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برادران  د:يناحّباءهللا و اّماء الّرحمن در سراسر امريکا و کانادا مالحظه فرما

  و خواهران من در محّبت جمال ابهی،
 

ر يو اهنگان غيشای که آن پن قوای محّرکٔه ملهمهياهر دم که شواهد بی پا
ان به هّمت و شاجراء وظائف محّوله يلنظم جهانی حضرت بهاءهللا را در سب

ته است به خاطر آورم چنان وجد و سروری در دل و جانم يخمجاهدت برانگ
ًا امنای ير که اخ 1قراردادی .يايمبرن يدموج زند که از عهده وصفش چنانکه با

مرحله از مراحل  يناند به منزلهء آغاز آخر منتخب آن جامعه امضاء نموده
بر عهده  ينزمالهی در مغرب وان امرير اقدامی است که تا کنون پ ينبزرگتر 
های لجنه در گزارش ياً بخشى که متواليدهای امرفتيشپ يناند. همچنگرفته

اری و دّقت و يدمنعکس شده همه بدون شک بر وفاداری و ثبات و پا يغتبل
ران در اجراء خدمات متنّوعی که مستلزم يادهد که آن مواظبتی شهادت می

هر دو  ينٔه اير اند و در داظاهر نموده ساله است از خودنقشه هفت يلتکم
و دّقت و کاردانی کامل  يبنظم و ترت يتت کار با نهاياخدمت حّتی در جزئ

 اند. امور پرداخته يتو اجراء شايسته به تمش

                                                     

 .االذکار به امضاء رسانده استاشاره به قراردادی است که محفل مّلی برای اتمام مشرق - 1
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دگان جامعه بهائی امريکا ينقتی که نماياهمانند و همعنان با آن کاردانی و ل
اند، همانا از خود بروز داده شانير و در اقداّمات اخ يرهای اخدر ماه

چون و چرائی است که افراد جامعه انه و بیيمهای کر يتوفاداری و حما
رفتهايش يشبهائی در هر مرحله بحرانی و در هر مرحله از مراحل توسعه و پ

همبستگی  ينهمکاری و چن ينچن يداند. مالحظه فرمائاز خود ظاهر ساخته
ت بهائی يالن دوائر تشکيافاقی که در مستگی و توافق و اّتحاد و اتّ يو و پ

ن هر جامعٔه فّعال بهائی است چقدر يادٔه بنينت پو ياح ّيتموجود و سبب تقو 
عناصر متخاصم و مخالف جامعٔه کنونی  يزانگت مخّرب و غميالبا تما

های تی که بنا به حکمتّيان هر امتحان و بليکجهان تفاوت و تضاد دارد ول
ت که يسن يناش جز اهيجگردد نتاش میهيدمعه برگز جا يبنص ّيهبالغه اله

ر وحدت و همبستگی افراد جامعه بهائی را مشهودًا به اثبات رساند و يگبار د
تر بخشد اّما بر عکس هر وقت بحرانی يشرا شّدتی ب يشقّوت و قدرت باطن

گی و يدپوس يشاز پ يشب يدآ يدعصر فاسد رو به زوال پد ينتازه در ا
ن مؤّسسات منحط جامعه کنونی انسانی ظاهر و يابش را در بنات مخرّ ير تأث

 سازد.مبرهن می

وان اسم اعظم شاکر و سپاسگزارند که حامی و حارسشان دست ير لهذا پ    
آنکه بالئی  ياش برسد يتعنا يدقدرت پروردگار است، و هر زمان که بدرقه جد

سرشار و  يدام اهل بهاء گردد در هر دو حال قلوبشان از جام يبآسمانی نص
طرف هر فرصتی را که  يکاز جرأت و شجاعت آکنده شود و با عزمی جزم از 

در داخل امرهللا درمقابلشان نهاد مغتنم شمارند و از طرف  يرگردش چرخ تقد
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زود نصيب  کسانی که خود را  يا يری خارج که ديار از تشّنجات دردناک دنيگد
هالکشان کشاند هرگز مضطرب و اند گردد و به ت محروم کردهيقاز نور حق

ان بر خدمت امرهللا يشای که بعد از اهراسان نگردند بلکه خود و نفوس مؤمنه
ن ياهمچنان سمند هّمت بدوانند تا زمانی فرا رسد که جر  يدم خواهند کرد باياق

و حوادث  يعاز آن وقا يکد و هر ينو و توانش فرو نشير کنونی عالم ن يعوقا
ش حال در رحم عصری پرآشوب و ينی که جنيعد نظم بدسهم خود را در تولّ 

 .يداء نمايفان به جنبش افتاده است ايممبتال به درد زا

وی ير ناهنجار و با ن يهای مکّرر و متواتر که در فواصلبحران ينا
د هرچند موّقت ير گتری از افراد بشر را فرا میيشهر روز تعداد ب يرناپذمقاومت

فته يابار شومش در سراسر عالم گسترش نفوذ محنت است ناچار، چنانکه امروز
آن قدر ادامه خواهد يافت تا آنکه تأثيراتش را در جامعه انسانى تا حّدى معين 

وهای عنان ير چگونه شروع اضطرابات جهان کنونی که نبر جاى گذارد. 
منظم بشری  هسی و اقتصادی جامعيااش توازن اجتماعی و مذهبی و ستهيخگس

رهای يااجتماعی و مع يمسی و مبادی نژادی و مفاهياهای سزده و نظامرا برهم 
را مشّوش ساخته و به هرج و مرج  يشهای مذهبی و روابط تجار نديو فرهنگی و پ

اين همه آشفتگى و آشوب با اين مقياس وسيع توان گفت كه مىانداخته، چگونه 
و  ّيتجوانب و فّعالش تمام يمسابقه در مؤّسسات امر نوزاد الهی که تعالو بى

گيرد تأثير و نفوذى نداشته باشد؟پس تعجب نبايد رفتار مردم جهان را در بر مى
جامع  ينآئ ينبرانداز کنونی در نفوسی که پرچم اکرد اگر فشار قوای خانه

کرد  يدکرده باشد. تعجب نبا يراند تأثرا بلند افراشته يمامر مبارک عظ ين، ايرفراگ
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ان محدود و يشگرداب هائل آزاد يند که در بحبوحهء اينه نماکه اهل بهاء مالحظ
تشان حمله شود و يالو مطرود گردد و بر مؤّسسات و تشک يرشان تحقيمتعال

راتشان به يات و مقاصدشان در معرض تهّمت و افتراء درآيد و حقوق و اختّيان
 ان مردود گردديشمخاطره افتد و دعاو 

حضرت عبدالبهاء بنا بر  ه به فرمودهءاست ک 1اروپا کشوری  قاّره در قلب
مقّدر است که انوار درخشان امر الهی  يشئياجغراف ّيتاستعداد روحانی و موقع

ی که يدزمان بر اثر سوءتفاهم شد ينکشور در ا ينرا به ممالک مجاوره بتاباند. ا
فته است موانعی را بر ياهای امرهللا ّيتحاکمش نسبت به مقاصد و فّعال يمرژ 

نموده که آنرا موّقتًا به خسوف مبتالء ساخته است چنانکه  يله بهائی تحمجامع
خاموش و مؤّسساتش منحل و مطبوعاتش ممنوع و سوابق  يشحال موّقتًا ندا

  گشته است. يلضبط و جلساتش تعط يشادار 

شرف و افتخار ممتاز گشته است که  ينی مرکزی در شهری که به ايادر آس
 يناند و همچنهيداالذکار جهان برگز مشرق  ينّر اّولحضرت عبدالبهاء آنرا مق

که امر مظلوم حضرت بهاءهللا در  يتر آن واليگشهرها و قراء و قصبات د
ده سال گذشته از خود  يندر چند اي كه العادههء نشاط و اقدامات فوق يجنت

ظاهر ساخته حال در پنجٔه حکومتی گرفتار گشته که از نفوذ و اشراق انوارش 
ک شده و در صدد است امر الهی را در آن صفحات به کّلی ناتوان و نايمب

ن باز است يابرای عبادت بهائ 2االذکارمعّطل سازد و هر چند هنوز باب مشرق 
                                                     

 کشور آلمان 1 

 منظور مشرق االذكار عشق آباد است 2 



     

5 

 

ش يجو ترو  يغو لجناتش ممنوع و تبل ّيهاّما ملکش مصادره شده و محافل روحان
وان ير از پ ری ياسرشناسش به اخراج از کشور محکوم و بس ينمتوّقف و مرّوج

 اند.قدمش از زن و مرد زندانی و مسجون گشتهثابت

ختش از قلم اعلی به يتن ساکنند و پايادر مهد امرهللا که در آن اکثر بهائ
مخاطب گشته حکومتش که هنوز « ينالعالممطلع فرح  »ملّقب و به « العالمامّ »

ون ير د مذهبی بر فاسياکننده علمای متعّصب و مرتجع و بسره فلجيطراسمًا از س
وان امری مشغول است ير نی پيعن يامده حال با کمال شّدت به سر کوبی بهائيان

 ين. چنيدنتوانسته است قلع و قمعش نما ليه و يدصد سال است کوشيککه 
امر محروم و مظلوم  ينوان اير ت چشم بر بسته است که پيقحق ينحکومتی از ا

 يشم آن کشورند که به وطن خو مرد ينتر يقو ال ينتر به حّق در زمرٔه منصف
شمارند چنان حکومتی که وطن می يک يزورزند، اّما چون عالم را نعشق می
از  داند ورا نمی اين مفهوم پرستی مفرط و محدود است هرگز قدرّيتطرفدار مل
از ششصد  يشان به بير ان در ايشن را که دامنٔه نفوذ روحانيابهائ اين روي 

ن و يحيان و مسياوديهتر از يشر بياو تعدادشان بس فتهياجامعٔه محّلی بسط 
شان و اداره يند ينقوان يذو تنف قضائي ن آن کشور است از اعطاء حقوق يازردشت

دشان و نشر مطبوعاتشان و اجراء شعائرشان و ارتفاع ياامورشان و برگزاری اع
 است.منع كرده مخصوصه و اداره مدارس و حفظ موقوفاتشان بکّلی  ّيهابن

آرای جهان ينم در ارض اقدس که قلب و مرکز اعصاب آئّياا يندر ا يزو ن
ه يدًا زبانه کشيدم شديسهای نژادی و برادرکشی و ترور است شعلٔه خصومت بهائی

رت زائران بهائی را که بمنزلٔه َدَوران خون يااست که هم ز و چنان آتشی افروخته 
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هائی که برای حفظ و طرح در مرکز جهانی است متوّقف ساخته و هم در اجرای
اد نموده است. يجای ااتّساع مناطق حول و حوش اّماکن مقّدسه آغاز شده وقفه

نند به يان محّلی که مواجه با امواج روزافزون آشوب و طغيابهائ يلجمع قل ّيتامن
طرف و شاخص از نظر دور شده ای بیخطر افتاده مقامشان به عنوان جامعه

های بعضی از احتفاالتشان محدود گشته است. تواتر قتل ان در انعقاديشو آزاد
 ينوان سه دير پ يزی که دامن روساء و نينناشی از تعّصبات نژادی و د دوجانبه
زده را فراگرفته چنان است که قطع ارتباطات عادی را در کشور آشوب ينعمده ا

اّماکن کشور  ينکند. با وجود وخامت اوضاع در امی يدداخل و خارج کشور تهد
دشان و عدم ابا وجود تعد و ن جهانيامقّدسه بهائی مقصد و مرکز توّجه بهائ

 آسا محفوظ و مصون مانده است.ان بنحوی معجزهيشحراست ظاهر 

های متضاد گشته و از داخل به ها و کشمکشانيججهانی که امروز دچار ه
نی مرحله بحرا ينتن است در چنيخو فرو ر  يهصورت خطرناکی در شرف تجز 

رسد که در ی که گاه به نظر میيننوزادی مواجه گشته است. آئ ينش با آئيختار 
جهان گرفتار گشته و در کشاکش  ينو دار مجادالت و مناقشات ا يرگ

اش کاسته و در تالطم ش از جلوهيکهای تار يهمخاصماتش  افتاده و در سا
نی و در مهد ور شده است. مثاًل در قلب و مرکز جهاامواج اختالفاتش غوطه

 ينتر ی از پر رونقيکالّشأن بهائی و در يممعبد عظ ينامرهللا و در مقّر اّول
ها در مقابل هجوم ينتوانست باشد در همه اومند میير ر نياجوامعش که بالقّوه بس

رسد که به نظر می ساختهرا مرتبًا قربانی خود  ّيتمتخاصم که بشر  يدقوای شد
فته به عقب رانده يااز پنجه ظلم و ستم رهائی ن حضرت بهاءهللا که هنوز ينآئ
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ی ينمت ينآئ ينرسد که هر روز قالع مستحکم چنمی ينشده است و به گمان چن
ری محاصره شده و به تصّرف قوای مهاجم در آمده است و يگی پس از ديک

د و خاموش شود و غوغای مخاصمات هر روز بلندتر ينچون نور آزادی فرو نش
بندان يخٔه مردمان شعله زند و ينتر در سيشب با شّدتی بگردد و آتش تعّص 

ها تا حّد ينرسد که تمام االمذهبی سخت روح مردمان را منجمد سازد، به نظر می
براندازش که تأثير کرده و نفوذ خانه يزل امرهللا نيکی در اعضاء و جوارح هّينمع

 د افتاده است.مشهو  يزتمام جهان متمّدن را قبضه کرده در جامعه بهائی ن

م است ّياا يننگر ايان مؤثر حضرت عبدالبهاء چقدر به وضوح نماياب يناّما ا
است ظلمت ضاللت است که شرق و غرب را احاطه نموده : »يدفرماکه می

است و سهم و  يزکور عظمت در جنگ و ست يندر ا يتو با نور هدا
ر يگد و در مقام.« يزر خونر ياو لشگرش بس يزسنانش بسی تند و ت

انجمن رحمان و  يتن باجمعهم متوّجه تشتيام قوای رؤسای اديو ال: »يدفرمامی
سی يادان است و جنود ماّدی و ادبی و سيز ن حضرت يابن يبو تخر  يقتفر 

و عظمت امر در  يماست عظ يمجهان از هر جهت مهاجم چه که امر عظ
 «انظار واضح و الئح.

 يرناپذوانائی که پرچم امر شکستمهّمى که باقى مانده و بازوی ت ينحصن حص
امريکای شمالی است.  وان اسم اعظم در قاّرهير الهی را برافراشته همانا جامعه پ

و با حفظ و حراست حضرت  يشاعضاء برازنده آن جامعه که با اقداّمات خو 
عضوي ممتاز در هيكل جوامع مرتبطه بهائي در شرق و غرب عالم  ّيتاحد

حصن  يزجهانی و ن يده کشورشان مهد نظم جدبحّق در خور آنند ک است
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آن نظم بشمار آيد نظمى که هم موعود و هم مظهر جالل و عظمت  ينحص
 .دور حضرت بهاءهللا است

تائی را که به جامعه بهائی امريکا اعطاء يکهر کس که بخواهد مقام بلند 
و ا خواهد کرد شک يفا اّيام دهيندر نقش مهّمی که در آ ياگشته کم بشمرد 

کلمات بارور و روشنگر حضرت عبدالبهاء  ينخوب است در ا نمايد يدترد
جنگی مهلک به عنان  ينبار سنگ يرکه در وقتی که ناله جهان ز  يدتأمل نما

در  يکقطعه امر » ن فرموده است:ياه بود خطاب به آن جامعه بيدآسمان رس
ار و ان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار و منشاء ابر يدنزد حّق م

 «مجمع احرار.
جامعه بهائی امريکای شمالی که هم محّرک اصلی و هم نمونه و الگوی 

کرهء غربی در ظّل امر يمدر سراسر ن يدده است که باينهای آجامعه
ک، با وجود ظلمتی که همه جا را فرا گرفته ين، ايدحضرت بهاءهللا بوجود آ

رده است که مشعلدار خود را نشان داده و ثابت ک ّيتاست استعداد و قابل
آزادگان و  ينو حصن حص« کشور اسرار»انوار است و مخزن اسرار و 

حضرت  يناگر آن کلمات مبارکه که مذکور شد به عصر ذهبی آئ«. احرار»
ظهور »ن يااشارت دارد؟ اگر ب يزر به چه چيگبهاءهللا داللت نداشته باشد د

نباشد که حال در رحم  نظم جهانی ينمربوط به اسرار مستوره در جن« اسرار
ر به چه امری داللت دارد؟ اگر يگبد ديات اداری بهائی پرورش میيالتشک

مقصود از کشور ابرار کماالت حاکم بر عصر ذهبی در ظّل نظم بهائی 
و آزادی  يتفت؟ اگر از ذکر حرّ ياتوان در ر چه معنائی از آن مىيگنباشد د
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الهی در زمان مقّرر مقّدر به ی نباشد که در ظّل سلطنت يقمقصود آزادی حق
 ر به چه امری اطالق تواند شد؟يگد يدوجود آ

نی اخالف و يعجامعه مرّوجان متشّکل امر حضرت بهاءهللا در قاّره امريکا 
اعقاب روحانی مطالع انوار در عصر رسولی که با نثار جان ظهور امر 

وعود جهانی را نه به نوبٔه خود نظم م يدبا يزو اعالن نمودند ن يتدان را تثبيز 
انی زنده در عالم امکان اعالن يدهای شهاز راه شهادت بلکه با فداکاری 

اش امر الهی است و به منزله ندهينانه موجد و آفر يگد. نظمی که يننما
پرورش  يشجهانی را در آغوش خو  ّيتصدفی است که گوهر گرانبهای مدن

جهات به هجوم  يعز جمهای بهائی عالم ار جامعهيگدهد. در زمانی که دمی
 يردّي قح يرمبتال گشته جامعه بهائی امريکا که به حکم تقد يدتندبادهای شد

ی حضرت عبدالبهاء جان و توان يغمحفوظ و مصون مانده و از الواح تبل
ه عصری يعو طل يرفته است حال مشغول پی نهادن مؤّسساتی است که بشيا

 يطنی حضرت بهاءهللا در بسخواهد بود که شاهد توّلد و ارتفاع نظم جها
 جهان است.

هم از مرکز و قلب امر  و يلتعداد افراد نسبتًا قل يثاز ح هم جامعه امريکا که
و  استر دور ياانشان بسيشقاطع هم ک ّيتالهی و هم از مهد امرهللا موطن اکثر 

و  يدبهره و از ايمان و عقااز منابع الزم ماّدی محروم و از تجربه و اشتهار بی
های خبر و از زبانوعادات نفوسی که امرهللا را به آنان ابالغ کرده بی يمش

های ناقص از معدودی اطالع و اجبارًا بر ترجمهبی يشاصلی کتب مقّدس خو 
 يتای که از بدامتّکی، جامعه يخو تار  يمت مشتمل بر احکام و تعاليااز آ
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اعضاء  از جمله به نقض و فتور بعضی از يدت شداصباوتش به امتحان
متقّدمش دچار و از اوان توّلدش هر روز با قوای فساد و انحراف اخالق و 

معاضدت و امداد  ينای بدون کمتر جامعه ينه مواجه و مقابل چنيدتعّصبات شد
قرن به امدادات ملکوتی  يمر شرق و غرب جهان در کمتر از نيگهای دجامعه

فرموده است موّفق  يضفو آسمانی که حضرت عبدالبهاء به جوهر محّبت به آن ت
های بهائی رفت و تقّدم امر الهی گردد که تمام جامعهيششد که چنان محّرک پ

 عاجز و ناتوان مشاهده شوند. يشمجموعًا از رقابت و همسر  ينر مغرب زميگد

نی يعفت که طرح مؤّسسات اداری امرهللا ياتوان ری را میيگکدام جامعه د
 طپش را ارائه داده و نبضش را به حضرت بهاءهللا ياهنگ نظم جهانيشپ

اری کامل يدفت که به انسجام و پاياتوان ای را مىآورده باشد؟ کدام جامعه
باط و عزم جزم و هّمت و استقامت و وفاداری و ضقت و انيابتواند چنان ل

ت بنا و توسعه دائمی ّياجانفشانی را از خود ظاهر سازد که کّل از ضرور 
؟ يدنشو و نما و رشد نما يدمؤّسسات نوزاد امرهللا بانی است که در آن يابن

ش روشن و به چنان ينکه بر چنان ب يدکدام جامعه توانسته است اثبات نما
های ه باشد تا بتواند در ساليدادراک بلندى از فداکاری و اّتحاد و اّتفاق رس

بحرانی کنونی در مّدت کوتاهی بنای شامخی را مرتفع سازد که به حّق 
ای است که جهان غرب تا به حال به امر حضرت بهاءهللا يههد ينتر بزرگ

 يدفت که حّقًا بتواند اّدعا نماياتوان کرده است، کدام جامعه ای را می يمتقد
 ّينو مع يرظهی از افراد منقطع فروتنش بیيکه فقط يلکه با مساعی جم

و او را به ی از افراد خاندان سلطنت را در ظّل امرهللا درآورد يکبتواند 
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ای را د، کدام جامعهيز امرهللا برانگ يتای در شهادت بر حّقانّيهنيانوشتن ب
و شور و شوق مدارسی را در سراسر  ّيتی و قابلينبيشفت که با پياتوان می

مراکز فّعال و سودمند  هم بّياده اينکرده باشد که در آ يستأس يشکشور خو 
و  ينساختن مبّلغ ّيای را برای مهيز حاصلخ ينگشته زم يلآموزشی بهائی تبد

ای را ی بوجود آورد؟ کدام جامعهيغوهای تبلير ن ّيتجهت تقو  يدنی جدّيامرب
ی را با کماالت الزمه و ملکات ينفت که توانسته باشد مهاجر ياتوان می

شجاعت و انقطاع و استقامت و انجذاب و از خودگذشتگی  يلفاضله از قب
 ينزم يطد و با انقطاع تام در بسينان نماد که ترک خانه و خانميز برانگ

پراکنده شوند و پرچم حضرت بهاءهللا را در اقصی نقاط جهان برافرازند؟ چه 
ز و فخر ياامت ينفت که به اياتوان کسانی را جز افراد آن جامعه مبارکه می

بهاء االبهی را به مراکز و مناطق  يانائل شده باشند که اّول بار ندای  يمعظ
و فرانسه، آلمان، خاور  يسالم چون نقاط تحت دو امپراطوری انگلمهّم ع

، جزائر يناوی، امريکای التيندور، ممالک بالکان، کشورهای اسکاند
 يکًا به ممالک بالتير ند و اخيلز يو ، نياای جنوبی، استراليق، آفر ّيهنوسيااق

 برسانند و امرهللا را در آن مناطق تمّکن بخشند؟ چه کسانی را جز همان
فت که برای ترجمه و طبع کتاب به چهل زبان از ياتوان ر میيو مهاجران غ

 يعر آثار مقّدسه مبارکه که انتشارش شرط اساسی جميگلغات عالم و د
د و با ينی است هر نوع مشّقتی را به جان تحّمل نمايغخدمات منّظم تبل

توان را می انه مالی وسائل انتشارشان را فراهم کنند. کدام جامعهيمتبّرعات کر 
ع يافت که در توسعه و حفظ حول و حوش مقاّمات مقّدسه بهائی و ابتيا
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المللی در مرکز جهانی چنان سهمی ينمعاهد ب يساراضی الزم برای تأس
فخر و شرفی  ينفت که چنياتوان ی داشته باشند؟ کدام جامعه را میيمعظ

 يشّلی و محّلی خو که اساسنامه محفل م باشدای جامعه ينفته باشد که اّوليا
 يينخدمات و تع يمکرده و اصول دو منشور الزم را جهت تنظ ينرا تدو 

ای را کرده باشد؟ کدام جامعه يناقداّمات و حفظ حقوق آن مؤّسسات تدو 
رسمی آنها موّفق گشته  يلموقوفات مّلی و تسج يسفت که به تأسياتوان می

ای را باشد. کدام جامعهاد موقوفات محّلی هموار کرده يجو راه را برای ا
ز ممتاز شده باشد که قبل از آنکه به فکر ياامت ينفت که به اياتوان می

که اسناد شناسائی رسمی  باشدموّفق شده  يدر خطور نمايگهای دجامعه
لتی به ياهای امحافل روحانی و موقوفاتش را از حکومت فدرال و حکومت

از  يتفت که برحماياتوان را میری يگدست آورده باشد؟ باالخره چه جامعه د
و مؤّسسات  يهگان و بذل مساعی در حفظ ابنيدزمندان و دفاع از ستمديان

ن هر از چندی ياان و مصر و عراق و آلمان که بهائير بهائی در کشورهای ا
شوند توانائی و وسائل الزم را ی و فشارهای نژادی واقع میينات دييقمورد تض

 ر داشته باشد؟يادر اخت

ت ساله يسران امريکا در خدمات بياو درخشانی که  يرنظکارنامه بی ينچن
ن عالم بهم يادی از بهائيااند و با مصالح و سرنوشت جمع ز گذشته بهم رسانده

عصر  يخته است که خود فصلی درخشان و فراموش ناشدنی در تار يسته شايخآم
ذشته گشته خود های گيتبر موّفق يدسوابق که مز  ين. ا يدآبه شمار  ينتکو 

قت آن را دارند که بتوانند ياران امريکا استعداد و لياکه ينشاهد صادقی است بر ا
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 يدو شا يدده بر دوششان نهاده خواهد شد چنانکه باينهائی را که در آّيتمسئول
ارزش  ياگرفت  هيدهمه خدمات متنّوع را نادينا ّيتد و محال است اهميناء نمايفا

کار فقط از عهده  ينزد و ا يناش را به درستی تخملهحاص يجروزافزون نتا
شود اوراق نگاشته می ينده بهائی ساخته است اّما آنچه حال در اينآ ينموّرخ

ای که قادر باشد چنان خدماتی و که جامعهينان است در اينن ثقٍه و اطمياب
بّته مقام بلندی برسد ال ينن سازد و به چنياچنان روحی را از خود ظاهر و نما

 ينکه حّقًا مهّمتر  يدده در وقت مقّرر ثابت نمايناستعداد آن را دارد که در آ
 گردد.حضرت بهاءهللا محسوبجهاني سازنده و قهرمان نظم 

مطالع انوار  يمهای عظدآور جانفشانیيااز بعضی از جهات  يهخدمات عال ينا
اّما هنوز  يددر عصر رسولی است که سبب اعالن و ارتقاع ندای امرهللا گرد

هائی که مختّص جامعه ممتاز بهائی امريکا ّيتر مانده است که تا مسئوليابس
ی ّيتای آنها است. موفقيفاست به اوج خود برسد و آنچه امروز هست فقط آغاز ا

اند نسبت به عظمت خدمات و ران امريکا به مّدت پنجاه سال بدست آوردهياکه 
امروز غّرش رعدآسای   .است يزچر نايادارند بس يشاقداّماتی که در پ

حال هم منادی  ينبرانداز که همه جا را فرا گرفته در عهای خانمانآشوب
است و نشان  يدان نظمى جديمسکرات موت نظمی کهنه و فرسوده و هم درد زا

 ّيتاست و ماه ينده به چه سرعتی در شرف تکو ينآ يمجس يعدهد که وقامی
 است. يزانگتير ا است به چه مقدار حران امريکياخدماتی که بر عهده 

ابزار و وسائلش و  يناستقرار بالقّوه نظم اداری بهائی و طرح قالبش و تکو 
و به امر  ياای بود که طبق الواح وصاهيفوظ يناش اّولمؤّسسات تابعه يمتحک
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ران امريکا قرار گرفت که آن را با سرعت عمل ياحضرت عبدالبهاء بر ذّمه 
ند و چون دوائر و يدی به مرحله عمل رسانيز انگتير ت حو وفاداری و قدر 

شعب متنّوع الزم نظم اداری را فراهم آوردند، بالفاصله با همان حرارت و 
ری نمودند. آن بنای يگم بر اجراء خدمت مشکل و مهّم دياشور و انجذاب ق

اش را نفس مقّدس حضرت يهنمای خارجی بنای شامخی بود که حجر زاو 
قرار داد و پس از  1يعن رفيادر بنياد آن بن يشدست مبارک خو  عبدالبهاء به

و  يحت و نصاياه مهّم جامعه امريکا در اطاعت از هدايفاجراء آن وظ
ری گشتند يگه ديفبشارات نازله در الواح نقشه ملکوتی مصّمم بر اجراء وظ

را  يشينات پيقتوف يعًا جميقين يشوسعت و شّدت قوای روحان يثکه از ح
قدم عملی در  ينساله را که اّولنی نقشه هفتيعّشعاع قرار خواهد داد تحت ال

بر  ينآفر يخو تحّقق رسالتی است که آن الواح مقّدسه ملکوتی تار  يذتنف يلسب
چون  يشبر اجرا يدو عزمی شد يدان مقّرر ساخته طرح کرده با روحی جديشا

ساله با هفتاست که خاتمه نقشه  يدم نمودند و اميارشان قيگه ديفدو وظ
های قرن والدت امر مقّدس حضرت بهاءهلل مقارن گردد. جامعه بهائی جشن

