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  ١ص 
حضرت بهآءا                     

ّاحباء الهى و امآء رحمانى در ممالک غربيه مالحظه فرمايند  ّ:  
  .ياران و ياوران در کرم جليل الهى 



 ّدر بيست و سوم ماه مى اين فرخنده  عيد سعيد نودمين سال امر حضرت بهآءا  
  در اين حين که وارد عقد اخير قرن. سال در سراسر عالم بهائى بر پا خواهد گرديد 

  ّاول دور بهائى ميگرديم شايسته است نظرى به حوادث حيرت انگيز اين امر
ّاش تفکر و تأمل کنيم  ّمهيمن جليل اندازيم و در تصرفات عجيبه ّ.  

  ّوقايع و حوادث اين نود سال به حدى بديع و عظيم است که از فى الحقيقه منظرۀ
  ّحيطه تصور ما خارج است و چون به اين منظره بى مثيل به ديده انصاف بنگريم و
  وقايع طلوع اين امر اعظم و پيشرفت تدريجى آنرا ولو به اجمال در نظر آريم و باليا

 



  ٢ص 
   گرديد و حرکتش را تسريع نمود به اعالن امر ااى را که وسيلۀ و رزاياى مدهشه

  ّاى پى ميبريم که علت حيات امر ا بوده و ّخاطر گذرانيم به حقايق ازليه
  . آن خواهد گرديد ّبالضروره سبب نصرت و غلبۀ

    در اوج اين منظره بديع جمال بيمثال حضرت بهاءا در نهايت عظمت و جالل و
  ّ مستوى و طلعت ريان حضرت باب جوهر عطوفت ومنتهاى هيمنه و وقار بر عرش جالل

  ُمالحت ، آيت استقامت و شهامت ، قصير العمر و کثير الحوادث که در افاضه بر عالميان
حضرت المع و  ّدر اين دور اعظم با نفس جمال قدم سهيم و شريک است در ظل آن

  و. ساطع 
ّاى مخصوص و کامال متمايز از آن دو طلعت مقدس هي در رتبه ّکل منور و جذاب حضرتً ّ  

  ّعبدالبهآء به بزوغ و اشراق و مجد و اقتدارى مشهود که احدى جز مظاهر مقدسۀ
  . امکان جالس باشند ّالهيه به آن فائز نگردند ولو در اعلى رتبۀ
   عليا اخت جليل و عزيزش که آخرين يادگار عصر  افول مرکز ميثاق و صعود حضرت ورقۀ

ّيج ترين فصل تاريخ امر بهائى را خاتمه داد و عصر اول دورّرسولى بود اولين و مه ّ  
  .ّاعز جمال ابهى که عصر رسولى است به آن منتهى شد 
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  ّالواح متقنه وصاياى حضرت عبدالبهآء حلقه اتصالى است که عصر گذشته را با عصر
ٔکنونى که موسوم به عصر تکوين و موصوف به عصر انتقال است الى االبد مرتبط ِ  

   عصراى است که طليعۀ ميسازد و ازهار و اثمار اين عصر ، انتصارات و فتوحات باهره
  .ذهبى دور جمال ابهى خواهد بود 

  ّ  ياران عزيز  قواى دافعه نافذه ساريه از دو ظهور مستقل متعاقب و متتابع بر
  اثر همم و مجهودات حاميان برگزيده امرى که صيتش به اقصى نقطه عالم رسيده

ّضحًا مشهودًا در مؤسسات و مشروعات بهيه بتدريج حلول مينمايد و مجسم ووا ّ ّ  
ّمصور و مشخص ميگردد    و اين تأسيسات از مفاخر و امتيازات اين عصر است و بر .ّ

  ّماست که با رفتار و کردار خود اين عصر را مخلد و جاويدان سازيم زيرا نفوذ و
ّال سلطنت الهيه کهآست و بايد مّتأثير مؤسساتى که اکنون در حال تکوين ا ً  

ّحاکى از حلول عصر ذهبى جمال قدم است بر آن مستقر شود منوط و معلق به مجهودات ّ  
ّحاليه و على الخصوص به درجه همت و کوششى است که در تأسى و اقتداء به روش ّ ّ  

  .اسالف دلير و جانفشان مبذول ميگردد 
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ّسنين اوليۀمقصود اين عبد از مراجعه به حوادث     امر که مشحون از جانفشانى وّ

ّدالورى است ذکر تاريخ و حتى بيان رئوس وقايع مهمۀ    امر ا از بدو تأسيسّ
  اى که سبب ظهور اين حوادث گشته تشريح ّتا حال نيست و نيز قصد ندارم که قوه نافذه

   تشکيالتو تبيين نمايم و يا درجه نفوذ و تأثير آنرا در اکثر ملل و اقوام و
ّتاريخ حقيقى حيات مؤمنين اوليۀ. بشرى در اقطار مختلفه بيان کنم     عصر رسولىّ

ّاين امر نازنين و تحقيقات کاملى که مورخين مبرز بهائى در مستقبل ايام بعمل ّ ُّ  
  خواهند آورد بيان بليغى از تاريخ آن اعصار در اختيار اخالف خواهد گذاشت که در

  منظور اصلى اين عبد در اين مرحله. ى اين عبد مقدور نيست حال حاضر انجام آن برا
  اى از ّخطير تاريخ بهائى آنست که توجه بانيان نظم بديع حضرت بهآءا را به پاره

  شان ّحقايق اساسى معطوف دارم که تشريح و تبيين آن آنان را در اجراى وظائف مهمه
  .ّبنحوى مؤثر کمک و مساعدت نمايد 

  ّه مقام و موقعيت بين المللى که امر ا تاکنون احراز نموده است  از اين گذشت
   .ًقطعًا مستلزم آنست که اصول اساسى آن کامال واضح و روشن گردد
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ّتقدم شايان و بى مثيلى که امر بر اثر مجهودات باهره احباى امريک حاصل نموده ، ّ  

ّتوجه موفورى که اولين مشرق االذکار غرب در بين ا   جناس و اقوام مختلفه بوجودّ
  ّ مؤسسات بهائى در بيش از چهل اقليم از اقاليمّآورده ، تأسيس و تحکيم مستمر

  ٔيه ، انتشار کتب و آثار بهائى به بيست و پنج لغت از لغات کثير االشاعه ،ّمترق
ّ احباى ايران در ابتياع اراضى سومين مشرق االذکار عالم درّقيت اخير قاطبۀّموف ّ  
  ّ آن کشور ، اقداماتى که در آن اقليم براى تشکيل سريع اولين محفل عاصمۀجوار

ُروحانى ملى به عمل ميآيد و اعضايش امناى جامعه   ّاى هستند که اکثريت معتنابه ّ
  پيروان امر حضرت بهآءا را تشکيل ميدهند ، طرح بنيان رکنى ديگر از ارکان بيت

  ّحانى ملى در نيمکره جنوبى ، شهادتهاى رسمىّسيس اولين محفل روأعدل اعظم يعنى ت
  که شفاهًا و کتبًا از مقام سلطنت و دوائر دولت و محاکم بين المللى و رؤساى

  ّاديان در توصيف اين امر داده شده ، شهرت و معروفيتى که بر اثر مفتريات اعداى
  ّ و تعصباتلدود قديم و جديد حاصل نموده ، استخالص جمعى از پيروانش از قيود شعائر

  ّمذهبى در متقدمترين کشور اسالمى ،
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ّکل داللت بر آن دارد که جامعه غالبه اسم اعظم با سرعتى حيرت بخش مظفرًا ّ  

  .ّمنصورًا در پيشرفت و تقدم است 
ّ  احباى عزيز  در اين اوان که انظار عالميان بيش از پيش متوجه ماست الزم ّ  

  ّهائى که به عنوان ولي امر حضرت بهآءا بر ّليتميدانم براى ايفاى وظائف و مسئو
  ّعهده دارم حقايقى را تصريح و تأکيد نمايم که اساس امر بر آن استوار است و اول

  .وظيفه و تکليف ما حفظ و صيانت آن حقايق است 
  ّ  اگر اين حقايق کما ينبغى و يليق مفهوم و در نهايت شجاعت اقامه گردد مطمئنًا

   ما را تقويت نموده و در دفع حيل و تدبيرات خصم لدودى که هموارهقواى روحانى
ّمترصد فرصت است مساعد و ظهير ما خواهد بود  ُ.  

  ّ  به عقيده راسخ اين عبد اولين وظيفه هر يک از پيروان با وفاى امر حضرت
  ّ مبذول دارد تا مقصد و اهميت اينّبهآءا آنست که همواره سعى موفور و مستمر

  . اعظم را بهتر درک نمايد امر
  ّ  بديهى است عقول محدود بشرى هرگز به عظمت ظهور و جامعيت اين امر و

 



  ٧ص 
   با اينحال بر ما فرض و .ّتقدس اين امانت الهى چنانکه بايد و شايد راه نيابد

  واجب است همواره بکوشيم تا حقايق و اصول و مبانى مخزونه در اين امر مبارک را
   رخ بگشايدهمائيم زيرا به اين ترتيب در ترويج امر ا الهامات جديدبهتر درک ن

  .و سبب مزيد توفيق گردد 
  ّ  در مکتوبى که به احباى امريک در تبيين مقام حضرت باب مرقوم گرديد به عظمت بى
ّمثيل ظهور حضرت بهآءا که حضرت باب خود را مبشر حقير و خاضع آن خوانده است ُ  

  حضرت اعلى که بفرموده حضرت بهآءا در کتاب مستطاب. ره گشت ًاجماال اشا
  ايقان همان قائم موعودى است که بنفسه بيست و پنج حرف از بيست و هفت حرفى را که

ّجميع انبياء مأمور به بيان آن بوده ظاهر فرموده است بر اعظميت و اکمليت ظهور ّ  
  نطفه ظهور بعد اقوى: " ميفرمايد در کتاب بيان فارسى . متعاقب خويش شهادت داده 

  ُ جوهرة فى ذکره و هوتقد کتب: " و نيز . "  از جميع اهل بيان بوده و خواهد بود 
ّانه ال يستشار باشارتى و ال بما نزل فى البيان    ّان البيان و من: " و نيز "  ّ

ُفيه طائف فى حول قول من يظهره ا  
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  و"  ّ من فيه طائف فى حول قول محمد رسول ا و) انجيل ( ٔبمثل ما کان االلف 

ّاگر يک آيه از آيات من يظهره ا را تالوت کنى اعزتر خواهد بود از" نيز  ُ  
  ّامروز بيان در مقام نطفه است و در اول ظهور من... ّآنکه کل بيان را ثبت کنى 

   ترند بسوى او ازبيان و مؤمنين به بيان مشتاق... يظهره ا آخر کمال بيان است 
ّکل بهآء بيان من يظهره ا است کل رحمت... اشتياق هر حبيبى به محبوب خود  ّ  

  ".ّاز براى کسى که ايمان به او آورد و کل نقمت از براى کسى که به او ايمان نياورد 
  ّو نيز در توقيعى خطاب به سيد يحيى دارابى ، که به وحيد معروف و در علم و دانش

  :صاحت و بالغت و نفوذ سرآمد اصحاب و اقران بود ، چنين انذار ميفرمايد ّو قوه ف
َفو الذى فلق الح"  ّ و برأ النسمة لو ايقنت بانک يوم ظهوره ال تؤمن به ّةبّ   رفعت ٔالّ

ّ احدًا من النصارى يؤمن به لجعلته قرةّو لو علمت ان... عنک حکم االيمان  ّ  
  . "االيمان من دون ان اشهد عليه من شىء ّعيناى و احکمت عليه فى ذلک الظهور ب

  سبحانک: " و در يکى از مناجاتهائى که با حضرت بهآءا راز و نياز ميفرمايد 
ّاللهم ّالي ا يا الهى ما اصغر ذکرى و ما ينسب ّ ما  ه اليک فلتقبلنى ونسبّال اذا اريد ان اِ
  ينسب
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ّالي بفضلک  ِ" .  

ٔو نيز در قيوم االسمآء که در    تفسير سوره يوسف نازل گشته و به شهادت صاحبّ
  حضرت باب است اين کلمات که اشاره به" ّاول و اعظم و اکبر جميع کتب " کتاب ايقان 

ّيا سيد االکبر ما انا بشىء اال: " حضرت بهآءا است زيارت ميشود     و قدّ
ّاقامتنى قدرتک على االمر ما اتکلت ّفى االمر اال ّ اال عليک و ما اعتصمت  فى شىءٔ ٔ

  ِاليک
ّيا بقية ا قد فديت بکلى لک و رضيت السب...  ّ ّ فى سبيلک و ما تمنيت االّّ ّ  

  و نيز در همان تفسير. " ّتک و کفى با العلي معتصمًا قديما ّالقتل فى محب
ّو هنالک فاظهر من السر: " خطاب به آن حضرت ميفرمايد  ٔ سرًا على قدر سم االبرّ ّ   ةّ

ّالکبر ليموتن الطوريون فى السيناء عند مطلع رشح من ذلک النور المهيمنفى طور ا ّ ّ ّّ  
  . "الحمراء باذن ا الحکيم 

    دليل ديگرى که گواه عظمت شريعت حضرت بهآءا است اين قسمت از لوح حضرت
  :ّعبدالبهآء است که به افتخار يکى از احباى معروف زردشتى صادر گرديده 

  ّدر خصوص توقف آفتاب مرقوم نموده بودى که در کتاب: " ٔ  قوله االعلى 
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ّزردشتيان  مرقوم است که در آخر دوره مقرر است که اين توقف در سه ظهور واقع گردد ّ .  

ّدر ظهور اول ده روز آفتاب در وسط آسمان توقف نمايد      .در ظهور ثانى بيست روز. ّ
   در اين خبر ظهور حضرت رسول است که شمسّبدانکه ظهور اول. در ظهور ثالث سى روز 

  ُحقيقت در آن برج ده روز استقرار داشت و هر روز عبارت از يک قرن است و آن صد سال
  ّبه اين حساب هزار سال ميشود و آن دور و کور محمدى بود که بعد از غروب نجوم امامت

  حى له الفداء استُتا ظهور حضرت اعلى هزار سال است و ظهور ثانى ظهور نقطه اولى رو
که شمس حقيقت در آن دور بيست سال در آن نقطه استقرار داشت بدايتش سنه شصت 

  هجرى
  بود و نهايتش سنه هشتاد و در دور جمال مبارک چون شمس حقيقت در برج الهى که

ّ شمس است طلوع و اشراق فرمود مدت استقرارش عدد سى بود که آن نهايت مدتخانۀ ّ  
ًت در يک برج تمام لهذا امتدادش بسيار اقال پانصد هزار سال استقرار آفتاب اس ّ" .  

  ّ  از تفسير صريح و تبيين قاطع اين نبوت قديمه واضح و مبرهن است که اهل بهآء
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ّبايد طرًا شريعت محمدى را ظهورى مستقل ّ   و نيز اين.  و من عند ا دانند ّ
ّبيانات تلويحًا داللت بر حقانيت امامت ي   ى دارد که حضرت باب ئعنى سالله طاهرهّ

   فيض الهى بودهّاز فرد ممتاز آن منشعب و آن سالله مدت دويست و شصت سال واسطۀ
  . اسالم بشمار ميرفته ّين ثمين شريعت مقدسۀلو يکى از ثق

ّ  بعالوه بايد معترف بود که نبوت فوق داللت بر استقالل شريعت بابيه داشته و ّ  
اين حقيقت است که چون هر ظهورى اکمل از ظهور قبل است لذا ّن و مؤيد ّمتضم

  فيوضات
ّالهيه که هر نبي در عصر خود به نوع بشر افاضه مينمايد بالنسبه به عصر قبل که ّّ  
  ميزان استعداد به آن پايه نبوده است اعظم و ازيد خواهد بود ، لذا صرفنظر از

  ّى آئين بهائى قائل بود ، اين نبوت ديگرى که ممکن است براّت و امتياز ذاتيۀيلفض
  ظهورى. به تنهائى داللت بر قدرت و عظمت بى نظير ظهور حضرت بهآءا مينمايد 

   آن طفل سبق خوانيم و هرگز به درک ظهورات و بروزاتکه براى فهم قواى مکنونۀ
  .ّ آن موفق نخواهيم شد کاملۀ

ّءا کما هو حقه توجه و امر حضرت بهآ  هر گاه به حقايق و معانى عاليۀ ّ   ّتعمق نمائيم ُ
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  بايد آئين بهائى را در اعلى رتبه يک کور عظيم و آخرين مرحله يک سلسله ظهوراتى
  قرار دهيم که بر حسب استعداد و تکامل نوع بشر يکى پس از ديگرى ظاهر گرديده و

ّکال مقدمه اين ظهور اعظم بوده ً   .اند  ّ
  م شروع و به حضرت باب منتهى ميشوند همواره طريق را صاف و  اين ظهورات که از آد

ّهموار کرده و بنهايت تأکيد حلول يوم االيام را که ميقات ظهور موعود کل اعصار ّ  
  .اند  است بشارت داده

  ً  الواح و آثار حضرت بهآءا کامال شاهد و گواه اين حقيقت است و مختصر
کرارًا در وصف ظهور خود به کمال هيمنه وّتوجه به بياناتى که حضرت بهآءا   

  ّاند اهميت اين ظهور اعظم را که آن حضرت واسطه ابالغ آن قدرت اظهار فرموده
  ّبنابراين براى آنکه اهميت و مفهوم. ًاند کامال روشن و مبرهن خواهد نمود  بوده

  ک جمالاين ظهور اعظم بهتر درک گردد بايد نظر را به آثار و الواح صادره از کل
  . اين ظهور مهيمن خطير است معطوف داشت أ و منشأاقدس ابهى که مبد

 جمال اقدس ابهى و همچنين حضرت اعلى و حضرت عبدالبهآء در ذکر اين ظهور بى
  مثيل

 



  ١٣ص 
   آن و در وصف اين يوم که اهل عالم قرنها در انتظار آنو عديل و قواى عجيبه دافعۀ
   اين ظهور مقام نفوسى که معترف بر حقايق مکنونۀّوبسر ميبرده و نيز در بيان عل

  اند که ّاند چنان گنجينه نفيسى از آثار مقدسه براى اخالف به يادگار گذاشته گرديده
  اين قبيل آيات و الواح بقدرى. نسل حاضر کما ينبغى و يليق پى به ارزش آن نبرد 

  دارند ممکن است به قدر وّمهيمن و لطيف است که فقط نفوسى که در لسان نزولى تبحر 
ّارزش آن پى برند و به حدى زياد است که براى جمع آورى قسمتهاى مهمۀ    آن بايد بهّ

   .تنهائى کتابى تأليف گردد
ُ  آنچه فعال مقدور است ذکر منتخباتى است که از الواح کثيره استخراج گشته  ً:  

ّتا الحق ان االمر عظي: " حضرت بهآءا ميفرمايد    م عظيم  هذه کلمةّ
ّکررناها فى اکثر االلواح لعل يتنبه بها العباد  ّّ" .  

