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 کند.  مؤّسسۀ روحى نهادى آموزشى است که تحت اشراف محفل روحانى ملّى بهائيان کلمبيا انجام وظيفه مى
فرهنگى مردم کلمبيا است.  مواد درسى پرورش منابع انسانِى متعّهد به پيشرفت روحانى، اجتماعى و هدفش 

مورد استفاده قرار گرفته در جوامع بهائى در همۀ نقاط جهان  ىهاى گذشته به نحو روزافزون اين مؤّسسه طّى دهه
  است.

ريزى، آزمايش در  کند با رويکرد سنّتى يعنى طرح رويکردى که مؤّسسۀ روحى براى تهيّۀ مواد درسى دنبال مى
اى متفاوت  شود به نحو قابل مالحظه يکى بعد از ديگرى و به صورت يک ُبعدى انجام مى عمل و ارزيابى که

شود که تجربيّاتى در  است.  بدين صورت که اّولين قدم براى نوشتن هر دوره از مواد درسى زمانى برداشته مى
دست آمده است.  سطح مردمى از طريق انجام خدمتى در پاسخ به نيازهاى ضرورى براى توسعۀ يک جامعه به 

گردد.  اين مواد از يک سو شرحى است از آن  گيرد و تبلورى از آن تجربه مى مواد درسى از اين تجربه نشئت مى
که در اثر به کار گرفتن تعاليم الهى در يک ميدان خاّص خدمت حاصل شده، و از سوى ديگر   يادگيرى
يادگيرى در بارۀ ”کرد در جزوۀ کوچکى تحت عنوان مند کردن آن يادگيرى.  اين روي اى است براى روش وسيله

  به نحو زير توضيح داده شده است: “رشد: داستان مؤّسسۀ روحى و گسترش وسيع آئين بهائى در کلمبيا

ديگر مشورت  وقتى که يک نياز آموزشى مشّخص شد، گروه کوچکى متشّکل از آحاد مردم، با يک
نمايند و آنها را به مرحلۀ عمل در  وزشى تهيّه مىکنند، يک سلسله نظرات براى اقدامات آم مى
شود.  در پرتو اين  آورند.  نتايج حاصله مورد بازنگرى و ارزيابى قرار گرفته و در بارۀ آنها مشورت مى مى

مجّدِد آنها   شود، و بازنگرى مشورت يک سلسله اقدامات آموزشِى تعديل شده به اجرا گذاشته مى
گردد.  در اين فراينِد تهيّۀ مواد درسى، هيچگاه اقدام به خاطر  يشترى مىمنجر به تعديل و تصحيح ب

شود.  اقدامات آموزشى در هر مرحله با بهترين موادى  تهيّه و ارزيابى نهايى مواد درسى متوّقف نمى
دو در هر  –رود، با اين ايمان قطعى که فقط از طريق عمل و بازنگرى  که در دست است پيش مى

تواند به تدريج تکامل يابد.  اّما اين ترتيب  ترى مى مواد درسى مناسب –ضرت بهاءاهلل پرتو ظهور ح
شود  آورند، و دير يا زود الزم مى فقط براى آن نيست که چند نفر موادى براى استفادۀ خودشان بوجود 

ديگران قرار که ساختار و محتواى هر واحد به صورت نهائى در آيد تا با اطمينان بتواند مورد استفادۀ 
شود که  گيرد.  تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى مواد براى يک دورۀ مورد نظر، وقتى گرفته مى

گردد که ديگر تعديالت الزمه بسيار جزئى و قابل اغماض است.  نکتۀ مهّمى که بايد به  مشاهده مى
نگرى، به موازات هم هاى مختلف اين فراينِد مشورت، اقدام و باز آن توّجه داشت اين است که جنبه

  شوند. اى متوالى، که در اصل ترتيبى تصنّعى خواهد بود، اجرا نمى روند، و به صورت سلسله پيش مى

گيرد.  اّما بطور کلّى سه  هاى مختلفى به خود مى رويکرد فوق، بسته به ماهيّت مواّد در دست تهيّه، عمًال شکل
  انجامد. شود مى د که به آنچه نسخۀ منتشرۀ نهائى خوانده مىتوان در فرايند تهيّه شناسائى نمو مرحله را مى



 

 

