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  اى حبيبان باوفا و برگزيدگان حضرت کبريا،

  ۀسال نقشۀ پنجاز شور و شعف حاصله از شروع  مملوّ جامعۀ اسم اعظم در سراسر عالم 

ممالک مختلف  ملّىهاى  نمايندگان کانونشنواصله از آميز  هاى محبّت پيام.  استجديد 

يند يدخلون براى سرعت بخشيدن به فراعالم  بهائيانجزم زم حاکى از ع ،به مرکز جهانى

محدودۀ  ۱۵۰۰ هاى فشردۀ رشد در حّد اقلّ  از طريق شروع برنامه فى دين اهلل افواجًا

ست فزا جانها حاوى اين مژدۀ  بسيارى از اين پيام  .باشد مى جهانجغرافيائى در سراسر 

اوامر به نسبت  آنان و وفادارى حاليهيقات در مقابله با تضي احبّاى ايران استقامت شرح که

هاى واصله  پيام  .است هنمود ى مؤثّرجّوى روحانى در آن اجتماعات کمک ايجاددر  الهيّه

شرايط د که جانفشانى شما عزيزان براى ارتقاء مصالح امريّه در ده بشارت مى همچنين

براى  ى مؤثّرقو مشوّ  روحانى قواىمنبعى از ، از فداکارىسرمشقى  ،فعلى صعب و دشوار

شر را در مساعى خود براى ن   آنان و بودهديگر عاشقان روى بها در اقصى نقاط عالم 

مالحظه فرمائيد که قواى منبعثه از .  است ر کردهت مصّمماهلل و خدمت به امراهلل  نفحات

لو "ک مفهوم بيان مبار چطور افتتان تحّمل و بردبارى احبّاى عزيز ايران در اين ايّام پر

و تر  را روشن "ى العالمينييسترون النّور فى البّر انّه يظهر من قطب البحر و يقول انّى مح

وعدۀ  يادآورى، قامدر اين م.  ساخته استمهيّاتر را  شرفت عنصرى آنل و لوازم پيوسائ

تضييقات وارده بر نفس اشاره به  دررک جمال اقدس ابهى که از قلم مبا  محکمۀ الهيّه

  : فرمايند که مى آورد را به وجد و طرب مى  روح و روانظهور الهى نازل شده مظهر 

اّما االٓن حّجبونى بحجاب الّظالم الّذى نسجوه بأيدى الّظنون و االوهام و ...

هلل لمدينته بابًا رتاجًا ء و يفتح ااء جيبًا لهذه اللّيلة الّدلميد البيضا سوف تشّق 

ئمات من قبل ليظهر فى افواجًا و يقولون ما قالته الّال  فيها النّاس ونيومئذ يدخل

   ياتلغايات ما بدا فى البداا

گذرد مگر   آنى نمىدهند که  را اطمينان مى  آن عزيزان ،معهد اعلى با تمجيد و قدردانى

 . ياد آيده ب دادگان روى جاناندلآنکه شهامت و شجاعت و استقامت و جانفشانى آن 

باليا و رزايا و زجر و حبس و محنت و ابتال در ساحت کبريا مذکور و اجرش موفور و  اين"

ه برکات آسمانى و قواى روحانى منبعث.  "ابرون اجرهم بغير حسابانّما يوفى الّص .  محتوم
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قاطبۀ اهل بها در آن ى ها گذشتگى خود ها و از و فداکارى رۀ شهيداناز اهراق دماء مطهّ 

