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 اهبی اقدس مجال صعود از بعد امراهلل ترویج و تبلیغ  
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
إّنا  اي أهل األرض إذا غربت مشس مجايل وسرتت مساء هیكلي ال تضطربوا قوموا على نصرة أمري وارتفاع كلميت بني العاملني "  – 1

 "  على خدميت بقیام ال تقعده جنود الساموات واألرضني من عرفين یقوم ا قادرین معكم يف كلا األحوال وننصركم ابحلقا إّنا كنا 
 ( 38بند  –)كتاب اقدس 

 
 (خلق و امر 3 ج ٤٦٠ ص) " ةالربیا  بني املطاعة کلمته به ترتفع وما مرهأ بتبلیغ الکلا  مرأ اللا  نا أب الیقني بعلم اعلم"  - 2
 
 (خلق و امر 3 ج ٤٦٠ ص) "  بلیغابلتا  الکلا  مرّنأ ّنا إ"  - 3
 
 "  قوالاأل ثرأ من نفذأ عمالاأل ثرأ.  خالقهمأو  عماهلمأب النااس ویعظوا ببیاهنم الرابا  ینصروا نأ البهاء هلأل ینبغي"  - ٤
 (فردوسیاه کلمات اوال)
 
األ عمالاأل فضلأ وجعله مرهأ تبلیغ نفس لکلا  کتب  اللا  نا أل اللا  مرأ بلاغوا البهاء مأل اي قل"  - 5  اللا  عرفان دبع الا إ یقبل لن هنا

  "  احلکیم العليا  اللا  جربوت من مراأل نزال کذلک  بدونه ال ابلبیان بلیغالتا  وقدار القدیر العزیز املهیمن
 (هباءاللا  حضرت آاثر از منتخباتی 1٧8 ص)
  

 تصمتوا وال انطقوا ثا  الناصر علی اقومو .  علیه ورد ما ومسعتم ابرئکم عرفتم ذاإو  الرااحة فراش علی تستقراوا ال اللا  حبااءأ اي نأ"  - ٦
 (اهلی عدل ظهور 1٧٠ ص) "   العارفني من نتمأ لو یکون وما کان ما کنوز من لکم خري هذا نا إو  آن من قلا أ

 
 موالک مرأ يف یؤیادک عظماأل روح احلقا  اتللا  حدأ من ختف وال العاملني بني نفسه بذکر انطق ثا  ونصره اللا  خدمة علی قم"  - ٧
 "  الظااملني هؤالء یدي بني املظلوم احملبوب هذا لثناء شفتاک یفتح يالاذ حني يف لسانک علی ینطق القدس روحو 
 (اعلی قلم آاثر ٤ ج 131 ص الراوح لوح)
  

 (خلق و امر 3 ج ٤٦8 ص) "  بعد   ومن قبل   من اللا  حکم هذا لواحاأل به ملئت ما هذا يمر أ تبلیغ هو نصري نا إ قل"  - 8
 
 (خلق و امر 3 ج ٤٧2 ص) "  هست و بوده اعمال اعظم از اهلی امر تبلیغ امروز"  - 9
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 مالک امر بر کربی استقامت به و مناید دعوت حقا  به را امکان اهل بیان و حکمت به که است مأمور الیوم نفسی هر"  - 1٠

 (خلق و امر 3 ج ٤٦3 ص) " نکند اخذ قعود را او که قیامی کند قیام امساء
 

ا نفسا احیا من شوند فائز شده ّنزل اهلی کتاب در که مبقامی خملصني ات مأمور ابو کلا  و است تبلیغ روز امروز"  - 11  فکامنا
 فائز مقام ابین نفسی اگر حمبوب بعرفان است قلوب و افئده حیوة است مذکور اهلی کتاب در حیوتیکه و) * (  مجیعا النااس احیا

م و لیالی در یداب لذا حمسوب میاتني از نشود  منایند هدایت مستقیم بسبیل را گمگشتگان شاید که منایند بلیغ جهد حقا  دوستان اايا
 و اعداء مشاتت از . مذکور اللا  لدی وجود جواهر از شد فائز مقام ابین نفسی هر.  بچشانند حیوان رحیق این از را تشنگان و

 حسن انا  احباائی اي لکم طوبی شود تبدیل فنا و بضعف اثنی و ثنا و مبدح والا که است زود.  مباشید حمزون البغضاء اولی اقتدار
  (مائده سوره 32 آیه)*(  - بدیع 129 ط آمسانی مائده ٤ ج ٤٦ - ٧ ص) "  مآب

