
"رج وروز به روز ه ا دريدن رج درم ياد است، عاقبت به درجه ايزدا يانسان ةينرسد كه ب ل نماند. را تحم
آن وقت، انتباه نْينفوس آگاه گردد كه د خ دهد ور حنِص نورِ يينْآ ن است ويتم ح وينصا احكام و و نْيبم 

  )479، ص4(حضرت عبدالبهاء/ امر و خلق، ج "ين.زم يرو يِيحم يم الهيتعال
  

  و وظايف اهل بهاء در قبال آن بالي ناگهانيو مصاديق لي در مفهوم تأمعنوان برنامه: 
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4- ثنائُه لَّنصوص مباركه از حضرت عبدالبهاء ج  
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  چه وظايفي در قبال بحران ها و انقالبات دنيا بر دوش ما اهل بهاست؟  شور و مشورت؛ موضوع: -15
  

  قسمت اجتماعي
  

  تنفّس و پذيرائي -16
  

  مناجات خاتمه -17
  

  :دوست بسيار عزيز
  

  اين مطلب را براي دوستان قرائت فرماييد: 12تا  9لطفاً قبل از اجراي برنامة شمارة 
  

حضرت ولي امراهللا فرمودند كه هنوز تيره ترين ساعات قبل از دميدن صبح فرانرسيده  1934در 
بديع فرمودند كه اين زمان تيره ترين ساعات  150معهد اعلي در رضوان  .)كتاب حال و آيندة جهاناست(

شده  "نقطة عطف بحران"بديع اعالن فرمودند وارد  156رضوان سال در پيام قبل از دميدن صبح است. و 
احوال اسف باري كه از مشاهدة اين وضع بر قلب و روح مستولي مي گردد بايد ما را به "ايم؛ مي فرمايند: 

عمل و اقدام، آن هم اقدامي قاطع، براي تحقّق مقاصد نقشه اي برانگيزد كه هدف عمده اش تسريع جرياني 
تعداد روزافزوني از مردم جهان را قادر به يافتن مقصودي مي نمايد كه آن را براي بنيان نهادن است كه 

زندگاني وحدت بخش و صلح آميز و پر از سعادت و رفاه جستجو مي كنند. ياران عزيز، ايام مانند چشمك 
ره پيش نخواهد ستارگان به سرعت درگذر است. حال نقطة عطف بحراني است كه هرگز شبه و مثلش دوبا

آمد. فرصت را غنيمت شماريد و در اين فرصت اقدامي نماييد كه سبب شمول عنايات و الطاف الهيه گردد 
 "و براي شما و همة نوع انسان ضامن آينده اي ماوراي ارزش هاي دنيوي شود.

  
مان در وظايفلي در قطة عطف بحران و انقالبات جهان است، بايد تأمحال كه در بازة زماني اي هستيم كه ن

، به وجوهي از اين وظايف مي پردازد كه به ترتيب تقديم 12تا  9قبال اين بحران نماييم. برنامه هاي شمارة 
   دوستان عزيز مي شود. 

  



1  
  مناجات شروع

  اللّه هو
 هر از و كن طاهر و بيطَ آلودگي هر از بگشا موهبت بوابِاَ و فرما تيناع يِتَجلّ را شتاقانم آن ،پروردگار اي
 باص مِيسنَ بِيج چون را شانيخو و لقخُ و كن رطَّعم فوسي رهنِيپ چون صشانيقم ؛بخش آزادي ستگييناشا

رپ و شكم عبه .نما رنب صفات حمانرتي مانيروحان اخالق به و كن فتّص يآ تا قْلِّخَتَمو گردند ديتوح ات 
بينات نورِ شراقِا ريرفَ بسببِ ؛د زَّعو گردند تو مرِاَ ت عقدر بزرگواريِ لّت تشان تا خودبه شد خار ملبد 

 مِعالَ از ؛هيتنز عِطالم و گردند سيتقد رِظاهم ؛هيدرمس موهبت و ابندي هيدباَ عزّت ؛غنا به فقرشان و گردد
 يالقو نتاَ كنَّا .گردد گشوده جوهشانو بر جهات عِيجم از بواباَ عِيجم تا كنند تيحكا تيروحان و تينوران
  ع ع. ريالقد

  )406-405(مجموعه مناجات هاي حضرت عبدالبهاء نشر آلمان، صص                                      
  

3  
  ت عظَمتُهنصوص مباركه از حضرت بهاءاهللا جلّ

ند كه مصلحت كل ظاهراً وباطناً توجه به حق جل جالله ينما يالجمله تفكر كنند ادراك م ياگر اهل ارض ف
يا يعمال باطلهاَ عباد و بوده  وهست. غفلتشان به صارض را احاطه كرده. مختلفه ظاهر شده و يايبال رِو 

  )462، ص 4امر و خلق، ج (                                                                                     
د يگمان مبر. بقمي از عيعظ قابِد كه بالي ناگهاني شما را در پي است و عيبراستي بدان، هل ارضبگو اي ا

