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 بدیع١١٣توقیع منیع نوروز 

خطاب بھ احّبای شرق

بقلم
حضرت ولّی امراهللا شوقی افندی رباّنی

1957

ھیئت محترمھ مجّللھ ایادی امراهللا و حضرات افنان ثاتبۀ راسخھ بر میثاق اهللا و جنود منصوره مجاھدان و 

اهللا و اعضای محافل مقّدسھ روحانیھ ارکان و مھاجران فی سبیل اهللا و عصبۀ جلیلھ مبّلغان و ناشران نفحات 

 پاکستان و حامیان شریعة اهللا و افراد جامعۀ پیروان دین اهللا در کشور مقّدس ایران و خّطۀ ھندوستان و برما و

رکیھ و افغانستان و جزائر اوقیانوس ھند و محیط اعظم و عراق تاقالیم افریقا و عربستان و قطر مصر و سودان و 

رّیھ و لبنان رجاًال و نساءًا صغیرًا وکبیرًا مالحظھ نمایندعرب و سو

رة الّنوراء بقلب خافق بمحّبتکم ّھھ المبارکة المقّدسةالمّطکم من ھذه البقعةاالحدّییا معشرالمؤمنین و المؤمنات احیّی

و روح مھتز  لضّرکم و اضطھادکم ةو فؤاد منجذب بنفحات ذکرکم و لسان ناطق بثائکم و محامدکم و عین دامع

تکم و خدماتکم و ملھکم و اشتعالکم و صبرکم و اصطبارکم و ثباتکم و استقاوالئکم و بشاراتکم و عظیم  وب

ازًا لمیثاقھ االمتن المتین و عزیع و انع المن لظھوره االممًا السمھ االعّز العزیز و اجالًالمجھوداتکم و فتوحاتکم تکری

 االکبر الکبیر و کشفًا السرار ة اثباتًا الصول نظمھ االبدع البدیع و امدادًا لجھادقویم و ال االقومائر دینھعتعظیمًا لش

الخطیر صلوات اهللا  والطافھ و عّزه قدس المبرم نور األم األخفمره األوعراألأعالن إلًأاالمجد المجید و تمھیدشرعھ 

.ئھآو بھ

بیح ھدایتھ و امناء امره طوبی لکم ال حّبھ و مصعاھ و رعاة اغنامھ و مشقیرة خلخئھ و آماعلیکم یا احباءاهللا و 

م اقدامکم علی صراطھ و اعتصمتم تفیتم بمیثاقھ و ثبتولکم بما اجبتم ندائھ و ًاوحریالکم وعزًاالف طوبی لکم یا 
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فدیتم کم تنفیذًا ألمره و افترقتم من اقاربکم و ن اوطاو ھجرتمکارکموبحبلھ و حملتم الّشدائد فی سبیلھ و ترکتم ا

 اقتدیتم بالّذین سبقوکم من واس فی مشارق االرض و مغاربھا الستظالل فی ظّلھ  و دعوتم الّنھراحتکم طلبًا لمرضات

ھادة حّبًا لجمالھ رنح من صھباء الّشھ و تبلیغ رسالتھ واالنقطاع عن کّل ماسواه والّتقة خلیآبائکم و اجدادکم فی ھدا

ھ و ترویج مبادئھ و کشف اسراره و تعمیم تعالیمھ و استحکام دعائم نظمھ و کم العزاز دینھبکم رّب وو بذلتم ما

و  االعظم العظیم تاهللا تنظرکم فیھذاالحین عیون اھل مالء االعلیۀاثبات استقالل شریعتھ و اشتھار صیت امر

 ظفرکم وجوه  سرادق االبھی و تتھّلل لنصرکم ورن الیکم اھلشّیاسکم سّکان رفرف البقاء و ُینفکّن بابرتتس

ّیدکم و  األمر حول حرم الکبریاء و یمّجدکم فی مقابلةالعرش سةحوّریات القدس فی الجّنة العلیا و تسّبح مالئک

سنی سلطان الّرسلتن االسمی و یبارککم رّبکم و مولیکم الّنقطة االولی مبّشر امره األمحبوبکم مرکز عھداهللا األن

ظمة فی  بحبوحة الفردوس جمال اهللا البھّی االبھی مبعث الّرسل بارئکم و قّرةعین االنبیاء و یخاطبکم لسان الع

 العظمئ    من ھذه المّنحة بشرئ لکم مرحئ بکمی طوبی لکمق امانتی و ھداة خلةوجدکم بان یا احّبائی و حفظم

ون فی ملکوتی انتم نصرتی فی مملکتی انتم المختاراربون من رحیق حّبی انتم اعالم  الّشأنتم الّناصرون ألمری أنتم

دناکم من قبل ّیده روح االعظم کما اّیوسی بکم و سلک فی منھاجکم تااهللا یمتکئون علی و سادة عّزی طوبی لمن تأ

 َأن فکم جنود الجبابراة و سطوة الفراغتھ اّیاکم اّیاکمو من بعد ان استقیموا علی ھذاالّصراط اّیاکم اّیاکم ان تخّو

ک سوف ت الئم اوصولة ظالٍم اوشوکة فاةلومک اوتکم و وموالکم و محبوبکم دولة ھا عن اداء رساالت رّبتمنعکم

.م علی اّلذین کانوا من قبلھم و اّن ھذالوعد غیر مکذوبمَدیدمدم علیھم العذاب کما َد

ین  مقدسھ عید مئوی ثانی اھل بھا و راکباین سنین اخیره از حین اختتام سنۀ و مطالع الوفا در  الحّبیا مشاعل

سفینۀ حمراء و افتتاح جھاد کبیراکبر در این عصر افخم اسنی الی یومنا ھذا از جھتی سیل جارف بالیا و رزایا در 

 و مرور و ضوضاء ھمج ارض و اراذل قوم  امتحان و افتتان در ھبوبموطن اصلی جمال ابھی منھمر و تندباد

رائد و نشریات پی در پی منتشر و تھدیدات دشمنان اجیف مکّذبین در جریانات و اذمرتفع و مفتریات محتجبین و ھ

پرکین متتابع و متزاید و نار بغض در قلوب مشتعل و غبار دخان و ظلم بعنان آسمان متصاعد اولیای الھی یاران 

راستان در پنجۀ تقلیب گرفتار و اصحاب فتور و عصبۀ غرور بتمام قوی بر قلع و قمع حزب اهللا عاشقان جمال 

ن سبیل وفا و رافعین رایت بیضاء قائم و شرذمۀ از ذئاب کاسره از ایکات نفاق مّرة اخری خارج ابھی و سالکا

دم و تخریب و زجر و ضرب و شتم و ھتک ناموس و ھنام الھی مھاجم و بتوھین و تحقیر و غبکمال صولت بر ا

لوف و جمعی از بلھاء و جدیدی مأۀ اھراق دماء برئیھ مشغول و علمای رسوم بعربده و ھیاھو و ھمھمھ و دمدم

سفھاء و بلدا و جھال در تشویق و تأیید و معاضدت و مساعدت و اشتراک در این حملۀ اخیر با باغیان و طاغیان 



3

3

 شکر موالی بیھمتا را کھ از جھتی رعلنًا لیًال و نھارًا در سراسر موطن اصلی جمال ابھی ساعی و جاھد ولی ھزا

ف الخصماء واالعداء آناً نحبوحۀ رزایا آئین جھان افروز جمال اقدس ابھی رغما أل بالیا بل در بعدیگر با وجود تتاب

نًا در ممالک اخری در ارتفاع و در این سنۀ ثالثھ امر مبین و آئین نازنین بھ نیروی اسم اعظم محیی العالمین بر آف

مالّیھ پرتو افکنده و چنان و ِشوبّیھ ُن اقلیم از ممالک و جزائر شرقّیھ و غربّیھ و َج)110(متجاوز از صد و ده

ولولھ در این عالم ادنی انداختھ و شور و ولھ و نشوری احداث نموده کھ اھل امکان را از قریب و بعید و وضیع و 

 و این عبد مستمند صد ھزار شکر در این اّیام کھ عید سعید نوروز استنموده شریف و آشنا و بیگانھ حیران 

قارن با اختتام دومین مرحلھ این جھاد کبیر جھان افروز است شلیک یا بھآَءاألبھی و بترقیم این اوراق مشغول و م

 عالم و جزائر دو محیط اطلس و اعظم و دو بحر متوّسط و شمال و ءیا رّبَی األعلی در بّر و بحر در قاّرات خمسھ

ی لّبیک یا رّبنا العلیَّ االعلی و اوقیانوس ھند بلند است و پرچم اسم اعظم مّواج و صیت امر اعّز اقوم مشتھر و ندا

یا رّبنا البھیَّ األبھی در متجاوز از دویست و چھل اقلیم از اقالیم دنیا از حّیز ادنی بافق اعلی متصاعد و قلوب جمّ 

غفیری از مؤمنین و مؤمنات از جنس ابیض و اسود و احمر و اصفر و اسمر از تجلّیات بدیعھ حیرت انگیز امر 

 ظاھره آئین مجید مھتّز و میثاق امتـَن در ھوّیت ءوع انوار تأئید و بروز تباشیر قّھارّیت و غلبھرّب فرید و ُسُط

 فارسان َجیش َعرْمَرم بھآء ءپیروان امر رّب ذوالَمَنن مستحکم و بساط نظم بدیع در تمام جھان منبسط و ھلھلھ

 الّسرور قد اعتنقا فسبحان رّبنا المقـَِّدر الحزن و.گروه مھاجرین و مجاھدین پر وفا از اکناف و اطراف مرتفع

.الّناظر القاھر المقتدر المتجّبر الحافظ المھیمن العظیم

ای یاران ارجمند دریغ و افسوس کھ در کشور مقّدس ایران موطن اصلی جمال موعود مھد آئین رّب ودود 

د سال مھلت غافل و ذاھل در ُسبات ُجمھور سّکانش از شعشعات انوار این امر عظیم تا بحال پس از تجاوز از ص

قلوبشان از نفحاتش محروم و ابصارشان مرمود و اسیر .عمیقند و بکابوس ثقیل گرفتار و بر اصنام اوھام عاکف

تراُھم فى وادِى .قیود در ُبعد اْبَعدند بل ُمعترض و مخالف و در اطفاء سراج وّھاج امر ذوالجالل ساعی و جاھد

. َخوِضِھم العبیَناالوھام ھاِئمیَن و فى

ارباب عمائم الذین زّینوا رؤوسھم بالبیضآء  قوم پر لوم از طبقات مختلفھ و َعلی رأِسھم الفئتھ الفاسده آن

و الخضرآء بر مقدّسات این امر گرانبھا از ھر سو مھاجم و در اثبات بطالن این امر نازنین و تزئیف سنن و شعائر 

ْمل مؤمنات و مؤمنین و ایجاد انشعاب و انشقاق در صفوف ُجنود ُمجّنده اش و این دین ُمبین و تفریق و تشتیت َش

 ال شرقّیھ و ال غربّیھ کھ ید قدرت الھّیھ در آن ارض غرس ءھدم بنیان مؤّسسات بدیعھ اش و استئصال این شجره
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.نموده و بدمآء بیست ھزار شھید ِسقایت فرموده بکمال جدّیت و اھتمام قائم و مداوم

 نبوده و نیست کھ اعالی حیرت انگیز امراهللا و اشتھار سریع نبأء عظیم و ولولھ اش در اقالیم و ءشبھھ

 متزایده ءرفع لوائش در متجاوز از صد و ده اقلیم در اقّل از سھ سنھ و رفع قواعد و دعائم نظم بدیع الھی و جلوه

ائره آن در ارض اقدس قلب العالم و قبلة االمم تأسیسات امرّیھ و تشیید مقامات مقدّسھ و تأسیس اوقاف و اتـّساع د

و اتمام مشروع عظیم بنای سامی اّم المعابد غرب در قطب امریک و احتفال مجلل عید ِمَئوی اّول و ثانی اھل بھاء 

 عالم و انعقاد انجمنھای اربعھ بین القارات در قاره افریک و امریك و اوروپا و آسیا و افتتاح ءدر قاّرات َخمسھ

 دھسالھ و قیام و خروج و ھجوم و تشتـّت ُمھاجرین و ء بدیعھءد کبیر اکبر و طرح و اعالن و انتشار نقشھجھا

ُمجاھدین در ممالک و دیار و فتح صد اقلیم در سنھ اوالی این جھاد جھانی روحانی و اشتعال قاره افریک و اقبال 

ر قطب بحار باالخّص در محیط اعظم و تأسیس و تعّدد سریع نمایندگان قبائل متعّدده مختلفھ و ارتفاع رآیت بیضاء د

 عالم اسالمی، کل باعث تحّیر و موجب ءمراکز این امر اعّز اتم در اقالیم عربستان باالخّص در مّکھ ُمکّرمھ، قبلھ

توّھم و اضطراب گشت و ُمحّرک ِعْرق عصبّیت و معاندت دشمنان دیرین گردید و بر اشتعال نار حسد و َبغضاء در 