ِهت الظهورات الى هذانتّو نفسى الحق قد ا: " و نيز به اصرح بيان ميفرمايد  ٔالظهور االعظم  ّ ّ
" .  
  آنچه در اين ظهور امنع اعلى ظاهر شده در هيچ عصرى از اعصار ظاهر نشده" 
 



  ١٤ص 
  . "و نخواهد شد 

ّانه هو الذى سمى فى التورا: "  نيز مخاطبًا لنفسه ميفرمايد   و ّ    بيهوه و فىةّّ
ّاالنجيل بروح الحق و فى الفرقان بالنبأ العظيم  ّ" .  

  ّ يشهد بذلک کلٌل کتابزُ و ما نٌرسل رسولاّقل هذا لهو الذى لواله ما   " 
  ادلها کتب العالمينکالم ا و لو انحصر بکلمة ال تع: " و نيز . "   ٔاالشياء 
  ّاند و اال بابى از علم بر وجه عباد مفتوح اکثرى از ناس به بلوغ نرسيده. "   " 

ٔميفرمود که کل من فى السموات و االرض به افاضۀ ّ    او از علم ما سوى خودّ قلميۀّ
  . " ميشدند ّرا غنى مشاهده نموده بر اعراش سکون مستقر

   ابهى انّمن رحيق المسک على جبينى البيضاء بخطقل تا قد رقم قلم القدس   " 
ّيا مال االرض و السماء  ان هذا لهو المحبوب الذى ما شهدت عين االبداع مثله ّ ّ ٔ ٔ  

ّو ال عين االختراع شبهه و انه لهو الذى قر   . "الجميل  ت بجماله عين ا الملک العزيزّّ
  النجيل قد فتح بابٔقل يا مال ا: " ّ  و نيز خطاب به امت مسيح ميفرمايد 

 



  ١٥ص 
ّالسمآء و اتى من صعد اليها و انه ينادى فى البر و البحر  و يبشر الکل ّ ّ ّ ّ  

ّبهذا الظهور الذى به نطق لسان العظمة قد اتى الوعد و هذا هو الموعود االبن ّ  
ّفى الوادى المقدس ينادى لبيک اللهم ّّ   ّو الطور يطوف حول البيت و... ّ لبيک ّ

  ٔى قد اتى المقصود بمجده المنيع قل قد جاء االب و کمل ما وعدتمّالشجر يناد
  به فى ملکوت ا  هذه کلمة سترها االبن اذ قال لمن حوله انتم اليوم ال

  ّقل هذا هو الذى... ّلى جميع الحق ِ ليرشدکم اّقد جاء روح الحق... تحملونها 
ٔمجد اال   ."بن و رفع امره ّ

ّ الذى وعدتم به فى کل االلواح و قد جائکم ليتمّقل قد اتى معزى: "   و نيز  ّ ّ  
  . "ّوا فى اقطار العالم لعل تجدونه صّ تفحالحکمة و البيان اذًا

ّيا کرمل بشرى صهيون قولى اتى المکنون بسلطان غلب العالم و بنور ساطع به  "  َ  
ّاسرعى ثم طوفى مدينة ا التى نزلت من... ٔاشرقت االرض و من عليها  ّ ّ  

ّمآء و کعبة ا التى کانت مطاف المقربين و المخلصين و المالئکةّالس   . "العالين  ّ
ّقل انى انا المذکور بلسان االشعيا و زين باسمى: "   و نيز در جاى ديگر  ّ  

ّان الطور يطوف حول مطلع الظهور و الروح ينادى من. " " ّالتورية و االنجيل  ّ ّ   الملکوت ّ
 



  ١٦ص 
  يا ابناء الغرور هذا يوم فيه سرع کوم ا شوقًا للقائه و صاحوا و تعالوا ّمله

  ّالصهيون قد اتى الوعد و ظهر ما هو المکتوب فى الواح ا المتعالى العزيز
ّقد اخذ االهتزاز ارض الحجاز و حرکتها نسمة الوصال تقول يا ربى. " " المحبوب  ّ  

ذى اماتنى هجرک طوبى لمن ّالمتعال لک الحمد بما احييتنى نفحات وصلک بعد ال
  اقبل

  . "قل قد اتى ايليا و طاف العرش فى البکور و االصال . " " اليک و ويل للمعرضين 
  قد اقبلت: امروز سليمان بابساط طائف حول است و به اين کلمه عليا ناطق  " 

ًاليک يا مولى العالم منقطعًا عما عندى آمال ما عندک  ّ" .  
  ّ حضرت بهآءا اندکى قبل از سرگونى به عکا منفاىۀ و نيز در لوحى از يراع

  :ّمقصرين و مجرمين اين کلمات مسطور 
  ّهذا يوم لو ادرکه محمد رسول ا لقال قد عرفناک يا مقصود المرسلين و لو  " 

ّادرکه الخليل ليضع وجهه على التراب خاضعًا  ربک و يقول قد اطمئن قلبى يا ّ ّ  
ٔالسموات و االرضين و اشهدتنى ملکوت امرک و جبروت اقتدارک اله من فى ملکوت  ّ...  

  . "ّلو ادرکه الکليم ليقول لک الحمد بما اريتنى جمالک و جعلتنى من الزائرين 
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  ّقد اخذ اهتزاز الوصال شطر الجنوب و الشمال نسمع نداء البطحاء تقول لک الحمد" 

ّيا ربى االبهى بما تضوع عرف قميص وصلک    ّفى تلک الديار و من جهة اخرى ارتفعّٔ
  اماتنى ّالنداء من المسجد االقصى يقول لک الحمد بما احييتنى نفحات قربک بعد اذ

ّهجرک يا محبوب من فى االرضين و السموات  ٔ" .  
  :  و نيز در باره قدرت و عظمت غالبه خويش ميفرمايد 

ّ لو يقوم واحد على حب البهآء فى ارض اّتا الحق"    ّالنشاء و يحارب معه کلُ
ّمن فى االرض و السمآء ليغل ّ    ."به ا عليهم اظهارًا لقدرته و ابرازًا لسلطنتهٔ

ّفو ا الذى ال اله اال هو لو يقوم احد منکم على نصرة امرنا"  ّ  
ُليغلبه ا على م ّ الف و لو ازداد فى حبه ليغلبه ا على من فىائةّ ّ  

ٔالسموات و االرض کذل   . "ّک نفخنا روح القدرة فى کل االشطار ّ
ّامروز سيد روزها و سلطان ايام: "   و در توصيف عصر ظهور خود ميفرمايد    . "هاست  ّ

  امروز روزى است که در آن محبوب عالم يعنى کسى که از ازل االزال مقصود  " 
  )ترجمه . " ( عالميان بوده ظاهر گشته است 

 



  ١٨ص 
  ّوار ظهور منور و جميع اشياء به ذکر و ثنا و فرح و سرورامروز عالم به ان  " 

  در کتب الهى از قبل و بعد بياد اين يوم مبارک عيش اعظم بر پا  طوبى. مشغول 
  . "از براى نفسى که فائز شد و به مقام يوم آگاه گشت 

  اى از اين تسبيح و توصيف کما ينبغى و يليق پى ميبردند چنان ّاگر ناس به ذره  " 
ّستغرق درياى سرور ميشدند که بکلى متحير و منصعق ميگشتند و از افق عرفان ساطعم ّ  

  )ترجمه . " ( و مشرق مشاهده ميشدند 
  اى اهل عالم انصاف دهيد  آيا سزاوار است نفسى را تکذيب: "   و نيز ميفرمايد 

  وصالشدر اشتياق ) ّمحمد ( آرزوى لقايش را مينمود و حبيب ) موسى ( کنيد که کليم 
 ّاز شدت محبتش به آسمان عروج فرمود و نقطه) مسيح ( بسر ميبرد و روح ا ّ  

  )ترجمه . " ( اولى در سبيلش جان رايگان نثار کرد 
  :ّ  و نيز پيروان خود را به اين بيان متذکر ميدارد 

  ...وقت را غنيمت شماريد چه که قرون و اعصار به آنى از آن معادله ننمايد   " 
ّشکى نبوده و نيست که ايام مظاهر حق...  و ماه شبه اين يوم را نديده آفتاب ّ   جالله ّ جلّ

 



  ١٩ص 
ّ منسوب و در مقامى به ايام ا مذکور و لکن اين يوم غير ايامّبه حق   از. هاست  ّ

  . "ّختميت خاتم مقام اين يوم ظاهر و مشهود 
  :ناطق  بهآءا به اين نداى احلىّويت امر مستور حضرت ُ  و نيز در ذکر قوائى که در ه

  از حرکت قلم اعلى روح جديد معانى به امر آمر حقيقى در اجساد و الفاظ دميده  " 
  اينست بشارت اعظم که از قلم. شد و آثارش در جميع اشياى عالم ظاهر و هويدا 

  . "مظلوم جارى شده 
  :  و نيز در مقام ديگر 

ّيا بني انها ان: " وم يومى است که ميفرمايد امر عظيم است و مطلب بزرگ و ي  "  ّ ُ  
ّتک مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة او فى السموات او فى االرض يأت بهآءا ّ  

  . "ّان ا لطيف خبير 
  ّ اليوم اگر ذره از جوهر در صد هزار من سنگ محفوظ باشد و در خلفّتا الحق  " 

   جوهر را ازّالهى او را ظاهر فرمايد و آن ذرۀسبعة ابحر مستور هرآينه دست قدرت 
  . "او فصل نمايد 

 



  ٢٠ص 
  نفسى که از ماء امر الهى سقايه شد به جميع نعم و آالء باقيه که از طرف  " 

ّخداوند از اول ال اول الى آخر ال آخر مقدر گشته فائز شود  ُ ّ   )ترجمه . " ( ّ
  حياتى است که ميتواند خلق جديدى راهر حرفى که از فم عنايت نازل داراى روح   " 

ّخلق نمايد و احدى جز خداوند بر اين قدرت غالبه پى نبرد  انه على کل شىء ُ . " ( عليما  ّ
  )ترجمه 

ّلو نريد ان نظهر من ذرة شموسًا ال لهن بداية و ال نهاية لنقدر  "    و نظهر ٍّ
ّکلهن ٔور السموات و االرض وّ بامرى فى اقل من حين و لو نريد ان نبعث من قطرة بحّ ّ  

  . "ّنفصل من حرف علم ما کان و ما يکون 
ّعنده السم لو يلقيه على السم  "  ّ   . "ّ لينقلب بالدرياق االعظم ٔ

  :ّ  و نيز در باره علو مقام مؤمن حقيقى ميفرمايد 
ّقسم به حزن جمال ذوالجالل که از براى مقبل مقامى مقدر شده که اگر اقل من  "  ّ ُ  

  از آن مقام بر اهل ارض ظاهر شود جميع از شوق هالک شوند  اينست که درّسم ابره 
  . "حيات ظاهره مقامات مؤمنين از خود مؤمنين مستور شده 

 



  ٢١ص 
  ّق من فى االمکان من مقامات الذينعلو کشف الغطاء لينص: "   و نيز ميفرمايد 

ّتوجهوا الى ا و انقطعوا فى حبه عن العالمين  ِّ" .  
  :ز در بيان امتياز اين ظهور نسبت به ظهور قبل ميفرمايد و ني
ّاگر اليوم کل من فى السموات و االرض حروف بيانيه شوند که به صد هزار"  ّٔ ّ  

ّرتبه از حروفات فرقانيه اعظم و اکبرند و اقل من آن در اين امر توقف نمايند از ّ ّ  
  . "معرضين عند ا محسوبند و از احرف نفى منسوب 

  يوم فضلى ظاهر شده که در يک يوم و ليل اگر کاتب از عهده بر آيد معادل بيانال" 
  . "ّفارسى از سمآء قدس ربانى نازل ميشود 

  :و نيز در خطابى به ابناء وطن خويش ميفرمايد 
ّاعلموا يا مال االعجام بانکم لو تقتلوننى يقوم ا احد"  ٔ    مقامى و هذه منًأ

  و لو"  ". ال من تبديل و ال من تحويل تهّلسن و لن تجدواّسنة ا قد خلت من قبل 
ّ انه يظهر من قطب البحر و يقول انى محيى العالمين ّربّيسترون النور فى ال   و... ّ

  لو يلقونه فى بئر ظلماء يجدونه فى اعلى الجبال ينادى قد اتى المقصود بسلطان
  العظمة و االستقالل

 



  ٢٢ص 
ّع من افق السمآء و ينطق باعلى النداء قد اتىٔو لو يدفنونه فى االرض يطل ّ ُ  

ّالبهآء بملکوت ا المقدس العزيز المختار  ُ" .  
  قد کنز فى هذا الغالم من لحن:   " انگيز ميفرمايد  و نيز در ضمن بيانى حيرت
ٔلو يظهر اقل من سم االبر ّ   ٔ االوراق و تسقط االثمار من االشجارّ الجبال و تصفرّلتندکة ّ

ّتوجه الوجوه لهذا الملک الذى تجده على هيکل النار فى هيئة النور  االذقان وّو تخر ّ ّّ  
ًتشهده على هيئة االمواج فى هذا البحر المواج و مرة تشهده کا ّو مرة ّ ّ ّشجر التىلٔ ّ  

ّ ثم افنانها الى مقام الذىأاصلها ثابت فى االرض الکبرياء و ارتفعت اغصانه ِ ّ  
  . "صعد عن وراء عرش عظيم 

   غالبه شريعت ا بايد بعدًا ظاهرّ  و نيز در بشارت به نظمى که بر اثر قوۀ 
  :و آشکار گردد از قلم اعلى چنين نازل 

ّقد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم و اختلف الترتيب به  "  ّ   ّا البديع الذىذّٔ
  . "ٔما شهدت عين االبداع شبهه 

  اشارات خ متين ال تزعزعه ارياح العالم و الّانه وضع امره على اساس ثابت راس  " ... 
 



  ٢٣ص 
  . "ُاالمم 

  و نيز در سوره هيکل که يکى از مهمترين کتب حضرت بهآءا است آيات
ّبينات ذيل که هر يک مدل بر قوه غالبه مودوعه در اين ظهور الهى است چنين مسطور  ّّ

  :است 
  ّالى اال جماله و ال فىّقل ال يرى فى هيکلى اال هيکل ا و ال فى جم" 

ّکينونتى اال کينونته و ال فى ذاتى اال ذاته و ال فى حرکتى اال حرکته و ال فى ّ ّ  
ُسکونى اال سکونه و ال فى قلمى اال قلمه العزيز المحم ّ   ود  قل لم يکن فى نفسىّ

ّاال الحق ّ و ال يرى فى ذاتى اال ا ّ" .  
ّقل ان الروح القدس قد خلق بحرف مما"  ّ ّ نزل من هذا الروح االعظم ان کنتمّ   . "تفقهون  ّ
ّو عندنا علم لو نلقى على الکائنات کلمة منه ليوقنن کل به ظهور ا و"  ّ  

ّ على اسرار العلوم کلها و يبلغن مقامًاّلعنّعلمه و يط    يرون انفسهم اغنياء عنّ
ٓعلوم االولين و اال    منها حرفًاان نذکر ّخرى التى ال نقدراخرين و لنا علوم ّ

ّو ال الناس يستطيعن ان يسمعن ذکرًا منها کذلک ننبأ ّ ّ العالم الخبير  لکم بعلم ا" .  
 



  ٢٤ص 
ٌ خلقًا ما اطلع عليهم احدتهو يبعث باراد"  ّ اال نفسه المهيمن القيوم ّ ّ" .  

  ّ و يبعث قومًا ينصرنةّسوف يخرج ا من اکمام القدرة ايادى القوة و الغلب  " 
ّرن االرض من دنس کل مشرک مردود و يقومن على االمر و يفتحنّغالم و يطهال ّٔ ّٔ ّ  

ّالبالد باسمى المقتدر القيوم و يدخلن خالل الديار و يأخذ رعبهم کل العباد ّ ّ ّ  
  . "ّهذا من بطش ا ان بطشه شديد 

   حضرت بهآءا که در وصف اين  دوستان عزيز  اين است نصوصى از الواح مبارکۀ
  ّاى از آيات حضرت اعلى نيز که هر يک مؤيد عظمت اين نبذه. ظهور اعظم نازل گشته 

  تنها آنچه باقى مانده ذکر شواهدى از الواح حضرت. ظهور است از قبل اشاره گرديد 
ّعبدالبهآء مبين منصوص آيات ا است که اين موضوع مهم را تبيين و نکات ّ  

   الحقيقه در مکاتيب و الواح حضرت عبدالبهآء هماندقيقه ئى آنرا تشريح مينمايد  و فى
  درجه صراحتى که حضرت بهآا و حضرت اعلى در توصيف و تمجيد اين ظهور منيع

   از جمله در يکى از الواحى که در اوائل دوره ميثاق.اند مالحظه ميشود  بکار برده
  :صادر گشته اين بيان مبارک مذکور 

 



  ٢٥ص 
  ا به سر آيد و هزاران اعصار منقضى شود تا شمس حقيقت درقرنها بگذرد و دهره" 

  چه قدر شکرانه الزم و چه قدر حمد و... ع نمايد و حمل طلوع و سطبرج اسد و خانۀ
ّثنا سزاوار که به اين نعمت عظمى موفق و مؤيد گشته   ايم ، صد هزاران جان فداى ّ

   ... "اين فوز و فالح ، صد هزاران جان قربان چنين لطف و نجاح
ّاولياء پيشينيان چون تصور و تخطر عصر جمال مبارک: " و نيز ميفرمايد  ّ  

  . "مينمودند منصعق ميشدند و آرزوى دقيقه ئى ميکردند 
 "ّجميع اولياء در اعصار و قرون ماضيه گريان و سوزان آرزوى آنى از ايام ا  

  . " شتافتند را مينمودند و در اين حسرت از اين عالم فانى به جهان باقى
  جود جمال ابها را مشاهده نمائيد که ما را بدون استعداد و استحقاق ، فضل و" 

  ّمحض فضل و اشفاق در اين قرن اشراق ، روح و حيات بخشيد و در ظل راية شاهد آفاق
  . "ّمحشور فرمود و به موهبتى مخصص داشت که منتها آرزوى بزرگواران بود 

  ّاعلى در جنت عليا آرزوى رجوع به اين عالمٔ مال ّاليوم حقايق مقدسۀ" 
ّمينمايند تا موفق به خدمتى به آستان جمال ابهى گردند و به عبوديت عتبۀ قيام کنند  ّ مقدسهّ

" .  
 