 
 "  مذکور متعال غنی عند اعمال افضل از این منائی وارد رمحن بشریعه را نفسی شاید که کن جهد"  - 12

 (قخل و امر 3 ج ٤٦5 ص)
 

  "  اللا  لدی من مأمورید آبن که  خبدمتی ّنظر بلکه نباشید ّنظر اقبال و اعراض به منائید امر تبلیغ للا "  - 13
 (اهلی عدل ظهور 12٧ ص)
 

 أيخذ ان له االا  و مناید قیام آبن است اعلی مقام این الیق خود که نفسی هر دارید مصروف امراهلی تبلیغ در را مهات مجیع"  - 1٤
 " النافوس انصعقت و اجلبال اندکات و مرصوص بنیان کلا  تزعزع به الاذی االمر هذا اظهار يف لنفسه یالوک
 (خلق و امر 3 ج ٤٦٤ ص و اهلی عدل ظهور 1٦9 ص)
 

 رباک عند عمالاأل عظمأ من هذا مناید داللت ابدیاه حبیات و کشاند ابقیه شریعه به را نفسی که  نفسی برای از طوبی"  - 15
 (خلق و امر 3 ج ٤٦3 ص) " املتعال عزیزال
 

 ابین نفسیکه برای از طوبی هزار صد.  نیست و نبوده تبلیغ از اعظم امری هیچ استقامت و جالله جلا  حقا  عرفان از بعد"  - 1٦
 اهل بر ابرة سما  بقدر مقام این از اگر مشغول امر بتبلیغ هم و فائز کربی ابستقامت هم و نوشیده عرفان کأس از هم فائز سه هر

 (احکام و حدود گنجینه 25٤ ص)"  العاملني مقصود و مقصودکم و مقصودّن اللا  شاء من االا  شوند منصعق کلا  مناید جتلای ارض
  

 و متصراف ذکرش و ّنفذ بیانش اشیاء مجیع در البتاه مناید قیام امر تبلیغ بر اللا  لوجه احلقیقه فی نفسی اگر میگومي براستی"  - 1٧
 (خلق و امر 3 ج ٤٦٦ ص) " الذوهااب العزیز املهیمن املقتدر هو اناه حمیط ایشند
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 ّنس لیانه کلمات و حسنه مبواعظ حني کلا  در و ننمایند تکاهل امر تبلیغ در آنی که است الزم اهلی احباای کلا  بر الیوم"  - 18

 امر قلم از او عمل ّنمه در اللا  سبیل فی شهید اجر شود هدایت سبب الیوم نفسی اگر چه منایند دعوت احدیاه عزا  شریعت به را
 (احکام و حدود گنجینه 255 ص)"  مبلاغني عباد ابره در تو پروردگار فضل است این شد خواهد ثبت

  
 مبلاغني شرایط و گردند مشغول خطري امر ابین بیان و حبکمت مبلاغني ابید است او امر تبلیغ اکرب و اعظم خدمت"  - 19
 عبادی برای از طوبی االبداع مالک اللا  امر تبلیغ يف االنقطاع بطراز تزیان ملن طوبی.  انقطاع و توکال مهچنني و است تنزیه و ستقدی
 امر خادم امروز.  مناید افتخار نفوس آن بقدوم ارض اللا  لعمر.  آاثر انتشار و امر تبلیغ الجل منایند بالد قصد اللا  لوجه خالصا که

 (بدیع 129 ط آمسانی مائده ٤ ج ٤8 ص) "  مذکور کتاب در اخللق اعلی از آايتش لاغمب و اهلی
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 اینستکه اهلی احباای از نفسی هر تکلیف است اللا  نفحات نشر و اللا  امر تبلیغ امور اهما  الیوم عبدالبهاء عزیز ايران ای"  - 1

 و مناید هدایت بقا بشریعه را نفسی که بکوشد امکان بقدر یعنی اللا  نفحات نشر بفکر جز برنیارد نفسی و نگريد آرام روز و شب
 کند دیگر مؤمنني در تسلسل و ترادف و تتابع اوال هادی از که چه گردد متسلسل قرون و اعصار در او از اثر این زیرا کند احیا

 از اعظم نفس یک هدایت که دارد امهیات چقدر که یدفرمائ مالحظه شود نفوس هزار صد احیاء سبب مقداس نفس یک عاقبت
می در ظاهر سلطنت زیرا است سلطنت  نه اشارتی نه و بشارتی نه و فرحی نه و سروری نه و مثری نه و اثری نه شود منتهی چند اايا