لوب اھل شرور و ُعْصَبھ غرور بیفزود و چنان التھابی در صدور احداث نمود کھ بغتتًھ ِمْن دون ستر و حجاب از ق

مساجد و منابر سیل تھمت و افترآء جاری گشت و در صفحات جرائد این ھجوم عنیف و ذّم و قدح و تزییف 

.بعباراتی فضیح منعکس گردید

طولی نکشید کھ از مقامات عالّیھ . بعزمی متین بر قلع و قمع این حزب مظلوم قیام نمودندیھ ضالـّھغفئھ با

اوامر اکیده صریحھ در توقیف و تعطیل امور امرّیھ و منع از اجتماع پیروان امر حضرت رّب البرّیھ و اشغال و 

 وثقی در ءء و محور دوائر امرّیھ و اولّین مرکز اداری اھل بھاء و متمسکین بعروهاحتالل حظیرة یاران ارض طا

 ِمْن دون َستر و حجاب ءآن اقلیم پر بال صادر گشت و در مجلس شورا در حضور وزراء و وکالی مجتمعھ عّده

ب بکمال صراحت  پرشور وآشوءزبان بھ تھدید و تزئیف گشودند و محّررین مقاالت در جرائد عدیده در آن عاصمھ

بعبارتی سخیفھ بر مقدّسات آئین الھی حملھ ئی شدید نمودند و در ھمان مجلس بعض از وکال بنھایت الحاح و 

اصرار صدور حکم رسمی از طرف ھیئت تشریعّیھ در تحریم و اعالن عدم مشروعّیت آئین بھائی و َحْجز اموال و 

تبعید جمعی از مؤمنین و مؤمنات و قلع و قمع این طائفھ متملـّکات امرّیھ و ضبط اوقاف این حزب و اخراج و 

.طالب گشتند

 آن بنای مجلل را منھدم ساختند و رسمًا اشغال نمودند و در والیات ء رفیعھء فتنھ و فساد قّبھدر نتیجھ این
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ف ضوضاء برپا گشت و تضییقات و اذّیات از طرف مأمورین و علمای رسوم از مختلفھ در اثر این ھجوم عنی

حظائر قدس اشغال گشت و جمعی در ُمدن و قری عوام کاالنعام را .مجتھدین و وّعاظ دفعًة واحدًة شّدت یافت

شودند و بتعّدی بر اھل بھاء و قتل و غارت بکمال جسارت تحریک نمودند و بسّب و لعن و شتم در معابر زبان گ

فئھ مظلومھ و ھدم و نبش مقابر در مدافن بھآئیان و ضرب نفوس و بتخریب و تاراج و حرق بیوت مسکونھ این

قطع اشجار و ھتک ناموس نسآء و ضرب اطفال و اخراج آنان از دبستان و دبیرستان و اجبار بھ تبّری مؤمنین و 

نان و غارت محصوالت فالحتی آن مظلومان و قطع  خویش و انعقاد مجالس تعزیھ در بیوت آءمؤمنات از عقیده

 با آنان و اخراج جمعی از دوائر دولتی اقدام نمودند، و چنان شقاوت و قساوتی ظاھر نمودند کھ در مزرعھ ءمعاملھ

ئی کھ در قرب دھی از دھات واقع بتحریک کدخدای آنمحل جمعی اراذل از اشرار کھ عدد آنان بھ پانصد بالغ با 

ر و چوب و تبر ھجوم بر ساکنین آن مزرعھ نموده ھفت نفر را از رجال و نسآء کھ یکی از آنان ھفتاد طبل و شیپو

امر بمقامی رسید کھ لطمھ و وھنی عظیم از ید ستمکار .سالھ و دیگری ھشتاد سالھ بوضعی فجیع شھید نمودند

ءاز اجزاء بیت اهللا الحرام در مدینھ پیروان امر جمال قدیم در آن اقلیم وارد گشت و جزئی ءلعین و لئیم بکعبھ

مبارکھ شیراز کھ منصوص کتاب اقدس و اّول و أبھی و اشرف مقامات متبّرکھ مقّدسھ آن ارض است و بیتی از 

 آن منھدم گردید و اخیراً  در ارض خاء متجاوز از ھشتاد نفر از رجال و نسآء را اشرار تبھ کار ءبیوت مجاوره

وت مسکونھ بیرون کشیده بظلمی ُمبین پاالن و افسار نموده و زنگ بھ گردنشان پس از شکنجھ و آزار از بی

انداختھ آنانرا جبرًا چھاردست و پا در کوچھ و بازار با طبل و دھل گردانیدند و پس از آن منازل آن مظلومانرا 

.غارت نمودند

ْن  لُھم و العوانھم و اتباعھم قد بكى ِمْن ظلمھم محّمد رسول اهللا و ذرفت ِمًعاس لُھم ویٌل لُھم تً لُھم سحقاًاتّب

اعمالھم عیون اھل مألء االعلى و ضجَّْت حورّیاُت القدس فى اعلى الغرفات فى الفردوس االبھى و تتفتت اكباد 

 اُهللا فاھم و قطع لسانھم و كّسر اعناقھم و اناملھم و ّضف.المؤمنین و المؤمنات فى مشارق االرض و مغاربھا

فو رّب العما سوف یفتنون بفتنھ عمیآء صمآء و یضربََّن على َفِمِھم مالئكھ االمر و تنّزل اللّعنتُھ علیھم و .اقالمھم

 بالء لم یسمع بالء اشّد َیُمرَّ الریُح الحمرآء و یحیطھم عذاُب اهللا الكبیر االكبر ِمن فوقھم و تحت ارُجلھم و یحّل بھم

منھ اذًا ترجف اركانھم و تقشّعر ُجلودھم و یضعون انامل الحسرة بین انیابھم و ال یجدون النفسھم ناصرًا و ال ُمعینًا 

.اذًا یأكلھم النیراُن و یمحى اُهللا آثاَرھم و یلحقھم بالھالكین اذًا ال تسمع لھم صوتًا و ال ركزًا

:یثاق جمال ابھی این کلمات بیّنات صادر از قلم مرکز مدر این مقام
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 یتیمان حذر الزم زیرا سیل خیز است و از دود آه مظلومان پرھیز باید زیرا شرر ءاز سرشک دیده"

."انگیز است

:این است کھ از قلم اعلی این کلمات دّریات و این شھادت ُعظمی نازل، قولھ جّلت عظمتھ

 و ُمرتفع مملکت دیگر ظاھر میشد البّتھ مقامش قسم بھ آفتاب حقیقت کھ اگر آن حضرت در"

."امرش ظاھر و نورش باھر و کلمھ اش محیط میگشت

لعمراهللا اگر قلم اعلی باحزاب عالم توجھ مینمود بمثل آنچھ باھل ایران نمود ھر آینھ اکثری وارد "

 آیات بر ایران  چنانچھ در این ارض جمعی قبل از تبلیغ داخل شدند بمثابھ امطاربحر اعظم میشدند

."ھاطل و نازل معذلک مّیت مشاھده میشوند اال مَََن شاءاهللا رّب العالمین

: میفرمایدو ایضًا

اگر حضرت ُمبّشر روح ماسواه فداه در این ارض ظھور مینمود حال اکثر خلق را از اھل حق "

ین این نفوس نبوده مشاھده مینمودی چھ کھ اوھامات حزب شیعھ از جاُبلقا و جاُبلسا و ناحیھ ما ب

."و نیست

:و از قلم میثاق مؤیدًا لما ُصِدَر ِمَن القلم االعلی این شھادت اتَّم اوفی نازل

این کوکب روشن اگر از مطلع انجمن اروپ طالع شده بود حال مالحظھ میفرمودی کھ چھ شور و "

."ولھی بود و چھ ولولھ و طربی

:و ایضًا میفرماید

ئر اقالیم اشراق نموده بود تا بحال اشّعھ اش جھانگیر گشتھ بود زیرا حقیقت اگر در ساشمس"
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."اھل آن اقلیم قدر این فضل عظیم را می دانستند و لو مؤمن نبودند مسرور بودند

 رفتار و عاقبت پر وبال این ھیاکل ُبغضّیھ از قلم أعلی این بیانات خطیره قھرّیھ و در بیان غفلت و سوء

:، قولھ جلَّ کبریآئھانذارات شدیده نازل

."لّما تفّرسنا وَجدنا اکثُر اعداُئنا العلمآُء"

"ینوح ِمْن اعمالھم محّمد رسول اهللا فی أعلی الجنان یشھد بذلک َمن ارسلھ بسلطانٍ  مبینٍ "

"زّینوا رؤوَسُھم بالبیضآء و الخضرآء و عملوا ما ناح الّروح االمین"

" و احّبآِئھنشھد اّنھم کانوا جدارًا بیَن اِهللا"

کلـّما اراد ممّیُز أن یتمّسَک بما .یا معشَر الُعلمآِء بکم انَحّط شأُن الملـِّة و ُنِکَس َعلـَُم االسالِم و ُثلَّ عرشھ العظیم"

"یرتفع بھ شأن االسالم ارتفعت ضوضاؤکم بذلک منع عّما اراد و بقی الملک فی ُخسراٍن کبیرٍ  

عد الیومِ النُفَسکم ِمن عزٍّ الّنا أَخذناُه ِمنکم و قّدرناه للذین آمنوا باهللا الواحد المقتدر قل یا معشَر العلمآء ال ترون ب"

"العزیز المختار

فلّما اظھرُت .قل یا معشَر العلمآِء ِمَن االعجام قد اخذتم زمام العباد باسمی و تقعدون علی الّصدور بنسبتکم الیَّ"

العارفین سوف یفنی ما عندکم و یبّدل عّزکم بالّذلة الکبری و ترون جزآء نفسی أعرضتم و عملتم ما جّرت بھ دموع 

"اعمالکم ِمن اِهللا اآلمر الحکیم

"اھل ُسّنة و یھود و َمجوس و نصاری و سایر احزاب ھیچیک عمل ننمود آنچھ را از آن قوم ظاھر شد"

"یھود از ظلم آن حزب بحق پناه برده و میبرد و کذلک احزاب ُاخری"

 بآفتاب افق بیان کھ طـَْرِف ناخن یکی از إمآء مؤمنات الیوم عنداهللا اسبق است از علمای ایران کھ بعد از قسم"

"ھزار و سیصد سنھ انتظار عمل نمودند آنچھ را کھ یھود درظھور حضرت روح عمل ننمود
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"پست ترین ُجنبنده ھای ارض احَسن از آن نفوس بوده و ھستند"

" العذاب ِمن لدن عزیٍز مقتدٍر قیومُةسوَف تأُخُذُھم زبآنیَّ"

: میثاق این کلمات تاّمات در این مقام نازلو از قلم

ایوان بدل بزندان گردد و .این عّزت مبّدل بذلـّت کبری گردد و این سطوت و شوکت منقلب بمقھورّیت ُعظمی شود"

"ودقھقھھ و خنده نماند بلکھ نحیب ُبکآء بلند ش.اوج ماه بقعر چاه انجامد

"گنبد ھای سفید و نیلگون سرنگون گردد"

.غضب ِمن اهللابائواند و ضربت علیھم الذلة و المسکنة و باحضرات رؤوسآء آُخور را دیده اند و آِخر را ندیده"

)١٩٧صفحھ :5 جلد -مائده اسماني (" واطوبی واطوبی منقلب بفریاد واویال و وا اسفا گرددءعنقریب این نغمھ

.مبتال گردند) با كثافت بشره بباد لقوه.(..عنقریب مالحظھ خواھید فرمود کھ کّل با ُعُنق منکسره خائب و خاسر"

 می اندازند و عاقبت کان لم یکن شیئًا ءلطند یکعربدهاین نفوس بمنزلھ ُبعوضند چندی در ِگل وکثافات خویش می غ

)٨٣صفحھ :9 جلد -مائده اسماني ("مذکورًا معدوم گردند

"شی از مجتھدان زمان ربودندزنان نا توان مرد میدان گشتند و گوی سبقت و پی"

"خسراُنُھم خسراُن الفریّسیَن و ھواُنُھم ھواُن کھنُة البعِل فی َزَمِن ایلیا ِمن االسرائیلیّین"

ای ھموطنان جمال قدم و اسم اعظم روحی لضّرکم الفدآء سلطان قدم مسّلی اعظم میفرماید، قولھ ما احلی بیانھ و 

:ما أبھی عّزه و ذکره

 الوفآِء خاطبی الضعفآء اّنھ اذا وجدتم الضّرآء اشتّدت و البأسآء امتدت و االرض ارتجفت و الجبال یا حمامَة"

ارتعدت و زوابع الّشدائد احاطت و بحور البالیا فاحت و اریاح الّرزایا ھاجت و طوفان االمتحان احاط االمکان علیکم 

"بالّصبر الجمیل فی سبیل رّبکم الجلیل
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ّیاکم ان ُتَخوَُّفـُکم قـُدرُة العالم او ُتْضِعُفُکم قّوُة االمِم او یمنعکم ضوضآُء اھل الجدال او ُتحِزُنُکم قل یا حزَب اهللا ِا"

