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  آثار حضرت بهاءاهلل

ة للخيرات الى اهلل ُمظهر االٓيات ليس الحٍد أن يتصّرَف فيها اّال بعد اذن مطلع َقد رجعِت االوقاف المختّص  .۱

الوحى و ِمن بعده يرجع الحكم الى االغصان و ِمن بعدِهم الى بيِت العدل ِاْن تحّقق أمره فى البالد 

ُترجع الى أهل البهاء ليصرفوها فى البقاع المرتفعة فى هذا االمر و فيما امروا ِبه ِمن لدن مقتدٍر قدير و اّال 

الّذين اليتكلّمون اّال بعد اذنه و ال يحكمون اّال بما حكم اهلل فى هذا اللّوح اولئك اولياء النّصر بين 

َد فى الكتاب ِمن لدن عزيٍز كريم ۴۲كتاب اقدس، بند ( .الّسموات و االرضين ليصرفوها فيما ُحد( 

ه و احفظوهم عن الّذئاب الّذين ظهروا باَالثواب كما يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام اهلل فى مملكت .۲

 )۵۲كتاب اقدس، بند ( .تحفظون ابنائكم كذلك ينصحكم النّاصح االمين

امور ملّت معلق است به رجال بيت عدل الهى، ايشانند امناءاهلل بين عباده و مطالع االمر فى بالده يا  .۳

است، مجازات و مكافات و اين دو ركن دو مربّى عالم عدل است، چه كه داراى دو ركن  اهلل حزب

چون كه هر روز را امرى و هر حين را حكمى مقتضى، لذا امور به . اهل عالم حيات براى از اند چشمه

نفوسى كه ِلَوجه اهلل بر خدمت . وزراى بيت عدل راجع تا آنچه را كه مصلحت وقت دانند معمول دارند

امور سياسيه، كل راجع است . مات غيبى الهى؛ بر كّل اطاعت الزمامر قيام نمايند ايشان ُملَهمند به الها

بشارت سيزدهم از لوح بشارات، مجموعه الواح طبع مصر، ( .به بيت العدل و عبادات بما أنزله اهلل فى الكتاب

 ١)۱۲۲ص 

آنچه از حدودات در كتاب بر حسب ظاهر نازل نشده بايد امناى بيت عدل مشورت نمايند آنچه را  .۴

ورق هشتم از فردوس اعلى، مجموعه اشراقات، ( .دند مجرى دارند ِانُه يلِْهُمُهم ما يشاء و ُهَو المدبُّر العليمپسندي

 )۱۲۳ص 

بايد در . رجال بيت عدل را وصيت مى نمائيم و به صيانت و حفظ عباد و اماء و اطفال امر مى فرمائيم .۵

اَلى الفقير و لعادٍل أخذ  توّجهخذ يَد االسيِر و لغنى طوبى الٔميٍر أ. جميع احوال به مصالح عباد ناظر باشند

  )۱۲۴ورق نهم از فردوس اعلى، مجموعه اشراقات، ص ( .حق المظلوِم و الٔميٍن عمل ما اِمَر ِبِه ِمن َلُدن آمٍر قديم

قره اين ف. اول بايد وزراى بيت عدل صلح اكبر را اجرا نمايند تا عالم از مصاريف باهظه فارغ و آزاد شود .۶

لوح دنيا، مجموعه الواح مباركه طبع مصر، . (الزم و واجب چه كه محاربه و مجادله ُاّس زحمت و مشّقت است

 )۲۹۲ص 



 ٥

در اصول احكام كه از قبل در كتاب اقدس و ساير الواح نازل امور راجع به سالطين و رؤساى عادل و  .۷

يّر عدل را به عين ظاهر و باطن در آنچه ُامناى بيت عدل شده و منصفين و متبّصرين بعد از تفكر اشراق ن

 )۲۹۶لوح دنيا، مجموعه الواح طبع مصر، ص . (ذكر شده مشاهده نمايند

محض فضل و رحمت، مخصوص ُامرا و وزراى ارض مرقوم داشتيم آنچه را كه سبب حفظ و حراست و  .۸

رجال بيت . النّاصُر االٔمين امن و امان است كه شايد عباد از شّر ظالمين محفوظ مانند ِانُّه ُهَو الحافُظ 

ام به آنچه از سماء قلم اعلى در تربيت عباد و تعمير بالد و حفظ نفوس و عدل الهى بايد در ليالى و ايّ 

 )۷۶لوح اشراقات، مجموعه اشراقات، ص ( .صيانت ناموس اشراق نموده ناظر باشند

ت مالك ِقَدم نازل گشته و ظاهر شده آن دين اهلل و مذهب اهلل محض اتّحاد و اتّفاق اهل عالم از سماء مشي .۹

سبب اعظم و علّت كبرى از براى ظهور و اشراق نيّر اتّحاد دين الهى و . را علّت اختالف و نفاق مكنيد

. شريعۀ ربّانى بوده و نمّو عالم و تربيت ُامم و اطمينان عباد و راحت من فى البالد از اصول و احكام الهى

عطيۀ كبرى؛ كأس زندگانى بخشد و حيات باقيه عطا فرمايد و نعمت  اوست سبب اعظم از براى اين

رؤساى ارض مخصوص ُامناى بيت عدل الهى در صيانت اين مقام و علّو و حفظ آن . ه مبذول داردسرمديّ 

جهد بليغ مبذول دارند و همچنين آن چه الزم است تفّحص در احوال رعيت و اّطالع بر اعمال امور هر 

از مظاهر قدرت الهى يعنى ملوك و رؤسا مى طلبم كه هّمت نمايند شايد اختالف از ميان . حزبى از احزاب

  )۸۰اشراق نهم از لوح اشراقات، مجموعه اشراقات، ص ( .برخيزد و آفاق به نور اتّفاق منّور شود



  آثار حضرت عبدالبهاء

  

الحمدهلل اسباب اختالفى .. .زيرا عبدالبهاء در طوفان خطر است و از خوف اختالف آراء در نهايت حذر  .۱۰

حضرت اعلى صبح حقيقت روشن و تابنده بر جميع ارجاء و مبّشر نيّر اعظم ابهى؛ و جمال مبارك . نه

موعود جميع كتب و صحف و زبر و الواح و ظهور مجلّى طور در سدرۀ سينا؛ و ما عدا كّل بندۀ آن آستانيم 

. كسى سزاوار تكلّم به حرفى نيست ولو مقام واليت باشد مقصود اينست كه قبل از َالــْـف...بانو احقر پاس

. احكام غير مذكوره راجع به قرار بيت العدل. كتاب اقدس مرجع جميع امم و احكام الهى در آن مصّرح

اگر اختالف آرائى . زنهار زنهار مگذاريد نفسى رخنه كند و القاء فتنه نمايد... ديگر اسباب اختالفى نه

اعظم فورًا حل مشكل فرمايد و اكثريت آراء آنچه بيان كند صرف حقيقت است،  حاصل گردد بيت عدل

زيرا بيت عدل اعظم در تحت حمايت و عصمت و عّفت سلطان احديت است و او را صيانت از خطا 

هر كس مخالفت كند مردود گردد و عاقبت . فرمايد و در ظّل جناح عّفت و عصمت خويش محفوظ نمايد

 .مقهور شود

شود انتخاب گردد  عدل اعظم به ترتيب و نظامى كه در انتخاب مجالس ملّت در اروپا انتخاب مىو بيت 

در هر زمان كه جميع . و چون ممالك مهتدى شود بيوت عدل ممالك بيت عدل اعظم را انتخاب نمايد

انتخاب نمايند، ء در هر ديار وكالئى تعيين نمايند و آنان نفوسى را انتخاب كنند و آن نفوس هيئتى را احبّا

مثًال اگر وقت مقتضى بود و . آن بيت العدل اعظم است واّال تأسيسش مشروط به ايمان جميع ممالك نه

ى امريك و هند و سائر جهات نيز وكالئى احبّاى ايران وكالئى انتخاب مى نمودند و احبّافساد نداشت 

مكاتيب ( .ت العدل اعظم بود؛ والّسالمانتخاب مى نمودند و آنان بيت العدلى انتخاب مى نمودند، آن بي

  )۵۰۰-۵۰۱، صص ۳عبدالبهاء، ج

مسائل كلّيه كه اساس شريعت است منصوص است ولى متفّرعات راجع به بيت عدل و حكمت اين   .۱۱

لهذا بيت . است كه زمان بر يك منوال نماند؛ تغير و تبّدل از خصائص و لوازم امكان و زمان و مكان است

ن اجرا مى نمايد و همچه مالحظه نشود كه بيت العدل به فكر و رأى خويش قرارى العدل به مقتضاى آ

بيت العدل به الهام و تأييد روح القدس قرار و احكام جارى نمايد؛ زيرا تحت وقايت و . استغفراهلل. دهد

حمايت و صيانت جمال ِقَدم است و آنچه قرار دهد اتّباعش فرض مسلّم و واجب متحتّم است؛ ابدًا 

 ٢.مفّرى از براى نفسى نه



 ٧

ُقل يا قوُم اّن بيَت العدل االعظم تحت جناح ربّكم الّرحمن الّرحيم أى صونه و حمايته و حفظه و 

بة الّطاهرة و الثّلّة المقّدسة القاهرة َفُسلطُتها ملكوتية كالئته النّه أمر المؤمنين باطاعة تلك العصبة الّطيّ 

  .ةة روحانيّ رحمانية و احكامها الهاميّ 

ه به بيت عدل اينست و در شريعت فرقان نيز جميع بارى مقصد و حكمت ارجاع احكام مدنيّ 

يۀ مسائل مهّمه مذكور، ولى البته يك بلكه عشر عشر معشار منصوص نه؛ اگر چه كلّ  منصوص نبوده احكام

ستنباط و حال استنباط راجع به هيأت بيت العدل است و ا. كرور احكام، غير مذكور بود و مجرى ميشد

استخراج افراد علما را حكمى نه، مگر آن كه در تحت تصديق بيت العدل در آيد و فرق همين است كه 

از استنباط و تصديق بيت عدل كه اعضايش منتخب و مسلّم عموم ملّت است، اختالف حاصل نمى 

ض گردد و وحدت گردد؛ ولى از استنباط افراد علما حكمًا اختالف شود و باعث تفريق و تشتيت و تبعي

  )۳۰۲،ص ۱ج رحيق مختوم،( ."كلمه و اتّحاد دين اهلل مضمحل شود و بنيان شريعت اهلل متزلزل گردد

لك رعيت باشد و خاضع و خالصۀ كالم اين است كه قبل از َالْف نْفسى َنَفسى نتواند زد؛ بايد در سِ   .۱۲

مقدر رأس ِابَره تجاوز نمايد، يا  خاشع اوامر الهى و احكام بيت العدل؛ اگز از حكم بيت العدل عمومى

  )۶۵، ص۱منتخباتى از مكاتيب، ج( .ف كند، مردود و مطرود استدر اطاعت توقّ 

و اّما بيت العدل بنصوص قاطعة فى شريعةاهلل اختّص بالّرجال حكمًة ِمن عنِداهلل و سيظهر هذه الحكمة   .۱۳

  )۱۳۰، ص ۱تيب عبدالبهاء، جِمن مكا/  ۷۷همان مأخذ، ص ( .كظهوِر الّشمس فى رابعة النّهار

مسدود است؛ زيرا مرجع منصوص ) ابواب مخالفت و اختالف(الحمدهلل در امر مبارك جميع اين ابواب   .۱۴

تعيين شده است كه آن مرجع منصوص حّالل جميع مشكالت است و دافع جميع اختالف است و 

 لفبول و هر نفسى مخاهمچنين بيت عدل عمومى دافع جميع اختالف است؛ آنچه بيت عدل بگويد ق

ديگر راه اختالفى نمانده . ولى هنوز بيت عدل عمومى كه شارع است تأسيس نشده است. نمايد مردود

ئى در ميثاق ندارند ولى غرض  بههناقضين شُ . ولى هواجس نفسانى مورث اختالف مى شود مثل ناقضين

منتخباتى ( .مى دانند و مخالفت مى كنندنه اين است كه نمى دانند؛ . نفسانى آنان را به اين درجه رسانده

  ٣)۲۴۳من مكاتيب عبدالبهاء ص / ۲۱۰، ص ۱از مكاتيب،ج

و بيت عدل عمومى كه به انتخاب عموم تأسيس و تشكيل شود در تحت حفظ  امر اهلل  فرع مقّدس و ولىّ   .۱۵

رار آنچه ق. و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما الفداء است

َضُه َفَقد َمن خاَلَفُه َو خاَلَفُهم َفَقْد خاَلَف اهللَ و َمْن َعصاُهم َفَقْد َعَصى اهللَ و َمْن عارَ . دهند ِمن عنداهلل است

َقْد أنَْكَره فَ  َلُه َفَقْد جاَدَل اهللَ َو َمن جحدُه َفقد جحداهللَ و َمنجادَ  ُهم َفَقْد ناَزَع اهلل َو َمنناَزعَ  عاَرَض اهللَ َو َمن



 ٨

يِه قهُر اهللِ و ِه غضُب اهللِ َعلأنَكَراهللَ و َمْن أنحاَز و أفترَق و أعتزل عنُه َفَقد أعتزَل و أجتنَب و أبتعَد عِن اهللِ َعَلي

 .عَليه نقمُة اهللِ

د و اعضاى بيت عدل و جميع محفوظ و مصون مانَ  امر اهلل به اطاعت َمْن ُهَو ولىّ  امر اهللحصن متين 

امر و خضوع و خشوع را به ولى  توّجهبايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و  امر اهللنان و ايادى اغصان و اف

  )۴۶۷الواح وصايا، ايام تسعه،ص ( .داشته باشند اهلل

بايد به انتخاب عمومى يعنى نفوس  اّما بيت عدل الّذى َجعله اهللُ مصدَر كلِّ َخيٍر و مصونًا ِمن كلِّ خطاِء  .۱۶

ود و اعضاء بايد مظاهر تقواى الهى و مطالع علم و دانايى و ثابت بر دين الهى و خير خواه مؤمنه تشكيل ش

جميع نوع انسانى باشند؛ و مقصد، بيت عدل عمومى است؛ يعنى در جميع بالد بيت عدل خصوصى 

اين مجمع مرجع كّل امور است و مؤّسس . تشكيل شود و آن بيوت عدل بيت عدل عمومى انتخاب نمايند

 امر  گردد و ولىّ  انين و احكامى كه در نصوص الهى موجود نه و جميع مسائل مشكله در اين مجلس حلّ قو

اهلل رئيس مقّدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز الينعزل؛ و اگر در اجتماعات بالّذات حاضر نشود، نائب 

حّق عموم ضررى  و وكيلى تعيين فرمايد و اگر چنانچه عضوى از اعضاء گناهى ارتكاب نمايد كه در

اين بيت عدل . اهلل صالحيت اخراج او دارد و بعد ملّت شخص ديگر انتخاب نمايد امر  حاصل شود، ولىّ 

د تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و ُمعين تشريع شود مصدر تشريع است و حكومت قّوۀ تنفيذ؛ تشريع بايد مؤيّ 

ف متين و رزين گردد و اقاليم جنّة النّعيم و بهشت برين تا از ارتباط و التيام اين دو قّوت بنيان عدل و انصا

  )۴۷۰همان مأخذ، ص ( .شود

و مبّشر  الهيّهحضرت رّب اعلى مظهر وحدانيت و فردانيت  : اساس عقائد اهل بهاء روحى َلُهُم الفداء  .۱۷

مقّدسۀ و مطلع حقيقت  الهيّهئه الثّابتين فداء مظهر كلّيۀ حبّاجمال قدم، حضرت جمال ابهى روحى ال

مرجع كّل كتاب اقدس و هر مسئلۀ غير منصوصه راجع به . ربّانيه و مادون ُكل عباٌد َلُه و ُكل بأمِرِه يعملون

بيت عدل عمومى و بيت عدل آنچه باالتّفاق و يا باكثريت آراء تحّقق يابد، همان حّق و مراُداهلل است؛ 

ن احّب الّشقاق و أ ظهَر النّفاق و أعرَض عن رّب الميثاق؛ ولى مراد بيت عدل َمن َتجاَوَز عنُه َفُهَو ِمم

ء كه موجودند بقاعدۀ انتخاب احبّاعمومى است كه از طرف جميع بالد انتخاب شود يعنى شرق و غرب، 

مصطلحه در بالد غرب، نظير انگليس، اعضايى انتخاب نمايند و آن اعضاء در محلّى اجتماع كنند و در 

ائل مبهمه و يا مسائل غير منصوصه مذاكره نمايند و هر چه تقّرر يابد همان مانند آنچه اختالف واقع يا مس

آن مسائل نيز تواند بود؛  نّص است و چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه از معامالت است، ناسِخ 

 يعنى بيت عدل اليوم در مسئله اى قانونى نهد و معمول گردد، ولى بعد از صد سال حال عمومى تغيير

كلّى حاصل نمايد، اختالف أزمان حصول يابد، بيت عدل ثانى تواند آن مسئلۀ قانونيه را تبديل به حسب 



 ٩

الواح وصايا، ( .اقتضاى زمان نمايد؛ زيرا نّص صريح الهى نيست؛ واضع بيت عدل، ناسخ نيز بيت عدل

  )۴۷۶ايام تسعه، ص 

مبين و َعَليُكُم الَبهاُء  ضالل اُهما كل مخالٍف فىبايد كّل اقتباس از مركز امر و بيت عدل نمايند و ما َعد  .۱۸

 ٤)۴۸۴همان، ص (. االٔبهى

  



  حضرت عبدالبهاء ىشفاه اناتيب

  

ماحصل كالم اين كه عصمت ذاتيه، محصور در مظاهر كلّيه و عصمت صفاتيه موهوب هر نفس مقّدسه؛   .۱۹

تشكيل شود آن عدل در تحت مثًال بيت العدل عمومى اگر به شرائط الزمه يعنى انتخاب جميع ملّت 

است؛ آنچه منصوص كتاب نه و  بيت العدل باتّفاق آراء يا اكثريت در آن قرارى  عصمت و حمايت حّق 

حال، اعضاى بيت عدل را فردًا فرد عصمت ذاتى نه ولكن . دهد، آن قرار و حكم محفوظ از خطاست

مفاوضات ( .ب نامندهيأت بيت عدل در تحت حمايت و عصمت حّق است؛ اين را عصمت موهو

 )۱۳۰عبدالبهاء، ص 

حضرت بهاءاهلل بيت العدل را مقّرر و تأسيس فرمودند و وظيفه اى سياسى و دينى به آن محّول كردند تا   .۲۰

اين مشروع تحت صيانت نفس . اتّحاد را به اعلى درجه رساند و مذهب و سياست را به هم ممزوج سازد

احكام آن بايد منطبق . نيز تشكيل خواهد شد المللى بينى يا يك بيت العدل عموم. حضرت بهاءاهلل است

. با اوامر و تعاليم حضرت بهاءاهلل باشد و هر آنچه بيت العدل مقّرر كند جميع نوع بشر بايد اطاعت كنند

ط بيوت عدل سراسر عالم منصوب و تشكيل مى شود و تمام عالم در ظّل توسّ  المللى بيناين بيت عدل 

 Promulgation of ۴۵۵ترجمۀ خطابۀ حضرت عبدالبهاء مندرج در ص ( .اهند آمدادارۀ آن در خو

Universal peace( 



  امراهلل ىّ آثار حضرت ول

  

است همانا تقويت اساس محافل مقّدس  احبّا روحانيّۀو اّما آنچه راجع به ترتيب و تمشيت امور   .۲۱

قبل ايام بيت عدل اعظم الهى استوار روحانيست در تمام نقاط؛ چه كه بر اين اساس محكم متين در مست

و ِحَكم و معانى  الهيّهو برقرار گردد و چون اين بنيان اعظم بر اين اساس اقوم مرتفع شود، نواياى مقّدسۀ 

ه و رموز و حقائق ملكوتيه كه در وصاياى مباركه الهامات غيبى حضرت بهاءاهلل وديعه گذاشته، به كلّيّ 

خطاب به محفل مقّدس روحانى طهران،  ۱۹۲۳دسامبر  ۱۹از توقيع ( .وه نمايدتدريج ظاهر و آشكار گردد و جل

  )۴۷بديع، ص  ۱۰۵منتخبات توقيعات مباركه، طبع 

تشكيل  بهائىوقتى اين محافل، اعّم از محلّى يا ملّى، در نهايت انتظام، شور و حرارت در سراسر عالم   .۲۲

ت العدل اعظم تأمين گردد و فراهم آيد؛ و زمانى كه اين تأسيس بي يلۀآن مؤثّر باشد، تنها وس فّعاليّتشود و 

معهد اعلى به نحو احسن و انسب تأسيس گردد، وضعيت كلّى را مورد بررسى و امعان نظر مجّدد قرار 

ه را هدايت خواهد خواهد داد و اصولى را وضع خواهد كرد كه، مادام كه مصلحت بداند، امور امريّ 

  )Bahá’í Administration ۴۱مندرج در ص  ۱۹۲۳مارس  ۱۲ترجمۀ مكتوب ( .نمود

نظم بديع (موالى محبوب ما در الواح مباركۀ وصايا از ما خواسته اند كه نه تنها بدون هيچ قيد و شرطى آن   .۲۳

مساعى . را اختيار كنيم، بلكه مزاياى آن را براى جميع اهل عالم مشهود و معلوم سازيم )جهان آراى بهاءاهلل

دقيق آن در مّدتى چنين كوتاه كه از زمان ايجاد آن مى گذرد،  اهّميّترزش كامل و درك ما براى تخمين ا

براى برخوردارى از دركى واضح تر و كامل تر از شرايط و . اقدامى بسيار زودهنگام و جسورانه خواهد بود

 ۱۹۲۴فوريه  ۲۳ ترجمۀ توقيع(. ...دالالت آن، بايد به زمان و هدايات بيت العدل اعظم الهى اعتماد كنيم

  )Bahá’í Administration ۶۲مندرج در ص 

روزبه روز  امر اهللآن بود كه اساس  روحانيّهمقصود از تأكيدات متتابعۀ شديده در تقويت و نصرت محافل   .۲۴

وسيع تر و محكم تر گردد و در نظام الهى خللى وارد نشود و روابطى متين و جديد در بين شرق و غرب 

ى بديع كند تا بر اساس اين محافل، ئ د و در َانظار اهل عالم جلوهى محفوظ مانَ ئت بهاايجاد گردد و وحد

عدل الهى استوار گردد و بر اين بيوت عدل خصوصى قصر مشيد بيت عدل عمومى از حيّز آمال به  بنيانِ 

ت مجللّه ئيحيّز شهود و عمل قدم نهد و صيتش در كّل اكناف و اقاليم مرتفع و مشتهر گردد؛ آن وقت اين ه

 دّ مستمِ  الهيّهى در شرق و غرب مستند و مؤسس است و از الهامات ئكه بر اساس متين و رزين تمام ملّت بها

امر يه و تأسيساتى باهره پردازد و به اين واسطه و مستفيض، به وضع و اجراى مشروعاتى متقنه و اقداماتى كلّ 
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يان شرق و غرب مندرج در صفحه ئخطاب به بها ۱۹۲۴ع مورخ توقي( .صيتش جهانگير و نورش عالم افروز شود اهلل

  )منتخبات توقيعات مباركه ۱۰

ۀ تمهيدات كاملۀ متقنه اوًال محض اجراى اين امور تأسيس گشته و ثانيًا مقصد آن تهيّ  روحانيّهاين محافل   .۲۵