 طرح مقّدماتى .۱

که به نظر   ھايی از آثار مبارکه است ه و قسمتشامل مفاھيم اوليّ نويس يک دوره يا متن،  در اين مرحله، پيش
کى از نويس تا مّدتى به صورت ي رسد جمعًا بتواند اهداف آموزشى مورد نظر را حاصل کند.  اين پيش مى

هاى کوچکى از افراد تا  اقدامات در جهت تهيّه و تنظيم محتويّات مؤثر و مفيد مواد درسى، به وسيلۀ گروه
  گيرد. مّدتى مورد استفاده قرار مى

  نسخۀ الف .۲

نمايد و نظرات  شود و رفته رفته تجربيّات جديد را منعکس مى ضمن پيشرفت امور، مواد درسى اصالح مى
هاى جديدى از آثار  شود، قسمت .  بعضى از مفاهيم به کّرات تعديل مى کند ام مىحاصله را در خود ادغ

تر نمايد يا  شود تا درک يک موضوع را آسان گردد، يا يک سلسله تمرينات ساده ارائه مى بهائى اضافه مى
جود يا گرايش مهم کمک کند.  از طريق اين فرايند، يک دوره يا متن منسجم به و  به ايجاد يک مهارت

  گردد. محسوب مى “نسخۀ الف”آيد که معموًال  مى

  چاپنسخۀ پيش از  .۳

شود که آن دوره يا آن متن به عنوان نسخۀ  بر اساس انسجام يافتن متن، در وقت مناسب تصميم گرفته مى
گيرد.  از طريق استفادۀ مداوم اين نسخه واضح  ترى در دسترس افراد قرار  پيش از انتشار بطور گسترده

د که چه وقت الزم است جاى يک بخش عوض شود و يا يک تمرين به نوع ديگرى نوشته شود.  شو مى
ممکن است چندين نسخه يکى پس از ديگرى به وجود آيد.  اّما به تدريج تعديالت الزم براى رسيدن به 

  شود. ىگردد و در اين مرحله مواد درسى يا متن براى انتشار فرستاده م منظور دلخواه کمتر و کمتر مى

ها و مؤّسسات منتخبى قرار  نهادرسيده در اختيار پيش از چاپ خوشحاليم که يکى از واحدهايى را که به مرحلۀ 
 “عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل”از سه واحد کتابى است که در حال حاضر تحت عنوان  اين اولين واحددهيم.  

ربۀ خود از استفاده از محتواى اين دوره، بر اساس تجچنانچه  خوشحال خواهيم شد.  است در دست تهيّه
 نظرات خود را براى ما بفرستيد.

  مؤّسسۀ روحى



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۱ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  بخش اّول
که حضرت خواهيم کرد، عهد و ميثاقى در اين کتاب عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل را مطالعه 

لواء ”، “تأييدمغناطيس ”، “ميزان کل شىء”، ترين پيمان) (کامل “اوفى عهد”عبدالبهاء، مرکز آن، به عنوان 
 بل المعّظمة االٔدوار و المقّدسة االٔکوار فى مثله عهد يسبقه  لم الّذى الغليظ الميثاق و الوثيق العهد”، “مقصود

يک از ادوار  پيمان مستند و محکمى که شبه آن در هيچ مضمون: ( “االٔعظم الکور هذا خصائص من کان
مطالعۀ ما به سه   اند. به آن اشاره فرموده ين دور اعظم است)هاى ا گى مقّدسۀ گذشته سابقه نداشته بلکه از ويژه

متمرکز نموده و  بهاءاهللاز صعود حضرت  بعدتوّجه خود را بر دورۀ  واحد.  در اين خواهد شدقسمت تقسيم 
بينشى  ،مقام حضرت عبدالبهاء، جانشين منتخب و مبين آيات حضرت بهاءاهلل مورد سعى خواهيم کرد که در

هاى  و قسمت خواهيم نمودمرور را  عبدالبهاء حضرت.  به اين منظور فتوحات دوران قيادت يمنمايحاصل 
ما رهنمون  ،واحد دّوم اين کتاب  .خواهيم دادرا مورد تفّحص قرار  شحضرت الواح مبارکۀ وصاياىبسيارى از 

يع مختلفى را که براى مطالعۀ مواض فرصتو  بوداهلل، خواهد  دوران قيادت حضرت شوقى افندى، ولّى امر در
 واحددر ، به ما خواهد داد.  داردحياتى  جنبۀارتفاع نظم ادارى،  براىتر،  اهلل، و از همه قابل توّجه پيشرفت امر