  ٢٦ص 
ّر که به ترقى و پيشرفت امر ا در مستقبل ايام اشاره شدهيگو در لوحى د   :ميفرمايد  ّ

ّبلى بلى و لبيک لبيک مرتفع خواهد شد چه کهعنقريب از جميع اقطار عالم نداى "  ّ  
  . "ّمفرى از براى احدى نبوده و نيست 

  ّ اين موهبت عظمى و اين منقبت کبرى حال اساسش به يد قدرت الهيه در عالم"
ّامکان در نهايت متانت بنيان بنياد يافت و به تدريج آنچه در هويت دور مقدس است ّ ُ  

  ّت انبات و آغاز ظهور آيات بينات  در آخر اين قرنن بدايٓاال. ظاهر و آشکار گردد 
  . "و چه موهبت آسمانى بود و عصر معلوم و واضح گردد که چه بهار روحانى 

  :ّلو مقام مؤمن حقيقى به اين ظهور ميفرمايد عو نيز در باره 
  . "العزم  ّمؤمنين اين ظهور به مقام انبياى بنى اسرائيل رسند اما نه انبياى اولو" 
  ّنيز راجع به ظهوراتى که در مستقبل ايام در امتداد کور بهائى ظاهر خواهندو 

  : بيان صريح که فصل الخطاب است ناطق ينگرديد حضرت عبدالبهآء به ا
ّاما المظاهر المقدسة التى تأتى من بعد فى ظلل من الغمام من حيث"  ّ ّ  

  . "يشاء  يفعل ما ةّاالستفاضه هم فى ظل جمال القدم و من حيث االفاض
 



  ٢٧ص 
  :ّبه يکى از نفوس مهمه ميفرمايد خطاب و نيز در لوحى 

  اش اى دوست  آتشى از ملکوت در قلب عالم در سدره مبارکه مشتعل گشته که شعله" 
  ُعنقريب در ارکان عالم بر افروزد و پرتوش آفاق امم را روشن نمايد  جميع عالمات

   در جميع کتب و صحف بوده تمامًا واضحّظاهر شده و کل اشارات مشهود گشته و آنچه
ّگرديده  محل توقف براى احدى نمانده  وقت تنگ است و حرکت خيل الهى بى ... ّ

  درنگ
  . "بايد سبقت و پيشى گرفت و شمع نورانى افروخت 

  و باالخره در ضمن يکى از الواح که در اوائل دوره ميثاق در حالت جذبه و نشئه
  :ّنين با وفاى معروف صادر اين کلمات مهيجه مذکور روحانى خطاب به يکى از مؤم

  اى دوست چه گويم و چه نويسم که نداى الهى از ملکوت ابهى چنان بلند است که" 
ّ سکونش بدرد و از صداى صالى ابهى عالم امکان بکلى گوش نزديک است پردۀ

  بحرکت فوق
  . "العاده وجودى از هم بپاشد  بيش از اين ممکن تحرير نيست 

  اين آثار. ياران عزيز  آنچه در فوق مسطور گشت براى بيان مقصود کافى است 
ّمختلفه که از کلک مطهر حضرت اعلى و حضرت بهآءا و حضرت عبدالبهآء در   موارد  ُ

 



  ٢٨ص 
  عديده نازل گشته براى هر خواننده منصف دليلى است که در تاريخ شرايع و اديان اين

ّ اهميت اين کور مقدس بحدى .مت بى نظير و مثيل استّکور از حيث علو شأن و عظ ّ ّ  
  ّنفوذ و تصرفاتش چه در. است که آنچه در اين باره گفته شود مبالغه نخواهد بود 

ّگذشته و چه در مستقبل ايام يعنى در حينى که تمدن کنونى رو به زوال ميرود و نظم ّ  
  . است ّبديع الهى جلوه و ظهور مينمايد خارج از حد وصف و بيان

  ّاى بر سبيل تذکر به  موضوع و بسط کالم نکتهاى آن است که قبل از ادامۀج
   آيات فوق درمبادا نفوسى که بر اثر مطالعۀ. خوانندگان اين اوراق گفته شود 

ّکيفيت ظهور حضرت بهآءا تفکر و تعمق مينمايند به خطا رفته و مقصود شارع ّّ  
  ّکر مقام الوهيت بر آن نفس اعظم و اطالق جميعذ. را بر خالف حقيقت تعبير کنند 

ّاسماء و صفات الهيه بر آن ذات مکرم نبايد بهيچوجه به خطا تفسير شود و در فهم ّ  
  گاه  زيرا بر طبق معتقدات اهل بهاء هيکل عنصرى که جلوه .آن اشتباهى حاصل گردد

  لجواهر متمايزًچنين ظهور مهيمنى است کامال از کينونت آن روح االرواح و جوهر ا
ّاست و آن خداى غيبى که وجود او ثابت و الوهيت مظاهر مقدسه   اش مورد ستايش اهل ّ

  ارض است هرگز
 



  ٢٩ص 
  ّ ال يدرک خود را در قالب فانى عنصرى محدود تجسمّ ازليۀحقيقت نامتناهى محيطۀ

  تعاليمّندهد و فى الحقيقه خدائى که ذات خويش را در هيکل بشرى مجسم سازد بر وفق 
  .حضرت بهآءا فى الحين نسبت خدائى از او منقطع ميگردد 

  ّ عجيب و سخيف يعنى تجسم ذات خداوند در عالم کون نيز مانند عقايدّاين نظريۀ
   و غير قابل قبولآءّوحدت وجود و تجسم خداوند بصورت انسان ، مخالف عقيده اهل به

  را در ضمن الواح و آثار خوداست و حضرت بهآءا هر يک از اين دو عقيده 
ّبالصراحه رد و بطالن آنرا بيان ميفرمايند ّ.  

ّنفس مقدسى که در آثار بيشمار خود نداى الوهيت بر آورده و انى انا ا ّ ّ  
  :فرموده در کتاب ايقان بکمال عظمت ميفرمايد 

ّ منيره واضح است که غيب هويه و ذات احديه مقُو بر اولى العلم و افئدۀ"    ّدسّ
  لم يزل در ذات خود غيب... از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج بوده 

  ميان... بوده و هست و ال يزال به کينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود 
کان  و... بهيچوجه ممکن نه ... او و ممکنات نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد 

ا  
 



  ٣٠ص 
  و نيز حضرت بهآءا در باره... "  معه من شىء دليلى است الئح و لم يکن

  :ّحقيقت الوهيت ميفرمايد 
ّلم يزل به علو تقديس و تنزيه در مکمن ذات مقدس خود بوده و ال يزال به"  ّ  

  ... "ّسمو تمنيع و ترفيع در مخزن کينونت خود خواهد بود 
  نصعق و صد هزار روح القدس درصد هزار موسى در طور طلب به نداى لن ترانى م" 

  :و نيز در مناجاتى ميفرمايد . " سمآء قرب از اصغاء کلمه لن تعرفنى مضطرب 
ّچقدر متحير است اين ذره ال ش"  ّ از تعمق در غمرات لجۀىءّ    قدس عرفان تو وّ

  . "ّچه مقدار عاجز است از تفکر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو 
  :ّبه خط خود مرقوم فرموده چنين شهادت ميدهد و نيز در مناجاتى که 

ّيا الهى اذا انظر الى نسبتى اليک احب ب"  ّن اقول فى کل شىء بانى اناأِ ّ  
ّا و اذا انظر الى نفسى اشاهدها احقر من الطين  ُ ِ" .  

  و نيز در کتاب ايقان ميفرمايد
  اقتضاى رحمتو چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود شد لهذا به " 

  ّجواهر قدس نورانى را از عوالم روح روحانى به هياکل عز انسانى... واسعه 
 



  ٣١ص 
ّدر ميان خلق ظاهر فرمود تا حکايت نمايند از آن ذات ازليه و ساذج قدميه    و... ّ

ّجميع انبياى مقربين و اصفياى مقدسين به اين صفات موصوف و به اين اسماء موسومند ّ  
ّکل قدسيه مراياى اوو اين هيا...  ... الغيوب  اند از غيب اى هستند که حکايت نموده ّ ازليهّليۀّ

".   
  ّ که بايد همواره مورد توجه بوده بهيچوجه انحرافآء اهل بهّاز جمله عقايد اساسيۀ

   ظهورًا ظاهر گشته يکى ازّاز آن حاصل نگردد آنست که حضرت بهآءا با آنکه اشد
ّ ذات الوهيت بکلى متفاوت و متمايز است ّکه با حقيقت غيبيۀايست  ّمظاهر الهيه ّ.  

ّ يک دور کلى و موعود جميع اعصار است اصول اوامر بهائى که در اعلى ذروۀ   ّليۀّ
   حيات و اساس اديان سالفه است تثبيت و تأييد مينمايد و اساساى را که مايۀ ثابته

   .اند ّديان کل به امر الهى ظاهر گشتهّغائى و معين معتقدات اين امر آنست که اين ا
   دين واحدى است که من جانب اّء اين شرايع الهيه مراحل مختلفۀآ اهل بهبعقيدۀ

ّبوده و کامال به يکديگر مرتبط و در طي اعصار و ادوار همواره رو به تکامل و ً  
  ت که جميع امر بهائى معترف بر آنس .ّارتقاست و دين بهائى خود جزء ال ينفک آنست

  ّقيتهاى عظيمى که نصيبّاند و موف شرايع سالفه من عند ا ظاهر گشته
 



  ٣٢ص 
  امر بهائى بهيچوجه جائز نميداند. اين اديان گرديده همواره مورد تکريم اهل بهاست 

  که احدى اساس اين اديان را مخالف واقع جلوه دهد و يا حقايق مکنونه در آنان را
  اى از حقايق مودوعه در تعاليم اين ظهور به قدر رأس شعره. بنظر استخفاف بنگرد 

  شرايع قبل انحراف نداشته و عظمت اين ظهور به قدر خردلى از نفوذ و روح ايمانى که
  آئين بهائى هرگز در صدد آن نيست که اساس. اند نميکاهد  آن اديان بوجود آورده

  و مقصد اصليش آن است که اساسروحانى اديان عالم را منهدم سازد بلکه منظور حقيقى 
  ّاين اديان را اتساع بخشيده مبادى آنان را احيا کرده مقاصد و اهداف آنان را

  ّاى بديع بخشيده وحدت آنانرا ثابت و محقق بيکديگر مرتبط ساخته حيات آنانرا نشئه
ّداشته پاکى و صفاى اوليۀ    آنانرا تجديد کرده وظائف آنانرا به يکديگر مرتبطّ

   و چنانکه يکى از .ّه و آنان را در تحقق اعظم نواياى خود کمک و مساعدت نمايدساخت
  :ّمحققين موضوع را واضحًا بيان مينمايد 

ّاين اديان منزله من عند ا محکوم به زوال نبوده بلکه تولد ثانوى  "  ُ  
  مييابند ، مگر نه اين است که چون طفل وارد مرحله جوانى ميگردد و جوان به

  ره کمال انتقالدو
 



  ٣٣ص 
  " طفل و جوان هيچيک فانى نميگردند ؟ ،مييابد 

  :  حضرت بهآءا در کتاب ايقان ميفرمايد 
ّشموس حقيقت و مراياى احديت در هر عصر و زمان که از خيام غيب هويه به عالم  "  ّ  

  لطنتى موجودات با سشهاده ظهور ميفرمايند براى تربيت ممکنات و ابالغ فيض بر همۀ
ّو اين مراياى قدسيه و مطالع هويه بتمامهم... قاهر و سطوتى غالب ظاهر ميشوند  ّ  

  ً مثال علم ايشان از علم او و .از آن شمس وجود و جوهر مقصود حکايت مينمايند
  قدرت ايشان از قدرت او و سلطنت ايشان از سلطنت او و جمال ايشان از جمال او و

   ايشانند مظاهر فيض نامتناهى و مطالع شمس ال يزالىو... ظهور ايشان از ظهور او 
ّمنزه است ذکر ايشان از ذکر غير و مقدس است وصف ايشان از وصف ما سوى ...  ّ ُ" .  

  ّچون اين اطيار عرش باقى از سمآء مشيت الهى نازل ميگردند و جميع: "   و نيز 
  ت را دارند همه در يکّبر امر مبرم ربانى قيام ميفرمايند لهذا حکم يک نفس و يک ذا

  و در يک هوا طائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم... رضوان ساکن 
 



  ٣٤ص 
  ّنهايت بعضى در بعضى مراتب اشد ظهورًا و اعظم نورًا... ناطق و بر يک امر آمر 

  ّنه اين است که اگر صفتى بر حسب ظاهر از آن ارواح مجرده ظاهر... ظاهر ميشوند 
ّ صفات الهيه و معادن اسماء ربوبيه شود ّحالَ از آن منشود نفى آن صفت ّ" .  

  اى عظيم و ّ  اين موضوع را نيز بايد بخاطر داشت که هر چند اين ظهور داراى قوه
ّجامعيت و عموميتى نامحدود است معذلک بهيچوجه داعيۀ   ّ آن ندارد که ظهور مشيت وّ

  .ّرد مينمايد ّاراده الهيه به او ختم گشته و اين نظر را اکيدًا 
 نقض غرض و مباين روح اين امر است  نسبت به اين ظهور بمنزلۀ اى  داشتن چنين عقيده

  و
ّبالضروره با اس اساس معتقدات بهائى مغايرت دارد    چه اساس اين معتقدات آن است. ّ

ّکه حقايق اديان مطلق نبوده بل نسبى است و اديان و ظهورات الهيه مرتبًا ّ  
  ّلم ظاهر شده و همواره رو به ترقى و تکامل ميباشند و هيچيکّمستمرًا در عا

ّجنبه خاتميت نداشته و بر حسب تصادف و اتفاق ظاهر نميگردند  ّ.  
  ّ پيروان مذاهب سالفه را دائر به خاتميت داعيۀآء  فى الحقيقه همانطور که اهل به
ّشارع خويش مؤکدًا و صريحًا رد   ظهورى را ّبه خاتميت مينمايند بهمان نحو نيز اعتقاد ّ

 



  ٣٥ص 
   اين طرز فکر و ادراکآء در نظر اهل به .که خود نيز بدان منتسبند مردود ميشمارند

  جميع ظهورات منتهى شده و ابواب رحمت الهى مسدود گشته  ديگر از مشارق قدس" که 
  معنوى شمسى طالع نميشود و از بحر قدم صمدانى امواجى ظاهر نگردد و از خيام غيب

   انحرافى شديد و مذموم نسبت به يکى از مبادى بمنزلۀ،. "انى هيکلى مشهود نيايد ّرب
ّمقدسه و اساسيۀ   . اين امر به شمار ميرود ّ

  ً  مراجعه به بعضى از آثار حضرت بهآءا و حضرت عبدالبهآء که قبال به آن
ّ شک و ترديد محقق و مسلاشاره گرديد اين اصل اساسى را بدون شائبۀ ّ   .م ميسازد ّ

  :  در کلمات مکنونه ميفرمايد 
  ّاى پسر انصاف  در ليل جمال هيکل بقا از عقبه زمردى وفا به سدره منتهى  " 

ّنى که جميع مال عالين و کروبين از نالۀترجوع نمود و گريست  گريس    او گريستند ؤ
  وفا منتظرٔبعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد مذکور داشت که حسب االمر در عقبه 

  فتاد که ا وفا از اهل ارض نيافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم ملحوظماندم و رائحۀ
   الهىّدر اين وقت حوريۀ. اند  ُحمامات قدسى چند در دست کالب ارض مبتال شده

 



  ٣٦ص 
  از قصر روحانى بى ستر و حجاب دويد و سؤال ازاسامى ايشان نمود و جميع مذکور شد

  ّء و چون اصرار رفت حرف اول اسم از لسان جارى شد  اهل غرفات ازّاال اسمى از اسما
  در. م رسيد جميع بر تراب ريختند وّمکامن عز خود بيرون دويدند و چون به حرف د

ّآنوقت ندا از مکمن قرب رسيد زياده بر اين جائز نه  انا کنا شهدا    على ما فعلواّ
  . " کانوا يفعلون ٍو حينئذ

  ّتلويحًا مشعر بر آن نيست که ظهور الهى همواره رو به ترقى و  آيا اين کلمات 
  تکامل است و آيا داللت بر آن ندارد که حامل اين پيام معترف بر آن است که امرى
  ّکه از جانب خداوند بر آن مبعوث گشته جنبه خاتميت ندارد و ظهور او آخرين ظهور

  ّمشيت و هدايت الهى نيست ؟
   جمال قدم در ادرنه نازل و به اصرح بياناح که از يراعۀ  و نيز در لوحى از الو

  :گواه بر اين حقيقت است ميفرمايد 
ّثم اعلم يا کمال بانا ما کشفنا الغطاء حق  "  ّ    الکشف اظهرنا نفسنا على مقدارّ

ُطاقة الناس و اال لو يظهر جمال القدم بجماله لن يقدر ان يشهده احد عما خلق ّ ّّ  
 



  ٣٧ص 
  . "ٔات و االرض ّبين السمو

  ّ در اولين روز ورود به باغ رضوان نازل١٨٦٣ُ  و نيز در سوره صبر که در سال 
  :ّگشته اين آيات بينات مذکور 

ّبعث ا رسال بعد موسى و عيسى و سيرسل من بعد الى آخر الذى ال آخر له  "  ِ ً  
  . "بحيث لن ينقطع الفضل عن سمآء العناية 

  :فرمايد   و نيز به اصرح بيان مي
ّانى ما أخاف لنفسى بل لمن يأتى من بعدى بسلطان عز مکينا   "  ّ" .  