و اتقان  از براى تأسيس بيت عدل عمومى الهيست كه چون آن محور مركزى اهل بهاء در نهايت جالل

استوار گردد، دورۀ جديدى رخ بگشايد و نعماء و الطاف سماويه از آن منهدر گردد و وعود كلّيه جلوه 

 )منتخبات توقيعات مباركه ۶۲خطاب به محفل روحانى طهران، مندرج در صفحه  ۱۹۲۳اكتبر  ۳۰توقيع ( .نمايد

يد اتّخاذ نمود، بديهى است كه در متن وصيت ه باملّيّ  روحانيّۀو اّما دربارۀ روشى كه براى انتخاب محافل   .۲۶

لين الواح ا در يكى از اوّ امّ . نامۀ موالى محبوب ما هيچ اشاره اى به نحوۀ انتخاب اين محافل نشده است

 :ى ايران بيان صريح زير مسطور و موجوداحبّامبارك خطاب به يكى از 

و آنان نفوسى را انتخاب كنند و  ء در هر ديار وكالئى تعيين نماينداحبّادر هر زمان كه جميع 

  ٥.آن نفوس هيئتى را انتخاب نمايند آن بيت العدل اعظم است

ص مى سازد كه حضرت عبدالبهاء براى تشكيل بيت العدل اين بيان مبارك به وضوح مشخّ 

ن آ"انتخابات سه درجه اى را در نظر گرفته اند و همانطور كه بالّصراحه در الواح مباركۀ وصايا مذكور، 

واضح است كه اعضا محافل روحانى ملّى  ٧"بيت عدل عمومى انتخاب نمايد ٦)خصوصى(بيوت عدل 

به اين هدايات  توّجهبا . ء در اياالت مربوطۀ خود انتخاب شونداحبّاط بايد به طور غير مستقيم توسّ 

ى احبّااين عبد تعيين شده مستلزم آن است كه  ۱۹۲۳مارس  ۱۲تكميلى، اصلى كه در مكتوب موّرخ 

را انتخاب كنند كه آنها نيز به نوبۀ خود نمايندگان ملّى  ءنى از وكالالهى در هر يك از ممالك تعداد معيّ 

فۀ مقّدس امتياز و وظي. را انتخاب خواهند كرد) يعنى بيت عدل خصوصى يا محفل روحانى ملّى(خويش 

 ۸۴در صفحه  ۱۹۲۴مى  ۱۲جمۀ توقيع تر( .ن، انتخاب بيت العدل اعظم الهى خواهد بودها در زمان معيّ آن

Bahá’í Administration(  

بايد يادآور شد كه در كتاب اقدس، بيت العدل محلّى و بيت العدل عمومى تشريع گشته و در الواح   .۲۷

فل روحانى ملّى را ن محوصاياء محافل روحانى ملّى به نام بيت العدل خصوصى تسميه شده است؛ و اي

صال و هيئت رابط بين بيوت عدل محلّى و بيت العدل عمومى بوجود لقۀ اتّ حضرت عبدالبهاء بعنوان ح

بعالوه، طريق انتخابات بيوت عدل عمومى و خصوصى نيز در الواح وصايا و بعضى ديگر از . اند آورده

همچنين حضرت عبدالبهاء مشروعات صندوقهاى محلّى و ملّى را . الواح آن حضرت تبيين گرديده است

ياران شرق و نيز خطاب ب ّقات محافل روحانى محلّى و ملّى است، مكّررًا، هم در الواحىكه حال از ملح

كمال وضوح و ب بعالوه، آن حضرت در الواح متعدده اش. در آثار و بيانات سائره، تأسيس فرمودند
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ه ب بهائىى ذكر فرموده است؛ از قبيل سپردن زمام جامعۀ ئصراحت مطالبى چند را دربارۀ تشكيالت بها

ى از رأى محفل، ترجيح اتّفاق آراء بر اكثريت ئدست امناء منتَخبۀ محفل، لزوم اطاعت افراد جامعۀ بها

اين مطالب همه در . ىئآراء در مصّوبات محفل، قاطع بودن رأى اكثريت، لزوم نظارت بر نشريات بها

قط تعالى انسانى و پس اگر كسى ف. الواح متعّددى كه در اقطار عالم منتشر است صريحًا مذكور است

اعتنايى آنها اجتماعى آن حضرت را بپذيرد، ولى از فرائض ديگرى كه تعيين فرموده چشم بپوشد و به 

 .ات مقّدسۀ آن حضرت خيانت ورزيده استننمايد، نسبت به منويّ 

حضرت عبدالبهاء مكّررًا تأييد فرموده اند كه محافل روحانى امروز با بيوت عدل آينده هر دو يكى 

حتى در لوحى خطاب به اعضاء اّولين محفل روحانى شيكاغو، يعنى اّولين . ست و تفاوتى با هم ندارندا

اند و از اين طريق با  ساخته مخاطب در آمريكا، آن محفل را بيت العدل شهر شيكاغو بهائىهيئت منتخبۀ 

س حضرت بهاءاهلل تأسيكنونى همان بيوت عدلى هستند كه  روحانيّۀقلم مباركش ثابت فرموده كه محافل 

ى ئهاى بها دالئلى مشهود مقتضاى حكمت چنان بوده است كه هيئت امناى منتخبۀ جامعهاند و ب فرموده

ى بيشتر مفهوم ئدر آينده چون مقاصد و مقام امر بها. در اين زمان موّقتًا به اسم محافل روحانى شهرت يابند

اّما اين محافل روحانى . العدل ناميده خواهند شدو شناخته شود، آن هيئت ها به اسم اصلى يعنى بيت 

هاى ديگرى نيز كه مناسب و مطابق  مسئوليّتامروز فقط نامشان در آينده تغيير نمى يابد، بلكه اختيارات و 

با شناسايى بيشتر امر حضرت بهاءاهلل باشد بر وظائف كنونى آنها افزوده خواهد شد، زيرا در آن زمان آئين 

ه عنوان يك نظام دينى نمى شناسند، بلكه به صورت دين رسمى يك كشور مستقل در را فقط ب بهائى

در جمهور خالئق شرق و غرب نفوذ نمايد و حّقانيتش به قبول اكثريت مردم  بهائىخواهد آمد و چون دين 

بعضى از كشورهاى مستّقل جهان در آيد، آن وقت بيت العدل اعظم به ذروۀ قدرت و سلطۀ خود خواهد 

هاى متعلّق به يك  مسئوليّتجميع حقوق و وظائف و  بهائىد و به عنوان اعلى مقام ممالك متّحدۀ رسي

  . حكومت علياى جهانى را به عهده خواهد گرفت

در اينجا بايد متذّكر شد كه تأسيس بيت العدل اعظم هرگز مشروط بر اين نبوده است كه اّول بايد 

حضرت عبدالبهاء در يكى از . را بپذيرند بهائىكشور، دين  عاّمۀ مردم جهان، حتّى اكثريت جمعيت يك

اند و اگر اوضاع و  الواح اّوليۀ خويش امكان تشكيل بيت العدل اعظم را در زمان حيات خويش بيان داشته

را  اّوليّههاى  احوال نامساعد حكومت عثمانى در آن زمان وجود نداشت، حضرت عبدالبهاء احتماًال قدم

ان ايران بهائيالعدل اعظم برمى داشتند و حتّى اگر محيط مساعدى به وجود مى آمد كه  براى تأسيس بيت

و كشورهاى همجواِر تحت تسلّط روسيه مى توانستند نمايندگان  خود را طبق اصولى كه حضرت 

زيرا . اند انتخاب نمايند ديگر مانعى در تشكيل بيت العدل عمومى در ميان نبود عبدالبهاء معين فرموده

ۀ شرق و غرب است كه به موجب الواح وصايا مستقيمًا اعضاء بيت العدل اعظم را وظيفۀ محافل ملّيّ 
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ان كشور خود بهائيانتخاب نمايند و تا زمانى كه اعضاء آن محافل قادر نباشند به عنوان نمايندۀ كامل 

متانت و كمال الزم را تجربه و  امر اهللانجام وظيفه نمايند و نيز مادام كه در خدمات خويش به هيكل 

نيافته باشند، البته قادر نخواهند بود كه به آن وظيفۀ مقّدس مباشرت ورزند و پايه اى روحانى را براى 

  .تدارك بينند بهائىتشكيل چنان معهد اعاليى در جهان 

رت به هيچ وجه اختياراتى را كه حض امر اهللواليت  مؤّسسۀو نيز هر يك از اهل بهاء بايد بداند كه 

اند سلب  بهاءاهلل در كتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا به بيت العدل اعظم تفويض فرموده

نمى نمايد و به هيچ عنوان با مندرجات الواح وصايا و الواح حضرت بهاءاهلل تضاّدى را به وجود نمى آورد 

بر وقر و  امر اهللواليت  مؤّسسۀ و هرگز دستورات منزلۀ مباركه اش را باطل   نمى سازد؛ بلكه بر عكس،

اعتبار بيت العدل اعظم مى افزايد و بدون اينكه سر مويى به حريم حكومت و وظائفش كه در نصوص 

و مجهوداتش  كند مىمباركه مصّرح گشته تجاوز نمايد مقام منيعش را ثبات مى بخشد و وحدتش را حفظ 

سند عظيم، يعنى الواح وصايا، بسيار نزديكيم و از ما هنوز از لحاظ زمانى به اين . را مداومت مى دهد

هاى آينده مى توانند بر قدر  فقط نسل. اش عاجز و ناتوان اسرار مكنونه برادراك كامل مضامينش و از اّطالع 

و منزلت اين شاهكار الهى كه دست قدرت مهندس اعظم عالم براى وحدت و نصرت امر جهانگيرش 

انگيزى را كه در  فقط آيندگانند كه قادرند ارزش تأكيدات شگفت. ابندآفريده است فى الجمله وقوف ي

فوريه   ۲۷توقيع ( .اهلل نهاده شده، دريابند واليت امر مؤّسسۀبيت العدل اعظم و  مؤّسسۀاين سند عظيم بر دو 

  )۱۰، نظم جهانى بهائى، ص ۱۹۲۹

در هر  روحانيّهرزين محافل محلّيۀ  اعمدۀ محافل مقّدسۀ مركزى اهل بهاء متدّرجًا بر اّس اساس متين و  .۲۸

كشورى ثابت و استوار گردد و بر اين اعمدۀ مجلّله قصر مشيد بيت العدل اعظمش مرتفع و منصوب شود و 

در قطب امكان سر برافرازد و وحدت جمع اهل بهاء را بر روى زمين، ِمْن أقصاها الى أقصاها، محّقق و 

حسن ما يمكُن ِفى االبداع ترويج و تطبيق و أاقدسش بِ احكام منصوصۀ كتاب مستطاب . مجّسم سازد

ه و دافع شرور و مكارۀ عوالم ترابيه و تنفيذ يابد و از آن سرچشمۀ نظم الهى ماء حيوان كه كافل حيات ابديّ 

شافى اسقام و علل مزمنه است بر تمام اقوام و ملل متباينۀ متباغضۀ جهان جارى و سارى گردد؛ سلطۀ 

زلزله به اركان ممالك و ُبلدان اندازد و علماى رسوم از هر فرقه و در هر كشورى بعضى را ظاهرۀ اسم اعظم 

 ...متشتّت و مقهور و معدوم سازد مرعوب و متنبّه و برخى را مخذول و

در اين ايام آنچه از الزم لوازم محسوب و تقويت اساس امر الهى و ارتفاع شأن و منزلت آئين آسمانى و 

به آن معلّق و مشروط، دو  امر خطير است؛ اّول، تسريع در تهيۀ موجبات  بهائىعت ترويج احكام شري

توقيعات ( .تشكيل بيت العدل اعظم الهى؛ و ثانى، اتمام مشروع بناء مشرق االذكار امريك است

  )۱۳۰،ص ۲مباركه،ج
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االستقالل و ينشّق  حينئذ يستقّر عرش حكومة البهاء فى ارض الميعاد و ينصب ميزان العدل و يتمّوج َعَلم  .۲۹

حجاب الّستر عن وجه ناموسه االعظم و تندفق انهر الّسنن و االحكام ِمن بقعة المنّورة البيضاء بغلبٍة و 

يا كرمل بّشرى صهيون "اذًا يظهر مصداق ما نّزل ِمن لسان الكبرياء بأن . ا القرون االّولونهَ هيمنٍة لم تر شبهَ 

يا كرمل طوبى لعبٍد ...هاعلي نلَم و بنوٍر ساطٍع ِبِه أشرقِت االرض و مَ قولى أتى المكنوُن بسلطاٍن غلب العا

سوف تجرى سفينة اهلل عليك و يظهر اهُل ...طاَف حولك و ذكر ظهورك و بروَزك و ما فزِت ِمن فضل اهلل ربّك

 ."البهاء الّذين ذكر هم فى كتاب االسماء

اته و تتجلّى آثاره و تتمّوج راياته و تسطع أنواره ر خفيّ بها تستحكم دعائم االمر على وجه الغبراء، بها تظه...

  )۱۳۳همان،ص( .عَلى الخالئق اجمعين

ياتى را بايد دانست كه حضرت بهاءاهلل فقط روحى جديد در كالبد بى جان عالم امكان ندميده و فقط كلّ   .۳۰

آنها وه بر از اصول عمومى بيان ننموده و فقط فلسفۀ مخصوصى را عرضه نفرموده است، بلكه عال

مشّخصى را  مؤّسساتحضرت بهاءاهلل و بعد از ايشان حضرت عبدالبهاء يك سلسله قوانينى را وضع و 

اند و چنين امرى در اديان  ايجاد كرده و آنچه را كه الزمۀ تأسيس يك مجتمع منّظم الهى است بيان فرموده

راى تحّقق نواياى عاليه اى كه به عبارت ديگر آن دو نفس مقّدس ب. گذشته هرگز سابقه نداشته است

موعود انبياى سلف و كانون الهام صاحبدالن و شاعران قرون پيشين بوده تنها به تعيين جهت و مسير كلّى 

را به عنوان  امر اهللتوأمان بيت العدل و واليت  مؤّسسۀقناعت نورزيده بلكه با بيانى صريح و قاطع دو 

ئفشان عبارت است از اجراء اصول و ترويج حدود و محافظۀ اند كه وظا جانشينان خويش معين فرموده

با مقتضيات زمان و تحّقق ميراث مرغوب خلل ناپذير بانى بنيان امر  امر اهللو تطابق حكيمانۀ  مؤّسسات

   )۲۵نظم جهانى بهائى، ص ( .يزدان در عالم امكان

ات امر ربّنا محبوبنا و موالنا و تتجلّى خفيّ  عند ذلك تتحّقق آمالنا و تـــثمر شجرة مجهوداتنا و تتمّكن وصاياء  .۳۱

 ۱۹۳۲سپتامبر  ۱۲توقيع (. ...و الهنا و تنكشف َامام أعيننا أبصارنا فاتحة عصر لن تر شبهه القرون االّٔولون

   )۱۱۳خطاب به احبّاء و اماءالرحمن ايران، منتخبات توقيعات،ص 

كمال لياقت و شايستگى جانشين برادران ايرانى  ى امريكا، مبّشرين عصر ذهبى امر مبارك، اكنون دراحبّا  .۳۲

شدند و به نوبۀ خود نخل نصرت و  تاج شهادت را از آِن خود ساختند، مى امر اهللخود، كه در عصر رسولى 

سابقۀ بى وقفۀ اقدامات درخشان آنها، بدون . ظفر را كه به سختى حاصل شده بود، در دست داشتند

در شكل بخشيدن به سرنوشت امرشان ايفا كرده  را لب و عمدۀ آنهاادنى شائبۀ شك و ترديدى، سهم غا

د، اين جامعه، طاليۀ رك د و به آشفتگى و هرج و مرج سقوط مىيپيچ در جهانى كه از درد به خود مى. بود

هاى بعد از صعود حضرت عبدالبهاء، توانست تشكيالتى كه  قواى آزادى بخش حضرت بهاءاهلل، در سال



 ١٦

غرب تأسيس كرده بودند به اعلى مراقى و مراتب ارتقاء بخشد و به آنچه كه كامًال ركن  اقرانش در شرق و

و لرزان  متزلزل تىداد، بيتى كه اخالف به عنوان آخرين ملجأ و مالذ مدنيّ  ركين بيت آتى را تشكيل مى

 The world order of ۸۹ترجمۀ توقيع منيع امريكا و صلح اعظم، مندرج در صفحۀ( .تلّقى خواهند كرد، برساند

Bahaullah(  

ن و مقّرر و بيوت عدل محلّى صريحًا معيّ  المللى بيندر الواح حضرت بهاءاهلل كه در آن اساس بيت عدل   .۳۳

كه بدوًا حضرت بهاءاهلل و سپس حضرت عبدالبهاء آن را به وجود  امر اهللايادى  مؤّسسۀگشته است در 

كه حتّى قبل از صعود حضرت عبدالبهاء در مرحلۀ جنينى در اساس محافل روحانى محلّى و ملّى  ،آوردند

در اختياراتى كه شارع آئين ما و مركز ميثاق در الواح خود به اين  ،خود به ايفاى وظيفه مشغول بودند

در اساس صندوق خيريۀ محلّى كه ادارۀ آن بر طبق دستورات مخصوص  ،اند محافل عنايت فرموده

در آيات كتاب مستطاب  .ى از محافل روحانى در ايران بوده استحضرت عبدالبهاء خطاب به پاره ا

اقدس كه در آن تلويحًا به اساس واليت امر اخبار گشته دربارۀ اصل توارث و تقّدم ولد ارشد كه در جميع 

در  ،شرايع گذشته معمول بوده است و حضرت عبدالبهاء در يكى از الواح خود آن را تأييد مى فرمايند

ۀ اين نظم ادارى و جريان آن مشهود است كه حضرت عبدالبهاء آن را رد آثار و عالئم اّوليّ جميع اين موا

  )۷۹دور بهائى، ص( .بعدًا در الواح وصاياى خويش اعالم و برقرار فرمودند

ال ينفصم متّفقًا به اجراى وظائف پردازند، امور تمشيت پذيرد و اقدامات جامعه  مؤّسسۀچون اين دو   .۳۴

اش حمايت گردد؛ هر يك  ترويج يابد و قوانينش تنفيذ شود و تشكيالت تابعه امر اهللمصالح  مرتبط گردد و

دهد و داراى تشكيالت فرعيه ايست كه براى  وظايف خود را انجام مى نهمنفردًا در حدود اختيارات معيّ 

تيازات خود را اجراى شايستۀ وظائف و تكاليف آن مقّرر گشته است و نيز قدرت و اختيارات و حقوق و ام

هيچ يك با  مؤّسسهدر حدود مشّخصه ِاعمال مى نمايد و قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات اين دو 

كاهد و گذشته از اينكه غير متجانس و  ديگرى نمى اهّميّتيكديگر متناقض نيست و به هيچ وجه از مقام و 

ا همواره و اساسًا در مقاصد و نواي هادم اساس هم نيستند اختيارات و وظائفشان مكّمل يكديگر است

ش از واليت امر كمتر نيست از آن منتزع گردد نظم اهّميّتچنانچه بيت عدل اعظم كه اساسًا ...متّحدند

امر تواند حدود و احكام غير منصوصه تشريعى و ادارى  بديع حضرت بهاءاهلل از جريان بازمانده و ديگر نمى

  )۸۱دور بهائى، ص( .كتاب اقدس نازل نفرموده تكميل نمايد را كه شارع اعظم متعّمدًا در اهلل

از اين بيانات كامًال واضح و روشن است كه ولّى امر، مبيّن آيات اهلل و بيت عدل اعظم واضع احكام غير   .۳۵

تفسير و تبيين واليت امر در دايرۀ خويش همان قدر مورد تمكين و انقياد است كه قوانين . منصوصه است

هيچ . دل كه حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و احكام غير منصوصۀ حضرت بهاءاهلل استموضوعۀ بيت ع

 .تواند به حدود مقّدسه ديگرى تجاوز نمايد و هرگز نيز تعّدى نخواهد نمود يك از اين دو نمى
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ت تزييف سلطه و اختيارات مخصوصۀ مسلّمۀ ديگرى كه از طرف خداوند عناي صددهيچ يك در 

تواند  هر چند ولّى امر، رئيس الينعزل اين مجلس فخيم است، معهذا نمى. د آمداهگشته است بر نخو

طور موّقت واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اكثريت اعضاى مجلس را الغاء ب بنفسه حتّى

نمايد؛ وليكن هر گاه تصميمى را وجدانًا مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد، بايد ابرام و تأكيد در 

  )۸۵دور بهائى،ص ( .تجديد نظر آن نمايد

نبايد به هيچ وجه تصّور رود كه نظم ادارى آئين حضرت بهاءاهلل مبتنى بر اساس ذيمقراطى ِصرف است؛   .۳۶

زيرا شرط اصلى آن نوع حكومت آنست كه مسئول ملّت باشد و اختياراتش نيز متّكى بر ارادۀ ملّت و اين 

ايد به خاطر داشت كه الواح حضرت بهاءاهلل بالّصراحه حاكى از ب. شرط در اين امر اعظم موجود نيست

و وضع قوانين الزمۀ مكّملۀ كتاب  امر اهللآنست كه اعضاى بيت عدل اعظم در تمشيت امور ادارى 

باشند و نبايد تحت تأثير احساسات و آراء عموميه و حتّى عقائد جمهور  اقدس مسئول منتخبين خود نمى

بلكه بايد همواره در حال . اند قرار گيرند ا نفوسى كه مستقيمًا ايشان را انتخاب نمودهمؤمنين و مؤمنات و ي

و ابتهال به حكم وجدان خويش رفتار نمايند و بر ايشان فرض است كه به اوضاع و احوال جاريۀ  توّجه

لى حّق و .هيئت جامعه آشنايى كامل حاصل نمايند و به قضاياى مرجوعه بدون شائبۀ غرض رسيدگى كنند

ح اطمينان صري "انّه يلِْهُمُهم ما يشاء"كلمۀ مباركۀ . نهايى اخذ تصميم را براى خويش محفوظ دارند

اند نه هيئت  الهيّهاين نفوس است و بنابراين فقط اين نفوس مهابط هدايت و الهامات حضرت بهاءاهلل ب

ند و اين الهام همانا روح حيات و منتخبين كه رأسًا و يا به طور غير مستقيم ايشان را انتخاب مى نماي

  )۹۱دور بهائى، ص ( .حافظ نهائى اين ظهور اعظم است

مبادى اخالقى و رعايت اصل صّحت و صداقت در خدمات اجتماعى (نخستين شرط از شرايط مذكوره   .۳۷

عه اعم ب جامنمايندگان منتخَ  توّجهبا آن كه مربوط به كاّفۀ ياران الهى است ولى در مقام اّول م) و ادارى

جديد الوالدۀ آئين مقّدس حضرت  مؤّسساتخّدام و اعضاء  باشد كه در زىّ  اى مى از ملّى و محلّى و ناحيه

شديدى در استقرار اساس و بنيان قويم و اليتزعزع ديوان عدل الهى بر  مسئوليّتبهاءاهلل وظيفۀ خطير و 

ه و حافظ و ان آن مظهر عدالت رحمانيّ عهده دارند؛ مركز عظيم و معهد رفيع المنارى كه طبق نام و عنو

