
 یاران روحانی
 با تقدیم تحیات امنع ابهی و با آرزوی سالمتی و موفقیت آن عزیزان 

شرایط حاکم بر جهان و علی الخصوص کشور مقدس ایران، فرصت مناسبی است برای تأمل بر آموزه های 
دیانت بهائی در خصوص انقالبات عالم که به واسطۀ آن میتوان ورای همۀ رنجهائی که حاصل این 

 نابسامانیهاست ، به نتایج آن در آینده امیدوار بود.
" تقدیمتان میگردد سعی دارد با بهره مندی از دیدگاه بهاییان درباره انقالبات عالم برنامه ای که تحت عنوان "

آثار مبارکه، به بررسی علل اصلی انقالبات و نتایج حاصل از آن بپردازد و در عین حال وظایف فرد فردمان را 
 بسترهای به وجود آمده و فرصتهای حاصله، یادآوری نمایددر 

سبب اطمینان خاطر شده و هر یک از ما را به  ،ضمن پوزش ا ز طوالنی بودن برنامه امیدواریم این مطالعه و تأمل
 اهمیت نقشمان در این ایام بیش از پیش متذکر دارد.

 
 

 جانتان خوش باد       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الهی میفرمایند:بیت العدل اعظم 
ما این انقالبات مدهشه ای که عالم انسانی به سرعت با آن روبرو می شود سبب نابودی تمدن بشری  ۀبه عقید

نمیگردد بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسان میشود و مقام و رتبه و شأن هر انسانی را ظاهر و عیان 
 می سازد.

 ۷    وعده صلح جهانی صفحه                                                                                                                                                                     
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 شروع  مناجات-1
 هوالله                                                                                                              

آسمانی  ۀشتعل. این نفوس را مالئکای پروردگار این جمع یاران تواند و به جمال تو منجدبند وبه نار محبتت م  
وحات ن آسمانی ده و س  ۀروح القدس زنده فرما. لسانی ناطق بخش وقلبی ثابت عطا فرما .قو ۀنما وبه نفح

بات تعصّ ۀهلکتا ظلمات م  . بب محبت و الفت عالم انسانی فرماج وحدت بشر فرما و سروّرحمانی بخش و م 
پرتو  ،م جسمانیجاهلی به انوار شمس حقيقت محو و زایل گردد و این جهان ظلمانی نورانی شود و این عال

هنگ تسبیح به ملکوت تقديس تو رسد آل به یک رنگ گردد وجهان روحانی گیرد واین الوان مختلفه مبدّ
 .تویی مقتدر و توانا

 ۲۰۳ص چاپ آلمان مجموعه مناجاتها                                                                                                                                                    
 
 
 بیانات مبارکۀ حضرت بهاءالله-2

 .و اختالفات عالم یوماً فیوماً در تزاید  س از جمیع جهات در عبور و مرور است و انقالباتأفی الحقیقه اریاح ی
جالله  موافق نمی آید از حق جلّ رج مشاهده می شود چه که اسبابی که حال موجود است به نظر رج و مَآثار هَ

 د دارد.یّ ؤمی طلبم که اهل ارض را آگاه نماید و عاقبت را به خیر منتهی فرماید و به آنچه سزاوار است م
 ۱۰صفحه  ۱پیام آسمانی جلد                                                                                                                                                                           

د و وجه آن بر غفلت و ال مذهبی متوجّه و اين فقره شدّت خواهد در تزاي   فيوماً عالم منقلب است و انقالب او يوماً
 الميقات و اذا تمَّهج ايّام ميرود نمود و زياد خواهد شد بشأنی که ذکر آن حال مقتضی نه و مدّتی بر اين نَ 

                   … نادل علی االفنان رّد العَغَ العالم . اذا ترتفع االعالم و تَ به فرائص  مايرتعد  غتةًبَر  يظهَ

 ۵۹ص  ۱آیات الهی ج                                                                                                                                                                                  

ل در کلّ ايّام از ايمان و ايقان و عرفان بعيد بَ ،وره ل در کلّ ش وجه عالم بر ال مذهبی متوجّه بوده . در کلّ سنين بَ 
آن در کتاب الهی نازل و ثبت شده اين نحو خواهند بود ، چنانچه ميقات ه ظنون و اوهام نزديک و تا مدّتی به و ب