را يکى بعد از   الهيّه  ۀمبارک تحّقق وعود وسائل فرسا شرايط طاقت در تحّمل سرزمين

جميع اين باليا بمنزلۀ دهن است "...مودۀ مبارک فره ب  .سازد مى ساخته و مهيّا ىديگر

    .." . ما يشاء و انّه على کّل شىء قديريبّدل اهلل براى اشتعال اين مصباح کذلک

خطاب به محفل مقّدس  ،واليت بعد از جلوس بر کرسىّ  امراهلل سنواتىعزيز  حضرت ولىّ 

  : ن چنين فرمودندروحانى مرکزى ايرا

گناه از قيود اسارت و چنگ ارباب ظلم و  مظلوم بى ۀاستخالص اين فئ

عداوت ضوضا و هيجان عمومى را مقتضى و حصول عّزت و رخا و آسايش 

حقيقى از براى اهل بها مقاومت و ممانعت و شور و آشوب اهل حقد و جفا را 

و طوفان محن و رزايا از پس اگر چنانچه طالطم درياى بال ازدياد يابد  مستلزم

مترّدد آنى  اليقين بدانيد و نمايد بحّق  ها احاطر  شش جهت آن جمعيّت مظلوم

نمانيد که ميعاد نجات و ميقات جلوۀ موعودۀ ديرينه نزديک گشته و وسائل 

بها در آن کشور مهيّا و فراهم  ۀفوز و نصرت عظمى از براى ملّت ستمديد ۀاخير

گردد و مقصود  راسخ واجب تا اين مراحل باقيه طىّ زم و عزم الشده قدم ثابت 

انگيز نمايد  حيرتئى  و آمال اهل بها در اعلى المقامات پديدار گردد و جلوه

   .ة اهلل تبديالة اهلل و لن تجد لسنّ هذه سنّ 

تالش  ا وتحّمل بالي سبيل درباوفا راه هر عاشق  ۀتوشالبتّه محکمۀ مبارکه  بياناتاين 

ح و ظفر هاى فت مشاهدۀ نشانه ولى از طرفى ستهمتا بى و محبوبمعشوق  وصول به براى

سخت و  اغلب در حين شّدت تضييقات بنيان امر الهى مرّ قواى روحانى و استحکام مست

خطاب به مشاورين مجتمع بيت العدل اعظم  ۲۰۰۵دسامبر  ۲۷پيام موّرخ .  دشوار است

را  خطاب به بهائيان عالم معهد اعلى ۲۰۰۶پيام رضوان سال در ارض اقدس و همچنين 

موّفقيّت جامعه  از جمله ،فتوحات مذکوره ازچه مقدار  که نمائيدمالحظه  مطالعه فرمائيد و

سال انقالب وقوع بعد از  ،چوب عمل براى پيشبرد فرايند دخول افواج چهاردر توسعۀ 

ب شده نصي هاى شما عزيزان ود گذشتگىها و از خ به برکت جانفشانىو ايران در  ۱۳۵۷

آراى  گامى عظيم در راه استقرار نظم جهان ،است، فتوحاتى که هر يک بخودى خود

    .شود مى الهى محسوب

 باالخره آن سرزمينساکن  عزيز که چطور استقامت احبّاى فرمائيد تفّکرمصر  وقايع اخير در

، ۲۰۰۶ماه مى در تنها .  عرب شد در جهان نظير امر مبارک بىبه اعالن عمومى  منجرّ 
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ر مورد سايت عربى بهائى براى کسب اّطالعات دمصر از  کشور درهزار نفر  بيستبيش از 

 را از آثار مبارکه نسخههزاران ندان در نقاط مختلفۀ عالم قمعال امر مبارک ديدن نموده و

با تماشاى نفر  ها مليون.  نمودند استخراج بهائىاز کتابخانۀ اينترنت  زبان عربىه ب

با حقايق و اصول  آن کشور زيونى معروفيهاى تلو تگاهاز ايس هفتگى يکى هاى رنامهب

حقوق بشر به مدافعين رين و گروهى از متفکّ   .ندانصافى اهل عدوان آشنا شد و بىامراهلل 

قيام  ندکه حال از آن محروم بهائيان براى اخذ کارت شناسائى از حّق علنى پشتيبانى 

 زبان عربىه ب هاى مختلف اينترنت المللى عربى در سراسر عالم و سايت جرايد بين  .دکردن