حارس معدلت ربّانيه است، عدالت و معدلتى كه يگانه عامل استقرار حكومت نظم و قانون و ضامن امن 

   )۴۹ظهور عدل الهى، ص ( .و امان در جهان پر همهمه و هيجان است

كه تقارن محّل ابدى استقرار زيرا بايد دريافت كه نمى توان كما ينبغى و يليق بر اين موضوع تأكيد نمود   .۳۸

ّم مقّدسش، به ميزانى غير قابل تصّور قواى مراقد متبّركۀ برادر واالگهر و ارمس حضرت ورقۀ مباركۀ عليا با 

روحانى آن نقطۀ مباركه را تقويت خواهد كرد؛ نقطه اى كه مقّدر است در ظّل اجنحۀ مقام مقّدس اعلى و 

انگيز،  در جنب آن ساخته خواهد شد، به مركز مشروعات حيرت اى كه در مجاورت مشرق االذكار آينده
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كنندۀ ادارى تبديل شود، كه حضرت بهاءاهلل مقّرر و حضرت عبدالبهاء مشّخص و  جهان آراء و هدايت

و بيت العدل اعظم  امر اهللتوأمان واليت  مؤّسساتن فرمودند و بايد مطابق و موافق اصول حاكم بر معيّ 

تنها در آن زمان است كه اين نبّوت مّهم و خطير كه سطور اخير لوح مقّدس . كند يّتفّعالعمل نمايد و 

سوف تجرى سفينة اهلل عليك و يظهر اهل البهاء البذين " : كرمل را مزين و منّور فرموده تحّقق خواهد يافت

 ٨."ذكرهم فى كتاب االسماء

ى كه بايد اين مشروعات را احاطه بذل هر گونه جهدى در تجّسم و تصّور ذّره اى از جالل و شكوه

آن ها، يا، هر  فّعاليّتنمايد، هر گونه سعى و كوششى در بيان توصيفى موّقت و جزئى از ماهيت يا نحوۀ 

منجر خواهد شد، خارج از آنها چند به طور نارسا، پيش بينى جريان وقايعى كه به ارتفاع و تأسيس نهايى 

كافى است كه گفته شود در اين مرحلۀ متالطم و آشفتۀ تاريخ  قدرنهمي. توانايى و قدرت اين عبد است

عالم، مقارنت اين سه نفس فوق العاده مقّدس، كه بعد از طلعات مقّدسۀ امر مبارك، باالترين مقام را در 

ميان خيل عظيم ابطال، حروف، شهداء، اياديان، مبلّغين و خادمين امور امريۀ امر حضرت بهاءاهلل دارا 

مركز روحانى و ادارى بسيار قوى، فى نفسه موجد قوايى خواهد بود كه ظهور درخشانترين هستند، در 

گوهرهاى نظم ادارى را كه اكنون در بطن اين عصر مصيبت زدۀ محاط به باليا در حال تكوين است، در 

 .سرزمينى تسريع خواهد نمود كه از لحاظ جغرافيايى، روحانى و ادارى قلب تمامى كرۀ ارض است

 Messages to America: Selected Letters and Cablegramsمنتشره در ۱۹۳۹دسامبر  ۲۱توقيع مبارك موّرخ  - رجمهت(

Addressed to the Bahais of North America 1932-1946 ۳۳-۳۲ صص(  

قاضى "، مؤّسس و واضع مقّدسش كه به اوصاف و القاب )كتاب اقدس(در اين منشور مدنيت جهانى   .۳۹

را به ملوك و  "ناموس اكبر"سوم و موصوف، نزول وم :كنندۀ امم منجى و متّحد"و  "شارع اعظم"و  "القّضاة

را انشاء و وظائف  "بيت العدل"عظيم الّشأن  مؤّسسۀدر آن سفر كريم ...دفرماي مى...ن ارض ابالغسالطي

و  "وكالء اهلل"و  "رجال العدل"مخصوصۀ آن را تعيين و واردات آن را مشّخص و اعضاء آن را به عنوان 

  )۴۲۸قرن بديع طبع كانادا، ص ( .فرمايد مىتسميه  "امناءالّرحمن"

مخصوص به تمهيد وسائل ضرورى مبذول  توّجهبه موازات اين جريانات دو گانۀ تحكيم و تأسيس، بايد   .۴۰

 داشت كه به واسطۀ آن، مى توان با تشكيل سه محفل روحانى ملّى كه در نظر است در زمان معين در

مقّدم بر تشكيل اّولين بيت العدل اعظم مشاركت نمايند، مراكز جديدالوالده در خّطۀ  المللى بينانتخابات 

ارتفاع اين سه ركن . كانادا و سراسر جماهير آمريكاى التين را هماهنگ كرد و بيش از پيش تحكيم نمود

آتيۀ ايام به بيوت عدل خصوصى و در  ،كه تعداد محافل روحانى ملّى را به يازده محفل ارتقاء مى دهد

تسميه خواهند شد، و عاليترين هيأت تشريعيۀ سلسله مراتب امر مبارك را حمايت و تقويت خواهند نمود، با 

ظهور و بروز نقشۀ الهى، با تشكيل هيأتهاى مشابهى اكمال خواهند يافت كه با تزايدشان ضرورتًا به توسيع 



 ١٩

اى كه  مؤّسسهانتخابى خواهند پرداخت؛  مؤّسسۀى عاليترين بنيان و تقويت خصيصۀ جامعيت و فراگير

با تشكيل . هاى امر جهان آراء را هدايت و هماهنگ نمايد فّعاليّت، بايد امر اهللواليت  مؤّسسۀهمراه با 

طور كه ظهور تدريجى نقشۀ الهى در سال هاى آينده نشان خواهد داد، ، هماناين سه محفل روحانى ملّى

اش در سراسر قاّرات خمسه و جزاير ابحر سبعه، مستقيمًا  هاى تبليغى فّعاليّتمريكا، عالوه بر آ بهائىجامعۀ 

اى مشاركت خواهد نمود كه وقتى تشكيل شد،  مؤّسسهدر نهادن اساس و بنيان و تسريع در شكل گيرى 

 .ال خواهد رساندجريان سه گانۀ مربوط به ارتفاع بناى كلّى نظم ادارى امر حضرت بهاءاهلل را به اوج كم

  )Messages to America ۹۴مندرج در صفحه  ۱۹۴۶جون  ۱۵توقيع - ترجمه(

اكنون وقت آن رسيده كه توأم با اقدامات ششگانۀ فوق موضوعى كه اضطرارًا مّدتى به تعويق افتاده بود به   .۴۱

 که اء استبر طبق نصوص الواح وصاياى حضرت عبدالبه امر اهللمرحلۀ عمل درآيد و آن تعيين ايادى 

باشد و به تعداد مساوى از ارض اقدس و قطعات آسيا و آمريكا و  ها بالغ بر دوازده نفر مىن عّدۀ آناّولي

مقّدمۀ تحّقق مشروعى است كه حضرت عبدالبهاء در كتاب  اّوليّهاين اقدامات . اند اروپا انتخاب شده

كه بعدًا به بيت  بهائى المللى بينهيأت جهت تشكيل  اّوليّهاند و با تمهيدات  وصايا پيش بينى فرموده

اين مشروع جديد التّأسيس حلقۀ اتّصال . العدل عمومى تبديل خواهد شد همدوش و همعنان است

با جامعۀ پيروان اسم اعظم در نظم ادارى  امر اهلل المللى بينديگرى براى تحكيم روابط دائم االتّساع 

  )، نشر ثانى"اركان نظم بديع" ۹۳از صفحۀ  ۱۹۵۱دسامبر  ۲۴م نقل ترجمۀ تلگرا( .سازد را هموار مى بهائى

دهندۀ دو تأسيس  و بشارت الهيّهكه فى الحقيقه كاشف اسرار ) لوح كرمل(مقصود در اين لوح عظيم   .۴۲

ى است ئ است سفينه بهائىعظيم و جليل و خطير كه يكى روحانى و ديگرى ادارى در مركز جهانى آئين 

ل اعظم كه بر طبق وصاياى متقنۀ مركز عهد اتّم و اقوم، مصدر تشريع احكام كه راكبينش رجال بيت عد

اند و اين احكام در اين دور بديع از اين جبل مقّدس جريان يابد همچنان كه در عهد  غير منصوصه

استقرار ديوان نۀ احكام اشاره بحضرت كليم شريعة اهلل از صهيون جارى و سارى گشت و اين جريان سفي

ان در اين جبل مقّدس بهائياى از مركز جهانى ادارى  الحقيقه دارالتّشريع است و شعبه كه فى عدل الهى

  )۱۷۱، ص ۱۰۹- ۱۱۴بديع، توقيعات مباركۀ  ۱۱۱توقيع نوروز ( ...محسوب

بنفسه مبّشر آن است كه در طى عهود متواليۀ عصر تكوين به ) المللى بينداراالٓثار (تأسيس اين بنيان جليل   .۴۳

بنيۀ متعّددۀ ديگرى جهت مراكز ادارى مشروعات مقّدسۀ منصوصه مانند دارالواليه و مقّر هيأت ارتفاع ا

اين ابنيۀ رفيعه به شكل قوس عظيمى با هندسۀ بديع . و بيت عدل اعظم اقدام خواهد گرديد امر اهللايادى 

و مرقد حضرت  هائىبمرقد حضرت ورقۀ عليا نفس فريد و ممتاز در بين نساء عالم  نظير بى آهنگى و هم

غصن اطهر فديۀ مقّدس حضرت بهاءاهلل براى احياء عالم و اتّحاد امم و مرقد اّم حضرت عبدالبهاء را كه 

مخّصص گرديده احاطه خواهد " و جعلِك صاحبة له فى كّل عالم من عوالمه"از قلم اعلى به خطاب 
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ن است كه نظم ادارى جهانى الهى كه در نمود و تكميل نهايى اين ابنيۀ رفيعه و مشروعات عظيمه نشانۀ آ

نوامبر  ۲۷نقل ترجمۀ توقيع ( .اواخر عهد رسولى آغاز شد به سر حّد رشد و كمال خود واصل گرديده است

 )اركان نظم بديع ۲۳۱از صفحه  ۱۹۵۴

 حذف شده است .۴۴



  العدل اعظم تيب ىاز قانون اساس

  

ع امر و منشأ عدل و رافع صلح اعظم و بانى حضرت بهاءاهلل مصدر وحى الهى در اين دور افخم و مطل  .۴۵

در عالم و مؤلّف قلوب و محيى  الهيّهنظم بديع در انجمن بنى آدم و منبع الهام و واضع اساس مدنيت 

امم و داور كردگار و شارع امر پروردگار استقرار ملكوت اهلل را در بسيط غبرا اعالن و حدود و احكامش را 

ش را ايجاد فرمود و براى آن كه قواى قدسيۀ منبعثه از ظهور اعظمش از ساتمؤسّ نازل و اصولش را معين و 

مجراى صحيح و در جهت مقصود همچنان سريان و جريان يابد اساس عهد و ميثاق متينى را بنياد نهاد كه 

ۀ امر اش متابعًا در دورۀ مركز ميثاق و دورۀ واليت امر نيّر آفاق ضامن اصالت و كافل وحدت اصلي قّوۀ دافعه

مبينش بوده و باعث ترّقى و تقّدم جهانگير آئين نازنينش گرديده است؛ و حال همان قّوۀ عظيمۀ ميثاق 

مقاصد جانفزايش را به واسطۀ اجرائات بيت العدل اعظم استقرار بخشيد؛ و بيت العدل اعظم كه يكى از 

كه از  الهيّهو سيطرۀ دو وصّى حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء است مقصد اعاليش آنكه قدرت 

مصدر شريعۀ ربّانيه جارى گشته تسلسل و استمرار يابد و وحدت جامعۀ پيروانش محفوظ گردد و تعاليمش 

 ...از تصّرف و انحراف و تصلّب و انجماد مبّرى و مصون ماند

منشأ بيت العدل اعظم و سلطه و اختيار و وظائف و دايرۀ اقداماتش كّل منبعث از آيات منزلۀ 

كه بعد از  امر اهلل اين آيات باهرات با تبيينات و توضيحات مركز ميثاق و ولىّ . رت بهاءاهلل استحض

اند، كّل مجموعًا مرجع واجب االطاعه و اّس  حضرت عبدالبهاء يگانه مبيّن منصوص بيانات مقّدسه

ثابت و لن ت اين نصوص مباركه ت مطلقه و قاطعيّ ت و حاكميّ مرجعيّ . اساس بيت العدل اعظم محسوب

مظهر جديدى در عالم ظاهر شود و در آن يوم زمام امر و حكم  الهيّهيتغيّر خواهد بود تا زمانى كه به ارادۀ 

  .رددر قبضۀ قدرت او قرار گي

با بيت  امر اهللموجود نه رياست  امر اهللچون بعد از حضرت شوقى افندى جانشينى در مقام واليت 

ى و تقّدم مرجع اهل بهاء و بالمآل مسئول حفظ وحدت و تعميم ترقّ العدل اعظم است كه معهد اعلى و 

  )۱- ۳قانون اساسى بيت العدل اعظم،صفحات ( ...امر الهى است



  هاى بيت العدل اعظم  دستخّط 

  

ء شده احبّاما را به سؤاالتى جلب نموديد كه موجب حيرت و سرگشتگى برخى از  توّجهمسرور از آنيم كه   .۴۶

كه بيان نشود و مكنون در  كه اين سؤاالت آزادانه و بالّصراحه مطرح گردد تا اين ناحسن و اولى آ. است

وقتى كه اصول اساسيۀ ظهور حضرت بهاءاهلل درك . هاى مخلصين شود قلوب مؤمنين و بارى سنگين بر دل

لهى اين بدان معنى نيست كه گفته شود امر ا. شوند به سهولت زائل مى يىها شود چنين ترديدها و دودلى

مسلّمًا رموز وجود دارند، اّما از نوعى نيستند كه، وقتى اصول اساسيۀ امر مبارك . داراى اسرار و رموز نيست

 .و حقائق مسلّمۀ هر وضعيت به وضوح درك شوند، موجب تزلزل ايمان احدى گردند

مركز بر گروه اّول مت. ء مطرح مى گردد در سه گروه خالصه مى شونداحبّاسؤاالتى كه توّسط آحاد 

در حالى كه معلوم و مشهود بود كه ولى امرى وجود نخواهد داشت، چرا مقّدمات : پرسش هاى زير است

انتخاب بيت العدل اعظم فراهم گرديد؟ آيا زمان براى چنين اقدامى مقتضى و مناسب بود؟ آيا شوراى 

  نمى توانست امور را اداره نمايد؟ بهائى المللى بين

، حضرت شوقى افندى، از قرائن و نيز از شرائط مصّرح در آثار امر اهللوب در زمان صعود ولى محب

مباركه، معلوم و واضح بود كه انتصاب جانشين منطبق با شرايط مندرج در الواح وصاياى حضرت 

امراهلل بدون اينكه قادر باشند  اين وضعيت، كه حضرت ولىّ . عبدالبهاء، براى هيكل مبارك ميّسر نبود

ى خويش تعيين فرمايند، صعود كردند، مسئله اى مبهم را ايجاد كرد كه در آثار صريحۀ مباركه جانشينى برا

ياران الهى بايد به روشنى دريابند كه قبل از . ذكر نشده بود و مى بايست به بيت العدل اعظم احاله گردد

. خواهد داشتانتخاب بيت العدل اعظم هيچ پيش آگهى وجود نداشت كه ولّى امرى در آينده وجود ن

. ء هر عقيده و باورى ممكن بود داشته باشند، اّما علم و آگاهى مسلّم در اين مورد وجود نداشتاحبّاآحاد 

توانستند در اين  هاى موجود نمى يا هر يك از ساير هيأت بهائى المللى بين، شوراى امر اهللحضرات ايادى 

تنها بيت العدل اعظم از اختيار و اقتدار الزم براى  .موضوع بسيار مهم نتيجه گيرى و اتّخاذ تصميم نمايند

اضطرارى و مبرم براى دعوت به انتخاب بيت العدل  ىاين دليل. اعالم چنين موضوعى برخوردار بود

  .در اسرع وقت بوداعظم 

، امر اهللامر مبارك توّسط حضرات ايادى  المللى بينامراهلل، امور ادارى   بعد از صعود حضرت ولىّ 

اين منطبق با تعيين . ء صورت مى گرفتاحبّاادارى و موافقت كامل محافل روحانى ملّى و آحاد با وف

  .بود" ُحّراس جامعۀ جنينى جهانى حضرت بهاءاهلل"امراهلل به عنوان  حضرات ايادى توسط حضرت ولىّ 
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شدند چون قطعيت و يقين به  توّجهاز همان ابتداى تصّدى امور امر الهى، حضرات ايادى م

دايت الهى، آن چنان كه به طور مسلّم و ترديد ناپذيرى براى ولّى امر و بيت العدل اعظم تضمين شده، ه

تى انحراف ناپذير، از هدايات و خّط اين بود كه با قاطعيّ آنها نداشتند، تنها مسير بى خطر و امن براى 

از چنين انضباط نفس تمامى تاريخ دين هيچ سابقۀ مشابهى . مشى حضرت شوقى افندى تبعيت نمايند

، كه خود را ناگهان از وجود را و چنين ايثار كاملى از سوى رهبران ديانتى ،شديد، چنين وفادارى مطلق

كه نوع بشر نسلها، بل  را شناسى و سپاسى  حّق . دهد كنند، نشان نمى هدايت ملَهم الهى محروم مشاهده مى

غموم و در عين حال ثابت قدم و شجيع مديون اعصار و قرون آينده، به اين معدود نفوس محزون و م

  .باشد، خارج از حّد احصاء و تقويم است مى

 ۀعنايت فرموده بودند كه دور بهائىامراهلل نقشه هاى صريح، روشن و تفصيلى به عالم  حضرت ولىّ 

اى از آن زمان به بعد، بر. گرفت ساله را در بر مى ، يعنى تا پايان جهاد روحانى ده۱۹۶۳تا رضوان 

اين دّومين دليل . جلوگيرى از مواجهۀ امر مبارك با مخاطرات، وجود هدايت الهى بيشترى ضرورت داشت

امراهلل در تواقيع مباركه به اين  اشارات حضرت ولىّ . مبرم براى دعوت به انتخاب بيت العدل اعظم بود

ارائه خواهد گرديد، نكته كه نقشه هاى ديگرى بعد از نقشۀ ده ساله تحت هدايت بيت العدل اعظم 

ت زير است كه از توقيع مبارك ايكى از اين اشارات عبار. كند مىمقتضى و مناسب بودن زمان را تأييد 

خطاب به محفل روحانى ملّى جزاير بريتانيا استخراج شده است؛ توقيع مزبور در  ۱۹۵۱فوريه  ۲۵موّرخ 

  .ساله بود م بر جهاد كبير اكبر روحانى دهمورد نقشۀ دو سالۀ محفل ملّى مزبور است كه بالفاصله مقدّ 

آغاز مشروعات عهود آتيۀ عصر تكوين امر مبارك، كه در حيطه و محدودۀ خود جميع محافل 

را در بر مى گيرد، بر حصول توفيق در اين نقشه، كه از نظر  بهائىۀ فّعال در سراسر عالم ملّيّ 

از لحاظ امكانات و استعداد و  ،ابعاد بى سابقه، از لحاظ خصوصيات عديم النّظير

اى بر شروع  مهروحانى وسيع است، بايد مبتنى باشد؛ مشروعاتى كه فى نفسه عبارت از مقدّ 

هاى جهانى است كه در مراحل آيندۀ عصر تكوين، بيت العدل اعظم بدان مبادرت  نقشه

خواهد ورزيد كه نمايندۀ وحدت و باعث هماهنگى و توحيد مساعى محافل ملّى خواهد 

 The Unfolding Destiny of the Britishمجموعۀ  ۲۶۰ترجمه اى از بيان مبارك مندرج در ص ( .بود

Baha'i Community(  

بعد از آن كه مّدت شش سال ادارۀ امور امر مبارك را در دست داشتند، با ايمان  ،حضرات ايادى

م نمودند، و حتّى تا آنجا پيش ى الهى را دعوت به انتخاب بيت العدل اعظاحبّامطلق به آثار مباركه، 

هاى  تنها مورد محزن اثر تسليم شدن فردى به وسوسه. رفتند كه تقاضا كردند به خود ايشان رأى داده نشود

  .انگيز چارلز ميسن ريمى براى غصب مقام واليت امر بود طلبى، عبارت از تالش اسف قدرت و سلطه
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به وضوح و با تأكيد اصولى را بيان مى دارد كه  هاى زير از يكى از الواح حضرت عبدالبهاء گزيده

امراهلل با آن آشنا  ء قبًال در الواح مباركۀ وصاياى حضرت مولى الورى و تواقيع متعّددۀ حضرت ولىّ احبّا

امراهلل  اين لوح توّسط نفس حضرت ولىّ . دهد هستند، و اساس انتخاب بيت العدل اعظم را توضيح مى

  :ب، به ايران ارسال گرديداحبّاهيكل مبارك، جهت انتشار در بين  ۀ قيادتدر سال هاى اّوليّ 

الحمدهلل ... زيرا عبدالبهاء در طوفان خطر است و از خوف اختالف آراء در نهايت حذر

حضرت اعلى صبح حقيقت روشن و تابنده بر جميع ارجاء و مبّشر نيّر . اسباب اختالفى نه

و صحف و زبر و الواح و ظهور مجلّى طور در اعظم ابهى و جمال مبارك موعود جميع كتب 

مقصود اينست كه قبل از الْْف ... سدرۀ سينا و ماعدا كّل بندۀ آن آستانيم و احقر پاسبان

كتاب اقدس مرجع جميع امم و . كسى سزاوار تكلّم به حرفى نيست ولو مقام واليت باشد

العدل؛ ديگر اسباب قرار بيت ر مذكوره راجع باحكام الهى در آن مصّرح؛ احكام غي

اگر اختالف آرائى . زنهار زنهار مگذاريد نفسى رخنه كند و القاء فتنه نمايد...اختالفى نه

حاصل گردد بيت عدل اعظم فوّرًا حّل مشكل فرمايد و اكثريت آراء آنچه بيان كند صرف 

حقيقت است؛ زيرا بيت عدل اعظم در تحت حمايت و عصمت و عّفت سلطان احديست 

هر . صيانت از خطا فرمايد و در ظّل جناح عّفت و عصمت خويش محافظه نمايد و او را

  .كس مخالفت كند مردود گردد و عاقبت مقهورشود

و بيت عدل اعظم به ترتيب و نظامى كه در انتخاب مجالس ملّت در اروپا انتخاب مى 

شود انتخاب گردد و چون ممالك مهتدى شود بيوت عدل ممالك بيت عدل اعظم را 

ء در هر ديار وكالئى تعيين نمايند و آنان نفوسى احبّاانتخاب نمايد و در هر زمان كه جميع 

را انتخاب كنند و آن نفوس هيئتى را انتخاب نمايند آن بيت العدل اعظم است واّال 

مثًال اگر وقت مقتضى بود و فساد نداشت . تأسيسش مشروط به ايمان جميع ممالك عالم نه

ى امريك و هند و سائر جهات نيز وكالئى احبّانمودند و  ئى انتخاب مىى ايران وكالاحبّا

نمودند، آن بيت العدل اعظم بود  نمودند و آنان بيت العدل انتخاب مى انتخاب مى

  )۵۰۰، ص ۳مكاتيب جلد ( .والّسالم

 باشند كه در نصوص مباركه هيچ نكته اى نيست كه اشاره داشته باشد كه فقط توّجهياران بايد م

