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 ای ازترجمه

 ی مل   یمحافل روحان به العدل اعظم خطاب  نامۀ داراالنشاء بیت

 (فارسیالمللی ترجمه به زبان هیئت بین)

 

 

 2022ژوئیه    4

 ارسال از طریق الکترونیکی 

 محافل روحانی مل ی مالحظه فرمایند 

 ، روحانیعزیز  اندوست

  مقام حضرت عبدالبهاء های اخیر در ارتباط با بنایکه در هفتهی را ی هااند پیشرفت العدل اعظم مایل  بیت

الع شما بر سانند.   حاصل شده به اط 

ل ماه آوریل بسته شد تا تحقیقات کامل در مورد عل ت  ی سوزی در اواپس از آتش مبارک   محل  بنای مقام

لی ۀ سوزی و پیامدهای آتش  یک  سوزی بر اثر  عمل آید.  اکنون با تکمیل تحقیقات، تأیید شده است که آتش ه آن باو 

 . رودپیش می  رات وارده از بیمه به خوبی مطالبۀ تمامی خسا یب بدین ترت بوده است.    حادثه 

اند ادامه یافته است، محل  ساختمان  در عین حال که کارهای ساختمانی در نقاطی که از آتش صدمه ندیده

دًا باز گردیده.  هرچند که قسمت های آسیب سازی قسمت فقط اخیرًا برای پاک  های بنا شده اساسًا  دیده مجد 

از اینکه پروژه با باالترین استاندارهای ساختمانی و   کامل  باشند ولی برای حصول اطمینانمحکم و پابرجا می 

از بنا که نیاز به تعمیر و یا تعویض   یی ها قسمت تشخیص جهت  ای آزمایشات گستردهدارد،   مقاصد طرح مطابقت

ها  ، دیوارها و ستون ساختمان  کف یهااز قسمت  ترمیمی در مورد بعضی نحوۀ این کار   تعیین.   دارد آغاز شده است

ط مستلزم مشورت دقیق با مهندسین ساختار پروژه و بازنگری    . باشدمی کارشناسانی جدا از پروژه توس 

  



  2 صفحه ی مل   یمحافل روحان 2022ژوئیه    4

 

 

ا مشخ   ای ص است که این حادثه تأخیر قابل مالحظه اگرچه تاریخ معی نی برای اتمام این پروژه تعیین نشده ام 

آنچه که   ازبیش  یتبر عات خواهد شد.  با این حال نیاز به سبب عبدالبهاء  حضرت   نهایی  گاهبنای آرام در اتمام را 

 . قبًال اعالن شده نخواهد بود

 با تقدیـم تحی ات 

 العدل اعظم  داراالنشاء بیت

 المللی دارالت بلیغ بین  

 مشاورین  هایهیئت 

 مشاورین ارجمند 

 رونوشت: 

 