ات خارجی مشرق االذکار ينامريکا به خوبی واقف و آگاه است که اتمام تزئ
 يران در امريکای شمالی و جنوبی تأثيغّيشدر ترّقی و تقّدم مجهودات تبل

 يغان تبليدری که در مدانند که هر فتح و ظفمی يزگذارد و نمی يممستق
ت اتمام مشرق االذکار خواهد شد ّياعمل يعحاصل شود به نوبه خود سبب تسر 

                                                     

 مشرق االذكار ويلمت نزديك شيكاگو 1 
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ان اجراء و ظائفشان را در ظّل نقشه وجهه ينان و شجاعت و اطميملهذا با ا
 ش به دل و جان کوشا هستند.يذقرار داده در تنف يشهّمت خو 

قدرت پروردگار بر دوششان  يدد که وظائفی را که ينتصّور نما يداّما هر گز نبا
ا ير د ز ير ن پذيااست پا مقارن قرن  ينساله که با خاتمه اّولنهاده با اجراء نقشه هفت
 يشری را در پيگهای دانداز بزرگتری و صحنهچشم يدآغاز قرن دّوم بهائی با

ری باشد که به مراتب از آنچه تا يگهای دسازد و شاهد شروع نقشهنظر مجّسم 
تر است و اگر قرار باشد وظائف و يعاند مؤّثرتر و وسشتهبه حال دا

هائی که طّراح نقشٔه ملکوتی به آنان واگذار فرموده با افتخار و کمال ّيتمسئول
و  ک مطمح نظر و کانون آمالينای را که اآن وقت نقشه يدبه مرحله اجراء درآ

کرد که فقط نقطه تصّور  ينی جز ايز چ يدران امريکا است نبايا مركز منابع همه
اش بسی ی است که دامنهيمشروع و محک قّوت و قدم اّول جهاد روحانی عظ

 تر است.گسترده

از  يکت که الاقل در هر يسن ينی جز ايز سالٔه کنونی چا هدف نقشٔه هفتير ز 
شود حال آنکه وظائفی را  يسمرکز بهائی تأس يک کرٔه جنوبی اقالً يمت نّياجمهور 

تر و يعنموده خواهان انتشاری بس وس يينرت عبدالبهاء تعکه نقشٔه ملکوتی حض
تر از احّباء امريکای شمالی در سراسر قاّره امريکا يشای بتشّتت و مهاجرت عده

های درخشانی را که در وزی ير ت که رسالتشان آن است که پيساست پس شّکی ن
ران يادهند  اند در قرن دّوم بهائی ادامهخاتمٔه قرن اّول بهائی به دست آورده

وظائف فوری و حتمی خود  يدتوانند خود را قانع سازند که چنانکه باامريکا نمی
اند مگر آنکه را طبق نقشٔه ملکوتی حضرت عبدالبهاء به مرحلٔه اجراء رسانده
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را چنان راهنمائی کرده باشند  يسالّتأسيدبکوشند احّباء نقاط مهجور و مراکز جد
مستقاًل به اداره مؤّسسات مّلی و  بتوانندو  گشته ده مستعيدکه آن مقبلين نورس

 پردازند. يشمحّلی خو 

نی يعساله و تحّقق اهدافش د که با اتمام نقشه هفتينآنی تصّور نما يدنبا يزو ن
نظم اداری بهائی در  يسمضاعفه مراکز بهائی و معاضدت الزم برای تأس

ا به تمام و کمال طرح اعطائی حضرت عبدالبهاء ر  ينکشورهای امريکای الت
ن يانما ّيشا حّتی مطالعٔه سطحی نارسائی از الواح نقشٔه ملکوتير اند ز اجراء کرده

کره غربی بسی فراتر يمشان از مرزهای نٔه خدمات مخصوصهير سازد که دامی
اند اء کردهيفشان را عماًل در قاّره امريکا اّيتک که وظائف و مسئولينرود و امی

ن ياب ينمرحلٔه اجرائاتشان قدم گذارند و مصداق ا ينو مهّمتر  نيبه درخشانتر  يدبا
به  يکنداء الهی چون از خّطٔه امر  ينا»مبارک حضرت عبدالبهاء گردند که 

بر  يکرسد احّبای امر  يفيکو جزائر پاس ياو آسترال يکو آفر  يااروپ و آس
 «د.ينجلوس نما ّيهسلطنت ابد يرسر 

ای باز چه هير جام چنان وظائف خطداند که حّتی پس از انکسی چه می
 يربه تقد يشتر و اعلی و اعظم از پری درخشندهيگد يرنظرسالت بی

عظمت و جالل چنان  ؟خواهد شدران امريکا محّول ياحضرت بهاءهللا به 
رسالتی چنان درخشنده و تابان است و اوضاع و احوالش چنان دور از 

ه با آن رسالت بهم بافته عصر ک يندسترس ما است و تار و پود حوادث ا
مشخّصات و  يفو متّلون که در حال حاضر توص ّيراست چنان متغ

توان گفت که در قدر میينه تصّور ما است هميطش برون از حّيتماه
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هائی فرصت« آخر الّزمان»هاى ها و آشوبو هرج و مرج يابحبوحٔه بال
وزمند نقشٔه ير ن پياار و اوضاع و احوالی خلق خواهد شد که آن مجر يدپد

جهانی به  يدملکوتی حضرت عبدالبهاء را با سهمی که در استقرار نظم جد
آستان  ّيتعبود يلعهده خواهند گرفت قادر بل ناچار خواهد ساخت تا در سب

 گذارند. يشی بر سر خو يدحضرت بهاءهللا تاج وّهاج جد
 عيهای متنّوع بدها و فرصتاز خاطر دور داشت که مجال يدنبا يزو ن

و چه در  يشتکامل امرهللا چه در مرکز جهان يردر س يرری که ناگز يگد
به دست خواهد آمد  ينزم يطقاّره امريکای شمالی حّتی در اقصی نقاط بس

و اشاعٔه امر حضرت  يغران امريکا را دعوت خواهد کرد که در تبليار يگبارد
 اند  مبذول داشته تر از آنچه قباًل مجتمعاً نياتر و نمايشبهاءهللا به خدماتی ب

ده ينهای آتوان به بعضی از اّهم آن مجالمقام فقط می يند در اينم نماياق
العدل اعظم و استقرار مرکز روحانی و اداری و يت: انتخاب بيدمبادرت ورز 

اش، اد شعبات و مؤّسسات تابعهيججهانی امرهللا در ارض اقدس همراه با ا
و پرداختن به امور  ينالذکار مغرب زمامشرق  ينی توابع اّوليجتدر  يستأس

 يناحکام و قوان يجو ترو  ينت جامعه بهائی، تدو ياه مربوط به حيقمعضله دق
بهائی در  ّيهمحکمه شرع ّيتو رسم يلکتاب مستطاب اقدس که الزمه تشک

االذکار عالم بهائی در مشرق  ينبعضی از کشورهای شرق است، بنای سّوم
 يدارض اقدس، استخالص جامعه بهائی از ق حومٔه طهران و بعد از آن در

ان و عراق و مصر، ير ی در بعضی از ممالک اسالمی مانند اينتعّصبات د
ء امور آن ممالک ياسپس شناسائی رسمی محافل محّلی و مّلی از طرف اول
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طی و ياالزم احت يناقداّمات و مواز  يدی مستقل، تمهينبه عنوان مؤّسسات د
ت و تعّرضات حتمی و متشّکلی که دستگاه هماهنگ برای دفاع از حمال

امرهللا شروع و  برضدّ ن از مذاهب مختلفه با شّدتی روزافزون ّيو روحان
ده با ينران امريکا در آيارحمانه ادامه خواهند داد. مهّمتر از همه آن که بى

د تا امر مبارک ينبا آنها مقابله نما يدشماری مواجه گردند که باامور بى
مرحله در نشو و نمای  ينکه اّول ّيتدورهء مجهول. »يدرا طی نما يهمراحل باق

هر دو منقضی  ّيتو مقهور  ّيتمظلوم يهٔ جامعٔه اهل بهاست و مرحله ثان
ه است چهره يقن عتياةهللا از اديعگردد دوره ثالث که مرحلهء انفصال شر 

ار و هللا و اقر  ينانفصال بنفسه مقّدمه ارتفاع علم استقالل د ينو ا يدبگشا
وان جمال ابهی با تابعان ير اعتراف به حقوق مسلوبه اهل بهاء و مساوات پ

از برای  يلاستقالل ممّهد سب ينن معتبره در انظار رؤسای جهان و ايااد
وزی که ير فتح و ف يرو نظ يهشب يمالهی )و ظهور نصرتی عظ ينآئ ّيترسم

اّمت  يبنص يرکب يند حضرت روح در عهد قسطنطيالدر قرن رابع از م
سلطنت  يسم مبّدل و منجر به تأسّيابه مرور ا ّيترسم ينگشت و ا يحّيهمس
 ّيهسلطنت اله ينگردد. و ا يمامر عظ ينشارع ا ّيهو ظهور سلطه زمن ّيهاله

ٔه ظاهری و يطرٔه محيطو استقرار سلطنت جهانی و جلؤه س يسمآاًل به تأس
الن صلح عمومی محکمه کبری و اع يلبهائی و تشک ينروحانی مؤّسس آئ

 1«است( منتهی گردد.( يرکه مرحله سابع و اخ

                                                     

اندد کده ندون ددز در مرقدوم ررموده ۱۱۰قيد  مکدارر امدرا  بده رارسدی اسدت کده در توآنچه نقل گرديدد الدل بيدان مکدارر  ضدری ولّی 1 

 الهاللين )  ( در متن انگليسی نيست.بعضی از عکارای معنًا با انگليسی مطابقت داشت عينًا نقل گرديد دمالی بين
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در  يزهائی و نران امريکا در مقابله با چنان فرصتياان واثق دارم که يناطم
درنگ با بی يشی ملکوتيغاجابت دعوت حضرت عبدالبهاء در الواح تبل

می مردانه خواهند کرد تا ياان قيشجرأت و شهامت و استقامت مخصوص ذات
ن ياخطابند که به عنوان بان ينا يقه اليقالحقد که فیينن اثبات نماياانبه جه

 باشند. شده حضرت بهاءهللا ملّقب و مخاطبامر قهرمان اعظم مؤّسسات 
و  ينران ارجمند و محبوب هر چند وظائف محّوله به شما بسی سنگياای 
زانی ان ار يز الهی به آن عز  يباست ولی اجر و ثوابی که از خزانٔه غ يرخط

 يدش چنانکه باير و تقد يفگشته چنان پربها است که زبان و بنان از توص
 يددار  يشو هر چند مقصدی که با کمال هّمت و مجاهدت در پ يايدبر ن

گان بشر مستور است اّما بشاراتش به يددور و از د يتالحصول و بغايدبع
ج و مسطور حضرت بهاءهللا مندم ّيرغيتنات نافذ و الياکمال قدرت در متن ب

 يهٔ نًا در ساياه احيدران با وفا برگز يابرای آن  يای که جمال کبر ير و هرچند مس
ی يتا است ولی انوار هدايده و تاری که عالم انسانی را فرا گرفته محو و ناپير ت

ان پرتو افکنده چنان روشن و درخشنده است که يز سته بر آن عز يو که پ
سّد نتواند. و هرچند تعدادتان  جهان تابش و سطوعش را ينظلمات حائله ا

و تجارب و امکانات و منابعتان بس محدود اّما قّوت ملکوتی که در  يلقل
وسعت و قدرت  يثو از ح يدشد يترسالتتان مکنون است بغا ّيتهو 
شمار و نامحدود. و هر چند دشمنان عنود در هر زمان که در اجراء بی

ا برحمانه و جّرار بىحاصل گردد با لشگری  يقوظائف مخصوصتان توف
ی يبد ولی چنانکه موعود است جنود غيننما يدعزمی جزم بر شما هجوم شد
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و بر اضمحالل  يداستقامت و وفاء را امداد فرما يلمالءاعلی آن سالکان سب
س و خسرانشان اندازد. و هر چند يأوز سازد و به ير پ ينقوای دشمنان پرک

رسالتتان شامل حال گردد  وصول به كمالئی که در يادر مواهب و عطا
ان مقّدر يز ت و تحّقق وعود و بشاراتی که برای آن عز يسی نيدشک و ترد

گردد از افراد شما می يکهر  يبى که نصيلگشته محتوم ولی اجر جز 
توسعه  يلدر سب يکمطابق و وابسته با مقدار خدمت و هّمتی است که هر 

 .يددار مبذول می و تسريع پيروزيش رسالت محّوله

ران با وفا يامن از آن  يرو تقد يدهر چند که محّبت و تمج يزای دوستان عز 
ده در خدمات و ينان در آيز است و کاماًل معتقد بل مطمئنم که آن عز  يدبسی شد
اء خواهند نمود باز يفرا ا يشخو  يمالمللی سهم عظينای و بهای قاّرهمجاهدت

ن انذارات الزم مبادرت ياه بمقطع از زمان ب يندانم که در ابرخود واجب می
 يبی که به کّرات حّقًا نصيشو ستا يدو تمج يرورزم و اظهار دارم که باوجود تقد

قت و روح نّباض يان امريکا شده و بارها از ليادٔه بهائينافراد و جامعه زنده و پو 
آنها را با حاالت  يدوجه نبا يچگشته است به ه ينشان تحسيعو اعمال و مقام رف

نشان يان به فضل الهی از ميامردم آن کشور که بهائ يعو طبا و صفات
مالحظه و هراسی اذعان  يچبدون ه ياً ًا و قطعيحصر  يدند اشتباه نمود باابرخاسته

و مردم آن کشور تفاوت شاخصی موجود  يکن امر ياجامعه بهائ ينکه ب يمکن
نافذٔه خالقٔه امر را به قّؤه  يشان خو يما يمتفاوتی قائل گرد يناست و اگر به چن

وانش چنان ير اخالقی پ ينت و مواز ياکه در ح يماحضرت بهاءهللا اثبات نموده
نموده که آنان را به کّلی دگرگون و از اقران ممتاز ساخته است و  يرنفوذ و تأث
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را که اعظم و ابهی ثمره ظهور  يلاصل اص ينا يشيمدينن ينبر عکس اگر چن
ی از انسان است به کلی منکر شده و از جلوه يداد خلق جديجحضرت بهاءهللا ا

 .يمابازداشته

مبران خدا از جمله حضرت بهاءهللا در کشورهائی مبعوث گشته و يغسته پيو پ
انحطاط  يبدر سراش يااند که م الهی را در زمانی و به مردمی ابالغ کردهياپ

اند چنانکه فساد اخالقی و ضاللت روحانی بوده اسفل درجاتدر  ياو 
قبل از خروجشان از خاک مصر  يلبار و ذّلتی که قوم اسرائدبختی محنتب

فراعنه  يزانگدت حضرت موسی در زمان حکومت ظالم و خّفتيابه ق
ی و روحانی و فرهنگی و اخالقی ينت ديااند. انحطاطی که در حداشته

نه و يامشهود بود مظالم وحش يحن در زمان ظهور حضرت مسياوديه
آور ها از خصائص بارز و شرمفساد اخالقی که قرن  پرستی فاحش وبت

ن چنان مردمانی به رسالت ياقبائل عربستان بود و حضرت محّمد در م
همراه با فساد و آشفتگی و تعّصبات  يرناپذيفمبعوث شد تنّزل و تدّنی توص

ی و ينشؤن د يعو ظلم و ستمی که مقارن ظهور حضرت بهاءهللا جم ّيهجاهل
 ينری از محّققيان را احاطه کرده بود و تعّصباتی را که بساير عرفی کشور ا

اند کّل شاهد و کرده يرتصو  اً يقدق يشحان در آثار خو ّياها و سلماتيپو د
ی ياتصّور شود که استحقاق ذاتی و سجا ينگواه آن مقال است و ااّل اگر چن

از آن  يکسی و کماالت اجتماعی هر ياتگی سيساخالقی و شا يهعال
چنين عقيده اي نشان بوده است ياا عّلت ظهور مظاهر الهی در مهمّلت
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نات ياات و بينی و به منزله انکار تبيختار  يقو مخالف حقا يرکاماًل مغا
 موضوع است. ينمؤّکده حضرت بهاءهللا و حضرت عبدالبهاء در ا

مبران عظامی را اجابت يغه نفوسی که از آن اقوام و ملل دعوت چنان پيقالحقفی
درنگ از هر شک و اند بیاند چه مجاهدت دشواری داشته که توانستههدنمو 
ت مسلم يقحق ينو به معرفت حّق نائل شوند و با شجاعت به ا ی بگذرنديدترد

فضائل  ياسی و ياس ّيتشهادت دهند که هرگز به عّلت تفّوق نژادی و قابل
اند بلکه بر تهن آن اقوام مبعوت گشيامبران الهی در ميغروحانی نبوده است که پ

و انحرافات  يزانگو انحطاط و تدّنی اسف يدج شدياعکس به واسطٔه احت
نشان ظاهر شده تا با ظهورشان يابوده است که مظاهر الهی در م يرناپذعالج

ای اشرف و اعلی ارتقاء بخشند. ت و رفتار و سلوک نوع بشر را به مرتبهياح
مبران بزرگ تحت چنان اوضاع يغاست که پبوده  يناز اّول ال اّول چن ّياً ا قطعير ز 

بخشی در تيااند که چه قدرت حاند و قادر گشته و اثبات نمودهو احوالی خواسته
را از قعر مذّلت و  يشاند قوم و مّلت خو ظهورشان نهفته بوده است که توانسته

ان و يما يهومندشان سازند تا بتوانند به نوبه خود عطّ ير پستی برهانند و چنان ن
 ر منتقل سازند.يگالهی را به اقوام و ملل د ينبخش آئتيانفوذ ح

نمود که  يدبخاطر داشت و تأک يداصل مسّلمی همواره با يندر پرتو چن
ان مبعوث گشته و ير عّلتی که حضرت باب و حضرت بهاءهللا در ا يننخست

است که مردم و مّلت  يناند اقرار داده يشآنجا را مخزن و منبع ظهور خو 
انحطاط فرو  يضان به شهادت مکّرر حضرت عبدالبهاء چنان در حضير ا

ور گشته بود که در جهان متمّدن آن روزگار رفته و در فساد و تباهی غوطه
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ی نداشت و برای اثبات قّؤه خاّلقٔه نافذٔه ظهور حضرت باب و ير شبه و نظ
آن دو  يتت که تحت تربيسن ينبرهانی اعظم از ا يچحضرت بهاءهللا ه

ان به قهرمانانی ير ر متأّخر و جبان و فاسد اياهر الهی چگونه مردم بسمظ
ت عالم انسانی يای را در حيمشدند که توانستند تحّول و انقالب عظ يلتبد

شدند که به نژاد و مّلتی ظاهر می نياند. در صورتی که اگر در ميز برانگ
ی يمز عظياان مستحّق چنان امتيشو ارزش فطر  يهت عالّياواسطٔه ترق

اتش در نظر مردم ير ر تأثيگد يدنشان طلوع نماياشدند که امر الهی از ممی
و متّکی بذاتش از انظار  يمشد و قّوه عظزمانه کاسته می ينان ايمابی

 ينسازد که بن میيابه وضوح تمام نما يلنب يخماند صفحات تار ه میيدپوش
ا پستی و دنائت حالت شجاعت و شهامت و اعمال قهرمانان مطالع االنوار ب

و آزار و افترا و انکارشان  ّيتشناعت دشمنانشان که به اذ و جبن و
امر بنفسه شاهد صادقی است بر  يندارد و ا وجود پرداختند چقدر تفاوتمی

وانش روشن ير م ذات مقّدسی که چنان آتشی را در دل و جان پياپ يتحّقان
ی و تفّوق کشورش و انی بپندارد که برتر ير کرده است پس اگر هر بهائی ا

م آسمانی حضرت ياپ ينمخاطب يننجابت ذاتی مردمش بوده که آنان را اّول
باب و حضرت بهاءهللا ساخته به خطا رفته است و طبق شواهد متقنه همان 

  .به کلی باطل و مردود استرأي او   يختار 
فته که باالستحقاق به يای در کشوری مصداق ّيناصل مسّلم تا حّد مع ينا

و  يموان مهد نظم جهانی حضرت بهاءهللا شناخته شده است. خدمات عظعن
وجه از نقشی  يچاند به هداشته يلسب ينن امريکا در اياسهم واالئی که بهائ
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ان با انقطاع و جانبازی و اعمال ير انی که در ايدکه نفوس مقّدسه جاو 
از آن ت. اّما بيساند کمتر نهيدامر الهی را استقرار بخش يشخو  يرنظبی

شان است يناد تمّدنی جهانی که خود جزئی از آئيجنفوس مبارکه که در ا
ای حّتی لحظه يداند هرگز نبابوده يمو سه يکران شر يگتر از ديشر بيابس

به واسطه تفّوق ذاتی و  ياد که حضرت بهاءهللا به عّلتی مرموز ينتصّور نما
ان عطا يشبه ا زی رايامنقبت و امت يناستحقاق مخصوص مردم امريکا چن
باشد بلکه به واسطه آن که مردم  يشفرموده تا کشورشان مهد نظم جهان

شان امروز محاط به فسادی ات حاصلهيقو توف يهامريکا با وجود خصائل عال
پرستی مفرطی که متأّسفانه مالزم آنان گشته بوده يتاند. و مادّ آشکار گشته

ن آن کشور را به چنان فخر يااقش بهائيثاست که حضرت بهاءهللا و مرکز م
و جهانی باشند که در  ينو منقبتی مفتخر فرموده تا مشعلدار نظمى نو 

است که حضرت بهاءهللا قّؤه نافذٔه  يقطر  ينآثارشان مذکور است و از ا
ن مردمی ياسازد که از من میياعصر بهتر نما ينرا به مردم غافل ا يشخو 

ٔه نژادی و فساد مفتضح يرينات دت و گرفتار تعّصبّيامستغرق در بحر ماد
اخالقی قادر گشته تا زنان و  ينسی و دچار هرج و مرج و فقدان مواز ياس

تر معلوم گردد که چه خلق يشکه به مرور زمان ب يدمردانی را مبعوث فرما
اند و مظهر انقطاع ی به وجود آمده که متخّلق به خلق و خوی رحمانیيدجد

و  يسباط و تقدضو ان يغدر حّبت بیو عصمت و عّفت و درستکاری و م
باشند که در استقرار نظمی جهانی و  يقت روحانی، تا آن نفوس الير بص

داشته  يمزمندند سهمی عظيانوع بشر بدان ن يعتمّدنی که آن کشور و جم
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ها و ارکان يهپا ينتر ی از محکميکباشند. جامعه بهائی امريکا اّواًل به عنوان 
ی که هسته يدن نظم جهانی جديابه عنوان بان ياً ثان العدل اعظم ويتن بيابن

ای هيفز و وظياامت ينالعدل است، به چنيتاش همان بهيعمرکزی و طل
و ظاهر و  يجمفتخر خواهند بود که دو اصل مزدوج عدل و نظم را ترو 

بند و باری اخالقی سی و بیياد. دو اصلی که در مقابلش فساد سيناعمال نما
نمودار مي تر يشجزئی از آنند ب نيزن ياکشور را که بهائ آن که دامن مردم

 .مي سازدرا آشکار  يزانگغم يتينتضاد و مبا و كند

سبب شود که خصائل و  يدمالحظات هرچند ناگوار و دردناک باشد نبا ينا
و هوش سرشار و تازگی و جوانی و داشتن  يمفضائل مردم امريکا را فراموش کن

ن است از يار نمايابس يزان را که در جامعه بهائی نيديشولهای تّيتابتکار و فّعال
. بر اساس آن خصائل و فضائل و نيز محو آن رذائل است که يمنظر بپوشان

ی را استوار سازند که آن يند متيابن يددی بايان آن سامان تا حّد ز يابلکه بهائ
ده ينآامرحضرت بهاءهللا نقش مهّمی را در  ينکشور بتواند در طلوع عصر زرّ 

 .يداء نمايفا

مراحل  ينن امريکا که در ايانسل حاضر بهائ ّيتو مهّم است مسئول يرچه خط
عادات  يعبه کمال هّمت بکوشند تا جم يدان بايشاز تکامل روحانی و ادار  يهاّول

ه يدان رسيشرا که به ارث به ا ت نامطلوبييالخطا و اشتباهات و تمامذمومه و 
 يشض با صبر و حوصله و دعا و مناجات به جاه براندازند و در عو يشاز ر 

ای را بنشانند که برای شرکت مؤّثر ی مخصوصهيانهال خصائل ممتازه و سجا
مقّدسشان الزم و ضروری است و حال که به  ينبخش آئدر خدمات نجات
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توانند در جمهور مردم کشورشان واسطه قّلت افرادشان و فقدان نفوذشان نمی
تن کنند و در يشرا معطوف به خو  يشتوّجه خو  يدباشند باچندانی داشته  يرتأث

های خود ند و به نقائص و ضعفيشدينزهای فردی خود بيابارٔه حوائج و ن
تر و آنان را آماده يلسب ينبپردازند و پيوسته بدانند که ازدياد جهد و کوشش در ا

ت يالمات و قلوب هموطنانشان تياکند که چون وقتش فرا رسد از حتر میمستعد
ت غافل شوند که آن يقحق يناز ا يدنبا يند همچنينه را زائل نمايفو رذائل سخ

های کوشند برای نسلقدمانی مىيشک به مثابه پينران امريکا ايانظم جهانی که 
شود مگر آنکه قاطبٔه مّلت امريکا ده کشورشان پايه گذارند هرگز مرتفع نمىينآ

که دامنگيرشان گشته پاک و طاهر شده  سیيااز مفاسد متنّوعه اجتماعی و س
 باشند.