بر عكس، حضرت عبدالبهاء دعوت به . تواند دعوت به انتخاب بيت العدل اعظم نمايد مى امر اهللولى 

امراهلل به عنوان  در زمانى كه توّسط حضرت ولىّ . اين انتخابات را در ايام حيات خويش پيش بينى فرمودند

د را آمادۀ مظلم ترين لحظات حيات آن حضرت، تحت حكومت عبدالحميد، كه هيكل مبارك خو"

توصيف مى فرمايند، و زمانى كه حتّى " اخراج و تبعيد به نامساعدترين نواحى آفريقاى شمالى مى كردند



 ٢٥

حيات خود هيكل مبارك مركز ميثاق در مخاطره و تهديد بود، حضرت عبدالبهاء به حاجى ميرزا تقى 

رقوم و به ايشان امر فرمودند در افنان، پسر خالۀ حضرت رّب اعلى و بانى اصلى معبد عشق آباد، مكتوبى م

بخش ثانى . صورتى كه تهديدات عليه مركز ميثاق عملى گردد، ترتيب انتخاب بيت العدل اعظم را بدهد

الواح وصاياى حضرت مولى الورى نيز به چنين وضعيتى مرتبط است و بايد ياران الهى آن را مطالعه 

  .نمايند

ت بيت العدل اعظم و توانايى لۀ معصوميّ أر مى دهد بر مسگروه دوم مسائل كه برخى از ياران را آزا

مشكل اخّص از درك دالالت بيان زير صادره از قلم . آن بدون حضور ولى امر متمركز است فّعاليّت

  :نشأت گرفته است امر اهللحضرت ولى محبوب 

الى هر گاه واليت امر از نظم بديع حضرت بهاءاهلل منتزع شود، اساس اين نظم متزلزل و 

االبد محروم از اصل توارثى مى گردد كه به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء در جميع شرايع الهى 

ى ايران نازل احبّاحضرت عبدالبهاء در لوحى كه به افتخار يكى از . نيز برقرار بوده است

ولد بكر امتيازات فوق العاده داشته حتّى ميراث  الهيّهدر جميع شرايع : "گرديده مى فرمايند

در خطر افتد و بنيانش متزلزل  امر اهللوحدت  مؤّسسهبدون اين ." ت تعلّق به او داشتنبوّ 

گردد و از منزلتش بكاهد و از واسطۀ فيضى كه بر عواقب امور در طى دهور، احاطه دارد 

بالمّره بى نصيب ماند و هدايتى كه جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيۀ منتخبين ضرورى 

  )۸۲هائى، ص دور ب( .است سلب شود

به  توّجهيارانى كه مايلند در زمان حاضر دركى روشن تر از اين بيان داشته باشند، بايد آن را با 

فى المثل به .  بسيارى از بيانات مباركۀ ديگر كه به همين موضوع مربوط مى شود، مّد نظر قرار دهند

  :نمايند توّجهفقرات ذيل كه از آثار حضرت شوقى افندى استخراج شده 

توأمان بيت  مؤّسسۀبا بيانى صريح و قاطع دو )...ت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاءحضر(ها آن

اند كه وظائفشان عبارت  را به عنوان جانشينان خويش معين فرموده امر اهللالعدل و واليت 

با  امر اهللو تطابق حكيمانۀ  مؤّسساتاست از اجراء اصول و ترويج حدود و محافظۀ 

 .ناپذير بانى بنيان امر يزدان در عالم امكان و تحّقق ميراث مرغوب خللمقتضيات زمان 

  )۲۵، نظم جهانى بهائى، ص ۱۹۳۰مارس ۲۱توقيع موّرخ (

به هيچ وجه اختياراتى را كه  امر اهللواليت  مؤّسسۀو نيز هر يك از اهل بهاء بايد بداند كه 

وصايا به بيت العدل اعظم حضرت بهاءاهلل در كتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء در الواح 

اند سلب نمى نمايد و به هيچ منوال با مندرجات الواح وصايا و الواح  تفويض فرموده
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اش را باطل  حضرت بهاءاهلل تضاّدى را به وجود نمى آورد و هرگز دستورات منزلۀ مباركه

م مى افزايد بر َوقر و اعتبار بيت العدل اعظ امر اهللواليت  مؤّسسۀبلكه بر عكس، . نمى سازد

ى به حريم حكومت و وظائفش كه در نصوص مباركه مصّرح گشته ئكه سر مو و بدون آن

و مجهوداتش  كند مىتجاوز نمايد، مقام منيعش را ثبات مى بخشد و وحدتش را حفاظت 

ما هنوز از لحاظ زمانى به اين سند عظيم، يعنى الواح وصايا، بسيار . را مداومت مى دهد

 ۲۷توقيع ( .اش عاجز و ناتوان راك كامل مضامينش و از اّطالع بر اسرار مكنونهنزديكيم و از اد

  )۱۲، نظم جهانى بهائى، ص ۱۹۲۹فوريه 

از اين بيانات كامًال واضح و روشن است كه ولى امر، مبيّن آيات اهلل و بيت عدل اعظم 

ن قدر مورد تفسير و تبيين واليت امر در دايرۀ خويش هما. واضع احكام غير منصوصه است

تمكين و انقياد است كه قوانين موضوعۀ بيت عدل كه حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و 

تواند به حدود مقّدسۀ  هيچ يك از اين دو نمى. احكام غير منصوصۀ حضرت بهاءاهلل است

هيچ يك در صدد تزييف سلطه و  .ديگرى تجاوز نمايد و هرگز نيز تعّدى نخواهد نمود

 .مسلّمۀ ديگرى كه از طرف خداوند عنايت گشته است بر نخواهد آمد اختيارات مخصوصۀ

  )۸۵دور بهائى، ص (

قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات خود را در حدود مشّخصه اعمال مى نمايد ...هر يك

 .هيچ يك با يكديگر متناقض نيست مؤّسسهو قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات اين دو 

  )۸۲همان، ص (

تواند بنفسه حتّى به طور  اين مجلس فخيم است، معهذا نمى الينعزل د ولى امر رئيسهر چن

 .موّقت واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اكثريت اعضاى مجلس را الغاء نمايد

  )۸۵همان، ص (

  : ء را مطمئن نمايداحبّااز آن گذشته، اين كالم حضرت بهاءاهلل قلوب 

ازنين را بر اساس متين و محكم استوار فرموده كه طوفان انقالبات اين امر ن الهيّهيد قدرت 

ترجمۀ بيان مبارك (. عالم َكون بنيان آن را هرگز منهدم ننمايد و اوهام بشر آن را متزلزل نسازد

  )۲۵مندرج در دور بهائى، ص 

  :و اين بيان حضرت عبدالبهاء آنها را دلگرم سازد
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تواند ميثاقش را متزلزل سازد؛ هيچ چيز  چ چيز نمىفى الحقيقه، يفعل اهلل ما يشاء؛ هي

تواند مانع از نزول الطافش گردد يا با امرش مخالفت كند؛ يفعل ما يريد و ما يشاء و انّه  نمى

  )۵۹۸جلد سوم، ص Tablets of Abdul-Baha - ترجمه( .هو المقتدر على االشياء كلّها

از وضع قانون در هر موردى، ابتدا به مطالعۀ  ياران الهى بايد درك كنند كه بيت العدل اعظم قبل

امراهلل در خصوص موضوع مورد نظر خواهد  دقيق و جامع آثار مقّدسۀ مباركه و تواقيع منيعۀ حضرت ولىّ 

گسترۀ وسيعى از مواضيع را در بر مى گيرد و مانند  امر اهللتبيينات مكتوب حضرت ولى محبوب . پرداخت

  .ه استنفس نصوص مباركه واجب االطاع

در "اش كه مذاكره  امراهلل و توضيحات بيت العدل اعظم در اجراى وظيفه بين تبيينات حضرت ولىّ 

ولى . باشد، تفاوت عميقى وجود دارد مى ٩"آنچه اختالف واقع يا مسائل مبهمه و يا مسائل غير منصوصه

. ت است و غير قابل تغيير و تبديل؛ تبييناتش بيان حقيقفرمايد مىمعانى حقيقى آثار مباركه را بيان  امر اهلل

فقط مختّص بيت العدل اعظم  بهائىحّق مسلّم تشريع احكام غير منصوصۀ "امراهلل  به بيان حضرت ولىّ 

هاى بيت العدل اعظم، كه توّسط خوِد بيت العدل اعظم قابل اصالح يا القاء هستند،  بيانيه. ١٠"است

ر چه بيت العدل اعظم داراى وظيفۀ تبيين نيست، اّما در اگ. مكّمل شريعة اهلل و وسيلۀ اجراى آن هستند

تى قرار دارد كه هر آنچه براى استقرار و تثبيت نظم جهانى حضرت بهاءاهلل در بسيط غبراء ضرورى موقعيّ 

وحدت عقايد با وجود متون موثّق آثار مباركه و تبيينات كثيرۀ حضرت عبدالبهاء و . باشد، انجام دهد

يا غصب مقام و " ملَهم"يا " موثّق"همراه با نهى اكيد هر گونه اعالم تبيينات حضرت شوقى افندى، 

وحدت امور ادارى و اجرايى با اقتدار و اختيارات بيت العدل . وظيفۀ واليت، حفظ و صيانت مى شود

  .اعظم تضمين مى گردد

و در عين حال چنين است كلمۀ ثابت و تغيير ناپذير امر الهى " ،امراهلل مى فرمايند حضرت ولىّ 

را ثابت  بهائىآن تغيير ناپذيرى كلمة اهلل هويّت امر . بهائىچنين است انعطاف پذيرى وظائف مجريان امر 

اهلل رشد و  و اصالت احكامش را محفوظ مى دارد و اين انعطاف پذيرى سبب مى شود كه هيكل زندۀ امر

  ١١".ير بشرى منطبق و موافق سازدنمّو نمايد و خود را با حوائج و مقتضيات جامعۀ دائم التّغي

هر مؤمن واقعى، اگر دركى عميق از امر حضرت بهاءاهلل داشته باشد، بايد ايمان عميق به تأثير 

مطمئن و دائمى پيام و ميثاق آن حضرت را با تصديق خاضعانۀ اين نكته تركيب نمايد كه احدى از نسل 

ر كامل درك نموده يا قوا، استعدادها و رموز كثيرۀ مندمج تواند اّدعا كند كه وسعت امر الهى را به طو او نمى

  :امراهلل شاهديست وافى و گواهيست كافى بر اين حقيقت كالم حضرت ولىّ . در آن وقوف يافته است
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چه عظيم است ظهور حضرت بهاءاهلل و چه وسيع است فيوضات و مواهب اين زمان كه 

فهم و ادراك ما از عظمت و جالل آن نصيب عالم انسانى است و چه نارسا و قليل است 

تر از آن است كه بتواند از قدرت و  نسل حاضر به اين ظهور اعظم نزديك. ظهور بى همتا

قّوت امر بهاءاهلل باخبر گردد و خواّص ممتاز بى نظير و اسرار مكنون و مستورش را چنانكه 

  ١٢.بايد و شايد ادراك نمايد

اند كه نه تنها بدون هيچ قيد و شرطى  يا از ما خواستهموالى محبوب ما در الواح مباركۀ وصا

را اختيار كنيم، بلكه مزاياى آن را براى جميع ) نظم بديع جهان آراى حضرت بهاءاهلل(آن 

دقيق  اهّميّتمساعى ما براى تخمين ارزش كامل و درك . اهل عالم مشهود و معلوم سازيم

گذرد، اقدامى بسيار زود هنگام و جسورانه  ىآن در مّدتى چنين كوتاه كه از زمان ايجاد آن م

تر از شرايط و دالالت آن، بايد به  تر و كامل براى برخوردارى از دركى واضح. خواهد بود

مندرج در  ۱۹۲۴فوريه  ۲۳ترجمه توقيع (... زمان و هدايات بيت العدل اعظم الهى اعتماد كنيم

  )Bahai Administration ۶۲صفحه 

است همانا تقويت اساس محافل  احبّا روحانيّۀه ترتيب و تمشيت امور و اّما آنچه راجع ب

ام بيت مقّدس روحانيست در تمام نقاط؛ چه كه بر اين اساس محكم متين در مستقبل ايّ 

م مرتفع شود، اقو عدل اعظم الهى استوار و برقرار گردد و چون اين بنيان اعظم بر اين اساسِ 

ه كه در وصاياى مباركه ه و رموز و حقائق ملكوتيّ معانى كلّيّ و ِحَكم و  الهيّهنواياى مقّدسۀ 

 .الهامات غيبى حضرت بهاءاهلل وديعه گذاشته، به تدريج ظاهر و آشكار گردد و جلوه نمايد

خطاب به محفل مقّدس روحانى طهران، منتخبات توقيعات مباركه، طبع  ۱۹۲۳دسامبر  ۱۹قيع از تو(

  )۴۷، ص بديع ۱۰۵

قبيل نشان مى دهد كه معناى كامل الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء و نيز درك بياناتى از اين 

دالالت نظم جهانى كه سند متعالى و شگفت انگيز مزبور، طليعۀ آن است، تنها به تدريج در مقابل اعين 

به  از ياران خواسته مى شود كه. تواند مشهود و آشكار گردد افراد بشر و بعد از ايجاد بيت العدل اعظم مى

زمان اعتماد داشته باشند و منتظر هدايات بيت العدل اعظم باشند، كه منطبق با مقتضيات، بيانيه هايى 

  .را صادر خواهد كرد كه مواضيع مبهمه را حّل و واضح خواهد ساخت

بيت العدل  فّعاليّتشود كه نگران جزئيات  گروه سوم از مسائل و سؤاالت توّسط يارانى مطرح مى

چنين مسائلى در قانون . خصوص موضوع اخراج اعضاء بيت العدل، هستندامر، ب ب ولىّ اعظم در غيا

. باشد، توضيح داده خواهد شد ساله مى كه تدوين آن از جمله اهداف نقشۀ نه ،اساسى بيت العدل اعظم
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در حق عموم ضررى "رساند كه هر عضوى كه مرتكب گناهى شود كه  در اين ضمن، به اّطالع ياران مى

اگر معاذ . با رأى اكثريِت خوِد بيت العدل اعظم مى توان او را از عضويت منفصل نمود ١٣"ل شودحاص

مورد تحقيق و  امر اهللمرتكب نقض عهد شود، موضوع توّسط حضرات ايادى  ءاهلل، عضوى از اعضا

 امر اهللدى ء، با تصميم حضرات ايااحبّاتفّحص قرار خواهد گرفت و ناقض ميثاق، مانند هر فرد ديگرى از 

تصميم حضرات ايادى در . مقيم ارض اقدس و تصويب بيت العدل اعظم از جامعه اخراج خواهد شد

  .اعالم خواهد گرديد بهائىچنين قضيه اى توّسط بيت العدل اعظم به عالم 

ء برسانيد و بيانات مباركه و آثار حضرت احبّااطمينان داريم كه وقتى شما اين مكتوب را به اّطالع 

زائل خواهد شد و قادر آنها آنان واقع گردد، ترديدها و دودلى هاى  توّجهامراهلل كه نقل گرديد مورد  ىّ ول

خواهند بود مساعى خويش را صرف انتشار پيام حضرت بهاءاهلل نمايند و اطمينان راسخ داشته باشند كه 

مى گردد غالب خواهد شد و  سطوت ميثاق بر جميع امتحانات و افتتاناتى كه به عنايت مرموز الهى نازل

به اين ترتيب توانايى خود را براى نجات جهانى مبتال به مصائب و باليا و اهتزاز رايت سمحاى ملكوت 

خطاب به يكى از محافل روحانى  ۱۹۶۵مارس  ۹ترجمۀ پيام ( .الهى بر بسيط غبراء  به منّصۀ ظهور خواهد رسانيد

  )۴۴-۵۶، ص  Wellspring of Guidanceملّى، مندرج در 

ان ايران بهائياگر محيط مساعدى به وجود مى آمد كه "...امراهلل كه  شما ضمن استناد به بيان حضرت ولىّ   .۴۷

و كشورهاى همجوار تحت تسلّط روسيه مى توانستند نمايندگان خود را انتخاب نمايند، ديگر مانعى در 

ت بيت العدل اعظم سؤال در خصوص مناسبت زمانى انتخابا ١٤"تشكيل بيت العدل عمومى نبود

در مكتوبى كه منشى هيكل مبارك از طرف ايشان  ۱۹۴۷آوريل  ۱۹امراهلل در تاريخ  حضرت ولىّ . ايد كرده

در زمانى " ،ء كه در خصوص همين بيان سؤال كرده بود، چنين مى فرماينداحبّادر جواب يكى از آحاد 

اكنون جامعه عمًال در آنجا . كشور حضور داشتند ء در ايناحبّاكه هيكل مبارك به روسيه اشاره فرمودند، 

وجود ندارد؛ بنابراين تشكيل بيت العدل عمومى را نمى توان منوط به تشكيل محفل روحانى ملّى روسيه 

اّما ساير محافل روحانى ملّى قوى، قبل از آن كه بتوان بيت العدل را تأسيس كرد، بايد تشكيل . نمود

  )ترجمه. ("شوند

تمال را مطرح كرده ايد كه جهت حفظ مصالح امريه برخى از اّطالعات مربوط به جانشينى شما اين اح

ما به شما اطمينان مى دهيم كه هيچ چيز بنا به هر . ء دريغ مى شوداحبّاحضرت شوقى افندى از آحاد 

صايا، ابدًا ترديدى نيست كه حضرت شوقى افندى، در الواح مباركۀ و. گردد ء دريغ نمىاحبّااز  ىدليل

داراى اختيار براى انتصاب جانشين خود بودند، اما ايشان فرزندى نداشتند و جميع اغصاِن در قيد حيات 

اعالم  ۱۹۵۷در سال  امر اهللبه اين ترتيب همان طور كه حضرات ايادى . نيز نقض عهد كرده بودند

مين الواح مباركۀ ، واضح و بديهى است كه احدى وجود نداشت كه ايشان بتوانند طبق مضا١٥كردند
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بديهى است، اقدام براى انتصاب خارج از شرايط واضح و . وصايا به عنوان جانشين خود منصوب فرمايند

امراهلل، محافظ و مدافع ميثاق كه  مصّرح الواح مباركۀ وصاياى حضرت مولى الورى در نظر حضرت ولىّ 

، همان طور كه واقفيد مضافًا. ل تصّور بودبه الهام الهى منصوب گرديده بودند، اقدامى مستحيل و غير قاب

امراهلل تعيين كرده  همين الواح وصايا وسيله اى واضح براى تأييد انتصاب جانشين توّسط حضرت ولىّ 

نه نفر از حضرات ايادى مى بايست توّسط هيأت ايادى انتخاب شوند و با رأى مخفى انتخاب . است

كّل هيأت ايادى، بعد از تحقيق و بررسى كامل اين  ۱۹۵۷ در سال. ولى امر را مورد تصديق قرار دهند

اند و نه وصيت نامه اى از  موضوع، اعالم كردند كه حضرت شوقى افندى نه جانشينى منصوب فرموده

  .اين موضوع مستند و تثبيت شده است. اند خود به جاى گذاشته

توان  جاى نگذاشتند نمى اى از خود به نامه تت را كه حضرت شوقى افندى هيچ وصيّ اين واقعيّ 

يق كنيم دبه عنوان مدركى داّل بر قصور ايشان در اطاعت از حضرت بهاءاهلل اقامه نمود، بلكه بايد تص

ما بايد . كه در نفِس سكوت ايشان حكمتى و نشانه اى از هدايت مصون از خطاى ايشان وجود دارد

سعى كنيم اشارات و دالالت كثيرۀ مندمج در  عميقًا در آثارى كه در دست داريم تأّمل و تفّكر نماييم و

فراموش نكنيد كه حضرت شوقى افندى فرمودند براى دركى فزاينده نسبت به نظم . را دريابيمآنها 

  .زمان و هدايت بيت العدل اعظم مضى: جهانى حضرت بهاءاهلل دو امر الزم است

اهلل  امر  منوط به حضور ولىّ  ،كند مى فّعاليّتعصمت بيت العدل اعظم، كه در حيطۀ مقّدر خود 

امراهلل مطاع است، در  هاى حضرت ولىّ  هاگر چه در حيطۀ تبيين، بيانيّ . در زمرۀ اعضاء آن نشده است

اين موضوع در اين . زمينۀ شركت ولّى امر در تشريع، هميشه تصميم نفِس بيت العدل بايد غالب باشد

تفسير و تبيين واليت امر در دايرۀ خويش همان " ،تامراهلل مورد تأييد واقع شده اس كالم حضرت ولىّ 

قدر مورد تمكين و انقياد است كه قوانين موضوعۀ بيت عدل كه حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و 

تواند به حدود مقّدسۀ ديگرى تجاوز  هيچ يك از اين دو نمى. احكام غير منصوصۀ حضرت بهاءاهلل است

هيچ يك در صدد تزييف سلطه و اختيارات مخصوصۀ مسلّمۀ . دنمايد و هرگز نيز تعّدى نخواهد نمو

  .ديگرى كه از طرف خداوند عنايت گشته است بر نخواهد آمد

تواند بنفسه حتّى به طور  هر چند ولى امر رئيس ال ينعزل اين مجلس فخيم است، معهذا نمى

ء نمايد؛ وليكن هر گاه موقت واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اكثريت اعضاى مجلس را الغا

تصميمى را وجدانًا مباين با روح آيات ُمنزله تشخيص دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن 

  ١٦."نمايد
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به عنوان يك عضو و رئيس مقّدس ابدى بيت العدل اعظم، حضرت  فّعاليّتاّما، غير از 

بيت العدل اعظم را  ١٧"و وظائف تقنينيۀتعيين حدود "خود، حّق و وظيفۀ  فّعاليّتامراهلل، در حيطۀ  ولىّ 

به عبارت ديگر، ايشان اختيار داشتند اعالم نمايند كه آيا موضوعى از قبل در متون نصوص . داشتند

مقّدسه و آثار مباركه وجود داشت يا نداشت و بنابراين آيا در زمرۀ اختيارات بيت العدل اعظم بود كه در 

حّق يا اختيار ندارد كه  امر اهللهيچ نفس ديگرى به جز ولّى . ند يا خيرزمينۀ مزبور به تشريع احكام بپرداز

، آيا بيت امر اهللبنابراين اين سؤال مطرح مى شود كه در غياب ولّى . چنين مواضيعى را تعريف كند

العدل اعظم در خطِر انحراف و خروج از حيطۀ صحيح و دقيق خود و در نتيجه ارتكاب خطا نيست؟ 

سى و شش سال  ولاّول آنكه، حضرت شوقى افندى در ط: د سه نكته را مّد نظر قرار دهيمدر اينجا باي

اند كه تبيينات حضرت عبدالبهاء و نفس  واليت خود، بيانات التعّد و التحصايى عنايت فرموده

همان طور كه قبًال به ياران اعالم شده است، مطالعۀ دقيق آثار . كند مىحضرت بهاءاهلل را تكميل 

سه و تبيينات مباركه در هر موضوعى كه بيت العدل اعظم قصد وضع حكمى در آن مورد داشته مقدّ 

دوم آن كه، بيت العدل اعظم كه فى نفسه مطمئن و . باشد، هميشه مقّدم بر اقدام به تشريع خواهد بود