  :  و نيز در سوره هيکل ميفرمايد 
  ّفو جمالى لم يکن مقصودى فى تلک الکلمات نفسى بل الذى يأتى من بعدى و کان  " 

  . "ا على ذلک لشيهد و عليم 
  :  و نيز ميفرمايد 

  . "بنفسى ال تفعلوا به ما فعلتم   " 
  :  و نيز حضرت اعلى به تفصيل در تأييد اين مطلب در بيان فارسى ميفرمايد 

 



  ٣٨ص 
ّبه شأنى که ظاهر است که کل ظهورات قبل از براى رسول ا خلق شده و کل  "  ّ  

ّظهورات و آن ظهور از براى قائم آل محمد خلق شده و کل ظهورات و ظهور قائم آل ّ ُ  
  ّظهره ا خلق شده و همچنين کل ظهورات و ظهور من يظهرهّمحمد از براى من ي

  ِا از براى ظهور بعد من يظهره ا خلق شده و همچنين الى ما ال نهاية شمس
  . "حقيقت طالع و غارب ميگردد و از براى او بدئى و نهايتى نبوده و نيست 

  :  و در اين مقام حضرت بهآءا ميفرمايد 
ًبان ربک فى کل ظهور يتجلى على العباد على مقدارهم مثال فانظرّانک ايقن   "  ّ ّ ّّ  

ّالى الشمس فانها حين طلوعها عن افقها تکون حرارتها و اثرها قليل ّ    و تزدادةِ
َدرجة بعد درجة ليستأنس بها االشياء قليال قليال الى ان  ِ ً   لغ الى قطبيبً

ّالزوال ثم تنزل بدرايج مقد ّ   ...ربها رة الى ان يغرب فى مغّ
ّ  و انها لو تطلع بغتة فى وسط السمآء يضر حرارتها االشياء کذلک فانظر فى ّ ًّ  

ّشمس المعانى لتکون من المطلعين فانها لو تستشرق فى اول فجر الظهور باالنوار ّّ ّ  
ّالتى قدر ا لها ليحترق ارض العرفان من قلوب العباد النهم لن يقدرن ّّ ّ  

 



  ٣٩ص 
  ... " من المعدومين ّ منها و يکوننّنب منها بل يضطرّتعکسنا او يسّهان يحملن

   قطعى ما آنست که براى طالبين حقيقت بهُ  در پرتو اين بيانات صريحه متقنه وظيفۀ
ّنهايت وضوح تبيين نمائيم که از اول ال اول انبياى الهى که حضرت بهآءا ّ  

ّنيز در زمره آنان محسوبند و کل وسائط فيض و ادال    وحدت و مراياى انوار وءّ
ُمظاهر مشيت الهيه ميباشند از جانب خداى واحد ال يدرک مبعوث گشته ّ   اند تا حقيقت ّ

ّالهيه و مشيت بالغه و هدايت ربانيه را بيش از پيش براى نوع بشر مکشوف دارند ّ ّ ّ  
  ّ او را بنحو اتم و اکمل ظاهر و آشکارِو الى آخر ال آخر له جالل و عظمت ال نهايۀ

  ّخوب است در اين مناجات که از قلم حضرت بهآءا نازل گشته تأمل و.   سازند 
ّتفکر نمائيم و به عظمت و اهميت اين حقيقت که اساس امر حضرت بهآءا بر آن ّ  

  :استوار است واقف گرديم 
ًاى رب لک الحمد على بدايع قضاياک و جوامع رزاياک مرة اودعتنى بيد  "  ّ ّ  

ّالنمرود ثم   طته بارادتک وحّ بيد الفرعون و ورد علي ما انت احصيته بعلمک و اّ
ّمرة اودعتنى فى سجن المشرکين بما قصصت على اهل العماء حرفًا من الرؤيا ُّ   ّالذى ً

 



  ٤٠ص 
ّعلمتنى بعلمک و عرفتنى بسلطانک و مرة قطعت رأسى بأيدى الکافرين و مر ّ ّ   ةّ

ّک من جواهر اسرار عز فردانيتک و بدايعّارفعتنى الى الصليب بما اظهرت فى المل ّ  
ّآثار سلطان صمدانيتک و مر ّ    بحيث کنت وحيدًا بين عبادک وّفّة ابتليتنى فى ارض الطُ

ّفريدًا فى مملکتک الى ان قطعوا رأسى ثم ارفعوا على السنان و داروه فى کل ّ ّ ِ  
ّالديار و حضروه على مقاعد المشرکين و مواضع المنکرين و مرة علق ّ   ونى فى الهواءّ

ِثم ضربونى بما عندهم من رصاص الغل و البغضاء الى ان انقطعوا ارکانى و فصلوا ّ ّ  
ِجوارحى الى ان بلغ الزمان الى هذه اال ّم التى اجتمعوا المغلون علىّياِّ ّ  

ِنفسى و يتدبرون فى کل حين بأن يدخلوا فى قلوب العباد ض ّ   غضى و يمکرون فىُنى و بْغّ
ٍفو عزتک يا محبوبى اشکرک حينئذ فى ... عليه لمقتدرون و معذلک ّذلک بکل ما هم  ّ

  تلک
ّالحالة و على کل ما ورد علي فى سبيل رضائک و اکون راضيًا منک و من بدايع . بالياک  ّ

"  
 



  ٤١ص 
                               حضرت باب
ّ  احباى عزيز  يکى از حقايق اساسيه ّ صريحًااى که در امر حضرت بهآءا   

  ّ کماهى بدان معترف باشند آنست که حضرت باب مؤسسآءمذکور و بايد اهل به
ّشريعت بابيه از جمله مظاهر مقدسۀ   ّ الهيه و داراى سلطنت و اقتدار مطلقه و حائزّ

ّکليۀ    و به نظر اين عبد اين نکته محتاج به .ّ حقوق و مزاياى رسالتى مستقله استّ
  ّت اعلى فقط مبشر ظهور بهائى نيست بل چنانکه خود درتصريح و تبيين است که حضر

  ّکتاب بيان فارسى تصريح فرموده همان موعود مقدسى است که به ظهورش وعود جميع
ً و چنانچه ما قوال يا فعال در تصديق مفاد و مفهوم .ّانبياى سلف تحقق يافته است ً  

  ّد و شرط متمسکاين اصل اساسى ترديد نمائيم و به حقيقت آن بتمامه بدون قي
  نباشيم و در صدد اثبات آن بر نيائيم  يقينًا در اداى وظيفه نسبت به آئين خويش

  ّقصور ورزيده از يکى از مبادى اساسيۀ
 



  ٤٢ص 
ّفى الحقيقه محرک اصلى که اين عبد را وادار. ايم   امر ا منحرف گشتهّمقدسۀ ُ  

  ّبود که احباى غرب به سهولت پىبه  ترجمه و نشر تاريخ جاودانى نبيل نمود اين 
ّبرند که مقام منيع حضرت اعلى متضمن چه مفهوم خطيرى است و بالنتيجه آن حضرت را ّ  

  . جديدى تجليل و ستايش نمايند به دل و جان دوست داشته باشند و با عشق و عالقۀ
ّ  شکى نيست ادعاى حضرت اعلى مشعر بر اينکه داراى دو مقام بوده   اند خود ّ

  ّ اين ادعاى صريح و قطعى حضرت باب کرارًا .م وجه امتياز دور بهائى استاعظ
  مورد تصديق حضرت بهآءا واقع و الواح وصاياى حضرت عبدالبهآء نيز بر آن

  ّو اين ادعا خود دليل ديگر بر امتياز امر بهائى بوده به مراتب بر. گواه است 
ّقوه و قدرت معنويه ّاى که به اين کور مقدس ّ   در حقيقت.  عنايت شده ميافزايد ُ

  عظمت حضرت باب نه فقط از آن لحاظ است که من عند ا به تبشير چنين ظهور
  منيعى مبعوث گشته بلکه بيشتر از آن جهت است که با قدرت و اختيارات انبياى اولو

  ّالعزم ظاهر شده و عصاى رسالت مستقله را بنحوى که در هيچيک از ظهورات قبل سابقه
  .داشته در يد اقتدار گرفته است ن
 



  ٤٣ص 
   اجراى احکام و فرائضّدوره کوتاه امر حضرت باب و محدوديت دائرۀ

  .حضرت قرار گيرد  ّانيت و عظمت امر آنّحضرت نبايد بهيچوجه ميزان سنجش حق آن
  :حضرت بهآءا ميفرمايد 

  بلم نگذشته حکمتى استّو در ظهور اين ظهور اعظم اکرم مع آنکه ايامى از ظهور ق  " 
  ّع  و وقتى بود مخصوص و مطلع نشده و نخواهد شد به اووّمستور و سرى است مقن

  . "نفسى مگر آنکه در کتاب مکنون نظر نمايد 
  :ّ  و در مقام ديگر در کتاب بديع که در رد شبهات اهل بيان نازل شده ميفرمايد

ّع در سر سر نفوس مقدسۀچنانچه در اين ظهور بدع قدس رحمانى در سنه تس  "  ّ ّ  
  . "ّ زکيه در همان حين تکميل شدند ّمطهرۀ

   دوره حياتُ  وقوعات عجيبه قبل از ظهور حضرت باب و حوادث محزنۀ
  حضرت و فاجعه معجز آساى شهادت و سحر نفوذش در قلوب اعاظم پر انقالب آن

  آن قضايا گواهىّو مشاهير هموطنان خويش که هر يک از فصول تاريخ مهيج نبيل بر 
ّمور مؤيد حقانيت ادعاى حضرت اعلى نسبت به مقام رفيع واميدهد جميع اين  ّ ارجمندى  ّّ

  است
 



  ٤٤ص 
  .اند  که در بين انبياء دارا بوده

  ّ  شرحى را که اين مورخ شهير راجع به حيات حضرت اعلى براى اخالف
  ريخ مشعشعبه يادگار گذاشته هر چند در نهايت بالغت است معذلک اين تا

  که از قلم حضرت بهآءا نسبت به حضرت باب نازل گشته در مقابل بدايع محامدى
  .جلوه و فروغى ندارد 

ً  اين نعوت و محامد در نفس ادعاى حضرت باب کامال مشهود و حضرت عبدالبهآء ّ  
  .اند  ّدر الواح عديده اوصاف مزبور را مؤکدًا تأييد و مفهوم آنرا تشريح فرموده

  ر کتاب مستطاب ايقان اين نکته به اصرح بيان مذکور که احدى جز  د
  ّمظهر الهى قادر بر ابراز و اظهار چنين قوه و قدرتى نيست و فى الحقيقه کسى که

  ّدر صدد تحقيق شريعت بابيه است آيات و شواهدى کاملتر و جامعتر از
  .اين بيانات در ساير کتب و آثار نمييابد 

  :فرمايد   حضرت بهآءا مي
  ّ ربانى ؟ قسم به خدا که اگر کسى مثبتۀ ّآيا ميشود اين بغير امر الهى و مشيت  " 

 



  ٤٥ص 
  هاى عالم را در فکر و خيال چنين امرى نمايد فى الفور هالک شود و اگر قلب

  . "ّقلبش جا دهى باز جسارت بر چنين امر مهم ننمايد 
  :  و در مقام ديگر ميفرمايد 

  ... سمع اکوان چنين عنايتى نشنيده ّ چنين فضلى نديده و قوۀچشم امکان  " 
  ُانبياى اولو العزم که عظمت قدر و رفعت مقامشان چون شمس واضح و الئح

  است مفتخر شدند هر کدام به کتابى که در دست هست و مشاهده شده و آيات
  ىآن احصا گشته و از اين غمام رحمت رحمانى اينقدر نازل شده که هنوز احد

ظاهر  آيا در هيچ عصر چنين امر خطيرى...  احصا ننموده و چگونه اين امر را سهل شمرند 
  "شده ؟

  ّ قدسيۀّ  و نيز در بيان احوال و تأثير اعمال شهيدان و دالورانى که بر اثر قوۀ
  :حضرت اعلى بنحوى معجز آسا تقليب گشته ميفرمايد 

  ...ند ديگر که مجاهد خواهد بود آيا اگر اين اصحاب مجاهد فى ا نباش  " 
  است و اگر اين همه اصحاب با اين آثار عجيبه و افعال غريبه باطل باشند ديگر که سزاوار

 



  ٤٦ص 
  آيا هرگز در هيچ تاريخى از عهد آدم تا حال چنين... ّکه دعوى حق نمايد 

  گويا صبر در عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد... غوغائى در بالد واقع شد 
  . "و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت 

    و نيز حضرت بهآءا در بيان عظمت مقام حضرت باب نسبت به انبياى
  :قبل در نهايت صراحت و تأکيد در همان کتاب مستطاب ميفرمايد 

ّبر کميت امر او  ّهيچ ادراکى سبقت نيابد بر کيفيت ظهور او و هيچ عرفانى احاطه ننمايد  " 
 ."  

  :  و در تأييد اين بيانات حديث ذيل را نقل ميفرمايند که از قبل اخبار گشته 
  ّالعلم سبعة و عشرون حرفًا فجميع ما جائت به الرسل حرفان و لم يعرف  " 

ّالناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا قام قائمنا اخرج الخمس    و العشرين حرفًاةّ
  :و نيز ميفرمايد . " 
  ّقدرش اعظم از کل انبياء و امرش اعلى و ارفع از عرفانمالحظه فرما که " 

  . "ّو ادراک کل اولياست 
 



  ٤٧ص 
  ّامرى را که انبياء و اولياء و اصفياء به آن اطالع نيافته و يا به: " و نيز 

  . "امر مبرم الهى اظهار نداشته 
  ر عظمت حضرت بهآءا در ذکّ  مهمترين و مؤثر ترين محامدى که از يراعۀ

   بر خود درمحبوب خويش يعنى حضرت اعلى نازل و در ضمن آن به باليا و رزاياى واردۀ
  اند اين بيان موجز و بليغ است که مسک الختام آن کتاب  بغداد اشاره فرمودهمدينۀ

  :مستطاب ميباشد 
  و اين عبد در کمال رضا جان بر کف حاضرم که شايد از عنايت الهى و فضل  " 

  ُدر سبيل نقطه و کلمه عليا) حضرت بهآءا ( ف مذکور مشهود سبحانى اين حر
فدا شود و جان در بازد و اگر اين خيال نبود فوالذى نطق الروح) حضرت باب (  ّ  
  . "ّمره آنى در اين بلد توقف نمينمودم اب

    ياران عزيز  اين توصيف بليغ و اظهار صريح حضرت بهآءا در چنين
ًکتاب مهيمنى کامال   ّ نظير بياناتى است که حضرت اعلى مؤسس امر بابى در موردُ

  ّحضرت باب راجع به مقام خود در قيوم االسمآء به اين. اند  ّادعاى خود ذکر فرموده
  :بيان ناطق 

 



  ٤٨ص 
ّاننى انا البيت قد کنت بالحق  "    ّ مرفوعا  و اننى انا المصباح فى المشکوة قدّ

ّمضيئا و اننى انا النار فى النور على نور الطور فى ارضّعلى الحق ّکنت با الحق  ّ ّ ّ  
ّالسرور قد کنت حول النار مخفيًا  ّ ّ" .  