و  يمهای جامعه بهائی را بطور کّلی مالحظه نمازمندیياچون حوائج و ن
زنم و خصائص  ينکمبودهائی را که سبب رکود اجراء وظائفشان گشته تخم

 يشان محّول خواهد شد از پيشا ده به عهدهٔ ينو وظائف بزرگتری را که در آ
جامعه  يدم که فورًا به کمال تأکينبرا موّظف و مکّلف میخاطر بگذرانم خود 
و چه از  ينچه از زمره مبّلغ يده و سفياو جوان از س يربهائی امريکا را از پ

 يدجد ينت چه از قدمای احّباء و چه مؤمنيالگروه خادمان عادی تشک
ايفاء در  يتای متوّجه سازم که براى موّفقهيقاالقبال کّل را به نکات دق

محسوب  ّيهقائمند از لوازم ضرور  يشوظائفی که حال مّتحدًا مّتفقًا بر اجرا
وسائل خارجی و اکمال و بهبود و استفاده از  ّيهنی با آنکه تهيعاست 

شان در ظّل نقشٔه ت و دوائر اداری که در اجراء وظائف دوگانهيالتشک
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 دی است و با آنکه مجهوداتيار ز يابس ّيتساله که دارای اهمهفت
شان و طرح نقشٔه اقداّمات و خدماتشان و جمع تبّرعات مالی برای مبذوله

تی است ولی يار فوری و حيااالذکار همه بسو بنای مشرق  يغامر تبل يمتعم
ت درونی هر فردی ياالعاده روحانی که با حعوامل فوق  ّيتو فور  ّيتاهم

ر از آنها ان وابسته است کمتيشند دارد و با روابط انسانی و اجتماعيو پ
 يشتن خو يشت و برای حصولش الزم است که دائمًا در بارٔه خو يسن

موشکافی کنند و همواره دل و جانشان را متذّکر سازند و وجدانشان را در 
و منزلتش بکاهد و  تا مبادا آن عوامل روحانی از قدر محک امتحان اندازند

 بکلی فراموش گردد. ياضرورتش در پرده ابهام بماند 

 ّيتو اساس موفق يهکه به منزلٔه پا يطآن عوامل و شرا ينتر تیياو ح ينر مهّمت
 يلمالی است نکات ذ يراالذکار و تدابهای مشرق ی و طرحيغهای تبلنقشه يعجم

ا مقدار ير د ز ينًا به آن توّجه نمايقاعضاء جامعه بهائی امريکا دق يداست که با
است که تا چد  ينبسته به اوا ران خواهد شدياآن  يبئی که نصيامواهب و عطا

ت فردی و خدمات اداری و روابط اجتماعی ياعمده را در ح يطبتوانند آن شرا حدّ 
اعلی  يتعبارت است از اّول رعا يطعوامل و شرا ينبه کار بندند. اهّم ا يشخو 

درجه مکارم اخالق و ملکات فاضله در مساعی و مجهودات اجتماعی و اداری، 
 يدت فردی و سوم رهائی تام از قياو عصمت در ح دّوم مراعات کامل عّفت

 .تعّصبات در معامالت با مردم از هر نژاد و رنگ و از هر طبقه و هر مذهب

دگان منتخب جامعه بهائی در سطح مّلی و ينتر متوّجه نمايششرط اّول ب
 ينا آنانند خادمان و پاسبانان مؤّسسات نوزاد آئير ای و محّلی است ز يهناح
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العدل اعظم که چنانکه يتگذاران بنای مستحکم بيه و آنانند پاحضرت بهاءهللا
انه يگا است مرّوج و حافظ عدل الهی است و آن عدل خود يداز اسمش پ

جهان پر آشوب است و شرط  يننظم و قانون در ا يمضامن حفظ و تعم
ًا متوّجه جوانان است که قّؤه محّرکٔه جامعٔه بهائی و يمتر و مستقيشثانی ب

ت جامعه و باعث بروز ظهورات کامل قوا و ياامن قدرت و طهارت حض
ر يگتر متوّجه اعضاء ديشاند. شرط ثالث باستعدادات مکنونه در امر الهی

جامعه بهائی از هر سن و سال و دارای هر نوع تجربه و مقام و هر طبقه 
انتساب تٔه يسکاًل و فورًا رفتارشان را با آنچه شا يدکه با است و رنگ و نژاد

ت که اّدعا تواند کرد که يسکس نيچبه امر بهائی است مطابق سازند و ه
 يلسب يناش در اهای الزمهّيتبه ادای وظائف و مسئول يدو شا يدچنانکه با

 فته باشد.يا يقنائل شده و توف

به عدل و انصاف که منّزه از نفوذ مخّرب  يدحسن اعمال و اخالق و تمّسک شد
 يسو تقد يهتی مشحون از عّفت و عصمت و تنز يااشد حسی بيافاسد س يطمح

رهای ياکه فقط مع باشد نادرستی ينه و عاری از مواز يفکه منّزه از اعمال سخ
انگی و يگبخشد کند و مداومت میمی يجو ترو  ييداخالقی کنونی آن را تأ يرغ

ل رنجور و يکاز تعّصب نژادی که چون سرطان ارکان هو منّزه اخّوتی مبّری 
پس  يناز ا يدای است که باها همه ملکات فاضلهيناتوان جامعه را فراگرفته. ان

ت انفرادی و عمومی ياد و در حينران امريکا فردًا و مجتمعًا به آن عمل نمايا
ای است فضائل و کماالت است که اعظم قّؤه محّرکه ينبه کار بندند. و ا يشخو 

هوداتشان را که به احسن وجه حافظ ها و مجرفت و تقّدم مؤّسسات و نقشهيشکه پ
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و هر مانعی را  يدنمامی ينو تضم ينشان است تأميننازن يناصالت و عظمت آئ
 دارد.راهشان بر می يشده از پيندر آ

خلق و خوی رحمانی که مشتمل است بر عدل و انصاف، راستی و درستی  ينا
ز جامعٔه بهائی در ياهمواره مابه االمت يدنت باياو مرّوت و اعتبار و اّمانت و د

 نازل شده: ينشئون و مراحل باشد چنانکه از قلم اعلی حضرت بهاءهللا چن يعجم
کّل از اّمانت و صدق و  يداحزاب عالمند، با يهٔ م اصحاب آلهی خميرمايو ال»

 «.دينان اقتباس نمايشاستقامت و اعمال و اخالق ا
مستور است علی  ّيهلات کير قسم به بحر اعظم که در انفاس نفوس مقّدسه تأث»

 «.ء کّلهاياثرفی االشيؤ شأن 
چشم  يدخادم امر امروز کسی است که اگر بر مدائن ذهب و فّضه مرور نما»

نی از زخارف و يعشود و قلبش پاک و مقّدس باشد از آنچه مشاهده می يدنگشا
 «.اش جاذبت نفسش مّؤثر و کلمهيق. قسم به آفتاب حقياآالء دن

عالم از ذهب و فّضه شود نفسی که  يعکه اگر جم يستقد قسم به آفتاب افق»
تا چه رسد به  يدابدًا به آن توّجه ننما ان ارتقاء جستهيمه به ملکوت ايقالحقفی

ر عّز صمدان ّينو مستقر  ّيهبساط احد ينم ساکنيو اخذ آن ... ال ر  اگر قّوت  ّيهس 
حّق  يرسد به غود دست دراز نکنند تا چه ر يهوت نداشته باشند به مال يمال

و رضا و  يمنت و اّمانت و تسلياظاهر شده که ناس را به صدق و صفا و د
و اعمال  ّيهو به اثواب اخالق مرض يدرفق و مدارا و حکمت و تقی دعوت نما

 «.يدفرما ّينمقّدسه کّل را مز 



     

30 

 

اعمال ممنوعه  ينمقّدس را به ط يلکه ذ يمفرمود ّيتاحّبای الهی را وص يعجم»
 «.دينالياالق مردوده نو غبار اخ

هذا ما حکم به المظلوم و اختاره  يداهل بهاء به تقوی هللا تمّسک نمائ يا»
 «.المختار

لق انه احسن طراز للخلق من لدی الحّق ز طراز سّوم فی» کل ياهللا به ه ينالخ 
 «.وق نورالّشمس و اشراقهايفئه لعمری نوره يااول
و قّوت رفته را  يدو بال بسته را بگشا عمل پاک عالم را از افالک بگذراند يک»

هللا ناصر و حزب يابگو  الّتقوی الّتقوی... يسالّتقد يسهللا الّتقدحزب يا... باز آرد
و جنود حّق در زبر و الواح به مثابٔه آفتاب ظاهر و الئح آن جنود اعمال  ينمع
قوی م به جنود اخالق و تيو بوده و هست هر نفسی ال ّيهه و اخالق مرضّيبط

م کند البّته آثارش در اشطار ظاهر ياهللا بر خدمت قيلوهلل و فی سب يدنصرت نما
 «.ا گردديدو هو 

 «.بوده ّيهمرض يهه طاهره و اخالق راضّيباصالح عالم از اعمال ط»
عباد نا  ينهر آثارالعدل من افعالکم بيظان اعدلواعلی انفسکم ّثم علی الّناس ل»

 «.ينالمخلص
 

اولی  ياان انصفوا  .امور منوط به آن يعانصاف است و جم ّيتاّول انسان»
 «.له ّيةااللباب من ال انصاف له ال انسان

قوم التخانوافی  ياکم ّياو السانکم بالّصدق و نفوسکم باالّمانة اينقوم ز  ياقل »
 « .ينه و کونوامن المحسنّيتبر  ينشی کونوا امناءهللا ب
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ًا و يناميدًا و فی اليفرف عفمالک قدم مشرق و المع و کونوافی الط»
 «.القلب متذّکراً الّلسان صادقًا و فیفی
االخالق عرشًا و  يتلب ل االّمانة طرازًا ويکوله الصدق جماالً  کن ... لوجه»

 «.نوراً  يرفق الخو ل   ية  العدل را لجسد العالم روحًا و لجند
خلع الحکم و و التحرموا انفسکم من وا نفوسکم بالّصدق واآلداب ينقل ز »

 .«ب من شطر قلوبکم روائح قدس محبوبيهالعدل ل
ر يگديکنفوسی که اقوال و اعمالشان مخالف  يلبگو ای اهل بهاء در سب»

ت حّق بر اهل ارض مکشوف و ياتا آ يدهّمت گمار  يداست سالک نشو 
من فی البالد  يتاحکام و اوامرش واضح و معلوم گردد. به اعمال سبب هدا

 ينو مبا يربا افعالشان مغا يفو شر  يعقوال اکثر ناس از وضچه که ا يدگرد
را از مادون  ّيهدر ّظل سدره رحمان يناست که مستظلّ  يکاست کردار ن

روشن و منّور سازد و طوبی از برای  يشی را به روشنی خو يتممتاز و گ
قلم اعلی را به سمع قبول اصغا نمود و به آنچه از سماء  يحنفسی که نصا

 « )ترجمه( نازل گشته تمّسک جست. يمو حک يماوند علارادهء خد
 يتای حزب الهی به عون و عنا» ،يدفرمامقام حضرت عبدالبهاء می يندر ا

که مانند آفتاب  يدروش و سلوکی نمائ يدجمال مبارک روحی الحّبائه الفداء با
هر نفسی از شما در هر شهری که وارد گردد به  يداز سائر نفوس ممتاز شو 

نت و مهربانی به عموم ياخوی و صدق و وفا و محّبت و امانت و د خلق و
 يقينشخص  يند که ايناهل شهر گو  يععالم انسانی مشارء بالبنان گردد جم

ا اطوار و حرکات و روش و سلوک و خلق و خوی ير است که بهائی است ز 
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ان يمبه عهد و پ يدئيامقام ن ينن است تا به اياشخص از خصائص بهائ ينا
 «.يداوفا ننموده الهی

 يداطوار و اصالح رفتار با يحاخالق است و تصح يلم الزم امور تعديو ال»
خلق مبعوث گردند که رائحه مشگبار  يناحّبای رحمن به خلق و خوئی در ب

ا مقصود از ير و نفوس مرده را زنده کند ز  يدآفاق را معّطر نما يسگلشن تقد
 يبنفوس است و تهذ يتتربمتناهی ير غ يبجلوهء الهی و طلوع انوار غ

 «.الوجوداخالق من فی
فضائل انسانی است اگر نفسی از آن محروم  يعصدق و راستی اساس جم»

صفت  ينعوالم الهی ممنوع گردد و چون ا يهماند از ترّقی و تعالی در کلّ 
بالطبع حاصل  ّيهسائر صفات و کماالت قدس يدرسوخ نما مقّدس در نفسی

 «.شود و فرد کامل گردد
دگان منتخب جامعه بهائی در هر مقام که باشند رائی ينهر وقت که نما

اتشان ظاهر باشد و يمآن خلق و خوی رحمانی در تصم يدکنند باصادر می
ت خصوصی در شغل و يان در حيابهائ يعاش در معامالت جمجلوه ينهمچن

حکومت به آنان واگذار  ياده مردم ينکار و در هر نوع خدمتی که در آ
کنندگان بهائی هنگام انتخاب يعن باشد و در رفتار جمياهمواره نما يدنمامی

در انتخابات منعکس گردد و ما به  يشه و ادای حّق مقّدس خو يفاجراء وظ
در  ّيتسی و عدم عضو ياز هر مؤمن ثابتی در عدم قبول مشاغل سيااالمت

سی و عدم شرکت در ياسی و عدم مداخله در مناقشات سيااحزاب س
آن خلق و خوی  ن محرز شود.ّيو سی و مؤّسسات روحانياهای سانسازم
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و جوان از اصول مصّرحه  يرران از پيا يعدر اطاعت کامل جم يدرحمانی با
در خطابات حضرت عبدالبهاء و احکام نازله در کتاب مستطاب اقدس 

از مدافعان امرهللا را بر آن دارد که با کمال انصاف  يکن باشد و هر يانما
و هر حسنی و کمالی که  يدبت به دشمنان امرهللا رفتار نماطرفی نسو بی

دارند اذعان کند و با کمال راستی و درستی در احقاق حقوقشان بکوشد. آن 
ت و شغل و کار و کردار يات حينز  ينتر درخشنده يدخلق و خوی رحمانی با

و گفتار هر مرّوج امر بهائی در داخل و خارج کشور چه در صف مقّدم 
مهر و نشان اعضاء  يدبا يزی کمتر باشد و نّيتدمت و چه در مقام مسئولخ

 ّيتاست اّما به عضو  يلشان قلمنتخب محفل مّلی باشد که هر چند عّده
ا ير ز  يرش بس خطّيتر مقتدر و فّعال است و مسؤلياتی مفتخرند که بسيأه

العدل يتٔه انتخاب و نيز رکن بيلانه وسيگدر هر کشورند که  يهمحافل ملّ 
العدل چنانکه از اسمش که حضرت بهاءهللا بر آن عطاء يتاعظمند و ب

ا است مظهر همان خلق و خوی رحمانی است که حفظ و يداند پفرموده
 ه اوست.يفاعظم وظ يزش نيجترو 

آن را تاج وّهاج تمام  يداست که با يمن و عظيماصل عدالت الهی چنان مه
العدل اعظمند دانست و عظمتش يتب هيعمحافل روحانی محّلی و مّلی که طل

را  يشی شخص خو ياخود و نوا يزالعز چنان است که حضرت بهاءهللا بنفسه
ن يافرموده است چنانکه در ب يلت و واجبات آن اصل اصيامقتض يمتسل

 :مبارکش آمده است
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را  يشةهللا نبود دست قاتل خو يعحّق شاهد و گواه اگر چنانچه مخالف شر »
دادم ولی چه توان نمود که حکم محکم ال خود او را ارث میم و از ميدبوسمی

 «عبد نبود. يندر نزد ا ياکتاب روا نداشت و حطام دن

ه تدارک عدل اعظم الهی يمهای واردٔه عظظلم ينبدان ا ينمب يقينبه »
 « )ترجمه( .يدنمامی

 «.ينبه العالم و القوم اکثر هم من النائم ّينقل انه ظهر بعدل تز »

عباد داد است او را به بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش سراج »
 «.عباد ينو مقصود از آن ظهور اّتحاد است ب يدمنمائ

آن است سبب نظم عالم و راحت  .يدنمانوری به نور عدل معادله نمی يچه»
 «.امم

حزب هللا مرّبی عالم عدل است چه که دارای دو رکن است مجازات و  يا»
 «.ت اهل عالمياانداز برای حکن دو چشمهدو ر  ينمکافات و ا

دو کلمات محکمه  ينعدل و انصاف دو حارسند از برای حفظ عباد و از ا»
 «.مبارکه که عّلت صالح عالم و حفظ امم است ظاهر گردد

کم ان تحتجبوا منها و تکوّنن ّيام العدل و اّنها قداتت بالحّق اّياقوم ا ياان ارتقبو ا»
 «.ينمن الغافل
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آفتاب عدل را در اشّد اشراق از مطلع  ينکه مؤمن يدمی خواهد رسيو  يبعنقر »
 « . )ترجمه(جالل مشاهده خواهند نمود

 «.ينالعدل علی العالمبذّلتی ظهرت عّزة الکائنات و بابتالئی اشرقت شمس»

ّرفهم يعهم بنور عدله و يزّينعالم منقلب است و افکار عباد مختلف نسأل هللا ان »
 «.کّل االحوال فعهم فیينما 

ارض مشاهده  يره اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود ارض غيقفی الحق»
 «گردد.

الحمدهلل آفتاب عدل از افق » د:ينفرماباره می ينحضرت عبدالبهاء در ا
ا در الواح بهاءهللا اساس عدلی موجود که از اّول ابداع ير بهاءهللا طالع شد ز 

 «عفو. نه قائم عدل ستون  بر وجود هيمخ» «.تا حال بخاطری خطور ننموده

پس عجبى نيست که مظهر ظهور بهائى اسم و لقب بيتى را که تاج وهاج 
مؤسسات ادارى او است با صفت عدل و نه صفت عفو قرين فرمود و عدل را 

است يگانه اصل و پايه دائمى « احب االشياء»که طبق کلمات مکنونه نزد او 
دانم که از مؤمنين ر اين مقام خود را مکلف مىصلح اعظم مقرر داشته است. د

امرهللا مخصوصًا در کشور امريکا نقاضا نمايم که به مقتضاى آن سجّيه 
اخالقى صميمانه توّجه و تمّعن نمايند و از دل و جان بدون ادنى تأّملى فردًا و 

 جمعًا به ميزان اساسى و قوى البنيان عدل و انصاف تمسکى شديد جويند.

و نشاط  ّيتری است که در تقو يگو عصمت و عّفت عامل مهّم د يستقد و يهتنز 
ت عاملی است که يسر نيگو قدرش کمتر از صفات د ّيتجامعه بهائی اهم
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وهای ير م که نّياا ينهر نقشه و طرح بهائی بستگی به آن دارد. در ا يقتوف
نموده بايد اخالق افراد را سست  يهت را متزلزل ساخته و پاّياالمذهبی ارکان معنو 

 يدد و باير ن امريکا قرار گيامطمح نظر بهائ يشاز پ يشگاری و پاکدامنی بيز پره
آنان هم از لحاظ شخصی و هم به عنوان حارسان مصالح امر حضرت بهاءهللا 

زمان  يناى مخصوصًا در امظهر عّفت و تقوی باشند و در اجراء چنين فريضه
 ّيتتقوی اهم يترا فراگرفته رعا پرستی مهلکی کشورشانّيتکه افراط در ماد

که  يرزمان خط يندر کردار و رفتارشان متجّلی گردد و در ا يدفته و بايابارزی 
ی بعد از يکان رو به خاموشی نهاده و اوامر و نواهی مذهبی يمو ا ينانوار د

دّقت  يشران امريکا از زن و مرد در کردار خو يا يدگردد بار منسوخ میيگد
ت يام کنند و تا حيابی و با عزمی جزم و مخصوص قياشان را ارز د و رفتار يننما

نام و تضعيف  ييعبند و باری اخالقی که سبب تضرا از اوساخ بی يشجامعه خو 
شان گردد به کّلی پاک و طاهر سازند تقوى و تقديس ينمقدس و نازن يناصالت آئ

ن چه با ايشبايد اصل حاکم بر کردار و رفتارشان باشد و در روابط اجتماع
اعضاء جامعه بهائی و چه در ارتباطشان با جهان خارج متجّلی گردد و سبب 

نفوسی گردد که  ينت و قّوت مجهودات بال انقطاع و مساعی در خور تحسينز 
 م و اداره امور امر حضرت بهاءهللا فائز و مفتخرند.ياپ يجترو  يعبه مقام رف

ن در سفر و يات بهائياح مراحل يعبه تمام و کمال در جم يدعفت و تقوی با
ان يشها و مدارس و دانشگاهاها و سرگرمیها و انجمنحضر در کلوب

های اجتماعی در هر مدرسٔه تابستانه بهائی ّيتفّعال يعمراعات شود و در جم
شود مورد توّجه ت جامعه بهائی داده میياو ح يتو هر جا که ترب
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بقت داشته باشد زيرا مطا د و با رسالت جوانان بهائیير مخصوص قرار گ
جوانان يكي از عناصر حيات بهايي اند و نيز عاملي در ترقي و هدايت به 

  راه صحيح كشور خويش در آينده اّيام بشمار مي روند.
داری و ادب و پندار تنيشو طهارت و خو  ياو تقوائی متضّمن ح يستقد ينچن

ادای الفاظ شئون در لباس و پوشاک و  يعاست و طالب اعتدال در جم يکن
اش مواظبت ت است و الزمهّيامظاهر هنر و ادب يعات و در جميحو تفر 

انی و اجتناب از يطت شيالروزانه در تسّلط بر شهوات نفسانی و تما
مشروع ير و غ يللبًا خود منجر به کسب لّذات رذسری است که غاسبک

بات و احتراز از هر گونه مشرو  يزو تقوی خواهان پره يستقد ينشود. امی
آنها است. اجتناب از سوء  يهدات شبياک و مخّدرات و اعتياالکلی و از تر 

جوئی و از برهنه پرهيز  ت است وّيان هنر و ادبيداستفاده و به فحشاء کش
از هر نوع  نت در زندگی زناشوئی وياو از خ خانگی بدون ازدواجهم
 نسی است.و از روابط نا مشروع ج بند و بارهای بیتی و معاشرتعفّ بی

رها و عادات عصر منحط ياها و معّيهو تقوی هرگز با فرض يستقد ينا
ها ّيهسازد که چنان فرضن میيابد بر عکس با قّوه ذاتی خود نماياسازش نمی

و  يزها ناچرها همگى فاسد و نادرست است و چنان دعوی ياو چنان مع
 يقها از طر ی ها منحرف و تباه و چنان افراط کار مقدار و چنان عادتبی

 ون است.ير ب يسصواب و تقد
به حق قسم که عالم و آنچه در اوست جمال و : »يدفرماحضرت بهاءهللا می

اش کّل در نظر حّق چون تراب و رماد بل ندهيبجالل و لّذات و مسّرات فر 
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شد ای شود ای کاش قلوب عباد به ادراک آن فائز مىتر مشاهده میپست
 يدآن خود را پاک و منّزه ساز  يهٔ ارض و زخارف فان هایاهل بهاء از آلودگى

ت يسران الهی نبوده و نيامقام  يقال ّيهمراتب دن ينحّق شاهد و گواه که ا
 يرمنظر اقدس من ينو ديدگان خود را به ا يدرا به اهلش واگذار  ياشؤن دن

 « . )ترجمه(يدمتوّجه ساز 
مقّدس را  يلحّباء ذای ا»، يدفرمات میيحرا چنين نص يشدوستان خو  يزو ن
 «.يدو بما ارادالنفس و الهوی تکلم نکن يدالئيام يادن ينبط

ه نفس و هوی به فضاهای مقّدسه يقای احّبای حّق از مفازه عت» ،ينهمچن
 يهتا از نفحات اعمال يريدمأوی گ يهو تنز  يسٔه تقديقو در حد يدبشتاب ّيهاحد

 «.دينتوّجه نما ّيهبشاطی عز احد يهکّل بر 
پاک و منزه  ياهای دنيشخود را از تعلقات و آال»، ر مذکوريگمقام د و در

و مبادا به آن تقّرب جوئيد چه که شما را بر شهوات و آمال  يدنمائ
نمايد. غيرمرضيه ترغيب و از سلوک در صراط مستقيم و منهج قويم منع مى

 « )ترجمه(
طهرهم  يناال الذ سهيمم فی کتاب الذی اليکان اجتنبو ا االثم و انه حرم عل»

 «.ينهللا عن کل دنس و جعلهم من المطهر 
خلقی با صفات و فضائل ممتازه »چنين بشارتى را بيان فرمود:  يزو ن

و السموات  ينقدم انقطاع بر کل من فی االرض»که « )ترجمه(مبعوث گردند 
 «.برافشانند ينبر کّل ما خلق من الماء و الط يستقد ينگذارند و آست
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ان التمّدن الذی » :يدفرمامی يرتحذ يمن عظياب ينعالم را به ا اهل ينهمچن
جاوز حداالعتدال لتراه نقمة علی يتو الفضل لو  يعکره علماء مصر الصنايذ

مبدٔا الفساد فی تجاوزه کماکان مبداء االصالح فی  يصيرالناس ... انه 
 «.اعتداله

سته قلوب عباد آنچه حّق جل ذکره از برای خود خوا: »يدفرمامی ينو همچن
ل يز اند لم ّيهحکمت اله و خزائن علم و ّيهاوست که کنائز ذکر و محّبت ربان

ا يهو ما ف يابوده که قلوب عباد را از اشارات دن ينال ايز اراده سلطان ال
 «.اسماء و صفات شوند يکت ملّياتا قابل انوار تجل يدطاهر نما

انهم  يااء و تمسکوا بالدنارتکبوا الفحش ينقل الذ»، ر نازليگو در مقام د
رون عنه يممن الذهب  يادون و ادير وا من اهل البهاء هم عبادلو يسل

هم المالء يصدن من قميجابدا اال انهم مّنی ل يهتفتون اليلکمرالسحاب و ال 
م ذوات الجمال باحسن الطراز يهون علير ... و لو يساالعلی عرف التقد

لمکم قلم القدم يعا من التقوی کذلک ن ابصارهم بالهوا اولئک خلقو يهالترتدال
 «.الوهاب يزمن لدن ربکم العز 

م فی يهاتبعوا الهوای ضل سع ينان الذ»، يدفرمادر انذارى ديگر می يزو ن
 «.ا و فی آالخرة لهم سوء العذابينالد

دن اهل يجقطعوا عمن علی االرض کلها علی شأن ينبغی الهل البهاء ان ين»
وا االمر بما اتبعوا اهوانهم يعض ينهم... ان الذيصقم من يسالفردوس نفحات التقد

 «.ينانهم فی ضالل مب
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طراز اعظم از برای اّماء عصمت و عفت بوده و هست »، يدفرماًا میيضو ا
و عرفش به فردوس  يدنما نلعمرهللا نور عصمت آفاق عوالم معانی را روش

 «.اعلی رسد
 لرؤس اّمائه طوبی المة يالً اکلان هللا قدجعل العصمة »، چنين ميفرمايد يزو ن

 «.يمفازت بهذا المقام العظ
مفتخر و مستبشر  يحبشارت صر  ينرا به ا يشران و احّبای خو يا ينهمچن

ه يثه خبيئخداوند در کتاب الهی برای نفوسی که از اعمال س»، سازدمی
مقّدر  يلو ثواب جم يلد اجر جز ينه طاهره اقبال نماّيباجتناب و به افعال ط

 («ترجمهو فضال. ) يموده اوست بخشنده عظفرم
انفسکم و انتم من  يرکلها لتطه ياانا حملنا البال»، ر نازليگو در مقام د

ة يبّدسه الطمنها الرائحة المق ... انا نراکم فی اعمالکم اذا وجد ناينالغافل
 ينطق لسان اهل الفردوس بذکرکم و ثنائکم بم و بذلک ينيکنصلی عل

 «.ينالمقّرب

اّما شراب به نص کتاب » ،يدفرمای از الواح مقّدسه میيکعبدالبهاء در  حضرت
ا شربش سبب امراض مزمنه و ضعف اعصاب و زوال ير اقدس شربش ممنوع ز 

 «.عقل است

اّماء هللا  ياان اشربن »، يدفرمامقام حضرت بهاءهللا چنين می يندر ا
النها حّرمت رهه العقول يکخمرالمعانی من کوؤس الکلمات ثم اترکن ما 

ان بما تکرهه انفس يو کن ان تبدلن کوثر الحيان فی اللواح و الزبرات ايکعل
ها القانتات يتا امر به عقولکن يايخهللا البمامحبةت ان اسکرن بخمر ياالزاک
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انها حرمت علی کل مؤمن و مؤمنه کذلک اشرق شمس الحکم من افق 
 «.ن تستضئی بها اّماء المؤمناتياالب

وجه يچاخالقی به ه يهٔ عال ينر داشت که حفظ و رعايت حدود و مواز در نظ يدبا
مقّدسى به نحو افراط اشتباه نمود  ترک دنيا خشکنبايد با اصل عزلت و 

ت که يسمقام مقّرر فرموده مستلزم آن ن ينری که حضرت بهاءهللا در ايامع
و سالم  ها و تمنعات مجازمندى از لذات و زيبائىاحدی از حقوق مشروع و بهره

که خداوند مهربان به وفور در اين جهان خلق فرموده خود را محروم و ممنوع 
 سازد زيرا حضرت بهاءهللا چنين فرموده است:

نفسه به حلل االرض و  يزينلو  يهنعه شئ عن هللا ال باس عليمالذی لن ان »
 ينوحدالسموات و االرض لعباده الما الن هللا خلق کل ما فیيهتها و ما خلق فينز 

نعماته ثم اشکروه و  يعم و التحرموا انفسکم عن بدايکقوم ما احل هللا عل ياکلوا
 «.ينکونوا من الشاکر 

اما تعصبات نژادى که تقريبًا يک قرن است بر ارکان بنيان اجتماعى امريکا 
اى ترين مسألهاش را از هم گسيخته مهّمترين و حياتىتاخته و تار و پود جامعه

بهائى با آن رو برو است و مقابله با چنين مشکل عظيم و پر  هاست که جامع
اند مستلزم جهد اهمّيتى که ياران امريکا هنوز چنانکه بايد به حّلش موفق نگشته

و کوششى مداوم است، مقتضى فداکارى و ايثار است، مواظبت و مراقبت است، 
ّيت و به شهامت و استقامت و همدردى و فراست است و اين همه به قدرى فور 

 قدرى اهمّيت دارد که وصفش نتوان کرد.
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پس ياران قديم و جديد، سياه و سفيد، وضيع و شريف هر يک به قدر مقدور 
بايد تمام استعداد و تجربه خود را بکار اندازند و در حّل اين مشکل مشارکت و 
مساعدت کنند تا با اجراى دستور و اجراى اوامر الهى موفق شوند تا بر اثر 

بخش حضرت ام حضرت عبدالبهاء مشى نمايند هنوز مروجين امر نجاتاقد
پوست در امريکا راهى دراز و ناهموار و بهاءهللا چه سفيدپوست و چه سياه

پرسنگ و خار در پيش دارند که بايد به قدم هّمت بپيمايند و کمتر کسى از 
پيمايند و مىاحّباء امريکا کاماًل واقف است که مقدار مسافتى که در اين سبيل 

اى گيرند وابسته به تصّرفات همان قواى غيبيهروشى که در اين سفر پيش مى
است که ضامن پيروزى روحانى ياران امريکا و نيز موفقّيت مادى نقشه اخيرى 

 اند.است که به اجرايش برخاسته

س َمَثِل اعلی و ياقهراس و عزمی بیبا شجاعتی بی يدران امريکا پيوسته بايا
و سلوک حضرت عبدالبهاء را که چندی شمع جمعشان بود در نظر داشته  روش

تکّلفش و ش و سادگی و دوستی بیيغدر شهامت و عشق و محّبت بی يدباشند، با
 يعخاطرات وقا يعجم يدد آورند، بايات و حکمتش را بيمانتقادات همراه با مال

لوک خود ی را که حضرت عبدالبهاء در روش و سيخفراموش ناشدنی و تار 
را  يشنی عدل و انصاف و همدردی و غمگسار يعن ساخت زنده نگاه دارند يانما