كه  كند مىه تشريع است، كامًال از غيبت ولّى امر آگاهى دارد و تنها زمانى اقدام ب الهيّهمؤيّد به هدايت 

امراهلل در كمال اطمينان به عنوان  از حيطۀ تشريع خود مطمئن باشد، حيطه اى كه حضرت ولىّ 

امراهلل در مورد اين  نبايد بيانيۀ مكتوب حضرت ولىّ  ،سوم آنكه. توصيف مى فرمايند ١٨"اختيارات معيّنه"

دود مقّدسۀ ديگرى تجاوز نمايد و هرگز تواند به ح هيچ يك از اين دو نمى: "را فراموش كنيم مؤّسسهدو 

  ١٩."نيز تعّدى نخواهد نمود

و اّما در خصوص نياز به استنباط و استنتاج از آثار مقّدسه جهت مساعدت به تدوين احكام و 

  :بايد نمود توّجهتشريع توّسط بيت العدل اعظم، به بيان زير صادره از يراعۀ حضرت عبدالبهاء 

ت اهلل است منصوص است ولى متفّرعات راجع به بيت العدل و مسائل كلّيه كه اساس شريع

ر و تبّدل از خصايص و لوازم امكان و حكمت اين است كه زمان بر يك منوال نماند تغيّ 

  ٢٠.نمايد مىزمان و مكان است لهذا بيت العدل به مقتضاى آن مجرى 

ت بي. همچه مالحظه نشود كه بيت العدل به فكر و رأى خويش قرارى دهد؛ استغفراهلل

الهام و تأييد روح القدس قرار و احكام جارى نمايد زيرا تحت وقايت و حمايت و العدل ب

صيانت جمال قدم است و آنچه قرار دهد ِاتّباعش فرض مسلّم و واجِب متحتّم است ابدًا 

  ٢١.مفّرى از براى نفسى نه
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قل يا قوم ِاّن بيت العدل االعظم تحت جناح ربّكم الّرحمن الّرحيم أى صونه و حمايته و 

حفظه و كالئته الٔنّه امر المؤمنين و الموقنين باطاعة تلك العصبة الّطيبة و الثّلّة المقّدسة 

  ٢٢.ةة روحانيّ ة و احكامها الهاميّ القاهرة فسلطتها ملكوتية رحمانيّ 

جاع احكام مدنيه به بيت العدل اين است و در شريعت فرقان نيز بارى مقصود و حكمت ار

جميع احكام منصوص نبود بلكه عشر عشر معشار منصوص نه اگر چه كلّيۀ مسائل مهّمه 

بعد علماء به قواعد اصول استنباط نمودند . مذكور ولى البتّه يك كرور احكام غير مذكور بود

حال . نمودند و مجرى مى شد هاى مختلف مى باطافراد علماء استن اّوليّهو در آن شرايع 

استنباط به هيأت بيت العدل است و استنباط و استخراج افراد علماء را حكمى نه، مگر 

نكه در تحت تصديق بيت عدل درآيد و فرق همين است كه از استنباط و تصديق هيأت آ

گردد ولى  بيت عدل كه اعضايش منتَخب و مسلّم عموم ملّت است اختالف حاصل نمى

از استنباط افراد علماء حكمًا اختالف حاصل شود و باعث تفريق و تشتيت و تبعيض گردد 

و وحدت كلمه بر هم خوَرد و اتّحاد دين اهلل مضمحل شود و بنيان شريعت اهلل متزلزل 
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در نظم حضرت بهاءاهلل وظائف معينى وجود دارد كه براى مشروعات مشّخصى تعيين شده، و 

فى . ر وظايف بالمشاركه انجام مى شود، حتّى اگر در زمينۀ خاّص و تخّصص يكى يا ديگرى باشدساي

 فّعاليّتوظائف معيّن صيانت و تبليغ را به عهده دارند، و در اين  امر اهللالمثل، اگر چه حضرات ايادى 

است، مسلّمًا  اهلل امرها متبّحر هستند، وظيفۀ بيت العدل اعظم و محافل روحانى نيز صيانت و تبليغ 

همچنين، . تبليغ وظيفۀ مقّدسى است كه به عهدۀ جميع مؤمنين به حضرت بهاءاهلل گذاشته شده است

امراهلل  اگر چه بعد از حضرت مولى الورى، تبيين موثّق و مجاز منحصرًا در حيطۀ اختيار حضرت ولىّ 

به بيان حضرت  مؤّسسهاين دو است، و اگر چه تشريع منحصرًا وظيفۀ بيت العدل اعظم است، اّما 

آن است كه  مؤّسسههدف مشترك و اساسى اين دو . "٢٤"در مقاصد و نوايا همواره متّحدند"امراهلل،  ولىّ 

همواره سلطه و اختياراتى را كه من جانب اهلل بوده و از نفس مظهر ظهور سرچشمه گرفته است حفظ 

در  ٢٥."و جامعيت تعاليمش را صيانت كندنمايد و وحدت پيروان آئينش را محفوظ دارد و اصالت 

تعلّق دارد به  امر اهللتواند هر گونه وظيفه اى را كه منحصرًا به ولى  حالى كه بيت العدل اعظم نمى

  .را دنبال نمايد امر اهللعهده بگيرد، اّما بايد همچنان هدف مشترك بين خود و مقام واليت 

ساخته ايد، حضرت شوقى افندى مكّررًا تفكيك  طور كه با نقل بيانات بسيارى خاطر نشانهمان

توأمان اين دو را پيش  فّعاليّتاگر چه آشكارا ايشان . اند را مورد تأكيد قرار داده مؤّسسهناپذيرى اين دو 

در . نيست فّعاليّتبينى فرمودند، منطقًا نمى توان از آن استنتاج نمود كه يكى در غياب ديگرى قادر به 
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. كردند فّعاليّت، حضرت شوقى افندى بدون بيت العدل اعظم امر اهللام واليت طى سى و شش سال تم

كند، اما اصل تفكيك ناپذيرى همچنان به قّوت  فّعاليّت امر اهللحال، بيت العدل اعظم بايد بدون ولى 

ام و مق اهّميّت، صرفًا به اين علّت كه ولّى امرى در قيد حيات نيست، امر اهللواليت . خود باقى است

يكى : ما بايد از دو حّد افراط و تفريط پرهيز كنيم. خود را در نظم حضرت بهاءاهلل از دست نمى دهد

و مقام آن در  امر اهللآن كه استدالل شود چون ولّى امرى وجود ندارد پس تمام آنچه كه در مورد واليت 

است؛ و ديگر آنكه چنان نوشته شده مكتوبى است كه جز نامى از آن باقى نمانده  بهائىنظم جهانى 

واليت امر قرار گيريم كه قّوت ميثاق را قليل شماريم يا وسوسه شويم كه با نصوص  اهّميّتتحت تأثير 

  .پيدا كنيم" ولّى امرى"صريحه چنان به مصالحه برسيم كه به طريقى 

در . خدمت به امر الهى مستلزم وفادارى و صداقت و ايمان تزلزل ناپذير به ذات خداوندى است

هاى  بدون مالحظۀ نصوص واضحه و محدوديت و امر آتيۀ الهى در دستان خود مسئوليّتدست گرفتن 

هايى كه مايليم بدان سوى متمايل شود؛ نه تنها منجر به خير و  خودمان؛ تالش براى فرستادن آن به راه

اده است كه نورش هرگز او وعده د. اين امِر او است. شود بلكه منشأ شّر و فساد خواهد بود مصلحت نمى

نقش ما اين است كه در نهايت استقامت و استحكام به كالم منزله و مشروعاتى كه . خاموشى نپذيرد

  .حضرتش براى صيانت از ميثاقش خلق فرموده، متمّسك شويم

در . خضوع و صداقِت تعّقلى و فكرى را در يابند اهّميّتد يء بااحبّادقيقًا در اين رابطه است كه 

ر ماضيه، به اين علّت كه مؤمنين به ظهور الهى بيش از حّد مشتاق بودند پيام الهى را در چارچوب ادوا

ر محدود خويش قرار دهند؛ اصول اعتقادى را وراى قدرت و توان خود تعريف كنند؛ اسرار و رموزى تفكّ 

امرى را به  ساخت توضيح دهند؛ حّقانيت را كه تنها حكمت و تجربۀ عصر بعد از آن قابل دركش مى

رسيد مورد مباحثه و استدالل قرار دهند؛ خطاهاى بسيارى رخ  اين علّت كه مطلوب و ضرورى به نظر مى

ما بايد از چنين مصالحه هايى با حقيقت اساسى، از چنين غرور و َنخَوت فكرى با دّقت و . نمود

  .صداقت، اجتناب نماييم

باشند كه علّت آن  توّجهنيست، ياران بايد م اگر برخى از بيانيه هاى بيت العدل اعظم تفصيلى

مخفى كارى و پنهان كارى نيست، بلكه عزم جزم اين هيأت است كه از تبيين تعاليم اجتناب نمايد و 

هاى  هرهبران اديان و مرّوجان فرضيّ "  :امراهلل را صيانت نمايد كه فرمودند حقيقت بيانات حضرت ولىّ 

كه  بهائىو تشكيالت  مؤّسساتايد آنى در اصل و اعتبار و كيفيت نب...سياسى و رؤساى جوامع انسانى

در گنجينۀ آنها زيرا همۀ . اى نمايند و شبهه به بنايش مشغولند ادنى شكّ  ٢٦اهل بهاء در سراسر جهان

موجود و مذكور است و هرگز ابهامى در ميان نيست كه مجال دهد تا فساد و دخالت  بهائىتعاليم و آثار 

  ٢٧".فسيرهاى غير مجاز در آن نظم بديع راه يابدهاى بيجا و ت
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در اين امر مبارك، بين تبيين موثّق و تبيين يا دركى كه هر يك از افراد با مطالعۀ تعاليم براى خود 

در حالى كه وجه اّول محصور و منحصر به . به آن مى رسد، وجه تمايزى بارز و روشن وجود دارد

امراهلل به ما عنايت شده، به  بنا به هدايتى كه از نفِس حضرت ولىّ امراهلل است، وجه ثانى،  حضرت ولىّ 

در واقع، چنين تبيين فردى ثمرۀ قّوۀ عقل و منطق انسان تلّقى . هيچ وجه نبايد سركوب و منكوب گردد

گردد، مشروط بر آنكه هيچ مجادله يا مباحثه اى در ميان  مى شود و منتّج به درك بهتر تعاليم مباركه مى

با رشد درك  ٢٨.ء ايجاد نشود و فرد دريابد و توضيح دهد كه اين صرفًا آراء و نظرات خود او استاحبّا

اند  امراهلل توضيح داده حضرت ولىّ . دنشو شخص از تعاليم مباركه تبيينات فردى نيز مستمّرًا متحّول مى

رت عبدالبهاء به عميق شدن در امر الهى به معناى خواندن آثار مباركۀ حضرت بهاءاهلل و حض" كه،

بسيارى . را به همان شكل بى پيرايه و خالص خود به ديگران عرضه نماييمآنها ميزانى است كه بتوانيم 

لهذا، آن را با انواع آراء و . باشند از نفوس هستند كه داراى نظريات سطحى در مورد امر مبارك مى

هنوز در دوران طفوليت خود به سر مى برد از آنجا كه امر الهى . نظرياِت خود به سايرين عرضه مى كنند

ما بايد بسيار دّقت كنيم مبادا مرتكب اين خطا شويم و به نهضت مقّدسى كه اين قدر مورد مدح و 

هر چه بيشتر . در مطالعۀ امر مبارك حّد و مرزى وجود ندارد. ستايش ما است، صدمه و لطمه وارد كنيم

 عقايدمى شويم كه  توّجهكشف خواهيم كرد و بيشتر مآنها در  آثار مباركه را بخوانيم حقايق بيشترى را

د آموزنده و مفيد نتوان بنابراين، اگر چه بينش هاى فردى مى ٢٩".پيشين ما آميخته به خطا بوده است

لذا، ياران بايد ياد بگيرند كه به آراء و . د، اّما در عين حال ممكن است گمراه كننده نيز باشندنباش

وش فرا دهند بدون آنكه بيش از اندازه مبهوت يا متوّحش گردند يا اجازه دهند در نظرات ديگران گ

ء احبّارا به ساير آنها خللى وارد شود، و نظرات خود را نيز بيان كنند بدون اينكه بخواهند آنها ايمان 

  .تحميل نمايند

ها با بحران هايى بار. اى، حّى، پويا، درحال رشد و توسعه است امر الهى مانند هر موجود زنده

و سرگردان ساخته، اّما هر دفعه امر مبارك، كه به وسيلۀ مقصد ثابت و تغيير  متحيّرء را احبّامواجه شده كه 

ها غلبه نموده و به مراتب و مراقى مرتفع ترى صعود  ناپذير الهى به پيش سوق داده مى شود، بر بحران

  .كرده است

الت صعود حضرت شوقى افندى عظيم باشد، حبل متينى هر قدر ناتوانى ما در درك اسرار و دال

لحن مؤّكد و پر حرارت الواح . كه جميع بايد در نهايت اطمينان بدان متشبّث باشيم، عهد و ميثاق است

وصاياى حضرت عبدالبهاء در اين زمان، همانند زمان صعود طلعت ميثاق، محافظ و صيانت كنندۀ امر 

  :الهى است
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و هر مسئلۀ غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومى و    بيت  مرجع كّل كتاب اقدس

َمن َتجاَوَز . عدل آنچه باالتّفاق و يا به اكثريت آراء تحّقق يابد همان حّق و مراد اهلل است

قاق و َاظَهَر النّفاق وَ  ن َاَحب الشِّ ٣٠...ْعَرَض عن َربِّ الميثاقا عنه َفُهَو ِمم  

و بيت عدل نمايند و ما َعداهما كّل مخالف فى ضالل بايد كّل اقتباس از مركز امر 

  ٣١.مبين

آخرين ملجأ "امراهلل در نظر نسل هاى آتيه به عنوان  بيت العدل اعظم كه بنا به بيان حضرت ولىّ 

اى  مؤّسسه، تنها امر اهللتلّقى خواهند كرد، هم اكنون، در غياب ولّى  ٣٢"تى متزلزل و لرزانو مالذ مدنيّ 

تضمين وحدت و  مسئوليّتباشد و  از هدايت مصون از خطا برخوردار و مرجع كّل مى در عالم است كه

بياناتى از حضرت مولى الورى و . باشد پيشرفت امر الهى طبق كالم نازلۀ خداوندى، به عهدۀ آن مى

امراهلل وجود دارد كه نشان مى دهد بيت العدل اعظم، عالوه بر آنكه باالترين هيأت  حضرت ولىّ 

اعلى مقام ممالك "، و نيز بهائىنظم ادارى " تارك و رأس"ۀ امر الهى است، هيأتى مرجع كّل و تشريعي

امراهلل در آثار مباركۀ خويش وظائفى اساسى مانند تدوين  حضرت ولىّ . باشد نيز مى ٣٣"بهائىمتّحدۀ 

حيد مساعى ، و هدايت، سازماندهى و توامر اهللنقشه هاى تبليغى جهانى آينده، هدايت امور ادارى 

مضافًا، هيكل مبارك در . اند امريه در سراسر عالم را براى بيت العدل اعظم بالّصراحه تعيين فرموده

عالوه بر احكام و قواعد و حدود و فرائضى ...كتاب مستطاب اقدس" :مى فرمايند" گاد پاسز باى"كتاب 

قّدسۀ تبيين آيات را كه به مرجع كه نظم بديع الهى بر آن قائم و مؤّسس است، اين سفر قويم، وظيفۀ م

ضروريه اى را كه حافظ وحدت و  مؤّسساتمنصوص و مبيّن مخصوص محّول گرديده، همچنين 

" بهائىدور "همچنين در توقيع  ٣٤.نمايد جامعيت امر الهى است به صراحِت بيان تعيين و تنصيص مى

اند نه هيئت  الهيّهالهامات مهابط هدايت و "اند كه فقط اعضاء بيت العدل اعظم  مرقوم فرموده

منتِخبين كه رًاسًا يا به طور غير مستقيم ايشان را انتخاب مى نمايند و اين الهام همانا روح حيات و 

  .٣٥"حافظ نهايى اين ظهور اعظم است

تواند قانونى وضع كند كه  ، نمى٣٦همان طور كه بيت العدل اعظم قبًال اعالم نموده است

پردازد كه بتواند به تشريع قوانينى  ت شوقى افندى را ميّسر سازد، و نيز نمىانتصاب جانشينى براى حضر

، اّما بايد آنچه در قّوه دارد براى تضمين ٣٧را امكان پذير نمايد امر اهللانتصاب تعداد بيشترى ايادى 

راى بايد ب. به كار ببرد در آن مشترک است قويم و متين مؤّسسۀكه با اين دو  ىاجراى جميع آن وظائف

و  امر اهللواليت  مؤّسسۀام كه هيأتهاى ادارى با اجراى صحيح وظائف صيانت و تبليغ در آتيۀ ايّ 

، طبق بيان امر اهللدر آن شريكند، شرايطى را تمهيد ببيند؛ بايد در غياب ولّى  امر اهللحضرات ايادى 

تصّرف در حقوق جزئى "ند، حضرت عبدالبهاء كه ذيًال نقل مى گردد،   حقوق اهلل را دريافت و هزينه ك



 ٣٦

؛ بايد در قانون اساسى خود شرايطى را براى اخراج هر يك ٣٨"اذن و اجازۀ مرجع امرب و كلّى جائز ولى

. ، پيش بينى نمايد٣٩"رى حاصل شوددر حّق عموم ضر"گردد كه  از اعضاء خود كه مرتكب گناهى

اركش را اعالن و ابالغ و احكام و حدودش باالتر از همه، بايد با ايمان كامل به حضرت بهاءاهلل، امر مب

را تنفيذ نمايد تا صلح اعظم در نهايت اتقان در اين عالم تأسيس گردد و ايجاد ملكوت الهى بر وجه 

 ۸۱–۹۱ء، مندرج در صص خطاب به يكى از احبّا۱۹۶۶مى   ۲۷موّرخ  ترجمۀ دستخّط ( .ارض تحّقق يابد

  )Wellspring of Guidanceموسوم به  ۱۹۶۳–۱۹۸۳هاى بيت العدل اعظم از  مجموعۀ پيام

اند ايجاد  پرداخته" بهائىدور "مكتوب اخير شما، حاوى سؤاالتى كه براى جوانانى كه به مطالعۀ توقيع   .۴۸

صى كه ذكر كرده ان مشخّ فكر مى كنيم بايد هم در خصوص بي. شده، به دّقت مطالعه و مالحظه گرديد

باشد نظر خود را ابراز داريم، زيرا هر دو مربوط  رك كه مرتبط با آن مىايد و نيز بيان ديگرى از همان اثر مبا

 .باشد و بيت العدل اعظم مى امر اهللبه ارتباط بين واليت 

مربوط مى شود كه هر گاه معتقد باشد تصميمى با مفهوم آثار مباركه  امر اهللفقرۀ اّول به وظيفۀ ولّى 

نظر در آن توّسط ساير اعضاء بيت العدل اعظم ابرام و تأكيد و روح آيات منزله مباينت دارد، بر تجديد 

امراهلل  ، يعنى اين بيان حضرت ولىّ امر اهللفقرۀ دّوم به عصمت بيت العدل اعظم بدون ولّى  ٤٠.نمايد

هدايتى كه جهت تعيين حدود و )...امر اهللواليت ( مؤّسسهبدون اين "مربوط مى شود كه مى فرمايند، 

  ٤١."شود نتخبين ضرورى است سلب مىۀ موظائف تقنينيّ 

اند كه چگونه مى توان بيان اّول را با بياناتى مانند  شده متحيّرايد كه برخى از جوانان  اشاره كرده

مصونًا ِمن كّل "آنچه كه در الواح وصايا آمده و حضرت عبدالبهاء تأكيد مى فرمايند كه بيت العدل اعظم 

  .است، انطباق دهند ٤٢"خطاء

مباينت و " كتاب اقدس"طور كه الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء به هيچ وجه با  درست همان

م و مالزم كتاب اقدس است"امراهلل  تضادى ندارد، بلكه به بيان حضرت ولىّ  ، آثار و تواقيع ٤٣"مؤيد و متمِّ

لذا، در . يرتىامراهلل نيز نه با كالم منزله مباينتى دارد و نه با تبيينات حضرت مولى الورى مغا حضرت ولىّ 

ها هيچ گونه تضاّد واقعى وجود ندارد و نمى ن آنداشت كه بي توّجهتالش براى درك آثار مباركه، ابتدا بايد 

به اين نكته ما مى توانيم در كمال اطمينان به جستجوى وحدت معانى  توّجهتواند وجود داشته باشد و با 

  .مندمج است بپردازيمآنها كه در 

ها در آنيت العدل اعظم داراى وظائف و عملكردهاى مشتركى هستند و هر يك از و ب امر اهللولّى 

اند،  همان طور كه حضرت شوقى افندى توضيح فرموده. دارد فّعاليّتحيطۀ جداگانه و متمايزى نيز 

كامًال واضح و روشن است كه ولّى امر، مبيّن آيات اهلل و بيت عدل اعظم واضع احكام غير منصوصه "...
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تفسير و تبيين واليت امر در دايرۀ خويش همان قدر مورد تمكين و انقياد است كه قوانين موضوعۀ . است

ايشان در  ٤٤".بيت عدل كه حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و احكام غير منصوصۀ حضرت بهاءاهلل است

اوز نمايد و هرگز تواند به حدود مقّدسۀ ديگرى تج يك از اين دو نمىچهي"  :ادامۀ بيان مبارك مى فرمايند

لطه و اختيارات مخصوصۀ مسلّمۀ ديگرى كه از طرف يك در صدد تزييف سُ چهي. نيز تعّدى نخواهد نمود

تصّور وجود دو مركز اقتدار، كه به بيان حضرت مولى  ٤٥".خداوند عنايت گشته است، بر نخواهد آمد

 ٤٦"از حضرت اعلىدر تحت حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض "الورى هر دو 

وسيلۀ آنها هستند، و بتوانند با يكديگر مباينت و مغايرت داشته باشند، مستحيل و محال است زيرا هر دو 

  .ۀ واحد هستنديك هدايت الهيّ 

اش به عنوان واضع قوانين، داراى وظائف كلّى ترى، يعنى  بيت العدل اعظم، غير از وظيفه

در . همه و اتّخاذ تصميم در خصوص مواضيع موجد اختالف است، حّل مسائل مبامر اهللصيانت و ادارۀ 

يا حضورش در اين هيأت  امر اهللهيچ جا ذكر نشده است كه عصمت بيت العدل اعظم به عضويت ولّى 

دور "محّققًا، حضرت عبدالبهاء در الواح مباركۀ وصايا و نيز حضرت شوقى افندى در توقيع . است

اند كه اعضاء منَتخب بيت العدل اعظم در حين مشورت َمهَبط  ار داشته، هر دو، بالّصراحه اظه"بهائى

اند  تصريح فرموده" بهائىنظم جهانى "امراهلل بنفسه در  مضافًا حضرت ولىّ . هدايت دائمى الهى هستند

 به هيچ وجه اختياراتى را كه حضرت بهاءاهلل امر اهللواليت  مؤّسسۀهر يك از اهل بهاء بايد بداند كه "كه، 

اند سلب نمى  در كتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا به بيت العدل اعظم تفويض فرموده