    .نداشتهار امر و نشر کلمة اهلل شدموجب وضع بهائيان مصر نشان داده، ى به خاّص  هتوجّ  نيز

و از "...  :فرمايند حضرت عبدالبهاء ارواحنا لمظلوميّته الفداء در يکى از الواح مبارکه مى

غرائب وقوعات اين است که اعظم وسيلۀ صون و حمايت اين حقيقت نورانيّت هجوم 

منتها زجاج آن سراج ارياح است و سبب سالمت آن سفينه  اعداست و آالم و محن بى

آمادگى کامل جامعه براى قبول  پس صبر و اصطبار بيش از پيش الزم و  ...."شّدت امواج

ها واجب تا در ميقات معيّن و با  هاى مضاعفۀ ناشى از رفع موانع و محدوديّت مسئوليّت

احبّا گشوده شود، يار دلنشين رخ بگشايد و روز پيروزى  هارادۀ جمال قدم ابواب رخا بر وج

    .جلوه نمايد

 که جامعۀ بهائى با آن روبرو ىمشکالتو  ايران در بارۀ وضع موجود در حين تأّمل و تعّمق در

ته خاطر داشه ب نيز را ديگرى  نکتۀ مهمّ  متوّجهًا الى اهلل احبّاى عزيز شايسته است که ،ستا

هجوم  را براى خوددر اين ايّام به دالئل مختلفه  دشمنان امراهلل چون باشند و آن اين که

 را  رسيدن به هدف خود آنچه، براى بينند مىمحدود به جامعۀ بهائى  فزاينده و علنى

، از اجتماعى ترّقيات مسدود نمودنهاى اقتصادى تا  از ايجاد محدوديّت —قادرند 

بهائى به  ، از ممانعت ورود دانشجوياننگرانى تا اشاعۀ کذب و افتراايجاد ترس و 

 را ى عزيزدارند تا احبّا مى مجرى —از کشور  خروجو  گذرنامهتسهيل اخذ تا   ها دانشگاه

تشويق و يا مجبور به ترک وطن مألوف سازند و بدين وسيله به زعم خود جامعۀ بهائى مهد 

 که ها روشن خواهد شد در پرتو اين بررسى.  نمايند کن و سرانجام ريشه امراهلل را تضعيف

که به حبل استقامت موجب افسردگى خاطر دوستانى  ترک ايران در شرايط فعلى

در تعقيب اهداف غير انسانى خود  و جسور را شمنان امراهللبدون شک د وگشته  ندمتمّسک

   .کند تر مى  مصّمم

ها و تحّمل محن وارده بر شما عزيزان در سنوات  يکى از ارزشمندترين ثمرات فداکارى

اين .  ايران براى قبول امر مبارک استملّت  و اهل عالمآمادگى  گير ايش چشماخير، افز
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ى و مادّ  هاى پيشرفتجان و مال و راحت و آسايش و فدا کردن سرمايۀ گرانبها که با دادن 

ات و فتوحاتى جديد در عصر ترقيّ  اساسو  دنيوى احبّاى عزيز از پير و جوان حاصل گشته

خواهران و .  قرار گيردبردارى  بهره مورد به بهترين وجه ممکن بايد شود تکوين محسوب مى

 اىرا بر مساعى خود ،يت مؤّسسات امرىمابا ح ،برادران روحانى شما در سراسر عالم

افراد و چه  چه ،جامعۀ اسم اعظم در سرزمين مقّدس ايراناند و  انجام اين امر تمرکز داده

مقابله با اين د که براى نيز بايد بيش از پيش بکوشد تا اطمينان ياب ،تشکيالت امرى

مند  زمه بهرهالهاى  تاز آمادگى فکرى و روانى، معلومات امرى و مهار  مسئوليّت تاريخى

در مقابل تبليغ  به وظائف خودموقعيّت خطير در اين بدون شک شما عزيزان .  است

چندى پيش بيت العدل اعظم الهى .  آگاهيد است  ترين جنبۀ اين آمادگى که مهمانفرادى 

 و مصالح امر در آن کشور به ياران ايران توصيه نمودند کهمهد امراهلل بعد از بررسى اوضاع 