  :ميفرمايد لنفسه   و نيز در همين کتاب مخاطبًا 
ٔيا قرة العين انک انت النبأ العظيم فى المال االعلى و على ذلک  "  ّ ّ ّ  

ّاالسم عند اهل العرش قد کنت بالحق مرفوعا    :همچنين ميفرمايد و . "  ٔ
ّو ما ارسلنا من نبي اال و قد اخذناه العهد للذ  "  ّ    ذکرّنٕا أالکر و يومه ّ

ّا و يومه فى المنظر االعلى لدى مالئکة العرش قد کان بالحق على الحق ّ   . "مشهودا  ٔ
ٔو انا نحن لو نشاء لهدينا االرض و من عليها على حرف: "  ميفرمايد ًاو ايض ّ  

  . "رب من لمح العين جميعًا ٔمن االمر اق
  :ّ  و نيز در سجن ماکو در توقيعى خطاب به محمد شاه ميفرمايد 

ّانا النقطة التى ذوت بها من ذوت   "  ّ ّ ّو اننى انا وجه ا الذى... ّّ ّ  
ّقد جعل ا کل مفاتيح الرضوان فى يمينى... ّال يموت و نوره الذى ال يفوت    ّو کل ّ

 



  ٤٩ص 
ّرکن من کلمة االولى التى من عرفها ّاال اننى انا... يران فى شمالى ّمفاتيح الن ُ  

ّعرف کل حق    لم يشارک فيها احدةخلقنى ا من طين... ّ و يدخل فى کل خير ّ
  . "ّو اعطانى ما ال يدرکه البالغون و ال يقدر ان يعرفه الموحدون 

  : عبارتى بديع ميفرمايد  در ظهور خود با مکنونۀ  و نيز در بيان قواى ال نهايۀ
ّدت نملة ان تفسر القرآن من ذکر باطنه و باطن باطنه لتقدر النالو ار  "  ّ السرّ ّ  

ّالصمدانية قد تلجلج فى حقيقة الکائنات  ّ" .  
  :و حضرت عبدالبهآء در تفسير اين بيان حيرت افزا ميفرمايد 

   کهچون مور ضعيف را چنين استعداد لطيف حاصل ديگر معلوم است" 
  ّبارک روحى الحبائه الفداء چه عون و عنايت حاصل گرددمّدر ظل فيوضات جمال 

  . "و چه تأييد و الهام متواصل شود 
   حضرت بهآءا و حضرت باب  عالوه بر نصوص قاطعه و اظهارات مهيمنۀ

ّ مبين متقنۀبيانات صريحۀ   ّ منصوص آيات الهيه در الواح و کتاب وصاياى آن حضرت ُ
  .نيز شاهد اين مقال است 

 



  ٥٠ص 
  ّ  حضرت عبدالبهآء در لوحى به افتخار يکى از احباى مازندران در تبيين عبارتى

  رت نسبت داده شده با بيانىضح لوع شمس حقيقت که سهوًا به خود آنطراجع به 
  موجز و قاطع اساس عقيده اهل بها را راجع به ارتباط بين ظهور حضرت اعلى

  :هآءا چنين تشريح ميفرمايند و ظهور حضرت ب
  و حال آنکه مقصد اين عبد کور حضرت اعلى و کور جمال مبارک" ٔ  قوله االحلى 

  ولى سطوع آفتاب در برج حمل بود و اينکاروحى لهما الفدا است  ظهور نقطه 
  شمس حقيقت جمال مبارک از برج اسد طالع و الئح  يعنى اين کور مبارک به انوار

ّز برج اسد که در اشد شعاع و حرارت و ظهور است مزين است شمس حقيقت ا ّ" .  
  :  و نيز در لوحى ديگر به اصرح بيان ميفرمايد 

ّجاء و مبشر نير اعظمرَبح حقيقت روشن و تابنده بر جميع اصحضرت اعلى "  ّ  
  ّابهى و جمال مبارک موعود جميع کتب و صحف و زبر و الواح و ظهور مجلى طور در

  . "ّو ما عدا کل بنده آن آستانيم و احقر پاسبان سدره سينا 
  :تأکيد ميفرمايد به نهايت   و نيز در مقامى ديگر 

 



  ٥١ص 
  ّجميع ادله و براهين معقوله و منقوله مرجع و مرکزش جمال مبارک و حضرت  " 

  "اعلى بود  و منتهى شد  
  ورات  و حضرت عبدالبهآء در الواح وصايا که حاوى آخرين نوايا و دست

   نسبت به دو مقام رفيع حضرتآءمبارکه است در بيان اساس عقايد اهل به
  :اعلى چنين ميفرمايد

ّاساس عقايد اهل بهآء روحى لهم الفداء حضرت رب اعلى مظهر وحدانيت  "  ّ  
ّو فردانيت الهيه و مبشر جمال قدم حضرت جمال ابهى روحى الحبائه الثابتين ّ ّ ّ ّ  

ّفدا مظهر کليۀ ّو مطلع حقيقت مقدسۀّ الهيه ّ ّ ربانيه و ما دون کل عباد له و کلُ ّ ّ ّ  
  . "بامره يعملون 

 



  ٥٢ص 
                                  حضرت عبدالبهآء

  ياران عزيز  آنچه در صفحات قبل مذکور گشت بيان حقايقى بود که
  و چون . به عقيده راسخ اين عبد در نفس دعوى شارع آئين بهائى مندمج است

ّبالطبع تفکر و تأمل در چنين ظهور خارق العادۀ ّ    مجد و بهاى الهى ممکن استّ
  در اذهان سوء تفاهماتى ايجاد نمايد ، لذا سعى گرديد رفع هر گونه شبهه شود و معنى

ّو مفهوم الوهيت آن مظهر قوۀ ّ سريۀّ   ّ معنويه واضح گردد و مبرهن شود که امر بهائىّ
   آنان را تصديق ميکندّ ا ميداند و مبادى اصليۀجميع شرايع قبل را من عند

ّو با هر يک کامال مرتبط و متحد است و شارع آئين مقدس بهائى خاتميتى را که ّّ ً  
  ّرؤساى مذاهب مختلفه بدان معتقدند رد فرموده و با وجود عظمت ظهور خويش اين

  ى که توضيح و تبيينش اساسى ديگرو نکتۀ. ّدعوى را حتى براى خود قائل نگرديده است 
 ّ اين بود که حضرت باب مبشر امريدرس  فعلى تکامل امر ا الزم بنظر مىدر مرحلۀ
  حضرت

 



  ٥٣ص 
ّبهآءا با وجود دوره کوتاه رسالتش در مقام اول مظهر کامله الهيه بوده و ّ  

  عصار مطلقه ميباشند که انبياى اولو العزم الهى در اّداراى همان اختيارات تامۀ
  .اند  سلف واجد بوده

  فى الحقيقه.   حال وقت آنست که شأن و مقام حضرت عبدالبهآء روشن شود 
   مغناطيس وجودشّ معنويۀّما چنان به عهد حضرت عبدالبهآء نزديک و مجذوب قوۀ

  ّميباشيم که به آسانى نميتوانيم به هويت و مقام آن حضرت که نه فقط در ظهور حضرت
  .در سراسر تاريخ اديان مقام فريد و وحيدى را داراست پى بريم بهآءا بلکه 

ّ  حضرت عبدالبهآء در افقى خاص قائم و مرتبتش کامال با مؤسس و مبشر ظهور ّ ً  
   عهد و ميثاق بهبهائى متفاوتست و ليکن بر اثر مقامى که حضرت بهآءا بوسيلۀ

   آئينى ثالثۀّکل اصليۀّآن حضرت تفويض فرموده با آن دو ذات مقدس جمعًا هيا
  حضرتش با آن طلعات. را تشکيل ميدهند که در تاريخ روحانى عالم بى سابقه است 

ّمقدسه از رفرف عليا به مقدرات اين طفل رضيع امر ا ناظر و قبل از اتمام ّ  
هزار سال کامل هيچ نفسى و يا هيئتى که پس از آن هيکل مبارک بر خدمت امر ا  

 



  ٥٤ص 
  مماثل و مشابه دانستن مقام. م گردد هرگز به آن رتبه اسنى فائز نشود قائ

  حضرت عبدالبهآء با مقام نفوسى که به رداى سلطه و اختيارات حضرتش مفتخر
  اند در حکم تنزيل مقام آن حضرت است و اين امر به همان اندازه باطل و گرديده

  ر ظهور در صقع واحدّاز طريق صواب منحرف است که حضرتش را با مبشر و مظه
  ّبا آنکه بين مقام حضرت عبدالبهآء و مظهر کلى الهى فاصله عظيم است. قرار دهند 

   آن حضرتند ولوّو ليکن بين مرکز ميثاق و ولي امرهائى که عهده دار وظيفۀ
  داراى اسم و رسم و عنوانى عظيم باشند و به توفيقاتى جليل فائز گردند اين فاصله

  نفوسى که به شرف لقاى حضرت عبدالبهآء فائز شده. ست به مراتب اعظم ا
  اند ّو بر اثر مجاورت با مغناطيس وجودش حب آن حضرت را در دل و جان پرورده
  سزاوار چنان است که در پرتو آنچه مذکور گرديد اکنون در باره مقام منيع جمال

ّاقدس ابهى که به مراتب ارفع و اعظم است تفکر و تدبر نمايند  ّ.  
ّ مؤسس امر ا و همچنين در آثار و الواح مبين آيات چنانکه در نصوص مبارکۀ  ّ  

  بزرگوارند ّا مذکور است حضرت عبدالبهآء مظهر ظهور الهى نيستند و با آنکه وصي پدر
 



  ٥٥ص 
َو احدى پس از حضرت باب و حضرت بهآءا. و ليکن داراى همان رتبه و مقام نه  َ  

ّ انقضاى هزار سال کامل ادعاى مظهريت الهيه نمايد نميتواند قبل از ّ ّ.  
  :  حضرت بهآءا در کتاب اقدس چنين انذار ميفرمايد 

 "  ّمن يدعى امرًا قبل اتمام الف سنة کاملة انه کذاب مفتر نسئل ا ّ ّ  
ّبأن يؤيده على الرجوع  ان تاب انه هو الت ّ ّ ّواب و ان اصرّ    على ما قال يبعثّ

  :و نيز من باب تأکيد ميفرمايد. "  ّال يرحمه و انه شديد العقاب عليه من 
ّو من يأول هذه االية او يفسرها بغير ما نزل فى الظاهر انه محروم من  "  ّ ّّ ّ ٓ  

  :و نيز در مقام ديگر ميفرمايد. "  ّروح ا و رحمته التى سبقت العالمين 
   آن کامله که هر سنۀ سنۀّاگر نفسى بکل آيات ظاهر شود قبل از اتمام الف  " 

   شهرى نوزده هر فى البيان که درّبما نزلّدوازده ماه بما نزل فى الفرقان و نوزده شهر 
  . "يوم مذکور است ابدًا تصديق منمائيد 

  :ّ  حضرت عبدالبهآء نيز در تأييد اين انذارات به لحن مؤکد و شديد ميفرمايد
   راسخه و حقيقت معتقدات واضحۀ ثابتهاين است عقيدۀ: "   قوله االحلى 

 



  ٥٦ص 
صريحه اين عبد و اهل ملکوت ابهى که جمال مبارک شمس حقيقت ساطع از برج 

  حقيقت
  ّو اما مقام اين عبد... و حضرت اعلى شمس حقيقت المع از برج حقيقت 

   راسخه من دون تأويل و تفسير و تلويح ثابتۀّ حقيقيۀ صرفۀّعبوديت محضۀ
ّ من مبين آياتم اين است بيان من ...و تشريح  ُ" .  

   ناقضين ميثاقّ  آيا حضرت عبدالبهآء در کتاب وصاياى خود با لحن و بيانى که الد
  ّ دشمنانى را که مدتها سعى داشته آنحضرترا منکوب و مخذول مينمود حربۀ
در هم نشکست  ّ برابر با مقام حضرت بهآءا متهم سازندّرا به دعوى مقامى باالتر و ال اقل

  ؟
    از مهمترين قسمتهاى آخرين وصاياى مبارک که دستورات و نواياى آن

ٔموالى عالميان را الى االبد گوشزد جهانيان ميکند اين بيانات است که ميفرمايد ِ:  
ّاساس عقائد اهل بهآء روحى لهم الفداء حضرت رب اعلى مظهر وحدانيت  "  ّ  

ّو فردانيت الهيه و  ّحضرت جمال ابهى روحى الحبائه الثابتين. ّبشر جمال قدم مّ ّ  
ّفدا مظهر کليۀ ّ الهيه و مطلع حقيقت مقدسۀّ ّ ربانيه و ما دون کل عباد له و کلّ ّ ّ . بامره يعملون  ّ

"  
 



  ٥٧ص 
  ت داردينّ  از اين بيانات واضح و مبين که با هر قسم دعوى رسالت مبا

  بهآء فقط يکى از بندگان جمالبهيچوجه نبايد اين نتيجه را گرفت که حضرت عبدال
َمبارک و يا فقط مبين منصوص تعاليم اب بزرگوارش ميباشد    ّحاشا و کال که اين. ّ

    زيرا محدود .عبد چنين فکرى در سر بپروراند و يا در صدد القاى چنين نظرى باشد
   به اين مراتب خيانت واضحى به ميراث مرغوبءکردن مقام حضرت عبدالبهآ

مقامى را که قلم اعلى براى حضرت.  به اهل عالم است حضرت بهآءا  
  ّعبدالبهآء معين فرموده بينهايت رفيع و منيع است و بمراتب باالتر از آنست که

  در کتاب اقدس که. ّاز نفس بيانات حضرت عبدالبهآء در حق خود مستفاد ميگردد 
   عهد و سوره غصناعظم و اقدس از جميع آثار حضرت بهآءا است همچنين در کتاب

  اشاراتى از حضرت بهآءا موجود است که در الواح نازله به افتخار حضرت
ًعبدالبهآء از يراعه اب جليلش نيز تأييد گشته و کال به حضرت عبدالبهآء ّ َ  

  قدرت و اختيارى عنايت ميکند که نسل حاضر هرگز نميتواند کماينبغى و يليق به
  .ّاهميت و معنى آن پى برد 

  بهاءا ضرت عبدالبهآء در رتبه اولى مرکز و محور عهد و ميثاق بى مثيل حضرت  ح
 



  ٥٨ص 
  ّو اعلى صنع يد عنايتش و مرآت صافى انوارش و مثل اعالى تعاليم و مبين مصون

ّاز خطاى آياتش و جامع جميع کماالت و مظهر کليۀ    صفات و فضائل بهائى و غصن اعظمّ
ٔالمر و حقيقت  من طاف حوله االسماء و مصدرمنشعب از اصل قديم و غصن ا ٔ  

  ّء اين شرع مقدسآ وحدت عالم انسانى و رايت صلح اعظم و قمر سمأو منش
ّلى االبد خواهد بود و نام معجز شيم عبدالبهآء بنحو اتم و اکمل وِابوده و  ٔ  

  ّسر" ّ و اعظم از کل اين اسماء عنوان منيع  .احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف است
 در توصيف آن حضرت اختيار فرموده" ا اند و با آنکه است که حضرت بهآءا  

  بهيچوجه اين خطاب نبايد عنوان رسالت آن حضرت قرار گيرد مع الوصف حاکى از آن
  ّاست که چگونه خصوصيات و صفات بشرى با فضائل و کماالت الهى در نفس

ّمقدس حضرت عبدالبهآء مجتمع و متحد گشته است ّ.   
  : در کتاب مستطاب اقدس در اين مقام چنين نازل گشته 

َل توجهوا الى من ارادهآاذا غيض بحر الوصال و قضى کتاب المبدء فى الم  "  ِ ّ  
  . "ّا الذى انشعب من هذا االصل القديم 

 



  ٥٩ص 
  ّ عن ايک الثناء و قصدت المقصدءاذا طارت الورقا: "   و نيز ميفرمايد 

  ِارجعوا ما ال عرفتموه من الکتاب الى الفرع المنشعب من هذأقصى االخفى ٔاال
  . "ٔاالصل القويم 

  :  و نيز در کتاب عهد جمال اقدس ابهى به کمال صراحت و تأکيد ميفرمايند 
  شند  انظروااّبايد اغصان و افنان و منتسبين طرًا به غصن اعظم ناظر ب  " 

  وصال و قضى کتاب المبدءاذا غيض بحر ال: ما انزلناه فى کتابى االقدس 
ّل توجهوا الى من اراده ا الذى انشعب من هذا االصل القآفى الم   .يم دّ

  بوده  کذلک اظهرنا االمر) حضرت عبدالبهآء (  مبارکه غصن اعظم مقصود از اين آيۀ
ّفضال من عندنا و انا الفضال الکريم  ً" .  

  ّالمنتهى هذا الهيکل المقدسقد انشعب من سدرة : "   و در سوره غصن ميفرمايد 
ّ لمن استظل فى ظله و کان من الراقدين  قل قد نبتًااالبهى غصن القدس فهنيئ ّ ّ  

ّغصن االمر من هذا االصل الذى استحکمه ا فى ارض المشية و ارتفع فرعه ّ ٔ ٔ  
ّالى مقام احاط کل الوجود فتعالى هذا الصنع المتعالى المبارک العزيز ّ ِ  

   فصلقل قد... المنيع 
 



  ٦٠ص 
ّمن لوح االعظم کلمة على الفضل و زينها ا به طراز نفسه و جعلها سلطانا على ٔ  

  اا قل يا قوم فاشکرو... ٔمن على االرض و آية عظمته و اقتداره بين العالمين 
ٔبظهوره و انه لهو الفضل اال ّعظم عليکم و نعمة االتمّ   ّ لکم و به يحيى کل عظمٔ

ِفقد توجه الى ا فمن اعرض عنه فقد اعرض عن جمالى و کفرّرميم من توجه اليه  ّ  
  ّانه لوديعة ا بينکم و امانته فيکم و ظهوره. ببرهانى و کان من المسرفين 

  ّانا قد بعثناه على هيکل االنسان فتبارک... ّعليکم و طلوعه بين عباده المقربين 
ّا مبدع ما يشاء بامره المبرم الحکيم  ان ال   ّذين هم منعوا انفسهم عن ظلّ

  . "الغصن اولئک تاهوا فى العراء و احرقتهم حرارة الهوى و کانوا من الهالکين 
  :ّ  و نيز به خط مبارک خطاب به حضرت عبدالبهآء چنين نازل 

 "  يا بصرى عليک بهائى و بحر عنايتى و شمس فضلى و سماء رحمتى نسئل ا  
  . " عينک ّر لک ما يفرح به قلبک و تقرّک و يقدّان ينور العالم بعلمک و حکمت

  :  و نيز در لوحى ديگر چنين مسطور است 
  البهآء عليک و على من يخدمک و يطوف حولک و الويل و العذاب  " 

 



  ٦١ص 
  .ّلمن يخالفک و يؤذيک طوبى لمن و االک السقر لمن عاداک 

ّ  انا جعلناک حرزًا للعالمين و حفظًا لمن فى السموات    و االرضين و حصنًا لمنّ
  آمن با الفرد الخبير  نسأل ا بان يحفظهم بک و يغنيهم بک و يرزقهم بک و
ٔيلهمک ما يکون مطلع الغنى الهل االنشاء و بحر الکرم لمن فى العالم و مشرق ٔ  

  . "ُالفضل على االمم 
  : ميفرمايد گشتهّ  و نيز در مناجاتى که در حق حضرت عبدالبهآء نازل 

ّانت تعلم يا الهى انى ما اريده اال بما اردته و ما اخترته اال بما  "  ّ ّ  
  ّاسألک بولهى فى حبک و شوقى فى... اصطفيته فانصره بجنود ارضک و سمائک 

ّر له و لمحبيه ما قدرته لسفرائک و امناء وحيک انک انتّاظهار امرک بان تقد ُّ ّ  
  . "ا المقتدر القدير 
  ّ که هنگام توقف حضرت عبدالبهآء در بيروت به افتخار آنحضرت  و نيز در توقيعى

  :ّاز لسان جمال قدم نازل و بخط ميرزا آقا جان کاتب وحى مرقوم گرديده ميفرمايد 
  بقدوم من طاف حوله االسماء بذلک) بيروت ( ّحمدًا لمن تشرف ارض الباء " 
ّرت الذرّبش   ّ و خرج من باب السجنّات کل الممکنات بما طلع و الح و ظهر و اشرقّ