نش را ياپابا مستمندان و تمّسکش را به اصل وحدت نوع انسان و محّبت بی
نهادند پا میير را از کسانی که آمال مبارکش را ز  يشن و ناخشنوديانسبت به بهائ

خاستند و و اصولش برمی يمّد تعالگرفتند و به ر و روش و سلوکش را سرسری می
 د.ينخاطر حفظ نما ينهکردند همه را همواره درگنجاعمال و کردارش را تخطئه می
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بهانه که از لحاظ اجتماعی عقب مانده و از نظر  يناگر به هر نژادی به ا
 يقين يمو اجحاف روا دار  يضاست تبع يلعدد قل يثسی نابالغ و از حياس

 يماامر حضرت بهاءهللا تجاوزی آشکار وارد ساختهاست که به روح نّباض 
وان جمال ابهی کاماًل ير ن پياا احساس هر نوع جدائی و انشقاق در مير ز 

و منافی با مقصد و آمال و مرام امرهللا است و چون اعضاء جامعه  يرمغا
 يشگردند و با نظم ادار  يلبهائی کاماًل به معرفت امر حضرت بهاءهللا نا

ش مندرج است يمو اصول و احکامش را که در متن تعالهمعنان شوند 
رنگ  يار هر نوع اختالف مربوط به طبقات يگد دينو قبول نما يقتصد

بهانه و تحت فشار  يچوجه و به ه يچنشان رخت بربندد و به هياپوست از م
 يدن آيابد. و اگر تفاوت و تفّوق در مياای در جامعه بهائی راه نواقعه يچه
 آن به کار برده شود.  يرنژادی و غ ّيتمصالح اقل حفظ در جهت يدبا

متشّکلی که تحت لوای حضرت بهاءهللا درآمده، درست بر عکس  ههرجامع
در کشورهای  کندملل و مردم جهان چه در شرق و چه در غرب رفتار می

غربی  ياشرقی  هکر يمداری، در نيهسرما ياتی يس،کموندموکراتيك يااستبدادی 
سی و مذهبی را به حساب ياهای نژادی و سّيتاز آنها اقل يک يچمردم در ه

 يفهاّول وظ يدن باياسازند. اّما بهائال، حّتی نابودشان میيمآورند و پانمی
و نژاد و طبقه  ينی از هر دّيتدانند که به افراد هر اقل ينرا چن يشحتمی خو 

صل ا يند و اينو حراستشان نما يقو قومی فرصت پرورش دهند و تشو 
در وقت  ياتی است که چون در انتخابات بهائی ياو ح يماساسی چنان عظ

ی از آنها از يکدو نفر مساوی گردد که  ينت عامله تعداد آراء بيأه يينتع
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را  ّيتدرنگ فرد اقلبی يدقومی باشد با يامذهبی و  يانژادی  ّيتافراد اقل
و به  يلل اصاص ينمنصوب ساخت در پرتو ا ياداد و او را منتخب  يحترج

ها و ّيتدر فعال ّيتو داشتن مسئول ّيتواسطه آنکه شرکت عناصر اقل
هر جامعه بهائی است  يفهر مطلوب و محبوب است، وظياخدمات بهائی بس

های ّيتاالمکان افرادی از اقلکه حّتی يدنما يمکه امور خود را چنان تنظ
 يلبهائی از قب قت الزم باشند در مؤّسساتياو ل يطمختلف که دارای شرا

رسند و در  ّيتها به عضو ها و لجنهها و کنفرانسو کانونشن ّيهمحافل روحان
 دگی داشته باشند.ينآنها نما

نه تنها سرچشمه الهام و  يلروش و استقامت صادقانه درآن سب يناّتخاذ چن
ثابت خواهد کرد که امر حضرت  يزن نياها خواهد بود بلکه به جهانّيتاقل يقتشو 
وانش از ير و نشان خواهد داد که پ يری است جامع و جهانی و فراگينءهللا آئبها

ها و تعّصباتی که امور داخلی و روابط خارجی اهل عالم را دچار خرابی يدق
 .اندفتهياتشّنجات فراوان ساخته به کّلی رهائی 

ه ب تعّصبات نژادی هم که قسمت بزرگی از نوع انسان به شّدت در پنجّياا يندر ا
الت به هر يااز ا يکبهائی امريکا در هر  هجامعافراد  است،  يرانواع مختلف اس

 يدروند و در هر سّنی و سّنتی و ذوقی و عادتی که باشند باجا که می
سازند و در هر  يشو شعار خو  ينالعتعّصبات نژادی را نصب يداستخالص از ق

خارج آن در مجامع  يا شان چه داخل جامعه بهائیّيتتشان و فّعاليامرحله از ح
ت يالدر مقام رسمی تشک يارسمی، فردی  يرغ ياخصوصی، رسمی  ياعمومی 

تعّصبات  يدد که از قينشئون اثبات نما يعها و محافل، در جمبهائی در لجنه
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آن اصل هر روز هر فرصتی را  يتاند و برای پرورش و تقو فتهيانژادی رهائی 
محل کار، در مدرسه  ياجا در خانه  ر همهباشد مغتنم شمارند و د يزهرچند ناچ

ها در کنفرانس ياها، در مجالس بهائی در ورزشگاه ياها دانشگاه، در مهمانی يا
محفل روحانی اصل عدم تعّصب نژادی را  ياها، در مدارس تابستانه و کانونشن

ست محفل يااساس س يزاز هرچ يشگر سازند و باالتر از همه و بظاهر و جلوه
ده مّلت ينباشد که به عنوان نما ينا يدت بهائی در کشور بايأنی اعلی هيع مّلی

ی را بر يلو مدّبر امور جامعه سرمشق گردند و چنان اصل اص يربهائی و مد
شان مأمورند منطبق سازند يتن که بر حفظ مصالح و حمايات و خدمات بهائياح

 د:ينفرماد. حضرت بهاءهللا میيننما يلش را تسهيمو تعم

نازل گشته عّلت اّتحاد عالم و  ّيهآله ّيتش آنچه از سماء مشينای اهل ب»
و کّل را در پرتو  يدچشم بردار  ّيهانگی امم بوده، از اختالفات جنسيگالفت و 

مقصودی جز ارتفاع » ينهمچن« )ترجمه( يدمالحظه نمائ ّيهوحدت اصل
 «. تيسکلمةهللا و اصالح عالم و نجات امم نبوده و ن

ناس  يعد و جمينت واحد در آيعدر ظّل امر واحد و شر  يدلل بام يعجم»
ابناء بشر مستحکم  ينچون برادر مهرپرور گردند روابط محّبت و اّتحاد در ب

کّل محو و زائل گردد  ّيهو مذهب ّيهشود و اختالفات و منازعات جنس
اند حضرت بهاءهللا فرموده»فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى ينهمچن« )ترجمه(

گردد پس آهنگ و رنگارنگ مىکه، نژادهاى مختلف انسان موجب ترکيبى هم
در اين بوستان وسيع انسان بايد با هم برويند و در کنار هم فارغ از هر 

 « اختالف و خصومتى نشو و نما نمايند. )ترجمه(
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ه ياپوستان را به مردمک سحضرت بهاءهللا روزى سياه»فرمايند، و نيز مى
مردمک  يناند و در افرموده يهی احاطه نموده تشبيدرا سف چشم که حول آن

َور اشياس گردد ء که در برابر آن واقع مشاهده مىياه همواره انعکاسی از ص 
 «.ن شود )ترجمه(يات روح ظاهر و نماّياو از آن انوار و تجل

 ر مذکور: يگو در مقام د
د باش ک و مقّدسگذارد اگر قلوب پاه نمیياو س يدسف ينزی بياخداوند امت»

 يعجنس افراد ندارد جم ياهر دو نزد حّق مقبول است خداوند نظر به لون 
ا کّل به صورت ير ه خواه زرد ز ياخواه س يدسان است خواه سفيکالوان نزد حّق 

اند و لهذا ما بايد بدانيم که جميع حامل صفات الهى و مثال الهی خلق شده
 : يدفرمامی يزو ن« )ترجمه(هستند. 

ز ياسانند و در ملکوت عدل و رحمت الهى امتيکنفوس  يعدر پيش خدا جم»
حدود و تفاوتها را  ينا» ينهمچن« )ترجمه(و رجحانی برای احدی متصّور نه 

الهى  هخلق نفرموده بلکه همه مخلوق بشر است و چون با مقصد و اراد
 هياو س يدخدا سف يشدر پ«. »)ترجمه(است وهم صرف است  ينو مبا يرمغا

الهی است، بو و  ّيتها رنگ واحد است و آن رنگ عبودرنگ يعت جميسن
 يچه هياس يا يدرنگ حکمی ندارد قلب حکم دارد اگر قلب پاک است سف

هرکس قلبش  يدنظر به قلوب نما يدلونی ضرر نرساند خدا نظر به الوان ننما
وتر خوشتر، هرکس توّجهش به ملکوت يکپاکتر بهتر، هرکس اخالقش ن

 : يدفرمامی يزو ن« حکمی ندارد يچتر، الوان در عالم وجود هيشتر پيشبابهی 
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کنند بلکه به نوع نظر الّلون ابدًا نظر به رنگ نمیانات مختلفيو ر و حيو ط»
ان عقل ندارد ادراک ندارد با وجود يو در حالتی که ح يددارند حال مالحظه کن

کند ت اختالف میشود چرا انسان که عاقل اسالوان سبب اختالف نمی ينا
 يکآدمند از  يک هه از ساللياو س يدالخصوص سفت علیيسابدًا سزاوار ن

ا يدپ يمالوان بعد به مناسبت آب و اقل ينی است ايکخاندانند... پس اصل 
انسان واجد عقل و »فرمايد: و در جائى ديگر مى« ندارد. ّيتشده، ابدًا اهم

دان يز ف و مواهب حضرت ت و عرفان و مظهر الطاير ان و صاحب بصيقا
بشر ظاهر گردد و  يندر ب ّيهسزاوار است افکار و تعّصبات جنس يااست آ

االمکان را از جلوه و لمعان باز نی وحدت َمن فیيعخلقت  يممقصد عظ
نوع انسان  ّيتی از اصول مهّمه که در وحدت و تماميک» )ترجمه( «.دارد

اجناس  ينانگی بيگبانگی و ترک نفاق و يگمؤّثر است حصول الفت و 
ای دو دسته بعضی جهات توافق موجود و پاره ينا يناست ماب يده و سفياس

مشهود و محسوس که مستلزم بذل دّقت و اّتخاذ  يزموارد اختالف و تما
انه است موارد ارتباط و وحدت يمعادالنه حک يرات متقابله و تدابيمتصم

حّب وطن متعّلق  يکامر  الت مّتحدهيانی ايعکشور  ينر است ... در ايابس
جامعه در صقع واحدند، به  ّيتاز لحاظ عضو  يعبه هر دو جنس است جم

 يند يکمند به بهره ّيتمدن يکاند و از مواهب و برکات لسان متکّلم يک
ه موجبات الفت و محّبت يقالحقبند فیاصول معتقد و پای يکاند و به ّينمتد

دو جنس موجود و حال آن که  ينا ينه بير و اّتحاد و اّتفاق از جهات کث
جائز است  ياوصف آ ينمسأله لون است با ا ينانه مورد اختالف و تبايگ
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تفاوت مورث انشقاق و تجّزی  يناختالف جزئی عّلت افتراق گردد و ا ينکه ا
 : يدفرمامؤّکدًا می ينو همچن« خاندان شود يکمّلت و  يک

َور و الوان که در عالم خل ينا» ممکنات  هکافّ  ينقت مشهود و باختالف ص 
بالغه سبحانی  ّيتموجود و محسوس مبتنی بر حکمت الهی و مش

انگی و يگموجب محّبت و  يدانسانی با هتنّوع در جامع ينا» )ترجمه(«است
 يبی که چون الحان مختلفه ترکيقرنگی گردد به مثابه موسيکاّتفاق و  يهما
و آهنگ  يدفراهم آ يعبد هغمبد و اصوات متنّوعه مقترن و موزون شود نيا

ن ياب ينستان را به ادو  يزو ن )ترجمه(«يدآذان را متلّذذ و محظوظ نما يردلپذ
  :يدفرمات میيحمبارك نص

نسبت به آنان عدم  يداجناس و الوان برخورد نمائ يراگر با افرادی از سا»
ر و به افکار و اذکا يدو به تمامه به خود مشغول مگرد يداعتماد نشان نده

و عطوفت  يتو ابراز رضا يدبلکه بالعکس اظهار مسّرت کن يدخود نپرداز 
 يدرّب ودود است که افراد سف يتدر عالم وجود اجتماعی مورد عنا«. »يدنمائ
ر يگديکنی با روح الهی و وحدت آسمانی با يعالفت و وداد  يته با نهاياو س

مار امتزاج يشسرشار و محّبت و موّدت ب همحشور گردند و با عشق و عالق
 ينلسان به تحس ّيينعل هشود مالئک ينبند و ارتباط حاصل کنند و چون چنيا

 يند و جمال اقدس ابهی از ملکوت اعلی آن جمع متآلف را به اينگشا
طوبی لکم ثّم طوبی لکم و چون  يدخطاب احلی مفتخر و متباهی فرما

ات ييدلب تأبد آن محفل جايادو جنس انعقاد  ينمحفلی مرّکب از افراد ا
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و باز هر )ترجمه( «.مالءاعلی گردد و جاذب الطاف و مواهب عالم باال شود
  :يدفرمات میيحت نصيانات عالياب ينرا به ا يده و سفيانی سيعدو طبقه 

محّبت استوار  ينتا ا يدو به جان و دل بکوش يداهتمام مبذول دار  يتنها»
 ينو ا يدوهبت رخ نگشام يند اير پذ يمگردد و عالئق دوستی و اخّوت تحک

از هر دو  ّيتحاصل نگردد مگر با بذل هّمت و اعمال حسن ن ّيتموفق
ر ابراز مهربانی يگطرف اظهار قدردانی و امتنان و از طرف ديکطرف از 

ر را يگطرف د يدبا يناز طرف يکه هر يقالحقوحدت و برابری فی يتو تثب
 ين. و چون چنيددت نماو مساع يتمنظور متقابله تقو  يندر بسط و توسعه ا

ه موجبات تحّقق وحدت يجبد و بالّنتيا يششما افزا ينانگی بيگشود الفت و 
ی برای ينه تضمياو س يدسف ينا حصول اّتحاد بير عالم انسان فراهم گردد ز 

 )ترجمه( «انگی در عالم امکان استيگمبانی  ييداستقرار صلح جهان و تش
  :يدفرمامی يدخطاب به افراد سف يزو ن

ها به يدشود و با سف يزعز  يلجنس ذل ينکه ا يدوارم که شماها سبب شو يدام»
اختالف و و  ّيتضد ين، ايدصدق و وفا و محّبت و صفا خدمت نما يتنها

ان يقان و ايماست جز به ا يده و سفيان سياعداوت و اعتساف که در م ينا
 «مبارک زائل نگردد. يمو تعال

 ينا ّيتم اقوم توّجه اهل عالم را به مقام و اهمن اتّ ياب ينو باالخره به موجب ا
 : يزالعز دارد قولهمعطوف می يرامر خط

 يببد عنقر يار مهّم است و اگر حصول نيابس يده و سفيااّتحاد س ّيهقض ينا»
 «ه حاصل گردد.يممشکالت عظ
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 :يدفرمامی يزو ن

عاقبت مورث بد و ياد ياعداوت ازد ينمنوال بماند روز بروز ا يناگر کار بر ا»
 «ی گردد.يز شود و سبب خونر  ّيهمضّرات کل

د تا ينالعاده نماکوششی فوق  يدبا يده و سفياعصر ظلمانی هر دو نژاد س يندر ا 
حضرت بهاءهللا در افکار و آداب و رفتارشان پرتو  ينو روح آئ يمانوار تعال

مشترک و  ّيتمسئول ينای ايفد تا برای اينشب و روز مجاهدت نما يدافکند. و با
ها و انیيشنژادی را با تمام پر  يزآمباره و تا ابد عقائد باطله سفسطهيکشان ير خط
نژادها را  ينهائى که در بر دارد به کّلی از خود برانند و اختالط بتيبمص
آنان جدائی  ينموانع و سّدهائی را که امروزه ب يعد و جمينو استقبال نما يقتشو 

کوشد که سهم خود را از آنان می يکراه چون هر  ينافکنده درهم شکنند و در ا
و است که انذارات حضرت عبدالبهاء يکچه ن يدمشکل بغرنج ادا نما يندر حّل ا

که اگر وضع  يمخود مجّسم کن يشو تا وقت باقی است پ يمرا به خاطر آور 
ی که تمام مّلت امريکا را فرا گرفته به کّلی عالج نشود چه ير و خط يزانگغم

 داشت.ی را در بر خواهد يموخ عواقب

 يدمشکل را دارند با ينپوستانی که با عزمی راسخ قصد شرکت در حّل ايدسف
شان ير احساس برتری و تفّوقی را که به ارث برده و گاه نادانسته در ضم

ر را از روی تّرحم يگه از خود برانند و نژاد ديشاند برای هممحفوظ داشته
رنگی يکانه و صفای دل و يمعاشرت صمد بلکه از راه مينننما يتحما

کنند به قبول آن مردم د. و اگر آنچه میينصادقانه آنان را راضی وقانع نما
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بردباری کنند و  يايداند در نهيدعالجی دير و د يدن دراز زخمهای شدياکه سال
 د.ينغالب آ يشصبری خو بر بی

قوا و با گرمی  با کوششی مشابه با تمام يدبا يزپوستان نهيار سيگاز طرف د
ها را د و نشان دهند که حاضرند گذشتهينو اجابت نما يرمساعی آن طرف را تقد

فراموش کنند و قادرند غبار هر شک و سوءظنی را که ممکن است هنوز بر 
 يداز آن دو نژاد نبا يک يچد و هينو دلشان نشسته باشد به کّلی بزدا يرضم

 .يدر حّل نمايگمنحصرًا طرف د ديکه چنان مشکل بزرگی را با يدتّصور نما

ان خاطر صبر کرد و منتظر ينتوان با اطمپندارد که می ينچن يدنبا كس يچه
ا شود تا با ابتکاری و خلق يدسازمانی خارج از امر الهی پ ياشد تا واسطه 

 ينچن يدنبا كس يچفائق گردد. ه يمآن مشکل عظ مساعدی بر حلّ  يطمح
ی و يقو خضوع حق يلو صبر جم ی جز محّبت خالصيز د که چيشاند

و سنجيده و فراستی وافر و مساعی مداوم  يححکمت کامل و ابتکار صح
لکه ننگ اختالفات نژادی را که سبب  نيست که بتواندبا دعا و مناجات توأم 

 يدن از نژاد سفيا. پس بهائيدگشته از دامن کشورشان بزدا ينبدنامی آن سرزم
خطرناک  يرمس ييرمعتقد باشند که تغ اً يّ ان داشته و قو يما يده باياو س

امر  يطهسازمانی خارج از ح ياوئی ير ت که نيسن يناختالفات نژادی در ا
و چاره کار کند بلکه در محّبت و الفت است و در معاضدت  يايدبهائی ب

حضرت عبدالبهاء  يرار است که آن مشکل بزرگ که مورد انذار و تحذيدپا
اق را تحّقق يثراه است که آمال مرکز م ينهماز  يزبود حّل شدنى است و ن

دست به دست  يده و سفياآورد که سآرزوی مبارکش را بر می ينبخشد و امی



     

52 

 

را برای وصول به سر نوشت درخشان آن کشور ادا  يشهم دهند و سهم خو 
 د.يننما

خلق و خوی رحمانی با تمام عمل خالص و و محبوب،  يزدوستان عز 
سی و يات سياو فسادی که از خصائص ح يبو فر  تش چقدر با خدعهّياتجل

و عصمت و  يسدارد. تقد يناحزاب و دستجات آن مّلت است تضاد و تبا
ر يابس هبندوباری که عدّ تگی اخالقی و آزادی بیيخگسپاکدامنی چقدر با عنان

 ينی بينت دارد. الفت و همنشير ی از افراد آن کشور را مبتال ساخته مغاير کث
دار آن مردم را لّکه يعوس ّيتز تعّصبات نژادی که دامن اکثر نژادها چقدر ا

 هاست که اسلح يهصفات و کماالت عال ينساخته دور و پر فاصله است، ا
ران آن سامان در جهاد روحانی يا يدن امريکا است و همان است که بايابهائ
 را يشت درونی جامعه خو ياند تا اّوال حير را به کار گ ها  سالح آن يشخو 

ت آن ياپائی که در ح يربر مفاسد و شرور د ياً جان و نشاط بخشند و ثان
ها و به کار بردن حمله آورند. کامل کردن آن سالح دليرانه مّلت رخنه نموده

از  يشن امريکا را حّتی بياآنها است که بهائ همؤّثر و درست و خردمندان
از منابع ماّدی  ه هر مقدارير ن هر طرحی و ذخيدکش يای ارفت هر نقشهيشپ

آنان را  يرتائيد خواهد کرد و برای زمانی آماده خواهد ساخت که دست تقد
اد و بکار انداختن نظمی جهانی که حال در کالبد يجبرای مساعدت در ا

 خواهد نمود. يتاست هدا ينمقّدسشان در حال تکو  ينمؤّسسات اداری آئ
 الّبد است که با ر امر حضرت بهاءهللايو جهاد دو گانه مبارزان غ يندر ا

ن ياروبرو گردند و چه بسا به عقب رانده شوند لهذا آن سپاه يدمقاومتی شد
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و  ينبجنگند و مردانه با هجوم قوای مرتجع يشبا غرائز خو  يدملکوت با
ران زمانه کاران و مقاومت ارباب منافع و مخالفت مردم فاسد شهوتمحافظه

اری کنند و بر همه غالب گردند و يدند و سخت استقامت و پايز به نبرد برخ
بد آن وقت است که ياان آماده گردد و توسعه و بسط يشات دفاعيز چون تجه

مالمت و افتراء بر سرشان هجوم آورد چنانکه آن  يلتندباد طعن و لعن و خ
مبارزان امر حضر ت بهاءهللا به زودی شاهد آن خواهند بود که دشمنان 

تشان تهمت و افتراء بسته و ّياو بر نانشان آورند يمو ا ينحمله بر د
کرده و آمالشان را به استهزاء گرفته و مؤّسسات و  يرمقاصدشان را سوء تعب

راتشان را سرسری يانموده و نفوذشان را خوار شمرده و اخت يرمعابدشان را تحق
ت يقاز درک حق يای از نفوسی که يلد که قلينمالحظه نما يدحّتی شا گيرند

اند از تحّمل لطمات حمالت و انتقادات روزافزون عاجز ياو  خبرامرهللا بی
ی فرموده ينبيشست که حضرت عبدالبهاء پيند اينگاه از امر الهی تّبری جو 

 يدفت و زحمت و رنج خواهيا يدر امتحان خواهيابه سبب عبدالبهاء بس»که 
 .«يدد

مبارکش در حضرت بهاءهللا که حبًا لجماله و به نام  يرناپذاّما سپاه شکست
 ينتر و با شکوه ينتر ی از سختيکو در  يزخانی طوفانيددر م ينزممغرب
ان هراسان گردد ير گاز انتقاد خرده يدبه محاربه مشغول است هرگز نبا يشجنگها

جلوه  يراش را خوار و حقيهن که با زخم زبان مقاصد عاليااز اعتراضات مفتر  يا
و  ينرفت قوای متعّصبيشپ يداز تهد يدان شود. هرگز نبايشدهند خائف و پر می

ند عقب يز خکه کّل به مقابله بر می ينو مغرض ينمذهبی و مفسد ينمتطّرف
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دان يز ا صدای اعتراض سبب انتشار ندای امر ير ان بدر رود ز يدد و از ميننش
دشمنان. و رد و  يلتر تفّوق آنان بر خيشعّلت تجّلی ب ّيتاست و عدم محبوب

دشمنان  ينتر بالمآل سرسخت يشو ير ی است که نيسطرد به منزله مغناط
ان يدان( کشوری که اعظم مير چنانکه در )ا يدجوی را به خود جذب نماعربده

حادثه و نفوذ  يعدشمنانش بوده بروز وقا ينجهاد امر الهی و موطن شرورتر 
تحّقق وعودش بالمآل بعضی از اعظم دشمنانش  يزاش و نيهی و مداوم عاليجتدر 

ان راسخ فائز کرد و در زمره يمحالت داد حّتی به ا ييرالح نمود و تغرا خلع س
شگرفی در  ييرتغ ينی و چنيمتحّول عظ ينوان وفادارش در آورد. حصول چنير پ

الهی  يلگردد که آن مجاهدان سبراه ممکن می ينخلق و خوی مردمان فقط از ا
لب بي راهنماي تشنه م جانبخش حضرت بهاءهللا را به مردم ياکه مقّدر است پ

د پاک و يناز جهان بزدا يدسرگردان ابالغ کنند خود را از لوث مفاسدی که با
 نگاه دارند.مّبری 

و  ّيتو لزوم ّيتان را از فور يز ست که نه تنها آن عز ينران محبوب قصدم اياای 
با خبر سازم بلکه از امکانات  يدمقّدسی که بر دوش دار  يفهوظ ّيتاهم

فه در حيات و اعمال جامعه ياران در بر دارد که هم نامحدودى که آن وظي
ارتفاع موازين و نّيات و مقاصد ساير مردم  موجب سبب اعتالء آنان و هم

ران از دشوارى ياوار بل مطمئّنم که آن يداى بيان نمايم و امگردد شمهامريکا مى
ه زمان ک ينمرعوب نگردند و با شدائد ا يشو مشکالت شديد وظائف مقّدسه خو 

عالم  يخی را در تار ير نظبس درخشان و بی هدينبا وجود مخاطرت و فسادش آ
 دهد مردانه مقابله نمايند.می يدانسان نو 
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م تا به قدر کفايت از يداوراق کوش يندر ابتداى ا يزر عز يادوستان بس
ی بيان نمايم که يمر عظياهای بسّيتو مسئول يلهای درخشان و جلفرصت

حضرت  يرات و مظالم وارده بر امر جهانگييقتضزمان بر اثر  يندر ا
دوران  ينامر بهائی و چن ينعصر تکو  يرخط همرحل ينبهاءهللا و در چن

ت يقاز حق ينران امريکا گشته است و همچنيابشری متوّجه  يخبحرانی تار 
 يشآن جامعه به حکم اوضاع جبر زمانه بر اجرا يدبا يبرسالتشان که عنقر 

تر و از انذاراتی که برای درک و فهم واضح يزو ن د،ينمی مردانه نماياق
المقدور آن شان الزم است سخن گويم و حّتیدهيناجرای بهتر خدمات آ

ر مشکل ياای را که حصولش بسمحّرکه يهعال ينخصائص و کماالت و مواز 
 و بسط دهم. يحدرخدمات شما ضروری است توض ّيتولی برای موفق

ای درباره جنبه ماّدی خدمات ضروری و مهچند کل يدمقام با ينحال در ا
ران بنگارم، خدماتی که چون در وقت مقّدر به انجام رسد نه تنها يافوری آن 
نقشه ملکوتی حضرت عبدالبهاء را تحّقق بخشد بلکه استعداد و  يهمراحل باق

تا آن ياران را قادر سازد به موقع خود وظائف و  يدنما يزقوائی را نيز تجه
ا يفرا که بدان مفتخرند باحسن وجه ا عظميرسالت  ّيهای ضرور هّيتمسئول

 د.يننما

االذکار و ات خارجی بنای مشرق يننی تزئيعاش ساله با دو هدف عمدهنقشه هفت
و اشاعه امرهللا در ممالک امريکای شمالی و جنوبی حال در سال دّومش  يغتبل

ه سبب يدبه ظهور رس يرهای اخن نموده و با شواهدی که در ماهيارفتی شايشپ
مقّرر بشارت  يخگشته و به تحّقق اهدافش در رأس تار  ينو دلگرمی ناظر  يقتشو 
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اقدامات الزم برای  يعو پرداختن به جم يلهای بعدی برای تسهدهد. قدممی
مرحله متضّمن اتمام  يناالذکار نيز برداشته شده و آخر ات مشرق ينتزئ

ون آغاز گشته و قرار داد اّول مربوط به ساله هم اکنمشروع سی ينوزمندانه اير پ
ه است و صندوق مخصوصى يدبه امضاء رس يعطبقه اّول و عمده آن بنای رف

ن ياوقفه تا پا گشته و ادامه کار بدون  يستأس يابه نام مبارک حضرت ورقه عل
نفس مقّدسی که قلب مبارکش  يزشده است خاطرات شورانگ ينساختمانش تضم
است چنان آن  يقينسرشار از سرور و شادمانی بود  يعرفن يااز ارتفاع آن بن

دهد که حّتی در نفوسی ش قّوت مىيلران را در مساعی نهائی الزم برای تکميا
که ممکن است هنوز بپندارند که ساختن چنان بنائی از حّد قدرت جامعه بهائی 