طبيعت را جذب خواهد نمود و ۀرطوبات زائد ،. و لکن محزون مباش ، چه که اشراقات شمس حقيقت
اين عصر است بلکه از قبل هم چنين بوده ... ه تشتّتات حروف را جمع خواهد نمود و اين فقره نه مخصوص ب

                             آن متوجّه .ه اللّه مرتفع و جميع بامر  بعد از انقضاء مدّت مذکوره در کتاب ، بغتةً

 ۱۶۵ص  ۱آیات الهی ج                                                                                                                                                                                 



 لوح مبارک  حضرت بهاءالله-3
دی سبب آنرا ندانسته . بأسا و ضرّاء احاطه نموده . ارض آرام نخواهد گرفت مگر حَعالم منقلب ، و اَ ، یا مهدی

در القای کلمه توقّف رفته و ، سّ اساس سياست الهی و اصول احکام ربّانی ا ه ندای ا سک نی و لکن نظر به ب
مکافات و  ،نظم عالم به دو ستون قائم و برپا ۀعليا از قلم اعلی جاری و نازل : خيم ۀميرود و از قبل اين کلم

شوند ... یا اسمی مهدی تفکّر در انقالبات بال مشاهده میسران و وَمجازات . نظر به جزای اعمال ، خلق در خ 
الوت آن محروم ر . خلق از ندای حقّ و حَبيکلِّّ يومٍ . هذا ما يخبرک به الخَ ل تَزداد فين بَمری التَسک عَدنيا نما ، لَ

  …بوده و هستند ، عجب در آنست که از ندای عالم هم محرومند 
 ۱۰۹ص ۴، مائده آسمانی ۱۸۶ص  ۱آیات الهی ج                                                                                                                               

 
 

  

 "خطاب به "مستر تی ال کلَنسی رت عبدالبهاضحبیانات مبارکه -4
" امروز درهای ملکوت باز است و شاهراه آسمانی مستقيم و راست و ندای الهی پياپی از ملکوت تقديس 

 شويش و اضطرابيد و در غايتدر نهايت تَ ،که ای عالم انسانی ،زندال بر جميع عالم انسانی ميرسد و صَمي
اختالف و انقالب. وقت آن است که آهنگ مأل اعلی بشنويد و تعاليم آسمانی استماع کنيد و به انوار شمس 

اللّه برافروزد و جانها به بشارات الهی تا اين جهان تاريک روشن گردد و قلوب به نار محبّت ،نوّر شويدحقيقت م 
سکون و  ،قلب به اطمينان گردد و اين انقالبمن ،زنده گردد و انتشار تعاليم الهی سبب شود و اين اضطراب

جهان آسمانی ،مبدّل به ائتالف شود و انوار شمس حقيقت بتابد و جهان زمينی ، قرار يابد و اين اختالف 
 گردد...
ای قوّهه انقالب شديد است و اختالف عظيم. ممکن نيست که اهل عالم سکون و قرار يابند مگر ب ۀاليوم قوّ

 ۀانسانی است. آن قوّه چون غلبه کند جميع اين انقالبات منقلب به سکون و قرار گردد و هم که محيط بر عالم
آسمانی است، جلوۀ الهی  ۀکلمةاللّه است، قوّ ،مبدّل به الفت و محبّت و اتّحاد شود و آن قوّه ،اين اختالفات

القدس است. همچنان که در قرون سالفه بر جميع ق ویٰ غالب شد و است، نورانيّت محض است، قوّۀ روح
همين طور آن قوّه قاهره الهی جميع اين عناصر را به  ،اختالفات جنسی و اقتصادی حتّی وطنی را تعديل نمود

م صلح عمومی بر جميع آفاق لَرا در قطب عالم برافرازد و عَوحدت عالم انسانی  ۀمتزج نمايد و خيميکديگر م 
 392، ص3مکاتیب عبدالبهاء، ج                                                                                                                                         موج زند. 