 



  ٦٢ص 
ّظيم و سرا االقوم القديم متوجهًاعٔو افقه شمس جمال غصن ا االعظم ال ّٔ  

ّالى مقام آخر بذلک تکدرت ارض السجن و فرحت اخرى  ّ ٔطوبى ثم طوبى ال...  ِ   رضّ
ّت بجماله و لسمع تشرف باصغاء ندائه و لقلب ذاق حالوة حبهّفازت بقدومه و لعين قر ّ  

  . "ّلصدر رحب بذکره و لقلم تحرک على ثنائه و للوح حمل آثاره و 
   در تأييد مقامى که از طرف حضرت بهآءا به ايشان عنايتء  حضرت عبدالبهآ

  :شده چنين ميفرمايند 
ّبه نص کتاب اقدس مرکز ميثاق را مبين کتاب فرمودند که از اول ابداع  "  ّ ّ  

  . " چنين عهد محکم متينى گرفته نشده ّتا يومنا هذا در ظهور مظاهر مقدسه
با آنکه مقام حضرت عبدالبهآء رفيع و اوصاف و نعوتى که حضرت بهآءا    

  اند وفير و کثير است ّدر آثار و الواح مقدسه فرزند ارجمند خود را بدان ستوده
  ا چنين موهبت خاص و بى نظيرى مقامى مطابق يّمعذلک هرگز نبايد تصور کرد که دارندۀ

  هر گاه الواح و. َمماثل با مقام اب جليلش که نفس مظهر ظهور است دارا ميباشد 
  آيات مذکوره بدين نحو تعبير و تفسير گردد واضحًا مشهودًا مباين با نصوص قاطعه و

  تحذيراتى است
 



  ٦٣ص 
   چنانکه مذکور شد نفوسى که نسبت به مقام حضرت .که از قبل بدان اشاره گرديد

ّپيمايند بهمان درجه مضر و مستحق اه مبالغه مىعبدالبهآء ر ّ    مالمت و سرزنشند کهُ
  آنانکه مقام حضرتش را تنزيل ميدهند زيرا با اصرار در استنباطات واهى خود از آثار
  حضرت بهآءا من غير عمد بهانه بدست دشمن داده و مفتريات کاذبه و اظهارات

   بنا بر اين الزم ميدانم بدون .يکنندايشان را که سبب تخديش اذهان است تأييد م
   و ترديد تصريح نمايم که نه در کتاب اقدس و نه در کتاب عهدى وّ شکهيچگونه شائبۀ

   حضرت بهآءا و حضرت عبدالبهآءيا سوره غصن و ساير الواحى که از يراعۀ
ّنازل گشته بهيچوجه نصى ديده نميشود که مؤيد عقيده    حضرت" وحدت معنوى " ّ

  َء را با اب جليلش و ياآهآءا و حضرت عبدالبهآء باشد و يا حضرت عبدالبهب
  ّ باطل تا حدى ناشىپيدايش اين عقيدۀ. يکى از مظاهر ظهور قبل در يک مقام قرار دهد 

  ّاز تفسير اغراق آميز بعضى از اصطالحات و عبارات لوح غصن بوده و يا بعلت آن است
  ًاى کلمات وارد شده که يا اصوال  لغت انگليسى پاره آن لوح منيع بهکه در ترجمۀ

  ّ ولى علت اصلى .در اصل لوح وجود نداشته و يا مبهم و يا منحرف از معنى بوده است
 



  ٦٤ص 
ّ استنباط ناصواب از عبارات اوليۀّاين اشتباه بال شک    يکى از الواح حضرتّ

 " Baha'i Scripture  ) ١  (بهآءا است که مستخرجاتى از آن در کتاب
  .بالفاصله قبل از لوح غصن درج شده ولى جزء آن لوح نيست 

  ّنفوسى که اين آيات را تالوت مينمايند بايد متذکر باشند که مقصود از
  اشاره صريحى است" اسم اعظم " است ال غير و کلمه " خداوند " لسان قدم 

  ى نيست که حضرتّکه به آن اشاره شد عهد خاص" عهدى " به حضرت بهآءا و 
ّبهآءا مؤسس و حضرت عبدالبهآء مرکز آن ميباشند بلکه عهد کلى الهى ّ  

  است که بر طبق تعاليم بهائى خداوند همواره در هر ظهورى از بندگانش اخذ مينمايد
  که در آن فقرات مذکور است نداى" ّلسان القدم يبشر اهل العالم " و مقصود از 

 بعالوه .است نه خطاب جمال قدم به حضرت عبدالبهآءالهى به حضرت بهآءا   
   خداوند و مظاهر ظهور الهى است کهّحاکى از وحدت معنويۀ" ّانه نفسى " عبارت 

  ء نفس حضرتآدر کتاب مستطاب ايقان نيز بيان گرديده نه آنکه حضرت عبدالبه
-----------------------------------------------------------------------  

  .اى از الواح حضرت بهآءا که به لسان انگليسى ترجمه شده است   مجموعه-) ١(
 



  ٦٥ص 
  ّاى با اصل وحدت مظاهر الهيه که کرارًا در الواح  چنين عقيده .شندابهآءا ب

  ُو بيانات مبارکه تصريح و در فقرات مذکوره نيز تلويحًا تأکيد گرديده است مباين
  .و متناقض است 

   غير معقولى است کهّ رجوع به عقايد خرافيۀقبول اين عقيده بمنزلۀ
  ّدر قرن اول مسيحى بطور غير محسوس در ديانت مسيح رخنه کرد و به تدريج به عقايد

ّو سنن مسلمى تبديل شد که آن آئين را از نفوذ و تأثير باز و مقصد جليلش را از ُ  
  .انظار مخفى و پنهان داشت 

  : در تفسير لوح غصن چنين ميفرمايد حضرت عبدالبهآء
  ّاين عبد ميگويد معناى حقيقى و حقيقت معانى و سر اسرار اين آيات" 

ّو کلمات و ابيات عبوديت آستان مقدس جمال ابهى است و محويت و فنا ّّ  
  ّو اضمحالل محض در عتبه مبارکه  و هذا تاجى الوهاج و اکليلى الجليل و افتخر

ٔ و االرض و اتباهى به بين مال المقربين و ليس الحد انّبه فى ملکوت السموات ٔ ّٔ  
ُيفسر بغير هذا و هذا هو الحق المبين  ُّ   ّاين عبد به نص قاطع کتاب اقدس و... ّ

  صريح آيات کتاب
 



  ٦٦ص 
 ّعهد مبين واضح آيات ا   . "است  و هر کس تجاوز نمايد متابعت رأى خويش نموده... ُ
  ّز ميثاق را با شارع اين آئين مقدس يکى دانيم  گذشته از اين هر گاه مرک

  ّبالنتيجه بايد مقام حضرت عبدالبهآء را ما فوق مقام حضرت باب قرار دهيم و حال
  آنکه عکس اين موضوع اصل اساسى اين ديانت است ولو آنکه هنوز عموم به آن پى

   دورهاى مفتريات ناقضين ميثاق را که در تمام داشتن چنين عقيده. اند  نبرده
  حضرت عبدالبهآء در مسموم ساختن افکار و تخديش اذهان پيروان با وفاى حضرت

  ّاما آنچه بيشتر مقرون به حقيقت و با. اند تأييد خواهد نمود  بهآءا کوشيده
  ّاصول تعاليم حضرت بهآءا و حضرت باب موافق است آنست که به جاى اين تصور

  ر و شارع اين آئين نازنين را حقيقت واحدهّواهى در باره حضرت عبدالبهآء مبش
ٔدانيم چنانکه سوره هيکل به صراحت بيان مؤيد اين نکته است  قوله االعلى  ّ ُ:  

  ى على زعمکم غيرى و يدرک لقائى لن يفارقنى و يستأنسلقطة االلنلو کان " 
  :و نيز از قلم اعلى نازل . "  ّبنفسى و استأنست بنفسه فى ايامى 

 "ان هذا لنقطة االولى قد ظهر فى قميصه االخرى قل تا ُ ُ ّ" .  
 



  ٦٧ص 
  :ّ  و نيز در لوحى به افتخار يکى از حروفات حي خطابًا لنفسه ميفرمايد 

ّان هذا لهو الذى ظهر فى الست  "  ّ ّ   . "ين ّ
  :  و همچنين در سوره دم ميفرمايد 

ُو هل من ناصر ينصر جمال االولى فى طلعة اال  "    . "خرى ُ
    و از طرف ديگر در آثار مبارکه ظهور حضرت باب را بعنوان ظهور قبلى خود توصيف

  ّبنا بر آنچه ذکر شد حضرت عبدالبهآء از جمله مظاهر الهيه نيستند. اند  فرموده
  ّبلکه مستقيمًا از شارع و مؤسس امر بهائى اقتباس نور و الهام و فيض ميفرمايند

  وار عظمت و جالل حضرت بهآءا را منعکس ميکنند کامله انو به مثابه مرآت صافيۀ
  ّ غير قابل وصفى که مختص انبياى الهى است نميباشند وو ذاتًا واجد حقيقت محيطۀ

  ّکلماتشان با آنکه همان قوت و اعتبار کلمات حضرت بهآءا را داراست در رتبه
  ور ابنى دانست که درو مقام با آن برابر نه و نبايد آن حضرت را رجوع مسيح يعنى ظه

ِجالل اب آسمانى ظاهر ميگردد  َ.  
  ّ  اين بيانات حضرت عبدالبهآء خطاب به احباى امريک که مسک الختام

 



  ٦٨ص 
  :لى حٔقوله اال. اين رساله ميگردد خود نيز دليل ديگرى بر تأييد اين حقايق است 

   اختالف استّمرقوم نموده بوديد که در بين احبا در خصوص رجوع ثانى مسيح  " 
ّسبحان ا  به کرات و مرات اين مسئله بيان آمده و بصريح عبارت از قلم ّ  

ّء جواب صادر گرديده که مقصود از نبوات در خصوص رب الجنود و مسيحآعبدالبه ّ  
  موعود مراد جمال قدم و حضرت اعلى است ، نام من عبدالبهآءست صفت من

  ّيتّرق. ت من عبدالبهآءست حقيقت من عبدالبهآءست نع. عبدالبهآءست 
  ّبه جمال قدم اکليل جليل من و تاج وهاج من است و خدمت به نوع انسان آئين

   .نه اسمى دارد نه لقبى  نه ذکرى خواهد نه نعتى جز عبدالبهآء... قديم من 
  اين است حيات ابدى. اين است اعظم آمال من . اين است آرزوى من  

   ".ّاين است عزت سرمدى من . من 
 



  ٦٩ص 
                                  نظم ادارى

ّ  ياران و ياوران حضرت عبدالبهآء  شمس هدايت الهيه که شيخ احمد و سيد کاظم ّ  
  ّطلوع آنرا از افق شيراز بشارت داده بودند در سير به اقطار غربيه در ادرنه به

  ّ عکا غروب نمود ؤاوج اعلى رسيد و آخر االمر با صعود حضرت بهآءا در افق
   غروب چنين کوکب المعى دوره .ديگر قبل از انقضاى هزار سال تمام طلوع نخواهد کرد

  .ّ دور بهائى است بکلى خاتمه داد ّنزول وحى الهى را که اهم و اقدم مرحلۀ
  ّ  صرفنظر از مدت کوتاه بين شهادت حضرت اعلى و نزول وحى بر جمال ابهى

  وره که حضرت باب آنرا آغاز فرمودند و در زماندر سياه چال طهران اين د
  حضرت بهآءا به ذروه عليا واصل شد و به بشارات و نعوت جميع انبياى

ّاين کور عظيم مسبوق است به نزول مستمر آيات در مدتى قريب به پنجاه سال ّ  
  ّممتاز و بدين سبب از حيث ثمرات و طول مدت وحى در سراسر تاريخ اديان

  .و نظير است بى سابقه 
 



  ٧٠ص 
  ّ  با صعود حضرت عبدالبهآء نيز عصر رسولى اين ظهور که اولين مرحله آئين نازنين

  ّعصرى که شکوه و جاللش به حدى است که عظمت فتوحات. ماست خاتمه يافت 
  ّامر ا در مستقبل ايام در مقابل آن جلوه و ظهورى نکند تا چه رسد به اينکه

ّزيرا موفقيت. ار دهد ّنرا تحت الشعاع قرآ   هاى بانيان مشروعات کنونى امر ا و ّ
  ّاى که در مستقبل ايام نصيب باسالن عصر ذهبى خواهد بود با اعمال فتوحات باهره

  اند  آنرا بنيان نهادهّحيرت بخش نفوسى که سبب حيات امر الهى گشته و اساس اصليۀ
ّر اول و خالق دور بهائى بايدآن عص. برابرى ننمايد و در صقع واحد در نيايد  ّ  
  ايم و عصر ذهبى که متعاقب آن خواهد بود بنفسه از عصر تکوين که بدان وارد گشته

  .ولى و متمايز باشد َا
   عالم بى نظير و  حضرت عبدالبهآء حائز مقامى است که در اديان معتبرۀ

  دميتوان گفت که آن حضرت عصرى را که خود منتسب به آن بو. مثيل است 
  .ختام بخشيد و عصر ثانى را افتتاح فرمود که ما حال در آن قائم به خدمتيم 
ّبه اين ترتيب الواح وصايا حلقه ارتباط ابدى و ال ينفصمى است که سر ا  

   . امر بهائى به وجود آورده استاالعظم حضرت عبدالبهآء جهت ارتباط اعصار ثالثۀ
 



  ٧١ص 
  ى بذر امر ا با عصر ازهار و عصر بعد از آن کهبنابراين عصر نشو و نماى تدريج

ّمآال اثمار ذهبيه   .اش به بار ميآيد مرتبط و پيوسته است  ً
  ّ منبعثه از شريعت حضرت بهآءا که در هويت حضرت عبدالبهآءّ  قواى خالقۀ

  حلول نمود و توسعه يافت در اثر تماس و تأثيرات متقابله سندى بوجود آورد که
   دستور نظم بديع عالم که در عين حال افتخار اين کور اعظم وآنرا به منزلۀميتوان 

   وليدىلذا الواح وصاياى مبارکه را ميتوان به منزلۀ. ّنويد آن است تلقى نمود 
ّ مشيت الهيه با واسطۀّ مولدۀّدانست که طبعًا از اقتران معنوى آن نافخ قوۀ    ظهورّ

  چون الواح وصايا وليد عهد و ميثاق است. ود آمده ّ آن قوه به وجو حامل برگزيدۀ
  ّيعنى هم وارث شارع و هم وارث مبين شريعت ا ، لهذا نميتوان آنرا نه از موجد

ًليه و نه از آنکه آنرا مآالّ فاعله اوّقوۀ   بايد. ّ ببار آورده مجزى نمود ّ
  ى در روش و حاالت حضرت بهآءا به نحوّهمواره به خاطر داشت که منويات منيعۀ

  حضرت عبدالبهآء نفوذ و سريان يافته و مقاصد آنان به قسمى با يکديگر ممزوج و
  مرتبط گشته که صرف مبادرت به انتزاع تعاليم جمال قدم از تأسيساتى که مثل اعالى

  ّ رد يکى ازهمان تعاليم وضع فرموده بمنزلۀ
 



  ٧٢ص 
ّمقدسترين حقايق اساسيۀ   .يرود  اين آئين بشمار مّ

    نظم ادارى امر ا که از حين صعود حضرت عبدالبهآء تا کنون همواره در نشو و
  م وّ در چهل اقليم از اقاليم جهان مجسّ ال اقلآءنما بوده و در مقابل انظار اهل به

   قالب الواح وصاياى مبارکه است که اين طفل نوزاد در آن حصنّمصور گشته بمنزلۀ
   اين نظم ادارى چون توسعه يابد و اساسش .رشد و نما مينمايدحصين پرورش يافته و 

ّتحکيم گردد قطعًا قواى مکنونه و آنچه را که در هويت اين سند خطير که مرآت مجال   ىّ
  نواياى يکى از اعظم طلعات دور حضرت بهآءا است ظاهر و آشکار خواهد نمود و

ّهمينکه اجزاى مرکبه و تأسيسات اصليه ّ   ّيت شروع بهّال اتقان و جداش با کم ُ
ّاليت نمود دعوى خود را مبرهن داشته ثابت خواهد کرد که نه تنها قابليت آنراّفع ّ  

   کامل آنست و بايد نظم بديع الهى محسوب گردد بلکه نمونۀ هستۀداراست که بمنزلۀ
  .در ميقات خود عالم انسانى را فرا گيرد 

  ين نظم ادارى اساسًا با آنچه انبياى سلفّکر گرديد که اذ  در اين خصوص بايد مت
  تأسيساتش اند متفاوت است زيرا حضرت بهآءا به نفسه اصولش را بيان و وضع فرموده

 



  ٧٣ص 
  اند و به هيئتى که مأمور تکميل و ّاش را معين فرموده ّرا استوار و مبين کلمه

   اين جمله خود رمزاند و اش بوده اختيارات الزم عنايت کرده ّفيذ احکام شرعيهتن
ّو تجزى  ّقوت امر ا و ما به االمتيازش از ساير اديان و ضامن حفظ و وقايتش از انشقاق

  .است 
  نميتوان ّ اديان عالم حتى در آثار حضرت اعلىّ در هيچيک از کتب مقدسۀ

   راجع به عهد و ميثاق و تدارک نظم ادارى نصوصى يافت که از حيث درجه و
  آيا فى. ه در اين مورد در اساس آئين بهائى است قابل قياس باشد اعتبار با آنچ

  نتشار معظم عالمند بارز از اديان کثير االّالمثل در مسيحيت و يا اسالم که دو نمونۀ
  ميتوان چيزى يافت که با کتاب عهدى و يا الواح وصايا قياس گردد و يا معادله نمايد ؟

ّرؤسا و مجامعى که مدعى مقام تبيين و حقآيا نصوص انجيل و يا قرآن هيچيک به  ّ ُ  
  اند اختيارات کافيه اعطا  خود بودهره امور جامعۀاّتفسير مندرجات کتب مقدس و اد