شد  ى که زير نظر ايشان اداره مىعنوان سيستم رسمى ملّ ه ب را  مؤّسسۀ آموزشى در ايران

بعد ياران و خادمين مسئوليّتى در قبال امور تبليغ انفرادى ه آن تاريخ بنمايند و از  منحلّ 

جامعۀ اين تصميم معهد اعلى براى حفظ و صيانت ياران و خادمين و .  احبّا نداشته باشند

با جامعۀ بهائى اشتياق به همکارى عنوان نشانى از ه برعايت امور مملکتى و  بهائى و

در بايد معنى و مفهوم اين تصميم اين است که افراد احبّا ولى .  اولياى امور گرفته شد

بيش تبليغ که از جمله وظائف روحانى و تخّطى ناپذير هر فرد بهائى است  امر مهمّ  انجام

با رعايت حکمت و از طريق ابتکار  را از دست ندهند و  فرصتىاز پيش کوشا باشند، هيچ 

هاى روحانى و تعليماتى که در فرايند مؤّسسۀ  امکان با استفاده از بينش تا حدّ  ،شخصى

و  تشويقنيز و در اين راه همديگر را  کنندقيام اين وظيفۀ خطير ه باند  آموزشى آموخته

   :فرمايند مىچه  اهميّت تبليغبدالبهاء در د که حضرت عمالحظه فرمائي.  حمايت نمايند

اى بندگان جمال مبارک از قرار معلوم از کثرت اغتشاش امر تبليغ اندکى 

واضحست که اليوم تأييدات غيبيّۀ الهيّه شامل  اين معلوم و... مهجور مانده 

حال مبلّغين است و اگر تبليغ تأخير افتد بکلّى تأييد منقطع گردد زيرا مستحيل و 

ال است که بدون تبليغ احبّاى الهى تأييد يابند در هر صورت بايد تبليغ مح

بتربيت نفوس پردازند و سبب  ًاممکن نه خفيّ  نمود ولى بحکمت اگر جهارًا

مقصود اين است که در ايّام امن ...  حصول روح و ريحان در عالم انسان شوند

امن و امان نه بايد را در نهايت گرمى مجرى داشت و چون   و امان بايد تبليغ

بنهايت حکمت مجرى نمود اّما بکلّى تعطيل جائز نه زيرا بکلّى تأييد منقطع 

  ...گردد



 ۵صفحه ٢٠٠۶  جون  ۲۹

 

هر جهت احاطه  از فتنکه باليا و رزايا و محن و پس اى حامالن امانت الهيّه، در اين ايّام 

 جند وفايش محسوب، ازالحمدهلل سش بلند کنيد که آستان مقدّ ه نموده، دست شکرانه ب

در و ملبّس، به رداء استقامتش به اطاعت اوامرش مفتخر، به حبل ميثاقش متمّسک، 

 در محيط گرم خانواده و با.  و قائم هستيددمت و ترويج مصالح امرش ساعى ن خاديمي

را از قدردانى   گذاريد و ايشانرا در ميان   برومند خود اين نکاتفرزندان دلبند و جوانان 

منشور  در رّق نيز ديدگان  هاى آن نور فداکارىالحمدهلل ميق معهد اعلى مطمئن سازيد که ع

  .هاى آيندۀ عالم بشرى است و موجب افتخار جامعۀ بهائى و نسل مسطورجلى  با خّط 

در اعتاب مقّدسۀ عليا آن ياران ممتحن جمال ابهى را به ادعيۀ قلبّيۀ  اعظم بيت العدل

سش مسئلت قدّ مرا از درگاه    کلو موّفقيّت  حفظ و صيانت ودهند  خود اطمينان مى

     .فرمايند مى

  اتيّ تح ـميبا تقد

  العدل اعظم تياز طرف داراالنشاء ب