"کونوا کالجبال فی أمر رّبکم المقتدِر العزیِز المختاِر.مظاھُر الجالِل

اّنھ ینصرکم .لوا علی اهللا و َفوِّضوا األمور الیھتوکَّ.قل ِاّیاکم َان ُتْضِعُفُکم اقویاُء االرِض او ُتَخوُِّفکم امرآُء البالِد"

"بالّحق و ھو المقتدر علی ما یشآء و فی قبضة زمام االقتدار

"ِاّیاکم اْن ُتْحِزُنکم َسطوُة الظالمین و ظلم الُمعتدین"

ال تحزنکم کثرة االعداء سوف یجعلھم اهللا ھبآًء و ال تسمع ضوضائھم اّال کطنین الّذباب اّنھ کان"

"بکّل شیی علیمًا

: صریحًا میفرمایدقسم باسم اعظم کھ این بالی ادھم را رخائی عظیم از عقب چنانچھ

"عنقریب ُمعِرضین نادم و خاِسر مشاھده شوند و ُمقبلین بکمال ِعّز و تمکین ھذا حتٌم عنَد رّبک"

:و ایضًا میفرماید

ف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتنگ اگر در این اّیام مشھود و عالم موجود فی الجملھ بر خال"

مشوید کھ اّیام خوش رحمانی آید و عالمھای قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع آن اّیام 

"و عوالم قسمتی مقّدر و عیشی ُمعّین و رزقی مقّرر است، البّتھ بجمیع آنھا رسیده فائز گردید

زلّیھ نافذه مولی البرّیھ در  اء عدلّیھ بارادهقب و بیدار، اریاحید غیبی در کار است و ُمحتسب حقیقی ناظر و مرا

 مظھر احدّیھ تدارک عدل اعظم مینماید و این انقالب و ءمیقات معلوم ُمرور نماید و این ظلمھای وارده بفرموده

زدان ھیجان بنفسھ مقّدمھ نجات و استخالص آن ستمدیدگان و شیفتگان روی جمال رحمن از قیود صد سالھ أمر ی

در آن سامان است و ُمنتھی بُحلول عصر جدید و ورود جامعھ پیروان أمر رّب مجید بمرحلھ ثالث کھ مرحلھ 

.انفصال آئین بدیع و منیع از شرع منسوخ و عتیق است خواھد گشت

الی ُمحّیی األنام  کلمات درّیات را در این مقام از قلم اعتمھیدًا لرفع َعَلم استقالل دینھ االعّز األشرف األفخم العظیم
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:صادر بیاد آورید، قولھ االحلی

 ظاھره خواھد آمد و لکن این لّذت را نخواھد ءاّیام غلبھ...لعمراهللا مظلومّیت بسیار محبوب است"

."داشت و اگر درست مالحظھ کنی عظمت أمر را با حالت مذکوره مشاھده نمائی

سزاوار کھ در حمل این ثقل اعظم و تحّمل این در حمد و ثناای یاران رشید پر وفا، چھ قدر شکرانھ الزم و چھ ق

بالء ادھم آن یاران مکّرم تأّسی بجمال ِقدم و مبّشر اسم اعظم و غصن فرید آن ُمنجی عالم و سّید امم و ُمحّیی رمم 

 امتداد و اتـّساع نموده؛ وقت آن است کھ این بالیا و رزایای الُتعّد و الُتحصی را بخاطر آورید و در شّدت و ِحدَّت و

. أمر ُمبرم و غصن افخم اعظم تفّکر و تمعُّن نمائیدء برمظلوم عالم و بشارت دھندهءو تنّوع بلّیات و صدمات وارده

: و عبارات حزن انگیز از قلم اعلی جاری، تعالت عظمتھدر این مقام این کلمات

البتھ اگر بین یدی العرش حاضر . سفید گشتھقسم بآفتاب معانی کھ از ظلم این ظالمان قامتم خم شده و مویم"

شوی جمال قدم را نمی شناسی چھ کھ طراوتش از ظلم ُمشرکین تبدیل شده و نضارتش تمام شده تاهللا قلب و فؤآد 

"و حشاء جمیع آب شده و لکن بقّوةاهللا بین عباد حرکت می نمائیم

الّسود ِمن تتابع البالیا و ظھرْت الف األمر علی ھیئِة تاهللا یا أعرابی لو تنظروننی لن تعرفونی و قد ابیّض مسک "

"الّدال ِمن توالی القضایا ثّم اصفّر ھذا الوجھ المحّمر المنیر

تاهللا قد ابتلی طیر القدس تحت الّظلم َبیَن طیور البغضآء ِمنُھم َمن َیُضرَّ بھ بمنقاره و ِمنُھم بمسیره و منُھم بمخلبھ "

" البالء ِمن َسحاِب الِغّل علی ھیکل الّطیر مرشوحًاو منُھم باظفاره کذلک کان

ی ثعبان القھر و فتح فمھا لَیبلَعنی و عن ورائی غضنفرالغضب و ُیرید أْن یشقـّنی و عن فوقی یا تَاو کان قد"

" رماح الشقاء لیجرح اعضائی و بدنیتبَصمحبوبی سحاب القضاء و یمطر علّی أمطار البآلء و عن تحتی ُن

ظلم  اگر قلم أعلی از این حین الی الَیوم الّذی ال آخر لھ خود را بخطاب یا مظلوم مخاطب سازد حق داردلعمراهللا"

از ھر قسمی و ھر شأنی از آن از قبل و بعد بر مشارق نور و مطالع ظھور وارد و لکن بر این مظلوم وارد شده 
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."آنچھ کھ ِشْبھ نداشتھ و ندارد

." اولّیھ در اّیام خود بحزنم محزون بوده و بر بالیم گریستھءقطھقسم بآفتاب افق محبوب کھ ن"

در کّل حین در دست ِشمِر کین و خولی بی دین و شّداد عناد و َنمرود مردود و فرعون ملعون و یھود َعنود و "

."بوجھل حسد و قابیل َبغضاء مبتلی بوده و ھستیم

و اّنک لو ُتریُد َان تعرَف اسرار األمر فاخرج عن المدینة الّتی ... عین األبداع شبھھتاهللا قد احاطنی حزٌن لن ترْی"

کنُت فیھا ثّم ادخل فی الَعرآء ثم اسکن فی نفسک ثم اصمُت عن کّل االذکار ثم توّجھ بقلبک اذًا تسمع ضجیج األشیاء 

ع بھ احٌد من و صریخھم من حزنی و کذلک نلقی علیک فی سّر االشارات جواھراالسرار لعّل تطّلع بما ال اّطل

."الخلق

فواهللا لو یطـّلع احٌد علی ما َوَرَد علیَّ لَیسُکْن فی العرآء و یفّر عن المعاشرین و لن یستأنس باحٍد و لن یأکل من "

و کـُّلما َوَرَد علیَّ فی الظـّاھر لیس عندی شئي حتـّی اْذُکُره لکم یا .شئی الی ان یفدی نفسھ فی ُحّبھ ھذاالجمال المنیر

الُمحّبین بل بما ورد علیَّ فی الباطن و ھذا ما ال یقوم معھ أھل الّسموات و لن یحملھ کلُّ َمْن فی الُملِک معشر

."نفطر عنھ الّسموات و االرضینْنُھ و لو اذُکُر َحرفًا منھ لتتاِهللا لن اْقُدُر َأْن اْذُکَر حرفًا ِم.اجمعیَن

و .َمصائبی تاِهللا لـَتـَْنُفْذ و لن ینُفَذ ذکُر مصائبی التی کانْت عن افق القضآء مشھودًالو تـَْجَعُل ألـْفًا ِمَن الَبْحِر مدادًا ِل"

اّنک ِإن ُتریُد َأن ُتْعِرَف اثرًا منھا فاستنشق الھوآء ثّم کّل شئی ِانَّ َوَجَدْت رائحُة الّدم اذًا فکِّر فیما ورد علی جمال 

."تھ بعد الذی خلق بقولھ انفسھم و کّل من فی الملک مجموعًاالقدم ِمن سمآء ھوآلء الذین کفروا باهللا و آیا

حال ملیک غیب و شھود بر جمیع مشھود و بشأنی ُضّر بر وجود ُمبارکش وارد شده کھ اگر جمیع ُبحور غیب و "

".شھود مداد شوند و کلِّ َمن فی الُملک اقالم و جمیع َمن فی الّسموات و االرض راقم البتھ از ذکرش عاجز شوند

."و فی کلِّ یوٍم ما کان غذآُئُھ اّالِمن قطعات کبده و شراُبُھ ِمن قطراِت دِمھ"

قسم بخورشید سمآء توحید کھ اگر خورشیِد َسمآِء ظاھره بر ُحزن جمال احدّیھ مّطلع شود ابدًا از افق خود طالع "

."نشود و قمیص نور و ضیآء از خود بیندازد
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یش جالس شوی بذکر این مسجون مشغول شو و اگر غریبی مشاھده نمائی از ای امةاهللا ھنگامیکھ در بساط آسا"

 وجود کھ بالئی وارد شده کھ ذّره آنرا آسمان و زمین و ءقسم بنقطھ.ُغربت و ُکربت این غالم روحانی ذکر نما 

."ذکر مصائب غالم مستور بھ و اّنھ بکّل شئي علیٌم.ِجبال حمل نتواند نمود

قسم بذکر اعظم کھ بالئی بر این عبد وارد شده .ُضّری و بالئی و یا قلُب ُضجَّ بما ورد علی نفسییا عیُن ِاْبِکی ِل"

."کھ مظلومان عالم از اّول دنیا الی حین بر مظلومّیتم نوحھ مینمایند

."السمآَء و قتلوا ُمْنِزلـَھا و خالقـَھایالـَْیَت ُکنُت فانیًا و ما َولـََدْتنی ُاّمی و ما َسَمَعْت ما َوَرَد علیھ ِمن الّذینھم َعَبدوا ا"

فآٍه آه لیس لی ِمْن امٍّ لتبکی علی حالی و ال لی ِمن ُاخٍت لتعری رأَسھا فی عزائی و مصیباتی و ال عندی ِمن "

."آنسنی فی بالئی او یرافقنی فی ابتالئی  یؤمونٍس

لـّما شھدت ِمن اّول یوم الذی فآٍه آه فوالذی قد استّکف ورقآء المحزون فی صدر البھآء لنسیت ک"

 و کان اهللا یعلم کّل ما کان الّناس شربت لبن المّصفی ِمن ثدی اّمی الى ِحینئٍذ بما اکتسبت أیدی الّناس

."ھم ال یعلمون

: ورقائّیھ از قلم مظلوم عالم نازلءو در قصیده

كأدمعىنوٍح عند نوحیفطوفان"

ایقاد نیران الخلیل كلوعتىو

ا یعقوب بّث اقلـّــــــــھو ُحزنى، م

"كّل ِبال اّیوب بعض بلّیتىو

:و از قلم میثاق در ذکر بالیای وارده این کلمات حزن انگیز صادر

الھی تری وحدتی و غربتی و کربتی و تـُشاِھُد نحول جسمی و ذھول نفسی و خسوف بدری و کسوف شمسی "

ییق صدری و خفقان قلبی و زھاق روحی و عدم شروحی وضعف أرکانی وتزلزل اعضائی و تزعزع وجودی و تض

ای رّب استأَصلْت الّزوابع دوحتی الّناشئة و اقلعْت الّزالل .و شّدة بالئی فی سبیلک و کثرة ابتالئی فی محّبتک

."ارومتی الّنابتھ و اخذتـْنی اعاصیر الَبلوی و اھلکتـْنی شدائُد البأسآِء و الضرآِء
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ظھری و ابیّض َشعری و ذاَب لحمی و بلى عظمی و تْقَطَعْت کبدی و احتَرَق قلبی و اتـّقدت نار انَحَنی ...یا محبوبی"

."األسی بین اضالعی و احشائی

ترانی ھدفًا لکّل ِسھاٍم و غرضًا لکّل ِنصاٍل و خائضًا فی غمار البآلء و غریقًا فی بحار المصائب و "

لّی و الحیاَة مریرة لدیَّ و اآلآلَم تتمّوج کالُبحور و ارفعنی الیک ألنَّ األرَض ضاقْت ع...االرزآء 

لیٌل بھیٌم و صباحی مساٌء یسفنھاری ِمن اآل.االحزاَن تـَْھُجُم ھجوَم الّطیوِر علی الـَْحبِّ الَمنـْثور

مظلٌم بھموٍم عظیٍم و عذبی عذاٌب و شرابی سراٌب و غذائی علقٌم و فراشی اشواٌک و حیاتی حسراٌت 

و بعّزتک لقد ذھلت عن کّل شئی و ال َاکاُد افّرُق بیَن لیلی و .َبراٌت و اوقاتی َسکراٌتو میاھی َع

َنھاری و غداتی و عشائی و سھری و رقادی بما اشتّدت االرزآء و عظم لی البآلء و عرض داء 

."لیَس لُھ دوآًء

زایا بشرف مساھمت با مظلوم عالم و  قدر این موھبت کبری را بدانید کھ در این بالیا و رای عاشقان جمال أبھی