 .نخواهد گذاشتی باقی يدون است ادنی شک و تردير ب

با مشکالت  يدکه با يمساله قدری تأّمل نمائقشه هفتی نيغحال در جنبه تبل
 يدتش را مطالعه کرد و سنجّيااش مبارزه و مقابله نمود و حوائج و ضرور آينده

ت و صورتش دلربا و يأمشرق االذکار غرب ه ينو فراهم آورد. هر چند اّول
و مقصد و آمالی که دربر دارد بس  يعاش بدو هندسه يمو ابعادش جس يلجم
زمان آن را به همان گونه نگريست  يندر ا يداحوال با يناست با همه ا عيرف

که به ديگر مؤّسسات و تشکيالت ادارى بهائى که همه براى اين طرح 
سائل صحيح ترويج و انتشار آمال و حقايق و اند که به منزله وسائط و شده

 و اصول امر الهى باشند.
 هرا به آنچه الزم يشو مداوم خو  قيًا توّجه دقيمران امريکا مستقيا يدپس با

م ياد و فرد فرد اعضاء جامعه قينساله است معطوف نمادر نقشه هفت يغتبل
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امرهللا و  يغتّصور کنند که تبل يدد. هرگز نباينبه تدارک واجبات آن نما
ش با گفتار ّيتو عموم ّيتش و دفاع از مصالحش و اثبات ضرور يقاعالن حقا

 يا ّيهت اداری بهائی اعم از محافل روحانياله تشکيفو کردار منحصرًا وظ
 مقامات ظاهريشانافراد بهائی هر قدر  يعهاى وابسته است بلکه جملجنه

تشان يالو هر قدر تحص يزو منابع و امکاناتشان ناچ يلو تجاربشان قل يرحق
ان نامناسب و يشزندگان يطو مح يدشد نگراني و دغدغه خاطرشانمحدود و 

د چنانکه ينامرهللا مشارکت نما يغبدون استثناء در تبل يدکل با نامساعد باشد
 : يدفرماحضرت بهاءهللا می

مالء البهاء بّلغوا امرهللا آّلن هللا  يا» يزو ن« امره يغهللا لکل نفٍس تبلقدکتب»
 «.امره وجعله افضل االعمال يغقد کتب لکل نفٍس تبل

ز و مقام با ياد نفس آن امتای عالی رساگر کسی از افراد جامعه به مرتبه
تواند از آن شانه خالی کند ی همراه است که او بدون شک هرگز نمیّيتمسئول

هللا است. هر چند آن کلمة يجامرهللا و ترو  يغعبارت از تبل ّيتو آن مسئول
تری را در اشاعه امر الهی يشت بيالنًا امکانات و تسهيامقامات و مراتب اح

توان گفت که آورد اّما نمیمؤّسساتش به وجود مىوران يان و ياو جذب حام
قلوب و افکار طالبان  يباحوال مقامات و مراتب مذکور در تقل يعدر جم

امر بهائی  يختری داشته باشد و چنانکه تار يشامرهللا بالّضروره نفوذ ب يقتحق
اند که دهد چه بسا که احقر نفوس در جامعه بهائی بودهان شهادت میير در ا

فته حّتی از هوش و يادوخته و مقامی نينای نه و تجربهيدای ندمدرسههرگز 
ای نائل گردند هيماند به فتوحات عظاند که توانستهعاری بوده سرشارذکاوت 
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ات اهل علم و دانش و تجربه در مقابلش کم فروغ جلوه يقکه اعظم توف
 کند.می

ا حساب يسکل يخبه حسب تار  يزپطرس ن»به شهادت قلم حضرت عبدالبهاء: 
ماهی برود هفت  يدخواست به صتوانست نگاه دارد. و وقتی میهفته را نمی

خورد را می ينخورد چون آن هفتمی را میيکبست هر روز بسته غذا می
 «داشت.آمد سبت را نگاه میدانست روز سبت است آن وقت میمی

توانی قادر بود در شخص ساده و نا« پسر انسان» يا يحپس اگر حضرت مس
جری من فمه اسرار »حضرت بهاءهللا  يشای بدمد که به فرماچنان قّوه

ن از دهانش جاری شود و او را يانی اسرار حکمت و بيع« نياالحکمة والب
 يشای خو يسو مؤّسس کل ينن مرّجح شمارد و او را جانشّيو حوار  يربر سا

قوائى را  نی پدر آسمانی چهيعکه حضرت بهاءهللا  يدر مالحظه کنيگشمارد د
 يلت نهد تا در سبيعتواند به ودبندگانش مى ينتر ير و حق ينتر يفدر ضع

 ينات اّوليقای نائل گردند که حّتی توفهيماجرای مقاصد مقّدسش به امور عظ
 .يددر مقابلش بزرگ ننما يححواری حضرت مس

حضرت اعلی روحی »صادر گشته:  ينر از قلم مبارکش چنيگو در مقام د
دت نملة ان تفّسرالقرآن من ذکر باطنه و باطن باطنه ا، لو ار يدفرماله الفدا می

را  يفه الکائنات چون مور ضعيققد تلجلج فی الحق ّيهالّصمدانهللانلتّقدر ال
ضات جمال يو ر معلوم است که در ظّل فيگحاصل د يفاستعداد لط ينچن

و الهام  ييدحاصل گردد و چه تأ يتالحّبائه الفدا چه عون و عناقدم روحی
 «متواصل شود.
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و امر الهی چنان  يرو زمان چنان خط يعان خدمت چنان وسيدامروز م
زات ياو امت يلو عّده خادمانش چنان قل يرو فرصت چنان قص يمعظ

حضرت بهاءهللا  ينوان آئير از پ يک يچاست که ه يلاش چنان جلمخصوصه
پسندد که و نمیتواند ای نمیانتساب به نام مبارک او است لحظه يقکه ال

 آنى توّقف و فتور به خود راه دهد. 
ش ير حساب و مسو قدرتش بی يرناپذکه سطوتش عام و مقاومت ّيهاله هآن قو 

و ظهورات و بروزاتش  يزه تّصور و تصّرفاتش اسرارانگيطخارج از ح
ه يققد تلجلج فی حق»ای که به فرموده حضرت اعلی ، قّوهيزختير ح

قد اضطرب »اش ه حضرت بهاءهللا قوای نافذه نّباضهو به فرمود« الکائنات
ای قّوه يناست چن« يعبهذالبد يبالّنظم من هذا الّنظم االعظم و اختلف الّترت

ه يدهای پوسی دو دم در کار است تا از طرفی رشتهير شمش هبه منزل
بافته است ها تار و پود نسج جامعه متمّدن عالم را به هم ای را که قرن هيقعت
هائی را که هنوز امر نوزاد الهی را در ر گرهيگهم بگسالند و از طرف د از

قّوه حائز  ينا يدرا سلب نموده به کّلی از هم بگشا يشبند کرده و آزاد
مشاهده نتوان کرد حال بر عهده  يزن ياامکاناتی است که حّتی در عالم رؤ 

ورًا مغتنم ها را کاماًل و متهند و آن فرصتيز ران امريکا است که برخيا
 : يدفرماد آورند که میيان حضرت عبدالبهاء را بياب ينشمارند. و ا

عالم  ينآرزوی رجوع به ا يام حقائق مقّدسه مالءاعلی در جّنت عليو ال»
 هعتب يتد تا موّفق به خدمتی به آستان جمال ابهی گردند و به عبوديننمامی

 «م کنند.يامقّدسه ق
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شود تر میهر دم خاموش ينر آن انوار دجهان ما امروز جهانی است که د
انفجار  هامان و غالب هر روز به نقطم بیيز ناليو ناس يرو قوای انفجارپذ

رحمانه نژادی و مذهبی شود. جهانى که در آتش مظالم بیتر میيکنزد
 ينز يگهای باطل و نادرستى که جاآراء و افکار و مرام يبگدازد و در فر می

و احکام مقّدسش گشته سرگشته و سرگردان  يمتعالهمتا و پرستش خدای بى
 است. 

 يهًا در آن رخنه نموده پايدجهانى که با مفاسد و انحطاطات اخالقی که شد
تن است و در دام هرج و مرج و يخه و در حال فرور يددش پوسياو بن

تحّوالت و انقالباتی که امروز در  ينهای اقتصادی در بند است. اکشمکش
است که حال  ّيهه نفوذ همان قّوه غالبه نافذه الهيجمه در نتجهان ما است ه

ت عالم انسان را منقلب و دگرگون ياح ينکار است چن يتبا آن که بدا
 سازد.ساخته و می

ی که در مقابل ما است البد هر ناظری را يز و تأّثرآم يزانگغم همنظر  ينچن
 ّيرخبر است متححضرت بهاءهللا بی يدها و مواعگوئیيشکه از مقاصد و پ

و  يدس و حرمان دچار ننمايأوانش را به ير سازد. اّما هرگز پو مبهوت می
تر و شوق و انشان را راسخيمدازد بلکه اينمساعی و مجهوداتشان را از کار ن

ی که قلم يعان وسيدد و در مينتر نمايدمی شدياتر کند تا قيشذوقشان را ب
رموده کمر هّمت بربندند و در ف يمان طرح و ترسيشحضرت عبدالبهاء برا

د و ينرا ادا نما يشالقّوه سهم خو بخش حضرت بهاءهللا حّتیم نجاتياانتشار پ
ت يالدر دستگاه تشکای که چند سال است با زحمت و مشّقت هيلهر وس يدبا
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آن را وسيله اجراء مقاصدى سازند که  گيرند واند کاماًل به کار ساختهخويش 
که مظهر نادر نيز  االذکار اند و مشرق خلق شده ّققشآن وسائل از براي تح

را بازی کند و در  يشنقش خو  يدران است باياروح فداکاری و جانفشانی 
را ادا  يشبد سهم خو ياکره غربی گسترش يمدر سراسر ن يدکه با يغنهضت تبل

 .يدنما
ما نهاده  يشزمان در پ ينهای اها و آشفتگیهائی که آشوبفرصت ينهمچن

س و حرمانی و سرگردانی و يأهائی و هول و هراسی و ت با همه غماس
هائی د، با همه ناخشنودی و شکوهيز انگنی که بر میياخشم و غضب و طغ

حّل مشکالت راه فتن ياآورد، با همه جستجوها و تالشی که برای که ببار می
اده ها استففرصت ين، از همه ايدبانبايد از دست رود بلكه کنداد میيجا

بخش امر حضر ت وی نجاتير نمائيم و آنها را برای اعالن و انتشار ن
ر يگا دير وانش به کار گيريم ز ير ن روزافزون پياد عدد سپاهيابهاءهللا و ازد

اوضاع و احوال مساعدی هرگز  ينفرصت گرانبهائی و تقارن چن ينچن يدشا
ران سپاه اسم ن امريکا، آن علمدايا. حال وقت آن است که بهائيايدبه دست ن

ندا برآورند و اعالن کنند که  نظم اداري  ت مخصوصهيالاعظم از راه تشک
ند و بکوشند تا مردمان درمانده و خسته و ناتوان يز اند برخو آماده ّيامه

عصر حاضر که به محاربه با خدا برخاسته و از انذارات الهی غفلت 
امر بهائی  ينحصن حصبند و امن و امانی را که فقط در يااند نجات نموده

 خلق عرضه دارند. يعفت بر جمياتوان می
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و  ّيتی که در امريکا و کانادا آغاز گشته چنان فور يغلهذا نهضت کنونی تبل
 هخاّلق ها نهضتی است که با کلم يردارد که تّصورش را نتوان کرد ز  ّيتاهم

اسر محّرکه سر  هی حضرت عبدالبهاء آغاز گشته و با همان قوّ ياالواح وصا
به نحوی به آن پرداخت که با اصولی  يدکره غربی را فرا گرفته است و بايمن

اش وضع يهبه اهداف عال يعاجرای مؤّثرش و وصول سر  ينکه جهت تضم
 شده موافق و مطابق باشد.

شان تنظيم و کسانى که در اين نهضت تبليغى شرکت دارند چه آنان که وظيفه
باشد همگى بايد پيش از هر کار افش مىمديريت آن يا خدمت در اجراى اهد

 ينامر الهی به خوبی آشنا سازند، در ا يمو تعال يخهای متنّوع تار خود را با جنبه
پردازند و  يشخو  هت مقّدسيعآثار شر  هبا دّقت و آگاهی تمام به مطالع يدراه با

د و در ينکنند و مبادی و احکامش را جذب خود نما يقش غور و تحقيمدر تعال
نات و ياذّکرات و اهداف و اصولش تفّکر و تعّمق کنند و برخی از بت

کاماًل تبّحر  يشت ادار يالرا به حافظه بسپارند و در اصول تشک يشهامناجات
با مساعدت  يدبا ين. همچنباشندبا خبر  يهو تحّوالت جار  يعبند و همواره از وقايا

ه و يننی زميعاسالم  نيو اصول د يختعّصب از تار موّثق و بی و مآخذي منابع
و خضوع و فارغ از هرنوع  يمبند و با تکر يا يحامر مقّدسشان اّطالع صح منشأ

از آثار مقّدسه ظهورات بابی و بهائی  يرقرآن پردازند که غ هداوری به مطالعيشپ
در اوضاع و  يدبا يزاست و ن ّيهانه کتاب مستندی مشتمل بر کلمات الهيگ

اصل و ظهور امر الهی و مقام و دعوی مبّشر کنند که با  يقاحوالی تحقّ 
 دارد. يمارتباط مستق يشاعظمش و احکام صادره از قلم اعال
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است اصواًل بدست  يغان تبليدشان در مّيتکه رمز موفق يطشر ا ينو چون ا
در ممالک امريکای  يشخو  ّيتاالمکان قبل از آن که به مأمور حّتی يدآمد با

موزند و از فرهنگ و ياممالک را تا حد ممکن بد، زبان آن ينم نماياق ينالت
ی يکعادات و آداب مردم آن کشورها با خبر گردند. حضرت عبدالبهاء در 

 ينهمچن: »يدفرمات امريکای مرکزی میّيای با اشاره به جمهور يغاز الواح تبل
و « لی، مألوف باشنديو به لسان اسپان يدروند بانفوسی که به آن صفحات مى

دان... توّجه به سه دسته جزائر جمعی زبان: »يدفرمامی ينچن ريگدر لوح د
که به اطراف  ينمبّلغ: »يدفرمامی يزو ن« ديننما يفيکی پاسياه در يمعظ
شوند بدانند مثاًل نفسی که در لسان هر مملکتی که داخل می يدروند بامی

هر ی مايننفسی که به لسان چ يدپون ماهر به مملکت ژاپون سفر نماالسان ژ 
 «بشتابد و علی هذالمنوال. ينبه مملکت چ

ی در ممالک امريکای شمالی و جنوبی يغران که در نهضت تبليااحدی از 
پندارد که هر نوع ابتکار و اقدام  ينچن يدکنند هرگز نباخدمت می

 يلاز قب ّيهمنحصرًا از طرف مؤّسسات امر  يدبا يلسب ينمخصوصی در ا
 يلو تسه يجه توّجهشان معطوف به ترو و لجنات باشد ک ّيهمحافل روحان

فرد فرد  يدشد يفه و تکليفساله است بلکه وظهفت هوصول به اهداف نقش
ست که هر يننی امناء نقشه ملکوتی حضرت عبدالبهاء ايعن امريکا يابهائ
 هرفت نقشيشتحت اصول اداری امرهللا هر نوع خدمتی را که برای پ يک

شمارد آغاز کند و به استعداد خود می داند و در حدّ هفت ساله مناسب مى
حّتی وخامت  يزچ يچرا ه يغش مبادرت ورزد و طالبان مهاجرت و تبليجترو 
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قّلت علم و  يافقدان استعدادات معنوی  يافقر منابع ماّدی  يااوضاع جهان 
ان يدم در آن ميااز ق يدتجربه که وجود همه ممدوح و مقبول است هرگز نبا

نات مکّرره حضرت ياای محرومشان سازد که بنا به بباز دارد و از قّوه
حضرت  ّيهات موعوده حتمييدتأ يسعبدالبهاء چون شامل حال شود مغناط

منتظر  يد. آن نفوس مبارکه هرگز نبايدبهاءهللا گردد و امداد و نصرتشان نما
شان کنند، يقتشو  يادگان منتخبه جامعه دستوری به آنان دهند ينند که نماينبنش

نًا ياوطنشان احانشان و دوستان هميشبا موانعی که اقوام و خو  يدنباهرگز 
نهند از خدمت منصرف گردند. حضرت بهاءهللا خطاب به راهشان می يشپ

 : يدفرمامی ينچن يدم نماياامرش ق يغهرکس که بر تبل
ح يانمائی که ار االصباح چنانچه مشاهده میح باش در امر فالقيامثل ار »

نه از معمور  يدنماخود بر خراب و معمور مرور می تيّ نظر به مأمور 
و در «. خود داشته و دارد ّيتمسرور و نه از خراب محزون. نظر به مأمور 

 : يدفرمار میيگمقام د
هللا و عل زاده الّتوکل علیيجو اذًا ارادالخروج من وطنه المر رّبه »

تعل بذکره يشقطاع بطراز االن ّينالتقوی...اذًا اشتعل بنارالحّب و ز لباسه
  .«العباد

 يادشمن دانسته  ياپروا از موانعی که دوست آن که بصرافت طبع و بی
با  يدکند بام میياامرهللا ق يغنهد با عزمی راسخ بر تبلندانسته در راهش می

ی را بپيمايد تا جهد و کوشش شخصی او يقکمال دّقت بسنجد که چه طر 
خواهد ان کسانی شود که مىيما يتتقو و  عالقهمنجر به جلب توّجه و حفظ 
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تا که در اوضاع و احوال محّل سکونتش  يدنما يقتحق يدتبليغشان نمايد. با
ه و با نظم و يشهای مفيدى موجود است از روی فکر و اندچه فرصت

های روش ينهمچن يدآنها را برای حصول مقصد و هدفش بکار برد. با يبترت
ها هگايشها، شرکت در نمادر کلوب ّيتعضو د مانند ير گيشمتنّوعی را در پ

که به مبادی امرهللا مطابقت  يیهاهائی با موضوعاد نطقير ها و او انجمن
ت، رفاه اجتماعی، مدارا و بردباری مذهبی و ّيااعتدال، اخالق يلدارد از قب

در  يان ياه اديسمقا و يقتسامح نژادی، همکاری اقتصادی، اسالم و تطب
های و سازمان انهدوست های اجتماعی و فرهنگی و انسانّيتالها و فعّ انجمن

حال که اصالت  ينکه همه در ع يدشرکت نما يتو ترب يمو تعل ّيريهخ
های متعّدد و وسائل شود راهسبب می يزدارد نامرالهی را محفوظ می

و  يتترب از آن راه ها بتواند متدّرجًا ر ش بگذارد تا ياگوناگونی را در اخت
. و در هر کوشش را تأمين نمايدان نفوس يمو باالخره اقبال و ا يتحما

سته يو د آورد که پياسته متوّجه و واقف باشد و در همه حال بيو پ يدی بايغتبل
احکام و  ّيتجالل و وقار و مقام اعالی امرالهی را محفوظ دارد و جامع

و از  ن سازد.ياش را نماّيتاصولش را مراعات کند و جهانی بودن و عموم
 .يدت و شجاعت دفاع نماير با غ يشتيامصالح متعّدده ح

از  يدبه چه مقدار گوش شنوا دارند تا معلوم گردد که با ينبسنجد که مستمع يدبا
ت را يقتا طالبان حق يدامرهللا را به آنان ابالغ نما يممستق يرغ يا يممستق يقطر 

و  ينستن به مقبليو پتی امرالهی با خبر گرداند و آنان را بر ياح ّيتاز اهم
ى يحمثل اعالئی را که حضرت عبدالبهاء مقّرر و نصا يدراغب سازد با ينمؤمن
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اوقات با  يعت در جميقن فرموده همواره بخاطر آورد با طالبان حقيارا که مکّرر ب
 يدوار است در قلوبشان القاء نمايدی را که اميممحّبت رفتار نمايد و روح تعال

را به  يشد، تا خو يز ن سازد تا آنان را برانگيار خود نماچنان در گفتار و کردا
ند يو پ بخشيده جّسمي دا در خود تمبارک يمنتی که چنان تعالياخاطر با د يبط

ت يقبر احکامی اصرار نورزد که ممکن است بر طالب حق يتدر بدا يددهند. با
او را با بکوشد که  يداق باشد بلکه بايطی اليلان فائز گشته تحميمکه تازه به ا

بلوغ رساند و او را مدد کند تا  هصبر و حکمت و استقامت پرورش دهد و به رتب
ان و اطاعت محضه خود را از آنچه از قلم حضرت بهاءهللا صادر گشته يما

وان امرهللا معّرفی ير او را به جامعه پ يدو چون به آن مقام رس يدعلنًا اعالم نما
رکت در خدمات جامعه محّلی او را قادر و با د وستی و محّبت دائم و ش يدنما

رفت يشت جمع اهل بهاء و پيااوقات سهم خويش را در ح يعسازد که در جم
 بهائي و در هماهنگی مجهودات جامعه يدمصالحش ادا نما يممقاصدش و تحک

چنان  يش. و شخص مبّلغ تا در فرزند روحانی خو يدر شرکت جو يگبا جوامع د
را  يشد تا بنوبه خود قوايز بر خدمت امرهللا برانگ شوقی ندمد که او را مستقالً 

ش عامل يدجد ينو به موجب احکام و مبادی د يدنفوس نما يرسا يتصرف هدا
 نشود. و خرسند گردد هرگز قانع

شرکت  اند ران امريکا آغازش کردهيای که يغنهضت تبل ينهرکس که در ا
متوّجه باشند  يدبااند دارد مخصوصًا کسانی که مهاجرت به نقاط بکر کرده

ت اداری جامعه که مخصوص رهبری و همآهنگی و يالبا تشک يدکه با
ای داشته باشند ستهيو و پ يکی به وجود آمده ارتباط نزديغخدمات تبل يلتسه
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 هت منتخبيأو اشاعه امر حضرت بهاءهللا با ه يجو در خدماتشان در ترو 
محافل روحانی  يار منتسبه و دوائ يغاش لجنه مّلی تبلمؤّسسات تابعه يامّلی 

متحدالمآلها،  ياشان مرتبط گردند و به واسطه مکاتبات يغمحّلی و لجنات تبل
د تا دستگاه ينر ارتباطی سعی نمايگوسائل د ياهای خبری ّيهنشر  ياها گزارش

از  يقطر  ينی نظم اداری به کمال آرامش و سرعت به کار افتد و به ايغتبل
ی و عمل زائد و مکّرری و ير و تأخ يقو تعو هر نوع آشفتگی و ابهامی 

 يتحساب فضل و عناباران بی ودی شير اتالف جهد و کوششی به کّلی جلوگ
مانعی  ينت بهائی بدون کمتر يالآسا از مجاری تشکيلحضرت بهاءهللا س

دل و جان مردمان جاری گردد که حاصل پر برکتی که  هچنان بر مزرع
 .است به دست آيد ی فرمودهينبيشحضرت عبدالبهاء پ

 جامعه بهائی امريکا بی يخی که در تار يغم مشترک و جمعی تبلياق يندر ا
 يفهرا که وظ يغتبل يلامر جل يدبا يدسابقه است هرکس که در آن شرکت نما

شمارد و هر کس که  يشت خو ياامر ح ينن است بزرگتر يابهائ يععمومی جم
اش و در های روزانهو تماس هاّيتم حضرت بهاءهللا است در فّعالياحامل پ

تش و در يالاوقات تعط يا، در هنگام گردش يشطول سفرهای کاری و معمول
بداند که  يشه بلکه افتخار خو يفوظ يدای که باو محّول گردد باهيفهر وظ
 يامطمئن باشد که از قبول  ينرا در همه جا پراکنده سازد و از ا يتبذر هدا

م جانبخش است نهراسد ياکه حامل آن پ رّد مردم و ضعف و ناتوانی خود
حضرت  هزيرا هر چه باشد بايد  مطمئن باشد که مشيت غالبه و قدرت فائق

ه را سرسبز گرداند و در اوضاع و ّيببهاءهللا مظهر ظهور الهی آن بذرهای ط
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های افشانده ت خرمنی را که محصول تخميسکس معلوم نيچاحوالی که بر ه
و حاصلی پرثمر و پر برکت به آنان عطا  يداوان او است بارور نمير پ

به محفل  يداگر چنان کسی عضو محفل روحانی باشد با ينفرمايد و همچن
 يترا در هر جلسه در نها يشمتّذکر گردد که قسمتی از اوقات خو  يشخو 

د که چه راهی را در ينمشورت نما ينتوّجه و تبّتل و اخالص حصر در ا
شود و منابعی  يغد که سبب رونق تبلينّبث جو ند و به چه وسائلی تشير گ يشپ

اگر چنان  يزاست فراهم آيد. و ن موجودش يتکه برای ترّقی و توسعه و تقو 
بدون  يدرا با يعای که جم)مدرسه يدکسی در مدرسه تابستانه شر کت جو 

فرصت مبارکی را  ينچن يدکرد که در آن حاضر باشند( با يقاستثناء تشو 
ها و خطابات و مطالعات و بحث و فاده از نطقت شمارد و با استيمغن

م ياتری بتواند پيشب يرکند تا با اعتماد و تأث يترا تقو  يشفحص معلومات خو 
هر وقت بتواند  يدبا يز. و نيدران منتقل نمايگمبارکی را که با خود دارد به د

بدمد و به  يغها ذوق و شوق تبلجوامع بهائی پردازد و در آن ينبه سفرهای ب
ر و فطن و پرشورند و ياامرهللا چقدر هوش ينانگان نشان دهد که مرّوجيگب

 .مؤّسساتشان اصواًل به چه مقدار مّتفق و مّتحد
ت و ّياجمهور  يعنژادها و جم يعجهاد روحانی که جم ينهر کس که در ا

در وقت  يدبا يدطبقات و مذاهب نيمکره غربى را در بردارد شر کت نما
ه و سرخ پوستان و يانژاد س يتمعطوف به هدارا  يشمساعد توّجه خو 

قدم امر اعظم در بندگان ثابت هو آنانرا در زمر  يدن نماياوديهوها و يماسک
ت که يسن ينتر از اتهيسخدمتی به آستان الهی خوشتر و شا يچآورد. حال ه
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ن يااز آن نژادها بر تنّوع جامعه بهائ يند عدد مؤمنياکسی موّفق گردد با ازد
ر متفاوت نوع بشر، که ياعناصر بس ين. اختالط ايدزايفاّره امريکا بسراسر ق

در نسج اخّوت عمومى بهائى بهم بافته و با قّوه محّرکه نظم ادارى الهى 
مجذوب و ممزوج يکديگر شده باشند و هريک از آن عناصر سهم خويش را 

اهد بود در افزايش غنا و جالل حيات بهائى ادا کرده باشد، يقينًا موفقيتى خو 
که حّتى تصورش باعث دلگرمى و سرور هريک از احّباء خواهد شد. 