اعمال شما  عيجم ليكه در الواح زبرجدي از قلم ج قسم به جمالمد از نظر محو شده يكه آنچه را مرتكب شد
  (كلمات مباركة مكنونه)                                       .                                            گشتهثبت 
 مرده. ننمود دور كردار از را او گفتار و نداشت باز نشيب از را او نشيآفر كه است كسي دانش مرد امروز
 در و نشناخت را ندهيگشا كه مردي بسته و نشد داريب دلكش بامداد نيا در جانبخش باد   نيا از كه كسي
 از ديننوش كه هر و ديرس ندهيپا زندگيه ب ديچش چشمه نيا از كه هر بندگان اي. بماند سرگردان آز زندان

 رازِ تا ديبگذار را آز نمود دور ازين بي آوازِ دنيشن از را شما زآ ،زشتكاران اي بگو. شد شمرده مردگان
 پي از را شما ناگهان گرفتاري نادانان اي بگو .است داريپد و روشن جهانتاب آفتاب مانند او و ديابيب كردگار
 اوست. ديبشناس آمده بزرگيه ب كه خداوند بزرگ  اسم .نرساند بيآس شماه ب و بگذرد تا دينمائ كوشش
  )312-310(ادعية حضرت محبوب، صص                                            .نگهبان و دارنده و داننده



4  
  نصوص مباركه از حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائُه

 يصدمات، كساد ن سنه آفات ويد. درايتجارت نموده بود يكساد ت ازيشكا ،آستان مقدس يبنده يا
ك يامر محافل اروپ و ت بالغ شده. عبدالبهاء دركنائس وكل حج را بريع آفاق را احاطه نموده زيوفساد جم

عه اقامه نمود ن الميراهب كرد و يندا به ملكوت اله ن نعره زنان اعالن امر حضرت بهاءاهللا نمود ودم اكثر در
 ازخطابه ها در يارينماند، بلكه بس يعذر ينفس يبرا اً ازابد ؛باهره اظهار كرد تحج دالئل ظاهره و و

قت يازحق جاز وك به مغفلت گرفتار. متمس ن هنوز ناس درخوابِيوجود ا روزنامه ها اعالن به آفاق شد. با
 ن غفلت ويالبته ا .ديدار ننمايل بيسرافا ورِكه ص يابه درجه كمنهه مينفسان زار. هنوز ناس درشهواتيب

اگر اهل  و .بال استو سران وحصول خُ جدال و جنگ و مشقت و حسرت و سببِ ،كفران نعمت وعدم انتباه
در يم دراستقبال. وليعظ ند خطرِيه به اسم اعظم ننماعالم توج دم چنان است كه آثارِياران امي قِّح لطف 

  .عبدالبهاء عباس يبهاالَ هاءالب كيلعابد وياستثناء  جمهور ظاهر گردد، امورشان از ياله
  )37، ص 4مكاتيب، ج (                                                                                                  

  
به  د ويپر بگشا وبال  دلْ مرغِ ؛شود ينوران گردد و يروحان ادفُؤ آزاد شو تا يناسوت جودو وديقُ ز، ازيعز يا

 ين خاكدان فانيا ن را بدان كه دريابد. ايگر يدرجهان د يانبساط س بشكند وفَْن د. قفسِياعظم پرواز نمااوج 
  )19، ص 8مكاتيب، ج (                   .» سب ه است ويرحمان احساسات ،يانسان يشادمان نشئه و

  
ر درعالم يس بندد و گريمگر آن كه انسان دل به جهان د ،عمتنم حال وم يگل، شادمان ن جهان آب ويا در
  )207، ص 8(مكاتيب، ج                                    رادش ارجمند باشد.م مقصدش بلند و وگر كند يد
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  مناجات خاتمه

  هو اهللا
نُ عنَح بر برجزاء اَ والقو نتالقَديرْ ي اَ حنُنَ وذلّاء ا و اَنتزيزُلع ليلْالج قَفُ حنُنَ وراء اَ ونالغَ نتي الكريم. 

 ينَب كقُدس فحاتنَ شرَنَ نالَ رو قد ككرِذ قِشارِم يف كتبادع يلقنا عفِّو و قُدسك عتَبةِ ةِيودعب يلنا عدياَ
 ئِشاط يلا لَلَالم وقَسو نَ ك االَعظمماس يلَا مماالُ ينَهد يحتّ كبادع ينَب تكخدم ينا علورزاُ دداشْ و كلقخَ

 يعل ومقُنَ يحتّ قْواحلَّال ياتلالب و قِالسوابِ طيئاتالخَ و قِالئالخَ قِالئع نْنا مجرب نَ ياَ .ماالَكرَ كتيداَح بحرِ
عاكَل الءبِم كلِّكُت رحٍو و رحانٍي ال يف رَنَذكُ و ال يلِلَّآناء نّهارِو نَ ودعلَّا الكُو د يلَاياله نَ ويالتَّقوبِ رَأم ل تِّنُرَ و

آيات توحيد لَأم كنشاءاال. نَّاك قتدالم اَنتر تَا م يلعشاء ال اله زيزُلّا اَاالع ع عالقَدير.   نت       
  )61(مجموعه مناجات هاي حضرت عبدالبهاء نشر آلمان، صص                                             

  
  
5  

  مفهومي از بالي ناگهاني
[حضرت  نست كه قلم مباركيگوناگون دچار گشته ا مراضاَه ب واضح و مسلّم است كه عالم وجود ين بسيا