اى از این علقم بال را چشیده اید و این تاج افتخار را بر مرکز میثاق ُمحّیی رمم مشّرف و نائل گشتھ اید و قطره

:در ذکر مصائب وارده بر متقّدمین در آن سرزمین از قلم أعلی نازل، قولھ عظم سلطانھ.سر نھاده اید

."بھ کنوز است و در خزائن امانت الھی محفوظ و مصونمصائب و بالیای شما بمثا"

:و ایضًا میفرماید

."و نفسھ الحق سوف یـَُزیُِّن اُهللا دیباَج کتاِب الوجوِد بذکِر احّبآِئِھ الّذین َحَملوا الّرزایا فی سبیلھ"

."یھا علی احٍد ِمَن المؤمنیَن فُفواهللا لو کان للدنیا و ما فیھا قدًر عنَداِهللا علی قدٍر ُبُعوَضٍة لن تصَل الّذلة"

." الصفیاِء اِهللا و احّبآئِھ ثّم لعبادِه المنقطعیَنٌفاعلموا بأنَّ البالیا و الِمَحن لم َیزل کانت موّکلة"

 طالب و آمل و وقوع و صدورش را حامد و نفس این بالیا و رزایا را جمال ابھی و غصن اعظمش در الواح شتـّی

:م اعلی نازل، قولھ تبارک ذکرهدر این مقام از قل.شاکر
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َفاْعَلْم ثمَّ ِإیَقْن اّنا فی اّول یوٍم فیھ ارتفع صریُر القلِم االعلی بیَن االرِض و الّسمآِء َانَفقنا ارواَحنا و اجساَدنا و ابناَئنا"

 یشھُد بذلک ما ورد علینا فیھذا  فی َسبیِل اِهللا العلیِّ العظیِم و نفتخر بذلک بیَن اھِل االنشاِء و المالِء االعلینالَاَمواو

“.الصِّراِط المستقیِم

“. و ربُّک علی ما اقوُل علیٌماکوُن فیھا لتنفد االلواُح تْنَصِعُق االقالُم لو َاذکُر حالوُة بالیاُء التی َلَعمری”

ذلک رّبک العزیز  أَحبُّ البالء فی سبیل اهللا موجد االشیآء کما یحّبون الّناس ابصارھم بل ازید و یشھد بلَعمری”

“.المختار

 اّن السِّجَن بیتی ھو ابھی ِمن کلِّ البیوِت ِاْن انُتم ِمن العارفین و لو اّن یدی قد فتحت باب الّسجن و لکن لعمری”

“.قلبی َیُحبَّ أْن یکوَن فیھ إّن ربَّک لھو المبیُن الحکیُم

 إْن اعرفوا یا اولَی االبصاِر ِمن افِق الّذلِة اشَرَقْت شمُس  إنَّ البئَر بیتی و الّسجَن قصری و البالَء اکلیُل البھآءقل”

“.اسمَی الَعزیز

“. جعَل اُهللا البالَء اکلیًال لرأِس البھآء سوف تستضیئی ِمنُھ اآلفاققد”

“. تـَُزیَِّن رأَس البھآِء باکلیِل البآلِء کذلک قـُِضَی األمر فی لوٍح کاَن بخاتِم اِهللا مختومًاقد”

 الحکیم و طوبی آلنٍ  فیھ یسفک دم الغالم حّبًا ٍن الّذی فیھ َیفَدی الغالُم فی سبیِل اِهللا المـَِلِک العدِل لحیطوبی”

فو محبوبَی .فیا حبّذا الّساعًة کاَن الُغالُم فیھا مطروحًا علی التـّراِب بیَن یدی اهللا مقصود العارفین.لمحبوب العالمین

 بدًال عن کّل العالـَمیَن لو انُتم ِمَن العاِلمیَن عزیٌز علّی باْن َیقِتَل احًد فی سبیِل اِهللا و اَنا الحقِّ اریُد أْن افـْدی فی سبیلھ

“.باقٌی فی االرِض و بذلک یحزن قلبی و یکّدر عیشی لو انتم من الموقنین

:و کذلک از قلم میثاق نازل

."لبھآءاَم ثـَْغُر کّل عبدبالبآلِء استضاء وجُھ البھآِء و بالبأسآِء و الّضرآِء تـََبسَّ"

:یا امةاهللا اذا احببِت دعآًء فی حقِّ عبدالبھآِء تـَُذلِـّلی الَی الملکوِت االعلی و إْبتـَِھلی و قـَوِّلی"
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ْمِطر علیِھ سحاَب االمتحاناِت و ُ بالُء عبدالبھآء فی سبیلک و امالء لھ کأس المصائب و الّرزایا و اربِّ ربِّ زدنی

ـَُھ بالّسالسِل و االغالِل فی الّسجوِن و الِقالِع فی َمَحّبِتَک و اْجَعْل دَمُھ مسفوکًا فی سبیِلَک و اْرُزقـُْھ الجلوس َزیِّْن عنق

علی صریر الصلیب بموھبتک حتـّی تأخذه نشَوه صھبآِء الفدآِء و یطیر بـِھا الی ُجوار رحمتك الكبرى فى ملكوِتَك 

عبدالبھآِء ألنَّ ھِذه غایتُھ القصوى و منّیتُھ الكبرى و موھبُة الُعظمى التي یتمّناھا في االعلى ھذا ھو الّدعآُء فى حقَِّ 

."كّل حیٍن

ْسَتْبِشُر بـِھا و افَرح بـِھا الّنھا ُنِزلَّت و َتْنَزُل علىَّ ُیا أَمة اِهللا ال تـَْحَزني و ال تتكـََّدرى ِمَن البالیا التى احاطتنى الّنى ا"

 شببُت  إعلـَمى إنَّنى ولدُت فى البآلِء و رضعُت ِمن ثدى البآلِء و نشئُت فى البآلِء و بلغُت فى البآلِء وفى سبیِل اِهللا و

فى البآلء و شّبُت فى البآلِء فما احلى البآلُء فى سبیِل اِهللا و ما اشھى نعمة البآلء فى ُحبِّ اِهللا و ما اعذب كأس البآلء 

لكبریآء لیت الّنجوم سھام و صدرى ھدف لھا فى سبیل اهللا و ال اتمّنى اّال أْن فى محفل التجلـّى عند مشاھدة نور ا

اعلق فى الھوآء و یّرش الَف رصاص على صدرى فى َمحّبِة الَبھآء او تقطع جسمى اربًا اربًا او یرمومننى فى قعر 

ى آمالى و غایُة مقصدى و اعظُم مطلبى و البحار او یجرعونى كأسًا ِمْن َسمِّ الھالِك فى َمحّبِة الجماِل األبھى ھذا ُمنتھ

."منتھى َرجائى

 انقالب اخیر كھ در موطن مقّدس موالى نفصام لھا، این فتنھ و آشوب وااى متمّسكین بعروة وثقى التـّى ال 

 باعث اشتھار و ارتفاع صیت —از آشنا و بیگانھ و یار و اغیار— بھ شھادت کّل ت احداث گشًعلیم و خبیر بغتة

 مغروره فئھ خادعین و ُمکّفرین و مبّطلین بر ءاین ھجوم عنیف از طرف ُعصبھ. کردگار در کّل اشطار گردیدآئین

—شعائر و مقدّسات این امر نازنین و یگانھ ملجأ و ُمنجی اھل زمین، و ضوضاء و غوغای باغین و طاغین

 افخم صیت أمر اکمل و اتّم را در ءنقره اكبر، و ءھخ بمثابھ صور اعظم و نف— ساھیھء الھیھء سافلھءنفوس واھیھ

اش در بسیط خاک رّنھ ئی حیرت انگیز بینداخت و صیت امراهللا را دفعًة واحدًة خافقَین مرتَفع ساخت و ولولھ

بمقاماتی رساند و جلب انظار نفوسی را نمود کھ تا بحال حرفی از این ظھور اعظم نشنیده و ادنی اطـّالعی از 

.ر عالم نداشتھتصّرفات و فتوحاتش د

 دون تأّمل و ترّدد و بعزمی متین بکمال ھّمت و جدّیت با قلبی مملو از تأّثر و اھل بھآء کثلة واحدة من

تأّسف و محّبت و شفقت متوّکلین علی اهللا الّناظر الّشاھد القاھر المقتدر القدیر بر دفاع و معاضدت و معاونت و 

 قیام — موطن اصلی جمال ابھی—انی خویش در آن اقلیم پر بالمساعدت ستمدیدگان برادران و خواھران روح
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 و در اعالن مقاصد اصلّیھ پیروان این امر اعّز اسنی و — قیاٌم استفرحْت منُھ قلوُب اھَل مألِء االعلی—نمودند

ی سامیھ تظلـُّم نزد رؤسا و امرآء و وزرآء و وکآلء و احتجاج شدید بر رّوات کذب و افتراء و تبیین و تشریح مباد

جامعھ راجع بھ عقائد اصلیھ دینّیھ مروّجان امر حضرت رّب البرّیھ و اقرار و اعتراف بحقّیت و رسالت شارع 

شریعت اسالمّیھ و توجھ اھل بھآء بأمور روحانّیھ و تمّسک آنان بحبل المتین تعالیم سماوّیھ و عدم مداخلھ در امور 

 الھّیھ و ء متنازعھ و اثبات اصالت و استقالل و عمومّیت شریعت بدیعھءسیاسّیھ و تَجنُّب از احزاب و ِفَرق مختلفھ

. خویش در ممالک متفّرقھ متعّدده ھّمت بلیغ بگماشتندءانقیاد تام و اطاعت احکام و مقّررات حکومات متبوعھ

 عالم و ءسھ ارکان جامعھ و متجاوز از ھزار مرکز امرّیھ در ُمُدن و قـُری در قطعات خممحافل ملّیھ روحانّیھ

— و وزرای ِعظام— َخلّداُهللا ُملَکھ—ائیھ بعضی کتبًا و بعضی تلغرافیًا بھ اعلیحضرت شاھنشاه ایرانمجزائر 

 و وکالی مجلس شورای ملـّی و مجلس ِسنا در کشور مقّدس ایران مخابره نمودند و این تلغرافات کھ —اّیدھم اُهللا

 چون غیث بر دوائر حکومتی آن ارض ھاطل بدست مأمورینی بیفتاد از جھات مختلفھ و مراکز عدیده دفعًة واحدًة

این مخابرات ُمتتابعھ کّل ِمْن دوِن شّک و .کھ نھ نام بعضی از آن مراکز را شنیده و نھ موقع جغرافی آنرا شناختھ

.شبھھ علت تحّیر و باعث تعّجب اولیای أمور گردید

 حّق مظلومین و منکوبین و ملھوفین بقدر استطاعت قیاران رشید الھی در این مراکز امرّیھ در احقا

خویش سعی بلیغ مبذول داشتند باالّخص در قاره امریک مھد نظم بدیع و مدنّیت الھّیھ کھ بفرموده حضرت من 

طاف حولھ االسمآء 

"میدان اشراق انوار است و کشور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار"

 پیروان جمال أبھی قیامی عاشقانھ نمودند و بجمیع وسائل ءندگان جامعھ اقلیم انگلستان نمایو ھمچنین در

 از ء ظنون و اوھام متوّھمین و رفع سوء تفاھم مأمورین و تشریح اصول آئین رّب العالمین و مدافعھءاز برای ِازالھ

ھور تلغرافیًا مخابره جماعات و محافل محلّیھ روحانّیھ در ایاالت مّتحده با رئیس جم.حقوق مظلومین تشّبث نمودند

نمودند و در صفحات جرائد و مجّالت در اثبات مظلومّیت و بیان مقھورّیت پیروان امر مقدس حضرت احدّیت و 

 مظلومھ مقاالت مشروحھ ء بھآئی و ذکر َشمَّھ ئی از تاریخ پر ھیجان این فئھءتبیین مقاصد و مآرب و مبادی جامعھ

تایمزء معروفھءاز جملھ جریده— متعّدده ء مختلفھء عالم و مجالت مھّمھمنتشر ساختند و در صفحات اعظم جرائد

 از قلم اعلی ء شھدای یزد در لوحی از الواح نازلھء عالم است و در قضیھء انگلستان بل اشھر جریدهءکھ اّول جریده
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:بخطاب

"یا تایمز یا دارای گفتار و مطلع اخبار"

.منطَبع و منتَشر گشت و بر اشتھار این قضیھ بیفزود انعکاسات این وقائع مؤلمھ —مخاطب گشتھ

 بھآئیھ متوّسل بھیئت نمایندگان امم مّتحده ء نمایندگان جامعھ—اتمامًا للحجة و تأییدًا لماسبق—و ایضًا 

گردیدند و در سازمان ملل و دیوان دَول رّنھ این قضیھ خطیره مرتفع گشت و شرح و بیان تفاصیل این فجائع و 

اعماِل شنیعھ و َمظالم وارده و لطماْت و بلّیاِت شدیده علت تحیُّر و باعث جلِب انظاِر رؤساِی قوم و صاحبان 