نمايد و به هيچ منوال با مندرجات الواح وصايا و الواح حضرت بهاءاهلل تضاّدى را به وجود نمى آورد و 

  ٤٧.سازد اش را باطل نمى هرگز دستورات ُمنزلۀ مباركه

عبارت از تبيين كالم الهى است، اّما جميع قوا و حقوق  امر اهللح ولّى صري مسئوليّتدر حالى كه 

انحصارى ضرورى براى ايفاى وظيفه به عنوان ولّى امر الهى، رياست عاليه و حامى و حافظ اعالى آن نيز 

مر ارئيس الينعزل و عضو مادام العمر هيأت عالى تشريعيۀ  امر اهللمضافًا، ولى . به ايشان اعطاء شده است

در جريان تشريع  امر اهللدر مقام رياست بيت العدل اعظم و عضو هيأت مزبور است كه ولى . است اهلل

اگر بيان ذيل را كه موجب مطرح شدن سؤال شما گرديده، به عنوان اشارتى به اين آخرين . كند مىشركت 

 : ساير متون امرى وجود نداردارتباط مالحظه گردد، مشاهده خواهيد نمود كه هيچ تضاّد و تباينى بين آن و 

هر چند ولّى امر رئيس الينعزل اين مجلس فخيم است، معهذا نمى تواند بنفسه حتّى به طور موقت "

وليكن هر گاه تصميمى را . واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اعضاى مجلس را الغاء نمايد

  ٤٨".م و تأكيد در تجديد نظر آن نمايدوجدانًا مباين با روح آيات ُمنزله تشخيص دهد بايد ابرا
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ت را لغو تواند تصميمات اكثريّ  ، در رابطه با ساير اعضاء بيت العدل اعظم، نمىامر اهلل اگر چه ولىّ 

هلل در جريان مشاوره يا تصويب ا كند، غير قابل درك است كه ساير اعضاء هر گونه اعتراضى را كه ولّى امر

. داند، مطرح نمايد نشنيده بگيرند و به آن اعتنا ننمايند باق با روح امر مىقانون، مباين با آنچه كه او انط

مع كّل ذلك، قضاوت نهايى بيت العدل اعظم است كه مصون از خطا اعالم مى شود، نه نظراتى كه در 

  .طى جريان وضع قانون اظهار و ابراز مى گردد

مولى الورى در خصوص هدايت  بنابراين، مى توان مشاهده كرد كه تضاّدى بين بيانات حضرت

نقل شده، " بهائىدور "دائمى الهى كه بيت العدل اعظم بدان موهوب گشته و بيان فوق كه از توقيع 

  .وجود ندارد

آگاهى  كند مىء از بعضى از جرياناتى كه بيت العدل اعظم در حين وضع قانون طى احبّااگر 

البتّه، ابتدا بيت العدل اعظم نهايت دّقت . دتى بنمايدنسبت به اين ارتباط مساعآنها يابند، شايد به درك 

. امراهلل و مالحظۀ نظرات جميع اعضاء مبذول مى دارد را در مطالعۀ نصوص مباركه و تبيينات حضرت ولىّ 

اين جريان، كّل  در طىّ . شود بعد از مشاورۀ طوالنى، جريان پيش نويس بيانيه اى به مورد اجرا گذاشته مى

در نتيجۀ چنين تجديد نظرى، قضاوت نهايى . ممكن است مورد تجديد نظر واقع شودموضوع كامًال 

ممكن است به نحو بارزى با استنتاجى كه قبًال شده بود متفاوت باشد، يا احتماًال اتّخاذ تصميم شود كه 

قيد  امراهلل در مى توان دريافت كه اگر حضرت ولىّ . در آن زمان در آن خصوص ابدًا قانونى وضع نگردد

  .عظيمى مبذول مى شد توّجهچنين جريانى به نظرات ايشان چه  حيات بودند در طىّ 

در مالحظۀ فقرۀ دوم، ما بايد يك مرتبۀ ديگر به اين اصل متمّسك باشيم كه تعاليم مباركه با 

  .يكديگر مباينت ندارند

است، اّما در هيچ جا اشاره شده آنها در آثار مباركه ولّى امرهاى آينده به وضوح پيش بينى و به 

الى االبد پايدار خواهد ماند، بر عكس اشارۀ  امر اهللوعده داده نشده و تضمين نگرديده كه سلسله وّالة 

با اين همه، عليرغم آن، در آثار مباركه بر . واضحى وجود دارد كه اين سلسله ممكن است منقطع شود

ف و مقصد خداوند براى اين يوم مكّررًا تأكيد شده آسيب ناپذيرى ميثاق الهى و ثبوت و تغيير ناپذيرى هد

  .است

را پيش بينى كرده در  امر اهلليكى از جالب ترين بياناتى كه احتمال چنين انقطاعى در سلسله وّالة 

  :نفس كتاب مستطاب اقدس است
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ليس الحٍد أْن يتصّرف فيها . قد رجعِت االوقاف المختّصة للخيرات الى اهلل ُمظهر االٓيات

 بعد اذن مطلع الوحى و ِمن بعده يرجع الحكم الى االٔغصان و ِمن بعدهم الى بيت اّال 

العدل ِان تحّقق امره فى البالد ليصرفوها فى البقاع المرتفعة فى هذا االمر و فيما امروا به 

من لدن مقتدٍر قدير و اّال ُترجع الى اهل البهاء الّذين ال يتكلّمون اّال بعد اذنه و ال 

اّال بما حكم اهلل فى هذا اللّوح اولئك اوليآء النّصر بين الّسموات و االرضين يحكمون 

  ٤٩.ليصرفوها فيما حّدد فى الكتاب من لدن عزيٍز كريم

وضعيتى را كه در اين بيان پيش بينى شده است  ۱۹۵۷صعود حضرت شوقى افندى در سال 

طور كه اگر چه، همان. دبه انتها رسي تسريع نمود، يعنى سلسلۀ اغصان قبل از انتخاب بيت العدل اعظم

مشاهده مى شود، اختتام سلسلۀ اغصان در مرحله اى پيش بينى شده بود، اّما ما هرگز نبايد لطمۀ 

اّما، هدف خداوند براى نوع بشر همچنان . سنگين و وخيمى را كه امر مبارك متحّمل شد قليل شماريم

آيا حضرت بهاءاهلل قاطعانه . ماند شكست ناپذير باقى مىر و ميثاق قويم و متين حضرت بهاءاهلل اليتغيّ 

اين امر نازنين را بر اساس متين و محكم استوار فرموده كه طوفان  الهيّهيد قدرت "اند كه،  نفرموده

در حالى كه  ٥٠"انقالبات عالم َكون بنيان آن را هرگز منهدم ننمايد و اوهام بشر آن را متزلزل نسازد؟

تواند ميثاقش را متزلزل  الحقيقه، يفعل ما يشاء، هيچ چيز نمى فى"ييد مى فرمايند، حضرت عبدالبهاء تأ

همه چيز در معرض " ٥١."تواند مانع از نزول الطافش گردد يا با امرش مخالفت كند سازد، هيچ چيز نمى

 ٥٢"فساد و تباهى است به جز ميثاق پروردگارت كه همچنان محيط بر جميع ارجاء خواهد بود

چون تا به حال چنين ميثاقى صريح به قلم اعلى وقوع . ات هر امرى به قدر عظمت آن امر استامتحان"

ى ئهاى دريا بقا اين كف...اين شبهات نقض مانند كف درياست...نيافته لهذا امتحانات نيز عظيم است

و  ٥٣..."االبد پر موج است و در جوش و خروش ندارند عنقريب محو و نابود گردد ولى درياى ميثاق الى

اى كه اين نظم ادارى بر آن استوار است مشيت  صخره"اند،  حضرت شوقى افندى به وضوح فرموده

اين گوهر الهى كه هنوز در عالم جنين است . "...٥٤"حاضر است عصربراى عالم انسانى در  الهيّهثابتۀ 

و خواهد كرد و ه در صدف تعاليم و احكامش نشو و نما خواهد جست و صحيح و سالم رشد و نمالبتّ 

  .٥٥"عالم انسانى را در آغوش خويش محافظت خواهد نمود

ء هستند، زيرا فى الحقيقه احبّادو مركز اقتدار و اختيار تعيين شده كه مرجع كّل  بهائىدر امر 

كتاب الهى عبارت از ثبت و . باشد كه نفس كلمة اهلل است مبيّن كالم الهى ضميمه اى از مركز مزبور مى

ضرت بهاءاهلل است، در حالى كه مبيّن ملَهم به الهام الهى لسان حّى كتاب اهلل است؛ تنها ضبط بيان ح

به اين ترتيب يك مركز . تواند به نحوى موثّق و معتبر معانى كتاب الهى را بيان نمايد او است كه مى

خداوند  طعبارت از كتاب الهى و مبيّن آن است، و ديگرى عبارت از بيت العدل اعظم است كه توسّ 
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اين . هدايت مى شود كه در مورد هر آنچه كه در كتاب الهى بالّصراحه نازل نشده تصميم گيرى نمايد

حضرت بهاءاهلل در كتاب . مشهود است امر اهللالگوى مراكز و ارتباط آنها در هر مرحله از ظهور و بروز 

من "ارك به كتاب الهى و مستطاب اقدس به آحاد مؤمنين مى فرمايند كه بعد از صعود آن طلعت مب

هيكل مبارك در كتاب عهد اين نكته را . نمايند توّجه ٥٦"أراده اهلل الّذى انشعب ِمن هذا االصل القديم

حضرت بهاءاهلل در كتاب اقدس . توضيح مى فرمايند كه اين بيان اشاره به حضرت عبدالبهاء است

براى اجراى وظائف معيّنه نياز دارد به آن  مؤّسسهبيت العدل اعظم را نيز مقّرر و قوايى را كه اين  مؤّسسۀ

واليت را، كه بنا به بيان  مؤّسسۀحضرت مولى الورى در الواح مباركۀ وصايا صريحًا . عنايت مى فرمايند

حضرت شوقى افندى به وضوح در آيات كتاب اقدس پيش بينى شده، تأسيس مى فرمايند، اقتدار و 

ء را به كتاب احبّاتأييد مجّدد قرار داده شرح مى دهند و ديگر بار  اختيارات بيت العدل اعظم را مورد

مرجع كّل كتاب اقدس و هر مسئلۀ غير منصوصه راجع به بيت العدل : "الهى ارجاع مى دهند

بايد كّل اقتباس از مركز امر و بيت عدل نمايند و ما : "فرمايند ىم و در انتهاى الواح وصايا ٥٧"عمومى

  .٥٨"فى ضالل مبينعداهما كّل مخالف 

از آنجا كه حيطۀ اختيارات بيت العدل اعظم در مواضيع تشريع به هر آنچه كه صريحًا در 

نصوص مباركه نازل نشده، گسترش مى يابد، اين نكته بديهى است كه نفس كتاب الهى باالترين مقام 

ن كتاب اهلل نيز بايد همچنين، مبيّ . فرمايد مىمختار و مقتدر است و حيطۀ اقدام بيت العدل را تعيين 

آثار حضرت . باشد امر اهللداراى اختيار جهت تعريف حيطۀ اقدام تشريعى و تقنينى نمايندگان منتَخب 

اند راهى را نشان  هايى كه ايشان در طول سى و شش سال واليت خود عنايت فرموده امراهلل و توصيه ولىّ 

لعدل اعظم و نيز محافل روحانى ملّى و محلّى انجام دهد كه ايشان وظيفۀ مزبور را در رابطه با بيت ا مى

  .دادند

داراى اختيار و اقتدار جهت تعريف حيطۀ اقدام تشريعى و تقنينى  امر اهللاين حقيقت كه ولّى 

باشد اين نتيجۀ قهرى را به دنبال ندارد كه بدون چنين هدايتى      بيت العدل  بيت العدل اعظم مى

اختيارات صحيح خود تجاوز نمايد و منحرف شود؛ چنين استنتاجى با اعظم ممكن است از محدودۀ 

امراهلل  جميع نصوص ديگر كه به عصمت آن اشاره دارد و به طور اخّص با تصريح نفس حضرت ولىّ 

تواند به حيطۀ مقّدس و مجاز واليت تجاوز كند و تعّدى نخواهد كرد،  كه بيت العدل اعظم هرگز نمى

ا بايد به خاطر سپرد كه اگر چه محافل روحانى ملّى و محلّى، اگر به روش و با امّ . مباينت خواهد داشت

 الهيّهاند به مشورت بپردازند، مى توانند از هدايت  روحى كه حضرت عبدالبهاء توصيف فرموده

. از عصمت موهوبۀ بيت العدل اعظم كه صريحًا تضمين شده برخوردار نيستندآنها برخوردار شوند، اّما 

امراهلل بعد از صعود حضرت عبدالبهاء،  تواند مشاهده كند كه حضرت ولىّ  ّقق دقيق امر مبارك مىهر مح
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هاى  ء را در ارتفاع پيگير نظام ادارى و در تدوين اساسنامهاحبّاب ندگان منتختى اين نمايبا چه دقّ 

  .محافل روحانى ملّى و محلّى هدايت فرمودند

ضح تر اين روابط به ياران مساعدت نمايد، اّما همه بايد اميدواريم كه اين توضيحات در درك وا

تر از آن  اند نزديك به خاطر داشته باشيم كه ما به ابتداى نظامى كه حضرت بهاءاهلل مقّرر و مقّدر فرموده

. هستيم كه بتوانيم به طور كامل قواى مكنونه در آن يا روابط داخلى اجزاء متشّكلۀ آن را درك كنيم

از طرف هيكل مبارك خطاب به  ۱۹۳۰مارس  ۲۵نشى حضرت شوقى افندى در تاريخ همانطور كه م

درك محتواى الواح وصاياى حضرت مولى الورى براى نسل كنونى بسيار "ء مرقوم داشت، احبّايكى از 

كّل ( ٥٩..."واقعى است فّعاليّتكشف كنوز حكمت مكنون در آن نيازمند حّداقل يك قرن . مشكل است

 Messagesخطاب به يكى از احبّاء مندرج در  ۱۹۶۹دسامبر   ۷خ مورّ  برگرفته شده است از دستخّط  ۴۹مطلب شمارۀ 

from  the universal House of Justice 1968-1973  ۳۷–۴۴صفحات(  
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نفّك ين اليدو جانش ت العدل اعظميت امراهلل و بيوال سند از ىترجمه ا

  حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء

  

  معاونت ىأت هايه ىمطالعۀ اعضا ىبرا ىموادّ 

  ىن الملليغ بيه شده توّسط دارالتبليته

  ۲۰۰۷ه يژانو: ىنيبازب

            

  شگفتاريپ

 ىم    نفّك حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ين اليت العدل اعظم دو جانشيت امراهلل و بيوال

مؤّسسۀ ح و قاطع يصر ىانيبا ب"امراهلل، حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء  ىبه فرمودۀ حضرت ول. باشند

حضرت  ٦٠."اند ن فرمودهيش معينان منتخب خويت امراهلل را به عنوان جانشياعظم و وال ت العدليالينفّک ب

امراهلل تداوم بخشيده  لىّ عبدالبهاء در الواح وصاياى خود، عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل را با انتصاب حضرت و

دو مصون از خطا و در تحت هدايت  اعظم را تأييد فرمودند، و اطمينان دادند که هر  العدل  و اختيارات بيت

که به اين دو مؤّسسه روى  حضرت عبدالبهاء به کسانى. ى و جمال اقدس ابهى خواهند بودحضرت رّب اعل

 که مختصر اين مطالعۀ.  رزند انذار فرمودندکه با ايشان مخالفت وآورند نويد عنايات و برکات داده و کسانى را 

ى از آثار مبارکه که يها و جواب تنظيم شده، تفّحصى است در قسمت صورت سؤاله قسمت و ب در دو

شان را مورد بررسى قرار  اعظم را تعيين کرده و روابط  اهلل و بيت العدل ف مؤّسسات واليت امريو وظا اختيارات

   .دهد مى

  



 ٤٣

  اهلل مؤّسسۀ واليت امر
 

 اهلل چيست؟ اختيارات مؤّسسۀ واليت امر أمنش

حضرت  بعضى از نصوص کتاب مستطاب اقدس، که بر طبق مفادّ  اند امراهلل مرقوم داشته حضرت ولىّ 

وليکن حضرت عبدالبهاء بودند که صراحتًا مؤّسسۀ  ٦١."اند بينى فرموده مؤّسسۀ واليت امر را پيشدقيقًا "بهاءاهلل 

سوى ه اهلل تعيين، و احبّا را به توّجه ب عنوان ولّى امر  هواليت امر را تأسيس نموده، حضرت شوقى افندى را ب

 :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى. ايشان امر فرمودند

زيرا آيت اهلل و غصن ممتاز قى افندى نمايند شو ...بايد توّجه به ...بعد از مفقودى اين مظلوم

 اهلل و مرجع جميع اغصان و افنان و ايادى امراهلل و احبّاءاهلل است و مبيّن آيات و ولّى امر

  ٦٢...اهلل 

ل شود در انتخاب عموم تأسيس و تشکيه اهلل و بيت عدل عمومى که ب فرع مقّدس و ولّى امر

حضرت اعلى روحى لهما تحت حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از 

 ٦٣.اهلل است الفداست آنچه قرار دهند من عند

 فرق بين تبيينات مبيّن منصوص و تعبيرات شخصى چيست؟

مبيّن منصوص تعاليم بهائى، ممکن است اين سؤال پيش  عنوان   هامراهلل ب حضرت ولىّ با توّجه به وظيفۀ

  :اند اين سؤال پاسخ داده هبيت العدل اعظم باد وجود دارد؟ ى براى مفهومات شخصى افريبيايد که آيا جا

دايت الهى مفاهيم ه امراهلل بياناتى هستند که به تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ 

ولى وجود . اعت از آنها بر احبّا واجب استين جهت اطسازند و بد کلمات حّق را روشن مى

هيچ وجه مانع انجام مطالعات شخصى در تعاليم مبارکه و رسيدن به ه تبيينات منصوصه ب

در حقيقت حضرت بهاءاهلل از مؤمنين دعوت . ر و درک خصوصى براى افراد نيستتعبي

نهفته در آن  "کمت و اسرارلئالى ح"از  ايشان "بحر بيان"در  "ماساغت"نمايند تا با  مى

 .يابند "اّطالع"

تعبيرات فردى بر اساس درک شخصى از تعاليم مبارکه، ثمرۀ قدرت عقالنى انسان بوده و 

اّما چنين نظراتى فاقد . تر امر مبارک کمک نمايد چه بسا ممکن است به درک کامل

به عالوه روشى که  .ه بگيرندت بوده و بنابراين احبّا آزادند آنها را قبول کرده يا ناديدمرجعيّ 

مثًال هرگز نبايد تبيينات  .باشد مهم مى نمايد يک فرد براى ارائۀ نظرات خود اختيار مى



 ٤٤

عنوان کمک ه بلکه بايد عقائد خود را ب. يا با آنها به مخالفت بپردازد منصوصه را رّد کرده و

 ٦٤.مايدصرفًا نظرات شخصى اوست، ارائه نبه آگاهى بيشتر، با توضيح آنکه 

  طى معيّن فرمودند؟ياهلل بعد از حضرت شوقى افندى چه شرا امر  حضرت عبدالبهاء براى انتصاب ولىّ 

 بايد موروثى باشد  .١

 
واليت " ٦٥"در ساللۀ اوبکر يعنى و من بعده بکرًا بعد " با بيان در الواح وصاياحضرت عبدالبهاء 

  .فرمايند آن را تعيين مى ٦٦"تأسيس و کيفيّت موروثى] را[امر 

امراهلل کيفيّت موروثى واليت امر را به نحو قاطع  در موارد متعّدد، از جمله دو مورد زير، حضرت ولىّ 

  :اند دهبيان فرمو

در توضيحى که حضرت عبدالبهاء در يکى از الواح مبارک خود و در تأکيدى که راجع به 

توّسط پيغمبران گذشته تأييد  به همان نحوى که -اند  اصل وراثت و قانون ولد بکر فرموده

هاى ماهيّت و طرز کار نظم ادارى را که مقّدر شده بود الواح  توانيم اّولين نشانه مى -شده بود

  ٦٧.وصاياى حضرت عبدالبهاء بعدًا اعالم و رسمًا تأسيس نمايد تشخيص دهيم

باشد مبيّن کلمات مؤّسس  عالوه بر آن، شخصى که مظهر اصل وراثت در اين دور بهائى مى

  ٦٨.آن ديانت تعيين شده است

  بايد از ساللۀ ذکور حضرت بهاءاهلل باشد.  ۲

اهلل بايد از  نمايد که ولّى امر راثت، الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء تصريح مىو بر طبق اصل

 :حضرت عبدالبهاء چنين مرقوم فرمودند. لۀ مستقيم حضرت بهاءاهلل باشدسال

هر الولد سّر ابيه نباشد يعنى از عنصر روحانى او نه و شرف اهلل مظ لهذا اگر ولد بکر ولّى امر

 ٦٩.مجتمع نيست بايد غصن ديگر را انتخاب نمايداعراق با حسن اخالق 

ر اهلل بايد يا فرزند ذکو دهد که حضرت ولّى امر نشان مى "غصن ديگر"و " اهلل ولد بکر ولّى امر"کلمات 

اين .  ارشد خود و اگر او فاقد صالحيّت باشد يکى ديگر از ساللۀ ذکور حضرت بهاءاهلل را انتخاب نمايد

   ٧٠.است مطابقت دارد" ساللۀ ذکور حضرت بهاءاهلل"غصن به معناى امراهلل که  توضيح با بيان حضرت ولىّ 



 ٤٥

همۀ اغصانى که حيات داشتند عهد و "شان  فرزندى نداشتند و در زمان صعودامراهلل  ، حضرت ولىّ اّما

  ٧١."ميثاق الهى را نقض کرده بودند

 باشدحضرت شوقى افندى  منتخب بايد  .٣

صراحت مقّرر فرمودند که ولّى امر بعدى بايد توّسط حضرت شوقى ه اين بيان ب                           حضرت عبدالبهاء با

 :افندى انتخاب گردد

  ٧٢...بايد ولّى امراهلل در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيين نمايد

 را اهلل بنمايد که کسى اّدعاى واليت امراين کانام با تأکيد بر اين شرط بخصوص، حضرت عبدالبهاء

  :رد نمودند هقاطعان

 ٧٣.ت باشديست ولو مقام واليحرفى نه م بالف كسى سزاوار تكلّ نست كه قبل از يا مقصود

  نماينداهلل بايد اين انتصاب را تصديق  يّۀ ايادى امرنُه ايادى منتخب از بين کلّ .  ۴

را تصديق نمايند شرطى امراهلل  صب از طرف حضرت ولىّ تشخص من بايد اهلل ايادى امر شرط اينکه

حفظ و صيانت امر مبارک بود و بعد از صعود حضرت شوقى افندى هيئت ايادى را قادر ساخت که براى 

عبدالبهاء در الواح وصايا حضرت . عمل آمده بود دفع نماينده اهلل ب تالشى را که براى غصب مقام واليت امر

 :چنين فرمودند

 خدمات مهّمۀ ولىّ ه ه نفر انتخاب نمايند و هميشه باهلل از نفس جمعيّت خويش نُ  ايادى امر

اکثريّت آرا تحّقق ه اتّفاق مجمع ايادى و يا به ه نفر يا باهلل مشغول باشند و انتخاب اين نُ  امر