خالق خود ه و نسبت ب فرورفته يخودكام يايكه در در يعالم انسان..." :گرددين لحن ناطق ميبد ولي امراهللا]
 ين انساني، چنرّه فراموش نمودهالمظهور را بِ مظهرِ نذارات و نصائح و مواعظخبر شده و ا ياعتنا و ب يب
 يد و از طينمايخود را قبول نم ةيعال اهدافه صول بو مِيستقم راط، و اگر صبچشد عمال خود رااَ ثمرِ يستيبا

ي، راهكند يم يچيسرپ راست آن راه ظلم و ماز تلخدور و م يملو ه مار و آغشته بو دنيمظلوم خون قطرات 
گردد و چنان در  يم مرْ د وح يب ذابِو ع قَرس ورود بشر به نارِ ةشود كه مقدم يده ميدر برابر او كش

، و دامن او برسده دراز نكردند تا ب مقصود شاهد يسوه ب يدست يفرو رفتند كه حتّ يمهل و عاز ج يگودال
ملو از م يلي! جز آنكه از سبابنديگر بيد يهات كه راهي. هدهند نجات شماريب بِصائم مهلك خود را از گردابِ

ها بگذرند يسخت شقّات وم .مان يكه از ا ينفوس د كه چگونه بايحضرت بهاءاللّه نمائ ةيعال مالحظه در كلمات
 د كهيبدان ياهل ارض براست يبگو ا"  نديفرما يده اند تكلّم ميان ورزيصكرده و ع يچيعة اللّه سر پيشره ب

 حود از نظر ميد كه آنچه مرتكب شديگمان مبر .بقع از يميعظ قابِاست و ع يشما را در پ يناگهان يبال
  "ع اعمال شما ثبت گشتهيجم يلاز قلم ج يزبرجد جمالم كه در الواحه قسم ب ؛شده



ش يامر الهي پ ةاشاع ليد در سبيت وضوح طرقي را كه بايت امر با نهايامراهللا در ابتداي وال يحضرت ول
كي يه ان داشتند بيب خود بيرا در مكات ن خدماتيمستقبل ا 1922ني فرمودند حتّي در سال يش بيرند پيگ

حلّاز محافل مفه و يا فرو رفته اند وظيافراد و ملل در طوفان خود خواهي و ر": كا مرقوم فرمودند يامر ةي
و  فقط با وسعت نظر .ميرا جلب نمائ ت توجه آنانيت وفاداري و خلوص نيمتدرجاً و با نها افتخار ما است كه

آن  ".ميگرد يم علي واصلاَ ن هدفيم بديبر يت و شور و انجذابي كه در انجام خدمات بكار ميخلوص ن
فرمودند بلكه با كمال  يدرمان م عالم را در دست خود داشتند و درد را شناخته و بضِحضرت نه فقط نَ

حدت ا تد كه نوع انسان از بالي يآ ينظر نمه سال غفلت ب پس از هشتاد" :مان فرمودند كهينظر و شد
ري يم كه در مسينمائ يمالحظه مجهان را "مرقوم فرمودند:  1923سال  ةيفور در ".ابديناگهان راه فراري ب

  ".گردديزان الهي دور و دورترميرف و روز بروز از منحم ميمستق كه بالمرّه از صراط افتاده
ن يبزيهاي ت با همان چشم ان قلم اعلي را گوشزد فرمودند وين بين ايزائره ع مباركه و حتّي بيغالباً در تواق

م مشاهده فرمودند كه روز بروز يس عظب م و سرطانييلانساني نظر انداخته خطري اَ عِجاممق معه خود ب
د ، و آن عذابِينما يمتالشي م رد وكل عالم انساني را خُيه وارح و اركانِج هلمهجومِ ك ات است كه يماد

ده يشدت نرس ن قوت ويچ عصري بديات در هين ماديده ولي ايگرد مارو د در هر مذهبي سبب اضمحالل
  .بود

 يم آن را نقل فيتعر ) WEBSTER( رتسبوِ دانند از قاموسِ يت را نميقي مادياري معناي حقيچون بس
شگاه آن و يدر پ منافع مادي دهند و هستي خود راه ر الزمي بيغ تيدي است كه اهميل شديتما" :مينمائ
حوائي تعر رِيتعاب انساني را بهگر آنست كه وجود يف ديو تعر "ش فدا كنند.جاو را  ؛نديف نمايجسماني و ماد

  .نديبحثي ننما اًبدانساني اَ اخالقيِ روحاني و مباديِ ثواعب فقط مركز عوامل مادي بدانند و از
ت مجامع انساني بدقّ را در رات آنين روح مادي آگاه بودند و تأثينفوذ اه امراهللا كامالً ب يحضرت ول

شش  خود سي و ةديب عديمشاهده و در مكات رصب تدز بحيرا ن از آن ةجنتَم فرمودند و امراضِمالحظه 
  )298-296(گوهر يكتا، صص                              نذار فرمودند.ر داشته و اذَحاران را بريسال 
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  مصاديقي از بالي ناگهاني