 )قسمت اول(راللهولی ام  حضرتبیانات مبارکۀ -5
 َود گشتهن الج   ط حضرت ربّخَ حاالت و اخالق نفوس اهل عالم الیوم جاذب قهر و س 

مرقوم نموده بودید که صاحبان علم و ثروت به نوعی و مردمان بی علم و محتاج به نحوی به خود مشغولند که 
اخالق نفوس اهل عالم الیوم فی الحقیقه چنین است حاالت و . قلم از ذکرش حیا میکند و شرم می نماید 

الملکوت. ولی تا چنین نگردد  ید ربّ أینه مغناطیس نصرت و ت،ود گشته ن الج  ط حضرت ربّ خَجاذب قهر و سَ 
قدر و منزلت تعالیم سماویه ظاهر و معلوم نگردد و اخالق ملکوتیه و آثار و شئون الهیه و احتیاج و لزوم قطعی آن 

تغییر  ،شرب نفوسارکان هیئت اجتماعیه متزلزل گشته و مَ ...د و جلوه ننمایداز برای عالم انسانی مکشوف نشو
این  .اسباب هرج و مرج گشته و نزاع و انقالبات در هر کشوری تزاید یافته ،فرطهرّیت م ح  .و تبدیلی عجیب یافته

مرج راه یابد ولی  بیان جمال اقدس ابهی که در اشراقات می فرماید اگر سراج دین مستور ماند هرج و است سرّ
از غفلت نفوس و مشقات و  .قدم را ثابت نماییم ،ما که حامالن بشارات الهیه هستیم باید در این ایام پر هیجان

ک نماییم و به اعمال و بل تعالیم مبارکه بیش از پیش تمسّیوس نگردیم. به حَ أصدمات وارده ملول و خائف و م
زائل  ،بیدار شوند موانع ،غافالن..مفتوح گردد  ،طیبه به تهذیب و هدایت نفوس پردازیم. ابواب ۀاخالق حسن

 ق یابد.عود الهیه بتمامها و احسنها تحق ترویج و تعمیم یابد و یاران مظلوم مظفر و عزیز شوند و و   ،امرالله .گردد
 ۶صفحه  ۱۹۴۸ - ۱۹۲۲توقیعات مبارکه                                                                                                                                                   

  اعضاء جامعۀ انسانی را به یک جامعۀ متّحد و متّفق جهانی تبدیل خواهد نموداین انقالبات 
خاصمات طبقاتی و اجتماعی و اختالفات نژادی و م  برانداز مبارزات سیاسی و انقالبات آثار شوم و خانمان"

واضح و آشکار  ،دارددینی که فساد و تباهی مبانی نظم ورشکستۀ جهان را اعالم میتدنّی اخالق و اشاعۀ بی
ای که این عصر پر انقالب را است. دقّت و تعمّق در این ابتالئات و اضطرابات، یعنی بالیا و مشاکل عظیمه

را به خطابات مهیمنی که، قریب هشتاد سال قبل، از قلم شارع مقدّس این امر اعظم نازل  ما ،احاطه نموده
الب سازد که کلّ از یک انقبیّن آیات الهی، صادر شده متوجّه میراعۀ مرکز میثاق، م گردیده و انذاراتی که از یَ

 ماید.نکه از لحاظ وسعت و شدّت در تاریخ بشر بی مثل و نظیر است حکایت می عمومی
تزلزل شدید در توازن عالم، اضطراب عظیمی که ارکان جهان را مرتعش خواهد ساخت، تحوّل و تغییر کلّی 
در جامعۀ بشری، انقراض نظم کنونی عالم، تغییرات اساسی در بنیان حکومات، ضعف ارکان دین، ظهور 

زدیاد هرج و مرج و دیکتاتوری، شیوع ظلم وجور، سقوط سلطنت، انحطاط و هبوط مؤسّسات مذهبی، ا
همۀ این حوادث و وقایع هولناک  بحران، بسط و تقویت حرکت شمالیه، احتراق م د ن، مسمومیت هوای ارض.