ّمينمايد ؟ آيا پطرس قائد مسلم حواريون و امير المؤمنين على پسر عم و وصي ش ّ ّ   رعى ّ
د ّحضرت رسول داراى شواهد و نصوص صريحى از حضرت مسيح و حضرت محم

  اند که بوده
  ّمؤيد بر واليت ايشان باشد و بتواند منکرين آنان را که چه در زمان حيات و چه در

  ادوار بعد با مخالفت خود
 



  ٧٤ص 
  اند ملزم به سکوت نمايد ؟ آيا در کداميک سبب انشقاقى که تا امروز باقى است گشته

  وصه ودستورات حضرت مسيح در باره خالفت و نزول احکام مخصاز آثار مضبوطۀ
  ً ادارى که کامال از مبادى روحانى متمايز باشد چيزى ميتوان يافت کهصريحۀ

  اى باشد که در نصوص آثار قابل قياس با اوامر مشروحه و قوانين و حدود عديده
  حضرت بهآءا و حضرت عبدالبهآء نازل گرديده است ؟ آيا هيچيک از آيات

  ّدستورات ادارى و فرائض دينى بر اديان منحطهّنيه که از حيث قوانين شرعى و آقر
ّسالفه تقدم بارزى دارد اختيار مسلمى را که حضرت محمد شفاهًا در موارد عديده به ّ ّ  

  ّوصي خود اعطا کرده بود بر اساس متينى استوار ميسازد ؟
   کتاب بيان فارسى از بالى انشقاقىّ  شارع آئين بابى نيز هر چند تا حدى بوسيلۀ

  ّمنگير مسيحيت و اسالم گرديد کاست و ليکن آيا ميتوان گفت براى صيانتکه دا
ِامرش اساس صريح و مؤثرى گذاشته است که با آنچه الى االبد بايد ضامن وحدت ّ  

  در ميان پيروان حضرت بهآءا باشد برابرى کند ؟
  ره وّ  تنها اين آئين در ميان اديان سالفه بر اثر دستورات صريحه و انذارات مکر

 



  ٧٥ص 
  نصوصى که کافل صون و وقايت امر ا است بنيانى نهاده است که پيروان گمگشته

ّ عالم بايد به آن نزديک شده در آن تأمل و تمعن نمايند وّمذاهب متشتت و در ماندۀ ّ  
  .ّتا وقت باقى است در کهف صلح و سالم خلل ناپذير عالمگيرش ملجأ و مقر جويند 

  ّه حضرت عبدالبهآء که با کتاب وصايايش مؤسس چنين نظم  پس عجب نيست ک
  :عظيم و بديع و مرکز چنين ميثاق متينى است به اين بيانات ناطق باشد 

ّاز اول ابداع تا يومنا هذا در ظهور مظاهر مقدسه چنين عهد محکم متينى  "  . گرفته نشده  ّ
"  

  : فرموده است ّ  و نيز در تاريکترين و خطرناکترين ايام عهد خود چنين
ٓبه تدريج آنچه در هويت دور مقدس است ظاهر و آشکار گردد  االن بدايت  "  ّ ّ  

  . "ّانبات است و آغاز ظهور آيات بينات 
ّ  و اينست کلمات اطمينان بخش آنحضرت که مبشر ارتفاع نظم بديع مقرره در الواح ُّ ُ  

  :وصايا است 
  سوت  ان تسقط الورقاتّخافى اذا قطع هذا الغصن من ارض الناتال   " 

 



  ٧٦ص 
ّبل تنبت الورقات الن هذا الغصن ينمو بعد القطع من االرض و يعلو حتى يظل ّ   لّ
ٓعلى االفاق و تصل اوراقها الى االوج االعلى و يثمر بثمرات معطرة لالفاق ٔ ٔ ّٓ ِ".   

   ذيل را بهيچ چيز جز به قدرت و عظمتى که نظم بديع حضرتکلمات مبارکۀ
  نظمى که شالوده حکومت. د به ظهور خواهد رسانيد حمل نتوان نمود بهآءا از خو

ٔعالمگير بهائى در مستقبل ايام است  قوله االعلى  ّ:  
ّقد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم و اختلف الترتيب بهذا البديع الذى  "  ّ ّ ّٔ  

  . "ٔما شهدت عين االبداع شبهه 
   اخبار و ستايش از نظم  حضرت باب بنفسه در اشاراتش به من يظهره ا

  .بديعى مينمايد که بايد ظهور حضرت بهآءا آنرا ظاهر فرمايد 
  :ّ مهمه مذکور است   در باب سوم از بيان فارسى اين آيۀ

ّطوبى لمن ينظر الى نظم بهآءا و يشکر ربه فانه يظهر و ال مرد  "  ّ ّ عند ا فى البيان  له من ِ
" .  

 



  ٧٧ص 
  اح حضرت بهآءا که در آن اساس بيت عدل بين المللى و بيوت عدل  در الو

ّمحلى صريحًا معين و مقرر گشته است ، در مؤسسۀ ّ ّ    ايادى امر ا که بدوًاّ
  حضرت بهآءا و سپس حضرت عبدالبهآء آنرا بوجود آوردند ، در اساس محافل

ّروحانى محلى و ملى که حتى قبل از صعود حضرت عبدال ّ   بهآء در مرحله جنينى خودّ
   در اختياراتى که شارع آئين ما و مرکز ميثاق در،به ايفاى وظيفه مشغول بودند 

  ّ محلى که ادارهّاند ، در اساس صندوق خيريۀ الواح خود به اين محافل عنايت فرموده
  اى از محافل روحانى در آن بر طبق دستورات مخصوص حضرت عبدالبهآء خطاب به پاره

   بوده است ، در آيات کتاب مستطاب اقدس که در آن تلويحًا به اساس واليت امرايران
  ّاخبار گشته ، در باره اصل توارث و تقدم ولد ارشد که در جميع شرايع گذشته

  ،معمول بوده است و حضرت عبدالبهآء در يکى از الواح خود آنرا تأييد ميفرمايند 
ّدر جميع اين موارد آثار و عالئم اوليۀ    اين نظم ادارى و جريان آن مشهود است کهّ

  .حضرت عبدالبهآء آنرا بعدًا در الواح وصاياى خويش اعالم و بر قرار فرمودند 
  نکر   حال الزم است به تبيين خصائص و وظائف واليت امر و بيت عدل دو

  .اين بنيان مشيد نظم ادارى مبادرت گردد 
 



  ٧٨ص 
  ّبا اين مؤسسات انجام وظيفه مينمايند خارجاى که    تشريح کامل عناصر مختلفه

  .ّاز حدود و مقصود اين رساله است که متضمن حقايق اساسى امر ا ميباشد 
    تبيين و تشريح کامل روابطى که اين دو رکن اساسى الواح وصاياى حضرت عبدالبهآء

  دّرا به يکديگر متصل و هر يک را به شارع آئين و مرکز ميثاق مرتبط مينماي
   منظور فعلى .ايست که نسلهاى آينده آنرا کما ينبغى و يليق ايفا خواهند نمود وظيفه

  اين عبد آنست که با آنکه حال بدايت ظهور است و درک عظمت اين نظم چنانچه بايد
  ً اين دو رکن نظم ادارى پردازم که قبال بهّميسر نيست به ذکر بعضى از خصائص بارزۀ

  .قوف بر آن قابل عفو و اغماض نيست صراحت بيان شده و عدم و
    در بدو امر بايد به نهايت وضوح و بدون هيچ ابهامى مذکور گردد که اين

   نظم ادارى حضرت بهآءا اساسش من عند ا است و وظائفشّدو مؤسسۀ
  هدف مشترک و اساسى اين دو. ّخطير و ضرورى و مرام و مقصدشان مکمل يکديگر 

ّمؤسسه آنست که    همواره سلطه و اختياراتى را که من جانب ا بوده و از نفسُ
 مظهر ظهور سرچشمه گرفته است حفظ نمايد و وحدت پيروان آئينش را محفوظ دارد و

  اصالت
 



  ٧٩ص 
  ّو جامعيت تعاليمش را صيانت کند و به مقتضاى زمان قوانين غير منصوصه را تشريح

ّ متفقًا به اجراى وظائف پردازند امور ال ينفصمۀسّ و چون اين دو مؤس .نمايد ُ  
  تمشيت پذيرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امر ا ترويج يابد و

  اش حمايت گردد  هر يک منفردًا در حدود اختيارات قوانينش تنفيذ شود و تشکيالت تابعه
ّمعينه وظائف خود را انجام ميدهد و داراى تشکيالت فرعيه   اجراى شايستۀايست که براى  ّ

  ّوظائف و تکاليف آن مقرر گشته است و نيز قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات
   قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات اين .ّخود را در حدود مشخصه اعمال مينمايد

ّدو مؤسسه هيچيک با يکديگر متناقض نيست و بهيچوجه از مقام و اهميت ديگرى ّ  
  که غير متجانس و هادم اساس هم نيستند اختيارات و وظائفشاننميکاهد و گذشته از اين

ّمکمل يکديگر است و اساسًا در مقاصد و نوايا همواره متحدند  ّ. 
    هر گاه واليت امر از نظم بديع حضرت بهآءا منتزع شود اساس اين نظم
ٔمتزلزل و الى االبد محروم از اصل توارثى ميگردد که به فرموده حضرت ِ  

  حضرت عبدالبهآء در لوحى. هآء در جميع شرايع الهى نيز بر قرار بوده است عبدالب
  که به افتخار يکى از

 



  ٨٠ص 
  :ّاحباى ايران نازل گرديده ميفرمايد 

ّدر جميع شرايع الهيه ولد بکر امتيازات فوق العاده داشته حتى ميراث  "  ّ  
ّنبوت تعلق به او داشت  ّ" .  

  ا در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و ازّ  بدون اين مؤسسه وحدت امر 
  ّمنزلتش بکاهد و از واسطه فيضى که بر عواقب امور در طي دهور احاطه دارد

ّبالمره بى نصيب ماند و هدايتى که جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيۀ    منتخبينّ
  امرّو چنانچه بيت عدل اعظم که اساسًا اهميتش از واليت . ضرورى است سلب شود 

  کمتر نيست از آن منتزع گردد نظم بديع حضرت بهآءا از جريان باز مانده و ديگر
   تشريعى و ادارى امر ا را که شارع اعظمنميتواند حدود و احکام غير منصوصۀ

  .ّمتعمدًا در کتاب اقدس نازل نفرموده تکميل نمايد 
  الواح وصايا ميفرمايد  حضرت عبدالبهآء راجع به وظائف واليت  امر ا در 

ّمبين آيات ا " اوست    و اين عينًا عبارتى است که آن حضرت در موقع" ُ
  فرموده  حضرت بهآءا اختياراعتراض ناقضين ميثاق به مقام تبيين از نصوص مبارکۀ

 



  ٨١ص 
  و من بعده بکرًا بعد بکر يعنى در: " ّدر رد آنان اظهار ميداشتند و نيز ميفرمايد 

  ّحصن متين امر ا به اطاعت من هو ولي امر:  و ايضًا ميفرمايد . " له او سال
  ا محفوظ و مصون ماند و اعضاى بيت عدل و جميع اغصان و افنان و ايادى امر
ّا بايد کمال اطاعت و تمکين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را به ولي امر ّ  

  . "ا داشته باشند 
  : ديگر حضرت بهآءا در ورق هشتم از فردوس اعلى ميفرمايد   و در مقام

  ُآنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده بايد امناى بيت عدل  " 
ّمشورت نمايند آنچه را پسنديدند مجرى دارند  انه يلهمهم ما يشاء و هو المدبر   . "العليم  ُّ

  :  حضرت عبدالبهآء در الواح وصايا ميفرمايد 
  . غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومى ّمرجع کل کتاب اقدس و هر مسئلۀ  " 

ّبه بيت عدل آنچه باالتفاق و يا به اکثريت آراء تحقق يابد همان حق و مراد ّ ّّ  
ّا است  من تجاوز عنه فهو ممن احب الشقاق و اظهر النفاق و اعرض عن رب ّّ ّ   . "الميثاق  ّ

  بيانات مذکوره در فوق را که از يراعه حضرت  حضرت عبدالبهآء نه فقط 
  اعطاء فرموده است بهآءا نازل گشته تأييد ميفرمايد بلکه به اين هيئت حق و اختيار آنرا
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  که به اقتضاى زمان قوانينى را که خود و يا هر يک از بيوت عدل سابق تقنين

  :فرمايد اند نسخ نمايد چنانچه در الواح وصايا به صراحت مي کرده
  چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه از معامالت است ناسخ آن  " 

  . "ّزيرا نص صريح الهى نيست . " " مسائل نيز تواند بود 
  :ميفرمايد    و نيز اين کلمات اکيده را درباره واليت امر ا و بيت عدل اعظم بيان

ّفرع مقدس و ولي امر ا و بيت عدل عمومى که   "    به انتخاب عموم تأسيس وّ
تشکيل شود در تحت حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت 

  اعلى روحى
  . "لهما الفدا است آنچه قرار دهند من عند ا است 

ّ  از اين بيانات کامال واضح و روشن است که ولي امر مبين آيات ا و بيت ُ ّ ً  
  تفسير و تبيين واليت امر در دايره خويش.  است عدل اعظم واضع احکام غير منصوصه

   بيت عدل که حقوق وقدر مورد تمکين و انقياد است که قوانين موضوعۀ نآهم
  هيچيک از.  حضرت بهآءا است امتيازاتش وضع قوانين و احکام غير منصوصۀ

  .نمود  هدّ ديگرى تجاوز نمايد و هرگز نيز تعدى نخواّاين دو نميتواند به حدود مقدسۀ
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   ديگرى که از طرف خداوندّهيچيک در صدد تزئيف سلطه و اختيارات مخصوصه مسلمۀ

  .عنايت گشته است بر نخواهد آمد 
ّ  هر چند ولي امر رئيس ال ينعزل اين مجلس فخيم است معهذا نميتواند بنفسه حتى ّ  

ّبطور موقت واضع قوانين و احکام گردد و يا تصميمات اکثريت اع   ضاى مجلس را الغاّ
  نمايد و ليکن هر گاه تصميمى را وجدانًا مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد

  .ابرام و تأکيد در تجديد نظر آن نمايد 
ّ  ولي امر مبين نصوص است و جز به سمت عضو بيت عدل اعظم وضع قانون نتواند ُ ّ  

  شيت امور و ايفاى وظائفايست که براى تم و به تنهائى ممنوع از تدوين اساسنامه
  بيت عدل الزم است و نميتواند نفوذ خود را بنحوى اعمال کند که آزادى انتخابات

  .ّ مقدس بيوت عدل خصوصى است سلب گردد اعضاء بيت عدل اعظم که وظيفۀ
  ّ  بايد بخاطر داشت که حضرت عبدالبهآء در لوحى که به افتخار سه نفر از احباى

  ّ بعد از صعود سؤال نموده بودند مدتها قبل ازآءع اهل بهايران که در خصوص مرج
  :قوله االعلى . اند  صعود اخبار به موضوع واليت امر فرموده

 



  ٨٤ص 
ّان هذا السر  "  ّ ّ مصون فى صدف االمر المختوم کاللّ   ؤلؤ المکنون و سيلوحٔ

  . "انواره و يشرق آثاره و يظهر اسراره 
  ت امر در نظم بديع حضرت بهآءا جليل و  ياران عزيز الهى  هر قدر والي

ّوظائفش حياتى و مسئوليتش سنگين و عناياتى که در حق او در کتاب وصايا نازل ّ  
  ّولي امر هر چند حائز. گشته موفور باشد نبايد نسبت به مقامش مبالغه نمود 

  دهّلياقت و مصدر امور مهمه باشد هرگز نبايد به مقام فريد مرکز ميثاق ترفيع دا
  شود و مماثل و شريک حضرت عبدالبهآء ملحوظ گردد تا چه رسد به اينکه مقام

  .ّمظهريت ظهور به او نسبت داده شود 
  ًنانچه قبال درچ  . امر ا کفر محض است  چنين انحراف شديدى از اصول موضوعۀ

  فصل مربوط به مقام حضرت عبدالبهآء اشاره گرديد هر چند ميان حضرت عبدالبهآء
قابل قياس   مظهر ظهور الهى فاصله باشد با فاصله ميان مرکز ميثاق بهآء و واليت امرو

  .نيست 
َ  فى الحقيقه فاصله ميان ولي امر و مرکز ميثاق بمراتب ازيد از فاصله ميان مرکز ّ  

   مبرم خود ميدانم که هيچميثاق و شارع آئين الهى است و ذکر اين نکته را وظيفۀ
  تواندّولي امر الهى نمي
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ِادعا نمايد که مثل اعالى تعاليم حضرت بهآءا است و يا آنکه مرآت َ َ ّ  

  ّ امر ا در ظلةو هر چند وال. ايست که انوار حضرتش را منعکس ميسازد  صافيه
 تبيين ّفائض از حضرت اعلى و در وظيفه و حقو عصمت صيانت جمال ابهى و حراست 

  تعاليم
  ّ حدودات بشريهد و ليکن اساسًا در رتبۀنرت عبدالبهآء ميباشبهائى شريک و سهيم حض

  واقفند و براى ايفاى به عهد نميتوانند بهيچ عنوان حقوق و امتيازات و اختياراتى
  .را که حضرت بهآءا به فرزند جليلش عنايت فرموده به خود نسبت دهند 

او را رب يا آقاّ  در پرتو اين حقيقت مناجات نمودن به سوى ولي امر ا  ّ  
  ّخواندن ، عنوان اقدس به وى دادن ، تبرک از او طلبيدن ، ميالدش را جشن گرفتن

  ّاى که ارتباط به حيات وى داشته باشد کل در حکم انحراف از و يا تجليل هر واقعه
  )١. (ايست که در کمون آئين نازنين ما مکنون و مندمج است  ّحقايق مقرره

 --------------------------------------------------------------------------  
  :ميفرمايد قوله االحلى اين باره به فارسى ّحضرت ولي امر ا در  ) ١( 

