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  ١ص 
ُهوا  

ّاحباى الهى و اماء رحمن در اياالت متحدۀ    . امريک و کانادا مالحظه نمايندّ



    ،برادران و خواهران عزيز
ّرت ياران و روح همت و فعاليت مجاهدان دلير امرهر هنگام مراتب عشق و حرا ّّ  

  اى رافعان لواى نظم جهان آراى حضرت بهاءا را در تنفيذ نقشه عظيمه، رحمان 
  که بکف کفايت آنان واگذار گرديده در نظر آرم و آثار و شواهد لميعه اين نهضت

َجليل را در برابر ديدگان مجسم سازم وجد و شعف و وله و طربى د   ر قلب و روانّ
  احساس نمايم که شرح آن

 



  ٢ص 
  ُ تنظيم و امضاء قرار داد  از طرف نمايندگان امناى .ّخارج از حد وصف و بيان است

  ّمنتخب جامعه که شاهد افتتاح مرحله نهائى اعظم مشروعى است که پيروان امر اعز
ّافخم ابهى و مستظلين رايت بيضاء در ديار غربيه تا کنون بدان مباد   رت نمودهّ

ّهمچنين ترقى و توسعه اطمينان بخشى که در اوراق و تقارير لجنه ملى تبليغ ّ  
ًمتتابعًا مترادفًا انعکاس يافته کال درجات ثبوت و استقامت و مراتب کاردانى و ّ  

ّشهامت آن نفوس مخلصه فعاله را در تمشيت امور و تنفيذ خدمات مهمۀ   ّ متنوعه کهّ
  ّ بديعه هفت ساله است بنحو اتم و اکمل ظاهر و آشکارّ بسط و اتساع نقشهالزمۀ
  ّ جليله در هر دو قسمت از اهداف مقرره با چنان فى الحقيقه اين نقشۀ .ميسازد

   عميقه صورت گرفته که هر گونهّنظم و اتقان و سرعت و استحکام و توجه بمسائل دقيقۀ
  .تحسين و تقدير و ستايش و تکريم را شايسته و سزاوار است 

  ّاستعداد و لياقتى که نمايندگان ملى جامعه بهائى امريک ارکان و حاميان شريعت
   آنان بنحو ظهور رسانده و اجراآت و تمهيدات متينۀّا در شهور اخيره بمنصۀ

  وضوح داللت بر مقام و عظمت آن مينمايد همواره با مساعى جميله دوستان و تقويت
   يارانکريمانۀ

 



  ٣ص 
  ّ منيعه نسبت بوکالء و نواب برگزيده در مواقع خطيره و اقدامات فائقۀکه پيوسته

ّخويش ابراز و بکمال اشتياق در ايفاء وظائف مقدسه و انجام فرائض روحانيه قيام ّ  
ّ اين همکارى و معاضدت و اتحاد و اتفاق و وحدت و .اند توأم و همعنان ميباشد نموده ّ  

ّامريه بنحو اتم و اتقن موجود و ضامن حسنارتباط که بين شعب و دوائر مختلفه  ّ  
  جريان امور و تقويت حيات جمهور در هر جامعه بهائى است فى الحقيقه از شئون

   آئين الهى محسوب و با عناد و نفرت و اختالف و خصومت که اجتماع کنونىممتازۀ
  ه نمودهّ متنافره را بوضع شديد و تأسف آميزى احاطعالم را تهديد و عناصر متباغضۀ

  ّ شدائد و محن و آفات و آالم که بحکمت بالغه احديه بر .ًکامال مباين و مغاير است
  ّجامعه اسم اعظم وارد آيد کل مايه تقويت روح و تحکيم اساس و تشييد مبانى الفت
  ّو وداد در بين سالکين سبيل هدى و متمسکين بعروه وثقى بوده و هست و حال آنکه

  ّ متدنى و رو بانحطاط حاضر را در بر گرفته بوضع روشن و صريحوقايع و حوادثى که عصر
ّيکى بعد از ديگرى علت فساد و تزلزل و موجب انشقاق و تنزل است و روح حيات را از ّ  

  .ّ موجوده بکمال حدت و صولت سلب مينمايد ّمؤسسات متقهقرۀ
 



  ٤ص 
  امر اکرم اقومّنفوسى که بجامعه اسم اعظم منسوب و باستظالل در ظل لواى اين 

ّ الهيه تسليم و بآنچه مشيت نافذۀمفتخر و متباهيند بايد باراده مطلقۀ ّ  
   هر موهبت و عنايتى که بفضل .ّازليه اقتضا نمايد همواره شاکر و سپاسگزار باشند

  رحمانى شامل گردد و هر تمحيص و افتتانيکه بحکمت بالغه سبحانى رخ گشايد هر دو
   ياران الهى بايد .ت ايمان و مزيد اميد و اطمينان استموجب اعتالء روح و تقوي

  ّبيدار و پرانتباه باشند و از هر فرصت و موقعيتى که يد تقدير در نطاق امر
ّا براى آنان فراهم ساخته استفاده نمايند و از تقلبات و تطورات عالم کون ّ  

  ى که نار موقدۀّکه دير يا زود دامنگير هيأت بشريه خواهد گرديد نهراسند هيأت
ّانيه را ناديده انگاشته و از اتباع تعاليم سماويه امتناع ورزيده است ّرب ّ ّ.  

  اى که بعدًا رايت دين ا را در آن اقليم فارسان مضمار رحمانى و جنود منصوره
  ّمرتفع خواهند نمود بايد خدمات و مجهودات اليقه خويش را بنهايت همت تعقيب و

  آن سعى بليغ مبذول نمايند تا عوامل موجود و طرق مشهود هر يکدر تنفيذ و تکميل 
ّقواى خود را مصروف و سهم خويش را در ظهور و پيدايش نظم عديم النظير ربانى که ّ  

ّدر رحم عالم امکان و عصر پرهيجان در حال تحرک و تقدم است ّ  
 



  ٥ص 
  .ه گرفتار است ادا نمايند عصرى که باوجاع سقيمه مبتال و بمصاعب و متاعب کثير

   بشرى را احاطهّبحرانهاى شديد و متواتر که توده عظيم و دائم التزايد جامعۀ
  ّنموده و با سطوت و هيبت غير قابل مقاومتى رو به بسط و افزايش است قهرًا متوجه

  جامعه جهانى بهائى که شعب و دوائرش باقصى نقاط عالم گسترده شده خواهد گرديد و
   آيا ميتوان .ّولو بنحو موقت و محدود محسوس و مشهود خواهد شداثرات نامطلوب آن 

  ّتصور نمود ظهور چنين انقالب عظيم که ارکان اجتماع و مذهب و دعائم اقتصاد و
   سياسى و اصول جنسى و شئون اجتماعىسياست را در سراسر جهان متزلزل نموده و انظمۀ

  مضطرب و منقلب ساخته با وجودو موازين ادبى و عالئق دينى و مناسبات تجارى را 
ّحدت و عظمت و صولت و دهشتى که نظير آن در قرون و اعصار سالفه مشاهده نشده 

  عکس
  ّالعملى نسبت بمؤسسات و مشروعات امر نوزاد الهى که تعاليمش تأثير مستقيم و

  حياتى راجع بهر يک از حدود و ضوابط مذکوره داشته و دارد ظاهر نخواهد ساخت و
   و مشروعات مذکوره از آفات و گزند آن محفوظ و از اثرات و عواقبش مصون وّمؤسسات

  محروس باقى خواهد ماند ؟
 



  ٦ص 
ّبنا بر اين جاى شگفتى نيست اگر نفوسى که لواى چنين امر عظيم و سريع التقدم ّ  

  ّرحمانى را برافراشته و اهل عالم را باستظالل در ظل ظليل آن دعوت نمايند معرض
ّ مرعبه که جهان بشريت را متزعزع نموده قرار گيرند وُأثير قواى مدهشۀفشار و ت ُ  

   غرور مستغرق و محصور مشاهده کنندُ عصبۀّخود را در گرداب اغراض و اهواء سيئۀ
ّچندانکه حريت و آزاديشان محدود و اصول و مبادئشان مردود و تأسيسات و معاهدشان ّ  

  وق و اختياراتشان مسلوب و اذکار و دعاويشانمطرود و اهداف و مآربشان مذموم و حق
  .غير معتبر و مظنون قلمداد گردد 

   مرکز عهد و ميثاقآءاى که بفرموده مبارک حضرت عبدالبه  اروپ جامعهّدر قلب قارۀ
ّالهى در اثر استعداد ذاتى و قواى مودعه روحانى و موقعيت ارضى در مستقبل ايام ّ  

   امر ا روشن و نورانى خواهد نمود درر مضيئۀاقطار و اشطار مجاوره را بانوا
 سياستى که از مقاصد حال حاضر بخسوف حسد مخسوف و بحمالت و تضييقات شديدۀ

  ّروحانيۀ
   .ّ آنان ذاهل و غافل است معذب گرديدهّر و از افکار و نواياى حقيقيۀ خبآن جمع بى

   حاضر ندايش خاموش وّجاى بسى اسف و حسرت است که چنين جامعه مترقى در حال
  ّمؤسساتش فراموش و آثار و مطبوعاتش

 



  ٧ص 
  .ّممنوع و کتب و اوراقش مضبوط و مجامع و محافلش منحل و موقوف گرديده است 

  ارتفاعّ  مرکز عهد و ميثاق الهى محل قاطعۀاى که بارادۀ در آسياى مرکزى در مدينه
ّاولين مشرق االذکار عالم بهائى مقرر و باين شر   افت عظمى و افتخار وّ

   آن ارض امرّمنقبت کبرى مشرف و مفتخر گرديده همچنين در بعضى بالد و قراء مجاورۀ
  ّاليت و قيامّمبارک که همواره معرض هجوم و رجوم اهل بغضاء واقع اکنون در اثر فع

ّعظيمى که طي عقودى چند بکمال سعى و اهتمام از طرف ياران آن سامان بمنصۀ    ظهورّ
  ه با فشار و مقاومت قوائى مواجه گرديده که نظر برعب و وحشت شديد از وسعت ورسيد

  ّنفوذ شريعة ا بر آن گشته  که بتمام سطوت و اقتدار از تقدم و پيشرفت آن
   کند مشرق االذکار هر چند هنوز .جلوگيرى نمايد بلکه آثار و معالمش را محو و نابود

   آنان قرار دارد بهائيان مورد استفادۀّ عبادتيۀّبراى اقامه شئون و شعائر دينيه و
ّولى عمال از طرف حکومت استمالک شده محافل و دوائر امريه تعطيل و خدمات و  ً

  مجهودات
ّتبليغيه متوقف و رافعين لواء دين ا در آن ديار تبعيد و جمعى از ذوات مخلصۀ ّ  

  .اند  س و زندان مبتال گرديده تقليب گرفتار و بحبّفعاله از رجال و نساء در پنجۀ
 



  ٨ص 
ّمهد امر ا که مطلع اين نور اکرم افخم و محل استقرار اکثريت عظيم پيروان ّ  

ٔ مقدس جمال قدم جل ذکره االعظماين شرع ابدع اقوم است و عاصمه آن از يراعۀ ّ ّ  
  "ين قد جعلک ا مطلع فرح العالم" ّملقب و بخطاب مستطاب " ّام العالم " بلقب 

  مخاطب و موصوف در چنين صقع جليل که هنوز رسمًا از سيطره علماء رسوم و پيشوايان
  ّ باليه مقيد و محدوداندّمتعصب مذهبى که از منهج قويم حقيقت دور و بقيود عتيقۀ

  ّفراغت نيافته اولياء امور بکمال صرامت و صراحت عليه حامالن امر مقدسى که قريب
  ّآن بنهايت همت کوشا بودند علم خالف برافراشتند و بدونيکصد سنه در قلع و قمع 

   مظلوم و ستمديده فى الحقيقه در عدادّتوجه باين حقيقت بارزه که اعضاء اين جامعۀ
  ّترين عشاق آن موطن انور محسوب ترين افراد کشور و پرجذبه ترين و شايسته صميمى

  نجمن بنى آدم از هر مرز وّ عالم و تعلقشان باّو بعلت انتسابشان بجامعه عظيمۀ
ّبوم و از هر طبقه و طائفه که ماوراء تصور و احساس طرفداران مل   ّيت مفرطه استّ
   روحانيش متجاوز ازمورد طعن و لعن واقع گرديده از شناسائى ديانت بهائى که حوزۀ

ّششصد جامعه محلى را در آن شطر مقدس فراگرفته و تعداد مستظلين در ظل آن از ّّ ّ  
  ان هر يک از اديان مسيحى و کليمىتابع

 



  ٩ص 
  و زرتشتى در آن کشور فزونتر است خوددارى نموده و آن جامعه را از اعطاى حقوق و
  اختيارات الزمه که آنان را به تنفيذ نواميس و تمشيت امور و اداره مدارس و تجليل

  وفات خويشاعياد و انتشار آثار و اقامه شعائر و ارتفاع معاهد و حفظ امالک و موق
  .اند  ّقادر و موفق سازد محروم ساخته

  و حال در اوقات اخيره در ارض اقدس که جامعه جهانى بهائى را بمنزله قلب و مرکز
اعصاب است اختالفات جنسى و قومى و جنگ و جدال و حرب و قتال چنان نيرانى 

  برافروخت
 اين  .رق ساختکه لهيب آن سراسر آن سرزمين را بسوخت و بآتش ظلم و عناد محت

  اضطراب
  و انقالب از يکطرف حرکت زائرين را که بمثابه خون و مايه القاء حيات از آن شطر
  پرانوار است  دچار وقفه و اشکال نمود و از طرف ديگر تنسيق و تکميل طرحهاى

ّمختلفه را که بمنظور حفظ و توسيع اراضى حول مقامات مقدسه اتخاذ گرديده بود ّ  
  ّاخت و امنيت و آسايش جمع قليلى از دوستان و عاکفان کوى محبوببعهده تعويق اند

  ّنظمى و اغتشاش دستخوش مخاطرات شديده واقع گرديد و مقام و موقعيت آنان ّبعلت بى
  طرف و از مداخله در امور دور و از هر گونه فساد و اضطهاد در حذر اى بى که جامعه

  و برکناراند بدست نسيان و فراموشى
 



  ١٠ص 
  ّاى از سنن و شعائر امريه رده شد همچنين انعقاد جلسات و احتفاالت و رعايت پارهسپ

ّ اين هيجان و خلجان که در موارد شتى بصورت تعصبات  .تا حدودى محدود گرديد ّ
  شديدۀ

ّجنسيه و مذهبيه عرض اندام مينمود و زعماء قوم و پيروان سه ديانت عمدۀ    آنّ
ّ آن قطع کليۀسرزمين را در بر ميگرفت در هر    ارتباطات داخل همچنين انقطاع روابطّ

   با اين اوصاف و احوال و با وجود خطرات شديده .موجود با جهان خارج را تهديد ميکرد
ّمتکاثره بقاع مقدسه و مقامات متبرکۀ ّ اين شرع اقوم افخم محل توجه و اقبالّ ّ  

  م و آثار و شواهدش مشهودمنجذبان اسم اعظم در سراسر عالم با آنکه مواضع آن معلو
ّ حفظ و حراست عارى و مبرى بود بمشيت مطلقۀو بحسب ظاهر از هر گونه وسيلۀ ّ  
ّربانيه محفوظ و بنحو معجزه ّآسائى از تقلبات و تشنجات طاريه و آفات و صدمات ّ ّ  

  . مأمون و محروس باقى ماند ريهجا
  ّ نفسانيه در پرتگاه مظلمۀ مهلکه و اغراضعالم وجود که در اثر عروض امراض هائلۀ

  ّفنا و اضمحالل قرار گرفته اکنون خود را در شديدترين مراحل حيات و حساسترين
  دقايق تاريخ با ظهور و اعتالء امر بديع الهى مواجه مييابد و بجميع قوى در مقام

  آن است که بزعم خويش آنرا در کشاکش اختالفات
 



  ١١ص 
   محيطهّرار دهد جلوه و اشراقش را مقنوع و قوۀّو منازعات دائم التزايد بشرى ق

  ّ فى الحقيقه امر مقدس که هنوز از قيود .اش را از نفوذ و جريان ممنوع سازد ّازليه
  ُ ملل و نحل  استخالص نيافته در قبال قواى مدهشه ظلم و اعتسافّو تعصبات شديدۀ

   .مود واقع گرديده استنظمى و اغتشاش که عالم ترابى را بتدريج احاطه خواهد ن و بى
  حوادث و سوانحى که قلب و مرکز آئين الهى و مهد ظهور اين امر اعظم و همچنين

ّمقر اولين معبد جليل و عظيم الشأن آن را در يکى از مراکز مترقى و فعال امر ّ ّ ّ ّ  
ّا دچار فشار و تضييق نموده شريعت الهيه را على الظاهر از سريان و لمعان ّ  

  ّ حال چون اوضاع و احوال شدت يابد .ّ از حرکت و تقدم محروم ساخته استبازداشته و
  ّو سيل انقالب من کل الجهات منهمر گردد قهرًا قالع مستحکم امر ا يکى بعد

ّاز ديگرى دستخوش آمال و اهواء مخالفين و محل حمله و تعرض معاندين قرار خواهد ّ  
   و صيت اختالف و نفاق يومًا فيومًا بلى چون انوار آزادى رو بافول رود .گرفت

  تر شود و ارياح کريهه ور ّمرتفعتر گردد و نيران تعصب و عناد در صدور نفوس شعله
  ا  ّبيدينى جامعه انسانى را افسرده و بيجان نمايد اعضاء و اجزاء هيکل مقدس دين

  حال ان که عصيّ اهل طغيان و شدائد و لطمات ثلۀبدرجات مختلف معرض هجمات عنيفۀ
 



  ١٢ص 
  .ّدر سراسر جهان متمدن در جوش و خروش است واقع خواهد گشت 

  ٔاين بيان که از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه االطهر فداء راجع
  ّباوضاع منقلب عالم و قيام و مقاومت امم صادر گشته مصداق آن در اين ايام بنحو

  ظلمت ضاللت است که شرق و غرب را احاطه" يز صريح و قاطع معلوم و مشهود قوله العز
نموده است و با نور هدايت در اين کور اعظمت در جنگ و ستيز است و سهم و سنانش 

  بسى
  اليوم قواى رؤساى" و در مقام ديگر مذکور " تند و تيز و لشکرش بسيار خونريز 

  رت يزدان است وّاديان باجمعهم متوجه تشتيت انجمن رحمان و تفريق و تخريب بنيان حض
ّجنود مادى و ادبى و سياسى جهان از هر جهة مهاجم چه که امر عظيم است عظيم و 

  عظمت
  " .امر در انظار واضح و الئح 

  يگانه حصن حصين و بازوى توانائى که هم اکنون رايت تسخير ناپذير آئين الهى را
   اين .کاى شمالى است امريّبرافراشته جامعه محبوب و ممتاز پيروان اسم اعظم در قارۀ

  ّعضو معزز و برازنده هيکل امر ا که بين ارکان و جوارح آن در شرق و غرب عالم
  ّوحدت و ارتباط تام موجود

 



  ١٣ص 
  ّو تعاون و تعاضد مستمر محسوس و مشهود است در اثر مساعى مبذوله و الطاف و فيوضات

ّربانيه که شامل حال گشته ميتوان گفت نظم بديع جها   نى را مهد متين است و شرعّ
  ّزين و رصين نظمى که يگانه اميد جامعه بشريه محسوب وراقوم رحمانى را معهد 

  ّمايه اعزاز و اعتالء دور مبارکى است که بنام مقدس حضرت بهاءا شارع اين امر
ّاقدس اعظم مؤبد و مجلل باقى خواهد ماند  ّ ُ.  
  ّ الهيه براى آن جامعهراده مطلقۀنفوسى که اين مقام فريد و متعالى را که ا

  ّشجيع مقدر فرموده ناديده انگاشته و يا نسبت بخدمات و مجهودات گرانبهائى که
ّ راسخه در مستقبل ايام بدان توفيق خواهد يافت تأمل و ترديد نمايند ثابتۀآن فئۀ ّ  

 ّآن به که در منطوق اين کلمات باهرات که از قلم معجز شيم مرکز عهد حضرت رب
  آاليات

ّالبينات خطاب بآن سالکين سبيل هدى و متمسکين بعروه وثقى صادر گرديده و ُّ  
ّمبشر عنايات ال ريبيۀ    اين .ّ روحانى است مداقه نمايند يزدانى و مقامات ساميۀّ

ّبيانات عاليات هنگامى از يراعه اطهر عز نزول يافت که عالم بشريت در زير ثقل ّ  
  ف و ناتوان و ابواب آسايش و رخا از هر جهة بر وجه آنُفادح محاربات مهلکه ضعي

  ّ امريک در نزد حق ميدان اشراققطعۀ" مسدود گرديده بود قوله العزيز 
 



  ١٤ص 
  " .انوار است و کشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار 

  امّ ايّ امريک که جوامع امريه را که در آتيۀّهم اکنون جامعه ياران الهى در خطۀ
  ّبتقديرات صمدانيه در طول و عرض نيمکره غربى ايجاد خواهد گرديد قدوه حسنه و

ّمحرک اوليه است با وجود ظلمات حالکۀ ّ    متزايده که سراسر جهان را فرا گرفته قدرتّ
   ظهور رسانده که حامل انوار وّو لياقت خويش را براى احراز اين مقام منيع بمنصۀ

ّ بريه و حافظ و حارس حريت حقيقيۀخازن اسرار و ناشر فضائل ّ ّ ّ   ّ الهيه مندمجّ
ّدر بيان مقدس مرکز عهد و ميثاق حضرت احديه واقع گردد    آيا انوار مشرقه که در .ّ

  ّ بهيه که در عصر ذهبى امر حضرت بهاءا عالمکلمات مبارک مذکور جز بانوار مضيئۀ
  يگر داللت دارد و آيا از بيانّوجود را بوجود خود روشن و منور خواهد نمود بنور د

  ظهور اسرار جز اسرار مودعه در نظم بديع الهى که در رحم تأسيسات ادارى مکنون و در
   آيا از صفات و ملکات ؟ّحال نشو و ارتقاء است امر ديگر مورد توجه هيکل انور بوده

  اىّمبروره و اخالق و کماالت قدسيه جز آنچه در آن عصر فرخنده تحت نظم جهان آر
  ّمقدسش تأسيس و در افئده و قلوب منطبع و مرتسم خواهد گرديد شأن و مقام ديگر

  ٔممکن است در نظر آيد و باالخره
 



  ١٥ص 
ّاز حريت و آزادى جز حريت حقيقى معنوى که در ميقات مقرر در ظل قدرت و سلطنت ّ ّ ّ ّ ّ  

ّالهيه و استقرار ملکوت رحمانيه در ارض ظاهر و نمايان خواهد شد حقي   قت ديگرّ
  مکشوف و مستفاد ميگردد ؟

ّ متشکل بهائى ناشران و مروجامعۀ    امريک اعقاب روحانىّجان امر اقدس ابهى در قارۀّ
  مطالع انوار عصر رسولى که با ايثار جان در سبيل محبوب امکان ظهور و والدت آئين

  بهاىالهى را اعالم نمودند بايستى بنوبه خويش نظم بديع رحمانى صدف گوهر گران
ّمدنيت الهيه را که اعلى و ابهى ثمره شجره امر ا محسوب باکمل وجه تنفيذ ّ  

ّ اين موفقيت در مرحله کنونى مستلزم انفاق دماء .و باحسن طراز تثبيت نمايند ّ  
ّبريئه  در خدمت امر حضرت رب البريه نبوده و نيست بلکه نيازمند بفداکارى و از ّ  

  ّ آنان و بذل مساعى موفور در تحقق اين امرّميۀخودگذشتگى  ياران در حيات يو
  ّ مجلله در ساير جوامعُ هنگامى که برادران و خواهران روحانى آن عصبۀ .مشکور است

  بهائى تحت تند باد حوادث و آالم و طوفان محن و اسقام که از جميع جهات آنان را
ّه ربانيه از آفاتاحاطه نموده بشدائد عظيمه مبتال جامعه امريک که به حکم بالغ ّ  

  ّ غيبيه منبعث از قدرت وّو بالياى طاريه محفوظ با استظهار به تأييدات مستمرۀ
  رسالتى که يرليغ بليغ تبليغ فرمان ملکوتى حضرت عبدالبهاء

 



  ١٦ص 
ّ زکيه عنايت فرموده بنهايت همت بوضع دعائم و ارکان و تقويت و استحکامبآن فئۀ ّ  

ّمؤسسات امريه مبشر حل ّ   ول عصر موعود يزدانى که خود شاهد طلوع و ارتفاع نظمّ
  .ّاتم اقوم حضرت بهاءا در سراسر عالم کون است قائم و مألوف ميباشند 

  اى که از لحاظ عدد مؤمنين محدود و از قلب و مرکز امر ا همچنين از مهد جامعه
ّاين ديانت مقدس محل اجتماع و توطن اکثريت عظيم ياران و پي ّ ّ ّروان امر ا  

  ّبغايت دور و از نظر منابع مادى ضعيف و از جهة تجربه و سبقت در امور فاقد بهره و
  ّنصيب موفور و نسبت بمعتقدات و افکار و شيم و اطوار مردمى که مؤسسين اين امر

ّاطالع و به لغات اصليه که کتب و آثار مقدسه اند بى اعظم از بين آن قيام نموده ّ ّ  
  ّازل شده غير مأنوس و بحکم الزام مراتب اعتماد و اتکاء خويش را بربدان لغات ن
ّهاى ناقص از برخى از الواح و زبر الهيه متضمن ميزان اى از ترجمه اساس پاره ّ  

  ّقليلى از سنن و احکام و اصول و مبادى اين شرع اعظم و تاريخ اين امر اعز اقوم
ّمؤسس داشته همچنين از مراحل اوليۀ ّ   ش بامتحانات و افتتانات شديده پيدايشّ

  ّگرفتار و در موارد چند بنقض و فتور بعضى از اعضاء مقدم خويش مواجه و از بدو
  ّ مخربهّطلوعش با قدرت دائم التزايدى با قواى مظلمۀ

 



  ١٧ص 
ّدر جنگ و ستيز و با تزلزل مبانى اخالقيه و ابراز تعصبات سخيفۀ    باطله که درّ

  تور مبارز و مقاوم بوده چنين جامعه ممتحن با حاالت وکمون صدور مکنون و مس
  اى کمتر از نيم قرن بدون استمداد و کسب اعانت از هيچيک ّمشخصات مشروحه در فاصله

  ّاز جوامع بهائى در شرق و غرب عالم موفق گرديده امرى را که بنهايت انجذاب
ّ الهيه که الطاف و توجهّاستقبال نموده بامدادات ال ريبيۀ   ات مرکز عهد حضرتّ

ّرب البريه براى آن جامعه عزيز مقدر فرموده است پيشرفت دهد و بمفاخر عظيمۀ ّ ّ  
ًمتعاليه که توفيقات جوامع ديگر امريه در غرب کال از رقابت و همسرى با آن ّ ُ ّ  

  .عاجز و قاصر مشاهده ميشوند نايل آيد 
  ّدر تأسيس و تنظيم مؤسساتالحقيقه نام برد که   ديگر را ميتوان فىآيا کدام جامعۀ

  ّنظم جهان آراى الهى قدم اول برداشته و در تمهيد  ّ ادارى امر ا منادى و مبشر
  همچنين؟ و ميزان بذل سعى و اهتمام نموده باشد  اساس و تقويت بنيان بدين پايه
  مراتب خلوص و انقطاع و مظاهر عزم و اراده ّکدام جامعه ديگر موفق گرديده

  ّضروريۀ ّکامل و ثبات و استقامت تام که از لوازم ر خويش را با نظم و اتقانخلل ناپذي
   کمال محسوب بنحوى کهالوالده و ارتقاء آن باعلى رتبۀ ّنشو و نماى مؤسسات جديد

 



  ١٨ص 
   ؟اند ابراز و اثبات نموده باشد  ظهور رساندهّ بهائيان امريک از خود بمنصۀجامعۀ

  ُنين فکر رصين و رأى متين و حرارت و اشتياق مبين صعود ديگر با چکدام جامعۀ
  اى  فداکارى و وفود بمعارج وحدت و يگانگى را طالب و مشتاق بوده بدرجهبمدارج عاليۀ

ّکه در مدت قليل و طي سنين بحرانى و شديد بارتفاع بنيانى رفيع که ميتوان آن را ّ  
ّ احباى غرب تقديم بآستان مقدس حضرت باعظم هديۀ   ّهاءا محسوب داشت موفق شدهّ

ّ کدام جامعه ديگر ميتواند بحق و حقيقت مدعى شود که در اثر مساعى و ؟باشد ّ  
مجهودات مخصوصه عضوى از اعضاء منقطع و منجذب خويش بجلب و جذب يکى از 

  افراد
ّخاندان سلطنت در ظل ظليل امر حضرت احديت نايل گشته چندان که نفس جديد  ّ

  االقبال
ّبى طافح از محبت الهيه و ضميرى منشرح از احساسات و توجهات روحانيهبا قل ّ ّ ّ  

ّايمان و ايقان خود را بامر مقدس بهائى اعالم و عظمت تعاليم سماويه را باحسن ّ  
  ّ ديگر موفق گرديده که بمثابه و نيز کدام جامعۀ ؟بيان تجليل و تکريم نموده باشد

  اقت موفور و شور و وله مشکور موجبات تأسيسّياران امريک با حدت نظر و قدرت و لي
   تعليمات بهائى منتهى وّو تکثير مدارسى را که بمرور زمان از يک طرف بمراکز فعالۀ

ّاز طرف ديگر علت تقويت و استحکام مبانى تبليغ و تعليم و قيام خادمين و مبلغين ّ  
  جديد در سراسر آن سرزمين

 



  ١٩ص 
  ّ و يا آنکه از بين جمعيت خويش مهاجرينى مبعوثخواهد گرديد فراهم نموده باشد

  ّنمايد که با شئون و ملکات فاضله از شجاعت و انقطاع و خلوص و انجذاب و تمسک و
ّتشبث تام اوطان و عالئق خويش را ترک نمايند و در سراسر جهان متشتت گردند و ّ ّ  

  وسى که باين افتخار کدامند نف ؟رايت امر حضرت رحمان را در ابعد نقاط ارض برافرازند
ّابدى مفتخر گشته و مقدم بر کل نداى جانفزاى يا بهاء االبهى را در مراکز مهمه ّ ّ  

   عالم چون قلب دو کشور انگلستان و فرانسه و ملحقات آنها همچنينو اقاليم شاسعۀ
   آلمان و شرق اقصى و ممالک بالکان و اسکانديناوى و امريکاى التين و جزائرّخطۀ

  و افريقاى جنوبى و استراليا و زالند جديد و در اوقات اخيره در اياالتپاسيفيک 
   کدام افراد بجز همان ؟ّبالتيک مرتفع نموده و گوى سبقت در ميدان همت ربوده باشند

  اند ّمجاهدان امر رحمن با توسل بحبل استقامت و قبول هر گونه زحمت و مرارت توانسته
  ّار مبارکه و آيات و بيانات قدسيه بچهل لغتوجوه الزم براى ترجمه و انتشار آث

  از لغات موجوده را تأمين و باين خدمت عظيم که شرط اساسى براى ابالغ کلمه الهى
  کدام جامعه ديگر است که ميتواند ؟و نشر نفحات سبحانى است مبادرت نموده باشند

  قائل
 ّقدسه همچنينشود که در مساعى جهانى بمنظور حفظ و توسيع اراضى حول مقامات م

  ّتهيۀ
 



  ٢٠ص 
ّمواضع الزمه که در مستقبل ايام محل استقرار مؤسسات و معاهد بين المللى امر ّّ  

  ّا در مرکز جهانى اين شرع افخم اعظم واقع خواهد گرديد سهم قاطعتر و مؤثرترى
  اى ّار شده باشد و يا بتواند دعوى نمايد که در بين جوامع بهائى اولين جامعه د عهده

   محکمه متينه جهت خدمات و مجهوداتاست که بوضع دستور و قانون اساسى و انظمۀ
ّمليه و محليۀ ّّ   ّاليتّ دو منشور عظيمى را که فعّ خويش اقدام و خطوط اصليۀّ

  ّمؤسسات جامعه را تعيين و حدود و وظائف آنها را تبيين و حقوق و اختياراتشان را
   و نيز ؟ باهره نايل آمده باشدنين انتصارات جليلۀتثبيت مينمايد ترسيم نموده و بچ

ّ ديگر است که ميتواند افتخار نمايد با تأسيس موقوفات مليه ضوابطکدام جامعۀ ّ  
  ّ قانونى براى حفظ و اداره امالک امريه بدست آورده و راه را براى مباشرتالزمۀ

ّبهمين گونه اقدام از طرف جوامع محليه صاف و هموار نموده     و نيز کدام جامعه ؟باشدّ
ّاست که شناسائى محافل روحانيه و اوقاف مليۀ    خويش را از طرف اولياى حکومتّّ

   ايالتى با کسب اسناد و مدارک مثبته تحصيل نموده وّمرکزى و همچنين مقامات رسميۀ
   بارهّباين امتياز عظيم مخصص و ممتاز شده باشد قبل از آنکه سائر جوامع بهائى در اين

   ؟داده باشند ّعطف توجه نموده و يا امکان چنين اقدامى را مورد مطالعه و امعان نظر قرار
 



  ٢١ص 
ّو باالخره کدام جامعه ديگر را چنين موفقيت نمايان نصيب گرديده و چنين وسائل ّ ٔ  

  و وسائط فراهم آمده که در سبيل اعانت محتاجين و نصرت و حمايت ملهوفين و مدافعه از
ّ مظلومين قدم برداشته و با همت و فعۀحقوق مسلوب   ّاليت شديد حفظ و صيانت مشروعاتّ

ّو مؤسسات بهائى را در ممالکى مانند ايران و مصر و عراق و روسيه و آلمان که در ّ  
  موارد مختلفه برادران و خواهران روحانى آنان در اقاليم مذکوره مورد تضييقات

داده  اند نصب العين خويش قرار و الم بسر ميبردهمذهبى و يا نژادى قرار گرفته و در رنج 
  باشد ؟

  عديل که قريب بيست سنه از طرف ارج و بى نظير و اقدامات پر چنين سوابق درخشان و بى
ّ بهائيان امريک عشاق نير آفاق بمعرض ظهور و اشراق رسيده و با منافع عاليهجامعۀ ّ  

  ّئى تماس و ارتباط نزديک دارد قسمت عظيمى از جامعه جهانى بهاّو مصالح حتميۀ
  شايسته آنست که بمنزله فصل مشعشعى در تاريخ عصر تکوين امر حضرت بهاءا محسوب

ّ اين فتوحات و انتصارات که از موفقيتهاى جسيمۀ .گردد ّ مؤمنين اوليۀّ    آن سرزمينّ
   دليل منجذبه است بنفسه آن نفوس مخلصۀسرچشمه گرفته و انعکاسى از خدمات باهرۀ

  بارز و نشانه قاطعى از مراتب
 



  ٢٢ص 
  توانند  امريک است که مىّلياقت و شايستگى ياران و ياوران امر حضرت رحمان در خطۀ

ّ ايام بکف کفايت آنان نهاده شود بنحو اتم و اوفى بسر منزلآنچه را در آتيۀ ّ  
ّمقصود رسانند و بابدع وجه و احسن جمال مزين و متحلى سازند   ستى آنچه در باب برا .ّ

   عزيز بيان گردد در خور شأن و مقام آنان است وخدمات و مساعى مشکوره آن جامعۀ
ٔنفس االمر تفصيل همم ساميه و مجهودات و  در حقيقت  .چيزى بر سبيل مبالغه ذکر نشده

  و
ّ آن جنود مجنده و اثرات مترتبۀافتخارات فائقۀ   اى است که تنها  بر آن وظيفهّ

   اين عبد در . انجام آن برآيندّ بهائى ميتوانند کما هو حقه از عهدۀيۀّمورخين آت
  اين اوراق مندرج و اين مقام صرفًا مراتب ايمان و ايقان راسخ خويش را ابراز و تلو

   منيعه توفيقاى که بچنين خدمات الئقۀ ّمنعکس ميسازد و متذکر ميشود که جامعه
   متعاليه ارتقاء جستهه و بچنين مقامات فاضلۀ عظيم ظاهر ساختّيافته و چنين روحيۀ

  ّبالقوه صاحب نبوغ و استعداد و واجد صفات و ملکاتى است که بالترديد ميتواند در
ّميقات مقدر اين حق و حقيقت را براى خويش احراز و بجهان و جهانيان ثابت و مدلل ّ ّ  

  شيد امر ا رانمايد که نظم جهانى حضرت بهاءا را رافع عظيم است و صرح م
  .حامى و مدافع قويم 

 



  ٢٣ص 
  ّهر چند خدمات و اقدامات جامعه بهائى امريک بشرحى که مذکور گرديد بسيار مهم و

ّجالب توجه است و از بعضى جهات خاطرات موفقيت اصحاب او ّ    امر ا مطالعّليۀّّ
  ت را از افق امکانانوار عصر رسولى را که با قيام و جانفشانى خويش اشراق شمس حقيق

   ممتاز بر عهده گرفتهّاثبات نمودند در نظر مجسم ميسازد ولى وظايفى که اين جامعۀ
ّ کمال نرسيده و بذروه عليا و مقر اسناى خويش واصل نشده است وهنوز باعلى نقطۀ ُ  

  ّآنچه تا کنون بحيز عمل و اقدام درآمده طليعه و تباشيرى از مفاخر عظيمه و مقامات
   فى الحقيقه آنچه را که .ايست که من بعد بدان توفيق خواهند يافت ّ بهيهجليلۀ

ّاحباى امريک علمداران جند هدى طي مدتى قريب پنجاه سال از خدمت و فداکارى ّ ُ ّ  
  ّاى که در مستقبل ايام در پيش اند در قبال وسعت و عظمت وظائف مبرمه انجام داده

  که آثار و شواهد انقالب عظيم عالم کهدارند بسيار قليل و ناچيز است وظائفى 
  ً باليه و ظهور و والدت نظم بديع الهى را متقابال مترادفًا عتيقۀانطواى انظمۀ

اعالم ميدارد نزديک شدن آن را مکشوف و هيبت و عظمتش را بنحو وضوح در انظار 
  عموم

  .معلوم و آشکار ميسازد 
 



  ٢٤ص 
 و نصب ارکان و دعائم و رفع اصول و قوائم وتأسيس و استقرار نظم ادارى امر ا  

ّتحکيم مؤسسات تابعه آن اولين اقدام مهمى محسوب که جامعه متشکل امريک که ّ ّ ّ  
   حضرت عبدالبهاء و تحت تعليمات و ارشادات آن وجود اقدس قدمبنا باراده متعاليۀ

  و خلوص وّبعرصه وجود نهاده بود بر عهده گرفت و اين امر اوعر خطير را با توجه 
  ّ و بمجرد آنکه شعب و دوائر الزمه و عوامل و .قدرت و سرعت زائد الوصفى انجام داد

   آتيه فراهم گرديد وّوسائط ضروريه براى تأمين خدمات جديده و مشروعات عظيمۀ
  مبادى و مبانى آن استحکام پذيرفت با همان عشق و حرارت و انجذاب و متانت باجراء

   سعى و مراقبت فزونتر و اقدامات و مجهودات شديدترى بود مبادرتّمهم ديگرى که مستلزم
  ّورزيد و آن ارتفاع قسمت علياى مشروع مقدسى است که حجر زاويه آن باصبع اقتدار

   و چون در اين مقصد جليل توفيق حاصل گرديد .مرکز عهد و ميثاق الهى نهاده شده بود
  و وعود و بشارات موالى عظيم مندرج در غيور در حالى که نسبت بنصايح و وصايا جامعۀ