 يمخواه کاوش حاصل شدهاهلل  هاى مهّمى را که تحت هدايت بيت العدل اعظم در امر بعضى از پيشرفت سّوم
  داد. يممورد بررسى قرار خواه بنحو اختصار کنونى جامعۀ بهائى را کرد و ماهيّت

  .باشد تواند جامع نمىمًا مسلّ  ،چنين موضوع وسيعى در مطالعۀ ما سعىدر ابتدا بايد اذعان کنيم که 
تنها کارى که اميدواريم در اينجا موّفق به انجام آن بشويم اين است که درک خود را از تأثيرى که نيروى عهد و 

تر سازيم.  رويکرد ما به اين کار در طول اين سه واحد آن  عميق ،گذارد و جمعى ما مىميثاق بر زندگى فردى 
مقتضيّات اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء را که  خواهد بود که تا جايى که ممکن است مفهوم و

را که همۀ اّما آنچه ، مورد تفّحص قرار دهيم.  “محور وحدت عالم انسانى قّوۀ ميثاق است و بس”فرمايند:   مى
ما بايد بپذيريم آن است که يک درک حقيقتًا عميق از اين قّوه، تنها بطور تدريجى و در نتيجۀ يک عمر 

  .شود مطالعه و خدمت حاصل مى

  بخش دّوم
  .کنيم مىآغاز  ،بيان شده است مبارکه مفهوم وحدت نوع بشر آن چنان که در آثار بررسىبا  مطالعه را

فرمايند که  بهاءاهلل اعالم مى.  حضرت م ايمانى محکم به وحدت نوع بشر استمستلزقبول تعاليم بهائى 



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  –نسخۀ پيش از چاپ 

  ۱، واحد عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۲

 سراپرده يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار...”
رض اهل آن... ليس الفخر لمن يحّب الوطن بل لم يک وطن محسوب است و من على االٔ الحقيقه عا فى

، بلکه از براى داشته باشدنيست که وطنش را دوست  از براى آن کس افتخار مضمون: ( ١“العالملمن يحّب 
دانيم که حضرت بهاءاهلل براى متّحد ساختن نوع بشر در يک  مى  .)کسى است که تمام عالم را دوست بدارد

ه عنوان يک جامعه در اند و اصل هويّت ما به عنوان يک فرد و ب ظهور فرموده ،باور مشترک، يک امر جهانى
   گيرد. اين اعتقاد شکل مىا ب سطحترين  نيادىب

د.  نفرماي ن به وحدت نوع بشر را توضيح مىايما مقتضيّاتاهلل برخى از  حضرت ولّى امر ،زير بياندر 
شامل نکاتى  ندا هفرمودسازند که اصل وحدتى که حضرت بهاءاهلل اعالن  هيکل مبارک اين نکته را روشن مى

اين  تغيير و تحّول کّل ساختار جامعه است.  خواستاراين اصل است.   بردبارىو  روح اخّوتراتب بيش از به م
 اش نشانهاى که  بشر است، مرحله نوع در زندگى جمعى طوالنى تکامليک فرايند  مرحلۀ نهائِى نمايانگر اصل 

مطالعۀ خود  را با ساير اعضاى گروهِ بيان ذيل شود که  يک مدنيّت جهانى است.  به شما توصيه مى پديد آمدن
  بخوانيد. چند بار 

 فوران صرفًا  –محور جميع تعاليم حضرت بهاءاهّلل  – انسانى عالم وحدت اصل.  کرد اشتباه نبايد”
 نوعى منحصرًا را مرادش نبايد و نيست زاهدانه و مبهم اميدى بيان و جاهالنه گرائى عاطفه نوعى
 بين تعاضد و تعاون تحکيم تنها را هدفش يا و انگاشت مردم بين خيرخواهى و اخّوت روح بيدارى
 مجاز پيشين پيامبران آنچه از تر عظيم دعويش و تر عميق مقتضيّاتش بلکه دانست، ملل و بشر افراد
 در بلکه نيست افراد روابط به ناظر فقط انسانى عالم وحدت اصل  .باشد اند، مى بوده بيانش به

 اعضاى مانند را ملل و دول تمام بايد که است اى ضروريّه روابط آن اهيتم بهتوّجهش  اول وهلۀ
 نحوى به بلکه نيست آرمان يک اعالن تنها اصل اين.  پيوند دهد به هم بشرى خانوادۀ يک