لو از نور ماز بلور و ارشاداتي م اناتي روشن تر يه در جوامع انساني را با بياجتماعي جار مراضِاَ 1941درسال 
ه اي كه بهيقمار و اقسام گناه و عالقه بي پا ،مشروبات الكلي وع بي بند و باري و استعماليش"ان فرمودند: يب

 ن اخالقي كه روز بروز بايني رائج گشته و سستي در مراعات قوانيزم ثروت و تجمالت نا وات و غذّل كسِب
. دينماحال ميم ممانعت از آنكه حتّي  ينحوه گردد ب يدتر از قبل مخصوصاً در ازدواجها ظاهر ميقوتي شد

اوالد فساد خانمانسوز طبع كتب و آنچه  پدر و مادر در منزل و بر اراتياخت فين و تخفيمقام والد فيتضع
مان و اركان اخالق ياساس ا بِخرِّك مي، و هر سنديه و تقديتنز رِنكاتي كه مينظر ةنامند ، اشاع يات ميادب
 ع طبقات رسوخ و نفوذيپستي در جم ن روحِي. اي عالم انساني در شرق و غرب استتدنّ رِظاهكلّ م ،باشند يم
مار ساخته يفاسد و ب ل ويهر فردي از افراد جوامع چه زن و چه مرد كلّ را عله خود ب هرِز ختنِيافته و با ري

كه عالم انساني كه تا رساند  يجائي مه را ب رد و كاريگ ير و جوان را در خود ميپ ،ت و پستيئَنان دي. ااست
 لِّجِتوبه به آستان الهي برنداشته س را درك نكرده و دست اءيدار نگشته و رسالت و اصالت انبيحال به ب

تر از همه وقت هياه بود سيش را كه سيخو اتيحة د و نامياز قبل مي آال لْذَرعمالي اَاَه كردار خود را ب
جهاني است " :جامع انساني فرود آورده فرمودندم كرِيالهي را بر پ قهرِ اطيجدد سم 1949در سال  "سازد.يم

ش يات اجتماعيده شده و حيپاش ش از هميلرزه در آمده و اركان اقتصاده اسي بينهضت هاي س ةواسطه كه ب
  "روحاني مبتال گشته است. موته عالمي ب نيچن ؛دهيرس فرْص ظلمته اخالق ب ده و جهانِيواژگون گرد

مي كه از هر يخطرهاي عظ نون آن بود كه احباي الهي را ازموالي ح ةاراد ،نذاراتگونه عبارات و ا نيذكر ا با
جهت آنان را احاطه نموده است مليصون بدارند كه سحفوظ و م هالكت نرساند و هر چه ه فاسد آنان را بم

ش از حد يد و با صراحتي بيگرد يدتر ميشدلحن مقدس  ميشد يكتر ميمبارك نزد اتيح امِيا رِواخاَه ب
 هداروپا م ةهر چند قار"فرمودند:  يحاً ميشتر تصريحاً و بيبحث نموده و گاهي تلو ارانيع با يواضن ميا ةدربار

منديه غربي است كه ب تعمِد معرفت ي خالقِ وجودفانه بدان افتخار م اخالق دچار شده و كتا و فساديمتأس 
باشند. و اگر بدقّت مطالعه در احوال آن كشور  يم كايامر اهاليِ ،فناه محكوم ب تيندن مين ايولي ناشر ،دينما
ه طّآن خ نحاءاطراف و اَ عِيالل در جممرپ حوالِن اَيا ظاهرِچگونه م د كه در وقت حاضرينيد مي بيبنمائ

ع عالم يجمه ب خود مشغول نموده كهه چنان مردمان آنجا را فر اگرفته و ب ختهيجام گسل تيماد ؛نمودار است
   "ت نموده است.يز سراين

ه و يروحان ناصبِمه ادآوري بيع را يكل مبارك اول جميه ،كايامره در نامه اي خطاب ب 1956و در سال 
رحمان افتخاراتشوند كه چه  يذكّر ممت ك رايك يند و بعد يفرما يه اي كه شامل آن كشور شده مي



روحان فتوحاتينها ولي بعد با ،ديار گردياران آن دي بِيه اي نصيند كه در آن يفرما يصراحت گوشزد م ت
اران انعكاس كامل يع يموجود در جم ةصين نقيواقع گشته اند و ا ات خوديخ حيبي در تاريعج موقع در پرتگاه

عه يدوه ود بجو رِواهصدفي است كه در آن ج"مبارك: قول ه ن است كه بيسرزم ات آنيفيحاالت و ك
 ياسي ميس اجتماعي و ،، اخالقيدند كه آن كشور از بحراني روحانين نامه فرمويو در هم "است. گذارده شده

كسي با نظري سطحي در آن  ت سختي خواهد بود آنچنان سخت و دشوار كه اگرين بحران در نهايگذرد و ا
حال است بنگرد ممه اي كه در كُيعظ خطراتدين بنمايتخم اًقيدق زند يون آن موج مم.  