ّ تبليغى اشتياق و تعلق موفور داشت و تحقق آن را وجهه همت خويشّالواح مقدسۀ ّ ّ  
  ّقرار داده بود مصمم گرديد بانجام

 



  ٢٥ص 
ّفريضه اخرى يعنى امرى که از لحاظ وسعت و عظمت و نتايج و اثرات روحانيۀ    آنُ

  ّ را تحت الشعاع قرار ميداد اقدام نمايد و آنبطور يقين هر يک از خدمات سابقه
  پايان و شجاعت  بديعه هفت ساله است که با شوق و اشتعال بىتنظيم و اختيار نقشۀ

ّو استقامت فراوان آغاز گرديد و قدم اول نسبت به تنفيذ رسالت و مأموريت عظيمى ّ  
   اين .رداشته شدکه در همان الواح ملکوتى بعهده آن جامعه خدوم گذاشته شده بود ب

   خطير که اميدّنظير در تحقق دو وظيفۀ بود که با روحى جديد و فرح و انبساطى بى
  ّاست اختتام آن با حلول جشن مئوى والدت امر مقدس حضرت بهاءا مقارن و مصادف

  ّ و چون بر رافعان اين بنيان مجيد محقق و روشن بود که هر .واقع گردد قيام نمود
ّزيينات خارجى معبد عظيم الشأنشان حاصل شود در ترقى و تقدم نهضتپيشرفتى در ت ّ ّ  

  ّتبليغى که بوسيله آنان در دو قاره شمالى و جنوبى آغاز گرديده تأثير شديد
   يارانخواهد داشت و بهمان قرار هر فتح و ظفرى که در ميادين تبليغ نصيب جامعۀ

  ّع جليل مؤثر خواهد بود لذا با خود در تشييد و تکميل اين مشروالهى گردد بنوبۀ
  ايمان و ايقان کامل باجراء هر دو قسمت از وظايف مربوطه که بموجب نقشه هفت ساله

ّتعهد نموده بودند کمر همت بربستند و با قدرت و شهامت ّ  
 



  ٢٦ص 
  .فراوان تعقيب نمودند 

ّبا اين تفصيل احباى عزيز امريک بايد متذکر باشند که با تنفيذ نقشه هف   ت سالهّ
  اى که يد ّکه اختتامش با اختتام قرن اول دور بهائى مقارن و مطابق است وظيفه

ّقدرت الهى براى آن مجاهدان امر حضرت رحمن مقرر فرموده خاتمه نخواهد يافت حتى ّ  
  ّاى از زمان منقطع و متوقف نخواهد گرديد بلکه افتتاح قرن ثانى دور بهائى در برهه
  هاى بديعى را مرتسم ّپيش نظر مجسم و مراحل جديد و نقشههاى عظيمتريرا در  صحنه

  تر ّخواهد نمود که بمراتب از آنچه تا کنون بدان مبادرت گرديده مجللتر و پردامنه
ّاى که هم اکنون توجه جامعه احباى امريک همچنين افکار و آمال و مساعى  نقشه .است ّ  

  ّ مقدمه و آزمايشى ازقت بمنزلۀو مجهودات آنانرا بتمامه بخود معطوف داشته در حقي
  ّقدرت و تباشيرى از عظمت و وسعت جهاد کبير اکبرى است که در مستقبل ايام بايد

  باحسن طراز تنظيم و بابدع وجه بموقع اجرا گذاشته شود تا وظايف و
  ّاى که بموجب يرليغ تبليغ بعهده آن باسالن مضمار خدمت محول ّمسئوليتهاى خطيره
ّ حضرت عبدالبهاء در حق آن متمسکينّال انجام يابد و نواياى مقدسۀگرديده بنحو کم ّ  

  .ّبعروه وثقى تحقق پذيرد 
 



  ٢٧ص 
  ّ هفت ساله که در دست اقدام است اتمام و اختتام آن متضمن حاضر يعنى نقشۀنقشۀ

ّتشکيل ال اقل يک مرکز امرى در هر يک از جمهوريات نيمکرۀ    غربى است ال غير و حالّ
ّ وظائف مشروحه در الواح مذکوره مستدعى انتشارى بيشتر و تشتت و تفرقىآنکه ّ  

  وسيعتر از طرف ياران الهى نمايندگان جامعه بهائى امريکاى شمالى در سراسر دنياى
  ّ احباى آن سامان آنست که امر جليلى را که همّ بنا بر اين رسالت حتميۀ .جديد است

  ّائى آغاز نموده بکمال همت از پيش برند و بقرنّ قرن اول بهاکنون در سنوات اخيرۀ
  ّاليتهاى مراکز منفرده که تازهّ نهائى خويش را در هدايت فعثانى کشانند و تا وظيفۀ

ّقدم بعرصه وجود نهاده انجام ندهند و آنانرا در تأسيس مشروعات محلى و ملى ّ  
   از پاى ننشينند واند تقويت و معاضدت ننمايند خويش بنحوى که خود بدان عمل نموده

ّتا اين مقصد اعز اعلى بنحو کمال تحقق نپذيرد تصور ننمايند که تکاليف اصليۀ ّ ّ ّ  
ّآنان طبق آنچه در منشور مقدس مقرر گرديده صورت پذيرفته و     وصايا و نصايحياّ

  .مرکز عهد اوفى چنانکه بايد و شايد بمرحله اجرا گذاشته شده باشد 
  توفيق اى بر خاطر دوستان خطور نمايد که با حصول ر ولو لمحهاز طرف ديگر نبايد اين فک

 



  ٢٨ص 
  ّدر خدمات و وظايف موجوده که ناظر بتعدد مراکز بهائى و ابراز مساعدت و رهنمائى

نسبت بتأسيس نظم ادارى آئين رحمانى در ممالک امريکاى التين است نقشه و طرحى 
  که

   نظر گرفته بتمامه تأمين و بجميعغصن اعظم ابهى براى آن سالکان سبيل هدى در
  ّ الواح تبليغى که مبين نقشه عظيم از مطالعۀ .جهات تنفيذ و تکميل خواهد گرديد

  ّالهى و ترجمان آمال و نواياى مرکز عهد يزدانى در حق آن منجذبان جمال سبحانى
ّاست بخوبى واضح و آشکار ميگردد که صحنه فعاليت احباى امريک محصور به نيمکر ّ   هّ

  ّغربى نبوده و دايره تصرفاتش محدود بآن حدود نه بلکه نطاقش وسيعتر و اهدافش
  ّ حال چون وظائف و مسئوليتهاى .تر است ّعظيمتر و آثار و نتايجش باهرتر و مجلل

  جامعه از جهت بلدان و مدن امريک  در شمال و جنوب بنحو مطلوب خاتمه پذيرد رسالت
   .ّت در مرحله اعلى و اجل خويش وارد خواهد گرديدّآنان از لحاظ خدمات بين القارا

  ّاين است که هيکل ميثاق روح الوجود لرمسه االطهر فداء در الواح مذکوره علو و
  عظمت اين مقام را باصرح بيان توصيف و فسحت ميدان را بابلغ تبيان تفصيل و تشريح

  وپ و آسيا و افريک امريک بارّاين نداء الهى چون از خطۀ" ميفرمايد قوله العظيم 
  ّو استراليا و جزائر پاسيفيک رسد احباى

 



  ٢٩ص 
  " .ّامريک بر سرير سلطنت ابديه جلوس نمايند 

  ّات الهيه بپايان رسد و آثار فتح و ظفرأييد منيع و رسالت عظيم چون بتاين وظيفۀ
  ونمايان گردد رسالت اعظم و امنع ديگرى که در جلوه و جالل و قدرت و کمال نظير 

  ّ شارع امر اعز اقدس ابهى براى آن جامعۀّ مقدسۀعديل آن مشاهده نشده و ارادۀ
ّمحبوب مقدر فرموده است چهره گشايد و ابواب جديدى از خدمت و موفقيت بر وجه آن ّ ّ  

   اين رسالت که انوارش خاطف ابصار و آثارش .ّمجاهدان امر حضرت احديت مفتوح گردد
ّ معاصرش بشدت در تغيير و تبديل و با ذروۀادث جسيمۀما وارء عقول و افکار و حو ُ  

  اى جليل و مهيمن است که ُ قصواى آن در نهايت تلفيق و تطبيق بدرجهُعليا و نقطۀ
ّتدبر و تجسم آن در حال حاضر ممتنع و محال و تعيين حدود و ثغورش خارج از حيطه ّ  

  سنين اخيره"  و انقالبات اين قدر ميتوان گفت که در بين حوادث  همين .ّتصور و امکان
  اى اى دست خواهد داد و شئون و مقتضيات بديعه ّموقعيتهاى خطيره و فرصتهاى جليله" 

ّظاهر خواهد گرديد که بر قلب احدى تخطر نتواند نمود موقعيتهائى که مجريان منصور ّ  
ّ ملکوتى حضرت عبدالبهاء را قادر بل ملزم و موظف خواهد ساختّو مظفر نقشۀ    که درُ

  اثر مساعى و مجهودات
 



  ٣٠ص 
ّوفيره که در ظهور و استقرار نظم بديع جهانى و تمکن و تحقق آن در بسيط غبراء ّ  

ّبعرصه شهود خواهند رسانيد افتخارات جديدى در خدمت و عبوديت آستان مقدس  ّ
  حضرت

ّ عزه و کبريائه کسب نمايند و باکليل موفقيت عظيم مکلل گردّبهاءا جل ّ ّ   .ند ّ
  ّو نيز در مستقبل ايام در اثر بسط و توسعه شريعة ا خواه در مرکز جهانى اين

   امريکاى شمالى و يا در اقصى نقاط کره ارض فرصتهاىّامر اعظم يا در قارۀ
  ّ ديگر که با اوضاع و احوال و خدمات و مجهودات سابقه بکلىّمتنوعه و مواقع مخصوصۀ

  ّ اين تطورات .هد گشود که نبايد آنها را از خاطر دور داشتُمغاير و متفاوت است رخ خوا
  ّو تحوالت مستلزم جنبش و حرکت جديد از طرف ياران امريک است و بايد با همان شور و

  ّانجذاب و وله و انبساطى که تا کنون مجتمعًا و متفقًا نسبت بابالغ و انتشار امر
   .اتب سعى و مجاهدت بيفزايندّاند بذل همت نمايند بل بر مر الهى ابراز نموده

ّاى از مواقع منظوره که در درجه اول اهميت قرار من باب روشن شدن امر بذکر پارهاينک  ّ  
  پردازد تا امکانات آتيه معلوم و عظمت و مقام آن مکشوف و چگونگى آن على دارد مى

ٍ قدر مقدور واضح و مشهود گردد َ   ديوان عدل بديعه انتخاب  از جمله فرصتهاى جليلۀ .َ
  اعظم الهى و استقرارش

 



  ٣١ص 
  در ارض اقدس مرکز روحانى و ادارى عالم بهائى مع شعب و دوائر تابعه و مشروعات و

   ديگر ارتفاع و تأسيس تدريجى توابع و .ّ آن معهد اعز  اعلى استّتأسيسات منضمۀ
ّملحقات ام المعابد غرب و حل معضالت دقيقه متضمن استقرار و بسط مبا   نى حياتّّ

  ّ ديگر تنظيم و تدوين احکام کتاب مستطاب اقدس ام الکتاب شريعت. است جامعه بهائى
  ّ بهائى در بعضى از بلدان شرقيه وّرحمانى و نشر آن که مستدعى تشکيل محاکم شرعيۀ
  ّ ديگر ارتفاع سومين مشرق االذکار عالم .شناسائى رسمى آن از طرف مقامات مربوطه است

   طهران و از پى آن بنياد مشرق االذکار ديگرى در ارضّ منورۀ مدينۀبهائى در جوار
 ديگر استخالص جوامع بهائى از  .نوراء مرکز جهانى آئين امنع اقدس ابهى است

  تضييقات و
ّتعصبات مذهبى در برخى از اقطار اسالميه مانند ايران و عراق و مصر و متعاقب آن ّ  

ّ مليه و محليه بعنوان مؤسسات دينيه ازّۀقبول استقالل و اصالت محافل روحاني ّ ّ ّّ ّ  
  ّديگر اتخاذ وسائل و تمهيدات الزمه و اشتراک. استطرف اولياى امور در ممالک مذکوره 

ّمساعى در سبيل حفظ و صيانت امر ا در قبال حمالت و تعرضات حتميه   اى که ّ
  ًال نسبت بامر مبينّ مذهبى مجتمعًا و متشکبتدريج از جانب دوائر و احزاب مختلفۀ

  ّو شرع حضرت رب العالمين
 



  ٣٢ص 
  ّ ديگر مسائل متنوعه و .ّبعمل خواهد آمد و کل بجميع قوى بمقاومت برخواهند خاست

   متزايده که جامعه اسم اعظم با آنّمحظورات و مشاکل عظيمه و مسئوليتهاى کثيرۀ
   بکمال متانت و اتقانّمواجه بوده و بايستى بر يک يک از آنها تفوق حاصل گردد و

   محتومه را متتابعًاّ الهى بتواند مراحل مقدرۀمقابله شود تا امر ستمديدۀ
ّمترادفًا طي نمايد يعنى دوره مجهوليت منقضى شود و مرحله مظلوميت و مقهوريت ّ ّ ّ  

   عتيقه رخ گشايد و علم استقاللسپرى گردد و انفصال شريعة ا از اديان منسوخۀ
 بلند گردد و مساوات پيروان امر جمال اقدس ابهى با تابعان اديان سائرهدين ا  

ّکه ممهد سبيل از براى رسميت آئين الهى است تصديق و اعالم شود   ّ و اين رسميت .ّ
ّبمرور ايام بتأسيس سلطنت الهيه و احراز حقوق و اختيارات تامه مخصوصه مبدل ّ ّ ّ  

ّئى که مؤيد بتأييدات ال ريبيۀگردد و بالمآل باستقرار سلطنت جهانى بها ّ  
ّيزدانى و مروج تعاليم مقدسۀ ُ ربانى و مجرى احکام و اوامر منصوصۀّ   ُ منزله ازّ

  .ّسماء مشيت سبحانى است انتها پذيرد 
  ياران امريک عالوه بر تکليف شديدى  اميد وطيد و اطمينان وثيق اين عبد آنست که
  مندمج درالواح تبليغى و فرمان که نسبت باجابت دعوت حضرت عبدالبهاء 

 



  ٣٣ص 
   بديعهّملکوتى آن وجود اقدس بر عهده دارند در قبال تحوالت عظيمه و فرصتهاى منيعۀ
  ّکه فوقًا بدان اشاره گرديد قيام شايسته مبذول و با ابراز ثبات و همت و پايدارى
ّو استقامت که در نهاد آن دلدادگان امر حضرت احديت راسخ و متمکن ا   ست مساعىّ

  جميله معمول خواهند داشت و در انظار اهل عالم مقام و موقف خويش را بعنوان رافعان
ّبنيان و واضعان ارکان اقوى مؤسسات آئين مقدس حضرت بهاءا تثبيت و تحکيم خواهند  ّ

  .نمود 
   الحصول محبوب بس مشکل و صعبّ محوله بدان جامعۀ ياران عزيز هرچند وظيفۀ

ّثواب عظيمى که يد فياض الهى و رحمت واسعه ربانى براىولى اجر و  ّ  
  ّ غيب مکنون و مقدر فرموده بغايتّقائمان بخدمت امر يزدانى  مقرر و در خزانۀ

  گرانبها و عزيز است چندان که  زبان از عهده ذکر و بيان آن کما ينبغى و يليق
  ّ بدان متوجه و بکمال و هر چند هدفى که ياران راستان .برنيايد و قلم رقم نتواند

  ّهمت و مجاهدت در پى آن پويان بغايت دور و از انظار جهانيان مستور ولى وعود
ّالهيه که در صدف بيانات قدسيۀ ٔ شارع امر مقدس مودوع و محفوظ بس متالال وّ ٔ    درخشان ّ

ّمجسم  ّو هر چند طريقى که دست قدرت الهى براى آن سالکان سبيل رحمانى مصور و
  داشته

 



  ٣٤ص 
  ّاى که عالم بشريت را احاطه نموده مختفى و مغطوء ولى گاه بگاه در ظلمات حالکه

  ّانوار هدايت کبرى که از عالم باال بر حاميان شريعت بيضاء متجلى و تابان چنان
  اى فروغ آن را مکسوف ننمايد و هيچ پرده و ساطع و نمايان است که هيچ غبار تيره

   هر چند آن جامعه من حيث العدد قليل و عوامل .ع نتواندحجابى جالل و عظمتش را مقنو
ّو امکانات و وسائل و تجاربشان در اجراء مهام امور محدود و معدود ولى قوۀ ّ  

ّ الهيه که ممد حيات و ظهير و نصير مجهودات آن مقربان حريم کبرياستقاهرۀ ّّ  
  اء در اثر بسط و توسعه اعد هر قدر دايرۀ . عباد استنامحدود و فوق احصاء و احاطۀ

خدمات و تقويت اقدامات ياران وسعت پذيرد و بر مراتب عداوت و خصومت بيفزايد جنود 
  لم
  روها بنصرت و اعانت بيشتر قيام خواهند نمود و چنانچه استقامت نمايند وعود محتومهت

ّالهيه ظاهر و شمس عزت ربانيه شارق و بازغ خواهد گرديد چندان که اميد دشمنا ّ   نّّ
   اين مواهب و الطاف هر چند بيقين مبين .مقطوع و قوايشان منهزم و مغلوب  خواهد شد

ّشامل حال خواهد گشت و همم و مساعى ياران باکليل قبول مکلل و بطراز توفيق مطرز ّ  
ّخواهد شد و ان هذا ُوعد غيرَل ِ ٌ ٍ مکذوب معذلک پاداش و ثمره مجهودات هر يک ازَ ُ  

  تّدوستان منوط بميزان هم
 



  ٣٥ص 
   خويش ابراز و در نشر و گسترشّو مجاهدتى است که هر فرد بنفسه در حيات خصوصيۀ

  .رسالت الهى و تسريع در فتح و ظفر موعوده رحمانى مبذول خواهد داشت 
  ّدوستان عزيز با وجود علقه و محبت شديد که نسبت بآن خادمان امر حضرت رحمان

  ياران امريک ميتوانند بالترديد در ميادينداشته و دارم و بجان و دل معتقدم که 
  ّ ايام بنحو کمالاى و همچنين خدمات بين المللى بهائى که در آتيۀ ّخدمت قاره

ّگر خواهد گرديد سهم عظيمى بر عهده گرفته و بموفقيتهاى نمايان توفيق يابند جلوه ّ  
ّو البته بهمين قرار انجام خواهد شد معذلک بر خود فرض و متحتم ميش   مارم که درّ

ّاى بيان نمايم و توجه آن وجوه زکيه را بدين امر دقيق و لطيفه اين مقام کلمه ّ  
  ّرقيق معطوف دارم و متذکر شوم که تقدير و تحسين بليغى که بدفعات کثيره نسبت

ّبصفات و ملکات احباى عزيز امريک بعمل آمده و بحق و حقيقت مراتب خدمت و سمو ّ ّ  
ّهمت و علو روح و منقب   ت آنان فردًا و اجتماعًا مورد تقدير و ستايش وفير واقعّ

  گرديده نبايد بهيچ نحوى از انحاء با صفات و حاالت و طبايع و خصائص مردمى که قادر
ّمتعال احباى خويش را از بين آن جمع برانگيخته و بخلعت ايمان مخلع و بحليه ّ  

  ّعرفان و ايقان متحلى ساخته ملتبس و مشتبه گردد
 



  ٣٦ص 
  ّبلکه الزم است همواره حد فاصل و امتياز شاخصى بين جامعه ياران الهى و قاطبۀ

   متعاليه بکمال صرامت وناس از اعالى و ادانى على العموم ملحوظ و اين حقيقت بارزۀ
  ّ خالقۀّصراحت تأييد و خالى از هر گونه بيم و مخافت تثبيت و تأکيد گردد تا قوۀ

ّ آن در حيات و خصوصيات نفوسى که در ظل شريعتّرات مهيجۀامر حضرت بهاءا و اث ّ  
ّاش مستظل معلوم و انتساب ياران بساحت اقدسش مبرهن و مکشوف شود و اال ّمقدسه ّ  

  ّعلت غائى و مقصد نهائى اين ظهور اعظم و نبأ عظيم از انظار مستور و امتياز و
  ّياکل و انفس بشريه است ازرجحان امر مبارک که بعث خلق بديع و نفخ روح جديد در ه

  .ظهور ممنوع خواهد گرديد و جلوه 
ٔ الهيه حتى نفس مقدس جمال قدم جل ذکره االعظم کهّانبياء و مظاهر مقدسۀ ّ ّ ّ ّ  

  اند اکثر ّباراده حي قدير براى تربيت عباد و هدايت من فى البالد مبعوث گشته
  ين اجناس و ملل و اقوام واحيان در سرزمينهائى قيام و پيام و رسالت خويش را در ب

  هاى جهل و نادانى سرگردان و يا از اند که افراد آن در باديه نحلى ابالغ فرموده
ّلحاظ فضائل روحانى و اخالق و ملکات انسانى بالمرة در اسفل درکات ذلت متنازل و ّ  

   فالکت و اسارت .اند در اقصى غمرات فنا و نيستى مستغرق بوده
 



  ٣٧ص 
  ت ابناء اسرائيل تحت حکومت جائر و متزلزل فراعنه قبل از خروجشديد و پرمخاف

ّاز سرزمين مصر که در ظل قيادت و سرپرستى حضرت کليم واقع گرديد همچنين تنزل و ّ  
  ّتدنى فاحشى که در شئون دينى و مراتب اخالقى و تربيتى يهود هنگام ظهور حضرت روح

ّشراق شمس محمدى که خشونت و نمودار بود و اوضاع و احوال قوم عرب در زمان ا
  دنائت

   آن جمع را تشکيلاخالق و پرستش اصنام و اوثان از دير زمان حاالت و خصائص بارزۀ
ٔداده و موجب خفت و هوان آن قوم گرديده بود باالخره تباهى و فساد و ظلم و ّ  

ّاعتساف و انقالب امور و انحطاط جمهور که بکمال شدت در خطۀ   ايران مقارن ظهورّ
  حضرت

  بهاءا مشهود و در حيات مدنى و مذهبى مردم آن سامان منعکس و محسوس بود و شرح
  آن از قلم بسيارى از اهل تحقيق و سياست  و اصحاب سير و سياحت که بگردش ديار و

ّاند درج گرديده کل مدل بر اين حقيقت اساسيه  آداب و آثار ملل پرداختهمطالعۀ ّ ُ ّ  
  ّ الهيه همواره در بين ملل و نحلىّ که ظهور مظاهر مقدسۀو غير قابل ترديد است

 و  .اند صورت گرفته که در حضيض غفلت هابط  و در بيداء ضاللت سائر و سالک بوده
  اگر

  ّتصور شود که سجاياى عاليه و صفات و کماالت فاضله و قدمت در سياست و يا سبقت در
ّشئون اجتماعى قوم و ملتى علت ّ  

 



  ٣٨ص 
  ّار الهى و طلوع مشارق وحى سبحانى در بين آن قوم و ملت بوده فى الحقيقهسطوع انو

ّچنين توهم و تصور انحراف از يک حقيقت مسلمۀ ّ    انکار آيات و تاريخى و بمنزلۀّ
َبياناتى است که از قلم ملهم حضرت بهاءا و کلک انور مرکز عهد و ميثاق الهى ُ  

  ّر اين باره عز نزول يافته و حقيقت امرّحضرت عبدالبهاء بنحو صريح و مؤکد د
  .تبيين و تشريح گرديده است 

  بنا بمراتب مندرجه نفوسى از ملل و نحل مذکوره که نداى انبياى الهى و سفراى
ّيزدانى را لبيک گفته و در ظل تعاليم ربانى مستظل و محشور شده باشند فريضه و ّّ ّ  

  ّتهور و خالى از هر گونه ترديد وّتکليف شديدى متوجه آنان است که بايد بکمال 
  ّ و آن اين است که اين حقيقت اساسيه را تشخيص دهند و با ايمان. ّتأمل انجام دهند

  و ايقان کامل اذعان نمايند و شهادت دهند که قيام مظهر امر الهى در بين يک قوم و
ّيک ملت نه بعلت تفوق ذاتى و يا بلوغ سياسى و يا فضائل و خصائل روحانى ّ    آن قومّ

  ٔنفس االمر مولود احتياج آنان و معلول سقوط و انهماکشانو ّو ملت است بلکه در حقيقت 
  ّدر ورطه جهل و نادانى و هبوط در هفوات ضاللت و گمراهى است که فى حد ذاته

ّمستدعى ظهور معلم رحمانى و وجود مربى آسمانى است که بهدايت و تربيت آن جمع ّ  
  پرداخته و از آن طريق

 



  ٣٩ص 
ّعالم انسانى را بذروه عليا و غايت قصوى از حيات ابديه و اتصاف بصفات و ّ  

   زيرا قطعًا تحت چنين شرايط و احوال و باعانت اينگونه. ّکماالت ملکوتيه سوق دهد
ّوسائل و وسائط است که سفراى الهى و مظاهر قدس سبحانى از اول ال اول باراده ّ  

   کلمةّ خالقۀّ خود قيام نموده و بمدد قوۀشيرۀّ صمدانيه در بين قوم و عقاطعۀ
ّا آنان را از حضيض ذلت مستخلص و باوج عزت حقيقيه متعارج ساخته ّ   اند تا نفوس ّ

  ُمنجذبه بنوبه خويش نداى الهى را به ملل و نحل اخرى منتقل نمايند و مواهب و
ّالطاف ربانيه را که خود از آن مستفيض و بهره   ير اجناس و طوايفمند گشته بسا ّ

  .جهان در ابعد نقاط ارض متواصل سازند 
ّبا توجه باين حقيقت کليۀ   ّ معنويه بايد پيوسته در نظر داشت و از خاطر محو ننمودّّ

  ّکه طلعت اعلى و جمال اقدس ابهى روح الوجود لعظمتهما الفداء در مقام اول کشور
  ّمن اسرار ظهور مقدس خويشايران را از آن لحاظ مطلع انوار و مشرق آثار و مک

  ّاختيار فرمودند که مردم اين آب و خاک بنحوى که مکرر از قلم مرکز عهد و ميثاق
  ّالهى تبيين شده در اعماق غفلت و دورى از حق و حقيقت مستغرق بوده چندانکه در آن

   .ّاوان در بين اقوام و ملل معاصر مشابه و مماثلى در جهان متمدن نداشته است
 



  ٤٠ص 
  ّ خالقه و کلمه نافذه و احيا کننده اين دو مظهرّفى الحقيقه براى اثبات قوۀ

ّمقدس الهى دليلى اعظم و برهانى اتم و اقوم از آن نتوان يافت که آن دو وجود ّ  
ّمبارک بتربيت و هدايت قومى که در عداد يکى از اقوام متأخر و غير مهذب عصر ّ  

  فرادى شجيع و فداکار که بنوبه خويش مصدرخود محسوب قيام فرمودند و آنان را با
   حال چنانچه اين دو .ّچنان تحول عظيم در حيات نوع انسان واقع گرديده تبديل نمودند

ّمربى رحمانى بالفرض در بين ملت و جمعيتى متقدم ظاهر ميشدند که رفعت مقام و ّ ّّ  
ّسمو درجات ذاتيۀ   را که مهد الطافّ آنان حصول چنين امتياز و افتخار اعز اعالئى ّ

ّو مشرق آيات الهى قرار گيرند على الظاهر توجيه مينمود البته در انظار جهانيان ّ  
اش   مهيمنهّايمان از عظمت پيام حضرت يزدان بنحو شديدى ميکاست و قدرت خالقۀ بى
  را

ّکه بنفسه لنفسه محرک وجود و مربى من فى الوجود است مورد شبهه و ترديد قرار ّ  
ّتالف و تفاوت محسوس و بينى که بين مدارج خلوص و ايمان و شجاعت و  اخ .ميداد
  ايقان

ّمطالع انوار که حيات و اعمال آن مظاهر حب و انقطاع را جاويدان و مؤبد ساخته و ّ  
  ّمراتب ذل و هوان و خوف و خذالن معاندين امر الهى موجود و مشهود و در صفحات

ّصادق و شاهد ناطقى از حقيقت و حقانيتّتاريخ نبيل بتفصيل مدون و مسطور گواه  ّ  
 



  ٤١ص 
ّپيام ذات مقدسى است که چنين روح نباض در صدور پيروان خويش القا فرموده و آنان ّ  

ّرا بچنين صفات و مواهب روحانيه مخصص و ممتاز داشته است  فى الحقيقه اگر نفسى  .ّ
  از

  ه آنچه مايه قيام حضرتّسالکان سبيل ايمان در مهد آئين حضرت سبحان تصور نمايد ک
  ّباب و حضرت بهاءا در آن موطن اعلى گشته همانا عظمت آن کشور و علويت ذاتى

  مردم آن آب و خاک است که بين ملل و طوائف عالم اليق اين مقام اسنى بوده که منبت
ّسدره الهيه و مغرس دوحه رحمانيه قرار گيرد اين تصور و توهم در قبال ادله ّ ّ ّ ّ  

  ّ التحصائى که در تاريخ مذکور موجود و بنحو قاطع و مستدل خالف آنرا اثباتو شواهد
  .مينمايد غير قابل قبول و تصديق است 

ّاين اصل مسلم بايد لزومًا در مورد کشورى که مهد نظم جهان آراى حضرت بهاءا  
  قرار گرفته و استحقاق و شايستگى خويش را براى احراز اين مقام رفيع

 فى الحقيقه اين نهضت  قويم  .ّحقق ساخته است بنحو خفيفترى منظور گرددّمشخص و م
  و

   بهائى امريک بدان مبادرت نموده بمنزله قيام ارواحخدمت متعالى عظيم که جامعۀ
  اى که فنا ناپذيرى است که در صدر امر با بذل جان و مال و مباشرت باعمال فاضله

  ر و اعتالء امر الهى رانظير آن در تاريخ عالم مشاهده نشده ظهو
 



  ٤٢ص 
  ّ بنابر اين نفوسى که حال در استقرار و پيدايش مدنيت .اند ّثابت و مدلل ساخته

ّالهيه که اعلى و ابهى ثمره اسم اعظم محسوب بنحو مؤثر و نافذ شرکت ّ  
  ّاى چنين تصور در خاطرشان خلجان نمايد که بمنظورى ماوراء مينمايند نبايد در لحظه

ّوس و يا بعلت تفوق ذاتيه و استحقاق فطريۀادراک نف ّ ّ    مردم آن سرزمين است کهّ
ّشارع اين امر امنع اقدس چنين موهبت فخيم و امتياز عظيم و سرمدي آالثار بملت و ّ  
ّمملکت ايشان عنايت فرموده و آنانرا باين منقبت کبرى مخصص و معزز داشته است ُ ّ  

ّنفس االمر اين عطيۀو بلکه در حقيقت  ّروحانيه نظر بشرور و مکاره حتميه ٔ   ايست که ّ
ّمتأسفانه ملت مذکور بسبب افراط در مدنيت ماديه و انهماک در شئون ناسوتيه با ّ ّ ّ ّ  

 اين است که جمال  . باهره بدان مبتال گرديده استوجود خصائص و مزاياى جسيمۀ
  اقدس

  لمدار نظم بديعّابهى و مرکز عهد اوفى حضرت عبدالبهاء آن کشور را بنحو اخص ع
ّالهى که در الواح و آثار مقدسه مدون و مسطور است مقرر فرموده ّ   اند زيرا بهمين ّ
   حضرت بهاءا بهّدالئل و امارات و ظهور شواهد و بينات است که قدرت مطلقۀ

  ّاعتنا بوده و هست واضح و مسلم ميگردد که چگونه ّنسلى که بحقايق روحانيه بى
ّبين جماعتى که در درياى ماديات مستغرق و بيکى از موحشترينوجود مبارک از  آن ّ  

 



  ٤٣ص 
ّو قديمترين تعصبات جنسيه گرفتار و در دام مکايد سياسيه و افعال سيئۀ ّ ّ    سخيفه وّ

ّعدم انضباط در اصول و مبادى اخالقيه مقيد و محصور رجال و نسائى مبعوث فرمود که ّ  
  ّ مرضيه و صفات و آدابخالق و شيم راضيۀزايدى باّبمضى زمان و بنحو دائم الت

ّممدوحه از انقطاع و متانت و عفت و عصمت و راستى و صداقت و محبت عموميه فارغ از ّ ّ  
ّحدود و ضوابط بشريه و نظم و اتقان و معرفت و ايقان متصف و متخلق گردند بنحوى که ّ ّ  

  ّ مدنيت آسمانى برّخود را براى تحقق سهم عظيمى که در استقرار نظم بديع جهانى و
ّعهده داشته مستعد و مهيا سازند نظم و مدنيتى که سکان آن ارض بل کافۀ ّ ّّ    نوعّ

   حال تکليف و افتخار عظيم جامعه بهائيان .بشر را بدان احتياج و نيازمندى شديد است
ّامريک آن است که در مقام اول از لحاظ تشکيل دهندگان رکنى از ارکان قيمۀ    ديوانّ

  ُلهى و در ثانى بعنوان رافعان لواء نظم بديع يزدانى که آن عصبه جليلۀعدل ا
  اصل اصيل و دو مبدء قويم يعنى نظم ّ مرکزى و ناشر و مبشر آن است دونورانى هستۀ

  ّ همت خويش قرار دهند و در تحکيم و تنفيذ و تقويت و تعظيمو عدل الهى را وجهۀ
   حصين دو ملجاء متين و مأمن رزينى است که اين دو حصن .آن سعى بليغ مبذول دارند

ّعالم بشريت بشدت ّ  
 



  ٤٤ص 
ّبدان محتاج و مع االسف مفاسد سياسيه و حريت مفرطۀ ّ ّ    انسانى راّ مضره که جامعۀٔ
  .ّلکه دار نموده اساس و بنيان آن را متزلزل ساخته است 

  اق و اذهان تلخ وّاين حقايق و دقايق هر چند بيان آن ممکن است فى حد ذاته در اذو
  اى ناگوار باشد ولى نبايد بهيچوجه من الوجوه ما را از تقدير خصائل و اوصاف بارزه

ّکه ملت امريک على االصول بدان متصف و متخلق است باز دارد و يا مراتب هوش و ّّ ٔ  
ّذکاوت و ابتکار و فعاليت نامحدودى را که در اجراء خدمات مهمه و مشروعات ّ ّ  

  اند از خاطر محو نمايد خصائل و  ظهور رساندهّنحو محسوس بمنصۀ جسيمه بعظيمۀ
  اوصافى که اکنون در جامعه ياران الهى که زاده آن آب و خاکند بصورت جلى ظاهر

ّ فى الحقيقه قدرت و موفقيت جامعه در تأسيس و استقرار اساس متينى .ّو متجلى است ّ  
  ام حلول عصر ذهبى امر حضرت کشور هنگکه بتواند پايه مساعى و اقدامات آتيۀ

  بهاءا قرار گيرد تا ميزان کثيرى موقوف باستمداد از صفات و سجاياى مذکوره
  .همچنين قيام بر ازاله شرور و مفاسد مشروحه در فوق است 

ّبا توجه باين اوضاع و احوال معلوم ميشود مسئوليتى که نسل حاضر از احباى ّ   امريک ّ
 



  ٤٥ص 
  ّى از تکامل روحانى و ادارى خويش بر دوش دارند بسيار مهم و خطير بدودر اين مرحلۀ

   در اين برهه از زمان است که ياران رحمانى بايد بجميع وسائل ممکنه افکار و .است
  اى را که ميراث نياکان محسوب از ريشه براندازند و ّاذکار و شيم و اطوار غير مرضيه

  ذيل دعا و استقامت ملکات فاضله و شئون وّبجاى آن با نهايت صبر و متانت و توسل ب
  ّاى را که براى شرکت مؤثر آنان در خدمت آستان الهى و ّ روحانيهاحوال ممتازۀ

  استخالص عالم انسانى الزم و ضرورى است در حديقه وجود غرس نمايند و خود را براى
ّتحقق اين منظور عظيم و خدمت قويم آماده و مهيا سازند   ه ياران نظر حال چون جامع .ّ

ّبقلت اعضا و محدوديت نفوذ و امکانات ضروريه از ايجاد اثر محسوس نسبت بتوده ّ ّ  
  ّعظيم هموطنان خويش ممنوع و معذوراند انسب و اولى آنکه در حال حاضر توجه را

  بخود معطوف دارند و در اصالح احوال و ترميم نواقص و رفع حوائج خويش کوشند و در
  ّو ارتقاء بشئون و فضائل رحمانيه سعى بليغ و جهد جهيد مبذولّتدرج در مراتب کمال 

ّدارند و همواره متذکر باشند که هر چه در اين امر دقيق بيشتر همت نمايند و قدم ّ  
  فراتر نهند براى يومى که بنوبه خود جهة دفع شرور و مفاسد جاريه همچنين تهذيب

  قلوب و تثقيف افکار و تقويت حيات
 



  ٤٦ص 
   .ّ اجتماع فراخوانده شوند در انجام وظيفه مستعدتر و مقتدرتر خواهند بودّعموميۀ

  اين حقيقت نيز نبايد در نظر ياران الهى پوشيده و مستور ماند که نظم جهانى بهائى
  که هم اکنون بانيان اين صرح مشيد اساس و بنيان آن را بمنزله پيشقدمان نسلهاى

  ّاند هرگز متحقق نخواهد  مقام تأسيس و ارتفاع بهائى از مردم آن مرز و بوم درآتيۀ
ّشد و استقرار و تمکن تام ّ ملتى که بدان متعلقندنکه قاطبۀآ نخواهد پذيرفت مگر ّ ّ  

   اجتماع که عصر حاضر را بجميع جهات احاطه سياست و اغراض فاسدۀاز امراض مزمنۀ
  .نموده رهائى يابد و از اسقام و آالم طاريه فراغت پذيرد 

ّ جامعه و تعمق و تدبر در موانع و مشاکل عظيمه احتياجات مبرمۀل با مالحظۀحا   اى ّ
ٔکه در راه تحقق نوايا و انجام خدمات منظوره موجود و باالخره نظر بوظيفه ّ  

ّخاص و خدمت اعلى و اجلى که در آتيۀ   ّ ايام بحکم لزوم بدان مواجه خواهند گرديد اينّ
  ّ نهايت تأکيد توجه مخصوص و دقيق ياران امريک ازعبد تکليف خويش ميشمارد که با

  ّشيخ و شاب و سفيد و سياه و ناشرين نفحات مسکيه يا خادمين تشکيالت و دوائر
امريه همچنين مقبلين قديم و يا نفوس جديد االقبال کل را على حد سواء ّ ّ  

  ئف پيشرفت وظاّبحقايقى که با اطمينان و ثقه کامل عوامل و مقتضيات اصليۀ
  ّآنانرا تشکيل ميدهد جلب نمايد و اهميت

 



  ٤٧ص 
  ّو عظمت آنرا بيان کند وظائفى که تحقق آن همفکرى و اشتراک مساعى يارانرا بنحو

   اسباب و لوازم و تمهيد وسائل و وسائط وّ هر چند تهيۀ .ّاتم و اکمل ايجاب مينمايد
   هفت سالهّ که ظل نقشۀّ اصليهتکميل دواير و شعب ادارى بمنظور تنفيذ دو وظيفۀ

ّبدان مبادرت گرديده حائز نهايت اهميت است همچنين اقدامات و تصميمات متخذه و ّ  
  ّطرحها و نقشه ها و ذخائر مالى که براى اجراء سريع و مؤثر اين دو امر عظيم يعنى