نجی عالم عنان مصیبت عظیمی خواهد بود که به فرمان داور آسمانی و م عالئم و آثاری است که منادی یا هم
جاوز از یک قرن به ندای مظهر امر الهی در این عصر نورانی انسانی دیر یا زود جامعۀ بشریت را که اکثر آنها مت



ز لوث مفاسد صد ساله پاک اند فرا خواهد گرفت. این تنبیه و مجازات عالم بشریت را اکمترین توجّهی ننموده
ای که و مطهّر نموده و اعضاء جامعۀ انسانی را به یک جامعۀ متّحد و متّفق جهانی تبدیل خواهد نمود. جامعه

آسایی در اتّساع و تقدّم است مستظلّ و به مدد آرای الهی که به نحو معجزهمیقات معیّن در ظلّ نظم جهان در
نفحات روحانی آن در طیّ ادوار آینده وارد مدنیّتی خواهد گردید که شبه آن را چشم عالم در هیچ یک از 

 مراحل تکامل خویش ندیده است."
 1957ترجمه توقیع مبارک آوریل                                                                                                                                                              
 دنیا به طرف سرنوشت خود سیر می کند 

دنیا هر چه بگویند و بکنند امری  ۀوب ارض، صرف نظر از این که پیشوایان مختلفع ارتباط و اختالط ملل و ش  
 .آن اکنون اعتراف و شناخته شده  است که می توان گفت اکنون به انجام رسیده است وحدت اقتصادی

ظهور حضرت بهاءالله چنان  .سعادت و آسایش جزء در آسایش کل است و رنج جزء باعث رنج کل می باشد
آتشی که این  .پرواز جدید آموخت ،نون در کار استکه خود آن حضرت فرموده به آن سیر دامنه داری که اک

عبارت از نتایجی است که از عدم شناسایی آن سیر حاصل شده و به عالوه در انجام ،ظمی برافروخته مصیبت ع 
طوالنی و جهانگیر و مصیبت انگیز توأم با اغتشاش و خرابی ۀ مبارز .رسانیدن آن نیز کمک سریع می نماید

ج و وجدان دنیا را تحریک و توده های مردم را بیدار نموده در اصل و مبنای فکرجامعه تشنّ البته ملل را م  ،عمومی
نفصل نوع بشر را در هیکل واحد متحد االعضاء و تغییر اساسی حاصل کرده و عاقبت اعضای خون آلود و م 

 تجزیه ناپذیر می آمیزد
 ۴۱صلح پایان جنگ نیست صفحه  ۲۴۰قد ظهر یوم المیعاد صفحه                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (دومولی امرالله)قسمت   بیانات مبارکۀ حضرت-6

 َمینمایدهیبی که عدالت ملکوتی او برافروخته، نوع بشر غافل را تطهیر ل 
قه ای است که منظورش نجات تمام ارض خالّ ۀ تهذیبیّۀ خرابی نیست بلکه قواین نار صرفاً برای مجازات و ....

هرچند آنچه در این  .صرّاً نقشه های خود را به انجام میرساندخداوند خفیّاً و متدرّجاًو م  .وحدت است ۀ به وسیل
ی ملکوتی که مدت عالم درمانده است که در دام های خود گرفتار و نسبت به نداۀ ایام به نظر ما میرسد منظر

مفتون ندا های فریب دهنده ای و از روی بیچارگی  ،به کلی بی اعتنا ،یک قرن است او را به خدا می خواند
این منظوری ندارد که با وسایلی که او  خداوند جز .شده است که می خواهند آن را به گرداب عمیقی بکشانند

برای نوع بشری که  ، ا خود به تنهایی میتواند درک نمایدبه تنهایی قادر به تمهید آن است و معنی کامل آن ر
در حقیقت  ،قریب ۀآن قرن ذهبی عظیم را ایجاد نماید اوضاع کنونی و حتی آیند ،ب بودهق و معذّمدتها متفرّ

آنقدر . ستقبل بعید درخشنده و درخشندگی آن با جالل است ولی م   .تاریک و تاریکی آن غم انگیز است
 هیچ چشمی نمی تواند آن را تصور نماید. درخشنده است که