 اعتبارش و صّحت بخشد، تجّسم را آن حقيقت است قادر بنيادى است که با مرتبط ناپذير جدايى
 در ارگانيک تغييرى مستلزم اصل اين . دهد بقا و دوام را نفوذش و يرتأث و برساند اثبات به را

 حال عين در است؛ نشده مشاهده عالم در نظيرش تاکنون که تغييرى است، کنونى جامعۀ ساختار
قابل قبول  زمانى که هايى است، مرام ملّى هاى مرام شعارهاى کهنۀ با عمومى و دليرانه اى مبارزه
 جاى گيرد مى جهت و شکل پروردگار قدرت يد به که حوادثى طبيعى جريان در بايد حال و بودند
به ذهن  کنون تا آن است که ازبرتر  نهايت بى و متفاوت اساسًا که جديد بدهند مقصدى به را خود
اصل وحدت عالم انسانى خواهان تجديد ساختار و خلع سالح تمام جهان است.   کرده خطور بشر

 —هاى اصلى حياتش  ز آن، جهانى زنده و پويا که در جميع جنبهکمتر امتمّدن است نه چيزى 
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 ۳ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

متّحد باشد و در عين  —دستگاه سياسيش، آمال روحانيش، تجارت و اقتصادش، و خّط و زبانش 
  .پيمانش را حفظ کند کران خصائص ملّى اجزاى هم حال تنّوع بى

 زندگى پيدايش بادر ابتدا  که تکاملى است، انسان تکامل اوج نمايانگر انسانى عالم وحدت”
 تشکيل سپس به و شهر دولت ايجاد به بعد و اى قبيله همبستگى به متعاقبًا و شد شروع خانوادگى
  .انجاميد خودمختار و مستقلّ  کشورهاى

 تأکيد اين حاوى بيش و کم بدون اند فرموده اعالن بهاءاهّلل حضرت که انسانى عالم وحدت اصل”
 بلکه ضرورى امرى تنها نه انگيز، شگفت تکامل اين در نهايى مرحلۀ اين به وصول که است اکيد

 الهى قّوۀ جز اى قّوه هيچ و شود مى نزديک سرعت به آن تحقق که است ناپذير اجتناب واقعيّتى
  .گردد آن استقرار به موّفق تواند نمى

 بهاءاهّلل حضرت موقن پيروانِ  که هايى کوشش در انگيز، شگفت چنين مقصدى تجلّيات خستينن”
 مشاهده اند نموده کسب کنون تا که اى اّوليّۀ مختصر هاى موّفقيت در و دارند مى عمالاِ  آگاهانه

 حضرت ادارى نظم بخش  تعالى اصول با آشنا و خود وظيفۀ علوِّ  بر واقف ،که پيروانى ،شود مى
 مستقيم غير تجلّيات  .روند مى پيش بسرعت غبرا بسيط بر الهى ملکوت تأسيس جهت در بهاءاهّلل،

 اى جامعه مرج و هرج درون از خود خودى به که جهانى همبستگى روح تدريجى انتشار در آن
  ه)ترجم( ٢“.گردد مى مالحظه خيزد، برمى آشفته

اهلل دربارۀ اصل وحدت نوع انسان بسيار عميق است.   حضرت ولّى امرصادره از قلم توضيحات 
تعّمق دربارۀ بعضى از  به منظوراى خواهد داشت.   ر انسانى اثرات گستردهاين اصل در امو عملکردمًا مسلّ 

  هر کدام از جمالت زير را بر اساس بيان فوق کامل کنيد. اين اصلمقتضيّات 

   _____________________________________ فوران نوعى  صرفًا انسانى عالماصل وحدت  .۱
 ____________________________________________________________________  
 .نيست _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________  نوعى منحصرًا را مرادش نبايد .۲
 انگاشت.  _____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________  را تنها هدفش نبايد .۳
 دانست. ______________________________________________________________ 
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 باشد. مى  ________________________________________________ دعويش عظيم تر از  .۴
   __________ اصل وحدت عالم انسانى فقط ناظر به روابط افراد نيست بلکه در وهلۀ اّول توّجهش  .۵

 ____________________________________________________________________   
 پيوند دهد.  ____________________________________________________________ 