 سرمدی ابلني بر انسان و مناید ابدی دلرب آغوش در دست است نفوس هدایت که سلطنت این اماا ماند ابقی نشانی نه و ّنمی
 (خلق و امر 3 ج ٤85 - ٦ ص)  " بیاساید

 
 خود قابلیات و ابستعداد نظر هلذا کربايء درگاه مقراب آن ، مؤیاد نفسی هر.  است اللا  امر تبلیغ ، افروز روز کوکب امروز"  - 2

 القاء قلب بر آنچه و بگشا زابن قوات و نااناطمی بکمال و طلب اهلی أتییدات و منا اهبی مبلکوت توجاه تبلیغ وقت در بلکه منما
 (خلق و امر 3 ج ٤81 2 ص)..."  بگو میشود

 
 در حوارینيا  نفثات و کرد أتثريی چه حواریاني در مسیح نفثات ببینید کنید اهبی مجال فیوضات به نظر نکنید خبوداتن نظر " - 3

 (مبارکه خطاابت جمموعه اوال قسمتا  182 ص)  " بودند عنداللا  من مؤیاد آهنا آبنستکه نظر این داشت أتثريی چه دیگران
  

   " ابشد تبلیغ و اللا  کلمة اعالء فکر در ابید نداند اجبد  خواندن بظاهر ولو است عهد بر اثبت که نفسی هر"  - ٤
 (بدیع 129 ط آمسانی مائده 5 ج ٧9 ص)
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 و مناید جمالست و معاشرت او اب مهرابنی بکمال و اندازد راستی و دوستی طرح غافلني از نفسی اب احباا از نفسی هر اگر"  - 5
نی نصایح و وصااي و اهلی تربیت و رفتار حسن و اطوار و ابخالق ضمن در  بیدار را غافل شخص آن کم کم البتاه مناید سلوک رابا

 (قخل و امر 3 ج ٤9٦ ص در اتیپی تفاوت دو اب و مکاتیب از منتخباتی 1 ج 255 ص) ..."  کند
 
 بداند که مناید تفهیم بتدریج را اللا  امر حقیقت حمبات کمال در و کند مهرابنی غافلني از نفسی اب احباا از نفسی اگر"  - ٦

 او کاحلجارة  قلوهبم و دارد رماد حکم که نفسی ّندر مگر گردد منقلب البتاه چیست مطلب و است منوال چه بر اللا  دین اساس
 را این و شوند مضاعف نفوس سال هر در مناید هدایت که بکوشد را نفسی احباا از یک هر منوال این بر اگر) * (  قسوة اشدا 

 امر 3 ج ٤9٦ ص در اتیپی تفاوت دو اب و مکاتیب از منتخباتی 1 ج 255 - ٦ ص)   "  داشت جمری میتوان حکمت بنهایت
  (بقره سوره ٧٤ آیه مضمون) * (  - خلق و
 
 بر کمر مهات هنایت در دل و جبان نفسی اگر . آن بر موکول اهلی أتیید زیرا گردد ممدود احیان مجیع در ابید تبلیغ بساط"  - ٧

 "  ماند حمروم اهبی ملکوت أتیید از البتاه نبندد امراللا  تبلیغ
 (احکام و حدود گنجینه 2٦1 ص و بدیع 129 ط آمسانی مائده 5 ج ٧٧ ص)
  

نیاه اهلامات و میشود ّنزل انسان بر امراللا  تبلیغ بسبب که هلیا فیض مگر است حمدود چیزی هر"  - 8  این.  مینماید أتیید رابا
 و ابدی عزات اگر میکند اهلام را مشا القدس روح نکنید فکر بدارید صحبت میخواهید که وقتی فرمود مسیح حضرت که است

 (خلق و امر 3 ج ٤9٤ ص)  "  مريسد مابش اهلیاه أتییدات کنید تبلیغ خواهید آمسانی علوایات و سرمدی حیات
 
 " ايبند أتیید اهلی احباای تبلیغ بدون که است حمال و مستحیل زیرا گردد منقطع أتیید بکلای افتد أتخري تبلیغ اگر"  - 9
 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب از منتخباتی 1 ج 255 ص)
 

 الیوم و منود ابید قیام ترویج این جبهت وسائل جبمیع . است اللا  تنفحا نشر و امراللا  تبلیغ شؤون اهما  و امور اعظم الیوم"  - 1٠
 ترویج وقت  وقت و تزیني نه است أتسیس زمان.  مقصد این خادم و مقام این ّنصر اهبی ملکوت جنود و است مؤیاد امر این