 ۴۱صلح پایان جنگ نیست صفحه  ۲۲۵قد ظهریوم المیعاد صفحه                                                                                             

 نبیند نباید انتظار داشته باشند تا آسیبیء است اهل بها تطهیر اجتناب ناپذیر ۀمرحل 

بشری ۀ تا وقتی جامع ...تطهیری اجتناب ناپذیر است ۀ در توسعه و تعالی روحانی انسان عبور از یک مرحل.....
ورود به عصر ذهبی پیش بینی شده توسط  ۀهرگز شایست ،نیاموزد برای امور روحانی ارزش بیشتری قائل شود

ان آنها است که انس ۀ ریان تطهیر ند و فقط به واسطحضرت بهاءالله ، نخواهد بود . بالیای کنونی جزئی از این ج
برای این رخ میدهند که به ملل بیاموزند باید امور را در بعدی جهانی لحاظ درس زندگی خواهد آموخت ، 

دی ش قائل شود . در چنین فرآینبور سازند برای رشد اخالقیش اهمیت بیشتری از رفاه مادیکنند که فرد را مج
اهل بها نباید انتظار داشته باشند صدمه  ،هولناک گرفتارندصیبتی ات مکرَعالمیان درسَ تطهیری وقتی عموم

 کهاشاره به بیان حضرت مسیح است به این مضمون )را که در چشم خود داریم ببینیم پ یچوباگر . دننبین
درمیابیم ورا ًف ؟(سی را در چشم برادرت میبینیچگونه است چوبی را که در چشم خودداری نمیبینی ولی خَ

نیز منظور شده است . چنین بحرانی جهانی الزم است تامارا نیز نسبت به  معی کمالیکه این بالیا برای ما که مدّ
بال و مصیبت ، قدرت ما را در قرار دادن راه نجات در مقابل  .ت و اجرای وظیفه مان بیدار سازداهمیت مسئولیّ

یت و جدّد آورد ، زیرا از اختصاص نهایت جهت و غفلت بیرون خواهد نوع انسان ، خواهد افزود و ما را از رخو
 . به آحاد بشریت بسیار دور مانده ایم ،ت و ابالغ پیامی که به ما سپرده شده استبه تبلیغ امر حضرت احدیّ 
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  رنج می برد سهوی و عمدیشبشر امروز به سبب معاصی 

جهانی تولد دنیای تازه تر و بهتر را مشاهده می نمایید  ۀطن این بلیشما نباید خود را بی احساس بدانید زیرا در بَ
عالم انسانی ، دلسوزی و   برای ما هر چقدر هم که د .نچیزی است که احبا باید به دیگران بیاموز و این دقیقاً

عذاب  یشان ، عمدهوی و عاصی سَ همچنان می بینیم که مردم این دوران به سبب مَ ،همدردی داشته باشیم
ی یمیکشند . ما باید به آنان کمک کنیم این حقیقت را درک کنند و افکار و اعمال شان را در مجاری و مسیرها

 . دهیم سوق ،اندفرموده صخّ شمحضرت بهاءالله که 

  ۱۹۴۳جوالی  ۱۴از جانب حضرت ولی امرالله خطاب به یک نفر از احبا                                                                              
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باز تر و اطمینان ما  ،بصیرت ما را در ادراک عصر معاصر ۀدید ،سماویه ۀعجیب دهشۀر در این وقایع مَر و تدبّتفکّ
تیزتر  ،شدیدتر و فهم ما را در وظائف خطیره ای که در این ایام به عهده داریم ،را به نتائج حاصله از وقایع حالیه
حاضره که ۀ دهشات زیارت کرده ایم که تسکین این انقالبات م رات و مّنماید. در نصوص و آیات به کرّ

کلمة الله ممکن نه.لهذا نظم قدیم که ۀی از قدرت بشری خارج است و جز بقوکلّه ب ،رض را احاطه نمودهاۀکر
ما اهل بهاء تشیید  ۀوظیف....افتنی نیست یتعمیر اصالح شدنی و  ،ر مشهودصَانطواء بساطش هر روز در پیش بَ