اهلل تعيين بعد  ريّت آرا بايد غصن منتخب را که ولّى امراکثه ه نفر يا باالتّفاق يا بو اين نُ  يابد

  ٧٤.از خود نمايد تصديق نمايند

ه امراهلل ب اهلل بعد از صعود حضرت ولىّ  يّۀ ايادى امراى از بيت العدل اعظم راجع به تصميم کلّ  در نامه

 :اين اصل اشاره شده است

شدند، با رأى مخفى شخص  ه نفر ايادى که به وسيلۀ هيئت ايادى انتخاب مىنُ بود  قرار

تمامى هيأت ايادى، بعد از  ١٩۵٧در سال  .امراهلل را تصديق نمايند  منتخب حضرت ولىّ 

امراهلل جانشينى انتخاب ننموده  تحقيق کامل در بارۀ موضوع، اعالم نمودند که حضرت ولىّ 

  ٧٥.باشد مى اين موضوع مستند و محرز. اند ى نگذاشتهاى از خود بجا و وصيّت نامه



 ٤٦

  باشد" حسن اخالق"بايد داراى   .۵

باشد،حضرت  ٧٦"مجتمع با حسن اخالق"اهلل بايد  در مورد اين شرط که ساللۀ شريفۀ جانشين ولّى امر

 :عبدالبهاء چنين فرمودند

 ٧٧.يد مظهر تقديس و تنزيه و تقواى الهى و علم و فضل و کمال باشدشخص معيّن با

 بعد از صعود حضرت ولّى امراهلل موضوع جانشينى ايشان چه شد؟

اهلل در زمان حيات  بايد ولّى امر"فرمايند که  حضرت عبدالبهاء در الواح وصاياى مبارکۀ خويش مى

ارک ببر اساس اين بيان م ١٩."من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل نگردد خويش

امراهلل جانشينى براى خود انتخاب نفرمودند و چرا ساللۀ  ممکن است اين سؤال پيش بيايد که چرا حضرت ولىّ 

  :بيت العدل اعظم چنين توضيح فرموده اند د؟به پايان رسي اهلل امر والة

ط صريحۀ آثار يدر هنگام صعود حضرت شوقى افندى محبوب ما، از وضع موجود و از شرا

شرايط مقّرره امراهلل امکان انتخاب جانشينى بر طبق  مقّدسه واضح بود که براى حضرت ولىّ 

ت، که در آن حضرت اين وضعيّ  .حضرت عبدالبهاء وجود نداشته استالواح وصاياى در 

امراهلل صعود فرمودند بدون آنکه بتوانند جانشينى تعيين نمايند، مسئلۀ مبهمى را مطرح  ولىّ 

.  گرديد ست به بيت العدل اعظم ارجاع مىيبا کرد که در نصوص مبارکه مذکور نبود و مى مى

ينکه ولّى روشنى درک نمايند که قبل از انتخاب بيت العدل اعظم علم به اه احبّا بايد ب

نوع فکرى که احبّا احيانًا در  هر رغم ، علىچنين آگاهى .امرى نخواهد بود وجود نداشت

اهلل، نه شوراى  نه ايادى امر. توانست از پيش وجود داشته باشد پروراندند، نمى شان مى ذهن

توانست تصميمى در مورد اين مسئلۀ  المللى بهائى و نه هيچ مؤّسسۀ موجود ديگرى نمى بين

العدل اعظم صالحيّت و اختيار اين را داشت که در اين فقط بيت  .اتّخاذ نمايد بسيار مهمّ 

 ٢۰.مورد حکمى صادر نمايد

اکتبر  ۶بعد از تأسيس بيت العدل اعظم، طولى نکشيد که معهد اعلى اين مسئله را در پيامى به تاريخ 

  :يّۀ محافل روحانى ملّى مسئله را روشن فرمودندخطاب به کلّ  ١٩۶٣

راجع به مسئلۀ انتخاب جانشين حضرت شوقى بعد از مطالعۀ متبتّالنه و دقيق در آثار مقّدسه 

اهلل مقيم ارض  امر ايادى ىاهلل، و بعد از مالحظۀ طوالنى آرا عنوان ولّى امره افندى ب

انتخاب و يا يده است که هيچ راهى براى العدل اعظم باين نتيجه رس اقدس، بيت



 ٤٧

گزارى براى امکان انتخاب ولّى امر ثانى براى جانشينى حضرت شوقى افندى وجود  قانون

 ٢١.ندارد

 بود؟ بينى شده بود که ولّى امر ديگرى نخواهد آيا پيش

اند که ضمانتى براى  توضيح داده اهلل والة امرهاى خود راجع به مسئلۀ       ستخّط بيت العدل اعظم در د

 :وجود نداشتاهلل  امر والةادامۀ ساللۀ 

 اهلل ديگرى در آينده به وضوح در آثار مقدسه منظور و مذکور شده است امکان وجود والة امر

اهلل تا ابد ادامه خواهد  راينکه ساللۀ والة امه ولى در هيچ جا قول و يا ضمانتى راجع ب

تواند قطع شود  بر عکس اشارات روشنى داّل بر اينکه اين سالله مى ،يافت وجود ندارد

ناپذيرى ارادۀ  و ميثاق و تغيير ا با وجود اين، در آثار مبارکه تأکيد بر تداوم عهدامّ . وجود دارد

 ٢٢.شود الهى براى اين يوم عظيم مکّررًا ديده مى

به راستى حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس با نزول آيات زير دقيقًا آنچه را که در مورد 

  :اند بينى فرموده جانشينى مقام تصّدى امر الهى اتّفاق افتاد پيش

االيات ليس الحد ان يتصّرف فيها اّال  قد رجعت االوقاف المختّصه للخيرات الى اهلل مظهر

بعد اذن مطلع الوحى و من بعده يرجع الحکم الى االغصان و من بعدهم الى بيت العدل 

ان تحّقق امره فى البالد ليصرفوها فى البقاع المرتفعه فى هذا االمر و فيما امروا به من لدن 

ون اّال بعد اذنه و ال يحکمون اّال بما مقتدر قدير و اّال ترجع الى اهل البهاء الّذين ال يتکلّم

ليصرفوها فيما حّدد حکم اهلل فى هذا الّلوح اولئک اولياء النّصر بين الّسموات و االرضين 

 ٢٣.فى الکتاب من لدن عزيز کريم

تهيّه شده،  هاى توضيحى کتاب مستطاب اقدس، که تحت نظارت بيت العدل اعظم در يادداشت

در مورد حّق تصّرف در اوقاف بلکه در مورد حّق وصايت بعد از  نه تنها ..". آياتاشاره شده است که اين 

در رابطه با اين فقره از ٢۴ ".و حضرت عبدالبهاء هم مقتضيات خاّصى را در بر دارد...صعود جمال اقدس ابهى

  :اند بيت العدل اعظم همچنين مرقوم داشتهکتاب مستطاب اقدس 

عينًا همان وضعى را به وجود آورد که در اين  ١٩۵٧امراهلل در سنۀ  حضرت ولىّ  صعود

آن اشاره گرديده، يعنى قبل از تشکيل بيت العدل  فقره از کتاب مستطاب اقدس به

  ٨٤.انتها رسيده اعظم ساللۀ اغصان ب



 ٤٨

  

  بيت العدل اعظم

  لعدل اعظم چيست؟بيت امرجعيت  أمنش

اهلل دائمًا از هدايت الهى برخوردار  حضرت بهاءاهلل بنفسه بيت العدل اعظم را تأسيس فرمودند تا امر

بيت  ىامور عالم انسانى را به اعضا. مورد مالحظه و تشريع قرار گيرد باشد و آنچه در آثار مقّدسه نازل نشده

 :و مظاهر اقتدار خود قرار دادند حّق  ىالعدل اعظم محّول فرمودند و ايشان را امنا

ند يت عدل مشورت نمايد امناى بيآنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده با

 ٢۶.دند مجرى دارنديآنچه را پسند

االمر فى   ن عباده و مطالعيشانند امناء اهلل بيت عدل الهى ايرجال به ُامور ملّت معلّق است ب

  ٨٦.بالده

ات آن نيز تغيير دنيا در حال توسعه است مقتضيّ چون اند که  قدم توضيح فرموده در مقام ديگر جمال

  :مورد نياز است از طرف بيت العدل مقّرر خواهد شداين آنچه که در هر دوره  بر نمايد و بنا مى

ت عدل راجع تا آنچه را ين را حکمى مقتضى لذا امور به بيچونکه هر روز را امرى و هر ح

 ٨٧.مصلحت وقت دانند معمول دارند

بيت العدل اعظم مرجعيّت ر چند مورد در الواح وصاياى مبارکۀ خود همين نحو حضرت عبدالبهاء ده ب

 :اند هايش را مقّرر داشته را تأييد و وظايف و مسئوليّت

اين مجمع مرجع کّل ...صدر کّل خير و مصونًا من کّل خطااّما بيت عدل الّذى جعله اهلل م

جميع مسائل مشکله امور است و مؤّسس قوانين و احکامى که در نصوص الهى موجود نه و 

اهلل رئيس مقّدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز  مجلس حّل گردد و ولّى امر در اين

  ٨٨.الينعزل

  ٨٩.چه تقّرر يابد همان مانند نّص استهر

ر منصوصه از معامالت است ناسخ آن مسائل نيز تواند چون بيت عدل واضع قوانين غي...

 ٩٠.بود



 ٤٩

اند که دو جانشين  لسان قاطع از مؤمنين خواسته  هحضرت عبدالبهاء بعد از اين فقرات در الواح وصايا ب

 :الينفّک آن حضرت را اطاعت کنند

هما کّل مخالف فى ضالل  عدل نمايند و ما عدا و بيت بايد کّل اقتباس از مرکز امر

 ٩١.مبين

قوانين حضرت  'ىاجرا'و  'تکميل'هيئتى که جهت "عنوان   هاعظم را ب  العدل امراهلل بيت حضرت ولىّ 

با اين ترتيب نه تنها قدرت وضع قوانين در مواردى که در  .فرمايند توصيف مى ٩٢ "است هبهاءاهلل مقرر گرديد

قوانينى " ىاجرا"همچنين قدرت ه به بيت العدل تفويض شده، بلکه ب -" تکميل"يعنى  -نصوص بيان نشده 

 .به آن واگذار گرديده استاند نيز  که حضرت بهاءاهلل صريحًا نازل فرموده

  يت الهى به بيت العدل اعظم کدامست؟هداشمول وعود 

وعدۀ الهام توان يافت که در آن  هاى بسيارى از بيانات حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء مى مثال

 :نصوص عبارتند ازبعضى از اين . ه بيت العدل اعظم داده شده استالهى، هدايت و صيانت ب

  ٩٣.ميالعل دبّرشاء و هو الميما ] امناى بيت العدل اعظم[لهمهم يانّه 

انتخاب عموم تأسيس و تشکيل شود در ه اهلل و بيت عدل عمومى که ب امر  فرع مقّدس و ولىّ 

تحت حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما 

 ٩٤.اهلل است ند من عندالفداست آنچه قرار ده

بيت عدل . مرجع کّل کتاب اقدس و هر مسئلۀ غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومى

آنچه باالتّفاق و يا باکثريت آراء تحّقق يابد همان حق و مراداهلل است من تجاوز عنه فهو 

العدل  عن رب الميثاق ولى مراد بيت فاق و اعرضممن احّب الشقاق و اظهرالنّ 

  ٩٥...عموميست

نشود که بيت العدل بفکر و رأى خويش قرارى دهند استعفر اهلل بيت العدل  همچه مالحظه

اعظم به الهام و تأييد روح القدس قرار و احکام جارى نمايد زيرا در تحت و قايت و حمايت 

انت جمال قدم است و آنچه قرار دهد اتّباعش فرض و مسلّم و واجب بر کّل است ابدًا و صي

  .مفّرى از براى نفسى نه
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قل يا قوم اّن بيت العدل االٔعظم تحت جناح ربّکم الّرحمن الّرحيم اى صونه و حمايته و 

رة و الثّلّة حفظه و کالئته الٔنّه امر المؤمنين الموقنين باطاعة تلک العصبة الّطيّبة الّطاه

  ٩٦.المقّدسة القاهرة فسلطنتها ملکوتيّة رحمانيّة و احکامها الهاميّة روحانيّة

  

حمايت و  زيرا بيت عدل اعظم در تحته بيان كند صرف حقيقت است نچآت آرا اكثريّ 

ت و تست و او را صيانت از خطا فرمايد و در ظل جناح عفّ ت سلطان احديّ عصمت و عفّ 

  ٩٧.هر كس مخالفت كند مردود گردد و عاقبت مقهور شود عصمت خويش محافظه نمايد

  بعضى از اختيارات اصلى بيت العدل اعظم کدامند؟

هاى بيت العدل اعظم را به طور خالصه شرح  ت العدل اعظم که مسئوليّتدر قانون اساسى بي

  :است چنين آمده دهد، مى

عدل و رافع صلح  أوحى الهى در اين دور افخم و مطلع امر و منش حضرت بهاءاهلل مصدر

آدم و منبع الهام و واضع اساس مدنيّت الهيّه در عالم  اعظم و بانى نظم بديع در انجمن بنى

اهلل را در   ى امم و داور کردگار و شارع امر پروردگار استقرار ملکوتقلوب و محيّ  و مؤلّف

ساتش را ايجاد بسيط غبرا اعالن و حدود و احکامش را نازل و اصولش را معيّن و مؤسّ 

فرمود و براى آنکه قواى قدسيّه منبعثه از ظهور اعظمش از مجراى صحيح و در جهت 

يابد اساس عهد و ميثاق متينى را بنياد نهاد که قّوۀ  مقصود هم چنان سريان و جريان

اصالت و کافل اش متتابعًا در دورۀ مرکز ميثاق و دورۀ واليت امر نيّر آفاق ضامن  دافعه

 ٩٨.وحدت اصليّۀ امر مبينش بوده و باعث ترّقى و تقّدم جهانگير آئين نازنينش گرديده است

 :عنوان مرجع ديانت بهائى عبارتند ازه ف بيت العدل اعظم بياز اختيارات و وظا بعضى

  قوانين جديد وضع.  ١

  ٩٩...هر مسئلۀ غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومى...

عدل و  مسائل کلّيّه که اساس شريعة اهلل است منصوص است ولى متفّرعات راجع به بيت

حکمت اين اين است که زمان بر يک منوال نماند تغيّر و تبّدل از خصائص و لوازم 

  ١٠٠.نمايند امکان و زمان و مکان است لهذا بيت العدل به مقتضاى اين مجرى مى

  استنباط از آثار مبارکه.  ۲
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العدل است و استنباط و استخراج افراد علما را حکمى  يتتنباط راجع به هيئت بحال اس

و تصديق  استنباطآيد و فرق همين است که از  نه مگر آنکه در تحت تصديق بيت عدل در

گردد  ف حاصل نمىهيئت بيت عدل که اعضايش منتخب و مسلّم عموم ملّت است اختال

تيت و تبعيض شالف حاصل شود و باعث تفريق و تافراد علما حکمًا اخت ولى از استيباط

اهلل متزلزل   شود و بنيان شريعة اهلل مضمحلّ   هم خورد و اتّحاد دين گردد و وحدت کلمه بر

  ١٠١.گردد

  حّل مشکالت و مسائل مبهمه.  ٣

ى اجتماع کنند و در آنچه اختالف واقع يا مسائل مبهمه و يا مسائل غير و آن اعضاء در محلّ 

  ١٠٢.منصوصه مذاکره نمايند و هر چه تقّرر يابد همان مانند نّص است

 جلوگيرى از اختالفات و حّل مشکالت.  ۴

يرا مرجع مخصوص تعيين شده امر مبارك جميع اين ابواب مسدود است ز هلل در الحمد

ل جميع مشكالت است و دافع جميع اختالف و است كه ان مرجع مخصوص حّال 

نچه بيت عدل بگويد قبول و هر آدافع جميع اختالف است  ىعدل عموم همچنين بيت

كه شارعست تاسيس نشده  ىهنوز بيت عدل عموم ىمخالفت نمايد مردود، ول ىنفس

  ١٠٣.است

حاصل گردد بيت عدل  ئىراآايد اگر اختالف فتنه نم ءرخنه كند و القا ىمگذاريد نفس

  ١٠٤.مشكالت فرمايد اعظم فورا حلّ 

  مسائل و تشريح توضيح.  ۵

اين مسئله و مسائل مشابه المللى،  در مورد ماهيّت و حوزۀ اختيارات محکمۀ کبراى بين...

حۀ حضرت يح گردد زيرا بر وفق دستورات مصراعظم توضيح و تشر العدل وسيلۀ بيته بايد ب

 ١٠٥.آن مرجع استه عبدالبهاء همۀ مسائل مهّم و اساسى راجع ب

  حفظ رفاه اهل عالم.  ۶

و حفظ عباد و اماء و اطفال امر صيانت ه يم و بينما ىم رجال بيت عدل را وصيّت

  ١٠٦.مصالح عباد ناظر باشنده بايد در جميع احوال ب يميفرما ىم



 ٥٢

شخصى و تأمين حفظ حقوق ...از جمله...  :مختّصۀ بيت العدل اعظم وظايف و اختيارات

   ١٠٧.ابتکار و آزادى افراد است و حفظ ناموس نفوس و تحکيم ممالک و تعمير بالد

 اهلل  هاى جهانى امر شروع و مديريّت نقشه.  ٧

نظير و از نظر  سابقه، از نظر ماهيّت بى موّفقيّت اين مشروع که از نظر وسعت عمل بى

هاى بعدى  که در سال ىشروع اقداماتشرطى است که ، استعظيم امکانات روحانيش 

ى در سراسر عالم بهائى را در بر خواهد شد و تمام محافل روحانى ملّ  انجام تکوين عصر

که خود مقدّمۀ شروع مشروعاتى جهانى در  اقداماتى؛ به آن بستگى داردخواهد گرفت، 

آهنگى  از اتّحاد و هم اى و نشانهعهود آيندۀ همان عصر توسط بيت العدل اعظم است 

  ١٠٨.محافل ملّى و اقدامات آنها خواهد بود

 حفظ و صيانت دين الهى.  ٨

اوست سبب اعظم از براى اين عطيّه کبرى کأس زندگانى بخشد و حيات باقيه ...دين الهى

و نعمت سرمديّه مبذول دارد رؤساى ارض مخصوص امناى بيت عدل الهى در عطا فرمايد 

 ١٠٩.صيانت اين مقام و علّو و حفظ آن جهد بليغ مبذول دارند

  تواند مؤّسسات جديد ايجاد نمايد؟ آيا بيت العدل اعظم مى

اى  ، هيکل مبارک مرحله١٩٢۴احبّاى شرق و غرب در سال ه امراهلل خطاب ب ز حضرت ولىّ اى ا در نامه

  : بينى فرمودند عهده خواهد گرفت پيشه هاى خود را ب و مسئوليّت شده را که در آن بيت العدل اعظم تأسيس

ون بيت عدل عمومى از حيّز آمال به حيّز شهود و عمل قدم نهد و صيتش در کّل اکناف و چ

قاليم مرتفع و مشتهر گردد آنوقت اين هيئت مجلّله که بر اساس متين و رزين تمام ملّت ا

بهائى در شرق و غرب مستند و مؤّسس است و از الهامات الهيّه مستمّد و مستفيض به وضع 

و اجراى مشروعاتى متقنه و اقداماتى کلّيّه و تأسيساتى باهره پردازد و به اين واسطه امر اهلل 

  ١١٠.هانگير و نورش عالم افروز شودصيتش ج

  اهلل است؟ امر  آيا مصون از خطا بودن بيت العدل اعظم وابسته به حضور ولىّ 
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بيت مسائل چندى را راجع به رابطۀ بين آن هيئت اندک زمانى بعد از تأسيس بيت العدل اعظم 

ين مسائل در بارۀ مصون از خطا بودن بيت العدل يکى از ا. و مؤّسسۀ واليت امر روشن فرمودندالعدل اعظم 

  : اهلل است اعظم در غياب يک ولّى امر

نمايد،  مصون از خطا بودن بيت العدل اعظم که در حوزۀ اختيارات مقّررۀ خود عمل مى

اگرچه در حوزۀ تبيين و . آن نگرديده است ىاهلل در بين اعضا امر  به حضور ولىّ مشروط 

اهلل در  امر  االجرا هستند ولى در مورد شرکت ولىّ  اهلل الزم ّى امرتفسير نظرات حضرت ول

امراهلل  بيانات حضرت ولىّ . قوانين، هميشه تصميم نهائى با بيت العدل اعظم استتشريع 

 :کند اين مسئله را تأييد مى

االجرا بودن  ، همان مرجعيّت و الزمخويشکرد اهلل، در حوزۀ عمل تبيينات ولّى امر

فرد ه را دارد که قوانين مشروعۀ بيت العدل عمومى که داراى حّق و امتياز منحصر ب

که حضرت  ى در مورد قوانين و احکامىيحکم نمودن و اظهار نظر وتصميم نها

ه سه نهيچ يک از اين دو مؤسّ . باشد اند، مى بهاءاهلل بالّصراحه نازل نفرموده

 .و هرگز نيز تجاوز نخواهد نمود تواند به قلمرو مقّدس و مقّرر ديگرى تجاوز نمايد مى

اى که از جانب حّق به هر دو  کدام در کم کردن اختيارات مخصوصه و مصّرحه هيچ

 .اعطا شده سعى نخواهد نمود

الشأن تعيين شده است  عنوان رئيس دائمى آن هيأت عظيمه اهلل ب اگرچه ولّى امر

را از آن خود  تشريعفرد ه طور موّقت، حّق منحصر به تواند، حتّى ب هرگز نمىوى 

همکار خود را لغو نمايد ولى مجبور  ىتواند تصميم اکثريّت اعضا او نمى. کند

است در بررسى مجّدد هر قانونى که وجدانًا معتقد است مخالف با مفهوم و دور از 

  ١١١.صرار ورزدباشد ا روح بيانات منزلۀ حضرت بهاءاهلل مى

  

تيجه اهلل با خطر منحرف شدن از حوزۀ صحيح اختيارات خود و بالنّ  آيا بيت العدل اعظم در غياب ولّى امر

 اشتباه کردن مواجه است؟

تصميم اين  اهلل حّق گرفتن مرکس جز ولّى ا هيچ تواند پيش بيايد که اين نکته مىتوّجه به  با ،سؤال فوق

وضع قانون در مورد آن مسئله  آيا ن،اي بر اى قبًال در نصوص مقّدسه موجود بوده يا نه، و بنا که آيا مسئله ندارد را

  :اند اين سؤال پاسخ دادهه بيت العدل اعظم ب. در حوزۀ اختيار بيت العدل اعظم قراردارد يا نه
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امراهلل در دورۀ سى و  اّول آنکه حضرت ولىّ :  باشيم خاطر داشتهه بايد سه چيز را ب...