ّامر مهم تبليغ  و تکميل و اختتام معبد جليل القدر پيش بينى شده کل داراى ضرورت ّ  
  ّوقعيت اساسى مخصوص بوده و هست ليکن عوامل روحانى و غير قابل توصيفى که باو م

  حيات خصوصى و احوال درونى افراد جامعه سر و کار داشته و روابط اجتماعى و شئون
ّانسانى آنان بر اساس آن مؤسس است آن نيز داراى همان درجه از اهميت بوده و ّ  

ّ بايد همواره مورد تفرس و تمعن دوستانّبهمان ميزان قابل توجه و عنايت است و ّ  
   حاالت خود پردازند و سکنات ورحمانى قرار گيرد بنحوى که در جميع احيان بمطالعۀ

  ّرفتار خويش را با موازين الهيه سنجش نمايند مبادا در اثر غفلت قدر و ارزش اين
  .مقام مستور ماند و عظمت حياتى آن در انظار محو و زائل گردد 

 



  ٤٨ص 
  هاى تبليغى و طرحهاى مشرق االذکار از بين عوامل و مقتضيات روحانى که تنفيذ نقشه

ّو تصميمات و اجرائات مالى کال مؤسس بر آن و بمنزله پايه و اساس کافۀ ّ ً ّ  
ّموفقيتهاى جامعه محسوب است مسائل ذيل در رتبۀ   ّ اعلى از اهميت قرار اولى و درجۀّ

  جامعه بهائى امريک نسبت بدان نهايت غور و تدقيق ودارد و شايسته چنان است که 
ّ در حقيقت ميزان موفقيت ياران و جلب الطاف و مواهب .ّتأمل و تحقيق مبذول دارند ّ  

   حضرت يزدان موقوف بر آن است که اين عوامل و مقتضيات تا چه مقدار کسبال نهايۀ
   بکار بندند و در خويشّگردد و ياران راستان بچه نحو آن را در حيات يوميۀ

ّفعاليتهاى ادارى و روابط اجتماعى بمنصۀ ّ   ّ ظهور رسانند و آن عبارت از توجهّ
ّدقيق نسبت بمبادى اخالقى و رعايت اصل صحت و صداقت در خدمات اجتماعى و 

  ادارى
ّهمچنين تمسک شديد بذيل عف ٔت و عصمت در حيات فردى و خصوصى و باالخره ّ

ّحريت تام ّ ّ  
ّ از قيود تعصبات مضرۀو آزادگى مطلق    سخيفه در معامالت و روابط با افراد ناسّ

  .ّاز اجناس و الوان مختلفه و احزاب و طبقات متنوعه است 
 



  ٤٩ص 
   ياران الهى است ولى در مقامّنخستين شرط از شرايط مذکوره با آنکه مربوط بکافۀ

ّاول متوجه نمايندگان منتخب جامعه اعم از ملى و محلى و  ّ ّ ّ   اى ميباشد که ناحيهّ
ّزي خدام و اعضاء مؤسسات جديد الوالدۀ در ّ   ّ آئين مقدس حضرت بهاءا وظيفهّ

  ّخطير و مسئوليت شديدى در استقرار اساس و بنيان قويم و ال يتزعزع ديوان عدل
  الهى بر عهده دارند مرکز عظيم و معهد رفيع المنارى که طبق نام و عنوان آن مظهر

ّه و حافظ و حارس معدلت ربانيه است عدالت و معدلتى که يگانه عاملّعدالت رحماني ّ  
   شرط .استقرار حکومت نظم و قانون و ضامن امن و امان در جهان پرهمهمه و هيجان است
ّثانى يعنى عفت و عصمت بنحو مستقيم و اخص مربوط بجوانان بهائى است که مى   توانند ّ

ّنسبت بپاکى و طهارت و تحرک و  فع   ّت حيات جامعه کمکهاى قاطع و مؤثر مبذولّاليّ
ّداشته و در تعيين مقدرات و خط مشى آن در مستقبل ايام همچنين ظهور کامل قوا و ّ ّ  

  ّ رحمانيه در نهاد آن وديعه گذاشته شده سهم عظيمى برّاستعداداتى که بمشيت نافذۀ
  حوال است که بهّ شرط ثالث اجتناب  از ابراز تعصب در جميع شئون و ا .عهده گيرند

  يکايک اعضاء جامعه راجع در هر مرحله از عمر وارد و در هر رتبه و مقام قائم و از
  مند ّهر گونه تجربه و اطالع بهره

 



  ٥٠ص 
   اين امر فورى و حياتى بايد مطمح نظر عموم .و يا به هر طبقه و لون منتسب باشند

  نى انحراف از اين اصل اصيلّقرار گيرد و کل بال استثناء با شرور و مفاسد آن يع
   فى .مبارزه نمايند زيرا جميع در اجراء موجبات و مقتضيات آن شريک و سهيمند

ّالحقيقه هيچ فردى از افراد نمى تواند مدعى شود که در انجام مسئوليتهاى خطيره   اى ّ
  که اين شرط قويم مستدعى آنست بنحو کمال توفيق يافته و بسرمنزل مقصود واصل گرديده

  .ست ولو در اين سبيل سالک و بقطع مراحلى نايل آمده باشد ا
ّعلو رفتار و سمو کردار و تمسک شديد بحبل عدالت الهيه مقدس از تأثير و ّ ّ ّ ّ  

ّنفوذ عوامل مخربه که خود از مقتضيات حيات پرمفسدت سياسى محسوب همچنين حسن 
  ّنيت

ّو خلوص طويت و تقديس و تنزيه منزه از افعال سخيفه رذ   يله و شئون و موازين غيرّ
ّمرضيه که اصول منحط و سافل عصر حاضر آن را تأييد بل تقويت و تشديد مينمايد و ّ  
ّباالخره اخوت و محبت خالصه عموميه فارغ از تعصبات جنسيه و حميات جاهالنه ّ ّ ّ ّ ّ ٔ  

ً بشريه را ضعيف و افسرده نموده کال شيمکه چون سرطان انساج حيات ناتوان جامعۀ ّ ّ  
  ّاى را تشکيل ميدهند که احباى امريک بايد از هم اکنون دوحه و سجاياى فاضلهمم

  منفردًا و مجتمعًا در حيات خصوصى و اجتماعى
 



  ٥١ص 
  ّ محيطه نباضه گردشّ اين است صفات و کماالتى که چون قوۀ .خود بکار بندند

  هاى شهّتأسيسات و تقدم مشروعات و اقدامات جامعه همچنين پيشرفت طرحها و نق
  ّموضوعه را باحسن وجه تضمين و عظمت و تماميت آئين الهى را تثبيت و هر مانع و

ّرادعى را که در مستقبل ايام در مسير ترقى و تعالى آن قرار گيرد بنحو شديد محو و نابود  ّ
  .مينمايد 

  حسن اخالق و اصالت کردار که از مقتضيات آن صدق و صفا و
   و انصاف و عدالت و پاکى و طهارت است بايد درّمحبت و وفا و امانت و ديانت

  ّ هر فرد بهائى مستظلّجميع شئون و احوال ما به االمتياز حيات جامعه و صفت مميزۀ
ّدر ظل کلمه ربانى قرار گيرد    حضرت بهاءا بنفسه المهيمنة على الکائنات .ّ

  انت و صدق وّاليوم اصحاب الهى مايه احزاب عالمند بايد کل از ام" ميفرمايد 
   قسم ببحر اعظم که در"" استقامت و اعمال و اخالق ايشان اقتباس نمايند 

ّانفاس نفوس مقدسه تأثيرات کليه مستور است على شأن يؤثر فى االشياء ٍّ َ ّ ّ  
کل ّ و در مقام ديگر اين کلمات دريات از مخزن قلم اعلى نازل قوله العظيم  ."ها ُ ّ"  

  ّ اگر بر مدائن ذهب و فضه مرور نمايد چشم نگشايدخادم امر امروز کسى است که
  ّو قلبش پاک و مقدس باشد

 



  ٥٢ص 
  ّاز آنچه مشاهده ميشود يعنى از زخارف و آالء دنيا قسم بآفتاب حقيقت نفسش مؤثر

  قسم بآفتاب افق تقديس که"  و همچنين بنهايت تأکيد ميفرمايد  ."اش جاذب  و کلمه
   شود نفسى که فى الحقيقه بملکوت ايمان ارتقاء جستهّاگر جميع عالم از ذهب و فضه

  ّاليوم ساکنين بساط احديه و..... ّابدًا بآن توجه ننمايد تا چه رسد باخذ آن 
ّمستقرين سرر عز صمدانيه اگر قوت ال يموت نداشته باشند بمال يهود دست دراز ّّ ُ ُ  

  ديانت و امانت وّنکنند تا چه رسد بغير حق ظاهر شده که ناس را بصدق و صفا و 
  ّثواب اخالق مرضيه وا هُتسليم و رضا و رفق و مدارا و حکمت و تقى دعوت نمايد و ب

ّاعمال مقدسه کل را مزين فرمايد  ّ ّجميع احباى الهى را وصيت فرموديم که" " ّ ّ  
   و نيز ميفرمايد ."ّذيل مقدس را بطين اعمال ممنوعه و غبار اخالق مردوده نيااليند 

  ّهاء بتقوى ا تمسک نمائيد هذا ما حکم به المظلوم و اختاره المختاريا اهل ب" 
ُطراز سوم فى الخلق" ّ و در لوح مقدس طرازات اين بيان احلى از قلم اعلى نازل  ." ّ  
ّه احسن طراز للخلق من لدى الحق زين ا به هياکل اوليائه لعمرى نورهّان ّ َ ٍ  

ّيفوق نور الشمس و اشراقها    عمل پاک عالم خاک را از افالک بگذراند و باليک " " ُ
ّيا حزب ا التقديس التقديس" " ّبسته را بگشايد و قوت رفته را باز آرد  ّالتقوى التقوى  ّ ّ "

....  
 



  ٥٣ص 
  ّبگو يا حزب ا ناصر و معين و جنود حق در زبر و الواح بمثابه آفتاب ظاهر و" 

  ّمرضيه بوده و هست هر نفسى اليوم بجنود اخالقّالئح آن جنود اعمال طيبه و اخالق 
  ّو تقوى نصرت نمايد و  و فى سبيل ا بر خدمت قيام کند البته آثارش در

   طاهرهّاصالح عالم از اعمال طيبۀ" و ايضًا ميفرمايد " اشطار ظاهر و هويدا گردد 
ّم مشيت حضرت ربّ همچنين اين کلمات نصحيات از ف ."ّ مرضيه بوده و اخالق راضيۀ ّ  

ّااليات البينات ظاهر قوله تعالى  ّان اعدلوا على انفسکم ثم على الناس ليظهر" ٓ ّ  
ّاول انسانيت انصاف است و" .... " آثار العدل من افعالکم بين عبادنا المخلصين  ّ  

  ّان انصفوا يا اولى االلباب من ال انصاف له ال انسانية... جميع امور منوط بآن 
ٔقل يا قوم زينوا لسانکم بالصدق و نفوسکم باالمانة" يز ميفرمايد و ن " .له  ّ ّ  

  ّ کونوا امناء ا بين بريته و کونوا منءّاياکم يا قوم ال تخانوا فى شى
   و در لوح ديگر اين بيانات باهرات از افق عنايت مالک قدم مشرق و المع ."المحسنين 

  ّو فى اللسان صادقًا و فى القلبّکونوا فى الطرف عفيفًا و فى اليد امينًا " 
ٔدق جماال و لهيکل االمانة طرازًا و لبيتّلوجه الص... کن " ... " ّمتذکرًا  ً  

ًاالخالق عرشًا و لجسد العالم روحًا و لجند العدل راية و الفق الخير نورًا     و ."ٔ
  هيکل خود را بطراز راستى و ادب" در مقام ديگر مذکور 

 



  ٥٤ص 
   تقديسّ عدل و اصطبار محروم مسازيد تا روايح طيبۀد را از حليۀّمزين داريد و خو

  بگو اى اهل بها در سبيل) " . ... " ١(ّاز شطر قلوبتان بر جميع ممکنات متضوع گردد 
  ّنفوسى که اقوال و اعمالشان مخالف يکديگر است سالک نشويد همت گماريد تا آيات

ح و معلوم گردد باعمال سبب هدايت ّحق بر اهل ارض مکشوف و احکام و اوامرش واض
  من

  فى البالد گرديد چه که اقوال اکثر ناس از وضيع و شريف با افعالشان مغاير و مباين
ّاست کردار نيک است که مستظلين در ظل سدرۀ   ّ رحمانيه را از مادون ممتاز و گيتىّ

  لى را بسمعّرا بروشنى خويش روشن و منور سازد طوبى از براى نفسى که نصايح قلم اع
جست  ّقبول اصغا نمود و بآنچه از سماء اراده خداوند عليم و حکيم نازل گشته تمسک

)١. " (  
  اى حزب" در اين مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه االطهر فداء ميفرمايد 

  ّالهى بعون و عنايت جمال مبارک روحى الحبائه الفداء بايد روش و سلوکى نمائيد
  ب از سائر نفوس ممتاز شويد هر نفسى از شما در هر شهرى که واردکه مانند آفتا

  ّگردد بخلق و خوى و صدق و وفا و محبت و امانت و ديانت و مهربانى بعموم عالم
  ٌانسانى مشار بالبنان گردد جميع اهل شهر گويند که اين شخص يقين است

   ترجمه-) ١(
 



  ٥٥ص 
 سلوک و خلق و خوى اين شخص از که بهائى است زيرا اطوار و حرکات و روش و

  خصائص
   و در لوح ."ايد  بهائيان است تا باين مقام نيائيد بعهد و پيمان الهى وفا ننموده

  اليوم الزم امور تعديل اخالق است و تصحيح اطوار و اصالح رفتار" ديگر مرقوم 
  لشن مشکبار گّبايد احباى رحمن بخلق و خوئى در بين خلق مبعوث گردند که رائحۀ

   الهىّتقديس آفاق  را معطر نمايد و نفوس مرده را زنده کند زيرا مقصود از جلوۀ
   و ."و طلوع انوار غيب غير متناهى تربيت نفوس است و تهذيب اخالق من فى الوجود 

  صدق و راستى اساس جميع فضائل انسانى است اگر نفسى از آن محروم" نيز ميفرمايد 
ّکليۀّماند از ترقى و تعالى در     درّ عوالم الهى ممنوع گردد و چون اين صفت مقدسّ

ّنفسى رسوخ نمايد سائر صفات و کماالت قدسيه بالطبع حاصل شود و فرد کامل گردد ّ )١ (
. "  

ّاين صحت و صداقت و تشبث بحق و حقيقت بايد با قدرت زائد الوصفى در کليۀ ّ ّ    آراءّّ
   در هر رتبه و مقام مرعى گردد وّو تصميمات متخذه از طرف امناى منتخب جامعه
َ آنان همچنين در اجراء حرف وّهمواره در معامالت افراد ياران و حيات خصوصيۀ ِ  

  مکاسب و احراز مشاغل و مناصب و يا هر
  ترجمه) ١(
 



  ٥٦ص 
ّ ايام نسبت بملت يا حکومت متبوعهاى که ممکن است در آتيۀ گونه خدمت و وظيفه ّ  

  ّر و هويدا باشد و نيز همين اصل راستى و حقيقت و حسن نيتخويش در عهده گيرند ظاه
  ّو خلوص طويت است که بايد زينت بخش حاالت و سکنات منتخبين بهائى هنگام انجام

ّوظيفه مقدس انتخاب و استفاده از چنين حق متعالى مشروع قرار گيرد و وجه امتياز ّ  
ل وظايف سياسى همچنين  هر يک از دوستان رحمانى نسبت بعدم قبوّو صفت مشخصۀ

  عدم
ٔعضويت در تشکيالت و معاهد سياسى و دينى و اختيار مسالک و مشارب حزبى و باالخره ّ  

   همين شئون و ملکات .امتناع از ورود در مبارزات و مخاصمات سياسى عالم شناخته شود
ّفاضله است که بايد در اتباع بال شرط پيروان آئين مقدس رحمانى از پير و برنا ا   زّ

  ّاصول و تعاليم اساسيه که در بيانات و خطابات حضرت عبدالبهاء بنحو صريح و روشن
  ّمذکور همچنين حدود واحکام منزله از مخزن قلم اعلى که در کتاب مستطاب اقدس ام

ّالکتاب آئين بهائى مدون و مضبوط است قطعًا و مؤکدًا ملحوظ گردد    اين اصل اصيل .ّ
  ّايد در رفتار و تماس حاميان شريعة ا نسبتيعنى سلوک در منهج حقيقت ب

افراد  بمعاندين امر الهى و اذعان و شناسائى هر نوع لياقت و شايستگى که ممکن است در
  معارض

 



  ٥٧ص 
  ّموجود و يا اداى هر گونه تعهد و تکليف که احيانًا نسبت بچنين افراد در بين

  ّ روح و محبت و وفاق و فارغ ازگر گردد و جميع اين مراتب با باشد محسوس و جلوه
  ّ اين حاالت و سجايا مبلغين بهائى و .ّهر گونه تعصب و شقاق مجرى و معمول شود

  ناشرين نفحات سبحانى را احسن طراز است که بايد در جميع احيان در اقوال و اعمال
  و مساعى و مجهوداتشان در داخل و خارج بنحو اکمل و اجمل مشهود باشد خواه در صف

   خدمات و وظائفشانّول رافعين لواء امر ا وارد و يا در سلک نفوسى که دايرۀا
ً اين ملکات و فضائل کال اوصاف و احوال و شيم و آثار .محدودتر است منسلک باشند ّ ُ  

   بهائى محسوب هيأتى که از لحاظ تعدادّ نمايندگان و وکالى ملى هر جامعۀّمميزۀ
  ّليتى بس عظيم و خطير است چه که رکن رکين و يگانهقليل ولى داراى قدرت و مسئو

  مرجع انتخاب بيت العدل اعظم الهى در هر يک از جوامع بهائى است معهد جليل و
  ّبنيان قويم و رفيع المقامى که طبق آنچه از قلم شارع مقدس اين امر اعظم در شأن

ّکليۀّآن عز نزول يافته و بدان نام و نشان منعوت گرديده مظهر عدالت    ّ الهيه وّ
  ّمصدر صفات و سنوحات رحمانيه است صفات و سنوحاتى که تحکيم و تنفيذ و صيانت و

  .ّوقايت آن اعلى رسالت آن هيأت مقدسه را تشکيل ميدهد 
 



  ٥٨ص 
ّاصل عدالت که اکليل جليل و ما به االمتياز کافۀ ّ محافل محليه و مليه ارکان ؤ ّّ ّ  

   عظيم و منيع و اعلى و فخيم است که حضرت اىبدرجهقوائم ديوان عدل الهى محسوب 
  ّبهاءا بنفسه المقدسة عن الکائنات اراده مهيمنه خويش را تفويض شرايط و

  ّحق شاهد و گواه اگر" مستدعيات اين اصل اصيل ميفرمايد بقوله تبارک و تعالى 
  ل خود او رابوسيدم و از ما چنانچه مخالف شريعة ا نبود دست قاتل خويش را مى

  ُارث ميدادم ولى چه توان نمود که حکم محکم کتاب روا نداشت و حطام دنيا در نزد
  اين) ١(بيقين مبين بدان " و بکمال تأکيد بيان ميفرمايد " اين عبد نبود 
  قل" و در مقام ديگر مذکور "  عظيمه تدارک عدل اعظم الهى مينمايد ظلمهاى واردۀ

ّانه ظهر بعدل تزين به    سراج" همچنين " ّالعالم و القوم اکثرهم من النائمين ٍّ
  عباد داد است او را به بادهاى مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن

  هيچ نورى به نور عدل معادله" و نيز ميفرمايد " ّظهور اتحاد است بين عباد 
  ّمربى عالم عدل استيا حزب ا "." نمايد آن است سبب نظم عالم و راحت امم  نمى

  اند از براى حيات چه که داراى دو رکن است مجازات و مکافات و اين دو رکن دو چشمه
  ترجمه) ١(
 



  ٥٩ص 
  عدل و انصاف دو حارسند از براى حفظ عباد و از اين دو کلمات"." اهل عالم 

   اين و در مقام ديگر ."ّمحکمه مبارکه که علت صالح عالم و حفظ امم است ظاهر گردد 
  َان ارتقبوا يا" ّبيان اسنى بنحو صريح و مؤکد از قلم اعلى نازل قوله العظيم 

ّقوم ايام العدل و انها قد اتت بالحق اياکم ان تحتجبوا منها و تکونن ّ ّ ّ ُّ َ  
   عنقريب يومى خواهد رسيد که مؤمنين آفتاب"" من الغافلين 

  ّبذلتى) ". ١"  (ود ّعدل را در اشد اشراق از مطلع جالل مشاهده خواهند نم
  "و نيز ميفرمايد " ّظهرت عزة الکائنات و بابتالئى اشرقت شمس العدل على العالمين 

ّل ا ان يزينهم بنور عدله و يعرفهمأعالم منقلب است و افکار عباد مختلف نس ّ  
ٔما ينفعهم فى کل االحوال    فى الحقيقه اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود ارض" " ّ

  ". ارض مشاهده گردد غير
  الحمد " حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه االطهر فداء در اين باره ميفرمايد 

  آفتاب عدل از افق بهاء ا طالع شد زيرا در الواح بهاء ا اساس عدلى موجود
  وجود بر ستون عدلخيمۀ" همچنين " ّ که از اول ابداع تا حال بخاطرى  خطور ننموده 

  ئم نه عفوقا
  ترجمه) ١(
 



  ٦٠ص 
  "و بقاى بشر بر عدل است نه عفو 

ّبا توجه به بيانات مذکوره در فوق معلوم ميشود که چگونه شارع مقدس اين شرع اعظم ّ  
ّمشروع عظيمى را که تاج وهاج و اکليل جليل مؤسسات نظم بديع جهان آراى امر اقوم ّ  

 بلکه بيت عدل الهى نام نهاده افخم اوست آنرا بصفت فضل و عفو موصوف نفرموده
   .است

  ّزيرا عدالت يگانه اساس و بنيان رصين و مؤبد صلح اعظم يزدانى است و آن است آن
   مکنونه بابدع اذکار مذکور و باجمل اوصافاى که در کلمات مبارکۀ حقيقت متعاليه
ٔاحب االشياء " موصوف و به    مٔدر ساحت قدس حضرت مولى االسماء تجليل و تکري" ّ
  ّدر اين مقام بر خود فرض و الزم ميشمارد که بنحو اخص از ياران. گرديده است 

  ّعزيز امريک بنهايت تأکيد تقاضا نمايد که شئون و لوازم اين مقياس اجل اعلى و
ّميزان اتم اسنى يعنى صحت و صداقت و راستى و صراحت را فردًا و مجتمعًا مورد ّ  

   قيد و شرط بموقع اجراّم و خالى از هر گونه شائبۀّ دقيق قرار دهند و بهمت تامطالعۀ
گذارند و بجان و دل حمايت و صيانت کنند ميزان و مقياسى که اصل عدالت حصن 

  حصين
  و ملجاء قويم و متين

  ترجمه) ١(
 



  ٦١ص 
  .آن است 

ّاما تقديس و تنزيه آن نيز يکى از عوامل مهمه و شرايط الزمۀ   ّ ضروريه است که درّ
  ّ بسط و ترقى مجهودات ويات و تقويت و تشييد مبانى جامعه که خود مايۀاعتالء ح

ّتوسعه و تقدم مشروعات امريه است تأثير عظيم داشته و دارد و در اين ايام که ّ ّ  
ّعواصف بيدينى و عدم تعلق باحساسات و عواطف روحانى مبادى اخالقى را ضعيف و 

  بنيان
ّمر پاکى و طهارت و تمسک بذيل عفت و ملکات انسانى را سست و متزعزع ساخته ا ّ

  عصمت
ّبايد بنهايت همت نصب العين ياران الهى قرار گيرد و در خدمات فرديه و شئون ّ  

  ّ آنان بعنوان حارسان امر حضرت يزدان و حافظان شريعت سبحان بنحو اتم وّاجتماعيۀ
ّاجلى مشهود شود باالخص در اين اوان که اوضاع و احوال در اثر تمسک ّ    شديد بعالئقٔ

ّماديه و انهماک در شئون نفسانيه که حال در آن اقليم بکمال شدت حکمفرماست ّ ّ ّ  
ّ خطير يعنى تجرد از نفس و هوى و تشبثوجهه مخصوص حاصل نموده انجام اين وظيفۀ ّ  

ّبحبل ورع و تقوى در درجه اول از اهم ّيت واقع و مستلزم بذل جهد و توجه خاص ازّ ّ ّ  
َ احباى رحمانى رجاال و نسا بايد در اين ساعت مهيب .کوت استّطرف آن خدام مل ً ّ  

 



  ٦٢ص 
  که انوار ديانت در پى افول و ارکان و قوائم آن يکى بعد از ديگرى در معرض سقوط و

  ل و تدقيق قرار دهند و با عزم جزم وّهبوط اعمال و افعال خويش را مورد تأم
   حيات جامعه پردازند و از هر تزکيۀتصميم راسخ بتهذيب ارواح و تعديل افکار و

ّتزلزل و انحطاط اخالقى که نام و شهرت و تماميت و جامعيت چنين امر اعز اعالئى ّ ّ  
ّار نمايد بشدت تام جلوگيرى و ممانعت کنند  د ّرا لکه ّ.  

ّطهارت و تقديس بايد اصل مسلم و ميزان مکمل رفتار و اطوار ياران در روابط ّ  
  ّضاء داخل جامعه همچنين در تماس و ارتباطشان با عالم خارجاجتماعى آنان با اع

   تقويت مساعى و مجهودات اليقۀباشد و نيز بايد اين صفت متعالى طراز هيکل و مايۀ
ّ الهيه قائم و به تمشيت امور امريهّنفوسى قرار گيرد که به نشر نفحات مسکيۀ ّ  

   دوستان الهى و .اند و متباهىّمألوف و بخدمت آستان مقدس حضرت بهاءا مفتخر 
ّمستظلين در ظل لواء سبحانى چه در حضر و چه در سفر چه در مجامع عموميه و چه ّ ّ  
ّدر محافل و مجالس خصوصيه چه در مکاتب و مدارس و چه در معاهد علميه و ادبيه ّ ّ  

  ّبايد اين شيوه مرضيه را در جميع شئون و احوال حليه و دثار خويش قرار دهند و
  ّال دقت و اتقان در حرکاتبکم

 



  ٦٣ص 
  ّاليتهاى مدارس تابستانه وّ خود ظاهر و عيان سازند همچنين در فعّو سکنات يوميۀ

  ّيا هر فرصت و موقعيت ديگرى که حيات جامعه بهائى مورد تقويت و تحکيم واقع گردد
 ٔ باالخره اين حقيقت شاخصه بايد .بايد باين امر دقيق عنايت مخصوص مبذول شود

  صفت
ّمشخصه و غير قابل انفکاک جوانان و مالزم با مأموريت و رسالت فخيم ايشان ّ  

ّتلقى شود هيأتى که جامعه بهائى را عنصرى عظيم و ترقى و هدايت آتيۀ    نسل جوانّ
  .ّکشور را عاملى بس مؤثر و قويم محسوب ميگردد 

  ى و طهارت و اصالتّاين تقديس و تنزيه با شئون و مقتضيات آن از عفت و عصمت و پاک
  و نجابت مستلزم حفظ اعتدال در جميع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و اداى

  ّالفاظ و کلمات و استفاده از ملکات و قرائح هنرى و ادبى است همچنين توجه و
ّمراقبت تام در احتراز از مشتهيات نفسانيه و ترک اهواء و تمايالت سخيفه و ّ  

  ّايست که از مقام بلند انسان بکاهد و از اوج عزت ه مفرطهعادات و تفريحات رذيل
ُبحضيض ذلت متنازل سازد و نيز مستدعى اجتناب شديد از شرب مسکرات و افيون و ساير ّ  

  ّآاليشهاى مضره و اعتيادات
 



  ٦٤ص 
  ّ اين تقديس و تنزيه هر امرى را که منافى عفت و عصمت شمرده شود . نااليقه استدنيئۀ

  ثار و مظاهر هنر و ادب و يا پيروى از طرفداران خلع حجاب و حرکت بالخواه از آ
  استتار در مرآى ناس و يا آميزش بر طريق مصاحبت و يا بيوفائى در روابط زناشوئى و
  ّبطور کلى هر نوع ارتباط غير مشروع و هر گونه معاشرت و مجالست منافى با احکام و

  ّوجه با اصول و موازين سيئه و شئون  بهيچّسنن الهيه را محکوم و ممنوع مينمايد و
  ّ عصر منحط و رو بزوال کنونى موافقت نداشته بلکه با ارائۀّو آداب غير مرضيۀ

  ّطريق و اقامه برهان و دليل بطالن اين افکار و سخافت اين اذکار و مضار و مفسدت
ّاينگونه آلودگيها را عمال مکشوف و هتک احترام از نواميس و مقدسات    ّمعنويهً

ّمنبعث از تجاوزات و انحرافات مضله را ثابت و مدلل ميسازد  ّ ُ.  
ّدر اين مقام اين کلمات عاليات از سماء مشيت حضرت رب االيات البينات نازل ّٓ ّ  

  ّقسم بحقيقت الهى عالم و آنچه در اوست مع جمال و جالل و لذات و" قوله العزيز 
ّ آن کل در نظر حق چون ترّمسرات فريبندۀ   اب و رماد بل پستتر مشاهده ميشود اى کاشّ
  قلوب عباد آن را

 



  ٦٥ص 
  ّ آن خود را پاک و منزهدرک مينمود اى اهل بها از آلودگيهاى ارض و زخارف فانيۀ

ّسازيد حق شاهد و گواه که اين مراتب دنيه اليق مقام ياران الهى نبوده و نيست ّ  
  ّاين منظر اقدس منير متوجه سازيدشئون دنيا را باهلش واگذاريد و عيون خود را ب

  ّاى احبا"  و نيز دوستان خويش را باين بيان امنع اکرم نصيحت ميفرمايد  .) "١(
ّذيل مقدس را بطين دنيا مياالئيد و بما اراد النفس و الهوى تکلم مکنيد  ّ ّ"  

ّاى احباى حق از مفازۀ" همچنين    ّ احديهّ نفس و هوى بفضاهاى مقدسۀّ ضيقۀّ
ّبيد و در حديقه تقديس و تنزيه مأوى گيريد تا از نفحات اعماليه کلبشتا ّ  

ّبريه بشاطى عز احديه توجه نمايند  ّ   خود را از" و در مقام ديگر مذکور " ّّ
ّتعلقات و آاليشهاى دنيا پاک و منزه نمائيد و هرگز بدان تقرب نجوئيد زيرا ّ ّ  

ّشما را باتباع از هواجس نفسانيه ترغيب و از سلو   ک در منهج قويم و صراط مستقيمّ
ّان اجتنبوا االثم و انه حرم عليکم فى کتاب) " ... " ١(منع مينمايد  ُّ ٔ ِ َ  
ّالذى ال يمس ّه اال الذين طهرهم ا عن کل دنس و جعلهم من المطهرينّ ٍّ َ ّ ّ ّ."   

ّو نيز اين بشارت مبين در کلمات حضرت رب العالمين مسطور    خلقى با صفات و" ُ
  )١(تازه مبعوث گردند فضائل مم

  ترجمه) ١(
 



  ٦٦ص 
ّقدم انقطاع بر کل من فى االرضين و السموات گذارند و آستين تقديس بر کل" که  ّّ  

ّما خلق من الماء و الطين برافشانند  ِ   همچنين اهل عالم را باين بيان عظيم" ُ
ّان الت" تحذير ميفرمايد قوله العزيز  ّ ّمدن الٕ   ايع وّذى يذکره علماء مصر الصنّ

ّالفضل لو يتجاوز حد االعتدال لتراه نقمة على الناس  ً ٔ   ّانه يصير مبدأ.... ّ
  آنچه" الفساد فى تجاوزه کما کان مبدأ االصالح فى اعتداله و همچنين ميفرمايد 

ّحق جل ذکره از براى خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز ذکر و محبت رب ّ   ّانيهّّ
   سلطان اليزال اين بوده که قلوبند لم يزل ارادۀا ّو خزائن علم و حکمت الهيه

  يات مليکّعباد را از اشارات دنيا و ما فيها طاهر نمايد تا قابل انوار تجل
  ّقل الذين ارتکبوا الفحشاء و" و در مقام ديگر نازل " اسماء و صفات شوند 

ٌتمسکوا بالدنيا انهم ليسوا من اهل البهاء هم عباد لو ير ّ   منون واديًا دّّ
ّالذهب يمرون عنه کمر السحاب و ال يلتفتون اليه ابدًا اال انهم منى ّ ّ ّ َّ ّ  

ّليجدن من قميصهم المال االعلى عرف التقديس  ٔ ٔ   ن عليهم ذواتدو لو ير... ّ
ّالجمال باحسن الطراز ال ترتد اليهن ابصارهم بالهوى اولئک خلقوا من التقوى ّ ّ ّ  

ّکذلک يعلمکم قلم القدم من لدن ربکم ال ِ    و نيز انذارًا للعباد ."ّعزيز الوهاب ّ
ّان الذين اتبعوا الهوى" ميفرمايد  ّ ّ ِ  

 



  ٦٧ص 
ٓضل  سعيهم فى الدنيا و فى االخرة لهم سوء العذاب  ّ    ينبغى الهل البهاء ان"" ّ

ّن على االرض کلها على شأن يجدنّينقطعوا عم ُ ُّ   ّ اهل الفردوس نفحات التقديس منٔ
ّان الذين ضي.... قميصهم  ّ ّعوا االمر بما اتبعوا اهوائهم انهم  فى ضاللّ ّ ٔ  

  ّطراز اعظم از براى اماء عصمت و عفت بوده و هست" و ايضًا ميفرمايد " ُمبين 
  لعمر ا نور عصمت آفاق عوالم معانى را روشن نمايد و عرفش بفردوس اعلى رسد

  العصمةّان ا قد جعل " و نيز اين کلمه عليا از مخزن قلم اعلى نازل " 
ٍاکليال لرؤس امائه طوبى المة فازت بهذا المقام العظيم  ُ    همچنين ياران و ."ً

  خداوند" ّاحباى خويش را باين بشارت صريح مفتخر و مستبشر ميسازد قوله العزيز 
  ّ خبيثه اجتناب و بافعال طيبۀّدر کتاب الهى براى نفوسى که از اعمال سيئۀ

   عظيم وّ ثواب جميل مقدر فرموده اوست بخشندۀطاهره اقبال نمايند اجر جزيل و
ّانا حملنا الباليا کلها لتطهير انفسکم" و در مقام ديگر نازل ) ١(ّفضال  ُ ّ  

ّانا نراکم فى اعمالکم اذا وجدنا منها الرائحة.... و انتم من الغافلين  ّ  
ّالمقدسة الطيبة نصلى عليکم و بذلک ينطق لسان اهل الفردوس ُ ّ ّ  

  ترجمه) ١(
 



  ٦٨ص 
  " .ّبذکرکم و ثنائکم بين المقربين 

ّاما شراب بنص کتاب اقدس" ّحضرت عبدالبهاء در يکى از الواح مقدسه ميفرمايد  ّ  
   ."شربش ممنوع زيرا شربش سبب امراض مزمنه و ضعف اعصاب و زوال عقل است 

  ان اشربن يا اماء ا" ٔدر اين مقام حضرت بهاءا بنفسه االقدس ميفرمايد 
ّخمر المعانى من کؤوس الکلمات ثم اترکن ما يکرهه العقول النها حرمت ّ ُّ ٔ ِ  

ّعليکن فى االلواح و الزبرات اياکن ان تبد ّ ُّ ّ    کوثر الحيوان بما تکرهه انفسَنْلٔ
ّالزاکيات ان اسکرن بخمر محبة ا ال بما يخامر به عقولکن يا ايتها ّ ّ َ ّ  

ٍالقانتات انها حرمت على کل مؤمن و مؤ ّ ّ   ٍمنة کذلک اشرق شمس الحکم من افقّ
  " . بها اماء المؤمنات ءالبيان تستضى

  عاليه اخالقى و ابتعاد از مکاره بايد در نظر داشت که حفظ حدود و موازين
  با اصل عزلت و انزوا و ترک و مناهى که از قبل بدان اشاره گرديد بهيچوجه

   .قابل قياس و التباس نيست  دنيا بنحو افراط و منافى با عقل سليمّشئون حياتيۀ
ّمعيارى که شارع مقدس اين امر اعظم در اين مقام مقرر و   بدان امر و داللت ّ

  انحاء از نعم و آالء اند مستلزم آن نيست که احدى از آحاد بشر به نحوى از فرموده
 



  ٦٩ص 
  ّنصيب گردد بلکه ميتوان در ظل  انسانى ممنوع و بىالهى محروم و از حقوق مشروعۀ

ّشريعت الهيه و اتباع از احکام و سنن سماويه از لذائذ حيات بهره ّ   مند و از ّ
  مواهب طبيعت برخوردار گرديد و از مراتب جالل و جمال و آنچه در عالم خلقت
  ّباراده رب ودود من غير حصر و حدود در اختيار من فى الوجود گذاشته شده بقدر

ّ ان الذى لن يمنعه شى"مقدور استفاده نمود قوله تبارک و تعالى  ّ    عن ا الٌءِ
ّبأس عليه لو يزين نفسه بحلل االرض و زينتها و ما خلق فيها الن ا خلق ٔ ِٔ ّ ُ  

ّکل ما فى السموات و االرض لعباده الموحدين کلوا يا قوم ما احل ا عليکم ّّ ّٔ  
ّو ال تحرموا انفسکم عن بدايع نعماته ثم اشکروه و کونوا من الشاکرين  ّ".   