ق اهداف عالیه نمائیم و قواعد نظم بدیع صر در تحقّرا حَا وباید جمیع ق  ..بنیان نظم بدیع حضرت بهاءالله است
به ، مون از سهام شک و ارتیاب ألتجی گردیم و فارغ و مم  ، صین امراللهآسمانی را مرتفع داریم و به حصن حَ

 ۀقیمدر این سبیل نباید از صراط مستقیم ادنی انحرافی جوئیم و دل به وسائل سَ .موفق شویم بهائیتحقق حیات 
و حرمان با تدابیر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی  یأس ه زعم باطل خویش در عیندیگران بندیم که ب

 ممانعت نمایند ، بی که حیات نوع انسان را تهدید می کندمی کوشند تا سیل مخرّ
 ترجمه پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به موءتمر پالرمو                                                                                                         
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اهل بهاء علی الخصوص در این برهه از زمان باید از مسئولیّت عظیمی که بر دوش دارند آگاه باشند و بدانند که 

تحوّل و تطوّری است که شبهش را تاریخ بشری ندیده و استعدادی در اهل عالم  ۀعالم انسانی امروز در آستان
حیّر عقول است و جمیع در قبال جامعیّت و اصالت تعالیم الهی خاضع و خاشع میشوند و بوجود آمده که م 

نین اقتضا الهیّه چۀ قبول فائز میگردند. ظهور این استعداد تصادفی نبوده و نیست زیرا مشیّت غالبه بسیاری ب
ستمرّاً به مقامات عالیه رهبری شود و حقّ جلّ جالله تدرّجاً م م  ،فرموده که نوع بشر که حامل امانت الهیّه است

سیمه به مقتضای نشو و ارتقاء هیئت اجتماعیّه عالم را ل در تکوین وسائل الزمه و احداث وقایع جَ س  با ارسال ر 
ظهور جمال قدم ۀ تا آنکه مستعدّ و آماد .عروج دهد ،ای به مرحله ای رفیعتر از تمدّنی به تمدّنی باالتر و از مرحله

مبارک "یوم الله است و حقّ وحده در او ۀ و مؤسّس کور اعظم گردد و به اشراق انوار این روز فیروز که به فرمود
الضّروره ارکان عالم ب ،الهیّه در حقائق ممکنات جاری شد ۀمحیطۀ گردد و چون در این یوم عظیم قوّ ناطق" فائز

ۀ قدسیّه با قوای عظیمۀ دافعۀ رهیبه حادث شد و چون این قوّه ساری ۀدهشوجود به حرکت آمد و انقالبات م 
 إِّذَا ز لْزِّلَتِّ الْأَرْض  زِّلْزَالَهَا " ،قدیمه است اصطکاک پذیرفت ۀ هور بالیهیئت بشریّه که مولود اعصار و د   ۀ موجود

" طالع گشت. جمیع این ارتعاشات  تَضَع  ك ل ّ ذاتِّ حَمْلٍ حَمْلَها " و " الْجِّبال  وَ  تَرْج ف  اأْلَرْض  يَوْمَ  "" واقع شد و 
 فرماید:و انقالبات تدارک استقرار امر اعظم را مینماید. قلم اعلی می

ن فقره شدّت خواهد "عالم منقلب است و انقالب او یوماً فیوماً در تزاید و وجه آن بر غفلت و المذهبی متوجّه و ای
نمود و زیاد خواهد شد بشأنی که ذکر آن حال مقتضی نه و مدّتی بر این نهج ایّام میرود و اذا تمّ المیقات یظهر 

 بغتةً ما یرتعد به فرائص العالم اذاً ترتفع االعالم و تغرّد العنادل علی االفنان".
فرماید. اینست انقالبات و شدائد عالم ذکر می ۀمالحظه نمائید که جمال قدم ارتفاع اعالم نصر را در بحبوح

که امروز در عالم امکان از طرفی مالحظه میکنیم که ارکان مدنیّت کنونی عالم چنان متزلزل گشته است که 
هر روز قسمتی از بنیانش فرو میریزد و آنچه دانایان جهان در تعمیر و تحکیمش بکوشند و تدابیری موقّت اندیشند 