 "  خبشد نصیبی موهبت این زا و مناید عظیم امر این بر موفاق را مجیع که کنید دعا و خبواهید خدا از.  تعدیل نه است
 (بدیع 129 ط آمسانی مائده 5 ج ٧٧ ص)
 

 به موفاق و شذ خواهی مؤیاد که میدهم وعده بتو و مانی حريان خود که ايبی أتییدی چنان کنی امر تبلیغ بر قیام اگر"  - 11
 ولی مناید بصلح دعوت را مردم کسی تآنس مثل.  ننماید أتثري او بیان ابدا نباشد عامل انسان اگر بلی.  گشت خواهی نیز عمل
 (اآلاثر بدائع 2 ج 2٧). "  کند نفس قتل خود
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 حضرت ولی امر اهلل: 

 اصلی مقصد تبلیغ امر زیرا ماند معطال و معواق ای دقیقه تبلیغ امر زهنار زهنار است تبلیغ مهما  امر کلا  از الزم و اعظم"  - 1
 (مبارکه توقیعات 1 ج 311 ص) "  آّنن ابدیاه ادتسع مایه و است ايران امریاه اقدامات

 
 اسبابی هبرتین و ابشد آمل و طالب را علیا بعتبه خدمت که است نفسی هر فریضه اوال الواح در مدوانه بشرائط تبلیغ الیوم"  - 2

 شد شنیده میثاق اطهر لسان از تمراا و بکراات.  مناید آرزو اهلیاه موقده بنار را عامل اشتعال مشاهده که مشتاقی هر برای از است
 در ، شد بیان و اعالن االشهاد رؤوس علی غرب بالد در که اللا  هباء حضرت اصلیاه تعالیم و اساسیاه مبادی چنانچه اگر که

 مشرب مطابق و موافق که کامل ترتیب و جدید حلن و بدیع اسلوب هبمان مستعدا  بطالب خلوص و توجاه و جتراد و وقار هنایت
 و شرائط ابین ات بکوشیم حال . افکند پرتو قلبش در اميان نور و گردد منقلب مستمع که نگذرد چندی گردد القاء است عامل

 این و گريمي پیش را مرضیه شیوه این یک هر.  برسانیم عاملیان تشنگان بر را اهلی عرفان طافح جام گشته مفتخر و مزیان صفات
 از یک هر از عبد این قلبی استدعای اینست.  جزیل ثوامبان و است عظیم اهبی ملکوت در اناجرم ، دهیم اجنام را مقداسه وظیفه

 خواهند قبول را آستان عبد این آخر و اوال متناای و استدعا این که نداشته ای شبهه و شکا  هیچ و عبدالبهاء نثاران جان و حبیبان
 از بشارات اینگونه منتظر و مرتصد مهواره.  کرد خواهند خرام و شاد جالل ملکوت در را عبدالبهاء حضرت مقداس روح و فرمود

 (1922 - 2٦ مبارکه توقیعات 1 ج 28 ص)"  شوقی آستانش بنده.  هستم و بوده صفحات آن
 
 : میفرمایند طهران روحانی مبحفل خطاب در
.  احبااء افراد قلوب در اللا  کلمة ترویج شوق و ذوق و روح آن تولید و است امراللا  تبلیغ است اعظم و اهما  و الزم آنچه"  - 3

 دقائق منود متوجاه سایرین بني در اللا  نفحات انتشار و امر دائره ابتاساع احباا داخله  امور تنظیم و ترتیب از ابید را نظر امکان بقدر
 اخالق حتسني و است اللا  ریعةش حصني حصن حفظ و امر صیت ارتفاع که  امور مهاما  در و منود ترک حدای ات را امور جزئیاات و

 (توقیعات 1 ج ٧ ص)"  کوشید  بشراست افراد
 
" است اهلی امر تبلیغ راه هبرتین بسایرین کمک در عالقه و تفاهم و مدارا و رفق ، میدارمي ابراز بدیگران نسبت ما که حمباتی"  - ٤
 (مصواب ترمجه - هبائی حیات منونه 22 ص)
 
م در شهادت مانند تبلیغ برای دنکر  زندگی حاضر حال در"  - 5   "  است امر اوالیاه اايا
 (مصواب ترمجه - هبائی حیات منونه 11 ص)

 

 
 