  ّا تعصب جنسى که قريب يکقرن در عروق و شرائين مردم امريک نفوذ نموده و ارکانّام
   حياتى است کهُو جوارح اجتماع را سست و متزلزل ساخته فى الحقيقه مهمترين مسألۀ

   اين امر خطير .ّ کنونى ترقى و تکامل خويش با آن مواجه است بهائى در مرحلۀجامعۀ
اند  بخش آن هنوز توفيق کامل حاصل ننموده ّبحل رضايتکه ياران امريک نسبت 

  اى بدرجه
ّحائز اهميت است که فوق آن قابل تصور نه و بهمين لحاظ مستلزم آنست   که نسبت بدان ّ

  اهتمام بليغ مبذول
 



  ٧٠ص 
  ّو استقامت و پايدارى و شهامت و فداکارى و حسن تدبير و همدردى و توجه و هشيارى

  دوستان رحمانى از سفيد و سياه وضيع و شريف پير و برنا ياران  .وفير معمول گردد
ّقديم و جديد که در ظل آئين الهى مستظل و باين نام پرافتخار معروف و مشتهراند ّ  

ّبايد کل در اين امر مهم شرکت نمايند و هر يک بر حسب ظرفيت و استعداد و تجربه ّ ّ  
ّصاياى حضرت عبدالبهاء و تحقق  عمومى يعنى تنفيذ وو مقدورات خويش باين وظيفۀ

  آمال
ّ آن موالى حنون و اتباع از حيات مقدسش که مثل اعالى تعاليمو نواياى عظيمۀ ّ  

   هيچيک از .ّانيه است مبادرت ورزند و بذل هر گونه سعى و مجاهدت نمايندّ ربّمقدسۀ
  تکليفّتواند خود را بحق و حقيقت از اين  ّافراد بهائى اعم از سياه و سفيد نمى

ّشديد معاف شمارد و مدعى گردد که اميال و مقاصد آن قائد آسمانى را کما هو حقه ّ  
   در .ّ ظهور رسانده و بجان و وجدان در پى اقدام مبارکش متحرک و پويان استّبمنصۀ

  ّحقيقت راهى بس طويل و دشوار که مملو از مخاطر و مهابط بيشمار است هنوز در
  ظم و پيروان امر آن محيى رمم از سياه و سفيد باقى استمقابل رافعان لواى اسم اع

   فى الحقيقه نفوذ معنوى و غير محسوسى .شود که بايد با قدم صبر و استقامت پيموده
ّقيت روحانى ياران امريک و تقدمّ نصرت و موفکه الزمۀ ّ  

 



  ٧١ص 
  انى کهو پيشرفت آنان در مشروع جليلى است که اخيرًا بدان مبادرت نموده تا ميز
ّقليلى از بين ايشان تصور و تدبر آن را توانند نمود ظهور و پيدايشش موکول ّ  
  اى که براى وصول ّبمراحلى است که در اين سبيل طي طريق نموده همچنين روش و طريقه

  .اند  باين منظور در پيش گرفته
  مى کهدر اين مقام ياران الهى بايد روش و سلوک مرکز عهد و پيمان رحمانى را هنگا

  ّآن شمس سماء قدس سبحانى در افق ديار غربيه طالع و در بين آن جمع باشراق انوار
   قلوب و ارواح مألوف بود بخاطر آرند و با عزمى راسخ و تصميمى خللو اضائۀ

ّناپذير رفتار و کردار آن مظهر الطاف ربانيه و مصدر صفات و سنوحات قدس سبحانيه ّ ّ  
ّجاعت و محبت سرشار و رأفت و عطوفت بيکران که از را سرمشق خويش قرار دهند ش

  صميم
قلب و روان و خالى از هرگونه تکلف نسبت بعموم طبقات على حد سواء مبذول ّ  

  ميفرمود و انزجار و نفرتى که بنهايت حکمت و اتقان نسبت بانتقادات بيجا از خود
  موارد تاريخى را درظاهر و آشکار ميساخت همچنين خاطرات فراموش نشدنى از مواقع و 

  ّنظر مجسم و در مرآت ضمير مرتسم سازند که چگونه هيکل مبارکش بوضع صريح و قاطع
  ّاحساسات شديد و عميق خود را راجع باصل عدالت اظهار و عنايت و مالطفت ذاتيۀ

  خويش را در مورد فقرا
 



  ٧٢ص 
  يان که خارج ازپا و ملهوفين و عجزا و مستضعفين ابراز ميداشت و عشق و عالقه بى

  ّحد وصف و بيان است نسبت بوحدت عالم انسان و اعضاء و اجزاء اين خاندان عظيم در
  ٔپرورانيد و باالخره در باره نفوسى که افکار و عواطف مبارکش را دل و جان مى

  ّبسخريه گرفته و در مقام مخالفت با اصول و مبارزه با بيانات و تعاليم حضرتش
   اين شئون و اوصاف و اين احوال و .ى و عدم رضايت ميفرمودميل برآمدند اظهار بى

ّآثار بايد پيوسته در خاطر احباى الهى مصور و با عزمى جزم و اراده   اى محکم و ّ
  .ّمتين فارغ از هر گونه خوف و بيم مورد تأسى و اجراء دقيق واقع گردد 
  ّم بمناسبت تأخراعمال تبعيض نسبت بهر يک از اجناس و اقوام و شعوب و قبائل عال

ّآنها در امور اجتماعى و يا عدم بلوغ سياسى و يا قلت عدد و وجودشان در اقليت ّ ّ  
  منافى با تعاليم الهى و مغاير با روح مودوع در شريعت رحمانى است روحى که آئين

ّمقدس حضرت بهاءا بدان زنده و نباض و انوارش پرجذبه و فياض است ّ   ّ تصور و .ّ
   جدائى و انشقاق و تفکيک و افتراق در صف پيروان امر مبارک بمنزلۀّتخطر هر نوع

  ّ بمجرد آنکه . اين آئين اقوم استّنقض صريح و مخالفت بين با اصول و مبادى ساميۀ
  اعضاء جامعه مقاصد و دعاوى شارع اين امر

 



  ٧٣ص 
  ر اّاقدس اعظم را چنانکه بايد و شايد دريافته و خود را در ظل نظم ادارى ام
ّوارد و اصول و احکام و اوامر و مناهى منزله از سماء مشيت الهيه را خالى از ّ  

   بيگانگىّقيد و شرط قبول نمودند اين افکار بايد بالمره فراموش و قلوب از شائبۀ
  ه گردد و هر گونه تشخيص و امتياز و تقييد و تحديد چه از لحاظّو تبعيض پاک و منز

ّنظر مليت و قوم منسوخ و ملغى شمرده شودعقيده و لون و چه از     ياران الهى نبايد .ّ
  ّبخود اجازه دهند که تحت هيچ عنوان و مجوزى ولو مقتضيات امور در بين و فشار

  ّعقايد جمهور در اشد ظهور محسوس و مشهود باشد اين صفت در بين آنان رسوخ کند و
   بفرض محال موقعى چنين مالحظه حال اگر .اين فکر در هيکل جامعه حلول و نفوذ نمايد

  ّو رعايت لزوميت حاصل نمايد و چنين تفاوت و تمايز مقتضى شناخته شود آن مالحظه و
ّرعايت بايد در جهت مصالح اقليت باشد يعنى بنفع آنها تمام شود نه بزيان آنان ّ  

ّ متشکله که در ظل لواى اسم اعظم هر جامعۀ . نژادى يا غير آنخواه در مسألۀ ّ  
  ّمستظل  و باين نام پرافتخار مفتخر و متباهى است بايد بر خالف ملل و نحل ارض

  ّچه شرقى چه غربى چه حکومت عامه و دمکراسى و چه سياست مطلقه و استبدادى چه
  ّاشتراکى و چه سرمايه دارى خواه مربوط بعالم قديم و يا متعلق بدنياى جديد که

ّاقليات جنسيه و دينيه و سياسيه ر ّ ّ ّ   ا در دايره قدرت و حکومت خويش ناديدهّ
امر حياتى را  اند اين ّانگاشته و يا حقوق آنان را پايمال نموده و يا بالمره از ريشه برافکنده

  ّاولين
 



  ٧٤ص 
ّيتى را که در بين آن جمعيت موجود از هر جنس و ملتّ خويش شمارد که هر اقلوظيفۀ ّ ّ  

   اين اصل اصيل .يد و حفظ و حمايت کندو از هر طبقه و رتبت تقويت و تأييد نما
  ّاى مهم و حياتى است که هر گاه در مواردى مانند امر انتخاب تعداد آراء در بدرجه

ّحق افرادى از اجناس مختلف و يا مذاهب و مل ّيتهاى متنوّ   ع در داخل جامعه يکسان وّ
  ّ حد سواءيا خصائص و شرايط الزمه جهت احراز رتبه و مقامى بين افراد مذکور على

ّباشد اولويت و تقدم بايد بالترديد بفردى تعلق گيرد که منتسب باقليت است و ّّ ّ ّ  
ّکه اقليت مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد و ّاين ترجيح و تقدم صرفًا از لحاظ آنست ّ  

ّبآنان فرصت و موقعيت مساعد داده شود تا در خدمت جامعه و پيشرفت مصالح عموميه ُّ  
ُ نظر باين اصل خطير و با توجه باين امر مبرم دقيق يعنى .بردارندقدمهاى بلندتر  ّ  

ّلزوم اشتراک افراد اقليت در فعاليتهاى امرى و قبول مسئوليت آنان در تمشيت ّ ّّ ّ  
  ّامور اجتماعى است که هر جامعه بهائى موظف است امور خويش را نوعى ترتيب دهد که

ّافراد منسوب باقليتهاى مختلفه در داخل ج ّامعه خواه از اقليت جنسى و غير آنّ ّ  
ّچنانچه متصف بصفات الزمه و واجد خصائص و شرايط مشخصه باشند تا آخرين مرحلۀ ّ  

ّامکان در مؤسسات امريه اعم از محافل روحانيه و انجمنهاى شور و يا کنفرانسها ّ ّ  
  ها که فى الحقيقه نمايندگان جامعه محسوب شرکت و و لجنه

 



  ٧٥ص 
  ّ اتخاذ چنين .ند و خدماتشان در تشکيالت مذکوره مورد استفاده قرار گيردّعضويت ياب

ّرويه و تمسک شديد بآن نه تنها منش    الهام و مايه تقويت و تشجيع عناصرى استأّ
  ّکه از لحاظ تعداد قليل و اشتراکشان در مسائل اجتماعيه محدود و محصور بلکه در

  اءا معلوم و فراغت پيروانش از لوثّاثر اجراء اين اصل عموميت آئين حضرت به
ّتعصبات باطله و حميات جاهالنه در انظار عالم و عالميان ثابت و محقق گردد ّ ّ  

ّحميات و تعصباتى که چنين انقالب و تشنج عظيم در شئون داخلى ملل همچنين ّ ّ  
  .در روابط و مناسبات خارجيشان در قبال يکديگر ايجاد نموده است 

  ّه قسمت عظيم و دائم التزايد جامعه بشرى معرض چنين ظلم و اجحافدر اين هنگام ک
ّو محل اينگونه تعدى و اعتساف واقع گرديده انسالخ از تعصبات جنسيه که هادم ّ ّ ّ  

  ن انسانى است بهر صورت و نوع بايد شعار جامعه بهائى و محور آراء ويابن
  هر اجتماع داخل و در هرمجهودات ياران معنوى قرار گيرد در هر ايالت مقيم و در 

  ّمرحله از عمر وارد و بهر گونه آداب مؤدب و از هر قسم خصائص و اوصاف مستفيض و
ّ مرضيه بايد همواره در کليۀ اين شيوۀ .مند باشند بهره    شئون و مظاهر حيات وّّ

ّخدمات و فعاليتهاى ياران در داخل جامعه و يا خارج از آن چه در مواقع خصوصى و چه  ّ
  ومىعم

 



  ٧٦ص 
ّچه رسمى و چه غير رسمى چه فردى و چه اجتماعى و يا بصورت مشخص تشکيالتى 

  مانند
   اين امر فخيم .گر باشد ّها و محافل روحانيه مشهود و جلوه ّهيأتهاى امريه و لجنه

ّ متصوره که در و مقصد جليل بايد بجميع وسائل و وسائط موجوده و فرصتهاى ممکنۀ
  حيات
  ّد پيش آمد نمايد هر قدر جزئى و خالى از اهميت باشد تقويت گردد و افراّيوميۀ

ّبکمال دقت و ممارست مورد تأکيد و تشويق واقع شود خواه چنين فرصت و موقعيت در ّ  
  هاى ّکانون خانواده يا در مراکز کسب و کار يا در مکاتب و معاهد علميه يا در حفله

  ٔرى و بدنى و باالخره در احتفاالتّاجتماعيه و يا ميادين بازى و تفريحات فک
ّامريه و کنفرانسها و انجمنهاى شور و مدارس تابستانه و يا محافل مقدسۀ   ّ روحانيهّ

ّ اين امر اساسى يعنى احتراز از تعصبات جنسيه بايد مقدم بر کل مفتاح .چهره گشايد ّ ّ ّ  
  اب و وکالءّاى قرار گيرد که اقداماتشان بعنوان نو ّسياست و خط مشى هيأت عاليه

  ّجامعه و مديران و گردانندگان امور سرمشق عموم و محرک و موجد تسهيالت براى تنفيذ
ّچنين اصل اصيل نسبت بحيات و فعاليت افرادى ميباشد که هيأت مذکور نمايندگان و ّ  

  ٔ ذکره االعلىّدر اين مقام جمال اقدس ابهى جل. حافظان منافع آنان شمرده ميشوند 
  هل بينش آنچهاى ا" ميفرمايد 

 



  ٧٧ص 
ّاز سماء مشيت الهيه نازل گشته علت اتحاد عالم و الفت و يگانگى امم بوده از ّ ّّ  

ّاختالفات جنسيه چشم برداريد و کل را در پرتو وحدت اصليه مالحظه نمائيد  ّّ)١("  
  "مقصودى جز ارتفاع کلمة ا و اصالح عالم و نجات امم نبوده و نيست " همچنين 

  ّلل بايد در ظل امر واحد و شريعت واحد در آيند و جميع ناس چون برادرجميع م" 
ّمهرپرور گردند روابط محبت و اتحاد در بين ابناء بشر مستحکم شود و اختالفات و ّ  

ّمنازعات جنسيه و مذهبيه کل محو و زائل گردد  ّ    همچنين از فم اطهر حضرت".)١(ّ
  ک ميفرمايند اجناس و الوان مختلفهجمال مبار" عبدالبهاء اين بيان رفيع صادر 
  ّآهنگى عالم امکان است کل بايد در اين بوستان عظيم انسانى موجب جلوه و جالل و هم

  ّچون گلهاى رنگارنگ بنهايت الفت و اتحاد پرورش يابند و فارغ از هر گونه نفرت و
  احضرت بهاء" و نيز ميفرمايد ) " ١(اختالف با يکديگر دمساز و مألوف گردند 

  هنگامى مردم سياه را بمردمک سياه چشم که حول آن را سفيدى احاطه نموده تشبيه
  اند در اين مردمک سياه همواره انعکاسى از صور اشياء که در برابر آن واقع فرموده

  يات روحّمشاهده گردد و از آن رو انوار و تجل
  ترجمه) ١(
 



  ٧٨ص 
  خداوند امتيازى بين سفيد و" ذکور و در مقام ديگر م) " ١(ظاهر و نمايان شود 

ّسياه نميگذارد اگر قلوب پاک و مقدسند هر دو نزد حق مقبول   اند خداوند نظر بلون ّ
  ّيا جنس افراد ندارد جميع الوان نزد حق يکسان است خواه سفيد خواه سياه خواه زرد

   ماّزيرا کل بصورت و مثال الهى خلق شده و جميع آثار مختلف صنع يزدانى هستند
ّبايد باين حقيقت واقف و باين معنى متذکر و متوجه باشيم    " و نيز ميفرمايد ")١(ّ

  در ساحت قدس الهى جميع نفوس يکسانند و در ملکوت عدل و انصاف رحمانى امتياز و
  خداوند اين حدود و تقسيمات را خلق"  همچنين ")١(ّرجحانى براى احدى متصور نه 
   بشرى است و چون با مقصد تمايزات مولود افکار محدودۀنفرموده بلکه اين اختالفات و

  در پيش) " " ١(ّ الهيه مغاير و مباين وهم صرف و خطاى محض است  متعاليۀو ارادۀ
ّخدا سفيد و سياه نيست جميع رنگها رنگ واحد است و آن رنگ عبوديت الهى است بو 

  و
 سياه هيچ لونى ضرر رنگ حکمى ندارد قلب حکم دارد اگر قلب پاک است سفيد يا

  نرساند
  خدا نظر بالوان ننمايد نظر بقلوب نمايد هر کس قلبش پاکتر بهتر

  ترجمه) ١(
 



  ٧٩ص 
  ّهر کس اخالقش نيکوتر خوشتر هر کس توجهش بملکوت ابهى بيشتر پيشتر الوان در عالم

  ّطيور و حيوانات مختلف اللون ابدًا نظر" و نيز ميفرمايد " وجود هيچ حکمى ندارد 
  کنند بلکه بنوع نظر دارند حال مالحظه کنيد در حالتى که حيوان عقل ندارد برنگ نمى

  ادراک ندارد با وجود اين الوان سبب اختالف نميشود چرا انسان که عاقل است اختالف
  کند ابدًا سزاوار نيست على الخصوص سفيد و سياه از سالله يک آدمند از يک مى

  اين الوان بعد بمناسبت آب و اقليم پيدا شده ابدًاپس اصل يکى است ... خاندانند 
  انسان واجد عقل و ايقان و صاحب بصيرت و عرفان و مظهر الطاف و"  " ّاهميت ندارد 

ّمواهب حضرت يزدان است آيا سزاوار است افکار و تعصبات جنسيه در بين بشر ظاهر ّ  
  ")١( و لمعان باز دارد گردد و مقصد عظيم خلقت يعنى وحدت من فى االمکان را از جلوه

ّيکى از اصول مهمه که در وحدت و تماميت نوع انسان مؤثر است حصول الفت و"  ّ ّ  
  يگانگى و ترک نفاق و بيگانگى بين اجناس سياه و سفيد است ما بين اين دو دسته بعضى

  اى موارد اختالف جهات توافق موجود و پاره
  ترجمه) ١(
 



  ٨٠ص 
ّمستلزم بذل دقت و اتخاذ تصميمات متقابله و تدابيرو تمايز مشهود و محسوس که  ّ  

  در اين کشور يعنى اياالت...  حکيمانه است موارد ارتباط و وحدت بسيار است عادالنۀ
ّ امريک حب وطن متعلق به هر دو جنس است جميع از لحاظ عضويت جامعه در ّمتحدۀ ّ ّ
  صقع

  مند بيک دين ّ مدنيت بهرهاند و از مواهب و برکات يک ّواحدند بيک لسان متکلم
ّبند فى الحقيقه موجبات الفت و محبت و اتحاد اند و بيک اصول معتقد و پاى ّمتدين ّ  

  ّو اتفاق از جهات کثيره بين اين دو جنس موجود و حال آنکه يگانه مورد اختالف و
  ّ لون است با اين وصف آيا جائز است که اين اختالف جزئى علت افتراقتباين مسألۀ

ّدد و اين تفاوت مورث انشقاق و تجزى يک ملت و يک خاندان شود گر    و همچنين")١(ّ
  ّاين اختالف صور و الوان که در عالم خلقت مشهود و بين کافۀ" ّمؤکدًا ميفرمايد 

  ")١( سبحانى است ّممکنات موجود و محسوس مبتنى بر حکمت الهى و مشيت بالغۀ
ّوجب محبت و يگانگى و مايه اتفاق و يکرنگى گردد انسانى بايد مّتنوع در جامعۀ اين"  ّ  

  بمثابه موسيقى که چون
  ترجمه) ١(
 



  ٨١ص 
   بديع فراهمّالحان مختلفه ترکيب يابد و اصوات متنوعه مقترن و موزون شود نغمۀ

  و نيز دوستان را باين) " ١(ّآيد و آهنگ دلپذير آذان را متلذذ و محظوظ نمايد 
  اگر با افرادى از ساير اجناس و الوان" يد قوله العزيز بيان احلى نصيحت ميفرما

  برخورد نمائيد نسبت بآنان عدم اعتماد نشان ندهيد و بتمامه بخود مشغول مگرديد و
  ّبافکار و اذکار خود نپردازيد بلکه بالعکس اظهار مسرت کنيد و ابراز رضايت و

   ودود است که افرادّدر عالم وجود اجتماعى مورد عنايت رب" " )١(عطوفت نمائيد 
  سفيد و سياه با نهايت الفت و وداد يعنى با روح الهى و وحدت آسمانى با يکديگر
ّمحشور گردند و با عشق و عالقه سرشار و محبت و مودت بيشمار امتزاج يابند و ّ  

ّ عليين لسان بتحسين گشايند و جمال اقدسارتباط حاصل کنند و چون چنين شود مالئکۀ ّ  
  کوت اعلى آن جمع متآلف را باين خطاب احلى مفتخر و متباهى فرمايد طوبىابهى از مل

ّلکم ثم طوبى لکم و چون محفلى مرکب از افراد اين دو جنس انعقاد يابد آن محفل  ّ
  جالب

طبقه  و باز هر دو) " ١(ٔتأييدات مال اعلى گردد و جاذب الطاف و مواهب عالم باال شود 
  يعنى سياه

  ترجمه) ١(
 



  ٨٢ص 
  نهايت اهتمام" سفيد را باين بيانات عاليات نصيحت ميفرمايد قوله الکريم و 

ّمبذول داريد و بجان و دل بکوشيد تا اين محبت استوار گردد و عالئق دوستى و اخوت ّ  
ّتحکيم پذيرد اين موهبت رخ نگشايد و اين موفقيت حاصل نگردد مگر با بذل همت و ّ ّ  

  طرف اظهار قدردانى و امتنان و از طرف ديگرّاعمال حسن نيت از هر دو طرف از يک
  ابراز مهربانى و تثبيت وحدت و برابرى فى الحقيقه هر يک از طرفين بايد طرف ديگر

  و چون چنين شود...  اين منظور متقابله تقويت و مساعدت نمايد را در بسط و توسعۀ
ّالفت و يگانگى بين شما افزايش يابد و بالنتيجه موجبات تحقق وحد   ت عالم انسانّ

  ّفراهم گردد زيرا حصول اتحاد بين سفيد و سياه تضمينى براى استقرار صلح جهان و
  و نيز خطاب بافراد سفيد ميفرمايد) " ١(تشييد مبانى يگانگى در عالم امکان است 

  اميدوارم که شماها سبب شويد که اين جنس ذليل عزيز شود و با سفيدها بنهايت صدق" 
 ّيت و اختالف و اين عداوت و اعتساف که درّصفا خدمت نمايد اين ضدّو وفا و محبت و 

  ميان سياه
  ترجمه) ١(
 



  ٨٣ص 
  ٔو باالخره بموجب" ُو سفيد است جز بايمان و ايقان و تعاليم مبارک زائل نگردد 

ّاين بيان اتم اقوم توجه اهل عالم را بمقام و اهميت اين امر خطير معطوف ميدارد ّ ّ  
ّ اتحاد سياه و سفيد بسيار مهم است و اگر حصول نيابدّ اين قضيۀ"قوله العزيز    ّ  

  اگر کار بر اين منوال بماند" و نيز ميفرمايد " عنقريب مشکالت عظيمه حاصل گردد 
ّعاقبت مورث مضرات کليه شود و سبب خونريزى گردد  روز بروز اين عداوت ازدياد يابد و ّّ "

.  
  ال و رفتار و گفتار و احساسات شما از روح امراگر بخواهيد در اين عصر تاريک اعم

  ّو تعاليم جمال اقدس ابهى حکايت نمايد بايد هر دو دسته يعنى سياه و سفيد متحدًا
   ناصواب يعنىّفقًا سعى و همت فراوان مبذول داريد و اين فکر خطا و انديشۀّو مت

ّتفوق و برترى جنسى را با شرور و مفاسد حتميۀ   کنار نهيد و آميزش آن يکباره بر ّ
  و امتزاج و تحبيب و تأليف اجناس را تشويق کنيد و ترغيب نمائيد هر پرده و

  حجابى که اين دو فرقه را از يکديگر دور و متباعد نمايد مرتفع سازيد
 



  ٨٤ص 
ّو هر حد و سديرا که مانع ايتالف و اتحاد واقعى آنان گردد از پيش پا براندازيد ّ ّ  

  ّيد و روز و شب نياسائيد تا مسؤليت عظيم و تکليف شديد خويششب و روز آرام نگير
ّ مشترک و خطير که باشد صولت و هيبت متوجه ياران الهى استرا در قبال اين وظيفۀ ّ  

   افراد دوستان که در .ّانجام دهيد و در اين سبيل جهد مشکور و همت موفور مجرى داريد
  ند بايد انذارات حضرت عبدالبهاء روحا ل و حياتى شريک و سهيمعض مّحل اين مسألۀ
   الفداء را نصب العين خويش قرار دهند و تا فرصت باقى است اقدامهّالوجود لمظلوميت

  اى را که در صورت عدم تعديل اوضاع و اصالح سريع معمول دارند و اثرات مولمه وخيمه
ّ ملت امريک خواهد گرديد در نظر مجسم سازند ّاحوال دامنگير کافۀ ّ.  

  افراد سفيد بايد با عزم جزم و تصميم خلل ناپذير در رفع اين مشکل عظيم بکمال جهد
ّو اهتمام اقدام و حس افضليت و رجحان را که در وجود آنان مخمر گرديده و يا در ّ ّ  

ّمواردى خالى از توجه و التفات ابراز ميشود بالمره ترک نمايند و اين تصور و ّ ّ  
  ه سمت سرپرستى و قيادت داشته و باين لحاظ بايد آناناحساس را که نسبت بافراد سيا

  را تحت جناح و قيمومت خويش قرار دهند اصالح کنند و در اثر مصاحبت صميمانه و
ّ تکلف و تصنع آنان را بخلوص  نيت و محبت و صميميتفارغ از هر گونه شائبۀ ّ ّ ّ ّ  

   . خويش معتقد و متقاعد سازندّحقيقيۀ
 



  ٨٥ص 
  ار گشته و د ف مردمى که در مدتى بس طوالنى و بعيد قلوبشان جريحهو چنانچه از طر

  صبرى ّمرهم مؤثرى بر زخم آنان نهاده نشده جلب و جذب کمترى مشهود گردد بى
   خويش قدم سياهان نيز بايد بنوبۀ .ننمايند و دامن حلم و اصطبار را از دست ندهند
   خويش رانان موجود عشق و عالقۀفراتر نهند و بجميع طرق و وسائلى که در اختيار آ

  ً ظهور رسانند و عمال اثبات کنند که حاضراند گذشتهّدر قبال روابط جديده بمنصۀ
  ّرا فراموش و هر سوء ظن و اغبرار خاطرى را که هنوز احيانًا در زواياى قلوب مستور

ّ ضمنًا هيچيک از طرفين نبايد تصور کنند که حل .و مکنون محو و زائل نمايند    چنينّ
  معضل خطير منحصرًا مربوط باقدام و از حدود تکاليف دسته مقابل بوده و يا آنکه

   همچنين نبايد اين فکر بر خاطرشان .وصول باين منظور امرى سهل و سريع الحصول است
  ّخطور نمايد که براى اصالح اين منقبت بايد منتظر زمان و مترصد فرصت باشند تا

   عواملى ماوراء دايره امر ا و تعاليم دين ايلۀبدوًا در عالم خارج و بوس
  ّقدم مساعدى برداشته شود و اوضاع و احوال موافقى رخ گشايد آنگاه بانجام اين مهم
ّمبادرت نمايند و بهمان قرار نبايد تخيل کنند که هيچ امرى جز محبت خالص و صبر و ّ  

ّشکيبائى تام و خضوع و خشوع حقيقى و اتخاذ تمهيد   ّات بالغه و توسل بذيل حکمت وّ
  ّمتانت و بذل همت و استقامت توأم

 



  ٨٦ص 
ّ مهم و با ادعيه و مناجات بساحت قدس حضرت قاضى الحاجات ميتواند اين نقيصۀ

  عيب
  ار نموده منتفى سازد بلکه بايد د ّآشکار که نام نيک وطن و کشور مألوفشان را لکه

  دند که صرفًا حسن تفاهم متقابله و ابرازبجان و دل باين حقيقت مؤمن و مذعن گر
ّمحبت و معاضدت مستمر و مداوم آنان است که بيش از هر قوه و اجتماعى خارج از ّ ّ  
  نطاق امر ا ميتواند جريان مخاطره آميزى را که حضرت عبدالبهاء پيوسته نهايت
  ا که وجوداضطراب و نگرانى خاطر نسبت بآن اظهار ميفرمودند منحرف سازد و آمالى ر

ّاقدسش براى همکارى و اشتراک مساعى آنان در راه تحقق مقدرات درخشان آن سرزمين ّ  
  .ّپرورانيد بحيز ظهور و ثبوت رساند  در دل و جان مى

ّياران عزيز و محبوب  صحت و صداقت و راستى و حقيقت که در جميع شئون و مظاهر 
  خويش

ّبا خدعه و فساد و معرف حيات سياسى ملت و ا    آن مباين و معارضّحزاب و شعوب مرکبۀّ
  ّهمچنين تنزيه و تقديس که با تزلزل اصول اخالقى و عدم توجه بمبادى روحانى که
  ٔدامنگير قسمت عظيمى از افراد کشور گرديده شديدًا مخالف و مغاير و باالخره الفت

ّو اتحاد بين اجناس متنوعه که از لوث تعصبات جنسيه نشانۀ ّ ّ   ت فاحشّ بارز اکثريّ
ّتوده ناس بالمره مقدس و مبرى است جميع بمنزلۀ ّّ  

 



  ٨٧ص 
ّسالح قاطعى است که ياران امريک بايد در جهاد مضاعف خويش يعنى در مقام اول 

  تجديد
  حيات داخلى جامعه و در ثانى مقاومت و مبارزه با شرور و مفاسد ديرينه که در عروق

   تکميل سالحهاى مذکور و . بکار برندّو شرائين هيأت اجتماعيه نفوذ نموده است
  ّآميز هر يک از آنها بنفسه لنفسه بيش از پيشرفت و تقدم هر ّاستعمال مؤثر و حکمت

ّنقشه خاص و يا اتخاذ هر طرح مشخص و يا تجهيز و تأمين هر مقدار از منابع ّ ّ  
  آنانّ ياران را براى موقعى آماده و مهيا سازد که يد تقدير ّمادى ميتواند جامعۀ

  را در ابراز مساعدت نسبت باستقرار و تنفيذ نظم بديع جهانى که هم اکنون در صدف
  .نظم ادارى امر ا مخزون و مکنون است هدايت و رهبرى خواهد نمود 

  ّدر اقامه اين جهاد مضاعف مبارزين سلحشورى که در سبيل نام و امر مقدس حضرت
  با موانع شديده مواجه و با مشکالت وبهاءا قدم در ميدان خدمت نهند قهرًا 

  ّمحظورات کثيره که سد راه و حاجز طريق است مقابل خواهند گشت در اين مقام است که
  ّنحوه استقبال و استعداد افراد جامعه و چگونگى قيام و اقدامشان بايد مورد توجه

  صحاب ذىکار همچنين مخالفت ا ّو امعان نظر قرار گيرد و منع و تعرض عوامل محافظه
  نفع با تصميم قاطع مقاومت شود واعتراضات نسل حاضر که

 



  ٨٨ص 
  ًور و مستغرقند کامال منهزم و ّبمشتهيات نفسانيه مألوف و در گرداب رذائل غوطه

  ّاى  که در پيش است متشکل  بلى چون اقدامات ياران براى دفاع و مبارزه .مغلوب گردد
   طعن و لعن در حرکتمايد طوفانهاى شديدۀّ آن بسط و اتساع حاصل نگردد و دامنۀ

  آيد و اعالم تکفير و تدمير عليه آنان مرتفع شود و روزى درخواهند يافت که حريم
  ّمقدس دين ا مورد هجوم و رجوم اعدا واقع مقاصدشان تعبير و اهداف و

  ّمآربشان تکذيب و افکار و آرائشان تحقير و مشروعات و مؤسساتشان تحريم و قدرت
  اى و نفوذشان تضعيف و حقوق و اختياراتشان تزييف خواهد گرديد و در پايان پاره

  ّعناصر که يا از درک حقيقت گرانبهائى که در دست دارند ذاهل و يا از تحمل ضربات
   شديد قطعًا در برخواهد داشت عاجز و قاصراى که چنين مبارزۀ و لطمات متکاثره

را ترک خواهند نمود واين در ثمين را به ثمنمشاهده ميشوند حصن حصين امر ا ّ  
   در اين مقام موالى عظيم و کريم با اخبار از وقايع مدهشۀ .بخس از کف خواهند داد
و رنج  بسبب عبدالبهآء بسيار امتحان خواهيد يافت و زحمت" آتيه ميفرمايد قوله العزيز 

  " .خواهيد ديد 
 



  ٨٩ص 
   که در عالم غرب در يکى از مراکز پرعظمت و حضرت بهاءاّحال جنود مجندۀ

  ّهاى پرمخافت و مهابت بخاطر نام و امر مقدس حضرتش بيکى از شديدترين و صحنه
  پرافتخارترين مجاهدات مألوفند نبايد از هيچ مخالفتى مأيوس شوند و از هيچ

  ندينمقاومت و ممانعتى افسرده و مخمود گردند هرگز از مفتريات مفترين و معاندت معا
   ياران را در انظار کوچک و حقير قلمدادکه لسان به تنقيد گشوده و مآرب ساميۀ

  نمايند آزرده نشوند و از منهج قويم و صراط مستقيم منحرف نگردند از تهديدات
ّمتعصبين و تسويالت و دسائس مغلين که از هر جهة جامعۀ    مظلوم را احاطه نمودهّ

ِرند چون جبل راسخ باشند و بمثابه طوق باذخانگذ نهراسند و مضمار خدمت را وا ِ.   
ّاعتراض و مخالفت بذاته لذاته منادى آئين الهى است و انتقاد و مخاصمت ممد و ُ  
ّمؤيد شريعت رحمانى عدم شهرت و مقبوليت امتياز و اعتالء امر الهى و نصرت و ّ  

  تر جلوه دهد و تر و الئح ّ تعاليم ربانى را بر افکار و احساسات بشرى محسوسغلبۀ
  اعداء را منقلب و منجذب نمايد و در دايره ّ جاذبه الدّنفس دفع و منع چون قوۀ

ٌ القضاء مؤيد لهذا االمر و البالء معين لهذاّامر ا وارد سازد ان ٔ ٌ ّ  
  ّ دين ا و مرکز تجمع محاربات شديدۀ هم اکنون در سرزمينى که صحنۀ .هورّالظ

  تعاليم الهى ّريعة ا بوده جريان حوادث و نفوذ تدريجى و مستمردشمنان حريص و پرکين ش
 



  ٩٠ص 
ّتحقق وعود و بشارات يزدانى موجب آن شده که نه تنها جمعى از اشد خصماء را خلعو  ّ  

  اى از عناصر مذکوره سالح نموده و از مراتب بغض و عداوت آنان کاسته است بلکه پاره
  ّ سبحانى و استظالل در ظل باعتناق حقيقت فائضۀّ آئين ربانى وارد ورا در حلقۀ

  ّ بديهى است چنين تحول شديد و تغيير و .کلمه رحمانى مفتخر و متباهى گردانيده است
ّانقالب عظيم هنگامى ممکن است متحقق گردد که عواملى که دست قدرت يزدانى آنان 

  را
  شمار که فاقد سرپرست وّبراى ابالغ پيام خويش بگرسنگان و بيچارگان و جمعيتهاى بي

  قائد مهربانند مبعوث فرموده بنفسهم از لوث نواقصى که خود در مقام اصالح و تعديل
ّآنند منزه و مبرى باشند  ّ.  