  
  
  

  "مصاديقي از بالي ناگهاني" 6ادامة برنامة شمارة 
  
اسي يفساد س ؛آنست شاهد بر افزونْروز اتيجنحه و جنا افته كه شدتينحوي تدنّي ه اخالق ب زان فساديم"

علي كشور حتّي در اَ نحاءاَ عِيجم ن فساد دريگردد و ا يعتر ميآنچنان است كه دامنه اش روز بروز وس
؛ابدي يرسوخ م طبقات س روابطي، اختگسسته ازدواج از هم ةمقدارات والن برده يخود از ب ن را در منازلِيد
 ةن جامعير ايفسادي است كه دامنگ ظاهرِن مين امور از مدهش تري، و انديمي نما ريكه آنان را تحقيبطور
را  آن رييستور بماند و هر شخص بصم و مبهحال است مگر ميده و بنحوي آشكار است كه ديگرد مهيعظ

افته و يات رسوخ يح ع جوانبِيگري در كار است كه در جميد انِيجر ،ن فساديا موازاته . بكند يمشاهده م
د مستمرّي يد شديآن تأكه داري وجود دارد و ين ملّت و في الواقع هر ملّت سرمايآن شرّي است كه در ا
و  ،روح دارد غافلند عالمِه ق بلّرّه از آنچه كه تعالمرود و بِ يم كاره ش مادي نفوس بياست كه در رفاه و آسا

ن يتم ةدمعو اَ نْيزتوان شالوده اي ر ينان و اعتماد مياطم تيبر آن با نها كه تنها شالوده اي كه حال آن
ي. اات انساني استين جنبه روحاني حيانساني برپا داشت هم عالمِ براي سعادتين ماداست كه  سرطاني ،ت

ده و از آنجاست كه يخود رس سوخِنفوذ و ر عاليِاَ دحه كاي شمالي بيامر ةاروپا بوجود آمده و حال در قار در
ه خود را ب پنجه هاي قويشومش در سواحل قا آثارِ ده ويز كشيائي نيآس للِماكنون قا مشهود استيافر ةر .

را محكوم  ت قوت و صراحت آنيپرداخته كه حضرت بهاءاللّه با نها خود قلبِ غارته ن سرطان بيهم
چون  م گرفتند كهيقع باليِ شمردند و موجبِ بريُك ةفتن ةخانمانسوز دانستند و مقدم ةشعل را نيفرمودند و ا

 ةن كريناامني در قلوب ساكن عب و وحشت وهاي خود بسوزاند و ر ها را در شرارهد و شهريصاعقه فرود آ
 )302 -299گوهر يكتا، صص (                      "ارض بوجود آرد.
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  فضائل و اخالق رحماني) - ( ب قبال بالي ناگهانيوظايف اهل بها در از جمله 
  

  د:حضرت ولي امراللّه ميفرماين
آن  يكه دارا يزبهر ح ؛باطل اخالق است نه اقوال بين حقّ و تّم و فارِقِاَل و كموم اساس اعظم و ميزان اَلياَ

باشد مؤينْ د است وم قّ يلَديو هر طائفه ا ،الْح باطل است و از فضل و از آن محروم  ممنوع ياله تأييد .
رضيه نباشد در اين عصر م ةو سلوك و اخالق طيب روش حسنه د و تؤام بيؤاگر م ،دليل و برهانْ ،نام و نشانْ

مذموم و مسنِ ،و جهانيان است جهان طروداخالق و حكماالت و م ،شرَظاهسن سو  يرفتار و يگانگ و لوك، ح
حبت و و م يصميم يِو تعاون و تعاضد مستمرّ كلّيات اتّحاد و اتّفاق و حسن معامالت در جزئيات ولفت و اُ

 كه اين صفات چه .ياران است ا بِه الْامتيازِنفْس و صداقت و امانت م قلب و طهارت يفاص نيت و خلوصِ
لينْ ،مدوحه كه اهل عالَم از آن غافل و محجوبندمدليلِ آخرينْ و او قنميِكاف رهانِع و ب اين آئينِ عِالم يلها 

و رسل است و  انبياء عموم يِاصل قصد. ممماُبهائيان از سائر طوائف و  زِيمو يگانه م است تجربه كح. ماست
ينتها آمال و آرزويگانه مقصود و مطلوب و م يعلاَ حضرت اَ مالِو جيهب و حضرت عبدهاستالب                    .

  )10-9(گلزار تعاليم بهائي صص 
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  (الف) بالي ناگهانيو نتيجة عاقبت 
  

  :مي فرمايند بديع 89در لوح مورخ سنه حضرت ولي امراهللا 
مالحظه نمائيد كه چگونه قلم اعلي و كلك اطهر حضرت عبدالبهاء در الواح قدسيه و زبر قيمه مقدسه الهيه 
تلويحاً و تصريحاً اخبار از وقوعات حاليه نموده و تصريح فرموده كه اين تعصبات جاهليه ازدياد يابد و مفاسد 

هيجان و انقالب بيفزايد و غفلت و المذهبي در بين جميع قويه شدت نمايد و حركتهاي تازه عمومي بر 
الجهات هيأت اجتماعيه را احاطه نمايد و عاقبت االمر طغيان اين  كلِّ نْطبقات رواج يابد و آفات و بليات م

طوفان منتهي به انقالبي گردد كه شبه آن را چشم عالم نديده و در هيچ تاريخي ثبت و مدون نگشته و اين 
ل و ود ةبات را زائل نمايد و كافّس وحدت عالم انساني؛ تعصآئين الهي است و مؤس دمه مفسنَعظم بِاَ انقالبِ