  ________________ ناپذير مرتبط با  اين اصل تنها اعالن يک آرمان نيست بلکه به نحوى جدايى .۶
 ____________________________________________________________________   
 بقا دهد.  ______________________________________________________________ 

 کنون است، تغييرى که تا   _________________________ اين اصل مستلزم تغييرى ارگانيک در  .۷
 مشاهده نشده است.  ______________________________________________________ 

  هايى که  است، مرام  ___________________________ اى دليرانه و عمومى  در عين حال مبارزه .۸
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 بشر خطور کرده است.  _____________________________________________________ 

    ____________________________________________  خواهان انسانى عالم وحدتاصل  .۹
 نه چيزى کمتر از آن.  ______________________________________________________ 

بدون کم و بيش حاوى اين تأکيد اکيد است که وصول به اين مرحلۀ نهايى در اين تکامل  .۱۰
   ___________________________________________________________ انگيز  شگفت

 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
  موّفق به استقرار آن گردد.  __________________________________________________ 

مطالعه کرديم اولين تجلّياِت بينش حضرت اکنون  همکه  بيانى خرِ آ پاراگرافدر اهلل  حضرت ولّى امر
در اقدامات جامعۀ بهائى که در مسير استقرار ملکوت الهى بر بسيط زمين گام  اّوالً بهاءاهلل براى نوع بشر را، 

امروزه اثر اين   فرمايند. مىروح همبستگى جهانى، بيان ر مستقيم، در نفوذ تدريجى به طور غي ثانيًادارد، و  برمى
 نسبت به رت فزوننژادى و آگاهى  ديرينۀدار و  تبعيضات ريشه مانند ردّ  تحّوالتدر تعدادى از  روح همبستگى

  توانيد چند نمونۀ ديگر را بيان کنيد؟ محيط زيست مشهود است.  آيا مى
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 ____________________________________________________________________   
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    

ى که اين جامعه براى ايفاى ّص اخهودات جامعۀ بهائى بينديشيد.  بعضى از مج وظيفۀه ب حال
  کند چيست؟ دنبال مى الهى خود مأموريّت

 ____________________________________________________________________   
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    

  بخش سّوم
نوع اعطا شده ماهيت زندگى  يّتترين ظهورى که تا کنون به بشر منبعث از عظيم قواى عجيبگرچه 

الگوئى را هاى پيروان اسم اعظم است که  ها و کوشش اين حال تالشسازد، با  را مستمّرًا دگرگون مى انسان
وظيفۀ مقّدس کسانى که به امر جمال مبارک  آورد که جامعۀ آينده بر طبق آن شکل خواهد گرفت.  بوجود مى

اند آنست که دائمًا بکوشند تا اين الگوى  و وجه خود را به سوى آن حضرت متوّجه نموده  ايمان آورده
بايد داراى خصايص و  باشد مىاى  وظيفه چنيندار  عهدهاى که  جامعه.  ع جهانى را مستقر نمايندبدي نظم 

  هاى سازمان يافتۀ روى زمين ممتاز سازد.  هايى باشد که او را از همۀ جوامع ديگر و از همۀ جنبش توانمندى
دهد الزامًا بايد  ند به هم پيوند مىنه وحدت و اتّحادى که افراد اين جامعه را با مؤّسساتى که بنا مى بخصوص،
که بتواند چنين وحدتى را  باطىانض و چيزى باشد که نسل بشر تا کنون مشاهده نموده استهرتر از  مستحکم

  ناپذير باشد. حفظ کند بايد خلل

يک خصيصۀ اجتناب  تضاد،کنيم که  کنيم.  ما در جهانى زندگى مى مى بررسىبيشتر اين نکته را 
حتّى اگر  تضادکوشند بر يکديگر برترى يابند روح  ها مى .  وقتى که افراد و گروهرود شمار مى بهى ناپذير زندگ
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غالبًا که  اند بسيارى از مردم اين فکر را پذيرفته  مشهود وجود دارد.غيربصورت ظاهر هم نمايان نباشد به طور 
در پيگيرى مقاصد  –جوامعدر واقع  –ها  گروه منافع افراد با هم تضاد پيدا خواهد کرد.  به اين ترتيب، افراد و

در جويى، رقابت و رويارويى امورى عاّدى و تثبيت شده  کنند.  سبقت مى تفّعاليخويش عليه يکديگر 
حريصانه در  ،اند.  بنابر اين همه از هر طريق ممکن گرديدههاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى  سيستم