 اند: ن فرمودهياب ينحضرت عبدالبهاء در لوحی چن
الّنوع و متفاوت الّلون و های حدائق هرچند مختلفگل يدمالحظه نمائ»

باد نشو و  يکآب نوشند و از  يکالّصور و االشکالند ولی چون از مختلف
د آن تنّوع و اختالف ينشمس پرورش نما يکء يااز حرارت و ضد و يننما نما

و  ينحياها و ر ای را گلهيقر گردد، اگر حديگديکد جلوه و رونق ياسبب ازد
 يکلون و  يکنوع و  يکشکوفه و اثمار و اوراق و اغصان و اشجار از 

وجه لطافتی و حالوتی ندارد ولکن چون يچباشد به ه يبترت يکو  يبترک
 هو جلو  يينی سبب تز يکاوراق و ازهار و اثمار گوناگون باشد هر  الوان و

لطافت و طراوت و حالوت  يته شود و در نهايقه انيقسائر الوان گردد و حد
و  يعتفاوت و تنّوع افکار و اشکال و آراء و طبا ينو همچن يدجلوه نما

د در باش ّيتوحدان هاخالق عالم انسانی چون در ظّل قّوه واحده و نفوذ کلم
 هم جز قوّ يو و کمال ظاهر و آشکار شود ال يتعظمت و جمال و علوّ  يتنها

ء است عقول و افکار و قلوب و ارواح يااش يقبر حقا يطکلمةهللا که مح
 :يدفرمار میيگو در مقام د« عالم انسانی را در ظّل شجره واحده جمع نتواند
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ها به يدد و با سفشو  يزعز  يلجنس ذل ينکه ا يدوارم که شماها سبب شو يدام»
ری يگو در لوح مبارک د.« يدصدق و وفا و محّبت و صفا خدمت نما يتنها
 : يدفرمامی

نوع انسان مؤثر است حصول  ّيتکه در وحدت و تمام هی ازاصول مهمّ يک»
و « است* يده و سفياافراد س ينانگی بيگانگی و تّرک نفاق و بيگالفت و 

 ی چنين آمده است: يغدر الواح تبل
نفوس  ينا اير ز  يدده ّيتر اهمياها را بسنی هندیيعهالی اصلی امريکا ا »

از بعثت حضرت محّمد حکم  يشالعرب هستند که پةير جز  يمهمانند اهالی قد
ن آنها طلوع نمود چنان روشن ياو حوش داشتند چون نور محّمدی در م
شوند و  يتهنود اگر ترب ينا ينشدند که جهان را روشن کردند و همچن

آلهی چنان روشن گردند که آفاق را  يمت که به تعاليسای نبند شبههيا يتاهد
 : يدفرمامی يزو ن«. دينروشن نما

به  ينو همچن يدت کانادا ارسال دار ياوال يربه سا يناگر ممکن است مبّلغ»
  :و در همان الواح مقّدسه مذکور« يدبفرست ينوها مبّلغيملند و بالد اسکينگر 
وها ... برسد... اگر هّمتی يمهللا به مسامع اسکنداء ملکوت بلکه انشاءهللا»

و « دارد يدشد يروها نفحات آلهی منتشر شود تأثيمن اسکياکه در م يدنمائ
 : يدفرمامی ينهمچن

عبدالبهاء  يباند و در مکاتفرموده يرتبش يلالحمدهلل آنچه در الواح به اسرائ»
فته و بعضی وقوع ياضی وقوع تحّقق است بع ّيزدر ح يعشده جم يحتصر  يزن

م ذّلت ّيااند که افرموده يحفت، جمال مبارک در الواح مقّدسه تصر ياخواهد 
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سلسله روز به روز ترّقی خواهد  ينشامل گردد و ا يتگذشت ظّل عنا يلاسرائ
 «.فتيانمود و از خمودت و مذّلت هزاران سال خالصی خواهد 

های و لجنه ّيهملّ  ّيهفل روحانت به عنوان اعضاء محايالکسانی که در تشک
و فوری  يره خطيفوظ ينهمواره ا يدکنند بامحّلی خدمت می ياای يهمّلی، ناح

الت ياا ّيهد داشته باشند که در اندک زمانى ضروری است که در بقيارا ب
 يفهای بهائی ولو آنکه ضعّيتت کانادا جمعياکشور امريکای شمالی و وال

مراکز اساسی  ينالقّوه بکوشند اشود و حّتی يلتشک و ابتدائی و محدود باشند
 هم ّيتبسرعت و با اتقان به محافلی مستقل و کارآمد که رسم يسالّتأسيدجد

اهی را بنا يگپا يند نهادن و چنيانی را بنيابن ينگردد. چن يلداشته باشد تبد
بخش است ر الزم و روحيار صعب و مشکل است اّما بسياکردن اگر چه بس

بالوقفه و پرشور  يتبه حما يلسب يندر ا يدذا افراد جامعه بهائی امريکا باله
انه و يمهر قدر حک يهات محافل ملّ يما تصمير قائم گردند ز  يشدرنگ خو و بی

حاضر به  ينباشد تا عّده کافی مهاجر  يقهای دقعملی و همراه با نقشه
ات و يممه تصمد آن هينم ننماياها قطرح ينفداکاری نباشند و براجراء ا

است که افراشتن علم حضرت  ينچن يقينای نبخشد. به هيجها هرگز نتنقشه
در شهرها و  يشن نظم ادار يانواحی بکر و ارتفاع بن ينبهاءهللا در قلب ا

اش در يهلنگر گاهی مستحکم و دائم برای مؤّسسات عال يسقصبات و تأس
قدم الزم  ينمشهود تر و  يناّول هقلوب و ارواح ساکنان آن مناطق به منزل

هفت ساله محسوب  هی د ر ظّل نقشيغنهضت تبل يهراحل باقّي مبرای ط
االذکار که از ات خارجی مشرق ينه تزئيکر در حاليگاست و از طرف د
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ی هنوز در مراحل يغه جهاد تبليداهداف همان نقشه است به مرحله آخر رس
نوبی نتوانسته است است و هنوز در نقاط بکر و کشورهای امريکای ج يهاّول

الزم است  يلسب ينمؤّثر افتد. بلی هّمت و مجاهدتی که در ا يدچنانکه با
ر صعب و دشوار است و شرايطى که الزمه بناى چنان تأسيسات اّولّيه يابس

اند يمخدمت عظ ينم به چنيااست بسى نارسا است و نفوسی که قادر بر ق
نات يااّما مکّرر در مکّرر ب کافی يرر محدود و غياو منابعشان بس يلبس قل

 ه که: يدان بخشيننات مبارکه به ما اطمياب ينحضرت بهاءهللا به امثال ا
ارب معه کّل من فی يحاالنشاء و البهاء فی ارضوم واحد علی حبّ يقلو »

 ينا ياآ« م اظهارًا لقدرته و ابرازًا لسلطنتهيهلبه هللا عليغاالرض و الّسماء ل
االعظم نازل از قلم م لَهم جمال قدم جّل اسمه يغبل انينو اطم يحوعده صر 

  يدفرمانشده که می
هللا علی لبهيغوم واحدمنکم علی نصرة امرنا ليقفوهللا الذی الآله ااّل هو لو »

در « الّسموات و االرضلبه هللا علی من فیيغمائة الف ولو ازداد فی حّبه ل
  :يدفرمامقام حضرت عبدالبهاء می ينا

ی يلنفوس مؤمن ثابت معدود قل يحم مسّياکه در ا يدف مالحظه نمائدراسال»
ی بظّل يممعدوده جّم عظ ينبودند ولی چنان برکت آسمانی نازل شد در سن

حّبه هفت خوشه برآرد و هر  يککه  يدفرمادرآمدند، در قرآن می يلانج
دانه هفتصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد يکنی يعخوشه صد دانه بدهد 

مملکتی شد  يتر واقع که نفس مبارکی سبب هداياچه بس يدفرمامضاعف می
و  يتبلکه نظر به عنا يمنمائ يدنبا يشخو  ّيتحال نظر به استعداد و قابل
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بد و ذّره حکم آفتاب يا ياکه قطره حکم در  يمم نمائّياا يندر ا ّيهضات آلهيو ف
 «. يدجو 

ی را يمامر عظ ينکه علم چن کسانی باشند ينآنان که عزم راسخ دارند که اّول
شوند که کلمات جانبخش زنده مى يند از ايندر کشورهای مذکور بلند نما

محبتى که چون يکه و تنها قيام کنند « جوشن محبتش را در بر کنند»فرموده 
شدتش بيشتر گردد و داستان اعمالشان صفحات تاريخ روحانى کشورشان را 

 بيش از هميشه زينت بخشد.
هر : » يدفرمامی يغام حضرت عبدالبهاء در منشور ملکوتی تبلمق يندر ا

ی به ير الت متحده الحمدهلل نفحات هللا منتشر و جم غفياچند در اکثرمدائن ا
علم  يدو شا يدالت چنانچه باياملکوت هللا متوجه و ناظر ولی در بعضی ا

ران علم يابه هّمت  يده بايدمنتشر نگرد يهبلند نگشته و اسرار کتب اله يدتوح
از موهبت يز بد تا آنان را نياانتشار  يهاله يمر موج زند و تعاليادر آن د يدتوح

 ينر چنيگدر لوحی د يزن«. داده شود يبکبری بهره و نص يتآسمانی و هدا
 يلجل يتنهاش بیثاست و حواد يمر عظياکانادا مستقبلش بس يماقل»فرموده: 

« خواهد شد يهلطاف سبحانخواهد گشت و مظهر ا يهاله يتمشمول نظر عنا
: يدفرماکرده می يدوعده مبارکه را تأک ينو در همان لوح مبارک باز ا

 يثيتملک و چه از ح يثيتاست چه از ح يمر عظيامستقبل کانادا بس»
 «.ملکوت

از  يکمرکزى در هر  ههست يکاقاًل  يلقدم اّول که متضمن تشک ينو چون ا
تی که برای يالتشک يداست برداشته شد با امريکای شمالی هاياالت و واليات قار 
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 يمن امريکا بوجود آمده متوجه تحکياو توسعه مساعی متحده بهائ يدتشد
ای گردد که حال معدودی از افراد مهاجر در نقاط منفرد مجهودات مشکوره

به ندای حضرت بهاءهللا  ينمّلتهای امريکای الت يتدارند تا به  هدامبذول مى
هفت ساله طی  هدر طی نقش يغمرحله نهضت تبل يندّوم ينا توفيق يابند و تا

توان گفت که نقشه هفت ساله کاماًل آغاز گشته و به مرحله قاطع و نشود نمی
بر آن جامعه  يدد باران تأئينم نماياه است و اگر بر آن مهّم قيدمهّم تکاملش رس

 يعن رفياه بنب يشت ادار ياله تشکير ببارد و آنان را که در دا يدچنان شد يردل
ان يدپرداخته و در م يشخارج پرشكوه اتينفته و به تزئيا يقاالذکار توفمشرق 

الت امريکای شمالی مّواج ساخته چنان مؤيد ياا يعپرچم امرهللا را در جم يغتبل
شواهد شامله تائيدات مالء اعلى متعجب و  از سازد که افراد آن جامعه خود

 حيران گردند.

از  يدی حّتی قبل از آن باير ريکا در چنان مرحله خطقاره ام يغلجنه تبل
مساعی و با همّتی  يدهای موجوده استفاده کند و به جد تمام و با توحفرصت

انه ير دل يشای وظائف خو يفهائی که بر دوش دارد در ايتمطابق با مسئول
و هر گز از خاطر نبرد که ممالک امريکای مرکزی و  يدسعی و کوشش نما

ًا ثلث تعداد تمام يبنی تقر يعت کشور مستقل يساز ب يشبر ب جنوبی مشتمل
مقّرر است که سهم روزافزون  يرممالک مستقل جهان است که به حکم تقد

د و حال که جهان به سوی يناء نمايفجهان ا هدينمهّمی را در سرنوشت آ
کند و منافع و مقّررات نژادها و ملل و مردمش به هم بافته وحدت حرکت می

کره غربی را يمکشورهای ن ينر فواصل بيگگردد دط و ممزوج میو مرتب
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از آن ممالک  يکنهفته در هر  و استعدادات ماند و امکاناتوجهی نمی
 شود.تر مینياهر روز نما
ن ياهفت ساله طی جر  هو مجهودات تحت نقش ّيتمرحله فعال ينو چون دّوم

به وجود آيد  يشاجرا تی الزم برایيالد و چون تشکير دائم التقدمش تحقق پذ
اند يلنهضت جل ينر ايو اهنگان غيشآن وقت است که احّبای امريکا که پ

ملکوتی حضرت  هانوار تابناک اسم اعظم و طبق نقش يتهدا در پرتو يدبا
رهبری محفل روحانی ملی و مساعدت حتمی لجنه در سايه عبدالبهاء و 

قوای ظلمت و فساد و د و بر صف ينمی عاشقانه نماياقاره امريکا ق يغتبل
جهار روحانی به اقصی نقطه قاره امريکای جنوبی در  ينجهالت زنند و ا

 همه بيست کشور آن منطقه اتّساع دهند.
ران دامن هّمت ياجمعی از  يرلحظه خط ينسزاوار چنان است که در ا

د و به مصداق ينهجرت نما يشر و کشور خو يابرکمر زنند و از شهر و د
با توشه توکل متوجه و « ون زادهم التوکل علی هللايکالء ان بغی لهئو ين» يهآ

د تا ينمفتوحه گردند و مجاهدت نما يره و بکر و غيدعازم آن نقاط بع
خر به جنود الوحی و يسّ اّنها »های مستحکم قلوب مردمان را به مصداق قلعه

به ورانشان که قبل از ايشان ياران و ياند تا يند. منتظر ننشينبگشا« نياالب
د بلکه ينی را اّول طی نمايغاند مرحله نهضت تبلتبليغ و مهاجرت قيام کرده

 يخفصل تار  ينتر ند تا مرحله دوم را که درخشانيز ساعت برخ يناز هم
 يغاّول به تبل يدرهگذر با يند و در اينالمللی امر مبارکشان است آغاز نماينب

د: ينفرمااشند که مین حضرت بهاءهللا ناظر بياب ينپردازند و به ا يشخو 
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لغ الناس يبلغ نفسه ثم يببغی له به ان ينومنکم من اراد ان يبّلغ امر مواله فل»
 يشظفر و نصرت امرهللا را نصرت خو  يدبا« ينذب قوله قلوب السامعيجل

به  يدبا« عل هّمه نصرة االمر فی کل االحوال يج» يدفرمادانند چنان که می
ضات است يو م اخذ از بحر فيو اصل ال»که  نات مبارکه ناظر باشندياب ينا
 يغمن ارادالتبل يزو ن«. نظر به کوچک و بزرگی ظروف باشد يدر نبايگد
با همان روح انقطاعی که حضرت  يدبا« ياقطع عن الدنينبغی له ان ين

م نمود و مردم مختلف آن ممالک را به ذکر يابود ق يشعبدالبهاء مثل اعال
 ب و جذب کرد.الهی و معرفت مظهر ظهورش جل
م ارتعشت االرکان و اقشعّرت الجلود و يو »در آن روز که به فرموده مبارک 

را در دل و جانشان چنان فروزان  يهنار موقده اله يدبا« شاخصت االبصار
 يفهوا خف»چون  يدهای عالم از اطفائش عاجز باشد. بايادارند که در 

نمايد نه از مرور مى که بر خراب و معمور»شوند  يمو به مثابه نس« گردند
آنچه را که روح  يلسب ينو در ا« معمور مسرور و نه از خراب محزون 

 «دينالقدس بر زبانشان جاری ساخت القاء نما

. چنانکه يدند و به لسان شفقت جذاب قلوب گرديز از مجادله بپره يدبا يغدر تبل
« الموعظة البالغه ن الحسنهيالب يارها کم ان التجاد لوامع نفس بل ذکّ ياا يدفرمامی
با عراض و  يدامر نمائ يغهلل تبل»ن مبارک را همواره بخاطر آورند که ياب ينو ا

و هرگز « من لدن هللا يداقبال ناظر نباشند بلکه ناظر به خدمتی که به آن مامور 
هم يويداالمر يغهاجر ومن اوطانهم لتبل ينان الد»که فرموده است  يدفراموش نکن

 ينو از ا« يمعل يزمن المالئکة من لدن عز  يلقب عهمرج مخيو  ينالروح االم
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 يغو اعظم خدمت تبل« خدمة هللاطوبی لمن فاز ب»مسرور باشند که  ن مبارکياب
 «االعمال و طرازها يدانه لس»اش فرموده است که در باره

کلمات روح بخش حضرت بهاءهللا را در خدمات  ينچه خوش است که ا
مريکای جنوبی ورد زبان و مرهم جانشان سازند در سراسر ا يشی خو يغتبل

ک من هذا البحر و يبا المسافر الی هللا خذنصّيها ياان »فرمايد: که مى
السموات و االرض بقطرة کّل من فی زقنّ ير ... و لو يهالتحرم نفسک عّما قّدرف

االنقطاع غرقه  يدب خذ يمالحک يمفی انفسهم بغناء هللا المقتدر العل ينّ نغيمنه ل
هم عن حدودات ّهر يطّم رّشح منها علی الکائنات لان ثيو من هذا البحر الح

ان و جدت و  يرالمقّدس المن هذا المقرّ منظرهللا االکبر يقّربهم بالبشر و 
السموات ًا التخرن فاکف بربّک...بلغ امر موالک الی کّل من فیيدنفسک وح

غ امر موالک لّ فاکف برّبک...ب ن التحز   اً يدو االرض ان وجدت نفسک وح
ة مالی حکئل يهر علهالسموات و االرض ان وجدت مقباًل فاظالی کّل من فی

ان وجدت معرضًا فاعرض  و ينلا القاک الروح و کن من المقبيمهللا ربک ف
ه فی ام شفتيو ح اليفتتا هلل الحّق من  ينالعالمهللا رّبک و ربعلی عنه فتوّکل

لّن ينز و  يمالعل يماسمی الحک مشرق عن  جنود الوحی يهزل علينذکر اسم رّبه ل
ی جبروت االمر ف  اهل مالء االعلی بصحائٍف من الّنور کذلک قّدر يهعل

 «.يرقد يزمن لدن عز 
نات ياب ينا كه و استيکد چه نيننمام بر انتشار امرهللا ياچون ق يزو ن

گوش هوش سازند که ه يز آو  يغحضرت عبدالبهاء را در منشور ملکوتی تبل
که  يدن بهاءهللا روحی لکم الفداء... مالحظه نمائّيو ای حوار »، يدرمافمی
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حضرت بهاءهللا چه ابوابی از برای شما گشوده است و چه مقام بلند اعلی 
د شما يااآلن به «... ر کرده استيسّ مقّدر نموده است و چه موهبتی م

وجدان چگونه  ينکه ا يدان اگر بدانيجه يتقلب در نها ينمشغولم و ا
ر يگديککه کّل مفتون  يدبيائی فرح و سرور ران است البّته به درجهيامنجذب 

 يدد يدخواه يبشما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقر  ّيتحال موفق«. »يدگرد
و  يديدبخش يتنده در آن افق نور هداشهای دّری درخمانند ستاره يککه هر 
شما  يتزودی مّوفقّ وارم که به يدام«. »يدشد يکاهل آمر  ّيهت ابدياسبب ح

و  يدبه شما خواهد رس ّيهآله يتالبّته عون و عنا«. »زلزله در آفاق اندازد
 يشنظر به قّلت خو «. »شما خواهد کرد يدالقدس تائو نفثات روح ّيهقوای آله

. تا يماست اگر به آن مّوفق شو  يمکار عظ ينا«. «يدو کثرت اقوام ننمائ
حشمت  يتملکوت الهی در نها يرو سر گردد  ّيهمرکز سنوحات رحمان يکآمر 

 «.بدياو جالل استقرار 
ت که اقاًل يسن يندر نقشه هفت ساله جز ا يغد آورد که هدف تبليابه  يدبا

مرکز بهائی  يکاز ممالک امريکای مرکزی و جنوبی الاقل  يکدر هر 
 شود. يلتشک

سال  ينصدميکنقشه هفت ساله مستلزم آن است که چون زمان  يتو موفق
و اساسی استوار  يهاز آن ممالک پا يکور امر بهائی فرا رسد در هر ظه

باشد  يفشده باشد تا احّباء امريکا بر آن اساس هر چند ناقص و ضع
 ی را بنا کنند. يعن رفياقرن ثانی دور بهائی بن ّيههای اّولبتوانند در سال
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کز ده آن مراينهای آنی ده ساليعو بر آنان است که طی عقود متتابعه 
های يتد تا جمعينو اعانت نما يقو تشو  يترا استحکام بخشند و هدا يهاساس

محفل روحانی مستقل محلی مّوفق شوند ارکان  يسپراکنده در آن نقاط بر تاس
نی در وهله اّول ياافکنند. بنای ارکان چنان بننظم اداری بهائی را پی

 ينا است و چناالقبال در آن کشورهيده و جديدن نورسيابهائ يتدرمسئول
 يلهای بهائی را به محافل روحانی محّلی تبديتکه جمعيناقدامی گذشته از ا

ت نظم اداری بهائی در همه جا طبق يالکند مستلزم آن است که تشکمی
ت هر جامعه بهائی در سراسر يااصول روحانی و اداری که جزئی از ح

واضحه که در  وبه کار افتد و از آن اصول مهّمه يدعالم است به وجود آ
های جامعه يعقانون اساسی محافل روحانی مّلی و محّلی مدّون و در جم

امر مربوط  ينو البّته ا روا ندارندبهائی معمول است هرگز عدول و تخطی 
 فته باشد.يا ينشده و تمک يسده يعنى وقتى است که آن محافل تأسينبه آ

( يکتماتيسسمنسجم ) و های الزم متين به نحوی منظميهاستقرار اساس و پا
مّلی و محّلی امری  يهدر کمال اتقان و استحکام برای بنای محافل روحان و

ن نقشه هفت ساله را به خود جلب خواهد کرد يااست که به زودی توّجه مجر 
در امريکا و کانادا  يهنی فتح چند نقطه باقيعفوری آنان  يفهو حال چون وظ
 ياساس چنان شود که هدفش تحّقق ريتدب يقطرحی دق يدبه انجام رسد با

ی يعو مقدماتی وس عظيمخدمت  ينوسائل چن يهگردد. چنانکه مرقوم شد تعب
ی در يغت امريکای مرکزی و جنوبی سرنوشت نهضت تبليادر سراسر جمهور 

نه فقط  يمدر آن نهضت عظ يقسازد و توفمی ينهفت ساله را مع هطی نقش
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مذکور است بلکه بسته  هاء اهداف نقشران در اجر يام عاشقانه ياموکول به ق
تر آنچه را که حضرت يشاش هر روز بدهينبه آن نيز هست تا در مراحل آ

ن امريکا در انتشار امرهللا در سراسر جهان آرزو ياعبدالبهاء برای بهائ
 فرموده است مجری و متحقق گردد.

ای هه و مجهودات منظّمه نسليلکه نسبت به مساعی جل اقداماتآن  يعجم
ت، مستلزم آن يسن يشای ببه منزله مقدمه ينده بهائی در امريکای التينآ

 هدرنگ در بار قاره امريکا بی يغاست که محفل مّلی امريکا و لجنه مّلی تبل
 يدر که مفتخر به ارتفاع ندای ظهور عصر جدياس ينو مبّلغ يناعزام مهاجر 

 ند.يشدينی بير کنند و تداب يقند تحقيددر آن قاره جد
ی يتقم در معاضدت آن خادمان فداکار جانفشان که مسئوليانظر به اشت

وارم کارهای يدپردازم که اممی يدبر دوش دارند به ذکر چند نکته مف ينسنگ
 اكمال. در اجراء و يدنما يلدارند تسه يشدر پ يکده نزدينبزرگی را که در آ

امعه کاماًل ی الزم و واجب است که قوای فرد فرد جيخآن خدمات مهّمه تار 
و منابع  يدزايفر بيار بسّياساکن و س ينگردد بر تعداد مبّلغ يزمتحدًا تجه

تى که يااداره شود. آثار و نشر  ّيترشان مضاعف و با کفايامادی تحت اخت
بد و اعالناتى که ياران را در پخش و يا يعی وسير با آن مجّهز باشند تکث يدبا

و از طرف هيأتى مرکزى با سعى  ذيردپنمايد ازدياد انتشار آثار مساعدت مى
و مجاهدت اداره شود و از امکاناتی که در آن ممالک نهفته است با 

بد. موانع و يامنظمًا توسعه  آن امكانات ری و فراست استفاده شود وياهوش
مورد مطالعه  يدسی و اجتماعی موجود در آن ممالک بايامشکالت متنوع س



     

81 

 

فرصتی را  يچشود. خالصه کالم آنکه ه راه برداشته يشد و از پير قرار گ
کرد تا برای ترّقی و  يدکوششی فروگذار نبا يچاز دست داد و از ه يدنبا

ی که تا به حال جامعه بهائی امريکا تعهد يغنهضت تبل ينرفت بزرگتر يشپ
 و مستحکمی برجای نهاده شود. يعهای وسيهاند پاکرده

ر اداری بهائی و نش و نظم يمعالو ت يخآثار مهّمه مربوط به تار  دقيق ترجمه
 ينت قاره امريکای التياو در جمهور  يعبه مقداری وس يدمنّظمشان با يعو توز 

ان  مقارن و يددر آن م ينبد تا با ورود مهاجر يا يتو فور پذيرد صورت 
 يغی از الواح نقشه ملکوتی تبليکهمزمان باشد. حضرت عبدالبهاء در 

ترجمه  ياممالک و جزائر  ينن های اکتب و رسائلی به لسا» يدفرمامی
در کشورهائی «. ممالک و جزائر نشر دهند ينکنند و در ا يفتأل ياد و يننما

ها و با نوشتن نامه يدصاحبان نفوذ مخالف نباشند با ياکه مصادر امور 
نمود تا انظار  يتکار طبع کتب و آثار را تقو  انواع جرائدمقاالت مناسب در 

امر بهائی  يزانگانيجه يخهاى تار را به برخی از جنبه عامه و افکار عمومی
 و وسعت و عظمت مقامش جلب و متوجه ساخت.

ر، ّياان خدمت است، چه مهاجر و چه مبّلغ سيدهر خادمی که قائم در م
اهالی هر مملکتی از همه  يعهمواره در نظر داشته باشد که با جم يدبا

حّبت معاشر و محشور باشد و طبقات و مذاهب و نژادها با کمال الفت و م
ی مناسب حال آن يقرا با افکار و ذوق و عاداتشان آشنا سازد و طر  يشخو 

حکمت  يتمردم را تفحص و تجسّس کند و با صبر و حوصله و در نها
که دارای استعداد و  يدت نمايققوای خود را صرف در معدودی از طالبان حق
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ت و ير کوشد نهال محبت و غقلوبی طاهرند و با  کمال مهربانی و محبت ب
د و ينبرآ يشانجذاب را در قلوبشان بنشاند چنانکه خود از عهده امور خو 

مردم مستعد هر محل پردازند. حضرت بهاءهللا  ينامرهللا ب يجمستقاًل به ترو 
ان يحاهل عالم به روح و ر  يعای اهل بهاء با جم»ت فرموده: يحنص ينچن

جوهری است که دون شما از آن  يا معاشرت نمائيد اگر نزد شما کلمه و
و اثر نمود مقصد  داگر قبول ش يدمحروم به لسان محّبت و شفقت القاء نمائ

و در باره او دعا نمائيد نه جفا لسان شفقت  يدحاصل و ااّل او را به او گذار 
معانی است از برای الفاظ و مانند  هجّذاب قلوب است و مائده روح و به مثاب

 «.اشراق آفتاب حکمت و دانائی افق است از برای
ت بهائی و چه نفوسى که قصد يالران چه اعضاء تشکياکه  يدبا ينهمچن

افراد بهائی که از موهبت سفر و مهاجرت به آن  يعدارند بل جم يغم به تبلياق
د که با ينممالک محرومند کّل مترصد باشند تا از هر فرصت استفاده نما

شرب که به نحوى مکسانی از هر ذوق و  با يانفوسى از اتباع آن ممالک 
با آن کشورها مربوطند آشنائی حاصل کنند و آتش طلب را در دل آنان 

ی و انتشار آثار و ايجاد هر يقبرافروزند احّبای امريکا با ابراز محّبت حق
ده ينشانند، تا در آيفب يتتوانند در آن نفوس مستعده بذر هداری میيگرابطه د

 يتبا نها يدراه با ينمنتظره به بار آورد اّما در ا يرغ سرسبز شود و حاصلی
المللی ينمصالح ب يجد که مبادا از  شوقی که در ترو يندّقت مواظبت نما

سوءتفاهمى يابند که آن رفتارها و  ينامرالهی دارند کاری کنند مردم چن
فشاری بر آنان وارد  و از آن طريق نّيت تبليغ ايشان بوده استها به محّبت
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 و گردد نقض غرض شود يندهند، اگر چن ييرشان را تغيناند که دساخته
 .يدت را به کّلی دور نمايقن حقيامتحرّ 
ران امريکا يارا متوّجه آن دسته از  يشمقام رجا و تقاضای خو  يندر ا

اند که که با وجود آنکه تحت فشار امور متعدد و فوری و روزافزون  يمنمامی
دانند، حقوق  يلاند، وکرند: تاجراند، معلم مدرسهای که دابا شغل و حرفه

ند و محل يز ان امکان دارد که برخيشاند براعضو اداره يانده يساند، نو يبطب
را در کشورهائی قرار دارند که در آن امکان معقولی در  يشسکونت خو 

کنند کمک و  ين. اگر چنباشدمعاش و تدارک حوائجشان موجود  ينتأم
ا از حساب ير اند ز نموده يغبه مخارج روزافزون صندوق تبلمساعدت فراوانی 

ه ينر نباشد هز يسّ ر ميگدر جائی که به نحوی د يدآن صندوق است. که با
نمود. و اگر اجرای پر افتخار  ينرا تأم يغان تبليدسفر و مخارج خادمان م

ن حضرت ياب ينو است ايکچنان خدمتی برای آن نفوس ممکن نگردد چه ن
که  يدنما ينی را معيلد آورده، هر کس به اندازه وسعش وکياا ببهاءهللا ر 

هّمت را  يعجم»د: ينفرماقائم گردد، می يغو مبارک تبل يمبه به امر عظيابالن
مقام اعلی  ينا يقهر نفسی که خود ال يدامر الهی مصروف دار  يغدر تبل

ذا االمر  منفسه فی اظهار هيالً خذ وکياو ااّل له ان  يدم نمايااست به آن ق
 «.ت النفوسقن مرصوص و اندّکت الجبال و انصعياالذی به تزعزع کّل بن

 يشبه ترک کشور و خانمان خو  يماّما نفوسی که برای خدمت در آن اقال
شمارند که از  يشخو  ّيهاّول يفههمواره وظ يداند، بادائمًا موّفق گشته ياموّقتًا 

که بر آن قائمند موظف است  خدمتی يجکه به ترو  يغطرفی با لجنه مّلی تبل
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 يلهر با کمال اّتحاد به هر وسيگمرتبط و در تماس باشند و از طرف د
ر در کشور محّل سکونت خود يگممکن متشبث گردند که با افراد بهائی د

ی همکاری يتان و در هر مقام و تجربه و هر استعداد و موقعيددر هر م
الزم را کسب نمايند و از اين  تيو هدا يقه اّول تشو يفد و با انجام وظيننما

ها به لجنه راه بر ايفاى وظائفشان بهتر موفق گردند. و نيز با ارسال گزارش
و  ينرفت امرهللا و شرح خدماتشان را به جمهور مؤمنيشمذکور اخبار پ

 مؤمنات برسانند.
پيشرفت  و و باعث ترقِّي ن امور ياجر  يلر سبب تسهيگه ديفای وظيفاّما ا
رفت خدمات يشنامطلوب که باعث وقفه تقّدم و پ يعروز وقااز ب شود.