تقریر مشروح و مبسوط در بیان این وقائع ھائلھ و اثبات . شرقّیھ و غربّیھ گردیدءھ در ممالک مختلفھَمناصِب عالی

 ملل مّتحده گردید و نسخھ ئی الْجل اطـّالع رئیس شعبھ ئی از شَعِب ُمھّمھ آن ھیئت ءحقائق أمرّیھ تسلیم امین جامعھ

خھ ھای متعّدده این تظلـُّم نامھ بنمایندگان دَول مشترکھ کھ مرجع امور اقتصادّیھ و اجتمائّیھ است ارسال گشت و نس

— ِمْن دوِن تأخیر— تقدیم این تقریرءدر مجلس اعالی این ھیئت ُمجلـّلھ و ُمَوظـّفین آن تقدیم گشت و در نتیجھ

مخابره  دولت ایران گشت و باب ءھیئتی مرّکب از ارکان سازمان ملل مّتحد تعیین گردید و مأمور بمراجعھ بنماینده

 خطاب بھ امین محفل مرکزی ءو از مدیر دائره حقوق بشر نامھرسمی بین این ھیئت و آن دولت مفتوح شد 

بھآئیان ایاالت مّتحده صادر گشت و در این نامھ رسمًا وصول این تقریر و احالھ اش بمقامات مربوطھ و ارسالش 

. حقوق اقلّیات ِاشعار گردیدءبدولت ایران ألْجل محافظھ

 اخبار منتشره رئیس جمھور ایاالت متحده بنفسھ در حضور محّررین و ُمخبرین جرائد مھّمھ یز بر حسبون

 ادباء و ءآن کشور بر کّل سبقت یافتھ و حدوث این انقالب را خود اعالن نموده و انتشار داده جمعی از اجلھ

 شمالی امریک و ارکان ءلفنونھای قاّره معروف در داراءدانشمندان و مؤلـّفین و موّرخین و مستشرقین و اساتَذه

بعضی — رئیس جمھور سابق امریکا ء ایاالت مّتحده و رئیس الوزرای کشور ھندوستان و قرینھءوزارت خارجھ

 مراجعھ و مخابره با امنای محفل مرکزی ءبصرافت طبع و برخی پس از اطالع بر این وقائع مؤلمھ در نتیجھ

بعضی شھادت بمظلومّیت یاران .ح و ذّم مرتکبین این اعمال شنیعھ گشودند زبان بقد—بھآئیان ایاالت مّتحده

 جامعھ و تبیین و تشریح تعالیم الھّیھ و مبادی نظم ء جمال ابھی دادند و بعضی بدفاع از حقوق مسلوبھءستمدیده

 منصفھ ءمھجمعی از این نفوس محتر.بدیع و تعریف و توصیف اصول شریعت سماوّیھ علی قدر مراتبھم پرداختند

 خشمگین و ُمشمِئز و در صفحات جرائد و مجالت اظھار استیحاش ءُمتحّیر و ُمتأّسف و برخی ناصح و معاتب وِعّده
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.و استیآء شدید نمودند و قلیلی بتوبیخ و ِانذار پرداختند

ج شدید  الھّیھ این فتنھ و آشوب در اثر این اشتھار سریع و احتجاء نافذهء غالبھء بارادهطولی نکشید کھ

 ُپر لوم ء قوم و ھزلھ و رذلھءتسکین یافت و دخان ظلم و ستم بنشست وسیل تھمت و افترآء کھ از قلم و فم َجھلھ

دشمنان حسود و .ُمنھَمر گشتھ بود متوقـّف گشت و ضوضاء و ھیجان اھل طغیان بسکون و سکوت ُمبّدل گردید

 افتراس اغنام الھی ممنوع ند و گرگان و درندگان ازَجحود از تنفیذ اھداف َسّیئھ خویش مأیوس و ُمنصرف گشت

بعضی .اح ِکالب و عوآء ِذئاب در آن اقلیم خاموش گشت و ارباب مکابرت و استکبار رسوای عالم گشتندبنشدند و

در ُحفرات یأس در طبقات ُسفلیھ خود بخزیدند و در نار حسرت و أسِف عظیم بسوختند و برخی گرفتار و بعذاب 

 شدید ءامر بمقامی رسید کھ مقاومت و مھاجمھ.ب گشتند و عّده ئی اعدام و باسفِل الّسافلین راجع گشتندّالیم معذ

 َحّی قّیوم در اّیام ُمحّرم و َصفر گشت ءبر حزب مظلوم در شھر رمضان مبّدل بھ ُمحافظت و صیانت پیروان ستمدیده

ولت صادر شد و تأکیدات صریحھ درعدم تعّرض و و امر اکیِد کتبی راجع بھ تخلیھ حظائر قدس از طرف امنای د

ً لَعّل اَهللا ُیَحدُِّث بعَد ذلَک امرا— والیات خطاب بمأمورین دولت ابالغ گردیدءاحداث انقالب و اغتشاش در کافـّھ

.إنَّ اَهللا َعلی کلِّ شیٍی قدیٌر.هللا القدرُة ِمن قبُل و ِمن بعُد.ًَمْرضّیا

:الُھدیایُّھا المقتبسون ِمْن نوِر 

این انقالب اخیر در موطن اصلی امر رّب قدیر از جھتی علت اشتھار آئین الھی و انتشار صیتش در کّل 

جمعی از .اقطار گشت و از جھتی دیگر اساسش را در قلوب پیروانش در کّل اشطار تقویت نمود و مستحکم ساخت

د وعده دادند کھ این مقاومت و مھاجمت و کوتھ نظران در بدو این ضوضاء و غوغا چنین تصّور نمودند و بخو

ارات و تخویفات اشتداد و زجر و عقوبت و تند باد غضب و ِحّدت و بْطش و صولت و َسطوِت ارباِب ُمکابرت و انذ

 ال شرقّیھ و ال غربّیھ ء مرفوعھء مثمرهء شجرهءالـَّد امر حضرت احدّیت و سیل افتراء و تھمت عنقریب ریشھخصم

 خاموش نماید و جمعی از ً قلع و قمع نماید و ِسراج َوّھاج راکامالً واحدةً اصلّیھ اش دفعةنَبِترا در موطن و َم

 َیِد عنایت حضرت عبدالبھآء را در ممالک و دیار پریشان و مأیوس نماید و از ِصراط ءعّشاق جمال ابھی و پرورده

ء صافیھء نار َمحّبت اهللا را در افِئدهءزد و شعلھ ممالک انداءمستقیم منحرف سازد و زلزلھ بارکان جامعھ در کافـّھ

مؤمنین و مؤمنات و موقنین و موقنات بیفُسرد و شـَْمل یاران راستان را متشّتت نماید و رخنھ در صفوف جنود 

.مجّنده احداث کند و علت انشقاق و انشعاب و تفرقھ و اضمحالل و انقراض گردد
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ھیھات ھیھات

“.کموا ذرھم یخوضوا او یلعبوا و یمرحوا و یرتعوا حّتی یقضی اهللا امرًا کان مفعوًالبئس ما ظّنوا و ساء ما ح”

 رزایا ادنی خللی در وحدت جمع اھل بھآء و فتوری در اشعال نار ظلم و اعتساف و تتابع ِمَحن و بالیا و اشتداد

 امراهللا گردید و روح جدیدی ءیھ ُوثقی احداث ننمود بلکھ علت انتباه نفوس و باعث تقویت بنءعزم متمّسکین بعروه

در کالُبد مروّجین دین اهللا و مھاجرین و مجاھدین فی سبیل اهللا و ناشرین نفحات اهللا و ایادی و امنای امراهللا و 

عباداهللا و أماءاهللا فی مشارق االرض و .مؤّسسین شریعت اهللا و حامیان حصن اهللا و راکبین سفینة اهللا بدمید

ین مقاومت سیل ترّھات و اباطیل و اراجیف و اکاذیب اولوالطغیان را نمودند و بکمال جّد و مغاربھا چون َسّد مت

 در ھدایت نفوس غافلھ و انتشار روائح —قدام راسخھ و ارواح منجذبھ و افِئده مشتعلھَ بقلوب مطمئّنھ و ا—جھد

ت جدید و قدیم دشمنان امر رّب مسکّیھ و ندای بملکوت سلطان احدّیھ و تکذیب اقاویل و اباطیل و نفی اعتراضا

 روحانّیھ و رفع شبھات و توھّمات نفوس ءالبرّیھ و کشف اسرار و رموز شریعت سماویھ و اثبات مقاصد اصلّیھ

ء بھآئّیھ و تشّبث در ممالک و جزائر بعیده و فتح اقالیم غیر مفتوحھ و تنفیذ نقشھءمحتجبھ و اّتساع ِنطاق جامعھ

.ش ھّمت بگماشتند دھسالھ بیش از پیءبدیعھ

:لیثبت ما صدر ِمَن القلم االعلی فی الواح شّتی، قولھ االحلی

“. عال امره و َسنا ذکرهبالبالء”

“. البالیا دھٌن لھذا المصباح و ِبھا یزداُد ُنوُرُه ِاْن کنتم ِمَن العارفینقل”

“.ٌ و باطُنُھ نوٌر و َرْحَمةٌ عنایتی ظاِھُرُه ناٌر و ِنْقَمةبالئی”

“. َربَّینا االمَر فى القروِن الماضیھ سوف تـَِجُد االمَر ُمشرقًا ِمْن افِق العظمِة بقدرٍة و سلطاٍنالبالِءب”

 ان البالء ماًء لما زرعناه فى الّصدور سوف تنبت منھ سنبالٌت ینطق كّل حّبة منھا اّنھ ال الھ اال ھو العزیز قل”

“.الحكیم

“. البھآِء سوَف تستضئي ِمنُھ اآلفاق جعل اُهللا البالَء اكلیًال لرأِسقد”



20

20

“. اّن القضآَء مؤیٌِّد لھذا االمر و البالَء ُمْعیٌن لھذا الظھورقل”

“. العاِلمینَزْل ارتفعنا سدرات األمر بماِء األعراض و الّدم إْن انُتم منناّنا لم ”

“. و ظھوره بیَن العالمین كلِّ ُمعرٍض ُمناٌد ِلھذا االمر و بھ انتشر امراهللاقل اّن االعراَض ِمْن”

“ جعل اُهللا البالَء غادیًة لھذه الّدسكرة الخضرآء و ُذبالًة لمصباحة الذى بھ اشرقت األرض و الّسمآءقد”

 رفعنا االمر و انتشر ذكر اسم رّبك فى البالد بَمْنِعِھم ظھر االقبال و بُظْلِمِھم طلع نّیُر العدِل تَفكَّروا لتعرفوا یا بظلمھم”

“. االلباباولى

 بایادى الظالمین یرفع امره و ُاخرى بایادى اولیائھ الذین یرون الغافون ككّف تراب و ینطقون بما نطق القلم ًمّرة”

“.االعلى فى االفق االبھى

“. تاهللا ترفع ھذه الّسدرة بماء اعراضكم و لكن انتم ال تشعرون فى انفسكم و تكوننَّ من الغافلینقل”

“. فى الَبرِّ اّنھ ُیْظِھُر ِمْن قطِب البحِر و یقول اّنى ُمحّیى العالمین یسترون الّنوَرلو”

:یااحباَء اِهللا و إماَئھ

و استقامتھم الفدآء کھ پس از افول کوکب ُدّری میثاق  پیروان نّیر آفاق روحی ِلُحبِِّھم و شھامتھم و ثباتھمءجامعھ

 و در مّدت بیست سال او اْزَید باستحکام اساس و وضع قواعدش  اوالی تأسیس نظم بدیع الھی گذاشتھءقدم بمرحلھ

 جھان مشغول و مألوف بوده و سپس در این سنین ءو تأسیس محافل محلّیھ و تشکیل محافل ملّیھ در قطعات خمسھ

وارد مرحلھ ثانیھ کھ مرحلھ ترویج دین اهللا و اّتساع ِنطاق امراهللا و تسخیر ممالک غیر مفتوحھ و طرح اخیره 

ءنقشھ ھای ملّیھ و افتتاح جھاد کبیر اکبر است گشتھ حال بتقدیرات الھّیھ و وسائل غیبّیھ و بر وفق اراده غالبھ

 اشتھار و ارتفاع صیت امر ء ثالثھ گشتھ کھ مرحلھء اخیره وارد مرحلھءنافذه دراثر این انقالب و بالیای وارده

ام اساس و اّتساع ِنطاق و اشتھار صیت امر نّیر آفاق  استحکءحضرت کردگار است و این مراحل ثالثھ کھ مرحلھ

است مقدّمھ اعالن آئین یزدان در تمام جھان است کھ مرکز عھد و پیمان جمال رحمن بآن در الواح اشاره فرموده 
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رات و این اعالن تحّقق نیابد اّال بقیام زمامداران دَول و امم شرقّیھ و غربّیھ و رؤسای مذاھب و ادیان عتیقھ در قا