بري كُ ةگرداند جهانيان را به تأسيس محكمه اصلي ج وحدتروك و مستمه و مزمين متوج  سيطم را در بماُ



الهي داللت فرمايد و رؤساي ارض را به رفع لواء طابِصلح اعظم ملَزِّما نُقاً ل االَ القلمِ نَمعلي و نْم مبنِي آياته 
نام اَ ةبر كافّ هيباالَ ةَنَّج رضي االَرَتَ نْذَا صداقِعالم را يك وطن نمايد و مؤيد و مفتخر گرداند. م ◌ٰ بريكُال

ظاهر و آشكار فرمايد و ملكوت اهللا را ترويج و تأسيس نمايد و بةبراء را آئينغَ سيط الَمگرداند ... علياَ ء                    
  )277 - 278نقل از پيام ملكوت، صص: (به 
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  (ب) بالي ناگهانيو نتيجة عاقبت 
  

  ند:يفرما ي) م1980ه يفور 10(136شهرالملك  4ام يدرپبيت العدل اعظم 
 قلمِ ةحيرص ةركرّم نذاراتا قال است ون ميا صداقِم ظمعاالَ ظمِا النَّهذَ نْم ظمالنَّ برَطَاضْ دقَ ةمبارك ةيآ
مشاهده  يگاه او ر هم دريالجمله خ يعالم را بال احاطه نموده اگر ف" د:يفرما يچنان كه م ،حالْ نِيبعلي ماَ

ن ازقلم ي... همچن"آن را ادراك ننموده تلّسبب وع ،رضاَ بادازع يدحاَ و ،همتوج بقازع يميعظ يِبال ،شود
 طاقْيال ياتقّشآفاق به چه م رِينَ جانپرورِ مِيناق به تعالعتا ه وغافل قبل از توج ات نازل كه بشرِثاق به كرّيم

 ةينرسد كه ب ياد است، عاقبت به درجه ايزدا ا دريدن رج درم رج وروز به روز ه" د:يفرما يمبتال گردد. م
 نورِ نْييآ ن است ويتم نِصح نْينفوس آگاه گردد كه د خ دهد ور نتباها ،ل نماند. آن وقترا تحم يانسان

يم الهيتعال ح وينصا احكام و و نْيبم ن يا ةياول ست كه آثارِيده نيرت پوشيبص ربابِاَ بر "ن.يزم يرو يِيحم
رج وه أيه ركانِاَ رج درمروز ظهور و ه هرياجتماع ت يقوا نموده است و ينفوذ رخنه و داشته و يروزب 
يبه اش بنخرّمان مؤسسات ومشروعات اَ قرون و مه را كه دريقد ةعهودمرْعصار دائاهل  ونِؤع شيجم دارِم

بشر  ياخالق و يادب و يعلم و ياقتصاد و ياسيس نِيوازم آدم بوده واژگون ساخته وينب الذم لجاء وم عالم و
 دكائنظم جهان را م ةياساس يبادحاضر را سرنگون داشته است. م عصرِ نِتمد رِفاخم مِلَع را دگرگون نموده و

ن يروابط جامعه ب بر يخود پرستو ظلم  و ريتزو ا وير آز و حرص و طالن نهاده وب زمامداران، داغِ ةياسيس
مار ل ديوسا ع است آالت ويصنا علوم و مِتقد ةاختراعات كه ثمر ملل حاكم گشته است. اكتشافات و افراد و

 نده ويد نمايات كه بايادب هنر و و يقيموس يبه دست نااهل افتاده است. حتّ ورده وآرا فراهم  يعموم نهدامِا و
ن يا ةريت قلوبِ ةنييگردد، حال آ يانسان ةافسرد روحِ نِيتسك ف ويتلط ةليوس ه ويعالة قيقر فواطع يِهاد
انحرافات  نيامثال ا نحراف جسته است وا ميمستق راطص از سروسامان شده و يب و يبالالاُ سرگردان و نسلِ

 ، و"تنه برپا شودف د ويارض را اخذ نما يديجد يوم بالي هر" جمال مبارك، ةسبب گردد كه به فرمود
"سوتَ فقُرِتَح المنُد ابد.ي، تحقق "هنارِ نْم  
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  عشق و وحدت و اتحاد) - ( الف وظايف اهل بها در قبال بالي ناگهانياز جمله 
  

  حضرت ولي امراهللا مي فرمايند:
وحِبدون ر عشق و محبينسبت به حضرت بهاءاهللا و شر يقيحق تعت سةمح يلها و مؤسعشق  زيآن و ن سات

و محبت يريهرگز قادر نخواهد بود كه افراد كث قتياهللا در حقمرُاَ گر،يكدينسبت به  يبهائ افراد لِّرا در ظ 
ستيقانون ن طالب آن است موعظه و وضعِ ايآنچه دن رايخود وارد سازد، ز يِوال بلكه محت و عمل استب.  
امراهللا به  يكه حسب االمر حضرت ول 1949اكتبر  25سپتامبر و  30مورخ  يها هياز ابالغ يقسمت ة(ترجم 
  است) دهياء مرقوم گرداز احب يكي

- مهرار در قلب هيچيك نباشد؛ اين از تبليغ مغبِاحبا خيلي بايد بكوشند كه آثار كدورت و ا و نيز مي فرمايند:
  )309به ياد محبوب، ص كتاب (                                                                        تر است.