ّبا توجه بمراتب مذکوره ياران الهى راکبين سفينه حمراء و مستظلين شريعت ّ  
  عظمت وظيفهّ امريکا را بکمال اشتياق مخاطب ساخته اهميت و ّسمحاء در قارۀ

  ّمقدسى را که عهده دارند تأکيد و تثبيت مينمايد و امکانات بيشماريرا که چنين
  ّاليت افراد جامعه بهائى در برداشته بلکهّ متعالى نسبت بارتقاء حيات و فعوظيفۀ

  اعتالء اصول و موازين حاکمه بر روابط موجوده بين ابناء آن سرزمين را نيز بنحو
ّنمايد متذکر ميگردد و مطمئن و متيقنم که آن جامعۀ ىّاتم و اکمل تضمين م    عزيزّ
  بدون آنکه از هيبت

 



  ٩١ص 
ّو شدت اين تکليف شديد مرعوب و از تلونات و تطورات زمان خائف و هراسان گردند ّ ّ  

ّبنحو شايسته قيام و با شدائد ايام مقابله خواهند نمود ايامى که مشحون از ّ  
  اى که بس درخشان و عظيم است آتيهاى عين حال آبستن آتيه ّمخاطر و مفاسد قويه و در 
  ّ تاريخ با رفعت شأن و علو مقام و جلوه و جالل آن رقابتهيچيک از اعصار ماضيۀ
  .و همسرى نتوانست نمود 

  ّاى از فرصتهاى بديع و جليل همچنين مسئوليتهاى هّدوستان عزيز در آغاز اين اوراق شم
  ّمالت و تضييقات وارده نسبت بامر مقدس حضرت بهاءاعظيم و خطيرى که در اثر ح

   تکوين امر بهائى و هنگام دقيق و پرتالطم از تاريخعصرّ حساس از در چنين مرحلۀ
   بهائى امريک قرار گرفته تبيين و بقدر مقدور نحوهحيات بشرى در قبال جامعۀ

ّالنسبه قليل اتخاذ بّرسالت و مأموريتى که بحکم اوضاع و احوال بايد در فاصلۀ ّ  
ّو بمورد عمل و اجرا گذاشته شود تشريح و توجه آن خدام ملکوت بآنچه که در نظر ّ  

  ّاين عبد براى معرفت و تحقق کامل وظايفى که در پيش دارند الزم و ضرورى شمرده ميشد
   اين بنده آستان بود خصائل وّمعطوف گرديد و باز تا آن درجه و ميزان که در قوۀ

  ّاى که تدارک آن صعب ولى از لوازم اساسيۀ فاضله و شئون و اوصاف شاخصهملکات 
ّموفقيت ياران در انجام ّ  

 



  ٩٢ص 
   اجراء واى چند راجع بنحوۀ  اينک بايد کلمه .ّوظائف مذکوره است تذکر داده شد

  تنها اى که نه ّ فورى و مهمى که در دست اقدام است بيان گردد وظيفهتمشيت وظيفۀ
ّراحل بعدى فرمان تبليغى حضرت عبدالبهاء باختتام موفقيتظهور م   آميز آن در ّ

  ّميقات مقرر موکول و مربوط بلکه شمول تأييد و حصول قدرت و موهبتى که انصار
  ّشريعت ا را در زمان آخر بايفاء رسالت اعظم و انجام مأموريت اکرم افخم

  اهد ساخت از نتايج و ثمراتّمنزله از سماء مشيت مالک قدم مفتخر و متباهى خو
  .ّمترتبه بر آن بشمار ميايد 

ّ هفت ساله متضمن دو اصل مهم يعنى انجام تزيينات مشرق االذکار و بسط ونقشۀ ّ  
ّاليت تبليغى در دو قارۀّتوسعه فع   ّ امريکاى شمالى و جنوبى اکنون مدارج ثانويهّ

ّيعنى دومين سال افتتاح خويش را طي مينمايد و در انظ   ار نفوسى که پيشرفت وّ
ّتقدم آن را در شهور اخيره مالحظه نموده آثار و عالئم موفقيت که مايه تسرير ّ ّ  

ّقلوب و تزييد مراتب اطمينان نسبت به تحقق کليۀ ّ   ّ اهداف نقشه در تاريخ مقررّ
   اقدامات و تمهيدات الزم بمنظور تسهيل و .ّاست از هر جهة متجلى و مشهود است

ٓربوط به تکميل تزيينات خارجى آن معبد سرمدى االثار قسمت اعظمتقويت امور م  آن ّ
  متتابعًا مترادفًا

 



  ٩٣ص 
ّ اخير که مبشر اتمام مظفرانۀّاتخاذ و مرحلۀ    اين مشروع سى ساله است وارد ميدانّ

ّعمل گرديده قرار داد اوليه راجع بطبقه اول و اصلى اين بناى تاريخى بامضاء ّ ّ  
   عليا تأسيس و مبارکۀ حضرت ورقۀءخصوص بنام خانم محبوب اهل بهارسيده و صندوق م
   اختتام تضمين و انقطاع ناپذير اين امر خطير تا آخرين نقطۀبدين ترتيب ادامۀ
  ّ يقين است خاطرات پرشور و هيجان ذات مقدسى که قلبش از .تأمين پذيرفته است

  ل فرح و شادمانى مشاهده ميگشت ارتفاع اين معهد جليل و معبد عظيم ماالمامالحظۀ
  مساعى نهائى را که براى تشييد اين بنيان رفيع بابدع وجه و احسن طراز الزم و

  ضرورى است تقويت و تأييد خواهد نمود بنحوى که در خاطر احدى نسبت بقدرت و
ّموفقيت بانيان اين صرح مشيد و تکميل و تنفيذ اين وظيفۀ   ّ منيع بنحو اعلى و اجلّ

  .ّ ظن و ترديد باقى نخواهد ماند  شائبۀکمترين
ّ آن تمعن و تفرس تبليغى نقشه را در نظر گرفت و دربارۀکه جنبۀ حال موقع آنست ّ  

  ّنمود حدود و ثغورش را مطالعه کرد و لوازم و حوائجش را مورد دقت قرار داد و خود
   در اين مقام الزم است مشرق .ّرا براى اجراء شرايط و موجبات آن آماده و مهيا ساخت

ّاالذکار اولين معبد بهائى در عالم غرب که جالل و عظمتش جالب انظار ابعادش ٔ  
  اش بديع و اصيل و آمال قويم و جسيم و هندسه

 



  ٩٤ص 
ّو اهدافى که آن مشروع فخيم معرف و مبين آن است بس عزيز و شريف جهت ابالغ دين ّ  

ّسيعتر و مؤثرترى تلقى گردد و از اين لحاظا و انتشار کلمة ا بنحو و ّ  
  ّبمنزله يکى از تأسيسات ادارى امر ا که ناشر حقايق رفيعه و مروج اصول و

  . اين آئين اقدس اعظم محسوب شمرده شود مبادى متعاليۀ
ّياران امريک بايد من بعد افکار خويش را بکمال همت و مراقبت در انجام تعهدات ّ  

ٍ هفت ساله محصور نمايند و اعضاء و اجزاء جامعه کثلة واحدة درتبليغى از نقشۀ ّ  
   تبليغ امر ا و نشر نفحات ا و ابالغ .ّاجراء اين مقصد اعز اعلى قيام کنند
ّ امريه و اثبات علويت و حقّحقايق روحانيه و دفاع از مصالح عاليۀ ّ   ّانيت کلمهّ

ّثبات لزوميت محضه و قدرت و قوت کامله وّ رحمانيه باقوال و اعمال همچنين اجامعۀ ّ  
ّعموميت و جامعيت تامۀ ّ   اى از زمان وظيفه  قاطعه شريعة ا نبايد در هيچ برههّ

ّخاص و امتياز مخصوص و منحصر مؤسسات ادارى امر ا اعم از محافل روحانيه ّ ّ ّ  
  مه شرکت نمايندّهاى مخصوصه تلقى گردد بلکه بايد جميع در اين وظيفه عظي و يا لجنه

  هر چند اصل و نسبشان حقير و تجاربشان محدود و بضاعتشان مزجاة
 



  ٩٥ص 
  و معلوماتشان يسير و مشاغل و غوائلشان فورى و کثير و محيط زيست و اقامتشان

  ّ حضرت بهاءا بنفسه المقدسة عن الکائنات راجع باين .نامساعد و غير مطلوب باشد
  ّکيد ميفرمايد قوله جلاا و اعالء کلمة ا بنحو امر جليل يعنى تبليغ امر 

ٍقد کتب ا لکل نفس تبليغ امره " کبريائه  ّ ّيا مال البهاء بلغوا" همچنين " َ ٔ  
ٔامر ا الن ا کتب لکل نفس تبليغ امره و جعله افضل االعمال  ٍ ّ َّ."  
   مراتب مخصوصه وچنانچه در صف مؤمنين و پيروان امر ا فردى واجد درجات و

ّيا حائز شئون و مقامات مشخصه باشد نفس اين مقام و موقعيت بالترديد مسئوليتى ّ ّ  
   خويشًّا نسبت بانجام فريضه روحانيۀّتواند حق ه فرد مذکور ميسازد که نمىّمتوج

ّيعنى قيام بامر مبرم تبليغ و نشر نفحات ربانيه کوتاهى نمايد بلکه احراز ّ  
  ّوقعيتها در بسيارى از موارد فرصت بيشتر و تسهيالت و موجباتاينگونه مراتب و م

ّوسيعترى جهة صاحبان آن فراهم ميسازد که به همت و استقامت تام بابالغ کلمه ّ  
ّالهيه و جلب انظار به عظمت و اهميت تأسيسات امريه پردازند ّ    مع الوصف وجود .ّ

  ديدتر و نفوذى فزونتر براى ش ّاين عوامل بهيچوجه من الوجوه مستلزم اعمال قوه
 



  ٩٦ص 
   چه بسا .افکار و قلوب مردمى که امر ا بآنان ابالغ ميشود نبوده و نخواهد بود

  ّمشاهده شده و شواهد بسيار جلي و نمايان در صفحات تاريخ اين شرع اعظم موجود که
  رمّدر صدر امر در سرزمينى که منبت سدره مبارکه و مصدر و مطلع اين نور اتم اک

  ّليه که بظاهر در نهايت فقر و مسکنت مشهود مدرسه نديدهّبوده نفوسى از اصحاب او
  تجربه نياندوخته و صاحب هيچگونه امتياز و مقام مخصوص نبوده بلکه در بعضى موارد
  فاقد هوش و استعداد سرشار و عارى از نبوغ و فطانت ممتاز شمرده ميشدند در ميدان

  ّقيتهاى اعقل و افضل عناصر جامعه درّل گرديده که موفاى نائ خدمت بفتوحات عظيمه
  .نور و فروغ مشاهده ميشده است  مقابل جلوه و ضياء آن بى

  پطرس نيز بحسب تاريخ" ٔحضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه االطهر فداء ميفرمايد 
  کليسا حساب هفته را نميتوانست نگاه دارد وقتى ميخواست بصيد ماهى برود هفت بسته

  بست هر روز يکى را ميخورد چون آن هفتمين را ميخورد ميدانست روز سبت است غذا مى
  حال چنانچه پسر انسان" . آنوقت ميامد سبت را نگاه ميداشت 

 



  ٩٧ص 
  ميتوانست نفسى بظاهر ساده و ناتوان را بنفثات روح القدس چنان تأييد نمايد و

َ جرى من فمه اسرار الحکمة و"قدرت و توانائى بخشد که از لسان قدم به بيان  ِ ِ ُِ َ  
ِالبيان  ّمفتخر گردد و شأن و مرتبت وى را اعلى و اجل از ساير حواريون" َ ّ  

ّ مسيحيت مشخّ احراز مقام رفيع وصايت و مؤسس کنيسۀّمقرر و او را شايستۀ   صّ
  ّنمايد معلوم است پدر آسمانى يعنى وجود مقدس حضرت بهاءا چگونه ممکن است

  اس را در بين بندگان خود براى تنفيذ مقصد متعالى خويش مبعوث و باموراضعف ن
ّاى موفق فرمايد که اجلى و اشرف توفيقات سابقين حتى خدمات اول و اقدم عظيمه ّ  

  .حوارى حضرت روح در مقابل آن کوچک و حقير شمرده شود 
   صادرِدر مقام ديگر اين بيانات عاليات از کلک اطهر مرکز عهد و ميثاق الهى

ّ لو ارادت نملة ان تفسر :"حضرت اعلى روحى له الفداء ميفرمايد" قوله العزيز  ٌ  
ّالقرآن من ذکر باطنه و باطن باطنه لتقدر الن السر ّ ّ ٔ ّ الصمدانية قد تلجلجِ ّ  

 چون مور ضعيف را چنين استعداد لطيف حاصل ديگر معلوم است  "فى حقيقة الکائنات
  که

  ّحى الحبائه الفداءّدر ظل فيوضات جمال قدم رو



  ٩٨ص 
  " .چه عون و عنايت حاصل گردد و چه تأييد و الهام متواصل شود 

  اى خطير و امر ا بشأنى عظيم ّفى الحقيقه ميدان خدمت چنان وسيع و ايام بدرجه
  ّاى قليل و فرصت بحدى کوتاه و قصير و افتخارات بميزانى جليل ّو خدام آستان بپايه
  دى از پيروان امر حضرت بهاءا که خود را قابل انتسابو پربها است که اح

  اى در ّاى تأمل و ترديد بخود راه ندهد و دقيقه ّبآستان مقدس الهى شمارد لحظه
  ّ الهيه که سطوت و عظمتشّ قدسيۀۀّ قو .ّ خويش توقف ننمايدّانجام وظايف روحانيۀ

  اش ّء عباد و تصرفات عجيبهّمهيمن بر کل و قدرت و اقتدارش ماوراء احاطه و احصا
ّک و تقدم و تحرکش مستمد از تأييدات غيبيۀاّ تصور و ادرخارج از حيطۀ ّّ ّ  

ّالهيه و آثار و مظاهرش حيرت بخش عقول و افهام بشريه قوه ّ   اى که حضرت اعلى روح ّ
ّالوجود لرشحات دمه االطهر فداء در آثار مقدسه به بيان    قد تلجلج فى حقيقة" ٔ

ٔتوصيف و جمال اقدس ابهى جل ذکره االعز االعلى آن را حقيقت فائضۀ" الکائنات  ّ ّ  
  اى که نظم عالم و نظام امم را مضطرب و منقلب ساخته تجليل و تکريم فرموده عظيمه

ّقد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم و اختلف الترتيب" است بقوله الکريم  ّ بهذا  ّٔ
  ّالبديع الذى

 



  ٩٩ص 
ّ ازليه که در هويت اين امر عظيم و قاهرۀّچنين قوۀ" بداع شبهه ٔما شهدت عين اال ّ  

  م از يک جهة در مقابل ديدگان دبطون اين دين مبين مکنون و مخزون بمنزله سيف دو
  ّ منسوخه را که طي قرون و اعصار تار و پود جامعۀبشر روابط عتيقه و ضوابط باليۀ

  و از جهة ديگر قيود و عالئقى را که هنوزّمتمدن عالم را بهم پيوسته متالشى ساخته 
  ّموجود و امر نوزاد الهى را از تقدم و حرکت سريع باز داشته است منقطع ميسازد
ّامر مقدسى که تا زمان حاضر از اديان و شرايع ماضيه انفصال نيافته و رسميت و ّ  

  يند و از حال ياران امريک بايد قيام عاشقانه نما .ّاستقالل تام حاصل ننموده است
ّفرصتهاى بديعه بهيه که چشم ابداع شبه و مثل آنرا مشاهده ننموده و قوۀ   ّ خالقۀّ

ّالهيه از حيز غيب بعرصۀ    .ّ شهود آورده است بکمال همت و ثبات قدم استفاده نمايندّ
  ّاليوم حقائق مقدسۀ" حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه االطهر فداء ميفرمايد 

  ّت عليا آرزوى رجوع باين عالم مينمايند تا موفق بخدمتى به آستانّ اعلى در جنٔمال
ّجمال ابهى گردند و بعبوديت عتبه مقدسه قيام کنند  ّ. "  

  ّاکنون در مقابل ديدگان بشر عالمى مشاهده ميشود که بعلت اطفاء انوار ديانت تاريک
ّدينيه  ّ مظالم جنسيه وّ وطنيه گرفتار و در نيرانّ تعصبات مفرطۀو در چنگال قواى مدهشۀ

  سوزان
 



  ١٠٠ص 
  گزين  سخيفه که جاىّو گدازان و در تيه افکار و آراء مضله و نظرات و عقائد باطلۀ

  ّ رحمانيه گرديده حيران وّپرستش خداوند يگانه و تقديس و تکريم سنن و احکام مقدسۀ
ّسرگردان و در گرداب عالئق ماديه که يومًا فيومًا در گسترش و نف   وذ مستغرق وّ
ّناالن و در بيداء مفاسد اخالقيه و تزلزل مبادى روحانيه که دايرۀ    آن رو به بسطّ

   و امان و در ميدان منازعات و کشمکشهاى اقتصادى افتان وأملج ّو اتساع است بى
  ّ اين اوضاع و احوال مولود انقالب و تحول عظيمى است که در عالم وجود موجود .خيزان

   صمدانى است که دافقۀّ مقتضيات طلوع نظم اعظم الهى و ظهور قوۀگشته و خود از
ّبا آنکه هنوز در مراحل اوليۀ   ٔ نشو و ارتقاء خويش سالک حيات من فى االمکان راّ

  . باطله را مضطرب و دگرگون ساخته است  سقيمۀمنقلب و انظمۀ
  ّمآرب حقيقيه واطالع از  آميز که هر ناظر غافل و بى ّ حزين و تأثرچنين منظرۀ

  ّ شارع مقدس اين شرع ابدع افخم را دچار وحشت و حيرت شديدّوعود و بشارات بهيۀ
ّ محبان و پيروان امر اقدسش علت حدوث خوف و هراسخواهد نمود نه تنها در افئدۀ ّ  

  نخواهد گرديد و مساعى آنانرا تضعيف و تهديد نخواهد نمود بلکه موجب مزيد اشتعال
  ّت تقويت ايمان و ايقان مستظلين درّو انجذاب و عل

 



  ١٠١ص 
  پايان در ميدان وسيعى ّظل لواى حضرت رحمان خواهد گرديد که با شوق و انبساط بى

  ّکه کلک مقدس مرکز عهد و پيمان براى آنان ترسيم فرموده داخل شوند و بقدر قدرت
  ّمربى عالمّو استطاعت در استخالص عالم انسان بنحوى که حضرت بهاءا معلم و 

   جميع شئون و مراتب دستگاه ادارى .ّامکان مقرر فرموده بذل کوشش و اهتمام نمايند
  ّکه طي سنين متمادى با زحمت و مراقبت فراوان و جهد و استقامت نمايان تأسيس
ّگرديده کل بايد بحرکت آيد و در خدمت هدف و مقصد مقدسى که براى تحق ّ   ق آن بوجودّ

ّرق االذکار آن بنيان رفيع الشأن نيز که مظهر جلي و مش .آمده بکار افتد ّ ٔ  
  ّ روح خلوص و همت و جانفشانى و مجاهدت ياران راستان خادمان امر حضرتدرخشندۀ

  رحمن است بايد سهم خود را در تنفيذ و اجراء نهضت تبليغى که بعون و عنايت الهى
  . غربى را بتمامه در بر خواهد گرفت ادا نمايد نيمکرۀ
  ز بايد فرصتهاى گرانبهائى که انقالب و التهاب عصر حاضر در دسترس يارانو ني

  الهى ميگذارد مع جميع احزان و آالم و شدائد و اسقام و خوف و دهشت و انزجار و
 نفرت و عصيان و طغيان و اسف و حسرت و تالش در راه آزادى و خالص مورد استفاده

  واقع گردد
 



  ١٠٢ص 
   امر حضرت بهاءا در جميع ناجيۀّعالم و اشاعه قوۀو بهمان قرار در سبيل ا

  ّاقطار و استظالل مقبلين جديد در ظل شريعة ا و دخولشان در صفوف دائم
ّاالتساع امر ا بکار افتد    فى الحقيقه براى ابالغ کلمه الهى و نشر نفحات .ٔ

  شود زمان زمان قيامسبحانى چنين فرصت جليل و موقع مساعد و فخيم هرگز رخ نخواهد گ
   ياران امريک علمداران جند هدى و قائدان جيش عرمرم .است و يوم يوم کفاح و اقدام

  حضرت کبريا بايد بوسائل و وسائطى که نظم ادارى امر ا براى آنان فراهم
   کنونى کهساخته استعداد و شايستگى خويش را در نجات نسل رنجديده و خسته و افتادۀ

  يه قدرت پروردگار برافراشته و نصائح و انذارات ناصح امين را بديدۀعلم خالف عل
  ّ ظهور رسانند و امنيت و رفاه و سعادت و آسايشى را که صرفًاّناچيز نگريسته بمنصۀ

ّدر ظل ظليل امر ا و تحصن در حصن حصين کلمة ا حاصل خواهد گرديد در ّ  
  قيل نجات دهند و تشنگانرا از مياهاختيار آنان بگذارند خفتگانرا از کابوس ث

  .ّتعاليم بديعه که از سماء هويه در هطول و نزول است سيراب نمايند 
  عليهذا نهضت تبليغى که در سراسر اياالت جمهورى امريکاى شمالى و کشور کانادا

و  ّيتّ عمل و اقدام نهاده است وسعت و عظمت خواهد يافت و اهمآغاز و قدم در مرحلۀ
  ّقاطعيت

 



  ١٠٣ص 
  ّ اين نهضت مقدس که در اثر قواى .ّحاصل خواهد نمود بنحوى که فوق آن قابل تصور نه

   مرکز عهد اقوم اتقن قدم بعرصه وجود نهاده و متعاليۀ منبعث از ارادۀّخالقۀ
  اى اصول و  خويش فراگرفته است بايد طبق پارهّ غربى را به نيروى محرکۀنيمکرۀ

  ّينى اداره گردد که تنفيذ کامل و مؤثر اهدافش را تأمين وقوانين و شئون و مواز
  .ّنيل بمآرب و مقاصدش را بنحو اتم و احسن تسريع نمايد 

  اند خواه ّنفوسى که براى تمشيت چنين نهضت قويم و تحقق اين مقصد فخيم قيام نموده
  هدۀّسين و متشکلين و يا ارکان و اعضائى که اجراء اين امر خطير بعّدر عداد مؤس

ّآنان محول گرديده کل بايد در قدم اول بمنظور موفقيت در انجام وظيفه مرجوعه ّ ّّ ّ  
   تاريخ و مبادى اين شرع کريم و نبأ عظيم آشنا سازند و براىخود را بجهات مختلفۀ

  ّحصول اين مقصود و توفيق در اين مرام آثار امريه را بنفسه مطالعه و تعاليم
  ّقدسه را تحقيق و تدقيق نمايند و نصايح و انذارات وّرحمانيه و اصول و احکام م

ّاشارات و بشارات منزله از قلم حضرت احديه را تأمل و تدبر کنند و بعضى از ّ ّ  
ً الهيه را در خاطر سپارند و نظامات ادارى را کامال فرا گيرندبيانات و ادعيۀ ّ  

ّو خود را با تطورات و تحوالت و پيشرفتها و حوادث جاريۀ   مر ا مأنوس و اّ
  ّقمألوف سازند و نيز بايد سعى نمايند که از منابع موث

 



  ١٠٤ص 
ّو محل اعتماد که عارى از اغراض خصوصيه و آراء و مآرب شخصيه تدوين شده باشد ّ ّ  

  ساس و تاريخ ديانت اسالم مصدر و مطلع اين امر ابدعاعرفان کامل و دقيق نسبت ب
ّغ از افکار و توهمات قبليه قرآن کريم را کهاعظم حاصل نمايند و با روحى فار ّ  

   حضرت باب و حضرت بهاءا يگانه کتاب آسمانى و مصحفّگذشته از آثار مقدسۀ
ّربانى و مخزن کلمات الهى است که از هر گونه تصرف و تبدل مصون و محفوظ مانده ّ ّ  

  ص و تحقيق قرارو مورد ثقه و اعتماد کامل ميباشد با رعايت احترام و تکريم مورد فح
  ّدهند همچنين در شئون و احوالى که مستقيمًا باصل و پيدايش آئين مقدس بهائى

  ّمربوط است امعان نظر کنند و مقامى که از طرف مبشر اعظم اين امر امنع اقدس دعوى
ّشده همچنين اوامر و نصوصى که از قلم ملهم مظهر مقدس سبحانى و شارع شريعت ُ  

ّز يزدانى عز نزول يافته کل را بکمال صحت و اتقانرحمانى در اين دور اع ّ ّ ّ  
  .بشناسند و بمعرفت و ايقان کامل پى برند 

  حال چون اين شرايط و مقتضيات مبانى ارکان آن تمهيد گرديد و لوازم و موجبات سبقت
  هر هنگام اقدام و رسالت مخصوصى نسبت بممالک ّو تقدم در ميادين تبليغ فراهم آمد

  اى که در آن ممالک و بلدان معمول است مقدور در السنه  گرفته شد بايد بقدرالتين در نظر
 



  ١٠٥ص 
  نمايند معلومات کافى بدست آورند و از سنن و آداب و رسوم ّو اهالى بدان تکلم مى

   .ّو عادات و مسالک و مشارب آنان اطالعات و سوابق الزم تحصيل کنند
   تبليغى با اشارهّلفداء در يکى از الواح مقدسۀروح الوجود لعناياته ا  حضرت عبدالبهاء

همچنين نفوسى که بآن صفحات ميروند بايد " امريکاى مرکزى ميفرمايند  ّبجمهوريات
  بلسان

  ّتوجه بسه... جمعى زبان دان " و در لوح ديگر مذکور " اسپانيولى مألوف باشند 
  ّمبلغين که" مايد و نيز ميفر" نمايند ...  درياى پاسيفيک دسته جزاير عظيمۀ

  ًباطراف ميروند بايد لسان هر مملکتى که داخل ميشوند بدانند مثال نفسى که در
  لسان ژاپون ماهر بمملکت ژاپون سفر نمايد نفسى که در لسان چينى ماهر بمملکت چين

  " .بشتابد و على هذا المنوال 
  ّين القارات امريک هيچيک از شرکت کنندگان نهضت تبليغى بّاين فکر نبايد در مخيلۀ

  ّاليت راجع باين امر جليل صرفًاّخطور نمايد که مبادرت نسبت بهر گونه اقدام و فع
ّ محافل و دوائر امريه و بطور کلى مراجع و مقاماتى است که توجه مخصوصبعهدۀ ّّ  

  ّآنان معطوف بتمهيد طرق و تهيه و تأمين وسائل براى فوز باين هدف عظيم از نقشۀ
   ساله است بلکه اين تکليف هفتبديعۀ

 



  ١٠٦ص 
  ّ خطير متوجه هر يک از ياران امريک امناى صديق و با وفاى فرمانشديد و وظيفۀ

  ًملکوتى حضرت عبدالبهاء است که بايد رجاال و نسا هر امرى را که براى پيشرفت و
   اقدام منظوره در حدود و اصول و مبادى ادارى امر ا مقتضى شمارنداستحکام نقشۀ

  نمايند و هر طريقى را الزم دانند تعقيب کنند و در اجراء آن کمال سعى و اهتمام
  ّ در اين مقام وجود منابع مادى و استعدادات ذاتى و معلومات و تجارب .مبذول دارند

 اکتسابى هر چند بنفسه ممدوح و مقبول ولى فقدان عوامل مذکوره همچنين مالحظۀ
  اوضاع

  ان نبايد هيچ مهاجر مجاهد و عنصر شايق و آماده بخدمت را از قيام جهو احوال آشفتۀ
ّبامر تبليغ و بث تعاليم رحمانيه باز دارد و از تصرف قواى ال ريبيۀ ّ ّ   ّ الهيهّ

  اند محروم سازد قواى ّکه موالى عظيم و کريم ما را بدان مطمئن و متيقن فرموده
ّب تأييدات ربانيه و جالب الطافاى که چون بحرکت آيد مانند مغناطيس جاذ ّغيبيه ّ  

  ّ در اين سبيل احدى منتظر دستور نشود و مترصد .ّ صمدانيه استو توفيقات موعودۀ
   خويش نگردد از هيچ مانعى که نزديکان وتشويق مخصوص از طرف امناء منتخب جامعۀ

  ّهموطنان وى در راه تحقق اهدافش فراهم سازند نهراسد و از انتقاد معاندين و
  ّعتراض مفسدين و مغلين افسرده و ملول نشود بلا
 



  ١٠٧ص 
ّپيوسته به نسائم جنت ابهى مهتز و بتأييدات ملکوت ابهى مطمئن و مستظهر باشد ّ.   

  ّجمال قدم جل ذکره االعظم نفوسى را که قصد قيام باين مقصد فخيم و خدمت قويم
ّات دريات نصيحت ويعنى ابالغ نداى الهى و نشر نفحات سبحانى دارند باين بيان ّ  

ٔداللت ميفرمايد قوله االعز االقدس اال ٔ   مثل ارياح باش در امر فالق" على ّٔ
ّاالصباح چنانچه مشاهده مينمائى که ارياح نظر بمأموريت خود بر خراب و معمور ٔ  
  ّمرور مينمايد نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون نظر بمأموريت خود داشته و

ّ و اذا اراد الخروج من وطنه المر ربه يجعل "گر ميفرمايدو در مقام دي" دارد  ٔ  
ّزاده التوکل على ا و لباسه التقوى  ّاذا اشتعل بنار الحب و زين بطراز... ّ ّ  

  ."االنقطاع يشتعل بذکره العباد 
ّنفسى که بداللت وجدان مصمم بر اجابت اين نداء و اجراء امر اعز اقدس ابهى گرديد ّ  

  ّتان و دشمنان که دانسته و ندانسته در مقام ايجاد مشکالت در تحققو به القاآت دوس
ّاين مقصد امنع اعلى بودند توجه ننمود بايد با قلبى طافح بمحبت ا و لسانى ّ  

ّناطق بذکر ا بجميع وسائل ممکنه متشبث شود و طرق مختلفه را بکمال دقت مورد ّ  
  ق و تحکيم و تقويت ايمان نفوسى کهمطالعه قرار دهد تا بجلب افکار و حفظ عالئ
  ّدخولشان را در ظل امر ا طالب و الحاقشان

 



  ١٠٨ص 
   اسم اعظم شايق و آرزومند است توفيق يابد و نيز بايد عوامل و امکاناتىرا بجامعۀ

  را که شئون و مقتضيات محيط در اختيار وى گذاشته رسيدگى و مزاياى آن را بررسى
  ّحکمت و تمسک بحبل اتقان و استقامت آن عوامل و امکانات رانمايد و بمدد فکر و 

  با انتظام کامل براى نيل بمقصود و هدف مطلوب بکار برد همچنين الزم است روشهائى
  ّاتخاذ نمايد که بموجب آن باب معاشرت را با مجالس و مجامع و معارض و محافل

   و موافق با اصول تعاليممختلفه مفتوح و در جلسات نطق و خطابه که مواضيعى ماليم
ّامريه مانند اعتدال در امور و تعديل اخالق و تأمين رفاه و سعادت اجتماع و تحمل ّ  

  و شکيبائى در مسائل مذهبى و نژادى و تعاون و تعاضد اقتصادى همچنين حقايق مربوط
   مذاهب و اديان مورد بحث و تحقيق قرار ميگيرد مشارکت  کندبديانت اسالم و مقايسۀ

ّو با انجمنهاى علميه و ادبيه و اجتماعيه و امور خيريه و مشروعاتى از اين قبيل ّ ّ ّ  
ّکه در عين محفوظ ماندن شئون و مقامات امريه طرق و وسائط متنوعۀ    کثيره در برابرّ

  ديدگان فرد قائم بخدمت مفتوح نمايد مجالست و مصاحبت کند تا بدينوسيله انظار نفوس
  ّطوف و آذان را باصغاء نغمات روحانيه آشنا سازد و بالمآلّرا بتعاليم الهيه مع

ّآنان را بورود در ظل شجره رب   ّانيهّ
 



  ١٠٩ص 
ّو حمايت و پشتيبانى از کلمه جامعه رحمانيه نائل و موفق دارد    حال چون چنين .ّ

  معاشرت و مؤانست بدست آمد و ابواب مؤالفت مفتوح گرديد بايد پيوسته مصالح عاليۀ
ّ و اصالت شريعت سماويه محفوظ و عموميت و جامعيت احکام و مبادى ساميهّامريه ّ ّ  
   آن خالى از هر گونه خوف و هراس پشتيبانى وّ حياتيۀّانيه اثبات و منافع کثيرۀّرب

  ّ هر نفسى که قدم در ميدان تبليغ نهد بايد ميزان ظرفيت و استعداد شخص .حمايت گردد
   جوانب و اطراف امر تشخيص دهد که ابالغ کلمۀحظۀسامع را در نظر گيرد و با مال

  ّ انوار سبحانى بچه نحو شايسته و مؤدى بمقصود است مستقيم و ياالهى و اشاعۀ
ّيت حياتى پيام يزدانى را بر متحرى حقيقت مکشوف وّغير مستقيم تا بدان طريق اهم ّ  

  ّ را در ظل کلمهّ دليل و برهان او را مطمئن و متيقن سازد که خويشتنبا اقامۀ
ّجامعه ربانيه وارد و بجمع نفوسى که بانتساب باسم اعظم الهى مفتخر و ّ  

   در اين مقام بايد روش و سلوک حضرت عبدالبهاء .ّاند ملحق و منضم گرداند متباهى
ّمرکز عهد و پيمان رحمانى را در مد نظر داشت و نصايح مستمر آن وجود اقدس را ّ  

  رار داد و بفرموده مبارک چنان طالب حقيقت را در بحرهمواره نصب العين خويش ق
ّمحبت و وداد مستغرق نمود و تعاليم قدسيه را که القاء و ايجاد آن در روح ّ  

  مستمع منظور و مقصود است در اقوال و اعمال و کردار
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ّو رفتار مجسم و ظاهر ساخت که شخص شنونده مسحور گردد و بطيب خاطر و انجذاب تام ّ  

  ّايل و شايق آن شود که خود را در ظل امر عظيمى که چنين مکارم اخالق تعليم وم
  ّچنين اصول و مبادى قيمه ترويج نموده وارد و در حلقه پيروان شريعة ا داخل

  ّ و نيز بايد باين امر دقيق توجه کامل مبذول داشت که در آغاز از تأکيد و .سازد
  ّالهيه که احيانًا از لحاظ معتقدات طالبابرام نسبت ببعضى از سنن و احکام 

  ّحقيقت که تازه قدم در عرصه تحقيق گذاشته دشوار و غير قابل تحمل باشد خوددارى
  ّنمود و با صبر و متانت تام و تصميم و استقامت تمام او را از ثدى بيانات الهى

  نت و داللتّ روحانى پرورش داد و در مدارج صباوت و شباب مترقى ساخت و اعاو مائدۀ
  نمود تا بسر منزل بلوغ رسد و اطاعت و انقياد بال شرط خود را نسبت بآنچه شارع

   پس از حصول اين مقام و وصول بسر .ّاين امر اعظم مقرر و تعليم فرموده اعالم دارد
ّمنزل ايمان و ايقان بايد شخص جديد االقبال را به جمعيت ياران معرفى نمود تا ّ ٔ  

ّر و اشتراک مساعى در فعاليتهاى امريه آماده و مستعد آندر اثر همکارى مستم ّّ ّ ّ  
  شود که سهم خويش را در اعتالء حيات و ايفاء وظائف و تقويت مصالح و تطبيق خدمات

ً محليه با مجهودات سائر جوامع بهائى عمال ادا نمايدجامعۀ ّ    نفس ابالغ کنندۀ .ّ
  کلمه الهى بايد راضى و قانع نشود و از
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  پاى ننشيند تا آنکه روح شوق و اشتياق در مولود روحانى خويش بدمد و او را چنان

  ّمستعد و الئق سازد که بنوبت خود قيام نمايد و بنفسه در احياء نفوس و انتشار
ّاصول و بث تعاليمى که بجان و دل قبول نموده سعى بليغ و جهد جهيد بمنصۀ   ظهورّ

  .ساند ر
  سيع که از طرف ياران امريک مبادرت و اقدام گرديدهنفوسى که در اين نهضت و

شريک و سهيمند خصوصًا افرادى که در تنفيذ امر جليل هجرت در اقاليم غير مفتوحه 
  ساعى

ّو جاهد بايد متذکر باشند که تماس نزديک و مستمر با شعب و دوائرى که مسئول ّ ّ  
  اند ّ جامعه در سراسر قارهّاليتهاى تبليغىّ اين امر عظيم و تنظيم و تسهيل فعادارۀ

ّ اين نفوس زکيه که بخدمت و ابالغ کلمه الهيه .ّيت و لزوم استّحائز نهايت اهم ّ  
  ّمألوف بايد پيوسته در اثر تبادل آراء و ارسال رسائل و متحد المآلها و اخبار و

ّبشارات امريه و ديگر وسائل ارتباط و اختبار روابط خود را با مؤسساتى که بمنظور ّ  
  ّپيشرفت امر ا و نشر نفحات ا مقرر گرديده خواه هيأت منتخب نمايندگان

   آن هيأت محسوب يا تشکيالتّ ملى تبليغ که از ايادى و اجنحۀّملى جامعه خواه لجنۀ
ّ محليه و لجنهّاى و يا محافل روحانيۀ هاى تبليغ ناحيه  آن يعنى لجنهّثانويۀ   هاى ّ

  ّايند تا بدينوسيله گردش سريع و منظمتبليغ مربوطه برقرار نم
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  ّدستگاه تبليغى نظم ادارى خالى از هر گونه ابهام و تعويق و صرف مساعى مکرر و
  ّاتالف قوى و مجهودات بنهايت دقت تأمين گردد و سيل عظيم الطاف و مواهب ال

   اينسيلۀ حضرت بهاءا بکمال قدرت و عظمت و بدون ادنى مانع و رادعى بونهايۀ
ّقنوات و مجارى اساسيه قلوب و ارواح را مسخر نمايد و چنان موفق و مؤيد سازد ّّ ّ  
ّکه مراتب و مقاماتى را که مکرر از لسان و قلم مقدس مرکز عهد و پيمان در حق ّّ  

  .ّآن خادمان امر حضرت رحمان پيش بينى شده بنحو اتم و اکمل مشهود و عيان گردد 
  ّاز ياران الهى و انصار شريعت ربانى در اين قيام مشترک و روحانى هر يک وظيفۀ

  مثل و نظير است آن است که مساعى دسته جمعى که در تاريخ جامعه بهائى امريک بى
ّامر جليل تبليغ را که بنحو مؤکد بعهده کافۀ   ّ مؤمنين و مؤمنات محول گرديدهّ

   فردى از افراد که حامل هر .ّدر سراسر حيات مطمح نظر و وجهه همت خويش قرار دهد
ّاليتهاى جاريه و تماس روزانۀّپيام رحمانى است بايد در جميع احيان خواه در فع ّ  

  خويش با سائر نفوس خواه در حضر و خواه در سفر بمنظور کسب معاش و يا مآرب
ّاخرى خواه در ايام فراغت و صرف اوقات در مواقع تعطيل و يا هنگام مأموريت ّ ُ  

ّاز امور ابالغ کلمة ا و نشر نفحات ا را فريضه اوليۀو انجام امرى  ّ  
  ّخويش شمارد و اين امر مقدس را نه تنها
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  ّ بل امتياز و افتخار عظيم خود محسوب دارد که بذر تعاليم الهيه را درّتکليف خاص

ّاراضى قلوب بيفشاند و مطمئن و متيقن باشد که کلمه رحمانيه بهر نحو تلقى  ّ   گرددّ
   شارع قدير بنحوى کهّ ابالغ ضعيف و غير مکمل باشد قدرت محيطۀو هر مقدار وسيلۀ

ّانيه تعلق گيرد و حکمت نافذه سبحانيه اقتضا نمايد آن بذرّ ربّمشيت بالغۀ ّّ  
  ّ طيبه راّافشانده را بوسائطى که بر خاطر احدى خطور ننمايد سر سبز کند و حبۀ

   .د و کشت دهقان الهى را زرع جسيم و خرمن عظيم گرداند مثمره فرماي مبارکۀشجرۀ
ّاگر فردى افتخار عضويت محفلى از محافل روحانيه را داراست بايد همواره محفل ّ  
  ّخويش را ترغيب و تشويق نمايد و متذکر شود که قسمتى از اوقات هر جلسه را با

ّتوجه و تبتل تام مصروف مطالعۀ ّ   وجب پيشرفت نهضت طرق و وسائلى نمايند که مّ
   اين امر مبرم شود و اگر نفسى در مدرسهّتبليغى گردد و علت استحکام و توسعۀ

  اى که شرکت در آن بال استثناء براى عموم دوستان حائز نهايت ّتابستانه مؤسسه
ّيت است حضور يابد اين فرصت گرانبها را مغتنم شمرده اطالعات و معلومات خويشّاهم ّ  

  مبادى اين امر اعظم از طريق خطابات و مطالعات و بحث و تحقيق دررا نسبت باصول و 
  ّمسائل روحانيه تقويت و تحکيم نمايد تا با قدرت و اطمينان بيشتر و عرفان و بصيرت

  کاملتر پيامى را که يد اراده رحمانى
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  باتّ همچنين احباى الهى بايد هر موقع موج .باو عنايت فرموده بديگران ابالغ نمايد

  ّ و مالقات بين الجوامع ميسر گردد حرارت و عشق تبليغ را در قلوبّفراهم و تماس
   امر ا خارج و از موهبت ايمان محرومندالقاء و در انظار نفوسى که از دايرۀ

ّمراتب اشتياق و تعلق خدام شريعت ا را مکشوف و وحدت اساسى تأسيسات امريه ّ ّ  
  .ّرا روشن و مدلل سازند 

ر فردى از شرکت کنندگان در اين جهاد روحانى که اجناس و احزاب و طبقات و مسالک ه
  و

  ّيت امر و حصولّ اهم غربى را بتمامه در بر دارد بايد با مالحظۀّجمهوريات نيمکرۀ
ّموجبات توجه افراد سياه و هندى و اسکيمو و يهود را باالخص بتعاليم الهيه ّ ّٔ  

ّل مطلق آنان را در ظل شريعت ربانى فراهم سازدمعطوف و وسائل هدايت و استظال    در .ّ
  تر تر و شايسته ّتر و هيچ خدمتى بآستان مقدس يزدانى اليق حال حاضر هيچ امرى مقبول

  از آن نيست که در جلب و جذب ملل و شعوب و اجناس و اقوام مذکوره و ورودشان در
ّتظلين در ظل کلمةدائره امرا سعى مشکور مبذول و از اين رو تعداد مس ّ ا  

   اجتماع و بهم پيوستگى . بهائى امريک افزوده گرددّمتزايد و بر تنوع اعضاء جامعۀ
  ّشان در ظل وحدتجشامتّاين عناصر مختلفه و نحل و قبائل متنوعه و امتزاج و ا
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ّو اخوت عموميۀ ّ ّ الهيه و انجذاب و اجتذابشان بمدد قوۀُ   ى نظم ادارّ محرکۀّ

ّشريعت رحمانيه که بمشيت قدسيۀ ّ    هر يک سهمّ صمدانيه تأسيس گرديده و تأديۀّ
ّ بهائى فى الحقيقه موفقيت عظيمى است کهخويش را در تقويت و تجليل حيات جامعۀ ّ  

ّتصور و تدبر آن قلب هر بندۀ    در اين .ّ مشتاق را قرين مسرت و ابتهاج مينمايدّ
  مالحظه" ة فداء ميفرمايد يمٔود اللطافه العظمقام حضرت عبدالبهاء روح الوج

ّنمائيد گلهاى حدائق هر چند مختلف النوع و متفاوت اللون و مختلف الصور و ّّ  
  االشکالند ولى چون از يک آب نوشند و از يک باد نشو و نما نمايند و از حرارت و
  کديگر گرددّضياء يک شمس پرورش نمايند آن تنوع و اختالف سبب ازدياد جلوه و رونق ي

  اى را گلها و رياحين و شکوفه و اثمار و اوراق و اغصان و اشجار از يک اگر حديقه
  نوع و يک لون و يک ترکيب و يک ترتيب باشد بهيچوجه لطافتى و حالوتى ندارد ولکن

   سائرچون الوان و اوراق و ازهار و اثمار گوناگون باشد هر يکى سبب تزيين و جلوۀ
   انيقه شود و در نهايت لطافت و طراوت و حالوت جلوه نمايد وۀالوان گردد و حديق

  ّهمچنين تفاوت و تنوع افکار و اشکال و آراء و طبايع و اخالق عالم انسانى چون در
ّظل قوۀ    واحده و نفوذّ
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ّکلمه وحدانيت باشد در نهايت عظمت و جمال و علويت و کمال ظاهر و آشکار شود ّ  

  لمة ا که محيط بر حقايق اشياء است عقول و افکار و قلوب و کّاليوم جز قوۀ
  و در مقام ديگر ميفرمايد" ّارواح عالم انسانى را در ظل شجره واحده جمع نتواند 

  اميدوارم که شماها سبب شويد که اين جنس ذليل عزيز شود و با سفيدها بنهايت صدق" 
  ّ از الواح مقدسه اين بيان جليل ازو در يکى" .  ّو وفا و محبت و صفا خدمت نمايد 

ّيکى از اصول مهمه که در وحدت و تماميت نوع انسان مؤثر است" کلک اطهر صادر  ّ ّ  
   و در")١(حصول الفت و يگانگى و ترک نفاق و بيگانگى بين افراد سياه و سفيد است 

   زيراّاهالى اصلى امريکا يعنى هنديها را بسيار اهميت دهيد" الواح تبليغى مرقوم 
  ّاين نفوس مانند اهالى قديمه جزيرة العرب هستند که پيش از بعثت حضرت محمد حکم
  ّوحوش داشتند چون نور محمدى در ميان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را

  اى نيست که روشن کردند همچنين اين هنود اگر تربيت شوند و هدايت يابند شبهه
  د که آفاق رابتعاليم الهى چنان روشن گردن

  ترجمه) ١(
 



  ١١٧ص 
  ّاگر ممکن است مبلغين بساير واليات کانادا ارسال"  و نيز ميفرمايد  "روشن نمايند

  و در همان الواح" ّداريد و همچنين بگرين لند و بالد اسکيموها مبلغين بفرستيد 
  ...د برس... بلکه انشاء ا نداء ملکوت ا بمسامع اسکيموها " ّمقدسه مذکور 

  "ّاگر همتى نمائيد که در ميان اسکيموها نفحات الهى منتشر شود تأثير شديد دارد 
  اند الحمد  آنچه در الواح مبارک باسرائيل تبشير فرموده" و همچنين ميفرمايد 

ّو در مکاتيب عبدالبهاء نيز تصريح شده جميع در حيز تحقق است بعضى وقوع يافته و ّ  
  ّاند که ايام ّ جمال مبارک در الواح مقدسه تصريح فرمودهبعضى وقوع خواهد يافت

ّذلت اسرائيل گذشت ظل عنايت شامل گردد و اين سلسله روز بروز ترقى خواهد نمود ّ ّ  
  " .ّو از خمودت و مذلت هزاران سال خالصى خواهد يافت 

  ّافرادى که در مؤسسات ادارى امر ا بخدمت قائم و به تنسيق و تنظيم امور
ّهاى تبليغ اعم از ملى و وفند خواه اعضاء محفل روحانى مرکزى و يا لجنهمأل ّ  

  ّ مهم و حياتى را نصب العين خويش قرارّاى و محلى بايد همواره اين مسألۀ ناحيه
ّدهند و در تحقق آن سعى مشکور مبذول دارند و آن تشکيل جمعيتهاى بهائى در کمترين ّ  

  اقيمانده از جمهورىفرصت ممکنه در چند ايالت و واليت ب
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ّامريکاى شمالى و کشور کانادا است ولو جمعيتهاى متشکله در قدم اول ضعيف و ّّ  

ّمحدود باشند همچنين تشبث بجميع وسايل الزمه تا مراکز جديد التأسيس تقويت و ّ  
  اى که قائم ّتکميل پذيرد و با متانت و اتقان و سرعت و اطمينان بمحافل روحانيه

ًده و راسًا و مستقالبذات بو   ّ خويش موفق به تمشيت امور و انجام وظائف مبرمۀّ
   بهائى امريک بايد فردًا فرد جامعۀ .گردند تبديل شود و صفت و سمت رسمى يابد

  ّپشتيبانى و معاضدت مستمر و بيدريغ خود را نسبت بايجاد و استقرار چنين مراکز و
  خالى از زحمت و صعوبت نبوده ولى حائزّليه که تشکيل آن بالترديد ّهاى او پايه

   ظهورّنهايت ضرورت و موجب اعتالء روح و انشراح صدور است بکمال اهتمام بمنصۀ
   تصميمات و اقدامات امناى منتخب جامعه هر قدر جامع و متين و خطط و .رسانند
ّهاى مطروحه هر مقدار متقن و رصين و با دقت و بصيرت تام تنظيم شده باشد نقشه ّ  

  مع الوصف اين اقدامات و تصميمات هرگز ثمرات مرغوب حاصل نخواهد نمود و نتايج
  مطلوب ببار نخواهد آورد مگر آنکه جمعى از مهاجران فداکار بر آن شوند که قيام

  هاى منظوره را بمورد عمل و اجرا ّعاشقانه نمايند و با ابراز همت و استقامت نقشه
  که چون يکبار رايت ت عقيده راسخ اين عبد آنس .گذارند
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  امر الهى در قلب اقاليم غير مفتوحه افراشته شد و قوائم و دعائم قصر مشيد نظم

  ُگاه محکم و متين در افئده و قلوب ُادارى در مدن و قرى منصوب گرديد و تکيه
  ّساکنين آن بلدان بدست آمد اولين و مهمترين قدم براى قطع مراحل بعدى مراحلى که

ّبليغى متخذه بموجب نقشه هفت ساله بايد بتدريج طي نمايد برداشته شده استنهضت ت ّ 
.  