خمسھ و ایجاد ولولھ ئی اعظم و آشوبی اکبر و زلزالی اّشد از آنچھ تا بحال دشمنان امر ذوالجالل در بعضی 

.ازممالک شرقّیھ احداث نمودند

باید نظر را باین بیان صریح کھ از قلم ملھم معجز شیم موالی خبیر و یاران راستان در این اّیام انقالب و افتتان

:زند و در آنچھ ِاخبار فرموده تمّعن و تفّرس نمایند، قولھ االسنیمتوّجھ ساعلیم نازل

الیوم قوای رؤسای ادیان باجمعھم متوّجھ تشتیت انجمن رحمن و تفریق و تخریب بنیان حضرت یزدان است و "

جنود ماّدی و ادبی و سیاسی جھان از ھر جھت مھاجم، چھ کھ امر عظیم است عظیم و عظمت امر در انظار 

." الئحواضح و

:و ایضًا میفرماید

 قبائل افریک و ءعنقریب نعره. جمیع ملل و أمم شدید است شدیدءامر عظیم است عظیم و مقاومت و مھاجمھ"

 ھند وُ اّمت چین از دور و نزدیک بلند شود وکّل بجمیع قوی بمقاومت ءامریک و فریاد فرنگ و تاجیک و نالھ

ُجنٌد ُھنِالَک َمھُزوٌم ز ملکوت أبھی بقّوت ایقان و ُجند عرفان و سپاه پیمان برخیزند و فارسان میدان الھی بتأئیدی ا

." را ثابت و آشکار کنندِمَن االحزاِب

:مالحظھ نمائید کھ بصریح عبارت میفرماید

" جمیع ملل و امم شدید است شدیدءمھمقاومت و مھاج"

امراهللا و ھجوم بر مقّدسات دین اهللا از طرف ُجمھور ناس و زمامداران ُشبھھ ای نبوده و نیست کھ مقاومت سیلو

مبّشرین وغرب و جنوب وشمال و ھمچنین از طرف رؤسای کنائس در دو قاّره اروپ و امریک وھر دو در شرق

چین در جنوب شرقی قاّره آسیا الیا و افریک و اقطاب و رؤسای ادیان عتیقھ ھند وحضرت روح در دو قاّره استر

در اقلیم ایران بنفسھ مقّدمھ حدوث ولولھ ئی اعظم و شور و آشوب اخیر اولوالطغیان.و شرق اقصی خواھد بود

:دراقالیم سائره جھان است، زیرا میفرمایدانقالبی اشّد و ھیجانی اکبر
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"بمقاومت برخیزند کّل بجمیع قوی "

 ارض و غلبھ ُجنداهللا و انھزام و انقراض اعداء اهللا و تنّبھ ءواین انقالب اعظم مقدّمھ اعالن امراهللا در تمام کره

.خواھد بود“یدخلون فی دین اهللا افواجًا”عمومی اھل عالم و اقبال دَول و امم و تحّقق بشارت 

 بر ِحصن َحصین امراهللا منحصر ء مقاومت و مھاجمھا ھذا ابدع اعظم الی یؤمنازسنین اولّیھ این ظھور

و اھل سّنت و جماعت و عّده ئی قلیل از ُمبّشرین و کشیشھای ملـّت حضرت روح در بعضی برؤسای حزب شیعھ

این ُمقاومت و ُمھاجمھ بھاز اقالیم شرقّیھ و غربّیھ بوده، ولی ِمْن بعد ُمتدّرجًا در میقات معلوم باسباب غیبّیھ 

اعضاء و رؤسای کنائس از ُرھبان و قّسیسین و اساقفھ و َمطاِرنھ و َبطاِرکھ از مذاھب مختلفھ در قاّرات خمسھ 

باالخّص برؤسای طائفھ انجیلیھ در جزائربریطانیا و َحبر اعظم رئیس اقدم و اکبر طوائف مسیحّیھ در مدینھ رومّیھ 

 آسیا و جزائر مجاوره و شرق اقصی ءوب شرقی قاّرهسرایت خواھد کرد ورفتھ رفتھ انعکاساتش در ممالک جن

 بفرموده مرکز میثاق رّب العالمین ُمرتَفع خواھدشد و حنین “و نالھ ھند واّمة چین”ظاھر و پدیدار خواھد گشت 

رؤسای دو طائفھ برھمّیھ وبودائّیھ مانند َحنین َمنابر در موطن اصلی جمال ابھی بعنان آسمان متصاعد خواھد 

آنچھ تا بحال واقع گشتھ مبأدی و تمھیدات و .“واقعھ ھا در پیش است و دشمن از پس”ست کھ میفرماید این.گشت

.مقّدمات است نھ خاتمھ وانتھی

 بیقین ُمبین بدانید کھ نفس این قیام و تولید ولولھ و آشوب و ظلم و ستم و تھدید و مقاومت و و ھمچنین

و علـّت ھبوط و سقوط جمھور ُمحّرکین وُمتعّصبین و ظالمین و  باعث انحطاط تحریک و زجر و ھجوم بالمآل

ُمفسدین و ُمعترضین وُمعتّدین و ُمھاجمین و انقراض و زوال علمای سوء و رؤسای ادیان عتیقھ در اقالیم سائره 

.گردد

ءینھ و قیام و مقاومت ُخلفاء از جماعت سّنة در مدینھ کبیره وضوضای علمای ازَھر در مدفتنھ حزب شیعھ

در این معرکھ ھائلھ . غربّیھ و اسالمّیھ بمثابھ اولـّین مبارزه و نخستین اصطدام استءقاھره مرکز و محور جامعھ

بین طلیعھ جنود ظاللت و عمی و علمداران جیش عَرْمَرم بھآء و شبھھ ئی نبوده و نیست کھ این مقاومت ومھاجمھ 

الل و لشکر حیات ِنطاقش وسعت یابد و ولولھ اش جھانگیر بمرور اّیام شدت نماید و این اصطدام بین سپاه ض

گردد و نتایج و اثراتش زلزلھ بارکان جھان اندازد و عالمی را حیران سازد و امراهللا را علی رؤوس االشھاد اعالن 

ی االرِض و نجعلھم ُنریُد أْن َنُمنَّ علی الذین اسُتضِعفوا ف”و را“جنٌد ُھناِلَک َمھزوٌم ِمَن االحزاب ”نماید و مصداق 
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.را ظاھر و آشکار سازد“ و نجعلھم الوارثینًاِئمَّة

نفس این جھاد کبیر اکبر و این قیام و خروج و جوش و خروش و ترک اوطان و تشّتت درممالک و دیار و نصرت 

الوان و و ظفر در میدان مجاھدت و ھدایت جّم غفیری در ممالک و جزائر متعّدده از اجناس و طبقات و الُسن و 

طوائف مختلفھ متنّوعھ ُمَمھِّد سبیل و وسیلھ تسریع این اصطدام حیرت انگیز و جنگ و ستیز بین اصحاب یسار و 

 محیط ء افریک و جزائر بعیدهءیمین است، چنانچھ عالمات اولّیھ اّتساع ِنطاق این مبارزه در سنین اخیره در قاّره

ر و نمایان گشتھ و بتدریج در اثر ھّمت و َبسالت وشجاعت و اعظم در نتیجھ مقاومت و تحریکات مبّشرین ظاھ

 گروه مجاھدین و مھاجرین این مقاومت بسائر طوائف و مذاھب سرایت نماید ءاستقامت و اقدامات مستمّره متزایده

کھ اش و بر شّدت و ِحّدت این رزم روحانی و اّتساع دائره معرُرعب الھی را متدّرجًا در قلوب زمامداران اندازدو 

.بیفزاید

اکمل و اطمینان داده و باین بیانًانقالب اعظم کامالبسپاھیان دلیرش در اینجمال قدم ُسلطان االمم و ُمحّیی الرِّمم

:نصرت داده، قولھ تکّبر کبریآئھءاّتم وعده

"قتدِر العزیِز الَمْحبوبلَعْمری ال ُیْنِزُل علَی االحّبآِء اّال ما ُھَو َخیٌر لُھم َیشَھُد بذلک قلُم اِهللا الم"

:و ایضًا میفرماید

اّنھ ما َقدََّر ِمْن قلِم التقدیر ألِحّبآِء اّال ما ُھَو َخیٌر لھم و نسئلھ بأْن ُیَوفََّقُھم علَی الصَّبِر و االصطبارِ لئَّال تْمنَعُھم البالیا "

."عْن ِصراِط اِهللا العزیِز العلیِم

 اقدامات اخیره و فتوحات و ءن اوراق نظر را بتأثیرات مدھشھحال سزاوار آن است کھ در خاتمھ ای

 اخیره جھاد روحانی اھل بھآء متوّجھ سازیم و در تصّرفات ءمشروعات بھّیھ ناصران أمر جمال أبھی دراین دو سنھ

سپاھیان ء قاھره ازلّیھ قدسّیھ و موجد و ُمحّرک این جھاد کبیر اکبر کھ کوسش را أیادی غالبھء قوهء غریبھءعجیبھ

رّب الجنود در بّر و بحر و در غرب و شرق و جنوب و شمال بکمال قدرت و اقتدار کوبیده و میکوبند اندکی تمّعن 

.و تفّرس نمائیم

 اسم اعظم ء این جھاد کبیر اکبر بقّوهء سبیل اهللا و منادیان بملکوت اهللا کھ در نخستین سنھمجاھدین فی

 ثانی وثالث این جھاد نیز بعزمی خلل ناپذیر در میدان مجاھدت ء گشتند در سنھبفتح صد اقلیم از اقالیم عالم مفتخر
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 اَمَرُھم و َنَصَحُھم َموالُھم ھمّتی بلیغ مبذول مداومت نموده در ایفای وظائف مقدسھ متعّدده حتمّیھ خویش کما

 یا احّبائی و ُنصرآء أمری از داشتند وچنان استقامتی بنمودند و بفتح و ظفری نائل گشتند کھ ندای احسنُتم احسنُتم

 أھل مألء أعلی رّنھ در غرفات فردوس أبھی و جّنت علیا ءمکمن اسنی خطاب بجند باِسل بھآء مرتفع گشت و ھلھلھ

.بینداخت

 این ھّمت موفور و سعی مشکور و قیام و خروج و مھاجرت و تشّتت عدد ممالک مستقّلھ عالم ءدر نتیجھ

ب و جنوب و شمال کھ بنور امراهللا منوَّر و در ظلـّش مستظّل گشتھ بھ دویست و چھل و اقالیم تابعھ در شرق و غر

و ھفت بالغ گشت و از این ممالک دو مملکت کھ در قطعھ ھند و چین واقع و یک جزیره کھ از جزائر اوقیانوس 

و ناصرین امر رّب  مجاھدین ءاطلس است در نقشھ ده سالھ مذکور نھ و فتحش از خدمات باھره و فتوحات اضافّیھ

البرّیھ محسوب، مجموع مراکز أمرّیھ در بّر و بحر و ُمُدن و قری کھ ِنطاقش از ابعد ُمُدن جنوبّیھ عالم از خط 

استوآء الی ماورآء مدار قطب شمال امتداد یافتھ و سھ سال قبل بھ دوھزار و پانصد بالغ گشتھ و بشارتش را این 

 این جھاد کبیر اکبر است از سھ ھزار و ءخر این سنھ کھ ختام دوّمین مرحلھعبد بیاران عزیز قبًال داده در اوا

 آسیا و افریقیا و اوروپ و امریکا کھ اسمائش ءششصد تجاوز نموده اقالیم مختلفھ متعّدده واقعھ در قاّرات اربعھ

رتبطھ در نتیجھ این در نقشھ دھسالھ مذکور و مثبوت کّل باستثنای جمھورّیات اتّحاد شوروی و ممالک و اقالیم م

.فتح و ظفر مفتوح گشت

 کاّفھ جزائر َبحر متوّسط و ُمحیط اعظم ِمن دون استثناء در نطاق أمراهللا وارد و بورود و وفود و ھمچنین

.رسوالن امراهللا و مھاجرین فی سبیل اهللا مشرَّف و مفتخر گشت

غ بتأئید ِمَن اهللا در اقّل از سھ سنھ کّل  مذکوره در این نقشھ کھ عدد آن بھ ھفتاد و دو بالو ایضًا جزائر

مفتوح گشتھ باستثنای شش جزیره کھ یکی در بحر شمال واقع و دیگری در اقیانوس اطلس و دو جزیره در 

 ارض کھ از ءاوقیانوس ھند و دو جزیره دیگر کھ از توابع اّتحاد شوروی محسوب است و مجموع جزایر کره

.در ِنطاق نظم بدیعش وارد گشتھ حال بنود و ھشت بالغ امراهللا ُمستنیر و ء ساطعھءاشعھ

 اوروپ صیت نبأء عظیم و أمر رّب مقتدر و کریم بممالک نائیھ شمالّیھ رسیده و در مرکزی از در قاّره

مراکز کھ ماورآء مدار قطب شمال در آن قاّره است و ھفتاد درجھ شمال خط استوآء واقع َعَلم ُمبین بدست 