و اَكملها در بين احبا تحقّق نيابد، تأسيس وحدت عالم خُوت حقيقي بِاًحسنها و اَجملها اگر اُو نيز مي فرمايند: 
انساني چگونه ممكن؟ اگر اختالف در بين ياران كه هر يك حامل پيام نجاتند زائل نگردد اميدي ديگر نه، و 

  بوده و نخواهد بود.ده و لزومي نتبليغ را ديگر اثر و فاي
  )92(خصائل اهل بهاء و فرائض اصحااب شور، ص                                                              
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  )و تبليغ انقطاع و خدمت - (ج وظايف اهل بها در قبال بالي ناگهانياز جمله 

  
  فرمايند:حضرت ولي امراهللا مي 

ز سازند و به اتّفاق قيام وقتي بزرگترين رنج و مصيبت فرا رسد بر عهدة جوانان است كه صفوف خود را مجه
  روي زمين تأسيس و مستقرّ نمايند.كنند وظيفة خود را اجرا و اكمال نموده و ملكوت الهي را در 

  )11(راهنماي جوانان، ص                                                                                             
آمالِ حضرت  هر يك از ياران بي درنگ و به صرافت طبع، آنچه در قوه دارند در سبيلِو نيز مي فرمايند: 

غيرمترقّبة جهان، آنان را از قسمت خزائن و اَ عظمِاَ دوست نثار نمايند كه مبادا ناگهان حوادثشياء لكيهم 
  ورده اند بي نصيب و ممنوع نمايد.اي كه گرد آ

  و قبل و بعد از آن) 85، صفحة 183(آهنگ بديع، شمارل                                                       
 شوقِ ترويجِ وح و ذوق وآن ر اللّه است و توليدمرُاَ عظم است تبليغِم و اَهم و اَلزَآنچه اَو نيز مي فرمايند: 

كلاَ اللّه در قلوبِ ةماَ فراداءحبه قدرِب . اَ ةداخل مورِاُ تنظيمِ مكان نظر را بايد از ترتيب واا بحه بساعِتِّا مر اَ ةردائ
 ورماُ مهاترك نمود و در م يدور را تا حماُ دقائق و جزئيات ؛سايرين متوجه نمود اللّه در بينِحاتفَنَ و انتشارِ

  .كوشيد اللّه است و تحسين اخالق افراد بشراستريعةشَ صينِح صنِح فظمر و حاَ يتص رتفاعِا كه
  )103گلزار تعاليم بهائي، ص (                                                                                        
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آزادي از به ذيل عفّت و عصمت،  حسن رفتار، تمسك - (د وظايف اهل بها در قبال بالي ناگهانياز جمله 
  )قيود تعصبات

  
  بيت العدل اعظم مي فرمايند:

  
بايد در اين مورد يعني خدمت به عالم ... شما "مواليِ حنون [حضرت عبدالبهاء] همچنين مي فرمايند: 

دوستان عزيز و محبوب، همانطور كه به  "انساني جانفشاني كنيد و به جانفشاني شادماني و كامراني نماييد. 
خوبي مي دانيد قلوب اين مشتاقان غرق در سرور است كه شما و اعضاي هيأت هاي معاونت با چنين توانايي 

مي داريد تا نارِ موقدة  ◌ٰ مت مشغوليد و وظايف مقدسة خويش را مجريدر پيشاپيش ميادين تبليغ به خد
تبحده و قلوب مشتعل ساخته يادگيري را ترويج نماييد و همه را در تالش براي اتّصاف به ماهللا را در اَفئ

اخالق نيك و شايسته مدد دهيد. هنگامي كه جامعة بهائي امريكاي شمالي در انجام مسؤوليت هايي كه در 
د را آغاز نمود حضرت ولي الواح نقشة ملكوتي به آن تفويض شده بود اجراي اولين نقشة هفت سالة خو

به زبان انگليسي خطاب به احباي آن سامان صادر  1938دسامبر  25امراهللا بيانيه اي مفصل و مهيمن مورخ 
منتشر گرديد. اين توقيع منيع ضمن تشريح ماهيت وظايف  "ظهور عدل الهي"فرمودند كه بعداً تحت عنوان 

روحاني جهت موفقيت در همة اقدامات بهائي توصيف مي  دوستان، به آنچه هيكل مبارك آن را شرايط
در رتبة اولي و درجة اعلي از "فرمايند، اشاره مي نمايد. هيكل اَنور مي فرمايند كه سه شرط از اين شرايط 

:حسن رفتار، تمسك به ذيل عفّت و عصمت در حيات فردي و آزادي از قيود تعصبات. با  "اهميت قرار دارد
وضاع امروز جهان شايسته است كه در بارة مالحظات حضرت ولي امراهللا و مقتضيات آن در توجه به ا

ارتباط با مساعي جهاني جامعة بهائي جهت القاي روح امر الهي در هر يك از محدوده هاي جغرافيايي تأمل و 
  تفكّر فرماييد.