لجنه  ينبرا  يکو حفظ ارتباط و همکاری نزد يدی نماير مشترکشان گردد جلوگ
ی يکزيرا آن دو عامل  به وجود آورد قاّره امريکا و مهاجران جانفشان يغتبل

ری مسئول يگاست و د يغتبل يمامور آن نقشه عظ يتو تمش يماش تنظهيفوظ
از فوائد  ير، غينخود مهاجر  ينحفظ ارتباط ب يزجهات و ن يعدر جم يشجراا

ده باقی ينهای آسرمشق و نمونه گرانبهائی را برای نسل يشو نتائج فور 
ارد تا به خدمات خويش با وجود معضالت يدگذارد و آنان را واممی

 د.ينزمان مشى نما يناش ادامه دهند و بر اثر اقدام مهاجران اهيچيدپ
 يندی از مهاجر يااست که عده ز  ينم که مقّررات دولتی مانع از اّياا يندر ا

کار و  همعاش اجاز  ينو جهت تأم گردند بهائی بتوانند در آن کشورها مستقر
دارد که تعدادی از  ّيتچقدر ارزش و اهم يدشغلی داشته باشند مالحظه فرمائ

د و در آن ممالک يننمام يااحّباء که درآمدی ثابت ولو مختصر داشته باشند ق
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خدمتی البّته مستلزم فداکاری و شجاعت  يند. و چنينباالستقالل استقرار جو 
ش يلنتوان زد و اجر جز  يناست که قدرش را تخم يمان و استقامتی عظيمو ا

هاجروا من اوطانهم  ينان الد»را احصاء نتوان کرد به شهادت قلم اعلی 
.. عمل را من االعمال اال ماشاء ربک . ينالروح االمهم يويداالمر يغلتبل

توان فقط اجر و ثوابی را نمی ينچن« االعمال و طرازهايدانه س يرالمقتدرالقد
جهان  يناحّباء گردد بلکه در ا يبموهبتی معنوی شمرد که در عالم باال نص

م کنندگان بر ياق يدان و استقامتی عايمچنان شجاعت و ا يدبرکات و فوا يزن
ه يدخواهد شد چنانکه توفيقات روحانی و اداری که در نقاط بع چنان خدماتی

امريکائی و کانادائی شده  ينمهاجر  يبًا در بلغارستان نصير و اخ يااسترال
ی چه اجر و ثمر و يز م تهورانگياکه چنان قينشاهد صادقی است بر ا

 د.انعالم شامل حال گرد ينای حّتی در اهيجنت
 يدفرمامی يشستا ينرا چن يزچنان نفوس عز  ن مبارکیياحضرت بهاءهللا در ب

حملوا  ينالوجود به ذکر احّبائه الذاج کتابيبهللا ديزيننفسه الحق سوف و » 
تخر کّل من فاز يفالبالد با سمه و ذکره و ه و سافروا فیيلفی سب ياالرزا

 «البالدمن فی يستنير بذكرهمالعباد و  ينبلقائهم ب
الرحمن يعنى زنان بهائی اماء يشه ذکر و ستامقام ب ينو است در ايکچه ن

ًا در يدًا وحيداستقرار امرهللا در غرب فر  يتاز مردان از بدا يشبپردازم که ب
 يشستا يناند و اسهم داشته ينزم يطفتح ممالک مختلفه و پراکنده در بس

جهت است که خدماتشان قهرمانان صدرامرهللا را که در  ينفقط نه از ا
آورد بلکه برای آن است که اند به خاطر میهی مجاهدت فرمودهامرال يشايدپ
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تر بوده است. يششود که سهم زنان در فتح کشورهای جهان از همه ب يدتاک
از جمله معجزاتى که مخصوص اين »به شهادت قلم حضرت عبدالبهاء: 

دور مقدس است آنکه که زنان چون در ظل امرهللا درآيند از مردان 
شهادت عظيم و مبارکى که  ينچن« سازند. )ترجمه(مايان ن شجاعتى بيشتر 

اق صادر گشته مخصوصًا در حق احّباء غرب صادق است و هر يثاز قلم م
چند در عمل شواهد بسيارى آن را به اثبات رسانده است ولى احّباء امريکا 

هفت  هدر طی نقش يشی خو يغمرحله خدمات تبل ينتر که حال وارد درخشان
ن حضرت يادر ب« شجاعت»بايد آن را تقويت نمايند کلمه اند ساله شده
اند هرگز فرموده يفبا آن خدمات گذشته زنان بهائى را توص كه عبدالبهاء

تری يقتر و اليمخدمات عظ هم که در آستانياا ينمخصوصًا در ا يدنبا
م و در سراسر ّيابه مرور ا يدبلکه با كاسته شوداز جلوه و بروزش  يماتادهيسا

الهی را  يزبد و امر عز ياتر يشمصداقی ب ينالت يو بکر امريکا يعاط وسنق
تر و بزرگتراز فتوحات گذشته يزان انگيجکه ه يدبه نصرت و ظفری فائز نما

 باشد. 
مقام کالمى چند خطاب به جوانان بهائی بنگارم  يندانم در االزم می ينهمچن

ان که با روحی يز عز کنونی براى آن  يمکنم که نهضت عظا مالحظه میير ز 
اند چه مشتاق و با مجاهدت بر خدمت امر حضرت بهاءهللا کمر هّمت بسته

 آورد. ی را فراهم میيعها و امکانات وسفرصت
ولی روح پرشورشان و  يلاند و منابع و ذخائزشان قلتجربهجوانان هر چند بی

اند دادهری و خوشبينى و اعتمادشان که تا بحال از خود بروز ياطاقت و هوش
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جوانان ديگر  هسازد تا نقش مؤثرى در برانگيختن عالقو مستعد می يقآنان را ال
در کشورها و دميدن روح ايمان در آنان ايفاء نمايند. و در نظر مردم هر دو 

ت و يادر ح يهشاهد و برهانی برای اثبات روح فعال و قّوه محرکه سار  يچقاره ه
د جوانان بهائی ينت که مالحظه نمايسن ينمؤسسات امر نوزاد بهائی اعظم از ا

و  يغهای تبلانيدری و استقامت در ميااز هر نژاد و مّلت و طبقه، با هوش
اداری، هر دو، شرکت مؤثری داشته و دارند . شرکت داشتن جوانان در آن 

ن و دشمنان امرهللا را که به درجات ياجو  يبتواند عها است که میيتفعال
تکاملی  يرو بغض و عناد مواظب و ناظر به س يددبا شک و تر  مختلف 

و کاماًل اثبات نمايد که  يدامرهللا و مؤسسات بهائی هستند قانع و خاضع نما
بل دعا  يدده محفوظ امينده است و سرنوشتش از خطرات آينامر الهى زنده و پو 

هفت ساله هم بر جالل و قوت و  هچنان است که شرکت جوانان درنقش يمو رجا
ت روحانی اعضاء جوان جامعه بهائی چنان ياو هم در ح يدزايفامرهللا ب حرمت

ردند استعدادات گتا قادر  تحّركي بخشدو قوای مکنونه شان را چنان  يدنما يرتأث
ن سازند و به مرتبه باالتری از تکامل ياشان را به حد اعلی ظاهر و نمانهفته

 د.در ظل امر حضرت بهاءهللا فائز گردن يشروحانی خو 
که از قلم مبارک حضرت عبدالبهاء صادرگشته نظر  يغچون به منشور تبل

جمهوری پاناما کنم  ّيتران را متوجه اهميام که آن ينبخود را مکّلف می يمنما
ان نهاده شده است . کشور يز آن عز  يتبه کف کفا يشکه رفع حوائج فور 

ی شمالی و پاناما بواسطه قرب جوارش با قلب و مرکز امرهللا در امريکا
که دو قاره امريکای شمالی و جنوبی را بهم متصل  يشئياجغراف يتموقع
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ی از الواح منشور يکمخصوص دارد. حضرت عبدالبهاء در  ّيتسازد اهممی
 يتممالک اهم ينا يعجم»يدفرمامی ينمربوط به کشورهای امريکای الت يغتبل

و  يکالنتآت يطالخصوص جمهوری پاناما که در آن مرکز محدارد علی
 يرشوند و مرکز عبور و مرور از امريکا به سابهم ملحق می يکپاسف يطمح

ر يگو در مقام د« فتياکبری خواهد  ّيتده اهمينقطعات عالم است و در آ
 ياا در آن نقطه خاور و باختر ير جمهوری پاناما ز  ينهمچن» يدفرمامی
موقع در  مقام و يناعظم واقع ا يطن دو محيافته و در ميار اتصالی يگديک

بد شرق و غرب و جنوب يا يسکه در آنجا تأس يمر مهّم هر تعاليامستقبل بس
 «ر ارتباط دهد.يگديکو شمال را به 

مقام موقع ممتازی که آن کشور دارا است البّته مستلزم توّجه  ينچن
مفتوح و در  يکمخصوص جامعه بهائی امريکا است حال که جمهوری مکز 

 يهگشته است نفوذ امر الهی در همسا يلتشک خشش محفل روحانیيتپا
وارم مشکل نباشد لهذا هر يدی و منطقی است و اميعقدمی طب يشجنوب

 يکتحمل نمود که الاقل  يدباشد با يمکوشش و هر فداکاری را هر چند عظ
ا کشور پاناما چه از ير شود ز  يلکوچک بهائی در آن جمهوری تشک يتجمع

اداری مقام خاص و حساسی است. اگر آن  ئی ويالحاظ روحانی و چه جغراف
ات يدتائ يسگردد طبق کالم مقتدر حضرت عبدالبهاء مغناط يلتشک يتجمع

که کسانی را که خود قوای  يدرفت نمايشپ يعملکوت ابهی گردد و چنان سر 
 يراند به تعجب و تحغالبه امر حضرت بهاءهللا را مشاهده و تجربه کرده

به رفع حوائج  يدقاره امريکا با يغده و لجنه تبلينوادار سازد. پس مهاجران آ
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د که ينکوشش نما يدحال با ينبخشند و در ع يتجمهوری ممتاز مذکور اولو 
های گوآتماال و هندوراس و امرالهی را ولو به صورت مقدماتی بر جمهوری 

آنها و  يناراگوا و کستاريکا ادامه دهند تا سلسه ناگسستنی بيکالسالوادر و ن
راه موانع هر  ينو در ا يدشان در قاره امريکای شمالی به وجود آافلام المح

راه برداشته شود و منابع مادی صندوق بهائی  يشاز پ يدچند بزرگ باشد با
ار کردن و يده در بينه ثميقانه صرف آن مشروع گردد و مجهودات اليمکر 

هی در ری برای امراليگاه ديگر بنای پايگشان مبذول شود به عبارت ديتهدا
امر حضرت بهاءهللا  ينعصر تکو  يخآن کشور به منزله نقطه عطفی در تار 

اند خدمت مهّم فائز شده ينه به ايکاست که برای کسان يددر جهان جد
آورد و مساعی و مجهوداتشان را متحد و ماری را به وجود میيشامکانات ب
های يتعی در افراد نقاط و جميدسرور و شجاعت شد يزسازد و نمنجسم می

ده ينت آيات و ترقياو در ح دکنخلق می يهت همساياپراکنده بهائی در جمهور 
 .يدنمای احداث میيدی و شديبمردمانشان قوی غ

 
 و محبوب  يزدوستان عز 

ست آنچه در ينن امريکا است و اياان بهائيگست دورنمائی که در مقابل دينا
ست ينطلبد. امبارزه می قرن اّول دور بهائی آنان را به يرهای اخسال ينا
ها از آنان يتوظائف و مسئول يحئی که در راه اجراء صحياو سجا يفيتک

 هفت ساله که هو امکانات و اهداف نقش هاز ياست نينخواسته شده است ا
 وی شما است.ير قدرت و ن يعمستلزم بذل جم وصول به آن
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د که از ی باشيعآبستن وقا يههای زودگذر باقسال يدداند شاکسی چه می
و مصائبی را به بار آورد که هر گز  يايدعظمت در تصور کسی ن يثح

خرابی و  يثکه از ح يدآ يدهائی پدبشر با آن روبرو نبوده است و جنگ
باشد هرگز انوار  يبخطرات متقابله هرچند مه ليه نشده و يدش دير دمار نظ

رگردانی ه نتواند و آشوب و اغتشاش هر چند باعث سير امر نوظهورشان را ت
هرچند  ياتشان را مخمود نسازد و مصائب و بالير ه بصيدباشد هرگز د

ورد و مالمت و عتاب هرچند بلند و يا، در عزم راسخشان خلل وارد نيردامنگ
ت يبو مص يننگذارد و انقالبات هرچند سهمگ شه ايان خديشدر وفادار  يدشد

 ياسر جهان شان منحرف نسازد . هر چه بر يمبار آنان را از صراط مستق
نقشه  ينده متوجهشان گردد باز اينی در آيدو هر بحران شد يايدکشورشان ب

آرزوی حضرت عبدالبهاء را در آغوش دارد  و يدهای امهفت ساله که شکوفه
 بشکفد و به مرحله اجراء درآيد.  يدالبّته با

مصائب و محن عظيمه اي كه ياران امريكا را احاطه نمايد هر قدر دردناك 
 يشه خو يفوظ اشد هرگز در عزم راسخشان خللي وارد نسازد و آنان ازب

های مخربی که غافل نگردند و هرگز فراموش ننمايند که تقارن چنان بحران
ن يدرفت منظم و به ثمر رسيشارکان عالم را مرتعش و متزلزل ساخته با پ

الهی نيست که به حکمت  يتو مقرر اهل بهاء چيزى جز مش ينه معيفوظ
 يزاش به نحوی مرموز  مقدرات امراعظم و نهيطلغه و اراده مطلقه بسبا

نی يعن يادو جر  يندارد و تقارن ا يشر خو ياسرنوشت بشر را در قبضه اخت
يکى  يلو ديگرى تحل يباز طرفى ارتفاع و از طرف ديگر سقوط يکى ترک
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سته با هم فعل و انفعال دارند کل يو نظم و ديگرى هرج و مرج که پ
است و  يااش حضرت کبر است که سرچشمه يمنقشه عظ يکائى از هجنبه

غبرا. هدفش وحدت جهان است و  يطانش بسيدطّراحش جمال ابهی و م
 صلح عمومی در عالم انسان. يستأس

 
 ينجامعه بهائی را آهن يعالبّته عزم راسخ جم يقحقا ينتعّمق و تامل در ا

 يعو آنان را بر تحقق جم يدزداسازد و هر نوع هراسی را از دلشان مىمی
 د. يز انگاهداف منشور ملکوتی حضرت عبدالبهاء دون استثناء برمى

قدمگاه برای  ينمرحله و اّول يننقشه هفت ساله چنانکه مذکور شد نخست
نباضی را که قلم حضرت عبدالبهاء خلق  هتحقق آن منشور ملکوتی است قو 

شدتی روزافزون دستگاه  گشته که با يلای تبدفرمود و حال به قّوه محرکه
قرن ثانى  يههای اّولدر سال يددهد باسوق می يشبه پ را نقشه هفت ساله
د تا در يز ن جامعه امريکا را برانگياشود و بهائ يتو تقو  يدامر بهائى تشد

جضرت  يند و آئيننما يدمی جديااجراء منشور ملکوتی امرالهی ق يهمراحل آت
 مردم ينها و ب ينمالی فراتر برده در سرزمبهاءهللا را از سواحل امريکای ش

خدمات  ينو درخشان تر  ينواالتر  يقطر  ينمنتشر سازند و از ا آن نقاط
 .ديناء نمايفقهرمانانه خود را ا

 
آن كس كه درباره مسيري كه جامعه پر افتخار بهائي بايد به حكم تقدير 

کلمات مبارکه  ينو است که به ايکننمايد  الهي از آن بپيمايد شك و ترديد 
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ن امريکا و کانادا که تا ابد در يابهائ يعحضرت عبدالبهاء خطاب به جم
 :يدمحفوظ است توّجه نما يشه منشور ملکوتيجينگن

 يککه هر  يدد يدخواه يبشما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقر  ّيتحال موفق
ت ياو سبب ح يديدبخش يتهای دّری درخشنده در آن افق نور هدامانند ستاره

وارم که به يدشما حال معلوم نه ام ّيتموفق» ينهمچن يدشد يکاهل آمر  يهابد
شما زلزله در آفاق اندازد لهذا عبدالبهاء را آرزو چنان است  يتزودی موفق

نی يع يدشو  يدموفق و مؤ  يزعالم ن تدر سائر قطعا يککه مثل خّطه آمر 
عالم  هسقطعات خم يعو در جم يدامرهللا را به شرق و غرب رسان يتص

 يلتجل ر به کماليگو در مقام د« يدبشارت به ظهور ملکوت رب الجنود ده
و  يکو آفر  يابه اروپ و آس يکنداء آلهی چون از خّط آمر  ينا»  يدفرمامی

جلوس  ّيهسلطنت ابد يربر سر  يکرسد احّبای آمر  يفيکپاس رو جزائ يااسترال
ان يشآوازه بزرگوار  ان به آفاق رسد ويشا يتو هدا يتنوران يتد وصيننما

 «.گردد يرجهانگ
ت که چنان کلمات مشحون از بشاراتى فراتر از نقشه هفت يسکس ن يچه

اى که به موجب آن کلمات مبارکه مقامش به ساله را بخواند و بگويد جامعه
عنان آسمان رسيده و به مواهب عظيمه فائز گشته به فتوحاتى که در آينده 

. زيرا اکتفا به آن فتوحات به منزله خواهد شدقانع نزديک نصيبش خواهد شد 
خيانت در امانت گرانبهائى است که حضرت عبدالبهاء به آن جامعه سپرده 
است خالصه آنکه سلسله فتوحاتى که آن جامعه را به پيروزى و نصرت 

که اگر « زلزله در آفاق اندازد»رساند در وقتى است که امر الهى نهائى مى
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لد اميد و آمال حضرت عبدالبهاء برآورده نخواهد شد و آن سلسله از هم بگس
ارتفاع نداء الهى از خّطه امريک به اروپ و آسيا و »هر ترديد و توقفى در 

در قاره  بشارتش از قلم مبارك که« افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک
جلوس بر سرير »امريکا نازل گشته آن جامعه را از موهبت کبرى يعنى 

رب »محروم خواهد کرد. و اگر از افتخار اعالن ظهور « هسلطنت ابدي
در « آوازه بزرگواريشان»محروم گردند « قطعات خمسه عالم»در « الجنود

 منتشر نخواهد شد.« ءراببسيط غ»
يقين دارم که احّباء امريکا يعنى سفيران امر حضرت بهاءهللا هرگز به چنان 

چنان امانت پربهائى را هرگز از غفلت و ترديد و توقفى تن در نخواهند داد و 
کف نخواهند نهاد و چنان اميد و آرزوئى را هرگز نافرجام نخواهند گذاشت و 

كه به چنان افتخارى را هرگز از دست نخواهند داد و چنان مناقب و اوصافى را 
اى که به نخواهند کرد. بلکه برعکس نسل حاضر جامعه لطآنان عنايت گشته با

برکت واقع گشته هر روز قوتى بيشتر خواهد يافت و در  کرات مورد عنايت و
اين زمان که قرن اّول بهائى رو به انتها است به نسلهاى آينده و اخالف خويش 
در قرن دوم مشعل هدايت الهيه را با وجود تندبادهائى که بر آن خواهد وزيد 

وفا و منتقل خواهند ساخت تا آنان نيز به نوبه خويش با همان نشاط و قوت و 
بعيدترين نقاط عالم برند و همه  و شور و شوق آن مشعل هدايت را به تاريکترين

 جا را روشن و فروزان نمايند.
ای وظائف دائمه يفان را در ايز قی که دارم تا آن عز يادوستان محبوب  با اشت

 يندانم که در ای نمىيز چ ينخوشتر از ا يمشان مدد و مساعدت نماه مقّدرهيدمتزا
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مار يشان را به منتخباتی از آثار بيز حساس توّجه مخصوص آن عز موقع 
 ينا اير حضرت بهاءّللّا که تا به حال ترجمه و طبع نگشته معطوف دارم ز 

ده جامعه ينًا به خدمات و مجهودات کنونی و آيمنات سرمدی االثار مستقياب
ام بد آن کلمات مقدسه محتوی است بر اعالن و اظهار مقيابهائی ارتباط مى

مشتمل  يزش و نيمتعال يتبر اهم يدش و تاکينمب ينعظمت د يدو تمج يشاحّبا
ی فرموده و بر اوضاعی که ابالغ و بر انذاراتی که ينبيشاست بر خطراتی که پ

انی که اعطا فرموده ينها و اطميداخطار و بر دور نمائی که اظهار و بر نو 
خضوع و توّجه و  يتبا نها از افراد جامعه که يکاست البّته در دل و جان هر 

گذارد که سراسر وجودش را روشن و اثری چنان مى يدرت نماياانقطاع آنها را ز 
 است: يننات مبارکه چنياسازد.  و آن باش را مضاعف مىخدمات روزانه

ای دوستان! قدر و مقام خود را بدانيد... شمائيد انجم سماء عرفان و نسائم »
ه که حيات کّل معّلق بآن است و شمائيد احرف سحرگاهان شمائيد مياه جاري

يا اهل البهاء انتم نسائم الّربيع فی اآلفاق بکم زّيّنا المکان بطراز « »کتاب
عرفان الّرحمن و بکم ابتسم ثغر العالم و اشرقت النوار تمّسکوا بحبل 
الستقامة علی شأن تنعدم منها الوهام. ان اخرجوا من افق القتدار باسم 

م المختار و بّشروا العباد بالحکمة و البيان بهذا المر اّلذی الح من افق رّبک
المکان اّياکم ان يمنعکم شیء عّما ا ِمرتم به من القلم العلی اذ تحّرک علی 
الّلوح بسلطان العظمة و االقتدار طوبی لمن سمع صريره اذ ارتفع بالحّق بين 

ری کوثر الحيوان لنفسکم ان الرضين و الّسموات... يا اهل البهاء قد ج
قد جعلناکم ايادی « »اشربوا منه باسمی رغمًا لّلذين کفروا باّلّل مالک الديان
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المر ان انصروا المظلوم إّنه ابتلی بين ايدی الفّجار اّنه ينصر من نصره و 
يذکر من ذکره يشهد بذلک هذا الّلوح اّلذی الح من افق عناية ربکم العزيز 

ی لهل البهاء حّق شاهد و گواه که اين جمع قّرهء عين طوب« »الجّبار
اند و نور ديدهء ابداع و فطرت بوجود آنان عوالم الهی زينت يافته و خلقت

لوح محفوظ سبحانی بطراز بديع مطّرز گرديده است. آنانند نفوسی که بر 
 اند و ابصارشان بمطلع جمال متوّجه. حّبذا لهم که بآنچهسفينه استقالل راکب

اند. بروشنی ايشان خداوند عليم و حکيم برای آنان اراده فرموده موّفق گشته
آسمانها مزّين و وجوه مقّربين الی ّللّا درخشنده و تابان گرديده است 

قسم بحزن جمال ذوالجالل که از برای مقبل مقامی مقّدر شده که « »)ترجمه(
ود جميع از شوق اگر اقّل ِمن سّم ابره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر ش

هالک شوند اين است که در حيات ظاهره مقامات مؤمنين از خود مؤمنين 
لو کشف الغطاء لينصعق من فی المکان من مقامات اّلذين « »مستور شده

گويم احدی از براستی مى« »توّجهوا الی ّللّا و انقطعوا فی حّبه عن العالمين
باعين الهی ببينند و با ا ذ ن  در اين يوم بايد کلّ « »اصل اين امر آگاه نه

رحمانی بشنوند. من ينظرنی بعين غيری لن يعرفنی ابدًا مظاهر قبل هيچيک 
تاّلّل الحّق إّن « »بر کيفّيت اين ظهور بتمامه آگاه نه ااّل علی َقَدٍر معلوم

المر عظيم عظيم هذه کلمة کّررناها فی اکثر اللواح لعّل يتنّبه بها العباد 
در اين « »امر عظيم است و نبأ عظيم« »سانی العزيز المبينيشهد بذلک ل

ظهور ابدع اقوم ظهورات ماضيه کّل بمقصد اعلی و غايت قصوای خويش 
« قد انتهت الّظهورات الی هذا الّظهور العظم« »اند )ترجمه(فائز گشته
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آنچه در اين ظهور امنع اعلی ظاهر شده در هيچ عصری از اعصار »
مقصود از آفرينش ظهور اين يوم امنع اقدس « »هد شدظاهر نشده و نخوا 

که در کتب و صحف و زب ر الهی بيوم ّللّا معروفست بوده و جميع انبيا و 
آنچه از لسان و قلم ملل اولی « »انداصفيا و اوليا طالب لقای اين يوم بوده

از قبل ظاهر فی الحقيقه سلطان آن در اين ظهور اعظم از سماء مشّيت 
اين رحمت مخصوص اين اّيام است و اين کرم اليق اين « »م نازلمالک ِقد

امروز روزی است که بحر رحمت ظاهر است و آفتاب عنايت « »اوقات
لعمری اّن االمر عظيٌم عظيم و اليوم عظيٌم « »مشرق و سحاب جود مرتفع

ّبًا لهذا الّظهور« »عظيم « بّشر کّل نبيٍّ بهذا اليوم و ناَح کّل رسوٍل ح 
ی که چون از آسمان اراده رحمان اشراق نمود السن کائنات باين بيان ظهور »

يوم موعود فرا رسيد و آنکه « »منادی گشت الملک ّلّل العلّي العظيم )ترجمه(
ظهورش در کتب و صحف الهّيه بشارت داده شده باعلی الّنداء من فی 

و سازد ال اله ااّل هالرض و الّسماء را باين خطاب اعلی مخاطب مى
تاّلّل قد َظهر ما کان مخزونًا فی ازل االزال فی « »المهيمن القّيوم )ترجمه(

طوبی از برای چشمی که مشاهده نمود و « »علم ّللّا عالم الغيب و الّشهود
امروز « »وجهی که بوجه ّللّا رّب ما کان و ما يکون توّجه کرد )ترجمه(

ع انبيا و اصفيا عظيم است چه که در جميع کتب بيوم ّللّا معروف جمي
امروز « »اند و همچنين احزاب مختلفهء ارضطالب لقای اين يوم بديع بوده

بابی مفتوح است اوسع از سموات و ارض و لحاظ فضل مقصود عالميان 
متوّجه کّل عمل بسيار جزئی در مرآت علم الهی اکبر از جبل مشاهده 
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دريا ديده شود در آن مرآت  شود يک قطره آب اگر در سبيلش دادهمى
شود چه که اين يوم يومی است که در جميع کتب حّق جّل جالله انبيا و مى

اين است امری که اگر يک قطره در « »اصفيای خود را بآن بشارت فرموده
« سبيلش گم شود صد هزار بحر مکافات آنرا مشاهده نمايد يعنی مالک شود

... آفتاب و ماه يک آِن اين يوم عند ّللّا افضل است از قرون و اعصار»
هذا يوٌم فيه يقول الاّلهوت طوبی لک يا ناسوت بما « »شبه اين يوم را نديده

امروز عالم بانوار ظهور « »قدم ّللّا و مقّر عرشه العظيم جعلت موطیء
منّور و جميع اشياء بذکر و ثناء و فرح و سرور مشغول در کتب الهی از 

رپا طوبی از برای نفسيکه فائز قبل و بعد بياد اين يوم مبارک عيش اعظم ب
امروز آفتاب ديگر اشراق نموده و آسمان « »شد و بمقام يوم آگاه گشت

ديگر به ثوابت و سّيارات مزّين گشته عالم عالم ديگر است و امر امر 
هذا يوٌم « »هذا يوم ال تعادله القرون اعرفوا و ال تکونوا من الغافلين« »ديگر

سمع الکليم فی الّطور و الحبيب فی المعراج و فيه فازت اآلذان باصغاء ما 
يوم يوم ّللّا است و امر امر او « »الّروح اذ صعد الی ّللّا المهيمن القّيوم

هذا « »طوبی از برای نفسيکه از عالم گذشت و بمشرق وحی الهی پيوست
سلطان االّيام قد اتی فيه محبوب العالمين و هذا لهو المقصود فی ازل 