    تکاملّذکار ظل همين نقشه در آخرين مرحلۀحال با آنکه تزيينات خارجى مشرق اال
ّوارد گرديده نهضت تبليغى هنوز در مدارج اوليۀ   ّ خود قائم و در مراتب ابتدائيۀّ

  ًعديده باقى است تا اجزاء و شعب آن عمال باقاليمخويش سائر و سالک است و مراحل 
ّغير مفتوحه و يا جمهوريات واقعه در قارۀ    هرچند . امريکاى جنوبى منبسط گرددّ

  نهايت مبرم و شديد و شرايطى ّمساعى و مجهوداتى که براى تحقق اين اهداف الزم بى
ّکه مؤسسات اوليه بر ارکان و مبانى آن استوار شود اغلب نام ّ   ساعد و غيرموزونّ

  و کارکنانى که اوضاع و احوالشان اجازه قبول و مباشرت چنين اقدام را دهد محدود
  ّو منابعى که در اختيار جامعه موجود و محل استفاده واقع گردد نارسا و معدود

 است ولى عنايات جمال مبارک بيکران و بشارات منزله از مخزن قلم اعلى نسبت
ّبموفقيت ياران ّ  

 



  ١٢٠ص 
  لو يقوم" پايان بقوله تبارک و تعالى  ُو مجاهدان امر حضرت رحمن نامحدود و بى

ّواحد على حب البهاء فى ارض االنشاء و يحارب معه کل من فى االرض و السماء ّ ُ ّ ٌ  
   صريح و آيا اين وعدۀ ."به ا عليهم اظهارًا لقدرته و ابرازًا لسلطنته ّليغل

َاطمينان بليغ از قلم ملهم    "ّجمال قدم جل اسمه االعظم نازل نشده که ميفرمايد ُ
ّفو ا الذى ال اله اال هو لو يقوم واحد منکم على نصرة امرنا ليغل ّ ّبه ا  

ّ الف و لو ازداد فى حبه ليغلئةعلى ما    در ."ّبه ا على من فى السموات و االرض ّ
  در اسالف"  ميفرمايد اين مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته الفداء

  ّمالحظه نمائيد که در ايام مسيح نفوس مؤمن ثابت معدود قليلى بودند ولى چنان
ّبرکت آسمانى نازل شد در سنين معدوده جم عظيمى بظل انجيل در آمدند در قرآن ّ  

  ّميفرمايد که يک حبه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد يعنى يکدانه هفتصد
  داوند اگر بخواهد مضاعف ميفرمايد چه بسيار واقع که نفس مبارکى سببدانه گردد و خ

  ّهدايت مملکتى شد حال نظر باستعداد و قابليت خويش نبايد نمائيم بلکه نظر بعنايت
ّو فيوضات الهيه در اين ايام نمائيم که قطره حکم دريا يابد و ذره حکم آفتاب ّ ّ  

  د در اين  ميدان قدم نهند و تحت چنين عليهذا مجاهدين غيورى که ميخواهن ."جويد 
شرايط و احوال و در چنين ممالک و اقطار پرچم امر ا  
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   حضرت بهاءا را بخاطر آرندّرا در صفوف مقدم برافرازند بايد کلمات روح بخشندۀ

   خدمت و ابرازّرا درع خويش قرار دهند حب و اشتياقى که با ادامۀ" ّحب بهاء " و 
ّولو ازداد فى حبه ليغل" ت و استقامت تزايد يابد و مصداق ثبا   به ا على من فىّ

  ترين گردد و چون توفيق رفيق شود با اعمال و افعال خود مشعشع" ّالسموات و االرض 
ّصفحاتى را که تا کنون در تاريخ حيات روحانى موطن مألوفشان مدون و مضبوط ُ  

ّگرديده مزين و مطرز خواهند ساخت  ّ.  
   الفداء در منشور ملکوتى تبليغهّدر اين مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لمظلوميت

  ّهر چند در اکثر مدائن اياالت متحده الحمد  نفحات ا منتشر و" ميفرمايد 
ّجم غفيرى بملکوت ا متوجه و ناظر ولى در بعضى اياالت چنانچه بايد و شايد ّ  

ّاسرار کتب الهيه منتشر نگرديده بايد بهمت ياران علمَعلم توحيد بلند نگشته و  ّ  
  ّتوحيد در آن ديار موج زند و تعاليم الهيه انتشار يابد تا آنان را نيز از موهبت

  و نيز در يکى ديگر از الواح" آسمانى و هدايت کبرى بهره و نصيب داده شود 
  ر عظيم است و حوادثشاقليم کانادا مستقبلش بسيا" مذکوره اين بيانات عاليات نازل 

ّنهايت جليل مشمول نظر عنايت الهيه خواهد گشت و مظهر الطاف سبحانيه خواهد بى شد  ّ
  و در همان" 
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  ّلوح مبارک اين وعد کريم و بشارت قويم بار ديگر بنحو مؤکد تصريح گرديده قوله

  ت چه ازلهذا دوباره نگاشته ميشود که مستقبل کانادا بسيار عظيم اس" العزيز 
ّحيثيت ملک و چه از حيثيت ملکوت  ّ. "  

ّو چون قدم اول متضمن تشکيل ال اقل يک هستۀ ّ    مرکزى در هر يک از اياالت و والياتّ
  ّ امريکاى شمالى برداشته شد بايد افکار بالدرنگ متوجهّغير مفتوحه در قارۀ

  شترکه يارانامريکاى التين گردد و اقدامات وسيعه بمنظور بسط و تقويت مساعى م
  اى که حال از طرف شرذمه قليلى از دوستان منفردًا نسبت معمول و مجهودات مشکوره

  بايقاظ اقوام و ملل آن سرزمين و دعوت آنان به نداى جانفزاى حضرت بهاءا مبذول
   فى الحقيقه تا در اجراء اين امر .ّگرديده بکمال جد و اهتمام تعقيب و تکميل شود

   هفت ساله تنظيم گرديده ثانوى از نهضت تبليغى که تحت نقشۀذ مرحلۀقويم يعنى تنفي
  ّقدم مثبت و قاطعى برداشته نشود نمى توان تصور نمود که نهضت مذکور بنحو کمال
   يقين .ًاجراء و يا نقشه اصوال بمرحله قاطعى از بسط و تکامل خويش واصل گشته است

ّاست با تشبث باين امر مواهب و الطاف الهي    شجيع را که هم اکنون دره آن جامعۀّ
 



  ١٢٣ص 
ٓدايره ادارى امر ا بارتفاع مشروع عظيم و سرمدي االثار مع تزيينات خارجى ّ  
  ّآن بکمال جلوه و شکوه توفيق يافته و در ميدان تبليغ و نشر نفحات الهيه باقامۀ

  مالى نايل گرديده امريکاى شّلواء شريعت ا در هر يک از اياالت و واليات قارۀ
  ّاست بنهايت شدت و عظمت احاطه خواهد کرد و ياران راستان را چنان تأييد و تقويت

  ّ خويش متحير و مبهوت بل مسحور وّ محرکۀّخواهد نمود که خود را در قبال شواهد قوۀ
  .مجذوب مشاهده خواهند نمود 

  بل از آنکه اين مرحلهّات امريکا با حلول چنين مرحله خطير حتى قّ بين القارلجنۀ
  ّ تحرک گذارد بايد استعداد و آمادگىًاز نهضت تبليغى عمال آغاز شود و پا در دايرۀ
  ّ ظهور رساند و با ابراز همت وّخود را در استفاده از فرصتهاى موجوده بمنصۀ

   خويشّاى که بر ذمۀ ّجانفشانى بقيام و اقدامى مبادرت ورزد که با مسئوليتهاى عظيمه
  اى از خاطر دور و از نظر محو  اين حقيقت نيز نبايد لحظه .ته همدوش و همعنان باشدگرف

ّو فراموش گردد که امريکاى مرکزى و جنوبى از بيست ملت مستقل    ترکيب يافته که بنفسهّ
   جهانّ عالم را تشکيل ميدهند و مردم آن در تعيين مقدرات آتيۀّقريب ثلث دول مهمۀ
   حال چون .ار خواهند بود د زايدى را عهدهّسهم عظيم و دائم الت
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  ممالک و ديار بتدريج بيکديگر نزديک و سرنوشت اقوام و ملل و اجناس و نحل عالم با

  ُيکديگر مرتبط و ممتزج گردد ارزش فواصل منتفى شود و بعد دول نيمکره غربى از
  در کمون هر يک از مللّساير دول و ممالک عالم قهرًا زائل و مقدرات و امکاناتى که 

  .تر خواهد گرديد  مذکوره مودوع و مکنون است يومًا فيومًا مشهودتر و الئح
ّ تدريجى اقدامات و فعاليتهاى تبليغى ظل ثانى از بسط و توسعۀو چون اين مرحلۀ ّّ  

   هفت ساله آغاز گرديد و دستگاه الزم براى تنفيذ اين مقصد فخيم شروع بجنبش ونقشۀ
   ياران امريک مهاجران و مجاهدان شجيع و قويدل اين نهضت قويم بايد بمددحرکت نمود

   مطروحه از طرف ساالر جندانوار مشرقه از افق اقدس ابهى و رعايت دقيق و کامل نقشۀ
  ُهدى مرکز عهد اتقن اوفى قيام نمايند و تحت داللت و ارشاد محفل روحانى مرکزى و

  ّن القارات امريکا علم هدايت کبرى برافرازند بياستظهار بهمکارى و معاضدت لجنۀ
  اى که بايد تا  وسيعى عليه قواى مظلمه جهل و غفلت مباشرت نمايند حملهو بحملۀ

ًاقصى نقاط قاره جنوبى امتداد يابد و ملل مذکوره در فوق را کال در نطاق خويش ّ وارد  ّ
  .سازد 

بر کمر زنند  ّو فداکار دامن همت خطير جمعى منجذب شايسته و سزاوار آنکه در اين لحظۀ
  و از

 



  ١٢٥ص 
ّمدن و ديار و اوطان و اوکار خويش درگذرند و چون طيور شکور در اوج عزت ابديه ّ  

  ء ان يکونٓالؤ ينبغى له" پرواز نمايند و بموجب بيان اقدس اعظم اکرم که ميفرمايد 
 ّزادهم التوکل على ا    بعيده و اشطاراسعۀّ توکل و انقطاع باقاليم شبا توشۀ" ّ

  ّغير مفتوحه توجه کنند و بکمال ثبات و استقامت به تسخير مدائن قلوب پردازند
  ّ وحى و الهام منقلب گردد و بمدد ذکر و بيان تصرفّ مبارک بقوۀقلوبى که بفرمودۀ
ّو انها يسخر بجنود الوحى و البيان " شود بقوله العزيز  ُ ّ    بارى تأخير در اين ."ٕ

  هيچوجه جائز نشمارند و حاضر نشوند که همگنان در انجام مرحله اوالى نهضتامر را ب
  تبليغى خويش از آنان سبقت گيرند بلکه از همين آن قيام نمايند و منقطعًا عن

  ّالجهات بتمهيد مقدمات در اجراء خدمتى که بعدًا يکى از مشعشعترين فصول در تاريخ
  ّمبادرت ورزند و در قدم اول اين نداىبين المللى امر الهى محسوب خواهد گرديد 

  احلى را که از مکمن اسنى و رفرف اعلى بسمع مشتاقان جمال اقدس ابهى  ميرسد شعار
  و منکم" خويش قرار دهند و در اجراء منطوق آن جهد بليغ مبذول دارند قوله الکريم 

ّمن اراد ان يبلغ امر مواله فلينبغى له بان يبلغ اوال نفسه ثم يب ًّ ّ ّ ّلغ الناسُ ّ  
  نهائى و نيز نصرت و اعانت امر ا را هدف غائى و مقصد" ّليجذب قوله قلوب السامعين 

 



  ١٢٦ص 
ٔو يجعل همه نصرة االمر فى کل االحوال " خويش قرار دهند که ميفرمايد  ّٔ   و در" ّ

ّجميع احيان در ابالغ کلمة ا باين حقيقت کليه ناظر باشند که در الواح ّ  
  اصل اليوم اخذ از بحر فيوضات است ديگر نبايد نظر بکوچک و بزرگى" زل ّالهيه نا

ّمن اراد التبليغ ينبغى له ان ينقطع عن الدنيا " و همچنين " ظروف باشد  َ   و با" ّ
  روح انقطاع  و تفويضى که حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته الفداء در حيات

  م ميفرمود قيام نمايند و ملل و نحلّمبارک ابراز و احبا را بآن تشويق و تعلي
ّعالم و مدن و ديار ارض را بذکر حق و توجه بمظهر کليۀ ّ   ّ رحمانى متذکر گردند وّّ

ّلئالى محبت الهيه را در خزائن قلوب    ٔارتعشت االرکان وٍ فى يوم" محفوظ دارند " ّ
   در قطبجانهاى خويش را بآتش فروزانى که" و " ت الجلود و شاخصت االبصار ّاقشعر

  امکان در احتراق و لمعان است مشتعل سازند بشأنى که مياه عالم از اخماد آن عاجز
  بر خراب و"  و چون ارياح بر اقطار و اشطار حرکت نمايند ارياحى که ")١(باشد 

  ّلسان بذکر حق" " معمور مرور مينمايد نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون 
  ) "١(احيان اعالم نمايند گشايند و امرش را در جميع 

  ترجمه) ١(
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  ِآنچه را که روح اعظم در خدمت امر مالک قدم بآنان القا نمايد على رؤس" و 

ّمع نفس بل ذکروها بالبيان الحسنة ّاياکم ان ال تجادلوا" "  )١(ٔاالشهاد اظهار کنند  ٍ  
  و اقبال ناظر نباشيد بلکه تبليغ امر نمائيد باعراض " و همچنين  "و المواعظ البالغة 

  و در يک لحظه اين عنايت عظيم را که در" که بآن مأموريد من لدى ا  ناظر بخدمتى
ّمهاجرين و ناشرين نفحات سبحانيه از قلم عز احديه نازل گشته از خاطر محوّحق  ّّ  

ّان الذين هاجروا من اوطانهم لتبليغ االمر يؤيدهم" ننمايند بقوله الکريم  ٔ ّ  
ٌوح االمين و يخرج معهم قبيل من الملئکة من لدن عزيز عليم ّالر   و همچنين اين" ٔ

  طوبى لمن فاز" بيان مبارک را همواره نصب العين خويش قرار دهند که ميفرمايد 
 مبارک اين خدمت اعظم خدمات است و اينّو متذکر باشند که بفرمودۀ" بخدمة ا   

ٔنه لسيد االعمال و طرازها ٕا" قيام زينت بخش هر اقدام و اهتمام  ّ   ٔو باالخره" ّ
   امريکاى جنوبى را بقدم انقطاع براى ابالغ شريعةّهنگامى که عرض و طول قارۀ

  ّ حضرت بهاءا را بر زبان رانند و تسلىا پيمايند اين کلمات روح بخشندۀ
  قلب و چراغ راه و توشه طريق و انيس شفيق در وحدت و خلوت خويش شمارند که

  ترجمه) ١(
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ٔميفرمايد قوله االبدع االعز االسنى  ٔ ُان يا ايها المسافر الى ا خذ" ّٔ ّ  

ّنصيبک من هذا البحر و ال تحرم نفسک عما قدر فيه  ّو لو يرزقن کل من فى... ّ ّ  
َالسموات و االرض بقطرة منه ل ّيغنينّ    فى انفسهم بغناء ا المقتدر العليمُ

ٔالحکيم خذ بيد اال ّنقطاع غرفة من هذا البحر الحيوان ثم رشح منها على الکائناتُ ّ  
ّرهم عن حدودات البشر و يقربهم بمنظر ا االکبر هذا المقر المقدسّهليط ّ ّٔ  

ّبلغ امر موالک الى کل... ّالمنير و ان وجدت نفسک وحيدًا ال تحزن فاکف بربک  ّ  
ًمن فى السموات و االرض ان وجدت مقبال فاظهر عليه  ٔ   ک فيماّ حکمة ا ربئلئالّ

َالقاک الروح و کن من المقبلين و ان وجدت ّ معرضًا فاعرض عنه فتوکّ ُل على ا  
ّربک و رب العالمين تا الحق من يفتح اليوم شفتيه فى ذکر اسم ربه لينزل ّ ّّ  
ٔعليه جنود الوحى عن سماء اسمى الحکيم العليم و ينزلن عليه اهل مال   ٔ االعلىّ

ٔ من النور کذلک قدر فى جبروت االمر من لدن عزيز قدير ٍبصحائف ّ ّ. "  
   تبليغى بسمع سالکان سبيلّنداى جانفزاى الهى را که از خالل الواح مقدسۀ و نيز اين
  ّمحرمان حريم کبريا واصل و مايه حصول اطمينان و مسرت جان و وجدان است بيادهدى و 

  مالحظه نمائيد...  روحى لکم الفداء ّاى حواريون بهاء ا( آريم که ميفرمايد 
  که حضرت بهاءا چه ابوابى از براى شما

 



  ١٢٩ص 
ّگشوده است و چه مقام بلند اعلى مقدر نموده است و چه موهبتى ميسر کرده است  ّ"  

  ٓاالن بياد شما مشغولم و اين قلب در نهايت هيجان اگر بدانيد که اين وجدان... " 
  ّى فرح و سرور يابيد که کل مفتون يکديگر ئّ البته بدرجهچگونه منجذب ياران است

ّحال موفقيت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقريب خواهيد ديد که"  " گرديد  ّ  
ّهاى دري درخشنده در آن افق نور هدايت بخشيديد و سبب حيات هر يک مانند ستاره ّ  

ّاميدوارم که بزودى موفقي"  "  اهل امريک شديد ّابديۀ   ت شما زلزله در آفاقّ
ّالبته عون و عنايت الهيه بشما خواهد رسيد و قواى الهيه "  " اندازد  ّ   نفثاتو ّ

  "ّنظر بقلت خويش و کثرت اقوام ننمائيد "  " روح القدس تأييد شما خواهد کرد 
ّاين کار عظيم است اگر بآن موفق شويم تا امريک مرکز سنوحات رحمانيه گردد و"  ّ  

  " .لهى در نهايت حشمت و جالل استقرار يابد سرير ملکوت ا
  ّ هفت ساله از لحاظ امر تبليغ متضمن تأسيس البايد در خاطر داشت که تنفيذ نقشۀ

ّاقل يک مرکز امرى در هر يک از جمهوريات امريکاى مرکزى و جنوبى است حال چنانچه ّ  
ّاى که اکنون آغاز شده با موفقيت مواجه گردد جشن مئوى وال نقشه   دت امر حضرتّ

  بهاءا شاهد استقرار پايه
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  ّو اساسى در هر يک از اقاليم مذکوره خواهد گرديد بنحوى که نسل آتى احباى امريک

ّ ابتدائيه باشد در سنين اوليۀبتواند بر مبناى آن هر چند ساده و در رتبۀ ّ    قرنّ
ّانت رب ودود تحقق يافتثانى دور بهائى بنيان رفيعى بنا نهد و چون اين مقصود باع ّ  

  هاى منصوبه را تقويت نمايند ّکه در طي عقود متتابعه پايه  ياران آنستّ حتميۀوظيفۀ
  ّو اساس موضوعه را وسعت بخشند و جمعيتهاى مختلفه بهائى را که در ديار و ممالک

ّ محليه با اصول و موازين کاّاند بتأسيس محافل مستقلۀ مذکوره منتشر و پراکنده   فيهّ
ّتشويق کنند و بذل مساعدت و رهنمائى نمايند و بدين طريق ارکان اوليۀ    نظم ادارىّ

ّامر ا را در مراکز مربوطه مستقر و مؤسس سازند    استقرار چنين بنيان در مقام .ّ
ّاول متوجه افرادى است که بهمت جامعه دوستان در امريکاى شمالى به پيام الهى ّ ّ  

   اين امر خطير گذشته از تقويت سريع .اند ر يزدانى وارد گرديدهآشنا و در سراپرده ام
ّهر جمعيت بهائى و تبديل آن بمحفل محلى متضمن برقرارى دستگاه کامل نظم ادارى ّّ  

  ّاليت هر جامعۀّطبق اصول و موازين روحانى و ادارى امر الهى است که بر حيات و فع
   متينه و موازينف از اين اصول متقنۀّمتشکل بهائى در سراسر عالم حکمفرماست انحرا

ّدر مقررات و نظامات ملى و محلى بهائى مثبوت و مسطور و درکه  قاطعه صريحۀ ّ ّ  
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   در هر حال .ّجوامع امريه على العموم ممضى و مجرى است بهيچوجه من الوجوه جائز نه

  ٍ ا و توفيق منٍايست که من بعد بتأييد من ّ اين وظيفه متوجه نفوس مخلصهاقامۀ
  لدنه قيام و در بسط و پيشرفت اين خدمت عظيم که ميتوان گفت هنوز بجميع جهات و

  .ّبنحو قاطع و مؤثر آغاز نشده سعى موفور مبذول خواهند نمود 
   متينى که بتوان بر قواعد و قوائم آن بنيان رصين تأسيساتاستقرار اساس و پايۀ

ّدائم ملى و محلى را با نظم و  ّاتقان کامل مرتفع و بنحو مطمئن مستقر و مؤسسّ ّ  
ّساخت مستلزم تهيه و تمهيد وسائلى است که بزودى توجه شديد واضعان نقشۀ    هفت سالهّ
   حال .را بخود معطوف و افکار و اذکار آنان را در حول خويش متمرکز خواهد نمود

   باقيمانده در فورى و کنونى مربوط بفتح  معدودى از نقاطّبمجرد آنکه وظيفۀ
  ّ امريک و  کانادا تحقق پذيرفت بايد طرحى جامع و دقيق بمنظورّاياالت متحدۀ

   عظيم در نظر گرفته شود و عوامل و موجبات آن فراهمتأسيس چنين پايه و شالودۀ
ّ مقدمات براى تحقق و تأمين اقدامات مذکوره که دامنۀّ فى الحقيقه تهيۀ .گردد ّ  

  ّهوريات امريکاى مرکزى و جنوبى را بتمامه در برخواهد گرفت جمآن وسيع و حوزۀ
  کاء نهضتّ ات مرکزى و نقطۀًچنانکه قبال يادآور گرديد هستۀ
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   هفت ساله تنظيم شده است تشکيل خواهد داد و سرنوشت نهائىتبليغى را که تحت نقشۀ
  اى که بموجب نقشه ره حال نه تنها اجراء کامل وظايف خطي .آن را تعيين خواهد نمود

  ّحاضر تعهد گرديده موقوف بقيام و اقدام مذکور است بلکه ظهور و پيدايش تدريجى
ّمراحل بعدى نيز که براى تحقق نواياى مقدسۀ ّ حضرت عبدالبهاء نسبت بموفقيتّ ّ  

  ّياران امريک امرى قطعى و ضرورى است بدان موکول و معلق ميباشد و آن خدمتى است
   انوار سبحانى در سراسرّامان بايد در بث تعاليم الهى و اشاعۀّکه احباى آنس

  .کره ارض من اقصاها الى اقصاها انجام دهند 
   ياران دراى که نسلهاى آتيۀ ّ متشکلهّاين اقدامات هر چند نسبت بمجهودات قويۀ

ّ قدمهاى اوليهممالک التين بدان مفتخر و متباهى خواهند گرديد در حقيقت بمنزلۀ ّ  
ّر ابالغ کلمه الهيه و نشر نفحات سبحانيه محسوب مع الوصف بنوبه خود مستلزمد ّ  

ّ عميقه بمنظور استقرار مهاجرين و اعزام مبلغينامعان نظر و تحقيقات دقيقۀ ُ  
ّسيار بممالک مذکوره است تا نداى يوم جديد را در قارۀ    جديد مرتفع سازند وّ

   اين است .فرازنداعالم فتح و فيروزى در قطب آن ديار برا
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   مربوطه يعنىاى که بايد از جانب محفل روحانى مرکزى همچنين دو لجنۀ تصميمات الزمه

ّ بين القارات امريکا بدون ادنى تأخير و تعويق اتخاذ وّ ملى تبليغ و لجنۀلجنۀ ّ  
  .بموقع اجرا گذاشته شود 

ّبا توجه بحمل ثقيل و مسئوليت عظيمى که آن برگزيدگا   ن امر الهى بر عهده داشتهّ
   ظهور رسانند همچنين نظر بعشق وّو بايد چنين انقطاع و از خود گذشتگى بمنصۀ

  ّ شديد نسبت بابراز خدمت و معاضدت در حق آن ياران عزيز رحمانى بر خود فرضعالقۀ
ّو متحتم ميشمارد که توجه آنان را بنکاتى چند که بالترديد نسبت بانجام امر ّ  

  ّ در پيش دارند کمک مؤثر مبذول و تسهيالت الزم فراهم خواهد نمود معطوفبزرگى که
ّدارد و متذکر شود که حال قوا و مجهودات اعضاء جامعه بايد بالتمام با تصميم و ّ  

ّ خلل ناپذير براى تحقق اين امر خطير که با اکمال آن موفارادۀ   ّقيت تاريخىّ
هد گرديد و صفحه جديدى در تاريخ ّدرخشانى نصيب آن خادمان آستان ربانى خوا

  خدمات
  ّروحانى آنان خواهد گشود متمرکز و مصروف گردد تعداد مبلغين و ناشرين نفحات
ّيزدانى اعم از نفوسى که در مراکز مختلفه متوطن و يا بسير و حرکت مألوف بنحو ّ  

  ذيردّمحسوس ازدياد يابد و منابع مادى که بايد در اختيار آنان قرار گيرد توسعه پ
ّو تحت مراقبت و انتظام کامل در آيد دايره نشريات و آثار امريه که بايد بدان ّمجهز باشند  ّ

  ّاتساع
 



  ١٣٤ص 
   انوار کمک و معاضدت نمايد تکميلّيابد و تبليغاتى که آنانرا در بث آثار و اشاعۀ

ّشود و در مرکز مخصوص متشکل و منتظم گردد امکاناتى که در اين ممالک بالذا   تّ
ّر و توجه تام مطالعه و مورد استفاده واقع گردد و باّمودوع و موجود با تبص ّ  

  انتظام کامل توسعه و تقويت پذيرد همچنين موانع و مشاکل کثيره که از نظر اوضاع و
  احوال سياسى و شرايط و مقتضيات اجتماعى بانحاء مختلف در هر يک از اقاليم مذکوره

  ٍ بعبارة اخرى .ّ و بنحو قاطع بر آنها تفوق حاصل گرددموجود و مشهود دقيقًا رسيدگى
 تا آنکه اساس  .هيچ فرصتى از دست نرود و هيچ کوشش و مجاهدتى فرو گذار نگردد

  وسيع
   بزرگترين اقدام تبليغى که تا کنون از طرف جامعهو بنيان متينى براى بسط و توسعۀ

  .تقويت و تشييد پذيرد ّبهائى امريک اتخاذ گرديده نهاده شود و بنحو احسن 
  ّ ربانى راجع بتاريخ اين امر اعظم و ذکرّ بهائى و صحف قيمۀّ دقيق آثار مهمۀترجمۀ

  ّتعاليم سماويه و يا مسائل مربوط بنظم ادارى آئين الهى و نشر و توزيع آنها در
  ّبين جمهوريات مذکوره با ترتيب و اتقان کامل و بمقادير عظيمه و به لغاتى که با

  ّتياجات ساکنين آن ماليم و موافق باشد اهم و الزم اقدامى شمرده ميشود کهاح
  بايستى مقارن با ورود خادمين و مهاجرين امر ا در ميادين
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   حضرت عبدالبهاء .ّخدمت جديد اتخاذ و تا آخرين مرحله امکان تعقيب و تکميل گردد

  تب و رسائلى بلسانهاى اين ممالک وک"  تبليغى ميفرمايند ّدر يکى از الواح مقدسۀ
   اين ."جزائر يا ترجمه نمايند و يا تأليف کنند و در اين ممالک و جزائر نشر دهند 

  اقدام بايستى در ممالکى که از جانب مصادر امور و يا محافل و دوائر ذى نفوذ
ّبالمره اشکال و ايرادى متوجه نگردد با درج مقاالت و لوائح ثمينۀ    متينه درّ

   مقاالت و لوايح مورد نظر بايد بکمال . کشور تقويت يابدّنشريات و مطبوعات جاريۀ
ّدقت تنظيم و متضمن پاره   ّاى از خصوصيات تاريخ پرهيجان اين امر اقدس اعظم و ّ

  وسعت و عظمت تعاليم اين شرع اقوم افخم باشد تا افکار را بخود جلب نمايد و بر
  .ّافئده و قلوب مؤثر واقع گردد 

  بخدمت امر ا قائم و که هر يک از ياران الهى که در آن اقطار احساس من آنست
ّباعالء کلمة ا مألوف خواه از مبلغين سيار و يا مهاجرين مقيم بايد پيوسته ّ  

  ّ دقيقه را نصب العين خويش قرار دهد و در تنفيذ و اجراء آن کمال همتاين نکتۀ
   آميز با جميع اهالى از اعالى و ادانى از هر طبقه وّمبذول دارد که با طريقى محبت

  ّملت و قوم و قبيلت محشور گردد و خود را
 



  ١٣٦ص 
  با افکار و احساسات و آداب و شئون و عقائد و مسالک آنان آشنا سازد و احسن وجه و

  ّاتقن طريق براى تماس و مصاحبه با آنان را مطالعه کند و برگزيند و بکمال صبر و
ّت و حکمت و متانت توجه خويش را معطوف معدودى نمايد که استعداد و استقام

  شايستگى
ّاند آنگاه با ابراز محبت و صميميت خود را براى پذيرش تعاليم الهى ظاهر ساخته ّ  

  حقيقى روح عشق و حرارت و انجذاب و اشتعال در قلوب طالبان القاء نمايد تا نفوس
  ا ّند و بنفسهم منادى دين ا و مروج کلمة خويش قيام کنّ مطمئنه بنوبۀمقبلۀ

  ّ در اين مقام اين کلمات نصحيات از مخزن قلم اعلى .در اوطان و ديار خود گردند
  اى اهل بهاء با  جميع اهل عالم بروح و ريحان معاشرت نمائيد اگر" نازل قوله العظيم 

  ّان محبت و شفقت القاءنزد شما کلمه و يا جوهرى است که دون شما از آن محروم بلس
   اوّنمائيد اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل و اال او را باو گذاريد و در بارۀ

   روح و بمثابه معانى استّدعا نمائيد نه جفا لسان شفقت جذاب قلوب است و مائدۀ
  " .از براى الفاظ و مانند افق است از براى اشراق آفتاب حکمت و دانائى 

هيأتهاى  ّ ذکر شد همت ديگر بايد مبذول گردد و آن اين است که نه تنهاعالوه بر آنچه
  منتخب
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  بهائى بلکه افراد ياران که قصد ورود در اين ميدان يعنى قيام باعالء امر الهى و

  نشر نفحات سبحانى دارند همچنين ساير دوستان که از فيض حرکت بآن جهات و يا
  رومند از هر فرصتى که يد تقدير براى آنان فراهمّاستقرار و توطن در آن ديار مح

  ّنمايد استقبال کنند و از هر موقعيتى استفاده نمايند و با نفوسى که از اهالى و
ّاتباع آن بالد بوده و يا به نحوى از انحاء با سکان آن ممالک در تماس و ّ  
  د و عالقۀارتباطند از هر مسلک و مرام و صاحب هر حرفه و مقام آشنائى حاصل کنن

  توانند با ابراز  ياران امريک مى . آنان را نسبت بامر الهى برانگيزانندّحقيقيۀ
ّمحبت نسبت بنفوس مذکوره يا تسليم اوراق و آثار امريه و يا هر نوع ارتباط ديگر ّ  
ّکه مقتضى و ميسور باشد بذر حقيقت را در قلوب مستعده بيفشانند تا بمرور ايام و ّ  

  ّ جنيه ببار آرد و در هر حالّخم افشانده سرسبز شود و اثمار بهيۀمقتضاى احوال ت
  ّبايد در جميع احيان توجه دقيق مبذول گردد که مبادا در اثر اشتياق وفير نسبت به

   آن خالف مقصودّپيشرفت مصالح امريه اقدامى معمول و بامرى مبادرت شود که نتيجۀ
  ل و فشار و دعوت بترک معتقدات تعبير گردد عليهذا بايد از هر روشى که به تحمي .باشد

ّخوددارى شود زيرا نفس اين توهم سبب ابتعاد و مهجوريت افرادى خواهد گرديد که ّ  
   امر ا وارد و از نعمت ايمانميخواهند آنان را بدايرۀ
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  .ّمند و متنعم سازند  بهره

  که در حال حاضر با مسائل و امريک ّدر اين مقام از خادمان امر حضرت رحمن در خطۀ
  اند مخصوصًا ّ دائم االتساع مواجه و تحت فشار عظيم قرار گرفته خطيرۀّوظائف متنوعۀ

ّافرادى که امکان حرکت بنقاط اخرى براى آنان ميسر و مقدور است تقاضا مينمايد در ُ  
  غلّهر رتبه و مقام واقف و بهر پيشه و اشتغالى قائم باشند اعم از مکاسب و مشا

  ّتجارى و يا آموزگارى در مدارس و معاهد علميه و يا امر وکالت و طبابت و يا خدمت
ّو کتابت در مؤسسات ادارى و امثال آن محل زيست و اقامت دائم خود را در بلدانى ّ  

ٍمين معاش على قدر مقدور موجود و ادامه حيات در آنأقرار دهند که موجبات ت َ َ  
 بديهى است با چنين اقدام و مبادرت بچنين هجرت  .ر باشدنقاط براى آنان فراهم و ميسو

  و
  ّحرکت بالطبع از ثقل مصارف روز افزون جامعه کاسته و بصندوق تبليغ که در صورت
  عدم قيام خصوصى افراد بايد احتياجات سفر و ساير مخارج مربوط به تنفيذ اين طرح

   حال چنانچه .اهد گرديدّوسيع را با واردات محدود عهده گيرد کمک مؤثر مبذول خو
  استفاده از اين فرصت جليل و حصول چنين منقبت و افتخار عظيم براى فردى از افراد

 



  ١٣٩ص 
ّسًا و مستقيمًا ميسر نباشد بايد با توجه به بيان مقدس جمال اقدسأياران ر ّ ّ  

ٔابهى جل ذکره االعلى و مالحظۀ    امکانات و مقدورات خويش وکيلى از طرف خودّ
  ّ و با اجراء اين امر اعز اسنى يعنى ابالغ کلمة ا و نشر نفحات اّمعين

  ّجميع همت را در تبليغ امر الهى مصروف داريد هر" ٔمبادرت نمايد قوله االحلى 
  ّنفسى که خود اليق اين مقام اعلى است بآن قيام نمايد و اال له ان يأخذ

ّوکيال لنفسه فى اظهار هذا االمر الذى به تزعز ٔ ّع کل بنيان مرصوص و اندکتً ّ  
  "ّالجبال و انصعقت النفوس 

  ّا نفوسى که بترک النه و آشيانه و قيام بخدمت در آن اقاليم موفق گرديدهّام
ّخواه بنحو موقت و محدود و يا بصورت دائم و مستمر تکليف خاص و وظيفه ّ ّ  