  )2010دسامبر  28ن قاره اي، (ترجمة پيام بيت العدل اعظم خطاب به كنفرانس هيأت هاي مشاوري    
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  در آغاز نقشة چهارساله مي فرمايند: 1996بديع مطابق با  153بيت العدل اعظم در پيام رضوان 
راه به سوي صلح هر قدر كوتاه باشد ولكن پرپيچ و خم است و هر قدر حوادثي كه انتظار مي رود جهت آن 
را تعيين نمايد اميد بخش باشد بايد پس از دورة طويلي از طي سير تكاملي خود به مرحلة بلوغ رسد. اين 

امتحانات و شكست ها و منازعات خواهد بود تا در ظلِّ تأثير و نفوذ امر الهي منجر به ظهور و  دوره همراه با
طلوع صلح اعظم گردد. مردم جهان در طول اين دوره در همه جا قبل از آن كه به مرحله اي برسند كه 

ولكن  ي خواهند شد.بتوانند حكمت و ارزش تحولي را كه در جريان است درك كنند غالباً دچار يأس و نگران
بينش جديدي يافته ايم و آثار قلم اعلي سبب اطمينان  ◌ٰ ما اهل بهاء در اثر ظهور جمال اقدس اَبهي

خاطرمان گشته و نقشة الهي موجب راهنمايي و تاريخ پرشهامت امر ماية تشويق ما است. نه تنها بايد از 
داكاري هايي كه حتّي امروز در سرزمين زادگاه گنجينة آثار قلم اعلي بلكه از درخشش اعمال قهرمانانه و ف

  مر الهي تابان است قوت قلب يابيم.ا
حالي كه جامعة بشري گرفتار ويرانگري هاي تمدن بي بند و بار كنوني است، بايد قلوب و افكارمان را در  ...

پيش مي آيد به وظائفي كه برعهده داريم متوجه نمائيم زيرا در بحبوحة اين اضطرابات فرصت هاي فراواني 
تظالل مقبلين جديد در ظلِّ براي اشاعة قوة ناجية امر حضرت بهاءاهللا در جميع اقطار و اس"كه بايد 

(ترجمه) غنيمت شمرده شوند. نقشه اي كه حال  "شريعةاهللا و دخولشان در صفوف دائم االتّساع امراهللا
متعهد اجراي آن شده ايم در يكي از ادوار بسيار بحراني در حيات انسان بر روي كرة ارض به مرحلة اجرا 

ة بهائي براي مقابله با تغييراتي است كه در دنياي ما روي مي درمي آيد. هدف اين نقشه آماده ساختن جامع
دهد و به خاطر آن است كه جامعة بهائي را در وضعي قرار دهد كه هم بتواند در برابر امتحانات و 

طوري جلوه گر سازد كه اضطراباتي كه در پيش است مقاومت نمايد و هم بتواند طرز كار جامعة بهائي را 
مك و نمونة عملي در اثر تحول پرتالطمي كه در پيش دارد بدان تأسي نمايد. اين است كه دنيا براي اخذ ك

اين نقشه جايگاه خاصي در طرح كلّي بهائي و در تاريخ دنيا خواهد يافت. افرادي از اهل بها كه آينده را چنان 
اهانه در كوشش هائي كه كه امر بهائي مجسم مي كند درك مي نمايند اين برتري را خواهند داشت كه آگ

  هدفش به حركت آوردن و پيش بردن جريانات مزبور است شركت نمايند.



قيام نمايند، و اميد است كه هر اميد است كه آن ياران عزيز براي تعهد مسؤوليت هاي اين اوقات بحراني 
نات و اميد براي عالم بشريت پر از امكايك از آن عزيزان بتوانند نام خود را در اين برهة كوتاه از زمان كه 

است ثبت نمايد. براي آن كه خاطر شما در اثر وقايع ناگوار اين دورة تغيير و تحول متشتّت نگردد نصايح 
ما كه موجودات حقيري "هدايت بخش موالي حنون حضرت ولي امراهللا را به خاطر آريد كه مي فرمايد: 

يخ طوالني و پرحوادث نوعِ بشر واضحاً كامالً درك كنيم، بشر هستيم نمي توانيم در چنين مرحلة بحراني تار
آغشته به خون كه از بدبختي خداي خود را فراموش كرده و به حضرت بهاءاهللا اعتنا ننموده چه مراحلِ 

ديگري از عذاب و فنايش تا رستاخيزِ نجات نهائيش بايد طي گردد.... بلكه وظيفة ما آن است كه متتابعة 
شوش بودن اوضاع و مظلم بودن مناظرِ حاضره و محدود بودن وسائلي كه در دسترس داريم با باوجود مغ

كمال مسرّت و اطمينان و استمرار زحمت كشيده به هر وسيله كه ممكن باشد به سهم خود كمك كنيم تا 
وادي بدبختي و قوائي كه حضرت بهاءاهللا ترتيب داده و اداره مي فرمايد به جريان افتاده نوع انسان را از 

      (ترجمه) "مذلّت به اَعلي رفرَف قدرت و جالل برساند.