 مرتفع گشتھ نمایندگان چھل نژاد از نژادھای ُمختلفھ ُمتنّوعھ ُمتنازعھ ُمتباغضھ در ظّل مجاھدین و مھاجرین
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شریعتش وارد و از مصدر فیوضاتش مستّمد و بروحش مؤیَّد و در سبیل رضایش سالک و از خوان نعمتش متنّعم 

.و بر خدمت أمرش قائم و در ترویج کلمھ اش ساعی و جاھد

متداولھ بین ملل و امم بھّمت رسوالن اسم  صد و ھشتاد و نھ لغت از لغات  ھای امرّیھ بھکتب و جزوه

 بدیعھ مذکور نھ و بھّمت ءاعظم و مرّوجان شریعت اقوم ترجمھ شده و از این لغات متجاوز از سی لغت در نقشھ

قصی شمال و ابعد ناشران نفحات اهللا بر لغات معّینھ اضافھ گشتھ و بعض از این نشرّیات را یاران غیور و خدوم با

مراکز عالم کھ بیش از ھشتاد درجھ فوق خط استوآء واقع ارسال نموده اند ترویجًا ألمره و اثباتًا لقدرتھ و اعالء 

.لکلمتھ

 افریک کھ بنار موقده الھّیھ مشتعل گشتھ و بر قاّرات خمسھ سبقت یافتھ عّده مؤمنین و مؤمنات از در قاّره

وقنات از جنس اسود از دو ھزار، و عدد مراکز امرّیھ از چھارصد، و عدد قبائل از  موقنین و مءسھ ھزار، و عّده

صد وچھل، و عدد محافل روحانّیھ از صد و بیست، و عدد لغات کھ آثار أمرّیھ بآن ترجمھ گشتھ از پنجاه متجاوز و 

 الھّیھ در ءلیل جنود منصورهدر نتیجھ این تقّدم سریع و نفوذ شدید و اقبال بی مثیل و اجابت بی نظیر دعوت رّب ج

سراسر آن قاّره وسیعھ بتھّیھ مقّدمات انتخاب وکالء و تشکیل سھ انجمن شور روحانی و تأسیس سھ محفل مرکزی 

ارکان دیوان عدل اعظم الھی بکمال شعف و سرور و بھَجت و ُحبور مشغول و مألوف و در این عید رضوان کھ 

.بر است باین ُنصرت عظیم و فتح ُمبین موّفق و مفتخر خواھند گشت ثالث این جھاد کبیر اکءافتتاح مرحلھ

 عالم تا بحال رسمًا تسجیل و ء روحانی ملـّی و محلـّی کھ در دوائر حکومتی در ممالک مختلفھعدد محافل

 رسمی از طرف والة امور الْجل تأسیس اوقاف بھآئی مفتخر گشتھ بھ صد و شصت و شش ءبصدور اعتبارنامھ

عدد حظائر قدس ملّیھ کھ در اقّل از سھ سنھ در ممالک اوروپ و افریک و جمھورّیات جنوبی و مرکزی بالغ و 

 و جزائر جنوبّیھ محیط اعظم و افغانستان تأسیس قاّره امریک و اقلیم السکا و ژاپان و عربستان و ترکیھ و سیالن

 یاران جانفشان مولی االنام در اقالیم متعّدده در یافتھ و قیمت آن بھ نیم میلیون دوالر بالغ گشتھ از چھل متجاوز و

 یاران ستمدیده در ء اخیره اشغال و ھدم قّبھ رفیعھ اولـّین حظیرهءاثر این اقدام بتالفی و جبران خسارت فادحھ

موطن اصلی حضرت احدّیھ کامًال موّفق و باثبات بیان صریح جمال قدم در ذکر غلبھ و انتصار اسم اعظم مؤیَّد، 

: جّل اعزازهقولھ

“ َیظُھُر ِمن قطِب الَبحِر و َیقوُل اّنی ُمحّیُی العالمیَنلو َیْسُتروَن الّنور فی الَبّر اّنھ”
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 بدیع و سالکان صراط مستقیم و مجریان فرمان موالی فرید و عظیم بابتیاع اراضی ده معبد کھ بانیان نظم

 قطر مصر مرکز عالم ء در دارالّسالم بغداد و عاصمھقیمت آن جمعًا بصد ھزار دوالر بالغ و در جوار مدینة اهللا

 سیدنی اّول و اقدم ء و مدینھ)کانادا(اقلیم کندا ھندوستان و ءاسالمی و عربی، و در قلب کشور آلمان و عاصمھ

 کمپاال در ء جمھورّیت پناما کھ ذکرش در الواح مبارک مثبوت، و مدینھءمراکز امرّیھ در قاّره استرالیا و عاصمھ

 جوھانیزبرگ کھ اّول ُمدن جنوبیھ آن قاّره محسوب، و عاصمھ کشور ایطالیا مرکز َحبر ءب قاّره افریک، و مدینھقل

و ھمچنین بطرح نقشھ و تھیھ وسائل تشیید دو معبد عظیم الّشأن .اعظم واقع متتابعًا در این سھ سنھ اخیره مؤّید

س اوقاف بھآئی در متجاوز ازبیست مملکت از ممالک عالم مقدّمات تأسی. اوروپ و افریک مفتخرءدر قلب دو قاّره

بھّمت عّشاق اسم اعظم و مؤّسسین نظم أبدع افخم فراھم و قیمت این اراضی و اماکن موقوفھ کھ در قاّرات خمسھ 

در اقّل از سھ سنھ یاران مالک گشتھ اند از صد ھزار دوالر متجاوز و در ابتیاع اراضی باقیھ در ممالک سائره بر 

.وفق نقشھ دھسالھ مرّوجان امر رّب البرّیھ بکمال ھّمت جاھد و مداوم

و از استفاضھ از انوار ساطعھ اش  کھ چون مّیت از نفحات یوم ظھور بکلی محروم)تبَبت( تیبتبعیداقلیم

دّیھ  باذخھ واقع و از مراکزمھّمھ و حصن حصین طائفھ قدیمھ بوءکامًال ممنوع و محجوب و در خلف جبال شامخھ

در . اخیره محشور و در ِنطاق دائم االتـّساع امر نّیر آفاق واردءمحسوب در سلک اقالیم مفتوحھ در این سنھ

متجاوز از شصت اقلیم از اقالیم شرقّیھ و غربّیھ کھ در این سنین اخیره مفتوح گشتھ تقّدم امراهللا نفوذ کلمةاهللا و 

بسرعتی ُمحّیرالعقول ُمبّدل بجماعات و عّده ئی از این جماعاترا ازدیاد عدد مؤمنین و مؤمنات مراکز منفرده را 

بمحافل مقدّسھ روحانّیھ تبدیل نمود و در بعض از این اقالیم عّده مقبلین کھ بقلبی سلیم توّجھ بأمر رّب قدیم نموده 

 اصلی این اقالیمند و بحبل المتین تعالیمش متمّسک گشتھ از صد متجاوز و این نفوس جدیداالقبال کھ اكثر از اھالی

بکمال انجذاب و اشتعال و اتـّفاق و اتـّحاد و ھّمت و شھامت بنوبت خویش قیام بر تبلیغ امراهللا و ترجمھ و انتشار 

آثاراهللا و استحکام اساس دین اهللا و ترویج احکام شریعت اهللا نموده اند و بتأسیس مراکز جدیده و مشروعات 

داختھ و عّده ئی از آنان بمھاجرت اقدام نموده و حال بوجود ابناء و احفاد مھّمھ و طرح نقشھ ھای ثانوّیھ پر

روحانی خویش افتخار نموده و مینمایند و در نتیجھ این فوز مبین مروّجین امر نازنین در این اقالیم از آنچھ مأمول 

)جھاد(احدی در آغاز این بوده و در نقشھ دھسالھ تصریح و تعیین گشتھ تجاوز نموده اند و بمقامی رسیده اند کھ 

.کبیر اکبر تصّور چنین فتح و فیروزی و فالح و نجاح را قطعًا نمینمود

 عّده جزائر مفتوحھ از قدیم و جدید از چھل متجاوز و مجموع مراکز أمرّیھ در این جزائر در محیط اعظم
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.ھ صد و ھشتاد بالغمتشتـّتھ متعّدده کھ در جنوب و شمال و غرب و قلب اعظم اوقیانوس عالم واقع ب

 قلب العالم و قبلةاالمم و النھ و آشیانھ أنبیاء و أولیای مکّرم معظـّم و مرکز روحانی و در ارض اقدس

اداری جھانی پیروان أمر جمال قدم و محور مؤّسسات نظم بدیع اکمل اتّم منجی عالم و مقصود و موعود امم پس 

 قوّی البـُنیان مبّشر ظھور اسم اعظم با وجود انقالبات عظیمھ جھان و از انجام و اختتام تشیید مقام َبھّی االنوار

ُمخاطرات متزایده متنّوعھ کھ این ارض را احاطھ نموده متوّکًال علی اهللا بتعیین محّل استقرار مرکز اداری جھانی 

یفھ و حفر اساس اھل بھآء و ابتیاع اراضی الزمھ و تشکیل قوس وسیع بشکل نیم دائره در حول مراقد منّوره شر

ء سدرهء علیا ثمرهءاولـّین بنای این مرکز عظیم الّشأن مبادرت گردید و قطعھ زمینی کھ در قرب مدفن حضرت ورقھ

 این جبل مقّدس تأمینًا لھذا ءمنتھی وسراج مألء أعلی واقع بقیمت صد ھزار دوالر جھت بنای معاھد آتیھ در دامنھ

قامھ األقدس األعّز المتین ابتیاع گشت و بتدریج ِقسمی از احجار و اخشاب و اجالًال لمیر وطخالمشروع المقّدس ال

 حیفا ءلوازم ضرورّیھ این بنا کھ مجموعش از ھزار تن و مصارفش از صد و سی ھزار دوالر متجاوز وارد اسکلھ

شش متر  این بنای افخم کھ دارای پنجاه و دو ستون است و ھر عمودی ارتفاعش از ءگشت و ِقسمی از اعمده

متجاوز منصوب گردید و بھ تھّیھ لوازم سقف مجلـّل و زیبایش کھ بلون خضرآء ملّون واز ھشت ھزار قطعھ مرکب 

و قیمت آن از سیزده ھزار دوالر متجاوز مبادرت گردید و ھمچنین اقدامات الزمھ جھت ابتیاع پنج بیت از بیوت 

 حیفا واقع و قیمت آن از شصت ھزار دوالر ءان مدینھمتـّصلھ بطبقات آن مقام مقدس کھ در رأس اولـّین خیاب

متجاوز خاتمھ یافت و بأوقاف بین المللی بھآئیان کھ مساحتش از چھار صد ھزار متر مرّبع تجاوز نموده ُمنَضم 

.گردید

شعبھ ھای محافل ملّیھ روحانّیھ انگلستان و کندا و ایران و استرالیا بانتقال قسمتی  تأسیسو ایضًا پس از

از اراضی موقوفھ در این جبل مقّدس کھ قیمت آن جمیعًا از چھل ھزار دوالر متجاوز باسم شعبھ ھای این محافل 

روحانیھ اقدام گردید و معامالتش حال در اداره ثبت اسناد در شرف اختتام است و شبھھ ئی نبوده و نیست کھ این 

.د و بر اشتھار و رونق و جاللش بیفزایدانتقال علـّت استحکام اساس موقوفات بین المللی بھآئی گرد

 اراضی حرم اقدس در حول ضریح مقدس و جنوب قصر رفیع افخم جمال أبھی اتـّساعی جدید در َمْرج عکا

 اورشلیم بیتی کھ مجاور آن قصر َمشید ء مساعدت و معاضدت اولیای امور مرکزی در مدینھءیافت و در نتیجھ

ی مشّرف گشتھ ابتیاع گشت و اشتھار و جلوه حدائقش در انظار جّم غفیری از است و بقدوم مرکز میثاق جمال أبھ
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. آثار قصر افخم فائز مضاعف گردیدءزائرین و زائرات از یار و اغیار کھ بزیارت مرقد مطّھر و مشاھده

ُمحّرک  بقّیھ زعمآء فئھ ناقضین عھد ُمبین َمجد الّدین لعین در زاویھ ئی از زوایای حرم اقدس کج ُدم کین

این عدّو لدود و خصم حقود و ُبغض مجسَّم .ناقض اکبر میثاق رّب العالمین بذلـّتی ُمبین باسفل الّسافلین ساقط گشت

کھ از قلم میثاق جمال رحمن بمظھر شیطان موصوف و در اطوار و حرکات و مسلک ورفتارش رجعت سّید لئیم 

ا نمود پس از صعود نّیر آفاق بکمال تدلیس و تزویر و عزمی اصفھانی کھ یحیی بی حیا را در اّیام جمال أبھی اغو

راسخ در ھدم میثاق الھی ھّمت بگماشت و با اولیای امور مرتبط گشت و در تھّیھ لوائح و ارسال آن بمدینھ کبیره 

 ایصال ھدایا از طرف فئھ ءمرکز خالفت جائره سعی بلیغ مبذول داشت و در سنین عدیده حلقھ اتـّصال و واسطھ