ّمخصوصى متوجه آنان است که بايد پيوسته در مد نظر داشته و آن را    يکى ازّ
  ّ خويش شمارند و آن اين است که از يک طرف بکمال همت و مراقبت باّمآرب اصليۀ

ّلجنه ملى که اداره و تقدم امر هجرت باالخص بعهده آن هيأت محول است در ّ ٔ ّ ّ  
  ّتماس و ارتباط دائم باشند و از طرف ديگر بجميع وسائل ممکنه باب معاضدت و

ّبت و اتحاد با ساير دوستانلفت و وداد و محاهمکارى را بنهايت  ّ  
 



  ١٤٠ص 
  ّمقيم آن ممالک و ديار مفتوح نمايند واجد هر مقام و موقعيتى باشند و صاحب هر
ّقسم تجربه و فعاليت در اثر انجام وظيفه اولى يعنى تماس با لجنه ملى موجبات ّ ّ ّ  
  يش راّتشويق و ترغيب آنان فراهم و رهنمائى الزم که بتوانند رسالت و مأموريت خو
  ّبنحو کاملتر و مؤثرترى انجام دهند تحصيل خواهد گرديد بعالوه بوسيله ارسال

ّتقارير منظم بلجنه مذکور ميتوانند اخبار ترقيات و فعاليتهاى امريۀ ّ ّ ّ    حوزهّ
  ّخويش را بسمع دوستان الهى در ساير اقطار و اشطار برسانند و آنان را در مسرت و

ّت روحانيه و موفقيتهاى امريه سهيم و شريک سازندانبساط حاصل از استماع بشارا ّ ّّ.   
  که پيشرفت و حسن جريان امور تسهيل و از هر پيش  ثانى موجب آنستّاما اجراى وظيفۀ

  ّآمد نامطلوب که تحقق اهداف مشترک جامعه را دچار وقفه و اشکال نمايد احتراز
ّآهنگى تام بين لجنه بين القار  حفظ ارتباط و هم .گردد   ّات امريکا که در مقام اولّ

  ًمسئول تنظيم و تمشيت چنين مشروع عظيم است و مهاجرين عزيز که عمال باجراء اين
  ّ جليل قائم و به بسط و توسيع دايره آن مألوفند همچنين ارتباط و تماسوظيفۀ

  اى که در ّ قطعيهّنزديک بين افراد مهاجرين بنفسهم عالوه بر آثار و نتايج مهمۀ
  ّضر مترتب بر آن است سرمشق گرانبهاحال حا

 



  ١٤١ص 
  و الهام بخشى براى نسلهاى آتيه که بايد امر خطيرى را که هم اکنون آغاز شده

خواهد  ّتعقيب و با وجود مشاکل و محظورات دائم االتساع بسر منزل مقصود واصل نمايند
  .بود 

  ک مورد نظر   مخصوصًا در اين اوان که مشکالت و تضييقات مختلفه در ممال
  اى از ياران و مجاهدان امر حضرت رحمن  قابل مالحظهۀّمانع از آن است که عد

ّباستقرار محل اقامت خويش در آن اقاليم موفق و بتأمين وسائل معيشت نائل گردند ّ  
  اى از افراد دوستان که ّيت و لزوم است که اگر پارهّاين مسأله حائز نهايت اهم
  ّنى مستقلى را در نقاط مذکوره اجازه دهد امور خود راعوائدشان ولو قليل زندگا

  ّنوعى ترتيب دهند که بتوانند در آن ممالک و ديار متوطن گشته و بطور نامحدود
  سکونت پذيرند بديهى است قيام باين خدمت مستلزم ثبات و استقامت فراوان و ابراز

  ّ اقدام کما هو حقه در فى الحقيقه قدر و منزلت اين .پايان است شهامت و فداکارى بى
  ّاين ايام معلوم نه و اجر و ثواب عظيمى که بقائمين باين خدمت راجع قابل شرح و

   در اين مقام احسن و اولى آنکه بيان مبارک حضرت بهاءا را بخاطر .توصيف نيست
ٔآريم و در بحر زخار کلمات روح پرورش تعمق کنيم که ميفرمايد قوله االبدع ّ ّ  

ٔاالعز االس ِان الذين هاجروا من اوطانهم" نى ّٔ ّ ّ ٕ  
 



  ١٤٢ص 
ٔلتبليغ االمر يؤيدهم الروح االمين  ّٔ ٔلعمرى ال يقابله عمل من االعمال... ّ ٌ  

ٔاال ما شاء ربک المقتدر القدير انه لسيد االعمال و طرازها  ّ ّ ّ    فى الحقيقه ."ّ
   و نشأۀاين اجر جزيل و پاداش جميل محدود ببرکات و مواهب ال تحصى در عالم باال

ّاخرى نبوده بلکه ابراز چنين شجاعت و ايمان و تمسک بحبل اطاعت و ايقان در حيز ّ ُ  
ّ موفقيتهاى  .ادنى نيز موجب ظهور اثرات محسوس و نتايج و ثمرات مخصوص است ّ

  جسيمۀ
  ّ بلغار بهمتّ استراليا و اخيرًا در خطۀ نائيۀّروحانى و ادارى که در قارۀ

   امريکاّ بهائى در دو کشور کانادا و اياالت متحدۀدگان جامعۀمهاجران عزيز نماين
  بدست آمده دليل قاطع و برهان المع بر اين حقيقت مبرمه است که قيام و جانفشانى

  ّدر سبيل قدس الهى حتى در جهان ترابى مغناطيس تأييدات سماوى و جاذب الطاف و
ٔ جمال قدم جل ذکره االعظم در  .مواهب سبحانى است ّ   ّيکى از الواح قدسيه در تشريحِ

  مقامات دوستان که بخدمت امر حضرت رحمان قائم باين بيانات عاليات ناطق قوله
ّو نفسه الحق سوف يزين ا ديباج کتاب الوجود بذکر احبائه الذين" العظيم  ّ ّ ّ  

ّحملوا الرزايا فى سبيله و سافروا فى البالد باسمه و ذکره و يفتخر کل من فاز ّ  
  " .ئهم بين العباد و يستنير بذکرهم من فى البالد بلقا

 



  ١٤٣ص 
  ّدر اين مقام چون خدمات گرانبهائى را که حضرات اماء الرحمن کنيزان جمال اقدس

ُابهى از بدو طلوع و اشراق امر مقدس الهى در ديار غربيه نسبت بتسخير مدن و ّ ّ  
  اند در نظر آرم خود را  ارض فريدًا وحيدًا انجام دادهفتح اقطار در سراسر کرۀ

ّملزم ميشمارم که نه تنها مراتب تجرد و انقطاع و قيام و همت و استغنا و شهامت ّ  
  آنان را که فى الحقيقه خاطرات جانفشانى مردان دالورى را که در صدر امر مايه

  اند تجديد مينمايد تمجيد و تقدير نمايم ّبسط و اعتالء آئين اعز اقدس ابهى گرديده
  ّيت چنين سهم عظيمى را که نساء غرب در تقويت و استقرار امر الهى درّهمبلکه ا

   حضرت عبدالبهاء . ظهور رسانده و ميرسانند بيان کنم و بستايمّبسيط غبرا بمنصۀ
ّبنفسه المقدس بر اين حقيقت متعالى يعنى علو مرتبت و سمو منزلت نسوان در ظل ّّ ّ  

  از جمله مسائل خطيره که فى الحقيقه از" اين امر اعظم شهادت داده ميفرمايند 
ّخوارق عادات محسوب و از خصائص اين دور مقدس شمرده ميشود آن است که چون 

  نساء در
ّظل کلمة ا مستظل و بصفوف مؤمنين و مروجين امر ا ملحق گشتند شجاعت و ّ ّ  

  ) "١( ظهور رساندند ّبسالت بيشترى نسبت برجال از خود بمنصۀ
  هترجم) ١(
 



  ١٤٤ص 
ّاين شهادت جليل و قويم بنحو اخص باشطار غربيه راجع و هر چند تا اين تاريخ ّ  

  ّمصاديق درخشنده و تابان آن بنحو جلي مشهود و ملحوظ ولى اميد چنان است که چون
 هفت ساله قدم ترين مرحله از خدمات تبليغى خويش تحت نقشۀ ّياران امريک بمجلل

  نهند
  که" شجاعت  "  .تر جلوه نمايد تر و قوى ّطي شهور و اعوام شاخصمظاهر اين حقيقت در 

ّالرحمن بدان موصوف و   اماءدر کلمات مبارک مذکور و مساعى و مجهودات ماضيۀ
  منعوت

  ّترى قرار گيرد البته مقنوع نشود و از جلوه تر و مشعشع  خدمات عظيمچون در آستانۀ
   طول و عرض اين اقاليم وسيعه غيرو لمعان نيفتد بلکه بايد بمرور زمان و در

  ّمفتوحه در امريکاى التين بنحو شديدتر ظاهر و نمايان گردد و بفتوحاتى اعلى و اجل
  .ّاند در خدمت امر اعز ابهى نايل آيد  از آنچه تا کنون بدان توفيق يافته

ّ قيام و فعاليت ياران و توجه بامکانات عظيمى که چنين نهضتهمچنين با مالحظۀ ّ ّ  
  ّفخيم روح مشتاق و پرانجذاب جوانان بهائى امريک را در خدمت امر حضرت منان

  ى چند خطاب بآن نورسيدگان دوحه عرفان و ئتهييج مينمايد احساس ميکنم که بايد کلمه
   هر چند تجارب ايشان .ّگلهاى حديقه ايمان و ايقان بنحو اخص در اين اوراق بنگارم

ِقليل و بضاعتشان مزجاة و زهيد    استَ
 



  ١٤٥ص 
ٔولى روح همت و شهامت و فعاليت و آمادگى بخدمت و باالخره اميد و اطمينان که ّ ّّ  

ّتا کنون با عالقه و تمسک تام از خود ظاهر و آشکار ساخته   ّاند آنان را مستعد و ّ
  الئق آن ميسازد که در آن اقاليم در برانگيختن افکار جوانان و جلب و جذب آنان

   هيچ امرى  نميتواند مانند شرکت مداوم .هم بزرگى بر عهده گيرندبآئين حضرت رحمن س
  ّ جوانان بهائى از هر طبقه و ملت و قوم و عشيرة در دايرهّو مؤثر و خردمندانۀ

  ّاى را که ممد حيات ّخدمات تبليغى همچنين مجهودات ادارى روح جوان و نيروى فعاله
  ّ ناس در هر دو قاره مشهود وّو محرک تأسيسات امر نوزاد الهى است در انظار

  ايست که ّ اين تعاون و تعاضد در خدمات و مجهودات امريه بهترين وسيله .گر سازد جلوه
ّبموجب آن اعداء دين ا که ترقى و تکامل آئين رحمانى و مشروعات و مؤسسات ّ  

  ايمانى و ترديد مينگرند ّيزدانى را با شدت و ضعف با نظر مخالفت و تنقيد و بى
ّباين حقيقت مسلمه پى برند و موقن و مذعن گردند که شريعة ا زنده و نباض ّ  

 اميدوارم و بجان و دل دعا  .ّو اساسش محکم و متين و مقدراتش مستحکم و رصين است
  و

  مناجات نمايم که چنين اشتراک مساعى نه تنها موجب ازدياد افتخار و قدرت و مزيد
اعتالء و شهرت امر ا  

 



  ١٤٦ص 
  گردد بلکه نفس همکارى در حيات روحانى جوانان و تقويت قواى آنان چنان نافذ و

  ّاى متحد و مرتبط ّمؤثر افتد و ارکان و جوارح جامعه جوانان بهائى را بدرجه
ّنمايد که بيش از پيش بابراز قابليت و استعداد ذاتيۀ   ّ خويش موفق و بمرحلۀّ

  .ضرت سبحانى نايل و مفتخر گردند ّبديعى از تکامل روحانى در ظل امر ح
ّبا تمسک شديد بمنشور مقدسى که بقلم معجز شيم موالى توانا حضرت عبدالبهاء ّ  

  ّترقيم گرديده و با اشتياق تام نسبت باجراء دقيق و کامل مندرجات آن فرمان
  ّملکوتى اين عبد وظيفه خويش ميشمارد که توجه مخصوص ياران الهى و دوستان

   اين امانت عظيم و سند متقن قويم بکف کفايت آنان سپرده شدهرحمانى را که
ّباحتياجات شديد و مقام و موقعيت خاص جمهورى پاناما هم از لحاظ قرب جوار ّ  

  بقلب و مرکز امر الهى در امريکاى شمالى و هم از نظر وضع جغرافيائى که در حقيقت
ّنقطه ارتباط و حد فاصل بين دو قارۀ    در يکى از .ست جلب نمايم شمالى و جنوبى اّ

  الواح مهيمنه تبليغى که ذکر ممالک التين از يراعه مبارک صادر گشته اين بيان
  ّجميع ممالک اهميت دارد على الخصوص جمهورى پاناما" ّصريح مدون و مسطور 

 



  ١٤٧ص 
  که در آن مرکز محيط آتالنتيک و محيط پاسيفيک بهم ملحق ميشوند و مرکز عبور و

  و" ّامريکا بسائر قطعات عالم است و  در آينده اهميت کبرى خواهد يافت مرور از 
ُدر مقام ديگر راجع بانتشار نفحات الهيه در مدن و اقاليم مخصوصه ميفرمايد  ّ"  
  ّهمچنين جمهورى پاناما زيرا در آن نقطه خاور و باختر با يکديگر اتصال يافته و

  ّتقبل بسيار مهم هر تعاليم که در آنجادر ميان دو محيط اعظم واقع اين موقع در مس
   بديهى است چنين ."تأسيس يابد شرق و غرب و جنوب و شمال را بيکديگر ارتباط دهد 

ّموقع خاص و مقام ممتاز مستلزم بذل توجه مخصوص و اقدام سريع از طرف جامعۀ ّ  
  ّبهائيان امريک فارسان مضمار احديه است که علم امر ا را در آن قطر

   اکنون با فتح جمهورى مکزيک و دخول .افرازند و رايت دين ا را مرتفع سازندبر
  ّآن در نطاق آئين الهى و با وجود تأسيس محفل روحانى مستقل در عاصمه آن اقليم

  نفوذ و سرايت امر ا از جانب جنوب در يک کشور مجاور امرى طبيعى و منطقى است
  نظور محظورى فراهم نگردد و در اجراء اين مقصودّاميد چنان است که در تحقق اين م

   فى الحقيقه هر گونه سعى و مراقبت در اين خصوص مبذول و هر .مانعى رخ نگشايد
   است تا بعنايت الهىهميزان فداکارى و مجاهدت معمول شود شايسته و برازند

  ّبتشکيل جمعيتى هر چند محدود و معدود در
 



  ١٤٨ص 
ّظ روحانى و موقعيت ارضى چنين جنبه حساس و سوق الجيشىاى که از لحا ّچنين خطه ّ  

ّرا داراست موفق گردند جمعيتى که بمجرد تأسيس و استقرار با استظهار بقوت و ّ ّ ّ  
قدرت مودعه در کلمات مبارک حضرت عبدالبهاء بجلب برکات و مواهب ملکوت ابهى 

  فائز و
ّير و اعجاب کل حتى نفوسىّبا سرعت حيرت انگيز رهسپار ترقى و تکامل که موجب تح ّّ  

   قدرت و عظمت امر حضرت بهاءا را برأى العين از قبل و بعدّکه خود شواهد جليۀ
   بالترديد نفوسى که در مقام هجرت و ترک اوطان .اند خواهد گرديد مشاهده نموده

  ّ بين القارات امريکا بايد احتياجات معنوى ايناند همچنين اعضاء لجنۀ مألوفه
  ّورى ممتاز يعنى جمهورى پاناما را بر قسمتهاى ديگر مرجح شمارند و رابطهجمه

ّانفصام ناپذيرى بين قسمت مذکور و محافل روحانيه در قاره امريکاى شمالى که ّ  
  ّ ام روحانيند برقرار کنند ولى اين اقدام نبايد موجب آنمولود جديد را بمنزلۀ

  اتماال و هندوراس و السالوادر وّفى امر ا در جمهوريات گوّشود که معر
ّ اوليه از نظر دور ماند ونيکاراگوا و کستاريکا نيز ولو بنحو بسيط و در رتبۀ ّ  

  موانع و محظورات هر چند شديد و پرمهابت بايد. ّاين امر مهم بعهده تعويق افتد 
  صولّ ثبات و استقامت مرتفع و منابع مالى جامعه بکمال همت و سخاوت در راه وّبقوۀ

 



  ١٤٩ص 
   نظر .ّ قويه در ايقاظ روحانى اين سرزمين مبذول شودباين منظور مصروف و مساعى جميلۀ

  که تأسيس پايگاه ديگرى از امر الهى در قلب جمهورى پاناما قاطع اين عبد آنست
  ّ جديدى در تاريخ وقايع مهمه و حوادث درخشان عصر تکوين امر حضرت بهاءاصفحۀ

  ّمفتوح خواهد نمود و فرصتهاى بديعه در دسترس نفوسى که بتحقق ايندر عالم جديد 
  ّمقصد اعز اعلى مبادرت نمايند خواهد گذاشت مساعى آنانرا تشديد و حيات

  پايان در قلوب ّروحانيشانرا تقويت و تأييد خواهد نمود همچنين مسرت و شهامت بى
ّافراد و جمعيتها و مراکز منفرد در جمهوريات قريب و ب   عيد ايجاد خواهد کرد وّ

   مردم آن بالد بر جا خواهد گذاشتيات آتيۀّنفوذ معنوى بس شديد در حيات و ترق
منتها  بى نفوذى که بظاهر از انظار مستور ولى در باطن و حقيقت امر واجد قدرت و تأثير

  .است 
  ّدوستان عزيز و محبوب اين است دورنماى مجللى که اکنون در برابر ديدگان جامعه

  ّبهائى امريک الئح و نمايان و مستدعى بذل همت و مجاهدت فراوان در سنين اخيرۀ
 اين است شئون و احوال و اين است شرايط و اوصاف  .ّقرن اول امر حضرت يزدان است

  که
   ياران بنحو اکملّبراى شمول توفيق در انجام وظائف و مسئوليتهاى خطيرۀ

 



  ١٥٠ص 
   اين است مقتضيات و امکانات و اين است اهداف .ستّو اتم مورد نياز و ضرورت ا

   در .ّاى که مستلزم قيام و اقدام تا آخرين سرحد توانائى و امکان است  منيعهنقشۀ
  ّ زود گذر جهان بشريت آبستن حوادث عظيمه و بالياى عقيمۀاين سنين معدودۀ

  ايست وقايع هائلهايست که چشم عالم شبه آن را نديده و در انتظار انقالب و  سقيمه
   خطرات و آفات هر چند صائل و مهيب و .که صفحات تاريخ نظير آن را درج ننموده است

ُهبوب عواصف امتحان هر قدر پروحشت و شديد و سيل جارف بليات هر مقدار مدهش و ّ  
   فروزان ايمان را در قلوب دوستان افسرده نمايد و اعين وّوبيل هرگز نبايد اشعۀ

  وع و تصميماتشان را متزلزل و مقطوع سازد و تهديدات و تضييقات بهرابصار را مقن
  ُدغدغه و آشوب و مخاطر و مهالک بهر درجه مقاوم و مهاجم هرگز نبايد از ميزان پر

  ّمراتب خلوص و اشتياق احباى الهى نسبت بآئين رحمانى بکاهد و آنان را از
   .ر پى آن پويانند منحرف سازدطريقى که بجان و دل اختيار نموده و باهتمام تمام د

   مآرب و نواياى موالى عظيم حضرت عبدالبهاء حاضر که جوهر آمال و گل شکفتۀنقشۀ
  ّ ايامّرا در ملکوت ابهى تشکيل ميدهد بايد من غير توجه بآنچه احيانًا در آتيۀ

  بر خادمان امر حضرت
 



  ١٥١ص 
  نان و يا سراسر جهان را فرارحمن وارد آيد و يا هر اضطراب و بحران که سرزمين آ
   ياران الهى و .پايان دنبال گردد ّگيرد بکمال جد تعقيب و با انجذاب و حرارت بى

  ّحاميان شريعت ربانى بايد بدون آنکه ادنى خللى در عزم و اراده آنان راه يابد و
   خطير و متعالى خويش را بدست فراموشى و نسيان سپارنديا در کمترين لحظه وظيفۀ

  ن لطيفه دقيقه را هر قدر اوضاع و حوادث عالم تيره و شديد گردد و زوابع افتتاناي
  ّارکان وجود را متزلزل سازد از خاطر محو ننمايند که تقارن چنين بحران و تحول
ّعظيم که عالم وجود را مندهش و مرتعش نموده با علو و امتناع امر ا و سمو و ّ  

  ّار رسالتى که از جانب حي قدير برافعان امر کلمة ا و اقتطاف اثمءاعتال
  ّالهى اعطا شده بنفسه لنفسه منبعث از مشيت نافذه رحمانى و حکمت بالغه سبحانى

  ّ غالبه محيطه يزدانى است اراده و مشيتى که در طريقى مستور از انظار وو ارادۀ
ّماوراء عقول و افکار سرنوشت امر ا همچنين مقدرات جامعه بشريه   مًاأ را توّ

   اين صعود و نزول و . خويش داللت مينمايدّهدايت و بسر منزل مقصود و منظور حقيقيۀ
  تأليف و تحليل و انتظام و انقالب که بموازات يکديگر در عالم وجود مشهود و

  اى از نقشه ّاش مستمر و محسوس انعکاسى از عالم باال و جلوه تأثيرات متقابله
 



  ١٥٢ص 
  ّ است نقشه واحد و غير قابل انفصالى که مبدئش غيب مکنون و مؤسساعظم اقدس ابهى

ّو موجدش شارع اين امر اعز اعلى  و دايره تصرفاتش بسيط غبرا و مقصد و هدف ّ  
  . انام است ّنهائيش وحدت عالم انسان و استقرار صلح و سالم در بين کافۀ
   تصميمات خويش راسخ واين حقايق و دقايق است که جامعه بهائى را بايد بتمامه در

   ضميرشان محو و زائل نمايد و آنانهر گونه بيم و هراس و يأس و نوميدى را از صفحۀ
ّرا بر آن دارد که با تمسک شديد به يک يک از مندرجات منشور مقدسى که خطوط ّ  

   آن از قلم تواناى حضرت عبدالبهاء ترسيم يافته بار ديگر حيات خويش را وقفّاصليۀ
   هفت ساله چنانکه از پيش مذکور نقشۀ .وجبات و تأمين مقتضيات آن نماينداجراء م

ّ اولى در تدرج بمدارج عاليه و تحقق نواياى مکنونه در اينگرديد صرفًا مرحلۀ ّ  
ّرق عظيم و فرمان فخيم آسمانى است قوۀ ّ نباضه که در اثر حرکت قلم مقدس ايجادّ ّ  

   بديعه را پيشرفتّى مشروعات و مؤسسات نقشۀّگرديد و اکنون با سرعت دائم التزايد
ّو تقدم ميدهد بايد در سنين اوليۀ ّ    قرن ثانى اين امر اعظم جنبش تازه يابد و بسطّ

   بهائى امريک رااندازه حاصل نمايد و جامعۀ و انبساط بى
 



  ١٥٣ص 
  ند ملکوتى الهى آغاز نمايّبر آن دارد که مراحل جديدى را در تنفيذ و تحقق نقشۀ

  مراحلى که خدمات و مشروعات حاصله را از اقطار نيمکره شمالى بسرزمينهاى تازه
   ياران بايد در ميان آنانمنتقل و بين مردمى که اجلى و اعلى مساعى فداکارانۀ

  .ّتمکن و استقرار پذيرد متواصل خواهد گردانيد 
ّآنانکه نسبت بموفقيت اين جامعۀ   ّ الهيهّيبيۀّ معزز و مدارجى که بتقديرات غّ

  ّبايد بمرور ايام بدان ارتقاء يابد ادنى ترديد در قلب و روان بپرورانند آن به
  که بجواهر کلماتى که در صدف الواح تبليغى حضرت عبدالبهاء خطاب بجمهور مؤمنين

  ّ امريک و کانادا مکنون و به ممر دهور و اعصار درخشندهّو مؤمنات اياالت متحدۀ
ّو لمعان باقى خواهد ماند توجه نمايند و در بحر زخار حقايقو تابان و پرجذبه  ّ  

ّو دقايق آن تعمق و تبحر کنند قوله االحلى  ّحال موفقيت شما هنوز معلوم و" ّ ّ  
ّهاى دري درخشنده در آن  مفهوم نگشته عنقريب خواهيد ديد که هر يک مانند ستاره ّ  

ّهمچنين موفقيت شما" يک شديد  اهل امرّافق نور هدايت بخشيديد و سبب حيات ابديۀ ّ  
ّحال معلوم نه اميدوارم که بزودى موفقيت شما زلزله در ّ  

 



  ١٥٤ص 
   امريک در سائر قطعاتّآفاق اندازد لهذا عبدالبهاء را آرزو چنان است که مثل خطۀ

ّعالم نيز موفق و مؤيد شويد يعنى صيت امر ا را بشرق و غرب رسانيد و در ّ  
  و در مقام ديگر" ّ عالم بشارت بظهور ملکوت رب الجنود دهيد جميع قطعات خمسه

   امريک باروپ و آسياّاين نداء الهى چون از خطۀ" بکمال تجليل و تأکيد ميفرمايد 
ّو افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک رسد احباى امريک بر سرير سلطنت ابديه جلوس ّ  

   ".د و آواز بزرگواريشان جهانگير گرددّنمايند و صيت نورانيت و هدايت ايشان بآفاق رس
ّهر نفسى در اين کلمات دريات که حاوى وعود و بشارات جليۀ ّ   ّ عظيمه است تمعنّ

ّو تدبر نمايد هرگز تصور آن نتواند نمود که جامعه   اى که چنين مقامات متعاليه در ّ
  است با عظيمه مفتخر و متباهى گرديده ّشأن وى مقدر گشته و بچنين مواهب جليلۀ

ّوجود وعود و بشارات مصرحه که حتى اختتام موفقيت آميز نقشۀ ّ   ّ هفت ساله تحقق کاملّّ
 نزديک نصيب وى گردد راضى و آن محسوب نگردد خود را صرفًا بآنچه که در آتيۀ

  خوشنود
   فى الحقيقه قناعت و اکتفاء بدين .ّسازد و آن را سرحد کمال و مفخرت خويش شمارد

  ات و انتصاراتمقدار از فتوح
 



  ١٥٥ص 
  بمنزله غفلت و عدم مراقبت در حفظ وديعه گرانبهائى است که هيکل ميثاق بآن

ّ خدوم عنايت فرموده بلى چنانچه رشته فتوحات منفصم گردد و فعاليتهاى جامعهجامعۀ ّ  
ّجهة حصول موفقيت نهائى که بفرمودۀ   انقطاع پذيرد" زلزله در آفاق اندازد "  مبارک ّ

  ّ عمل وارد نشود و وصايا و نصايح مقدسش بموقع اجراو نواياى حضرتش بمرحلۀآمال 
  ايصال نداء" ّ تزلزل و ترديد در فوز باين مقصد اعز اعلى يعنى  .گذاشته نگردد

  و" ّالهى از خطه امريک باروپ و آسيا و افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک 
   امريک ملحوظ و مشهوده در قطعۀارتفاع کلمة ا در آن قطعات بمثابه آنچ

  سرير" ّاحباى آن سامان را از درک اين موهبت عظمى و عنايت کبرى يعنى جلوس بر 
  در" ّظهور ملکوت رب الجنود " محروم و عدم توفيقشان در بشارت به " ّسلطنت ابديه 

  "آنان را از نيل باين فيض عظيم و فوز فخيم يعنى انتشار " قطعات خمسه عالم " 
  در شرق و غرب عالم ممنوع خواهد ساخت صيت و صوتى که در"  بزرگواريشان آوازۀ

ّصورت موفقيت    .گردد و انعکاس آن بسيط غبرا را احاطه نمايد " جهانگير" ّ
  ّ راسخ چنان است که احباى امريک رافعان لواى امر جمالاين عبد را عقيدۀ

 



  ١٥٦ص 
  چنين ترديد و غفلت بخود راه نخواهند دادّاقدس ابهى و متمسکين بعروه وثقى هرگز 

  و چنين فتور و رخوت از خود ظاهر نخواهند ساخت و چنين ثقه و اعتماد عظيم را عاطل
  و باطل نخواهند گذاشت بلى چنين اشواق و آمال هرگز افسرده نگردد و چنين افتخار

   بلکه نسلو مباهات از کف نرود و چنين تحسين و تکريم نگفته و نهفته باقى نماند
ّ مبارک و محل الطاف و توجهات مخصوصۀّحاضر که مورد عنايات و اعطاف قلبيۀ    مرکزّ
   الفداء واقع قدم بقدم پيشرفت خواهد نمودتهعهد و ميثاق الهى روح الوجود لعظم

ّو روز بروز تقويت و تقدم خواهد يافت تا با اختتام قرن اول دور بهائى مشعل ّ  
ّقين مبين از تند باد حوادث و تطورات عالم کون مصون و بي کهّهدايت الهيه را ُ  

  محفوظ باقى خواهد ماند به نسلهاى آتى که در قرن ثانى اين دور اعظم جانشين آن
  ّ خويش با اطمينان تام وّخدام ملکوت خواهند گشت واگذارد تا آنان نيز بنوبۀ

  ليمات و ارشادات آنّ حضرت عبدالبهاء و اتباع از تعّتمسک شديد باراده متعاليۀ
  ّوجود اقدس اين نور مبين و پرتو امر حضرت رب العالمين را با همان شور و انجذاب

  ترين  زواياى ارض کشانند و از اشراق مظلمه ّو همت و قدرت و پايدارى و استقامت ب
  ُانوار هدى و شعشعات ملکوت ابهى عالم و عالميان را روشن و

 



  ١٥٧ص 
  .ّمنور سازند 
   محبوب   با اشتياق موفورى که بابراز کمک و معاضدت نسبت بفرد فرد ياراندوستان

  ّعزيز داشته و دارد اين عبد بر خود فرض و متحتم ميشمارد که آنچه در قدرت و
  ّتوانائى اوست در اختيار احباى الهى و خادمان امر رحمانى بگذارد تا بعون و

ّ باراده محتومه الهيه مقدر وّعنايت يزدانى وظائف دائم التزايد خويش را که ّ  
ّمقرر گرديده بنحو مؤثرترى انجام دهند    اين است که در اين ساعت خطير و موقع .ّ

ّحساس و دقيق توجه مخصوص دوستان را باين بيانات عاليات که از بحر زخار آثار ّ ّ  
  ّو کلمات مقدس شارع اين امر اعظم اقتباس گرديده است معطوف ميدارد آثار

  ّ که هنوز قسمتى از آن غير مطبوع و از لغت اصليه بلغات اخرى انتقالو کلماتى
  ّ اين بيانات مقدسه که بعضى در تبيين مقام و وظائف اولياى الهى و .نيافته است

ّبرخى در ذکر عظمت و اعتالء آئين ربانى و تأکيد در لزوم و اهميت امر جليل ّ  
  ينمايد با بيان نصايح و انذاراتتبليغ و تشريح خطراتى که عالم وجود را تهديد م

   درخشان امر ا از سماء قدرت و اراده مطلقۀو وعود و بشارات و توصيف آتيۀ
  اى از آثار ّحضرت بهاءا نازل گرديده شمه

 



  ١٥٨ص 
  اى از انوار ساطعه از جمال مقصود است که هر يک را  هيکل معبود و لمعهّمقدسۀ

  ًکه عمال در برابر جامعه بهائى قرار گرفته داراىبذاته لذاته نسبت بوظائفى 
  ّ حال چون نفسى با خضوع و خشوع تام و انجذاب .تأثير قويم و ارتباط مستقيم است

ّپايان باين کلمات دريات توجه و در حقايق مودوعۀ و اجتذاب بى ّ   ّ در آن تمعن وّ
  لب و روانش مشرق وّتفرس نمايد ابواب جديدى بر وجهش مفتوح و اشراقات بديعى بر ق

  ّالمع گردد بنحوى که زيت وجودش مشتعل شود و در انجام مهام و خدمات فائقۀ
ٔروحانيه تقويت و تأييد عظيم حاصل نمايد قوله االبدع االعز االعلى  ٔ ّٔ   اى" ّ

  شمائيد انجم سماء عرفان و نسائم سحرگاهان... دوستان قدر و مقام خود را بدانيد 
ّحيات کل معلق بآن است و شمائيد احرف کتاب شمائيد مياه جاريه که    يا"  " ّ

ّاهل البهاء انتم نسائم الربيع فى االفاق بکم زين ّ   ٔا االمکان بطراز عرفانّٓ
ٔالرحمن و بکم ابتسم ثغر العالم و اشرقت االنوار تمسکوا بحبل االستقامة على ّٔ ّ  

ّان اخرجوا من افق االقتدار باسم ربکم. ٔشأن تنعدم منها االوهام     المختار ؤ
ّروا العباد بالحکمة و البيان بهذا االمر الذى الح من افق االمکان اياکمّبش ٔ ّٔ  

ّ عما امرتم به من القلم االعلى اذ تحرک على اللوح بسلطانءان يمنعکم شى ّ ّٔ ِ   العظمة ُ
 



  ١٥٩ص 
ّو االقتدار طوبى لمن سمع صريره اذ ارتفع بالحق بين االرضين و السموات    يا... ّٔ

ّهاء قد جرى کوثر الحيوان النفسکم ان اشربوا منه باسمى رغمًا للذيناهل الب ٔ  
  ٔقد جعلناکم ايادى االمر ان انصروا المظلوم"  "ٔکفروا با مالک االديان 

ّانه ابتلى بين ايدى الفجار انه ينصر من نصره و يذکر من ذکره يشهد بذلک هذا ّ ّ ٕ  
ّاللوح الذى الح من افق عناية ربکم العزيز الج ّ طوبى الهل البهاء حق شاهد"" ّبار ّ ٔ  

  ابداع و فطرت بوجود آنان عوالم اند و نور ديدۀ  عين خلقتّو گواه که اين جمع قرۀ
  .ّبديع مطرز گرديده است  الهى زينت يافته و لوح محفوظ سبحانى بطراز

  بمطلع جمال اند و ابصارشان آنانند نفوسى که بر سفينه استقالل راکب
  ا لهم که بآنچه خداوند عليم و حکيم براى آنان ارادهّحبذ. ّمتوجه 

ّبروشنى ايشان آسمانها مزين و وجوه مقربين الى ا. اند  ّفرموده موفق گشته ّ  
  قسم بحزن جمال ذوالجالل که از براى) "  " ١(درخشنده و تابان گرديده است 

ّمقبل مقامى مقدر شده که اگر اقل من سم ابره از آن مقام بر  ِ ّ   اهل ارض ظاهرّ
  شود جميع از شوق هالک شوند اين است که در حيات ظاهره مقامات

  ترجمه) ١(
 



  ١٦٠ص 
  ٔلو کشف الغطاء لينصعق من فى االمکان"  " مؤمنين از خود مؤمنين  مستور شده 

ّمن مقامات الذين توجهوا الى ا و انقطعوا فى حبه عن العالمين  ّ   براستى" " ّ
  ّدر اين يوم بايد کل باعين"  " اين امر آگاه نه ميگويم احدى از اصل 

ُالهى ببينند و با اذن رحمانى بشنوند    من ينظرنى بعين غيرى لن يعرفنى ابدًا. ُ
ٍمظاهر قبل هيچيک بر کيفيت اين ظهور بتمامه آگاه نه اال على قدر معلوم  َ َ ّ ّ"  

ّتا الحق ان االمر عظيم عظيم هذه کلمة کررناها فى اکثر"  ّٔ ّ ّ االلواح لعلٕ ٔ  
  "عظيم أ امر عظيم است و نب"  " ّيتنبه بها العباد يشهد بذلک لسانى العزيز المبين 

  ّدر اين ظهور ابدع اقوم ظهورات ماضيه کل بمقصد اعلى و غايت قصواى" 
ٔقد انتهت الظهورات الى هذا الظهور االعظم  " ")١(اند  خويش فائز گشته ّ ّ"  

   ظاهر شده در هيچ عصرى از اعصار ظاهر نشده وآنچه در اين ظهور امنع اعلى" 
  مقصود از آفرينش ظهور اين يوم امنع اقدس که در کتب و صحف و"  " نخواهد شد 

  "اند  اين يوم بوده ُزبر الهى بيوم ا معروفست بوده و جميع انبيا و اصفيا و اوليا طالب لقاى
  ترجمه) ١(
 



  ١٦١ص 
  ز قبل ظاهر فى الحقيقه سلطان آن در اين ظهور اعظم اولى ا مللآنچه از لسان و قلم" 

ِاز سماء مشيت مالک قدم نازل    ّاين رحمت مخصوص اين ايام است و اين کرم اليق"  "ّ
امروز روزى است که بحر رحمت ظاهر است و آفتاب عنايت مشرق و "  "اين اوقات 

  سحاب
ٌ لعمرى ان االمر عظيم عظيم و اليوم عظيم " "جود مرتفع  ٌ ّبشر کل" "عظيم ّ ّ  

ّنبي بهذا اليوم و ناح کل رسول حبًا لهذا الظهور ّ ُ ٍ ّ َ " "ظهورى که چون از   
 آسمان اراده رحمان اشراق نمود السن کائنات باين بيان منادى گشت الملک  

  ّيوم موعود فرا رسيد و آنکه ظهورش در کتب و صحف الهيه) "  " ١(ّالعلي العظيم 
ّى النداء من فى االرض و السماء را باين خطاب اعلى مخاطببشارت داده شده باعل ّٔ  

ّميسازد ال اله اال هو المهيمن القيوم    َ تا قد ظهر ما کان" ")١(ّ
   طوبى از براى" "ّمخزونًا فى ازل االزال فى علم ا عالم الغيب و الشهود 

  ")١(ّن توجه کرد ّچشمى که مشاهده نمود و وجهى که بوجه ا رب ما کان و ما يکو
  امروز عظيم است چه که در جميع کتب بيوم ا معروف جميع انبيا و اصفيا" 
  ترجمه) ١(
 



  ١٦٢ص 
   امروز بابى" " ارض اند و همچنين احزاب مختلفۀ طالب لقاى اين يوم بديع بوده

ّمفتوح است اوسع از سموات و ارض و لحاظ فضل مقصود عالميان متوجه کل عمل بسيار ّ  
  جزئى در مرآت علم الهى اکبر از جبل مشاهده ميشود يک قطره آب اگر در سبيلش داده
ّشود در آن مرآت دريا ديده ميشود چه که اين يوم يومى است که در جميع کتب حق جل ّ  

   اين است امرى که اگر يک" "جالله انبيا و اصفياى خود را بآن بشارت فرموده 
  "ر مکافات آنرا مشاهده نمايد يعنى مالک شود قطره در سبيلش گم شود صد هزار بح

  آفتاب و ماه شبه اين... ِيک آن اين يوم عند ا افضل است از قرون و اعصار " 
ّ هذا يوم فيه يقول الالهوت طوبى لک يا ناسوت بما جعلت موطى" "يوم را نديده    ءٌ

   و جميع اشياءّ امروز عالم بانوار ظهور منور" "ّقدم ا و مقر عرشه العظيم 
  بذکر و ثناء و فرح و سرور مشغول در کتب الهى از قبل و بعد بياد اين يوم مبارک

   امروز" "عيش اعظم برپا طوبى از براى نفسيکه فائز شد و بمقام يوم آگاه گشت 
  آفتاب ديگر اشراق نموده و

 



  ١٦٣ص 
ّآسمان ديگر به ثوابت و سيارات مزين گشته عالم عالم ديگر است و   " امر امر ديگر ّ