شش سالۀ واليت خود، تعداد بيشمارى از اين تبيينات را تهيّه و به بيانات حضرت 

اّطالع احبّا رسيده ه چنانچه قبًال ب. اند عبدالبهاء و نفس حضرت بهاءاهلل ضميمه فرموده

مطالعۀ دقيق آثار ه هر موضوعى، بگزارى راجع به  اعظم قبل از قانون  العدل  است، بيت

م آنکه بيت العدل اعظم، که خود به دريافت دوّ . پردازد مقّدسه و تبيينات مربوطه مى

اهلل آگاهى داشته و  خوبى از غياب ولّى امره هدايات الهى اطمينان داده شده است، ب

 اى که حضرت در تمامى امور مربوط به تشريع، فقط در حوزۀ اختيار خود، حوزه

سّوم . نمايد اند، عمل مى توصيف نموده ’کامًال مشّخص‘را  امراهلل با اطمينان آن ولىّ 

يم که يامراهلل را در مورد اين دو مؤّسسه فراموش نما آنکه نبايد بيان مبارک حضرت ولىّ 

خواهد که هرگز به قلمرو مقّدس  تواند و نه مى سه نه مىهيچ يک از اين دو مؤسّ : "فرمايند مى

 ١١٢."ر ديگرى تجاوز نمايدو مقرّ 

 اهلل و بيت العدل اعظم هنوز هم غير قابل انفکاک هستند؟ ينفّک واليت امرالآيا دو مؤّسسۀ 

اهلل و يـا از  توانـد از مؤّسسـۀ واليـت امـر اند کـه نظـم جهـانى حضـرت بهـاءاهلل نمـى امراهلل فرموده حضرت ولىّ 

ه بــ"فرماينــد کــه  دانســته و مــى ١١٣"غيــر قابــل انفکــاک"ايــن دو مؤّسســه را .  شــود" جــدا"ۀ بيــت العــدل اعظــم مؤّسســ

 ١١٤".هاى خود متّحد هستند طور دائم و اساسى در هدف

طور دائم از آن ه شده و بناقص اهلل، نظم جهانى حضرت بهاءاهلل  مؤّسسۀ واليت امرجدا از 

الهى بوده حکم بيان حضرت عبدالبهاء، همواره مورد حمايت  طبقکه، بر  وراثتاصل 

 ١١٥.محروم خواهد گشت

اين اشخاص . گيرد ن کاذب واليت، مورد استفاده قرار مىاين بيان اغلب توسط ناقضين، مّدعيا

امراهلل را اخطارى در مورد عمل کرد نظم جهانى بدون يک ولّى امر در قيد حيات  اشتباهًا مقصود حضرت ولىّ 

  در زمانى بيش از سى سال قبل از اينکه بيت —امراهلل  وليکن از پاراگراف بعدى که حضرت ولىّ . انگارند مى

شود که منظور مبارک صرفًا بيان همبستگى اين دو مؤّسسۀ  ديده مىفرموده بودند مرقوم  —کيل بشود العدل تش

 : باشند، بوده است دو جزئى از نظم حضرت بهاءاهلل مى الينفک و اينکه هر

 — باشد اى که وجودش به همان اندازه ضرورى مى مؤّسسه — اعظم  العدل  جدا از مؤّسسۀ بيت

در عملکرد خود دچار  در الواح مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء تصريح شدههمان سيستمى که 



 ٥٥

که مؤلّف بزرگوار کتاب اقدس عمدًا در قوانين و احکام ادارى  رفع کمبودىقادر به  فلج شده و

  ١١٦.خود بر جاى گذاشته نخواهد بود



 ٥٦

 در مورد داراالنشاء بيت العدل اعظم ۲۰۰۷مى  ۲۰قسمتى از نامۀ موّرخ 

  ت بيت العدل اعظممصونيّ 

  

  .ابالغ نماييد...لطفًا مطالب ذيل را به

و برخى به امضاى " بيت العدل اعظم"در بارۀ تفاوت بين مراسالت ارض اقدس که برخى به امضاى 

گردد که طرز تهيّۀ اين مراسالت  شود، مختصرًا متذّکر مى صادر مى" االنشاء بيت العدل اعظم از طرف دار"

در بعضى از موارد .  نمايد ن داشته و هر يک البتّه مراحل مختلف خود را طّى مىبستگى به محتويات آ

شود ولى به طور کلّى معهد اعلى بر اساس  مکاتبات بيت العدل اعظم به امضاى خود آن جمع صادر مى

 هاى مصّوبه در مشاورات خود، با مؤّسسات امرى و افراد احبّا از طريق داراالنشاء تصميمات و خّط مشى

االنشاء هميشه با اجازۀ بيت العدل اعظم الهى تهيّه  بنابراين مکاتبات صادره به امضاى دار.  فرمايند مکاتبه مى

  .  شود و ارسال مى

آيا تصميمات بيت العدل "ايد که بعضى از احبّاى عزيز اين سؤال را دارند که  در نامۀ خود ذکر فرموده

ر صحيح به آن مرجع الهى داده شود باز هم مصون از اعظم الهى حتّى در صورتى که اّطالعات غي

  " خطاست؟

بوده و با عصمت مظهر " موهوبى"امراهلل امرى  مصونيّت بيت العدل اعظم مانند مصونيّت حضرت ولىّ 

نبودند، بيت العدل " عليم"امراهلل  همان طور که حضرت ولىّ .  است تفاوت دارد" ذاتى"ظهور الهى که امرى 

نيست و لذا مايل است به حقايق و اّطالعات موجود در بارۀ هر موضوعى که بايد راجع به آن اعظم نيز عليم 

تصميمى اتّخاذ نمايد دسترسى داشته باشد و در مواردى با متخّصصين مربوطه مشورت نمايد، و مانند حضرت 

ست بعدًا معلوم شود و تواند تصميمات خود را بر اساس اّطالعات و حقايق جديدى که ممکن ا امراهلل، مى ولىّ 

تعيين اينکه بيت العدل اعظم به چه اّطالعاتى براى اتّخاذ .  آيد تغيير دهد يا شرايط جديدى که بوجود 

  .  تصميمات خود احتياج دارد بر عهدۀ خود آن هيئت است

راى زم بالدر آثار مبارکۀ حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ذکرى در بارۀ ماهيّت و ميزان اّطالعات 

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى.  گيرى بيت العدل اعظم نيامده است تصميم

همچه مالحظه نشود که بيت العدل بفکر و رأى خويش قرارى دهند استغفراهلل بيت ..."

 " ...العدل اعظم بالهام و تأييد روح القدس قرار و احکام جارى نمايد
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  :فرمايند و همچنين مى

و أکثريت آراء آنچه بيان کند صرف حقيقت است زيرا بيت عدل اعظم در تحت ..."

حمايت و عصمت و عفت سلطان احديتست و او را صيانت از خطا فرمايد و در ظل جناح 

  "...عفت و عصمت خويش محافظه نمايد

اند و يا شرايط تغيير يافته، البتّه  بدست آورده کنند اّطالعات جديدى احبّاى عزيز اگر احساس مى

توانند نظر بيت العدل اعظم را در مورد تصميمات آن هيئت جويا شوند، ولى بايد مواظب باشند که مبادا   مى

کامل و يا  دچار اين وسوسه شوند که به بهانۀ اينکه تصميم معهد اعلى ممکن است بر اساس اّطالعات نا

  .خود را از موهبت اطاعت کامل محروم نمايند نادرست مبتنى باشد،

  با تقديـم تحيّات    

  داراالنشاء بيت العدل اعظم         
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  و يادداشتها جعامر
 
کلمۀ " امور به وزارت بيت عدل راجعلذا "عين اين بيان در اشراق هشتم از لوح اشراقات آمده با اين تفاوت که در عبارت ۱

 م -حذف شده است " وزرا"
به نقل از جزوۀ منتشرۀ بيت العدل اعظم نقل شد زيرا با رحيق مختوم " گلزار تعاليم بهائى" ٢٣٠اين چند سطر از صفحۀ  ٢

  م -تفاوت دارد 
آمده است که احتماًال اشتباه " مخصوص"به صورت " منصوص"هر دو کلمۀ " ِمن مکاتيب عبدالبهاء"در :  توضيح مترجم ٣

 .چاپى است
  :برخى بيانات مبارکه که در مجموعۀ فوق نيامده است" ٤

محفل روحانى نيز به اكثريت آراء انتخاب شود و اّما تجديد انتخاب و تعيين مّدت، راجع به بيت عدل عمومى ۱-۱

. عدل عمومى قرار در آن خواهند داد است كه جميع بهائيان عالم انتخاب كنند، زيرا آنچه نّص قاطع نه، بيت

حال، چون تشكيل بيت العدل عمومى ميّسر نه، قرار شد كه محفل روحانى آمريكا را در مّدت هر پنج سال تجديد 

  ."انتخاب نمايند

قسمى تعلّق به آب و ِگل دارد و قسم ديگر تعلّق به جهان جان و : اين را بدان كه آئين يزدانى بر دو قسم است"۲-۱

اساس آئين روحانى لم يتغيّر و لم يتبّدل است؛ از آغاز ايجاد تا يوم ميعاد و تا ابداالٓباد بر يك منوال بوده و . دل

و قسمى از آئين تعلّق به جسم دارد، آن به مقتضاى هر زمانى و هر موسمى و هر درجه از سّن، تبديل و ... . هست

ت احكام جسمانى، اكثر به بيت عدل راجع چه كه اين كور را تغيير يابد و در اين كور عظيم و دور جديد، تفّرعا

امتداد عظيم است و اين دور را فسحت و وسعت و استمرار سرمدى ابدى؛ و چون تبّدل و تغيّر از خصائص امكان و 

لزوم ذاتى اين جهان است، لهذا احكام جزئيۀ جسمانى به اقتضاى وقت و حال، تعيين و ترتيب خواهد يافت، اما 

  ۴۵۵)، ص ۱مكاتيب عبدالبهاء، ج . ( اساس آئين يزدانى را تغيير و تبديلى نبوده و نيست ُِاّس 
  )لوح مبارك خطاب به حضرت على قبل اكبر( ٥٠١، ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، ج  ٥
 يعنى محافل ملّيّه ٦
 ۴۷۰ايّام تسعه، ص  ٧
 ۹۷۷رحيق مختوم، جلد ثانى، ص  ٨
 ۴۷۷ص  الواح مباركۀ وصايا، ايّام تسعه، ٩

 ۹۳دور بهائى، ص  ١٠
 ۳۱نظم جهانى بهائى، ص  ١١
 ۳۳نظم جهانى بهائى ، ص  ١٢
 ۳۷۱الواح مباركۀ وصايا، ايّام تسعه، ص  ١٣
 ۱۳نظم جهانى بهائى، ص  ١٤
در "...حضرات ايادى امراهلل، كه در طّى آن اعالم فرمودند،  ۱۹۵۷نوامبر  ۲۵اشارۀ معهد اعلى به پيام :  توضيح مترجم ١٥

بعد يعنى نوزدهم نوامبر نه نفر از ايادى امراهلل منتخب از ايادى امر اهلل مقيم ارض اقدس و چند قاّره از قاّرات شرق و  صبح يوم
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غرب در معيّت حضرت امة البهاء روحيه خانم مهرهاى صندوق آهنين و ميز تحرير حضرت ولّى محبوب امر اهلل را برداشت و 

رسيدگى كردند و سپس اين عّده به ساير ايادى مجتمعه در روضۀ مباركه در بهجى ملحق  محتويات ثمينۀ آنها را به كمال دّقت

اند و همچنين تصديق نمودند  اى از خود به جاى نگذاشته نامه گرديده و متّفقًا تصديق نمودند كه حضرت شوقى افندى وصيّت

وفايى و عدم اعتقاد  اند و يا به علّت بى ا فوت نمودهامراهلل اوالدى از خود باقى نگذاشته اند؛ اغصان عمومَا ي كه حضرت ولىّ 

به الواح وصاياى حضرت مولى الورى و ابراز كينه و عداوت نسبت به شخصى كه به عنوان اّولين ولّى امر اهلل در آن سند مقّدس 

ثر درك اين حقيقت كه  تعيين اّولين ا. اند امراهلل ناقضين عهد و ميثاق معّرفى شده تعيين و تسميه گرديده، از طرف حضرت ولىّ 

 ..."جانشين براى حضرت شوقى افندى مقدور نبوده است ايادى امر اهلل را به ورطۀ نااميدى افكند
 ۸۵دور بهائى، ص  ١٦
 ۸۳دور بهائى ، ص  ١٧
 ۸۲دور بهائى، ص  ١٨
  ۸۵همان، ص  ١٩
 ۱۲نقل از مقّدمۀ کتاب اقدس، طبع مرکز جهانى، ص  ٢٠
 به نقل از جزوۀ منتشرۀ ببت العدل اعظم ۲۳۱گلزار تعاليم بهائى، ص  ٢١
 ۳۰۲،ص ۱رحيق مختوم،ج ٢٢
 ۳۰۲،ص ۱رحيق مختوم،ج/۱۲-۱۳مقّدمۀ کتاب اقدس، صص ٢٣
 ۸۲دور بهائى، ص  ٢٤
 ۸۱همان، ص  ٢٥
 .در متن اصلى انگليسى موجود است اما در ترجمۀ فارسى مفقود شده است" در سراسر جهان"عبارت :  توضيح مترجم ٢٦
 ۳۲هائى، ص نظم جهانى ب ٢٧
در خصوص اظهار عقيده و نظريات شخصى در مورد امور تبليغى رأى :  "فرمايند امراهلل مى حضرت ولىّ :  توضيح مترجم ٢٨

دارد نظريات خصوصى اوست نبايد  امراهلل بر آنست مادامى که شخص صريحًا بگويد که آنچه اظهار مى مبارک حضرت ولىّ 

شود و بدان وسيله بهتر  در حقيقت اين قبيل توضيحات اغلب مفيد واقع مى. دود نمودآزادى او را در اظهار عقيدۀ شخصى مح

. خداون به انسان قّوۀ عاقله عطا فرموده که از آن استفاده شود نه آنکه عاطل و باطل ماند. توان به تعاليم الهى پى برد مى

المقدور کوشيد تا خود را به آن ميزان   ه بايد حتّىباشد بلک  معذلک مقصد آن نيست که آيات منزله واجد مرجعيّت مطلقه نمى

اعظم نزديک ساخت و در موقع توضيح و تبيين مطالب با استشهاد از بيانات مبارکه عالقمندى خويش را نسبت به آيات الهى 

بارکه امرى انکار مرجعيّت آيات منزله کفرى است صريح و جلوگيرى کامل از اظهار عقيدۀ شخصى در بارۀ آيات م. نشان داد

، ترجمۀ )نظامات بهائى، بهائى پروسيجر" (بايد سعى کرد ميان اين دو حالت افراطى حّد اعتدال را رعايت نمود. است قبيح

 )۳۲–۳۳لجنۀ ملّى ترجمۀ آثار امرى، نشر لجنۀ ملّى نشر آثار امرى، بدون تاريخ طبع، صفحات 
 ترجمه ٢٩
 ۴۷۷ايّام تسعه، ص  ٣٠
 ۸۹، ص The World Order of Baha'u'llah، "ريكا و صلح اعظمآم"در توقيع  - ترجمه  ٣١
 ۸۹، ص The World Order of Baha'u'llah، "آمريكا و صلح اعظم"در توقيع  - ترجمه  ٣٢
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 ۱۱نظم جهانى بهائى، ص  ٣٣
 ۲۴مقّدمۀ كتاب اقدس، ص / ۴۲۷قرن بديع، طبع كانادا، ص  ٣٤
 ۹۲دور بهائى، ص  ٣٥
محافل روحانيّۀ ملّيّه در "خطاب به  ۱۹۶۳اكتبر   ۱۶على به دستخط آن هيأت نوراء به تاريخ اشاره معهد ا:  توضيح مترجم ٣٦

ياران محبوب اين هيأت متن قرار ذيل را به "فرمايند،  است که در آن چنين مى" شرق و غرب عالم بهائى شيّد اهلل اركانهم

بتهًال بعد از غور و تمّعن دقيق در نصوص مقّدسۀ مبارکه راجع بيت العدل اعظم متوّجهًا م: رساند اّطالع آن امناء امر رحمان مى

به تعيين وصّى حضرت شوقى افندى ربّانى ولّى امر اهلل و بعد از مشاورات مفّصل و همچنين مالحظۀ آراء حضرات ايادى امر 

فندى ربّانى بکلّى مسدود و اهلل مقيم ارض اقدس به اين نتيجه رسيد که طريق تعيين ولّى ثانى امر بهائى وصّى حضرت شوقى ا

بيت . اين قرار را به جميع ياران ابالغ نماييد. امکان تشريع قوانينى که تعيين َمن ُهَو بعده را ميّسر سازد بالمّره مفقود است

بيت : "خطاب به عالم بهائى نيز آمده است ۱۹۶۳در دستخّط اکتبر ) ۸۳اركان نظم بديع، چاپ دّوم، ص (العدل اعظم 

عظم متوّجهًا الى اهلل پس از مشاورات دقيقه چنانکه قبًال بياران ابالغ گرديد به اين نتيجه رسيد که طريق تشريع قوانينى العدل ا

 )۸۴همان، ص ." (جهت انتخاب ولّى ثانى امر بهائى و وصّى شوقى افندى ربّانى ولّى امر اهلل بالمّره مسدود است
بعد از : "فرمايند خظاب به جوامع بهائى عالم مى ۱۹۶۸جون  ۲۴موّرخ  بيت العدل اعظم در دستخّط : توضيح مترجم ٣٧

صعود هيکل مبارک بر عهدۀ بيت العدل اعظم قرار گرفت که با توّجه به اصول نظم ادارى طريقى اتّخاذ کنند تا دو وظيفۀ 

تواند  حدودى که هدف مزبور مى...ار يابداساسى مؤّسسۀ ايادى امر اهلل يعنى صيانت و تبليغ امر اهلل در طول زمان آينده نيز استمر

بيت العدل اعظم براى انتصاب افرادى ديگر به سمت ايادى امر اهلل . -۱: گردد تحّقق يابد به وسيلۀ نکات ذيل روشن مى

 )۱۲۳ارکان نظم بديع، ص ..." (يابد طريقى نمى
 ۱۰۷لوح لسان حضور، گنجينۀ حدود و احكام، ص  ٣٨
 ۴۷۱، ص الواح وصاى ايّام تسعه ٣٩
 م- دور بهائى درج است  ۸۶ترجمۀ بيان مزبور در صفحۀ  ٤٠
 ۸۳دور بهائى، ص  ٤١
 ۴۷۰ايّام تسعه، ص  ٤٢
 ۲۵نظم جهانى بهائى، ص  ٤٣
 ۸۵دور بهائى، ص  ٤٤
 ۸۵–۸۶دور بهائى، صص  ٤٥
 ۴۶۷الواح وصايا، ايّام تسعه، ص  ٤٦
 ۱۱–۱۲نظم جهانى بهائى، ص  ٤٧
 ۸۶دور بهائى، ص  ٤٨
 ۴۲كتاب اقدس، بند  ٤٩
 ۲۵دور بهائى، ص  ٥٠
 Tablets of  'Abdu'l-Bahaجلد سوم  ۵۹۸مندرج در ص  - ترجمه  ٥١
 ترجمه ٥٢

 



 ٦١

 
 ۲۰۵، ص ۱منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  ٥٣
 ۹۹دور بهائى، ص  ٥٤
 ۳۲نظم جهانى بهائى، ص  ٥٥
 ۱۲۱بند  ٥٦
 ۴۷۷ايّام تسعه، ص  ٥٧
  ۴۸۴ايّام تسعه ، ص  ٥٨
 ۵۹۸ارۀ انوار هدايت، شمترجمه ــ  ٥٩
  ۱۹۳۰مارچ  ۲۱امراهلل،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ٦٠
  ۱۹۳۴فوريه  ۸امراهلل ،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ٦١
  ۱۱الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٦٢
  ۱۲الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٦٣
  از طرف بيت العدل اعظم خطاب به يکى از احبّا ۱۹۸۷مارچ  ۹اى از دستخّط موّرخ  ترجمه ٦٤
  ۱۱–۱۲الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٦٥
  ۶۶۶قرن بديع، صفحۀ   ٦٦
  ۱۹۳۴فوريه  ۸امراهلل،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ٦٧
  همان ٦٨
  ۱۳الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٦٩
  از طرف حضرت ولّى امراهلل به يکى از احبّا ۱۹۳۴امبر سپت ۲۵اى از نامۀ موّرخ  ترجمه ٧٠
  بيت العدل اعظم ۱۹۶۶مى  ۲۷اى از نامۀ موّرخ  ترجمه ٧١
  ۱۳الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٧٢
  ۵۰۰، صفحۀ ۳مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  ٧٣
  ۱۳الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٧٤
   بيت العدل اعظم ۱۹۶۶مى  ۲۷وّرخ اى از دستخّط م ترجمه٧٥
 ۱۳الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٧٦
  همان ٧٧
  همان ٧٨
 بيت العدل اعظم ۱۹۶۵مارچ  ۹اى از نامۀ موّرخ  ترجمه ٧٩
  خطاب به محافل روحانى ملّى ١٩۶٣اکتبر  ۶اى از پيام موّرخ  ترجمه ٨٠
  اعظم خطاب به يکى از احبّا بيت العدل ۱۹۶۹دسامبر  ۷اى از نامۀ موّرخ  ترجمه ٨١
  ۴۱–۴۲، صفحات ۴۲کتاب اقدس، بند  ٨٢
  ۱۵۲، صفحۀ ۶۶کتاب اقدس، بند  ٨٣
  همان ٨٤

 



 ٦٢

 
  ۳۷اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده ، صفحۀ  مجموعه ٨٥
  ۱۴همان، صفحۀ  ٨٦
  همان ٨٧
  ۱۵–۱۶الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٨٨
  ۲۱ همان، صفحۀ ٨٩
  همان ٩٠
  ۲۸همان، صفحۀ  ٩١
  ۱۹۳۴فوريه  ۸امراهلل ،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ٩٢
   ۳۷اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده ، صفحۀ مجموعه٩٣
  ۱۲الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٩٤
  ۲۱همان، صفحۀ  ٩٥
  ۳۷۱ ، صفحۀ۱۹۷۳رحيق مختوم، جلد اّول،  ٩٦
  ۵۰۱، صفحۀ ۳منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  ٩٧
  ۱–۲قانون اساسى بيت العدل اعظم، صفحۀ  ٩٨
  ۲۱الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ٩٩

  ۳۷۱، صفحۀ ۱۹۷۳رحيق مختوم، جلد اّول،  ١٠٠
  ۳۷۲همان، صفحۀ  ١٠١
  ۲۱الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  ١٠٢
  ۱۸۷، شمارۀ ۱از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد منتخباتى  ١٠٣
  ۵۰۱، صفحۀ ۳منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  ١٠٤
  ۱۹۲۳آپريل  ۹امراهلل ،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ١٠٥
  ۳۷مجموعه اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحۀ  ١٠٦

   ۳–۴م، صفحات قانون اساسى بيت العدل اعظ١٠٧ 
  ، خطاب به يکى از محافل ملّى۱۹۵۱فوريه  ۲۵امراهلل موّرخ  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه  ١٠٨
  ۷۶اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده ، صفحۀ  مجموعه  ١٠٩
 ١٩٢۴امراهلل موّرخ خطاب به احبّاى شرق و غرب،  اى از توقيع حضرت ولىّ  ترجمه ١١٠
  ۱۹۳۴فوريه  ۸امراهلل،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ١١١
 ۱۹۶۶مى  ۲۷اى از دستخّط بيت العدل اعظم،  ترجمه ١١٢
 ۱۹۴۷–۱۹۵۷امراهلل خطاب به احبّاى امريکا،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ١١٣
  ۱۹۳۴فوريه  ۸امراهلل،  اى از توقيع مبارک حضرت ولىّ  ترجمه ١١٤
 همان ١١٥
  همان ١١٦