  )شوقى افندى ( ّرجاى اخيرم آنست که در مراسالت و مذاکرات احباى الهى جز به   " 
  چه که از فم اطهر. ت و بس ب نسازند  فخر و مباهات اين عبد به اين نام اسطامخمرا 

  تر و شريفتر است و صادر ميگشت و در نظرم از هر گونه اسمى و لقبى عزيزتر و شيرين
  ّهمچنين احترامات فائقه و تعظيم و تکريم از هر قبيل مخالف و مباين حال و تمناى
  اين عبد است  نظر برادرانه نمايند و اين نظر را در اعمال و اقوالشان نسبت به اين

  . "فانى ابراز و اظهار نمايند 
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  و مقام تفسير و تبيين آيات و کلمات حضرت بهآءا و حضرت عبدالبهآء که
  ّمنحصرًا به ولي امر ا عنايت شده مستلزم آن نيست که او را در رتبه و مقام

ّولي امر ميتواند با احراز حق. ّآن هياکل مقدسه قرار دهد    ائف تبيين به ايفاى وظّ
  ّو مسئوليات خويش پرداخته در عين حال از حيث رتبه و مقام مادون آن دو نفس

ّولي امر حاضر و والة امر در مستقبل ايام. بزرگوار و متفاوت با آنان باشد  ّ  
ّبايد با اقوال و اعمال خود کامال به حقيقت اين اصل مهم آئين نازنين ما شهادت ً  

  ين اصل را بر اساس متين استوار سازند و براىدهند و با روش و سلوک خود حقيقت ا
ّهاى آينده آيات باهراتى مصون از اتهامات باشند و من به سهم خود اگر تأمل نسل ّ  

   راسخ روا دارم به ثقه وّدر قبول اين حقيقت مسلم و ترديد در اظهار اين عقيدۀ
  ام مقامى نمودهاعتمادى که حضرت عبدالبهآء به اين عبد داشته بيوفائى کرده و غصب 
  .که فقط به آن حضرت عنايت گشته و اين خود گناهى است غير مغفور 

  اى چند در خصوص اساسى که اين نظم ادارى مبتنى بر آنست و اصلى که   اينک کلمه
ّبراى تمشيت امور مؤسسات مهمۀ   قياس اين نظم.  آن الزم است بايد بيان گردد ّ
اداره  ّ تاريخيه براى عقول بشرى در ادوار مختلفۀاى که ّفريد الهى با نظامات متنوعه

  ّمؤسسات
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  نفس اين قياس بخودى خود ميرساند که به شأن. ًخويش ايجاد کرده است کامال خطاست 
ّو منزلت صنع بديع مؤسس عظيم الش   ايم و چون در نظر آريم که اين أنش پى نبردهّ
ّنظم بديع عينًا همان مدنيت الهيه   ّريعت غراى حضرت بهآءا بايد درايست که ش ّ

  هيچيک از انظمۀ. اى را جائز نشماريم  ّ البته چنين مقايسه،ّارض مستقر سازد 
  ّمختلفه و دائم التغيير بشرى چه در گذشته و چه در حال چه شرقى و چه غربى عالئم

  را سنجيد در آنها  آن بتوان استحکام اساس و قدرت فضائل مکنونۀاى که بوسيلۀ ّمشخصه
  .ارائه نميدهند 

   آينده بهائى که اين نظم وسيع ادارى يگانه حافظ آنست نظرًاّ  حکومات متحدۀ
  ًو عمال در تاريخ نظامات سياسى بشرى فريد و وحيد است و در تشکيالت اديان

  هيچ نوع از انواع حکومات دموکراسى يا حکومات.  عالم نيز بى نظير و مثيل معتبرۀ
ّ اشرافى که حد متوسط بينبدادى چه سلطنتى و چه جمهورى و يا انظمۀمطلقه و است ّ  

ّآن دو محسوب است و حتى اقسام حکومات دينيه چه حکومات عبرانى و چه تشکيالت ّ  
   کليساى مسيحى و يا امامت و خالفت در اسالم هيچيک نميتواند مماثل ومختلفۀ

تنظيم گشته  دار مهندس کاملش ترسيم ومطابق نظم ادارى بديعى به شمار آيد که به يد اقت
  .است 
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    هر چند اين نظم ادارى نو ظهور داراى مزايا و عناصريست که در سه حکومت عرفى

  از عيوب" مذکور نيز موجود و ليکن بهيچوجه مطابق هيچيک از آن حکومات نبوده 
ّاصليه و فطريۀ   اى را قايق سليمهاين نظم ادارى بهائى ح. " ّ آنان عارى و مبراست ّ
   مذکور موجود است به يکديگر التيام و ارتباط ميدهد در هر يک از انظمۀّکه بدون شک

  بدون آنکه حقايق خدادادى را که آن نظم جهان آرا مبتنى بر آنست ضايع و مهمل سازد
  .ّ بشرى به اجراى آن موفق نگشته است  فانيۀو اين امريست که هرگز انظمۀ

  ّجه تصور رود که نظم ادارى آئين حضرت بهآءا مبتنى بر اساس  نبايد بهيچو
  ّدموکراسى صرف است زيرا شرط اصلى آن نوع حکومت آنست که مسئول ملت
ّباشد و اختياراتش نيز متکى بر اراده ملت و اين شرط در اين امر اعظم موجود   .نيست  ّ

  کى از آنست که اعضاى حاتصراح   بايد بخاطر داشت که الواح حضرت بهآءا با
   کتابّ مکملۀبيت عدل اعظم در تمشيت امور ادارى امر ا و وضع قوانين الزمۀ

  ّاقدس مسئول منتخبين خود نميباشند و نبايد تحت تأثير احساسات و آراء عموميه و
ُحتى عقايد جمهور مؤمنين و مؤمنات و يا نفوسى که مستقيمًا ايشان را انتخاب ّ  

  ار گيرنداند قر نموده
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   و بر .ّبلکه بايد همواره در حال توجه و ابتهال به حکم وجدان خويش رفتار نمايند

   هيئت جامعه آشنائى کامل حاصل نمايند وايشان فرض است که به اوضاع و احوال جاريۀ
  ّ غرض رسيدگى کنند ولى حق نهائى اخذ تصميم رابه قضاياى مرجوعه بدون شائبۀ

  اطمينان صريح حضرت) ّانه يلهمهم ما يشاء  (  کلمه مبارکۀ .وظ دارندبراى خويش محف
  بهآءا به اين نفوس است و بنابراين فقط اين نفوس مهابط هدايت و الهامات

  اند نه هيئت منتخبين که رأسًا و يا بطور غير مستقيم ايشان را انتخاب ّالهيه
  . اعظم است ظهورائى اين مينمايند و اين الهام همانا روح حيات و حافظ نه

  ّ  بعالوه نفسى که در اين ظهور اعظم بر حسب اصل توارث بر کرسي واليت جالس است
ّخود مبين کلمة ا است و بالنتيجه بر حسب سلطه واقعى که بوى تفويض گشته ّ  

   معموله قدرتى نداشته جز مقام اسمىمانند هيچيک از سالطينى که در حکومات مشروطۀ
  و نيز نميتوان نظم بديع حضرت بهآءا را نظير حکومت استبدادى. نيست ندارند 

  ّمطلق دانست و يا آنرا مقتبس از يکى از حکومات مطلق العنان دينيه مانند حکومت
  تشريع ّ مسلمّهان قاطع بر اين امر آنکه حقرپاپ و يا امامت و نظائر آن فرض نمود و ب

 



  ٩٠ص 
ّط مختص به بيت عدل اعظم است که اعضاى آن  بهائى فقاحکام غير منصوصۀ

  نمايندگان
ّاند و اين حق مقدس را ولي امر و مؤسسات ديگر ب پيروان حضرت بهآءاَمنتخ ّّ ّ  

  .ّنميتوانند غصب نمايند و يا در آن دخل و تصرف کنند 
  ّيسى و شعائر آن از قبيل غسل تعميد و عشاء ربانى و اقرار بهّ  الغاء حرفه قس

  ّ علما و روحانيون و فقدان امتيازات و مقاصد و تمايالت ، عدم سلطه طبقۀمعاصى
ّبوروکراسى اين طبقه ، دستور طرز انتخابات بيوت عدل محلى و ملى و بين المللى به ّ  

ّتصويت عمومى شواهد ديگرى بر کيفيت غير مستبدۀ    نظم بديع بهائى و مشابهت آن بهّ
  .است ترتيبات دموکراسى در اداره امور 

    و نيز اين نظم را که به اسم حضرت بهآءا مرتبط است نبايد با هيچيک از
ِحکومات اشرافي صرف مماثل دانست زيرا از طرفى مبتنى بر اصل توارث است و وظيفۀ ِ  

  ّ مقننۀّ تبيين آيات را به ولي امر تفويض کرده و از طرف ديگر هيئت عاليۀّمقدسۀ
  .ّآزاد بوسيله جمهور مؤمنين و مؤمنات معين ميگردد آن به انتخاب مستقيم و 

  ُ عالم مقتبس و ليکن معروفۀ  هر چند نميتوان گفت که اين نظم بديع از انظمۀ
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  ايست که در هر يک از اين نظامات مختلفه موجود و در اين نظم حاوى عناصر سليمه

  .با يکديگر امتزاج و التيام يافته است 
ّوثى ولي امر ا و وظائف حياتيه و ضروريۀ  اختيارات مور ّ    بيت عدل اعظمّ

  ّ وکالى جامعه کل حاکى از اينّو مقررات مخصوصه انتخابات دموکراسى آن بوسيلۀ
  حقيقت است که اين نظم بديع الهى که هرگز قابل قياس با هيچيک از انواع حکومات

   خويش حائز و مالئمّوحانيۀّمذکور در آثار ارسطو نيست در اثر اتکاء بر حقايق ر
اين نظم بديع چون از .  آن موجود است ايست که در هر يک از انظمۀ عناصر صالحه

  عيوب
  ّ مذکوره مطلقًا عارى و مبراست هر قدر فروعش امتداد يابد و انظمۀّ مسلمۀّفطريۀ
  و شرورّاش وسعت گيرد به مرور اعصار و دهور به حکومت استبداد و تسلط اعيان  دامنه

ّناطقين و خطبا که عاقبت کليۀ    بشرى است منجر نگردد و از تأسيسات سياسى ناقصۀّ
  .فساد آنان مصون ماند 

  ّ اين بنيان رصين نظم ادارى مهم و وجوهأ  ياران عزيز  هر قدر اصل و مبد
ّاش بى مثيل باشد وقايعى که مبشر ظهورش بوده و مرحله اوليۀ ّمميزه ّ م اعال  پيشرفتش راّ
  داشته

 



  ٩٢ص 
  چقدر شگرف و عبرت انگيز است. ّاز حيث اهميت مقام کمترى را دارا نيست 

ّکه نظم ادارى امر ا متدرجًا مستمرًا تحکيم يافته مراحل اوليۀ ّ ّ    نشو وّ
   مذهبى و عرفى عصر حاضر در اثر قواىپيمايد در حاليکه معاهد عتيقۀ نماى خود را مى

  . مهاجم است رو به تجزيه و تحليل ميرود اى که بر آنها ّمخربه
ّ  قوه حياتيه ّاى که به وجه اتم از مؤسسات اصليۀ ّ ّ    اين نظم اعظم دائمّ

   موانعى را که شهامت و عزم راسخ بانيان نظم ادارى بر ،ّاالتساع الهى ظاهر ميشود
ّ شعله فروزان انجذاب که بکمال شدت در قلوب مبلغين سي ،اند آن فائق آمده ّ   ارّ

 وسعت  ،پيمايند ّمشتعل است ، مدارج جانفشانى و انقطاعى که مؤسسين نظم بديع مى
  نظر

  و اميد واثق و روح نشاط انگيز و آسايش خاطر و پاکى عمل و انضباط کامل و تعاضد و
  يگانگى خلل ناپذيرى که از مدافعين دليرش به ظهور ميرسد ، توانائى و لياقتى که

  ّصر مختلفه و تطهير آنها از انواع تعصبات و امتزاجشان درّروح نباضش در جذب عنا
  ّقالب خود نشان داده است ، کل آيات قدرتى است که جامعه مأيوس و متزلزل کنونى

  .عالم هرگز نميتواند آنرا انکار نمايد 
حيات   روح قدسى الهى را که به هيکل امر حضرت بهآءا نفحۀ  حال ظهورات باهرۀ

  بخشد مى
 



  ٩٣ ص
  ّبا الم و فغان و خود خواهى و جهالت و تعصب و مرارت و نفاق و شرارت دنيائى رنجور

  .يد ئو پر آشوب قياس نما
ّخوف و هراس قائدين عالم را معذب ساخته و اقدامات سياسيون حيرت زده  "  ّ  

  . "و بى بصر را عقيم و بال اثر گذاشته است 
  مطامحشان. عدوان و از هم خائف و هراسان   ملل عالم با يکديگر در نهايت ضغينه و 

  فى الحقيقه هرج و مرج و فساد و عدم. عارى از حقيقت و اهدافشان در نهايت سخافت 
  .ّايمان اساس تمدن متزعزع عالم را به صوب فنا و نيستى سوق ميدهد 

  ّ که خفيًا در جميع شعب و شئون افکار و اعمال بشرى رخنهّ  آيا اين فساد مستمر
   بيست سالند  با ارتفاع يد قدرت حضرت بهآءا قرين نيست ؟ آيا حوادث خطيرۀميک

  ّاخير که سبب انقالبات اقاليم ارض گشته در حاليکه سکرات موت تمدنى را اعالم
  زه نظم بديعى ندارد که مينمايد که در شرف تالشى و اضمحالل است داللت بر درد

  ّهاى عالم مستقر خواهد شد؟ بهسفينه نجات بشرى است و ناگزير بر خرا
  ها و امپراطوريهاى پر شوکت و احتشام ُ  بالى مبرم الهى  سقوط سلطنت

 



  ٩٤ص 
ّدر قاره اروپ مطابقًا لما صدر من القلم االبهى ، هبوط مداوم علماى تشيع ُّ  

  ّدر موطن اصلى جمال قدم ، انقراض سلسله قاجاريه خصم ديرين امر ا ، انهدام
  ّخالفت دو رکن رکين اهل تسنن و شباهت شگفت انگيز آن با خرابى اورشليمسلطنت و 

ّدر اواخر قرن اول ميالد ، سيل قوانين عرفى که به معابد دينيۀ    مصر متهاجم استّ
  ّو سبب تضعيف وفاى متمسکين به شعائر اسالمى گشته ، تذليل و تحقير اقوى کنائس

ّمسيحيت در روسيه و اروپاى غربى و امري   کاى مرکزى ، نشر عقائد و افکار سقيمه کهّ
ّهادم و مخرب اساس و بنيان انظمۀ    بظاهر متين سياسى و اجتماعى بشرى است ،ُ

  ّعالئم نزول بالى ناگهانى که از جميع جهات اساس تمدن کنونى را تهديد مينمايد و
ميدهد ّکل شهادت ، بنحوى حيرت بخش سقوط امپراطورى روم غربى را به خاطر ميآورد 

  که
   .اين انقالب بر اثر والدت نظم اعظم آئين حضرت بهآءا در عالم بوجود آمده است

  تر گردد و شاخ و برگ ّ اين نظم دائم االتساع الهى مکشوفو هر قدر مضامين مکنونۀ
  .وسعت اين انقالب خواهد افزود  ّآن کره ارض را بيشتر فرا گيرد ، بر شدت و

  گشته ّدد که عصر تکوين دور بهائى به ارتفاع نظم ادارى مخصص  در خاتمه مذکور ميگر
 



  ٩٥ص 
  و اين نظم به مثابه صدفى براى حفظ و صيانت گوهر گرانبهاى امر ا است

  ايست که اين شرع ّو به مرور زمان واضح و مبرهن خواهد شد که اين نظم عامل اصليه
  .انور را به مرحله نهائى وارد خواهد کرد 

  ّ که اين نظم هنوز در مرحله طفوليت است زنهار که نفسى در ادراک  مادام
ّکيفيتش به خطا رود و يا از اهميتش بکاهد يا مقصدش را دگرگون جلوه دهد  ّ.  

ّاى که اين نظم ادارى بر آن استوار است مشيت ثابته الهيه براى عالم   صخره ّ  
 حامى و  . است منبع الهامش نفس حضرت بهآءا.انسانى در عصر حاضر است 

  مدافعش
  ّنمايش نتيجه اهراق دم ال اقلو ظهور و نشو .  ملکوت ابهى است ّجنود مجندۀ

  . اند  خويش را در اين سبيل نثار نموده  بيست هزار شهدائى است که حيات
  محکمه الواح وصاياى ّمحورى که مؤسساتش حول آن طائف مضامين

ّمبين اش حقايقى است که ّ مبادى اساسيه . حضرت عبدالبهآء است ُ  
  . است خويش در غرب بيان فرموده مصون از خطاى آيات الهى در خطابات مبارکۀ

   صريحًا در کتاب،اش وضع گرديده و وظائفش را تحديد مينمايد  احکامى که براى اداره
 



  ٩٦ص 
ّات روحانيه و خيريه و اداريهعّ مقرى که مشرو .اقدس نازل شده است ّ   اش حول ّ

  اش ارکانى که سلطه .عات آنست ّتفرممجتمع ميباشد مشرق االذکار و آن 
  مقصد. است   واليت امر ا و بيت عدل اعظمّمستظهر بدانست دو مؤسسۀ

  ّ اصلى و ضمنى که محرک آنست استقرار نظم بديع جهان آرائى است که
  ازينى را که روشى که بکار ميرود و مو .شالوده آنرا حضرت بهآءا بنيان نهاده 
  ميسازد و نه به غرب ، نه به يهود و نه به غير  القاء مينمايد آنرا نه به شرق متمايل
   ،به سفيد و نه به سياه ، شعارش وحدت عالم انسانى آن ، نه به فقير و نه به غنى ، نه

  هاى علمش صلح اعظم ، سرانجامش حلول دوره ذهبى هزار ساله يعنى يومى که سلطنت
ّلطنت الهيه که سلطنت حضرت بهاءا است مبدل گردد عالم به س ّ.  

  ١٩٣٤ فوريه ٨ -                                                حيفا 
                                                         شوقى

  