  ٌ هذا يوم" "هذا يوم ال تعادله القرون اعرفوا و ال تکونوا من الغافلين " 
ّفيه فازت االذان باصغاء ما سمع الکليم فى الطور و الحبيب فى المعراج و الروح ّ ٓ  

   يوم يوم ا است و امر امر او طوبى" "ّاذ صعد الى ا المهيمن القيوم 
  ّ هذا سلطان االيام" "لم گذشت و بمشرق وحى الهى پيوست از براى نفسيکه از عا

  ّ امروز سيد" "ٓقد اتى فيه محبوب العالمين و هذا لهو المقصود فى ازل االزال 
ّروزها و سلطان ايامهاست مبارک نفسى که از نفحات اين ايام بحيوة باقيه فائز شد ّ  

  " " بصر لهيکل البشرلۀو باستقامت کبرى بر امر مالک اسماء قيام نمود اوست بمنز
  اين يوم را مثلى نبوده و نيست چه که بمثابه بصر است از براى قرون و اعصار و

  ّ اين يوم غير ايام است و اين امر غير" "ّبمثابه نور است از براى ظلمت ايام 
   آياتش محروم از ساحت الهى مسألت نمائيد که اعين ناس را از مشاهدۀ" "امور 

  ) " .١(را از استماع صرير قلم اعلى منع ننمايد نسازد و آذان 
  ترجمه) ١(
 



  ١٦٤ص 
ِايام ايام ا است بيک آن آن قرون و اعصار معادله نمى"  ّ    اينّذرۀ. نمايد  ّ

َاش مانند دريا اگر نفسى يک نفس فى يوم بمثابه خورشيد مشاهده ميگردد و قطره َ َ  
ّحب ا و لخدمته برآرد او از سيد اعما    اگر فضائل" "ل از قلم اعلى مسطور ّ

ّاين يوم ذکر شود کل منصعق مشاهده شوند اال من شاء ربک  ّ   ّتا الحق تلک" " ّ
ّايام فيها امتحن ا کل النبيين و المرسلين ثم الذين ّ ّ ّ ُّ ّ   هم کانوا خلف ٌ

ّسرادق العصمة و فسطاط العظمة و خباء العزة    اگر مقام اين يوم ظاهر شود" " ِ
  " آنى از او را بصد هزار جان طالب و آمل شوند تا چه رسد بارض و زخارف آن 

خداى واحد شاهد و گواه امروز روزى است که هر صاحب بصرى بايد مشاهده نمايد و " 
  هر

  ُصاحب سمعى باصغاء فائز گردد و هر قلب مدرکى بدرک حقيقت نايل آيد و هر لسان
ّمسامع من فى االرض و السماء برساند ّناطقى اين نام اعز اقدس اعلى را ب ٔ)١" (  

  بگو اى مردمان امروز روزى است که شبه و مثل آن در عالم وجود موجود نه پس بايد" 
  لسانى که بحمد و ثناى حضرت مقصود مألوف و کردارى که آرزومند قبول در ساحت امنع

  ترجمه) ١(
 



  ١٦٥ص 
  م انسانى همواره مشتاق طلوع ايناقدس اوست آن نيز خالى از مثل و نظير باشد عال

  ")١(يوم عظيم بوده شايد بآنچه در خور شأن و اليق مقام آن است فائز گردد 
  از حرکت قلم اعلى روح جديد معانى بامر آمر حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و" 

ّ يا قوم تا الحق ان هذا لبحر" "آثارش در جميع اشياى عالم ظاهر و هويدا  ّ  
ّ منه ظهرت البحور و اليه يذهب کلها و منه اشرقت الشموس و اليه يرجعّالذى ّ  

ٍکلها و منه اثمرت سدرات االمر باثمار التى کل واحدة منها بعثت على هيکل ّ ّ ّٔ  
ّنبي و ارسل الى عالم من عوالم التى ما احصاها احد اال نفس ا التى ّ ٌّ ّ  

ّاحاطت الموجودات بحرف من کلمة التى خرج من ق   ّلمه الذى کان محکومًا تحت اصبعهٍ
ّالذى کان على الحق قويًا  ّ ّ تا الحق اليوم اگر ذره از جوهر در صد" "ّ ّ  

   ابحر مستور هر آينه دست قدرت الهى او راةهزار من سنگ مخلوط باشد و در خلف سبع
  ّ هر حرف که از فم مشيت" " جوهر را از آن فصل نمايد ّظاهر فرمايد و آن ذرۀ

  ايست که ميتواند خلق بديعى مبعوث قه و احيا کنندهّ خالّدر گردد داراى قوۀصا
  ترجمه) ١(
 



  ١٦٦ص 
  ّنمايد خلقى که مقام و عظمت آن بر کل مستور مگر خداوند عليم که بر حقايق اشياء

ّو لو نريد ان نظهر من ذرة شموسًا ال لهن بداية و " ")١(واقف و آگاه است  ٍّ  
نظهر کلهن بامرى فى اقل من حين و لو نريد ان نبعث من قطرال نهاية لنقدر و  ّ   ٍةّ

ّبحور السموات و االرض و نفص ّل من حرف علم ما کان و ما يکون لنقدر ان هذأّ ٕ ٍ  
ّعنده السم لو يلقيه على الس" و " ٌلسهل يسير  ٔم لينقلب بالدرياق االعظم ٌ ّ ّ"  

   مستغرق و در بيداء ضاللتّايام رو بانتهاست و هنوز اهل ارض در گرداب غفلت" 
ٌ و االمر عظيم عظيم زود است که انقالب اکبر" ")١(سرگشته و حيرانند  ٌ ٔ  

ّظاهر فو نفسه الحق که تفصيل فرمايد ما بين کل حتى بين طائفين حول  ّّ " "تا  
  قد اتى اليوم الموعود يوم يعشيهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و تقول ذوقوا

  هنگام فناى عالم و اهل آن رسيد آمد آن کسى که باقى بود"  " لون  مما کنتم تع
  ّ و نسبت بمدنيت."تا حيات باقيه بخشد و باقى دارد و مايه زندگى عنايت فرمايد 

  ترجمه) ١(
 



  ١٦٧ص 
ّماديه و تجاوز از شئون معتدلۀ   ُسوف تحترق المدن من ناره و ينطق"  آن ميفرمايد ّ

 بگو اى نادانان گرفتارى ناگهان" " العزيز الحميد ُلسان العظمة الملک   
   اى اهل ارض براستى" "شما را از پى کوشش نمائيد تا بگذرد و بشما آسيب نرساند 

  بدانيد که بالى ناگهانى شما را در پى است و عقاب عظيمى از عقب گمان مبريد که
  ه بدايع رحمتم جميع اى عباد غافل اگر چ" "آنچه را مرتکب شديد از نظر محو شده 

  ّممالک غيب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرات ممکنات
   از" "سبقت گرفته و لکن سياط عذابم بسى شديد است و ظهور قهرم بغايت عظيم 

  اند محزون مباش قسم ّ ارض مشغول و از ذکر حق غافل گرديدهيۀنفوسى که بزخارف فان
  ّزليه روزى نزديک است که قهر خداوند متعال آنان را اخذ نمايد و اّبحقيقت مقدسۀ

  ّبسيط زمين را از لوث مفاسد ايشان پاک و مبرى سازد و اين ميراث را به بندگان
ّمقرب خويش عطا فرمايد اوست مقتدر و قدير و قهار    عنقريب از جميع  " ")١(ّ

ّاقطار عالم نداى بلى بلى و لبيک لبيک مرتفع خواهد    ّشد چه که مفرى از براىّ
   و اذا" "احدى نبوده و نيست 

  ترجمه) ١(
 



  ١٦٨ص 
ّ العالم اذًا ترتفع االعالم و تغرص ما ترتعد به فرائًةّتم الميقات يظهر بغت العنادل على د ٔ

  " .ٔاالفنان 
ُدر اول هر ظهور سختى و شدت و تنگى و عسرت از هر جهت صائل و هائل ولکن در"  ّ ّ  

ّت برخاء و اين عسرت بعزت بىّنهايت اين شد   ) "١(ّمنتهى مبدل گرديده است  ُ
ّقل يا حزب ا اياکم ان تخو"  ٔفکم قدرة العالم او تضعفکم قوة االمم اوّ ّ  

  ّتمنعکم ضوضاء اهل الجدال او تحزنکم مظاهر الجالل کونوا کالجبال فى امر ربکم
  ّت اقويا قوت شما را بگو اى اهل بهاء مبادا سطو" "المقتدر العزيز المختار 

ّهراسان سازد بحق توکو ُسلب نمايد و يا شوکت امراى ارض شما را خائف    ل کنيدّ
  ّو امور را بحفظ او سپاريد خداوند به نيروى حقيقت شما را مظفر و منصور خواهد

  ")١(ّساخت انه هو المقتدر على ما يشاء و فى قبضته زمام القدرة و االقتدار 
ٌن قلم التقدير الحبائه اال ما هو خير لهم  بر اين گفتارّلعمرى ما قدر م"  ّ ّ ّ  

  حوادث عالم" همچنين ميفرمايد ) " ١(خداوند مقتدر عزيز و محبوب شاهد و گواه 
ّکون شما را متأثر نسازد تا الحق درياى سرور ّ  

  ترجمه) ١(
 



  ١٦٩ص 
  ى زمان بر شمامشتاق لقاى شماست زيرا هر امر خيرى براى شما خلق شده و بمقتضا

  ّ اى عباد اگر در اين ايام مشهود و عالم" ")١(ظاهر و هويدا خواهد گرديد 
  موجود فى الجمله امور بر خالف رضاء از جبروت قضاء واقع شود دلتنگ مشويد که
  ّايام خوش رحمانى آيد و عالمهاى قدس روحانى جلوه نمايد و شما را در جميع اين

ّايام و عوالم قسمتى مقدر  ّو عيشى معين و رزقى مقرر است البته بجميع آنهاّ ّ رسيده فائز  ّ
  "گرديد 

  امروز روز بيان است بايد اهل بهاء بکمال وفق و مدارا اهل عالم را بافق اعلى" 
ّهدايت نمايند اجساد طالب ارواح است بايد نفوس ملکوتيه به نفحات کلمه الهيه ّ  

  لمه روح بديع مستور طوبى از براىاجساد را بارواح تازه زنده نمايند در هر ک
   بگو اى عباد" "نفسى که باو فائز شد و به تبليغ امر مالک قدم قيام نمود 

ّغلبه و نصرت اين امر موقوف بظهور هياکل قدسيه و سطوع افعال جيدۀ    منيره وّ
  ّ جميع همت را در تبليغ امر" ")١(ّاشراق کلمات حکمتيه بوده و خواهد بود 

  ّاال له ان داريد هر نفسى که خود اليق اين مقام اعلى است بآن قيام نمايد والهى مصروف 
  ترجمه) ١(
 



  ١٧٠ص 
ّيأخذ وکيال لنفسه فى اظهار هذا االمر الذى به تزعزع کل بنيان مرصوص و ّ ٔ ً  

ّاندکت الجبال و انصعقت النفوس    ّ همتان اين باشد که نفسى را از غرقاب فنا" "ّ
  ّئيد و در ميانه عباد  بقسمى رفتار کنيد که آثار حق از شما بقا هدايت نمابشريعۀ

ّظاهر شود چه که شمائيد اول وجود و اول عابدين و اول ساجدين و اول طائفين  ّ ّ ّ"  
ّان يا احباء ا التستقروا على فراش الراحة و اذا عرفتم بارئکم و سمعتم"  ّ ّ  
ّورد عليه قوموا على النصر ثم انطقوا و ال تص ما ٌ من آن و ان هذا خيرّمتوا اقلّ ّ ٕ  

ّ و نفسه الحق سوف يزين" "لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو انتم من العارفين  ّ  
ّا ديباج کتاب الوجود بذکر احبائه الذين حملوا الرزايا فى سبيله و سافروا ّّ  
  کرهمّفى البالد باسمه و ذکره و يفتخر کل من فاز بلقائهم بين العباد و يستنير بذ

  ّ در خدمت حق و امر او بر يکديگر سبقت گيريد اين است آنچه که" "من فى البالد 
  شما را در اين جهان و جهان ديگر بکار آيد خداوند پروردگار کريم بر هر امرى واقف
  و آگاه است از آنچه در اين يوم بر شما وارد گردد محزون مباشيد روزى خواهد رسيد

  ّاتم افخم ناطق الملک امم بدين ذکر که السنۀ
 



  ١٧١ص 
ٍ طوبى لمحل و لبيت و لمقام و")" ١( المقتدر الفرد الواحد العليم  ٍ   

ٍلمدينة و لقلب و لجبل و لکهف و لغار و الودية و لبر و لبحر و لجزيرة  ٍ ٍ ٍٍ ٍ ٍ ٍ  
ٍو لدسکرة ارتفع فيها ذکر ا و ثنائه     نفس حرکت لوجه ا در عالم"" ِ

  ّده و هست و در کتب قبل مقام توجه مخلصين باطراف الجل هدايت عباد مذکورّمؤثر بو
  ّتا الحق آنچه از براى اصحاب ثبوت و استقامت" و نيز ميفرمايد " و مسطور 

  اى از آن بر اهل ارض و سماء ّاى عظيم است که اگر بقدر سم ابره ّمقدر گشته بدرجه
ّتجلى نمايد کل منصعق شوند اال من ش   " و همچنين ")١(ّاء ا رب العالمين ّّ

  " "ّلعمر ا از براى ناصر مقدر شده آنچه که خزائن ارض بآن معادله ننمايد 
  ّمن يفتح اليوم شفتيه فى ذکر اسم ربه لينزل عليه جنود الوحى عن سماء اسمى الحکيم

ٔزلن عليه اهل مالينالعليم و  ّ االعلى بصحائف من النور کذلک قدر فىّ ّ ٍ    جبروتٔ
ّ فو الذى ينطق حينئذ فى کل شى"" ٔاالمر من لدن عزيز قدير    ّ بانه ال الهءّ

ّاال هو که اگر نفسى در رد من رد على ا کلمه مرقوم دارد مقامى باو عنايت ّ ّ  
مقام  ٔشود که جميع اهل مال اعلى حسرت آن مقام برند و جميع اقالم ممکنات از ذکر آن

  عاجز
  ترجمه) ١(
 



  ١٧٢ص 
ّ انشاء ا کل موفق شوند بما اراده ا""  السن کائنات از وصفش قاصر و ّ  

  ّو مؤيد گردند بر عرفان مقامات اولياى او که بخدمت قائم و به ثناء ناطقند
ٔعليهم بهاء ا و بهاء من فى السموات و االرض و بهاء من فى الفردوس االعلى ٔ ّ  

ُو الجنة العليا    يت الهى احدى با شما مقابله نتوانست اى اهل بهاء بعنا"" ّ
ٔمًا للذين کفروا با مولى االسماء ورغنمود خمر بقاء از کأس عطا نوشيد  ) ١(ّفاطر السماء  ّ

. "  
  ّقسم بخداوند متعال اين يوم يوم نفوسى است که از ما سوى ا منقطع و بوحدانيت" 

ّالهيه مقر و معترف گشته   ّ بايادى قدرت حقايق رحمانيهاند يومى که خداوند کريم ُّ
ّو جواهر مجرده را خلق فرمود هياکل قدسيه   اى که از دنيا و ما فيها در گذشته و ّ

  بچنان ثبات و استقامتى در امر ا ظاهر خواهند گرديد که هر قلب روشن و مدرکى
ّو  خلف سرادق القدس عباد يظهرن" )" ١(را غرق درياى حيرت و شگفتى نمايد  ٌ  

ُى االرض و ينصرف ُ ّن هذا االمر و لن يخافن من احد و لو يحاربن معهم کلٔ ّّ ٍّ َ ٔ  
ٔن بين السموات و االرضُالخالئق اجمعين اولئک يقوم ّ ّ  

  ترجمه) ١(
 



  ١٧٣ص 
ُو يذکر ّن ا باعلى ندائهم و يدعون الناس الى صراط ا العزيز الحميد ُ ّ"  

ّد اال نفسه المهيمن القيوم ّسوف يبعث بارادته خلقًا ما اطلع بهم اح"  ٌ ""  
ُ و ينصرةّسوف يخرج ا من اکمام القدرة ايادى القوة و الغلب   ّن الغالم وُ

ّرن االرض من دنس کل مشرک مردود و يقومن على االمر و يفتحن البالدّيطه ّٔ ُٔ ٍ ّ ّ  
ّباسمى المقتدر القيوم و يدخلن خالل الديار و يأخذ رعبهم کل العباد هذا من ّ ّ ّ  

  " .ّ ا ان بطشه شديد بطش
  خطابات و ابالغات منيعه که اى از ّدر خاتمه متذکر ميشود که در بين پاره

ّاز فم مطهر حضرت عبدالبهاء طي سفرهاى تاريخى آن   ّحضرت در قارۀ ّ
  مخصوص ّيت و مقامّامريکاى شمالى صادر گرديده بيانات ذيل داراى اهم

ّريک اولين ملت و جمعيتى باشد کهّاميد است ملت ام"  است قوله العزيز  ّّ  
ّاساس اتفاق و آشتى بين ملل را بنيان نهد و اتحاد و يگانگى نوع انسان را ّ  

  ّاعالن  نمايد پرچم صلح اعظم برافرازد و رايت محبت و وداد در قطب امکان
  ّفى الحقيقه ملت امريک را چنان لياقت و" همچنين ) " ١(مرتفع  سازد 

  خيمه صلح عمومى را بر پا نمايد و وحدت عالم انسانى راشايستگى موجود که 
  ترجمه) ١(
 



  ١٧٤ص 
  زيرا اين کشور از... اعالم کند و در اين امر مبرم بر ساير امم پيشقدم گردد 

ّلحاظ قدرت و قوت و عظمت و قابليت بنحو شگفت انگيزى بر ملل و نحل اخرى تقدم ُ ّ ّ  
  اى  استعداد و قدرت حاصله بأمور عظيمهّاين ملت بزرگ ميتواند در اثر... جسته 

  ّموفق گردد که صفحات تاريخ بدان تزيين يابد و السنه امم در شرق و غرب عالم
  ) "١(بذکر خير و ثناى او مألوف شود مغبوط جهانيان گردد و مورد نظر عالميان 

  و  نمايان و آينده آن اقليم بس روشن ةّدر امريک آثار تقدم و پيشرفت از هر جه" 
  ّتابان چه که آرائش نافذ است و افکارش فائق و در عوالم روحانيه گوى سبقت از ساير

  ) " .١(ملل و طوايف عالم خواهد ربود 
ّ خالقه که باراده غيبيۀّقوۀ ّ الهيه از تصرفات اوليۀّ ّ ّ    نظم جهانى حضرتّ

  راتّبهاءا که در حال جنين است سرچشمه گرفته چون در بين ملتى که بتقدي
ّ رحمانيه مهد آن نظم و رافع لواى آن مقرر گرديده سريانّصمدانيه و اراده قاطعۀ ّ  

ّپذيرفت آن ملت را بخلعت استعداد و لياقتى مخلع ساخت و توانائى و قدرتى بخشود و ّ  
ّاز نظر روحانى چنان مجهز و مکمل نمود که در تحقق ّ ّ  

  ترجمه) ١(
 



  ١٧٥ص 
  ّرانوار و نبوات پربشارات اقدام و سهم خويش را درمقامات مکنونه در اين کلمات پ

   قدرت و توانائى که اين رسالت .ّتنفيذ وعود و وصاياى حضرت رب االنام تقديم نمايد
  الهى در مردم آن سرزمين القا نموده از يک طرف با ابراز مساعى جميله و مجهودات

ّ متشکل پيروان اين شرع اقوم افخم در قارۀ جامعۀوسيعۀ    امريکاى شمالى در ميادينّ
  تبليغ و خدمات ادارى امر ا قدم بعرصه ظهور نهاده و از طرف ديگر بنحو غير

ّمحسوس و خارج از مساعى و مجهودات مذکوره ولى همعنان و موازى با آن مقدرات ملت ّ  
ّرا تحت عوامل سياسى و اقتصادى جهان مشخص و حيات و اعمال حکومت و ملت هر  ّ

  دو را
  . خويش وارد ساخته است ّ نفوذ و سيطره معنويۀتحت

  ّنسبت بخدمات و اقدامات و مساعى و مجهودات نفوسى که بعرفان امر اعز اقدس ابهى
   وسيعه بايفاءّمفتخر و بقدرت و عظمت آن موقن و معترفند و اکنون در آن قارۀ

  يل بيانّوظائف روحانيه قائم و بابالغ کلمة ا مألوف در صفحات قبل بتفص
ّگرديد و فعاليت و خط مشى حاضر و مستقبل آنان تشريح شد ّ   که  حال موقع آنست .ّ

  اى چند در باب کلمه
 



  ١٧٦ص 
  ّمور و حرکت و تقدم جمهور على العموم در کشور مزبوراّسر نوشت ملت امريک و مسير 

  منشأى و أ هر قدر مبد .مرقوم و حقيقت امر کما ينبغى و يليق معلوم و مکشوف گردد
   فائضه از آن سرچشمه گرفته از انظار دور و بهر ميزان نحوه عملکه اين قواى محيطۀ

  تر ميگردد تر و محسوس ّو اقدام خفيف و تدريجي الحصول باشد اين نکته روز بروز الئح
ٔکه ملت امريک على االجماع خواه از مجراى حکومت متبوعۀ    خويش و يا از طرق وّ

ّ آن عاجز و از تصرف و تدبر عواملى که از ادراک و احاطۀُمجارى اخرى تحت نفوذ ّ  
  آن قاصر است بجانب افکار و شئون و آراء و اذکارى در حرکت است که مقدرات

   حال .اند در آن مستور و مکنون اش چنانکه حضرت عبدالبهاء بيان فرموده ّحقيقيه
  ّ حقيقت  روحانيهّجامعه ياران امريک که از آن منبع الهيه مستفيض و بر اين

  ّ عظيم هموطنان آنان که هنوز از يد توانائى که مقدراتواقف و آگاه همچنين تودۀ
  ّ آن مملکت را هدايت مينمايد ذاهل و غافل هر يک بطريق خويش در سبيل تحققّحقيقيۀ
  اى از آن در فوق  وعود و بشارات مودعه در خطابات مبارکه که نبذهحاجآمال و ان

  . کمک و معاضدت مينمايند مذکور گرديد
 



  ١٧٧ص 
  جهان در جنبش و تالطم است و حوادث و وقايع ناگوار بسرعت وحشت انگيزى در ظهور و

ّ تند باد هواجس نفسانيه شديد و طيش اغراض و مآرب شيطانيه بس وخيم و سقيم .بروز ّ  
  خان فساد د .بر از اين داء عقيم در گرداب مهالک و مخاطر مستغرق خو دنياى جديد بى

   خطرات که .متصاعد و طوفان اضطراب از مواقع پردمدمه و انقالب بر سواحل آن متوارد
ّ تصور و تأمل خارج آنرا از داخل و خارج مهاجم و ملل و حکوماتش بتدريجاز حيطۀ ّ  

   دو محيط . متکاثره گرفتاردر دام بحرانهاى متتابعه و مبارزات و مناقشات مهيبۀ
   دو باب صغير و دو جسر قصير در آمده وّقدم و پيشرفت علم بمنزلۀاطلس و کبير با ت

  ّجمهورى عظيم غرب خود را بنحو اخص و متزايدى داخل اين معرکه و عصيان و وارد اين
  ولوله و طغيان مشاهده مينمايد و مردم آن از صيحه و هياهوئى که از دور بغايت

   در دو جهة کشور يعنى در جناحين. تهديد و تشديد متواصل در نهايت هيجان و خلجان
ّآن مراکز طوفانى اروپ و شرق اقصى که بالقوه مستعد هر گونه انفجار و اشتعال است ّ  

  اش حوادثى در شرف تکوين که ممکن است بکانون فساد و انقالب ّ در آفاق جنوبيه .واقع
نسبت  ّلى الظاهرتر شده و مردم آن ع  دنياى حاضر يومًا فيومًا فشرده .ديگرى تبديل گردد

  بيکديگر
 



  ١٧٨ص 
   امريک خواه ناخواه باّ خطۀ .اند نزديکتر و بيش از پيش در مجاورت يکديگر قرار گرفته

ّوضع جديد مواجه و خود را ملزم و موظف ميشمارد که وارد ميدان و دست بگريبان ُ  
ّ اين تماس و مجاورت که بدين نحو تحقق يافته وى را بر آن ميدارد .گردد    که صرفنظرّ

ّاز عواطف انسان دوستى وظايف و مسئوليتهاى جديدى بمنظور حفظ امنيت ملى خويش بر ّ ّ  
   هر چند ممکن است اين فکر در انظار مستغرب و با اوضاع و احوال مباين و .عهده گيرد

   نجات و استخالص از خطرات متزايدهمغاير مالحظه گردد ولى يگانه راه اميد و وسيلۀ
  ّانا آن است که امريک خود را بنحو اتم و اعلى با افکار و احساسات بينمتهاجمه هم

ّ بشريه که دست قدرت الهى و مشيت بالغۀّالمللى آشنا و با مصالح عموميۀ    رحمانىّ
   حضرتّ در اين مقام بيان نصحيۀ .ّبراى عالم انسانى مقدر فرموده شريک و سهيم سازد

  ّظيمة فداء خطاب بيکى از رجال مقدم و عاليرتبهعبدالبهاء روح الوجود اللطافه الع
  هنگامى بنحو" ّآن حکومت در نظر آيد که مناسب حال و مبين مقال است قوله العزيز 

  ّاحسن موفق بابراز خدمت نسبت بکشور مألوف خواهيد گرديد و در اين ميدان گوى سبقت
بزرگ  و فردى از خاندان عالم از همگنان خواهيد ربود که بعنوان عضوى از اعضاء جامعۀ

  بنى آدم سعى
 



  ١٧٩ص 
ّبليغ مبذول و همت موفور معمول داريد تا اصل وحدت و اتفاق که بنيان حکومت ّ  
  مؤتلف شما را تشکيل ميدهد بهمان قرار در بين ملل و نحل عالم استقرار يابد و

ّاز ممالک و بلدان موجود اتحاديۀ   مبادى اصول و  .)"١( بزرگ جهانى تشکيل شود ّ
  ٔعاليه که افکار و احساسات رئيس جمهور را مشتعل و نورانى ساخت هر چند مع االسف

   وى از طرف نسل حاضر که فاقد ادراک ومورد استقبال واقع نگرديد و مساعى مشکورۀ
  بصيرت حقيقى است مطرود و متروک باقى ماند ولى حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پيمان

   اين اصول . طلوع صلح اعظم محسوب فرمودند تقدير و بارقۀّالهى آن را از قلم مقدس
  و حقايق و اين اهداف و مآرب که اکنون در زير تراب نسيان مستور نسل ذاهلى را که

  . بر سينه آن نهاده است بلسان حال توبيخ و مالمت مينمايد ّبنهايت قساوت دست رد
  هديد و تخويف افق امريک راعالم را مخاطرات عظيمه احاطه کرده و غيوم متکاثفه ت

  در حال حاضر تيره و تاريک نموده است و اين حقيقت واضحه را هيچ ناظر بصير و فرد
  ترجمه) ١(
 



  ١٨٠ص 
  ّ جهان خاک اکنون باردوى مسلحى تبديل گرديده که .ّمطلع خبير انکار نتواند نمود

ّقريب پنجاه مليون از ابناء آن عمال تحت سالح و معدات حربيه  ّ   واقع و يا منتظرً
ّقيام و منتهز اعزام بميادين جنگ و جدالند اقامه اين تجهيزات و مهمات عسکريه ّ  

   از جهت .ايست که در هر سنه بسه بليون ليره بالغ است  باهظهمستلزم مصارف کثيرۀ
  ديگر مشاهده ميشود انوار ديانت خاموش و ارکان و مبانى حقيقت متزلزل و فراموش

  وايف عالم قسمت اعظم در تسعير نار حرب و قتال قائم و در توسيعگرديده ملل و ط
  افکار و تمايالت رزم جويانه ساعى و جاهدند افکار و تمايالتى که بنيان وحدت

   .سياسى جامعه را که بقيمت جان و تالش فراوان بدست آمده مرتعش و ويران ساخته است
  اع بيزار و در حالى که غرق سالحّجمعيتهاى بيشمار در ممالک و ديار از چگونگى اوض

  و مستغرق در آالت و ادوات دفاعند از بيم عواقب مندهش و هراسان و تحت يوغ مصائب
ّو آالم که مولود منازعات سياسى و تعصبات ملى و تنافرات جنسى و خصومتهاى مذهبى ّ  

ٔ جمال اقدس ابهى جل ذکره االعز االعلى با اشاره بوضع ک .است خائف و ناالن ّٔ   نونىّ
   امم بکمال وضوح ميفرمايدعالم و احوال آشفتۀ

 



  ١٨١ص 
  ارياح يأس از جميع جهات در عبور و مرور است  و انقالبات و" قوله العظيم 

   حضرت ."اختالفات عالم يومًا فيومًا در تزايد آثار هرج و مرج مشاهده ميشود 
  احوال حاضر را پيشعبدالبهاء مرکز عهد و ميثاق الهى در بيست سنه قبل اوضاع و 

  ّبينى و باين بيانات متقنه دقيقه اثرات وخيمه بيدينى و عدم توجه بمبادى
  اين ظلمات منکشف نگردد و اين" روحانى را تبيين و تشريح ميفرمايد قوله العزيز 
  تر شود و بدتر گردد و بالکان آرام نگيردت امراض مزمنه شفا نيابد بلکه روز بروز سخ

  ّد دول مقهوره آرام نگيرند بهر وسيله تشبث نمايند که آتش جنگّاز اول بدتر شو
  ّ عمومى تمام قوت را در تنفيذ مقاصد خويش مجرىدوباره شعله زند حرکتهاى تازۀ

ّخواهد نمود حرکت شماليه خيلى اهم   ّ اما راجع ."ّيت خواهد يافت و سرايت خواهد کرد ّ
ّبملت امريک رئيس جمهور با صداى رسا و مؤکد    ّمردم آن سرزمين را متذکر ميسازدّ

ّکه در اثر وسعتى که در امر طيارات و مدافع جويه همچنين عوامل مخربۀ ّ ّ    سائرهّ
  ّحاصل گرديده موطن آنان بورطه خطر نزديکتر و امکان تعرض بدان بيشتر و فزونتر

  ّتمر اخير مرکب ازؤُ آن کشور در م بهمين قرار وزير امور خارجۀ .گرديده است
  ّ جمهوريات امريکا خطاباتىّمايندگان کافۀن
 



  ١٨٢ص 
   آينده داللت ميکرد از جمله آنکهانذار آميز ايراد نمود که آن نيز بر حوادث مدهشۀ

  ّ متهاجمه که در سراسر جهان در جنبش و خلجان هر لحظه و آن مستعدقواى متکاثرۀ" 
   مطبوعات کشور ." ماست نيمکرۀّبار آن متوجه  هاى پرشوم و فالکت هجوم و رجوم و سايه

  ّ متحمله را خاطر نشاننيز در همين زمينه قلمفرسائى کرده بروز خطرات شديدۀ
  ما" مينمايد از جمله در يکى از اوراق منتشره اين عبارات پرمهابات مندمج و مندرج 

  حدود دفاعى ما بس... ّبايد براى دفاع خويش از داخل و خارج آماده و مهيا گرديم 
ْ بارو در شمال آالسکا تا دماغه هرن در جنوب امريکاىّممتد و طويل و از دماغۀ ُ  

   .هاى آتالنتيک و پاسيفيک است جنوبى گسترده شده و شامل دو محيط اعظم يعنى کرانه
  ّحال متجاوزين آسياو اروپ در چه زمان و در چه محل ما را معرض حمله و مورد هجوم

  حدى معلوم و مکشوف نه زيرا در هر نقطه و آن حدوثّو تعرض خويش قرار دهند بر ا
  ُبراى ما راه ديگرى جز تجهيز قوى و قيام بر... اى ممکن الحصول است  چنين سانحه

ّ باز و توجه تام هشيار و بيدار سراسر نيمکرۀدفاع در پيش نيست ما بايد با ديدۀ ّ  
  " .غربى را حفاظت و حراست نمائيم 

 



  ١٨٣ص 
  ّلت امريک از موقع طرد رسمى و قطعى آراء و نظرات ويلسن رئيس جمهوراى که م فاصله

ّخويش پيموده و تحوالت غير مترقبه    عظيمه رخّاى که در سنين اخيره در آن خطۀ ّ
  گشوده همچنين جريان امور و مسير حوادث و وقايع عالم مع اثرات غير قابل احتراز

  ّهائى که اوضاع و تطورات بين المللّآن بر سياست و اقتصاد ملت در نظر هر ناظر ب
  را در پرتو وعود و انذارات و اشارات و بشارات حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء

ّيت و جالب توجه و دقت است و درس بزرگ وّنهايت حائز اهم مطالعه نمايد بى ّ ّ  
  اينت امريک در ّ راه و روشى که مل .ّ بشريت محسوب ميگرددرهنماى عظيم براى جامعۀ

  ّايام پرانقالب و سنين پرمخافت که آبستن وقايع جسيمه است اختيار خواهد نمود
ّتصور و تجسم آن بنحو روشن و صريح غير ميسور    همين قدر ميتوان از گردش امور و .ّ

ّاى را که ملت مذکور بظن غالب در روابط و مناسبات خويش با ّجريان اوضاع رويه ّ  
  ّ ارض اتخاذ ممالک و اقطار عالم در نقاط مختلفۀّساير جمهوريات امريک و ديگر

  .خواهد نمود پيش بينى کرد 
  موراّارتباط و همکارى نزديکترى با جمهوريات نيمکره غربى از يک طرف و شرکت در 

 



  ١٨٤ص 
  ّ جهان بنحو متزايد و بدرجات مختلف از طرف ديگر راه و روشى است که ملتّعموميۀ

ّ حدوث تحوالت و تطورات متتابعه و انقالبات و بحرانهاىّامريک بظن غالب در نتيجۀ ّ  
  اى که مضى زمان ّ ايام اختيار خواهد نمود روش و طريقه بين المللى در آتيۀمتواليۀ

  ّ بديهى است در مسير حرکت و تقدم آن کشور و وصول .ّمترصد بروز و ظهور آن است
  ورات بيشمار رخ خواهد گشود کهبسرمنزل مقصود موانع و مشاکل بسيار و عوامل و محظ

 معذلک هيچ امرى  .موجب تأخير و تعويق در حصول اين هدف نهائى خواهد گرديد
  نخواهد

ُتوانست خط مشيى را که قلم ملهم حضرت عبدالبهاء روح الوجود لقدرته الفداء براى ّ  
ّموفقيت روحانى آن سرزمين ترسيم و تصوير فرموده است بالمآل تغيير دهد    حال .ّ

  ّ کشور از لحاظ بهم پيوستگى و اتحاد اياالتّمالحظه ميشود از يک جهة وحدت اساسيۀ
  ّو استقرار حکومت مرکزى بنحو مطلوب فراهم گشته و مؤسسات داخلى آن قوام و دوام
ّحاصل نموده و بمرحله بلوغ سياسى واصل گرديده است و از جهة ديگر ترقى و تحرک ّ  

   عالم و عنصرى از خاندان بزرگ اممء جامعه عظيمۀاش بعنوان عضوى از اعضا آتيه
ّتحت شرايط و مقتضياتى که تصور و تخيل آن اکنون براى احدى ّ  

 



  ١٨٥ص 
  ّ اين ترقى و تعالى بايد با .ّميسر و مقدور نه با قدمهاى محکم و متين ادامه دارد

  نظيم امورعزم و جزم و تصميم راسخ دنبال شود تا در اثر همم و مساعى مشکوره در ت
  ّو انتظام روابط جمهور و استقرار صلح و سالم توأم با امنيت و امان باعلى ذروه

   کامله ازّقدرت و مکانت متواصل گردد و آن احراز وظايف تامه و اختيارات وسيعۀ
ّلحاظ عضو ممتاز اتحاديۀ   .ّ جمعيت امم است  عالم و جزء برازندۀّ

  نحو غير قابل احترازى در مسائل و غوامضّحال چون ملت امريک بمرور زمان و ب
ّمتنوعه که عالم بشريت را بشدت احاطه نموده کشانيده شده ناگزير آتيه نزديک ّ ّ  
  آن تيره و با معضالت و ناراحتيهاى کثيره توأم خواهد بود يعنى محن و آالم و
  شدائد و اسقام که حضرت بهاءا بنحو صريح اخبار و اهل عالم را بدان انذار

  اى ّاى از آن در صفحات قبل بيان گرديد ممکن است آن ملت را بدرجه ّاند و شمه فرموده
  که از پيش نظير و مثيل آن مشاهده نشده در گرداب مهالک و مخاطر اندازد و چون از

ّاين ورطه نجات يابد ميتوان تصور نمود که بر خالف رويه   اى که نسبت بمخاصمات اخير ّ
  ّهمتجهانى در پيش گرفته ب

 



  ١٨٦ص 
  ّ کامل قيام نمايد و با استفاده از فرصت حد اکثر نفوذ و قدرت خويش را درو ارادۀ

  اى که قهرًا چنين مصائب و نوائب شديده در پى خواهد داشت بکار ّحل مشاکل جسيمه
  برد و با همکارى و معاضدت با ساير ملل و نحل عالم در شرق و غرب جهان جامعه

ّالء عقيم و داء سقيم که از اول ال اول دامنگير نوع بشرانسانى را از اين ب ّ  
ّبوده و آن را از ترقى در مدارج عزت و جالل ممنوع و بحضيض ذلت و هوان متنازل ّ ّ  

  ّساخته است نجات دهد و عالم خاک را از لوث منازعات و مخاصمات خانمانسوز بالمره
  .ّپاک و منزه نمايد 

  بوته افتتانات ّ است که ملت امريک که دردر آن هنگام و فقط در آن هنگام
  از گرديده و ّشديده و آتش محاربات عموميه تطهير شده و بشدائد آن مأنوس

   تجارب آن درس عبرت گرفته خود را در مقام و موقفى مشاهده مينمايد که
   صلح امم مرتفع و حجر زاويۀّ عالم و محافل متشکلۀصداى خود را در مجامع عظيمۀ

ّو مؤبد جهانى را بدست خويش برقرار سازد و اتحاد و اتفاق بشر و بلوغ وعمومى  ّ ّ  
ّآمادگى آن را در ارتفاع خيمه وحدت انسان و تأسيس مدنيت الشرقيه و ال ّ  

  ّغربيه در قطب امکان اعالم و در استقرار صدق و صفا و آشتى و وفا در بسيط
 



  ١٨٧ص 
  بشارت داده شده جهد موفور و سعى مشکورّ الهيه ّغبراء چنانکه در کتب و زبر قيمۀ

  ّ و باز در آن هنگام و فقط درآن هنگام است که ملت مذکور در حالى که .مبذول دارد
  ّ خويش را بنحو اتم وّجامعه بهائى آن کشور در قلب آن سرزمين رسالت معنويۀ

  ى آناوفى باکمال رسانيده قادر خواهد بود مقام رفيعى را که يد قدرت سبحانى برا
ّمقدر فرموده و به نحو ابد در آثار و بيانات مقد   سه حضرت عبدالبهاء مخزون وّ

  ّاى موفق گردد که بفرمودۀ مکنون است بعرصه شهود رساند و بانجام امور عظيمه
  صفحات تاريخ بدان تزيين يابد و السنه امم در شرق و غرب عالم بذکر خير" مبارک 

  ".)١(يان گردد و مورد نظر عالميان و ثناى آن مألوف شود مغبوط جهان
  شوقى
  ١٩٣٨ دسامبر ٢٥

  ترجمه) ١(
   


