[A Persian translation of a letter from the Department of the Secretariat
]dated 21 February 2021 to all National Spiritual Assemblies
ترجمهای از
نامۀ داراالنشاء بیت العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی
(هیئت بینالمللی ترجمه به زبان فارسی)

 ۲۱فوریه ۲۰۲۱
ارسال از طریق الکترونیکی
محافل روحانی ملّی مالحظه فرمایند
دوستان عزیز روحانی،
علیرغم مشکالت فراوان ناشی از بحران بهداشتی عالمگیر فعلی و اثرات اجتناب ناپذیرش بر ک لّ ّی ۀ اموری که
در دست اجراست ،تا کنون پیشرفت قابل مالحظهای در بنای مقام من ّور حضرت عبدالبهاء که در اوایل سال ۲۰۲۰
محل بنا ب ه اتمام رسیده و شالودههای وسیع مورد نیاز
جدیّت تام شروع شد حاصل شده است .آمادهسازی
ّ
با ّ
اکنون ریخته شده است .جوازهای ساختمان کسب گردیده و دیوارهای ورودی و دیوارهای اطراف بنای اصلی
مرقد مبارک در دست ساخت است .نقشههای اجرایی قالببندی شبک ۀ پیچیده برای پوشش مرمر سقف که
متشکّل از هشتاد قسمت میباشد نزدیک به اتمام است و ساختمان اصلی مرقد مبارک و بناهای مربوطه ب ه زودی
شکل خواهد گرفت  .احبّای عزیز از طریق گزارشهای متناوب سرویس خبری جامعۀ بهائی که شامل عکس و ویدیو
نیز میباشد مرتّبًا در جریان پیشرفت هر مرحله قرار میگیرند .
پس از اعالن تصمیم ساختن مرقد مبارک ،طولی نکشید که بیت العدل اعظم در ماه مه  ۲۰۱۹تأسیس
اطالع شما رساندند و اظهار امیدواری کردند که این مشروع به خصیصۀ
مقدس را به ّ
مختص این هدف
صندوقی
ّ
ّ
مشاركت عمومی ممتاز گردد .پاسخ احبّا در استفاده از این فرصت بینظیر برای تقدیم تبرّعات به این پروژه موجب
اطالع شما برسد.
سرور معهد اعلی گشته است .حال مق ّرر فرمودهاند که مطالب ذیل به ّ
بعضی از اقدامات مهم — از جمله آمادهسازی نقشههای مشروح ،انتخاب و تدارک مصالح ،امضای
قراردادهای عمده ،و اقدامات ساختمانی اوّ لیّ ه — به انجام رسیده و این امکان را فراهم ساخته است که اکنون با
اطمینان ،هزینۀ این مشروع حدود هفتاد و پنج میلیون دالر تخمین زده شود .احبّای الهی طی سالهای متمادی
ّ
تب ّرعات خود را برای ساختمان نهایی مقام موالی محبوب خود تقدیم نمودهاند .این مبالغ بالفاصله بعد از

خطاب به محافل روحانی ملّی

صفحه ۲

 ۲۱فوریه ۲۰۲۱

اعالم خبر مربوط به مرقد مبارک در رضوان سال  ۲۰۱۹با تبرّعات سخاوتمندانه به نحو معتنابهی افزایش یافته
است .بیت العدل اعظم نیز مبلغ قابل مالحظهای از طرف بهائیان ایران برای این مشروع منظور داشتهاند .بدین
ترتیب در مجموع تا کنون تقریبًا نیمی از هزینۀ تخمینی پروژه تأمین گشته است .در حالی که کار ساختمان ادامه
دارد ،احبّا همچنان از این فرصت برخوردار خواهند بود که تبرّعات خود را برای این مشروع عظیم در طی دو
ّ
سالی که انتظار میرود به تکمیل آن باقی مانده تقدیم نمایند .
با تقدیـم تح ّیات
داراالنشاء بیت العدل اعظم
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