ز سّيد روزها و سلطان اّيامهاست مبارک نفسی که از نفحات امرو « »اآلزال
اين اّيام بحيوة باقيه فائز شد و باستقامت کبری بر امر مالک اسماء قيام 

اين يوم را مثلی نبوده و نيست چه « »نمود اوست بمنزلهء بصر لهيکل البشر
که بمثابه بصر است از برای قرون و اعصار و بمثابه نور است از برای 
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از ساحت « »اين يوم غير اّيام است و اين امر غير امور« »لمت اّيامظ
الهی مسألت نمائيد که اعين ناس را از مشاهدهء آياتش محروم نسازد و آذان 

اّيام اّيام ّللّا است بيک «. »را از استماع صرير قلم اعلی منع ننمايد )ترجمه(
وم بمثابه خورشيد نمايد. ذّرهء اين يآِن آن قرون و اعصار معادله نمی

اش مانند دريا اگر َنفسی يک َنَفس فی حّب ّللّا و گردد و قطرهمشاهده مى
اگر فضائل اين يوم « »لخدمته برآرد او از سّيد اعمال از قلم اعلی مسطور

تاّلّل الحّق تلک « »ذکر شود کّل منصعق مشاهده شوند ااّل من شاء رّبک
هم کانوا خلف سرادِق ين و الم رسلين ثّم اّلذيناّياٌم فيها امتحن ّللّا کّل الّنبيّ 

اگر مقام اين يوم ظاهر شود آنی « »العصمة و فسطاط العظمة و خباء العّزة
از او را بصد هزار جان طالب و آمل شوند تا چه رسد بارض و زخارف 

خدای واحد شاهد و گواه امروز روزی است که هر صاحب بصری « »آن
صاحب سمعی باصغاء فائز گردد و هر قلب بايد مشاهده نمايد و هر 

م درکی بدرک حقيقت نايل آيد و هر لسان ناطقی اين نام اعّز اقدس اعلی را 
بگو ای مردمان امروز « »بمسامع من فی الرض و الّسماء برساند )ترجمه(

روزی است که شبه و مثل آن در عالم وجود موجود نه پس بايد لسانی که 
د مألوف و کرداری که آرزومند قبول در ساحت بحمد و ثنای حضرت مقصو 

امنع اقدس اوست آن نيز خالی از مثل و نظير باشد عالم انسانی همواره 
مشتاق طلوع اين يوم عظيم بوده شايد بآنچه در خور شأن و اليق مقام آن 

از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی بامر آمر « »است فائز گردد )ترجمه(
ظ دميده شد و آثارش در جميع اشيای عالم ظاهر و حقيقی در اجساد الفا
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يا قوم تاّلّل الحّق اّن هذا لبحر اّلذی منه ظهرت البحور و اليه يذهب « »هويدا
کّلها و منه اشرقت الّشموس و اليه يرجع کّلها و منه اثمرت سدرات المر 

والم باثمار اّلتی کّل واحدٍة منها بعثت علی هيکل نبّي و ارسل الی عالم من ع
اّلتی ما احصاها احٌد ااّل نفس ّللّا اّلتی احاطت الموجودات بحرٍف من کلمة 
اّلتی خرج من قلمه اّلذی کان محکومًا تحت اصبعه اّلذی کان علی الحّق 

تاّلّل الحّق اليوم اگر ذّره از جوهر در صد هزار من سنگ مخلوط « »قوّياً 
رت الهی او را ظاهر باشد و در خلف سبعة ابحر مستور هر آينه دست قد

هر حرف که از فم مشّيت « »فرمايد و آن ذّرهء جوهر را از آن فصل نمايد
تواند خلق بديعی ايست که مىصادر گردد دارای قّوهء خاّلقه و احيا کننده

مبعوث نمايد خلقی که مقام و عظمت آن بر کّل مستور مگر خداوند عليم 
و لو نريد ان نظهر من « »مه(که بر حقايق اشياء واقف و آگاه است )ترج

ذّرٍة شموسًا ال لهّن بداية و ال نهاية لنقدر و نظهر کّلهّن بامری فی اقلِّ من 
حين و لو نريد ان نبعث من قطرٍة بحور الّسموات و الرض و نفّصل من 

عنده السٌم لو »و « حرٍف علم ما کان و ما يکون لنقدر إّن هذا لسهٌل يسير
اّيام رو بانتهاست و هنوز اهل « »قلب بالّدرياق العظميلقيه علی الّسّم لين

ارض در گرداب غفلت مستغرق و در بيداء ضاللت سرگشته و حيرانند 
و المر عظيٌم عظيٌم زود است که انقالب اکبر ظاهر فو نفسه « »)ترجمه(

تاّلّل قد اتی « »الحّق که تفصيل فرمايد ما بين کّل حّتی بين طائفين حول
شيهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و تقول ذوقوا غعود يوم ياليوم المو 

هنگام فنای عالم و اهل آن رسيد آمد آن کسی که باقی « »ما کنتم تعملون 
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و نسبت «. بود تا حيات باقيه بخشد و باقی دارد و مايه زندگی عنايت فرمايد
ترق الم دن سوف تح»فرمايد بمدنّيت ماّدّيه و تجاوز از شئون معتدلهء آن مى

بگو ای نادانان « »من ناره و ينطق لسان العظمة الم لک ّلّل العزيز الحميد
« گرفتاری ناگهان شما را از پی کوشش نمائيد تا بگذرد و بشما آسيب نرساند

ای اهل ارض براستی بدانيد که بالی ناگهانی شما را در پی است و عقاب »
« شديد از نظر محو شده عظيمی از عقب گمان مبريد که آنچه را مرتکب

ای عباد غافل اگر چه بدايع رحمتم جميع ممالک غيب و شهود را احاطه »
نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذّرات ممکنات سبقت گرفته و لکن 

 از« »سياط عذابم بسی شديد است و ظهور قهرم بغايت عظيم
اند يدهنفوسی که بزخارف فانيهء ارض مشغول و از ذکر حّق غافل گرد

محزون مباش قسم بحقيقت مقّدسهء ازلّيه روزی نزديک است که قهر خداوند 
متعال آنان را اخذ نمايد و بسيط زمين را از لوث مفاسد ايشان پاک و مبّری 
سازد و اين ميراث را به بندگان مقّرب خويش عطا فرمايد اوست مقتدر و 

م ندای بلی بلی و عنقريب از جميع اقطار عال« »قدير و قّهار )ترجمه(
« لّبيک لّبيک مرتفع خواهد شد چه که مفّری از برای احدی نبوده و نيست

و اذا تّم الميقات يظهر بغتًة ما ترتعد به فرائص العالم اذًا ترتفع العالم و »
در اّول هر ظهور سختی و شّدت و تنگی و «. »تغّرد العنادل علی الفنان

ن در نهايت اين شّدت برخاء و اين ع سرت از هر جهت صائل و هائل ولک
قل يا حزب ّللّا اّياکم « »منتهی مبّدل گرديده است )ترجمه(ع سرت بعّزت بی

ان تخّوفکم قدرة العالم او تضعفکم قّوة المم او تمنعکم ضوضاء اهل الجدال 
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او تحزنکم مظاهر الجالل کونوا کالجبال فی امر رّبکم المقتدر العزيز 
اهل بهاء مبادا سطوت اقويا قّوت شما را سلب نمايد و بگو ای « »المختار

يا شوکت ا مرای ارض شما را خائف و هراسان سازد بحّق توّکل کنيد و امور 
را بحفظ او سپاريد خداوند به نيروی حقيقت شما را مظّفر و منصور خواهد 
ساخت اّنه هو المقتدر علی ما يشاء و فی قبضته زمام القدرة و االقتدار 

لعمری ما قّدر من قلم الّتقدير الحّبائه ااّل ما هو خيٌر لهم بر اين « »مه()ترج
همچنين « گفتار خداوند مقتدر عزيز و محبوب شاهد و گواه )ترجمه(

حوادث عالم کون شما را متأّثر نسازد تاّلّل الحّق دريای سرور »فرمايد، مى
بمقتضای مشتاق لقای شماست زيرا هر امر خيری برای شما خلق شده و 

ای عباد اگر در اين « »زمان بر شما ظاهر و هويدا خواهد گرديد )ترجمه(
اّيام مشهود و عالم موجود فی الجمله امور بر خالف رضاء از جبروت 
قضاء واقع شود دلتنگ مشويد که اّيام خوش رحمانی آيد و عالمهای قدس 

تی مقّدر و روحانی جلوه نمايد و شما را در جميع اين اّيام و عوالم قسم
امروز « »عيشی معّين و رزقی مقّرر است البّته بجميع آنها رسيده فائز گرديد

روز بيان است بايد اهل بهاء بکمال وفق و مدارا اهل عالم را بافق اعلی 
هدايت نمايند اجساد طالب ارواح است بايد نفوس ملکوتّيه به نفحات کلمه 

در هر کلمه روح بديع مستور طوبی الهّيه اجساد را بارواح تازه زنده نمايند 
بگو « »از برای نفسی که باو فائز شد و به تبليغ امر مالک قدم قيام نمود

ای عباد غلبه و نصرت اين امر موقوف بظهور هياکل قدسّيه و سطوع 
« افعال جّيدهء منيره و اشراق کلمات حکمتّيه بوده و خواهد بود )ترجمه(
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ی مصروف داريد هر نفسی که خود اليق جميع هّمت را در تبليغ امر اله»
اين مقام اعلی است بآن قيام نمايد و ااّل له ان يأخذ وکياًل لنفسه فی اظهار 
هذا المر اّلذی به تزعزع کّل بنيان مرصوص و اندّکت الجبال و انصعقت 

هّمتان اين باشد که نفسی را از غرقاب فنا بشريعهء بقا هدايت « »الّنفوس
نه عباد بقسمی رفتار کنيد که آثار حّق از شما ظاهر شود نمائيد و در ميا

ان « »چه که شمائيد اّول وجود و اّول عابدين و اّول ساجدين و اّول طائفين
يا احّباء ّللّا التستقّروا علی فراش الّراحة و اذا عرفتم بارئکم و سمعتم ما ورد 

و إّن هذا خيٌر  عليه قوموا علی الّنصر ثّم انطقوا و ال تصمتوا اقّل من آن
و نفسه الحّق سوف « »لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو انتم من العارفين

يزّين ّللّا ديباج کتاب الوجود بذکر احّبائه اّلذين حملوا الّرزايا فی سبيله و 
سافروا فی البالد باسمه و ذکره و يفتخر کّل من فاز بلقائهم بين العباد و 

در خدمت حّق و امر او بر يکديگر سبقت « »يستنير بذکرهم من فی البالد
گيريد اين است آنچه که شما را در اين جهان و جهان ديگر بکار آيد 
خداوند پروردگار کريم بر هر امری واقف و آگاه است از آنچه در اين يوم 
بر شما وارد گردد محزون مباشيد روزی خواهد رسيد که السنهء امم بدين ذکر 

طوبی لمحلٍّ « »ّلّل المقتدر الفرد الواحد العليم )ترجمه( کاتّم افخم ناطق المل
و لبيٍت و لمقاٍم و لمدينٍة و لقلٍب و لجبٍل و لکهٍف و لغاٍر و الوديٍة و لبرٍّ و 

نفس حرکت لوجه ّللّا « »لبحٍر و لجزيرٍة و ِلدسکرٍة ارتفع فيها ذکر ّللّا و ثنائه
توّجه مخلصين باطراف  مؤّثر بوده و هست و در کتب قبل مقام در عالم

تاّلّل الحّق آنچه از »فرمايد، و نيز مى« الجل هدايت عباد مذکور و مسطور
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ای عظيم است که اگر برای اصحاب ثبوت و استقامت مقّدر گشته بدرجه
ای از آن بر اهل ارض و سماء تجّلی نمايد کّل منصعق شوند بقدر سّم ابره

لعمر ّللّا از برای ناصر »و همچنين « مه(ااّل من شاء ّللّا رّب العالمين )ترج
من يفتح اليوم شفتيه « »مقّدر شده آنچه که خزائن ارض بآن معادله ننمايد

فی ذکر اسم رّبه لينزل عليه جنود الوحی عن سماء اسمی الحکيم العليم و 
ينزلّن عليه اهل مأل العلی بصحائٍف من الّنور کذلک قّدر فی جبروت المر 

فو اّلذی ينطق حينئذ فی کّل شیء باّنه ال اله ااّل هو « »قديرمن لدن عزيز 
که اگر نفسی در رّد من رّد علی ّللّا کلمه مرقوم دارد مقامی باو عنايت شود 
که جميع اهل مأل اعلی حسرت آن مقام برند و جميع اقالم ممکنات از ذکر 

وّفق انشاء ّللّا کّل م« »آن مقام عاجز و السن کائنات از وصفش قاصر
شوند بما اراده ّللّا و مؤّيد گردند بر عرفان مقامات اوليای او که بخدمت قائم 
و به ثناء ناطقند عليهم بهاء ّللّا و بهاء من فی الّسموات و الرض و بهاء 

ليا ای اهل بهاء بعنايت الهی احدی با « »من فی الفردوس العلی و الجّنة الع 
از کأس عطا نوشيد رغمًا لّلذين کفروا شما مقابله نتوانست نمود خمر بقاء 

قسم بخداوند متعال اين يوم «. »باّلّل مولی السماء و فاطر الّسماء )ترجمه(
يوم نفوسی است که از ما سوی ّللّا منقطع و بوحدانّيت الهّيه م قّر و معترف 

اند يومی که خداوند کريم بايادی قدرت حقايق رحمانّيه و جواهر مجّرده گشته
ای که از دنيا و ما فيها در گذشته و بچنان ثبات ق فرمود هياکل قدسّيهرا خل

و استقامتی در امر ّللّا ظاهر خواهند گرديد که هر قلب روشن و مدرکی را 
و ّلّل خلف سرادق القدس عباٌد « »غرق دريای حيرت و شگفتی نمايد )ترجمه(
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ر ّن هذا المر و لن َيخافّن من  احٍد و لو يحاربّن يظهرّن فی الرض و ينص 
معهم کّل الخالئق اجمعين اولئک يقوم ّن بين الّسموات و الرض و يذک ر ّن ّللّا 

سوف يبعث « »باعلی ندائهم و يدعون الّناس الی صراط ّللّا العزيز الحميد
سوف يخرج ّللّا من « »بارادته خلقًا ما اّطلع بهم احٌد ااّل نفسه المهيمن القيوم

ر ّن الغالم و يطّهرّن الرض من دنس اکمام القدرة اياد ی القّوة و الغلبة و ينص 
کّل مشرٍک مردود و يق ومّن علی المر و يفتحّن البالد باسمی المقتدر القّيوم 
و يدخلّن خالل الّديار و يأخذ رعبهم کّل العباد هذا من بطش ّللّا اّن بطشه 

 «. شديد
بيانات مهيمنى که حضرت  گردم که از جملهدر خاتمه اين اوراق متذکر مى

اميد است مّلت »عبدالبهاء طى سفر تاريخى خويش اعالن فرمودند اينست: 
امريک اّولين مّلت و جمعّيتی باشد که اساس اّتفاق و آشتی بين ملل را بنيان 

صلح اعظم برافرازد و  علمنهد و اّتحاد و يگانگی نوع انسان را اعالن نمايد 
فی »همچنين « امکان مرتفع سازد )ترجمه(رايت محّبت و وداد در قطب 

الحقيقه مّلت امريک را چنان لياقت و شايستگی موجود که خيمه صلح 
عمومی را بر پا نمايد و وحدت عالم انسانی را اعالم کند و در اين امر مبرم 
بر ساير امم پيشقدم گردد ... زيرا اين کشور از لحاظ قدرت و قّوت و 

ت انگيزی بر ملل و نحل ا خری تقّدم جسته ... عظمت و قابلّيت بنحو شگف
ای تواند در اثر استعداد و قدرت حاصله بأمور عظيمهاين مّلت بزرگ مى

موّفق گردد که صفحات تاريخ بدان تزيين يابد و السنه امم در شرق و غرب 
عالم بذکر خير و ثنای او مألوف شود مغبوط جهانيان گردد و مورد نظر 
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در امريک آثار تقّدم و پيشرفت از هر جهة نمايان و » «عالميان )ترجمه(
آينده آن اقليم بس روشن و تابان چه که آرائش نافذ است و افکارش فائق و 
در عوالم روحانّيه گوی سبقت از ساير ملل و طوايف عالم خواهد ربود 

 «.)ترجمه(
 يكاآمر اى در قواى خالقه با نخستين جنبش جنين نظم جهانى حضرت بهاءهللا 

که مهد و مدافع آن نظم است دميده شد و قدر و منزلتى مخصوصى و 
استعدادى شديد به آن مّلت بخشيد و از لحاظ روحانى مجهزش ساخت تا نقش 
بزرگى را که در آن کلمات گهربار مذکور است بازى نمايد. قوائى که اين 

ت و نهضت ملکوتى را در مردم آن کشور سريان داده از يک طرف در مجهودا
توفيقات جامعه متشکل پيروان جمال ابهى در سراسر امريکا، در ميدانهاى تبليغ 
و نظم ادارى ظاهر و مشهود است و از طرف ديگر همان قوا جدا ولى به 
موازات همان مجهودات و توفيقات باطنًا در کار است تا حيات و اعمال دولت 

جهان شکل و صورت  عوامل سياسى و اقتصادى تأثير و مردم امريکا را تحت
 بخشد.

وان حضرت بهاءّللّا که با ير ات پفيقدر اوراق گذشته راجع به مجهودات و تو 
 يتشان بر خدمت قائمند به حّد کفادهينکنونی و آ يران در مسيمان و ايقا

کلماتی چند درباره قاطبه مردم امريکا مرقوم و به درستی  يداشارت رفت حال با
ی حرکت ير رود و امور مردمش در چه مسکجا مى معلوم گردد که آن مّلت به

محّرکه غافل و هر  ّيهکند. هر قدر مّلت امريکا از سر چشمه آن قوای هادمى
شود ن مىياتر ظاهر  و نمايشنش بطئی و مشکل باشد باز هر روز بياقدر جر 
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که عامه آن مّلت تحت اداره دولت يا غيردولت بر اثر نفوذ و تصّرفات قوای 
محروم و از تسلط بر آن عاجز است مسيرش به جهتى  يشاز شناسائ مذکور که

بنحوی است که بفرموده حضرت عبدالبهاء سرنوشتش را تعيين  يشستهاياو س
 يزکند لهذا جامعه بهائی امريکا که از سرچشمه آن قوا واقف و آگاهند و نمى

سرنوشتشان الهی را که بسوی  يرتقد يدخبرند و ر هم وطنانشان که از آن بیيگد
به نحوی به تحقق آمال و وعودی که  يکاند هر دهد هنوز نشناختهحرکت مى

نات فوق الّذکر از حضرت عبدالبهاء مذکور افتاد خدمت و معاضدت يادر ب
 د. يننمامى

در ظهور  يزت انگير ناگوارش با سرعتی ح يعجهان در حرکت است و وقا
)قاره امريکا( در  يدی جدياوبروز.  تندباد عذابش بشدت وزان است و دن

افکنده و  يهحال به سواحلش سا يشزابحبوحه لطماتش گرفتار. کانون طوفان
ش يدخطراتی ناگهانی و نامعلوم و فوق الّتصور از داخل و خارج به تهد

 و در بند بحرانهای کنونی عالم يجپرداخته است دولتها و مردمش بتدر 
ت يابا کشف يکو پاسف يکاتالنتنوس ياگردند اقمى يرتضادهای گوناگون اس

شوند و جمهوری بزرگش ی مىيکت علمی چون تنگه های بار ياو ترق
گردد و های جهانی مىتر وارد معرکهيش)ممالک متحده امريکا( روز بروز ب

سازد در و دور مردمانش را مضطرب و هراسان مى ينهای سهمگغّرش
انونهای طوفانهای باخترش در قاره اروپا و در خاورش در شرق اقصی ک

ى ينزای پر خطر سهمگمرکز طوفان يشی ظاهر است و در افق جنوبيبمه
 يدفته و امريکا خواه ناخواه باياای واحد .  جهان حکم محلهيندر شرف تکو 
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نی اگر هم برای مقاصد يع.  يدمقابله نما يدوضع جد ينت اّيابا مقتض
 يتمسئول يشملی خو  يتدوستانه  نباشد امريکا ناچار است بخاطرامننوع
اند تعهد و قبول و ش را در جهانى که همه همسايه يکديگر شدهيدجد

 يدانه اميگ يدآ يبو عج يب.  هرچند بنظر غر يدتش عمل نمايابموجب مقتض
است که  يناش کرده در انجات امريکا از مصائب و خطراتی که احاطه

نون تار و پودش به دازد که اکينالمللی بينخود را در همان شبکه روابط ب
ن حضرت عبدالبهاء خطاب به ياب ينشود اپروردگار بافته مى يبدست غ

 ينبهتر »ی مطلب است: يار گو يامنصبان دولت امريکا بسی از صاحبيک
وطن  يکاست که جهان را  ينتوانی به کشور خدمت نمائی اراهی که مى

که در  ی و اصول حکومت فدرالی راينشماری و خود را اهل آن وطن ب
ن مردم و ملل عالم ياط کنونی که مروابجای به مملکت شما معمول است 

نت يدی از روسای جمهور امريکا )پرز يک«  (ترجمه)نمائی.  يجاست ترو 
سون( که بدبختانه قدرش را ندانستند افکار و اصولی را به عالم عرضه يلو 

ا داشت که هر چند نسل معاصر متروکش داشتند و باطل انگاشتند امّ 
ن پنهان ياحضرت عبدالبهاء آن اصول را که حال در غبار غفلت و نس

ت را که ير بصو مردم غافل بی يفگشته نشان طلوع فجر صلح اعظم توص
 رحمانه به کنارش انداختند مالمت فرمود.اعتناء ننمودند و بى

کند که مخاطرات گوناگونى که جهان را فرا هر صاحب بصری اذعان مى
گشته  يلکند. عالم به اردوئی تبدمى يدتهد يزت امريکا را نگرفته حال ملّ 

 يشاند. و بهير سرباز ذخ ياتحت سالح و  يااست و پنجاه ميليون از نفوس 
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خاموش و  ينگردد.  نور دات مىيحه در سال صرف تسلير از پنجاه ميليون ل
حکومت اخالق در جهان فراموش گشته، ملل جهان اکثرًا در پنجه مرامهای 

 سی خود رايااّتحاد س يهرود که پاآن مى يمضاد و متخاصم گرفتارند و بمت
ان سازند مردم ناراضی و ير اند متزلزل و و به آن زحمت بدست آورده كه

غ يو اند و در وحشت و هراس دستخوشاند برآشفته ممالکی که سرا پا مسّلح
 و توزی مّلیهينسی و تعصبات نژادی و کيامصائب ناشی از مخاصمات س

، يدفرمامقال حضرت بهاءّللّا مى ينبرند. در ااختالفات مذهبی رنج مى
جهات در عبور و مرور است و انقالبات و اختالفات  يعس از جمياح ياار »

حضرت « شود.. آثار هرج و مرج مشاهده مىيدمًا در تزايو مًا فيو عالم 
ظلمات  ينا»ی فرموده است: ينبيشپ ينچن يشت سال پيسعبدالبهاء حتی ب

تر شود بد بلکه روز بروز سختياامراض مزمنه شفا ن ينمنکشف نگردد و ا
ند ير د، از اّول بدتر شود.  دّول مقهوره آرام نگير و بدتر گردد.  بالکان آرام نگ

د که آتش جنگ دوباره شعله زند حرکتهای تازه ينه تشّبث نمايلبه هر وس
مجری خواهد نمود  شيمقاصد خو  يذقّوت مملکت را در تنفعمومی تمام 

اّما راجع به « خواهد کرد. يتفت و سراياخواهد  يتی اهميلخ يهحرکت شمال
 يشداده که با اختراع و پ يرجمهورش به صدای رسا تحذ يسمّلت امريکا رئ

 يرر حمله به خاک امريکا امکان دارد. وز يگرات و وسائل ديارفت ط
 ينت امريکا چنياجمهور دگان تمام يناش در کنفرانسی مّرکب از نماخارجه

 يههاى متهاجم که در سراسر جهان جمع آمده ساوی ير ن ينا»گفته است، 
 ينکره ما گسترده است و در مقابل خبرنگاران چنيمش را بر سر نيکتار 
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... يماز دشمنان داخل و خارج باش يشآماده دفاع خو  يدهشدار داده که با
در  Point Barrowبارو  تينر طوالنی است و از پو يامرزهای دفاعی ما بس

شود ه مىيدتا اقيانوس اطلس کش يرنوس کبياهورن و از اق يپآالسکا و ک
ئی در چه زمان و چه مکان يااروپائی و آس ينداند که متجاوز کس نمى يچه

بر ما هجوم خواهند آورد. ...اّما همه وقت و در همه جا امکان دارد... پس 
و در پاسبانی و حفاظت  يممسّلح ساز  که خود را يمندار  ينای جز اما چاره

 .« يمکره غربی روز بروز بکوشيمن
سن تا به حال طی يلمسافتی را که مّلت امريکا از زمان رّد اصول و افکار و 

آمده و جهت حرکتی  يشپ يرای که در سالهای اخمنتظرهير ات غيير کرده و تغ
ار در وضع اتی که ناچير ر نموده است با تأثيارا که جهان برای خود اخت

نات حضرت بهاءّللّا و ياسی و اقتصادی عالم دارد همه در پرتو بياس
ر مهّم ياالمللی ناظرند بسينن که به تحّوالت بياحضرت عبدالبهاء در نزد بهائ

 ينتوان گفت که در انمی ّياً . اگر چه قطعيدنمامى يزآميقو آموزنده و تشو 
ر خواهد يای را اختير کا چه مسزمان پر آشوب و سالهای پر ماجرا مّلت امري

توان حدس زد که در اش مىيهکرد فقط با قضاوت در جهت امور جار 
 يشی را در پيقر چه طر يگت امريکا و کشورهای قارات دياروابطش با جمهور 

 خواهد گرفت.
تر خواهد داشت و يکطرف با کشورهای امريکای جنوبی روابطی نزد يکاز 

ًا در امور سراسر يدالمللی متزاينمکّرر بر بر اثر بحرانهای يگاز طرف د
رکت خواهد نمود و در آن حال که امريکا به اشمجهان به درجات مختلف 
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و وقفه دچار خواهد  يرو تأخ يقسوی سرنوشتش در حرکت است البّته به تعو 
ی را که قلم مصون از ير امری قادر نخواهد بود که مس يچشد اّما هرگز ه

دهد حال که اّتحاد  ييرفرموده تغ ينای امريکا معخطای حضرت عبدالبهاء بر 
فته که خود ير استحکام پذ يشفدرالی آن کشور بدست آمده و مؤّسسات داخل

رش به عنوان يگتحّول و تکامل د يرسه ب يدسی است بايانشانی از بلوغ س
در اوضاع و احوالی  و اين امرعضوی از خانواده جهانی مبادرت ورزد 

 ت.يسش بر ما معلوم نيفّيتامروز ک صورت خواهد گرفت که
 

ًا عالم انسانی را فرا يجه معضالت و مشکالت غامضه متعدده که تدر يجدر نت
فرسا است و ر تاريک و طاقتيامّلت امريکا بس يکده نزديند ناچار آير گمى

نات حضرت بهاءّللّا مذکور در يارزاند و در بيلتی که ارکان عالم را مّيابل
که  يدگشته آن مّلت را چنان احاطه و گرفتار نما يرح تصو صفحات قبل به وضو 

المللی اّول انجام ينن آن بر عکس آنچه در جنگ بياه اّما از ميدشبهش را ند
 يشقدرت و نفوذ خو  يعبار فرصت را از دست ندهد و جم ينامريکا ا يدداده، شا

با ت بکوشد تا ّيارا به کار برد و در حّل مشکالت ناشی از مصائب و بل
ر در شرق و غرب عالم طلسم لعنتی را که از اّول خلق جهان يگهمکاری ملل د

 ی دربر گردن بشر بوده و او را به جنگ و جدال و تّدنی و انحطاط افکنده بکلّ 
 هم شکند.

های داخلی گداخته و در در آن وقت است مّلت امريکا که در بوته جنگ
موخته است قادر خواهد شد گشته رام شده و درسها آ يرورش تطهآتش شعله
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را به گوش مجالس علنی جهان برساند و صلح عمومی دائمی را  يشکه صدا
انگی و بلوغ نوع انسان را اعالن و در استقرار يگگذارد و وحدت و  يهپا
 .يدو راستی در جهان معاضدت نما يرن خيابن
 

ن به اجراء رسالت ياه بهائيکدر آن وقت است که مّلت امريکا در حال
خداديشان مشغولند قادر خواهد شد که به سرنوشت پر جاللی که پروردگار 

مقّدر ساخته و در الواح حضرت عبدالبهاء مصّرح گشته فائز  يشتوانا برا
است  يخبه آنچه سبب زينت تار »گردد در آن وقت است که مّلت امريکا 

     «خاور و باختر جهان گردد. محسودمغبوط و »، و «واصل شود
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