د و سبب عافیت و اطمینان بشر سرگردان نگردد. از طرف دیگر متوازیاً و متقابالً مؤسسّات متین فایده ای نده
میثاق جمال کبریاء و  ،نفس مظهر کلّی الهی و ضامن استقرارش ،و زرین امرالله که موجد و محرّک اصلیش

هر روز  ،دات مالء اعالیندأییحمراء که مؤیّد به نفثات روح القدس و ت ۀوسیله اجرائش اهل بهاء راکبین سفین
هج مدّتی بگذرد تا بالمآل بیچارگان و درماندگان روزگار را دریابد و سر و رونق و ارتفاعی بیشتر پذیرد و بر این نَ

سامان بخشد و به راحت و آسایش جاودان رساند. امّا هزار افسوس که اغلب نفوس هنوز در بند نقش و ایوانند 
ان و نسبت به بنای قوّی االرکان نظم بدیع جهان آرای بهائی که در این عصر تکوین در و بیخبر از پای بست ویر

حال تأسیس است بکلّی بی اعتناء. از روی غفلت و نادانی در بنای قدیم و به ظاهر مجلّل ولی پوسیده و پر از 



دی که ربّ مجید جهت سعادت و شیامّا از انتقال به قصر مَ ،خلل بیآسایند و در و پیکر را به زر و زیور بیآرایند
ولی یقین است که چنین نخواهد ماند زیرا گذشت زمان سستی آن بنیان را هر ،نجاتشان مقدّر فرموده سر بتابند 

دم بیشتر نمایان سازد و بالنّتیجه تعداد بیشتری از نفوس غافله را بیدار نماید و به منزلگاه نجات کشاند. و هر چه 
صین نظم الهی نیز افزایش یابد و وعود جمال ابهی بله بیفزاید سرعت ارتفاع بنای زرین و رَقبر تعداد این نفوس م 

 رخ بگشاید قوله االحلی:
 فرماید:"قسم به کتاب اعظم که امرالله احاطه نماید و جمیع ارض را اخذ کند" و نیز می
ه که مفرّی از برای احدی نبوده "عنقریب از جمیع اقطار عالم ندای بلی بلی و لبیک لبیک مرتفع خواهد شد چ

 و نیست"
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 بدیع میفرمایند: 150بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ شهرالکلمات 
این دو قوّه یکی مخرّب و دیگری سازنده که متوازیاً در عالم امکان در کار است هر چند به ظاهر متضادند  

ولیکن هر دو ممدّ یک امر و وسیلهء نیل بیک هدف و خادم یک مقصدند که به ارادهء الهی جهت نوع بشر 
وّه را بیش از پیش احساس و ادراک مقدّر و مقرّر گشته است. امروز در مقامی هستیم که شدّت نفوذ این دو ق

ضان سحاب مشیّت ربّ االرباب در این ایّام چنان شدید است که سیل خروشانی از آن برخاسته یَزیرا فَ.میکنیم
وجود به دو کار مشغول هم گیاهان خشک و بی  ۀاست که در مسیر پرنوسانش و جریان پرهیجانش در مزرع

م سبب برکت و سرسبزی باغ و بوستان شود، هم قوّت و قوت بخشد و هم ریشه و بیحاصل را از بن براندازد و ه
رتوت گردد. بشورد و بشوید. بکوبد و بروبد. لهذا پیروان اسم اعظم را تصرّفات و تلوّنات دم اشجار فَسبب هَ 

د بلکه تشجیع نماید که بر همّت خویش بیفزایند و فرصتهائی را که هر روز بدست میآی،عالم متوقّف نسازد 
مغتنم شمارند و به مقتضای وفا در سبیل محبّةالله قیام نمایند تا از حیات نتیجه گیرند و در عالم بقا با رخی 