 و جمعی از مأمورین تبھ کار بود و پس از افول کوکب — جمال پروبال—ضالـّھ بوالة و متصرفین و پاشای غّدار

 پیروان أمر حضرت رّب البرّیھ و غصب ءمیثاق بتمام قوی بر معاضدت ناقضان عھد بھآء و ایجاد رخنھ در جامعھ

للی در جبل کرمل و مرج عکا قیام نمود تا آنکھ  مبارکھ و ممانعت از تأسیس مشروعات بھّیھ بین المءمفتاح روضھ

عاقبةاألمر ببالی أدھم مبتال گردید و نصف بدنش مفلوج گشت و بذلـّت کبری اّیامی را بسر برد وپس از انقضای 

صد سال از حیات ُپر َوبالش و مشاھده آثار غلبھ و نصرت غصن دوحھ بقا و استقرار میثاق جمال أبھی و اشتعال 

ّم اوفی در دویست اقلیم ازاقالیم دنیا و تأسیس واستحکام نظم بدیع جھان آرا و اتمام مشروع عظیم سراج عھد ات

 اولی ءالّشأن بنای اّم المعابد غرب در قاّره امریکا و احتفال دو عید مئوی اھل بھآء و تشیید مقام َبھّی االنوار نقطھ

خاسرًا بنار ُحسبان راجع شد و بَحطب اکبر قطب شقاق و و نصب قّبھ ذھبّیھ اش در قلب جبل الّرب کوه خدا خائبًا 

. غرور و فتور ملحق شدءاش و بدیع شنیع و جمعی دیگر ازرؤسای ُعصبھخلیفھ

 امریک حامیان حزب مظلوم رافعان رایت بیضآء و علم داران َجیش َعَرْمَرم بھآء کھ در ایاالت متـّحده

ءو آزاد موّفق و مفتخر گشتھ بتقویت أساس أمراهللا و اتـّساع دائرهبتأسیس ھزار و پانصد مرکز در آن اقلیم وسیع 

مؤّسسات أمرّیھ و اشتھار صیت نبأ عظیم در آن قاّره مشتعلھ کھ مھد نظم بدیع و منشأ مدنّیت الھّیھ است لیًال و 

ثاق برئیس جمھور  بھائیان در آن سامان بتقدیم یکی از ادعیھ نازلھ از ِکلک مرکز میءھیئت منتخبھ.نھارًا مشغول

آن کشور مفتخر و جوابی بأمضای رئیس خطاب بآن ھیئت صادر و در آن نگارنده نامھ ستایش زائدالوصف از 

تأثیر مطالعھ این مناجات نموده و این ھیئت محترمھ نیز بتأسیس مؤّسسھ مطبوعات ملـّی بروفق نقشھ ده سالھ 

ئق تسعھ اّم المعابد غرب مطابق دستور و تعلیمات صادره از بطرح نقشھ ئی زیبا جھت تزئین حداو ھمچنین.مؤّید

قلم مرکز میثاق موّفق و بھ ابتیاع قطعھ زمینی کھ قیمت آن از چھل ھزار دوالر متجاوز جھت تشیید اولـّین مؤّسسھ 
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.بھآئی کھ از توابع و ملحقـّات این معبد عظیم الّشأن است مفتخر

ّور صدور دعوتنامھ رسمی از طرف یکی از انجمنھای مسیحی و  وقائع مھّمھ در آن کشور منو از جملھ

 سان فرانسیسکو الْجل تذّکر و ءاشتراک نماینده بھآئی در اجتماعی مھیب و مجمعی بی نظیر و مثیل کھ در مدینھ

ع دعا از برای ھدایت اھل عالم و تأسیس صلح بین ملل و امم منعقد و در این احتفال قریب شانزده ھزار نفر مجتَم

و در حضور جمعی از اعیان و زمامداران از جملھ وزیر خارجھ ایاالت متـّحده و جمعی دیگر از نفوس مھّمھ 

معروفھ نمایندگان ادیان عتیقھ از مسیحی و ھندو و بودائی و کلیمی و اسالم ھریک بنوبت خویش بتالوت 

 از کّل رسمًا بتالوت مناجاتی کھ از قلم جمال  بھآئیان قبلء جامعھءمنتخباتی از کتب مقّدسھ اقدام نمودند و نماینده

أبھی صادر مفتخر گشت و شرح و قائع این اجتماع عدیم الّنظیر در جرائد ومجالت منتشر گردید و بر اشتھار آئین 

.أمر کردگار بیفزود

ن دو  بھآئیان در قاّرات خمسھ در ایء جلیلھء قایع مھّمھ و حوادث تاریخّیھ و فتوحات باھرهو از جملھ و

: اخیره باختصار در خاتمھ این رسالھ درج و ثبت میگرددءسنھ

 بقا و یاران عزیز ء اولی روحی لرشحات دمھ االطھر فدآء بھّمت افنان سدرهءانتقال رمس مبارک ابن نقطھ

 صعود در کتاب قّیوم اسمآء بمناسبت. مبارکھ شیراز در اّیام رضوان بگلستان جاوید بھآئیان استءبا وفا در مدینھ

 اولی از قلم مقصود اولیا و سلطان أنبیاء ءابن وحید مظھر مظلومّیت کبری این بیان احلی خطاب بھ حرم نقطھ

:صادر، قولھ تبارک ذکره

اعظمی فضل الذکر االکبر یا ایتھا الحبیبھ من لدی المحبوب عند حبیبی ما انت کاحد ِمن "

اعرفی حق العظیم من کلمھ القدیم لنفسِک و افخری الّنساء ان اتبعِت امراهللا الحق فی الحق االکبر 

بالجلوس مع الحبیب محبوب اهللا االکبر و یکفیِک الفخر ھذا من لدی الحکیم حمیدًا و اصبری علی 

القضآء فی شأن الباب و أھلھ و ان ولدک احمد لدی فاطمھ الجلیلھ فی الجنتھ القدس علی الحق 

"ً.بالحق قد کان فی الحق بالعلم مربوبا

 مبارکھ طھران و ء انتقال سند مالکّیت سجن اکبر بنام ایادی امراهللا و امین حقوق اهللا در مدینھو از جملھ

اعالن حق اشتراک اماءالّرحمن در قطرین مصر و سودان در عضوّیت محفل ملـّی و انجمن شور روحانی در آن 

 دھلی ءھ مطبوعات ملـّی در مدینھسامان و تسجیل محفل مرکزی بھآئیان سویس و ایطالیا و تأسیس مؤّسس
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 کشور ھندوستان و مرکز انعقاد جلسات اعضای محفل مرکزی ھند و برما و پاکستان و سیالن و ابتیاع ءعاصمھ

اماکن متبّرکھ در ارض ِسّر و انعقاد نخستین مؤتمر بھآئی در قلب کشور فرانسھ و اجتماع نمایندگان مراکز مختلفھ 

 اوروپ متتابعًا تأسیس گشتھ و مشورت در ء امریک بقاّرهءت مؤمنین و مؤمنات از قاّرهکھ اخیرًا در نتیجھ مھاجر

أمر تبلیغ و تھّیھ وسائل جھت انعقاد محفل ملـّی یاران آن سامان در سنین آتیھ و تعیین و تأسیس مدفن بھآئی در 

 کوبوکا در قلب آن قاّره و ءستانھ در قریھ تابءمدینةاهللا در اقلیم لیبیا و دارالّسالم افریقیا و انعقاد اولـّین مدرسھ

ست و نمایندگان بیست و ھشت مرکز از مراکز مختلفھ الْجل پوست و سیاه پوفر از یاران سفیداجتماع صد ن

 در امر تبلیغ و ترویج امر حضرت احدّیھ در مراکز و اقالیم مجاوره و ابتیاع ءاکتساب معلومات امریھ و مشاوره

جھت بنای اّم المعابد غرب در قاّره  مبارکھ بغداد و تھّیھ نقشھ ئی ءھ تابستانھ در مدینھزمین جھت تأسیس مدرس

استرالیا در سنین آتیھ و حال کھ ختام سومین سنھ و انتھای مرحلھ ثانیھ جھاد کبیر اکبر است پیروان ثابت راسخ 

و غربّیھ و جنوبّیھ و شمالّیھ در قاّرات خمسھ مالک القدر در مراکز متعّدده در متجاوز از نود اقلیم از اقالیم شرقّیھ 

بکمال وجد وسرور و ھّمتی موفور و ولھ و وجدی بدیع متوّکلین علی اهللا الحافظ الّناصر القدیر بتھّیھ مقدّمات 

انجمنھای شور روحانی و تشکیل محافل ملّیھ روحانّیھ و رفع ارکان و نصب دعائم دیوان عدل اعظم الھی کھ ما بھ 

. ثالث این جھاد است مشغول و مألوفءز مرحلھاالمتیا

 این جھاد کبیر اکبر است سھ محفل از این محافل ء مرحلھ ثالثھ کھ از مراحل مھّمھ خطیرهدر آغاز این

روحانّیھ در اّیام آتیھ در قلب قاّره افریک و شمال و جنوب آن انشاءاهللا و اراَد تأسیس خواھد گشت و در دوّمین 

ل دیگر بتأئید ِمن اهللا و قّوة ِمن لُدنھ بر این محافل ثالثھ اضافھ خواھد شد و از این محافل سھ اش سیزده محفسنھ

 اوروپ تأسیس خواھد گشت در انتخاب محفل اّول بھآئیان ُاُسوج و فنلند و نروج و در انتخاب ءمحفل در قاّره

بھآئیان اسپانیا و پرتقال اشتراک خواھند محفل ثانی بھآئیان ھلند و بلجیک و لوکسنبورگ و در انتخاب محفل ثالث 

نمود و چھار محفل دیگر در قاّره آسیا تشکیل خواھد شد یکی در شرق جنوبی آن قاّره و دیگری در عربستان و 

دیگری در ژاپان و دیگری در پاکستان ُمْنَعِقد خواھد گشت و پنج محفل دیگر در قاّره امریک تأسیس خواھد یافت 

حفل از آن بھآئیان جمھورّیات جنوبی در انتخاب دو محفل دیگر بھآئیان جمھورّیات مرکزی و کھ در انتخاب دو م

در انتخاب محفل خامس بھآئیان اقلیم السکا مشارکت خواھد کرد و محفل سیزدھم در جزیره نیوزیلند کھ از جزائر 

انی کھ مقّدمھ تشکیل این جنوبّیھ محیط اعظم است تأسیس خواھد گشت و در ھر یک از این انجمنھای شور روح

. بالّنیابھ از این عبد حاضر و ناظر خواھند بود—َحفَّظھم اُهللا و ایََّدُھم—محافل روحانّیھ ملـّیھ است ایادی امراهللا 

در انجمن استکھلم ایادی امراهللا مستر گروسمن، و ایادی امراهللا مستر مولشگل، و در انجمن بروکسل ایادی 
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 و در انجمن مدرید ایادی امراهللا مستر جیاگری، و در انجمن جاکارتا ایادی امراهللا جناب امراهللا مستر تاونزند،

فروتن، و در انجمن بحرین ایادی امراهللا جناب سمندری، و در انجمن توکیو ایادی امراهللا جناب خاضع، و در 

و امین حقوق اهللا جناب ورقا، انجمن کراچی ایادی امراهللا جناب عالئی، و در انجمن بنویوس اریس ایادی امراهللا 

و در انجمن لیما ایادی امراهللا مستر ھولی، و در انجمن پناما ایادی امراهللا جناب خادم، و در انجمن پورت 

اوپرانس ایادی امراهللا میس ترو، و در انجمن انکورج ایادی امراهللا مستر ھنی، و در انجمن اوکلند ایادی امراهللا 

. با وکالی مجتمعھ در مذاکرات و مشاورات امرّیھ مشارکت خواھند نموداین نفوس معّینھ.میس دان

لفآء ُحّبھ علی ما ترتفع بھ مقاماتکم و َتَتَھلَُّل وجوه آبائکم و ُخاّیدکم اُهللا یا احّبآَء البھآِء و أیادی أمره و 

ُبلدانكم و أوطانكم و تھتّز ارواح المقّربین اجدادکم و ُتْظِھُر خفّیات امر محبوبكم و موالكم و َتَتَموَُّج الوّیة الّنصر في 

في ملكوت رّبكم و بارئكم و تقشعّر جلود اعدائكم و خصمائكم و تتحّقق آمالكم و أھدافكم في خدمة أمره األعّز 

االقدس األبدع البدیع و تنفیذ الجھاده االشرف األرفع األمنع األفخم الخطیر و لكم مّني الَف تحّیة و ثنآء ِمن ھذه 

.زاَد كم اُهللا في خدمِة أمرِه و ُنصرِة دینِھ شوكًة و اجالًال و قدرًة و رجاًال.بقعة الّنورآءال

بدیع١١٣نوروز

.شد و دو بار مقابلھ گردیداز روی نسخۀ اصل کھ بھ خّط مبارک مرقوم استنساخ

علی اکبرفروتن