 ...افروخته به بزم لقاء درآیند
 

حاصل میگردد  بیت العدل اعظم الهی به فرصتهایی اشاره میفرمایند که در مسیر این انقالبات هر روز برایمان
  چه هستند و چطور میتوانیم از آنها نهایت استفاده را بنمائیم؟ صتها به نظر شما  این فر
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رتعش و بشر غافل را چنان کنونی ارکان عالم را چنان م ۀ دهشه و تحوّالت سریعمعلوم است که انقالبات م 

نصعق و حیرانند و از سرگردانی خویش پریشان و پرسان که با مشکالت حاصله از این ندهش ساخته که کل م م 
مقابله باید کرد و چه درمانی از کجا باید جست که دردهای جدید را در این عصر چگونه  ،عهودحوادث نا مَ

امّا در  ،لیم کشیدهدر این مسیر ناهموار بشر رنج و مشقّت بسیار دیده و عذاب اَ ؟پرآشوب اندکی تسکین بخشد.
و تعالیم الهیّه که  کلّ انعکاسی است از بعضی از مبادی ،پی هر عذاب راه پائی را که برای حل مسائل اندیشیده

کمای عالم عماء و ح عالم عرضه داشته اند. اینست که امروز میبینیم که ز ه اهل بهاء یکصد و پنجاه سال است ب
اروپا دم میزنند، از وحدت در کثرت، از لزوم تأسیس و  ۀ از نظم نوین جهانی سخن میگویند، از ممالک متّحد

جهانی که هر دولت ۀ بیت عمومی، از ضرورت قوّحقوق زن و مرد، از تر، از تساوی ایجاد واحد بین المللی پول
ثروتهای  ۀ متجاوز را از تعدّی باز دارد و از لزوم سازمانی بین المللی که ناظر بر استفاده و اداره و توزیع عادالن

ردمندان عالم بحث میکنند. امّا البتّه دوستان ارجمند میدانند که هر چند جبر تاریخ خ ، طبیعی جهان باشد
انسان را روز به روز به تمکین و انقیاد از تعالیم حضرت بهاءالله وادار سازد و هر چند درمانهائی که عرضه 

باز هرگز جسم علیل جهان را از  ،میدارند با آنچه طبیب آسمانی تجویز فرموده فی الجمله مشابهتی داشته باشد
ا آنچه بشر قرار دهد محدود است و چون از نفثات روح القدس عالج کامل نرساند زیره امراض هائل نرهاند و ب

نتائجش معدود.ولیکن اهل بهاء که نظر بر منظر اعلی گشوده و رخت به ودای ایمن کشیده اند به پرتو  ،محروم
مبارک "جمیع امور و اوضاع عالم  ۀ این وقایع عظیمه آگاهند و میدانند که به فرمود ۀمحرکۀ آیات بیّنات از قوّ

خادم امرالله است" و آنچه واقع گردد در مسیر تحقّق مشیّت الهیّه است که مقدّر فرموده بشر در مسیر مستمر 
بسوی ترقّی و کمال قطع مراحل کند و از وحدت خانواده و قبیله و شهر و وطن به وحدت عالم انسانی که مقصد 

 ....اصلی آئین جهان آرای بهائی است واصل گردد
قلبی که مملو از محبت نوع انسان  ،بسیاری از مردمان در اثر عدم اتحاد متحمل می شوند دیدن مشقاتی که

های روز افزون اجتماعی توانند خود را از آشوبباشد را قطعاً بسیار به درد خواهد آورد ولکن احبای الهی نمی
درگیر اختالفات رایج در اجتماع  که آن را احاطه نموده دور نگه دارند و در عین حال باید مواظب باشند تا مبادا

جان فرسا به نظر آید ،روشهای خصومت آمیز آن افتند. گرچه ممکن است در زمانی شرایط  ۀگردند و یا در ورط
ولی دلیلی برای ناامیدی نیست وضع پریشان دنیا فقط  ،و یا چشم انداز نزدیک برای ایجاد وحدت تاریک باشد

یری مجهودات سازنده گردد. حضرت بهاءالله انذار میفرمایند مردمان را باید باعث افزایش تعهد ما در پیگ
 بیماری فرا گرفته بکوشید تا آنها را به آن درمان که ساخته دست توانای پزشکی یزدان است رهایی دهید.
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