افرادى که تعداد اين بدان معنا نيست که   حفظ منافع خويش هستند. اى براى جستجوى قدرت به عنوان وسيله
از موقعيت هاى متعدد براى مساعدت و همکارى صادقانه به منظور نيل به اهدافى شرافتمندانه استفاده 

اثر  انسان هاى رفتار هاى فکرى و شيوه بر روند تضادبروز دائمِى  با اين حال، خطر  کنند زياد نيست. مى
   نمايد. ارد و تا حّدى ساختار و طرز کار مؤّسسات اجتماعى را تعيين مىگذ مى

در مسير  ما . دانيم انسانى نمى حياتنمودار طبيعى جويى را  ستيزه و تضادالبته ما در جامعۀ بهائى 
و  درگيرىنه علّت  شود مى ديده توانايى که در آن تنّوع به منزلۀ سرچشمۀ داريم يگانگى و وحدت گام بر مى

به حضرت بهاءاهلل تمّدن جهانِى مورد نظر ِ نمودنبنا  را در جهت اين مقصد مشترک يعنى اتّحادنيروى  نزاع. 
و حتّى   اند ها و طرز رفتارهاى مشخصى وجود دارد که گرچه در اجتماع متداول اين، گرايش بر .  بنابريم کار مى

  ، بايد از آنها دورى جست.  ندشو قابل ستايش محسوب مى

توان  مى کند.  نواع مختلف رفتار اشاره مىابه که  شده ارائهدو   به چند صفت به صورت دودر ذيل 
را مشّخص  الگوئىکه واژۀ دّوم  تعلّق دارد در حالى  تضادکه واژۀ اّول از هر جفت به فرهنگى منبعث از گفت 
در گروهتان راجع بهر جفت از اين  د. آننترويج  مأمورکوچکى متّشکل از اعضاى جامعۀ بهائى  کند که جمع مى

بايد  بيان نماييد.   ىهاي بين آن دو را توضيح دهيد و در صورت امکان مثال تفاوتواژه ها صحبت کنيد و 
بت ما را به سوى غي اين کار زيراندارد  معيّنىافراد  نامتمرين احتياج به ذکر  اينانجام توّجه داشته باشيد که 

  هايى از طرز رفتار است. نمونهبيان  ور، بلکه منظداد هدسوق خوا

کوشيم نيروهايى را که بر زندگى ما اثر  ديگر نيز بجاست.  وقتى که مى يک هشدارِ  تمرين قبل از شروِع 
اّما در حين انجام اين   قرار دهيم. بررسىمجبوريم جوانب منفى اجتماع را مورد  اغلبگذارند درک کنيم،  مى

زياده روى و از انتقاد بيش از حد از دنياى اطرافمان احتراز کنيم.  با در نظر گرفتن  کار بايد مواظب باشيم که از
، ‘گستاخ’نه و  ‘پرده بى’ايم  ايم، مثًال گفته اين نکته از بکار بردن لغات افراطى در اين تمرين خوددارى کرده

بايد بخاطر داشته باشيم که افراد در هر حال   .‘گر حيله’و نه  ‘حسابگر’ ،‘جو  پرخاش’نه و  ‘بيش از حد مصرّ ’
  رفتار بيفتند. دهند که ناآگاهانه در دام الگوهاى منفِى  به خود اجازه مى از افراد بسيارى شريفند؛ فقط  ذاتًابشر 

  .باشد مى، و نه اشخاص، موضوع اين تمرين نوع رفتاراين دليل ديگرى است بر اينکه 
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  صريح و مهربان –ب         صريح و خصمانه –الف .۱

    
    
   

 گر و مؤدب تحليل - ب        پرده  جو و بى عيب -الف .۲

    
    
   

  مطمئن و فروتن –ب         مطمئن و جسور –الف  .۳

    
    
   

  بامعلومات و سخاوتمند –ب       بامعلومات و سودجو   –الف  .۴

    
    
   

  صميمى و مخلص –ب        صميمى و حسابگر –الف .۵
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  فکر هشيار و گشاده–ب         گر و شّکاک دفاع–الف .۶

    
    
   

 توانمند و فداکار –ب        قدرتمند و خودخواه –الف .۷

    
    
   

  کارآزموده و بفکر پرورش ديگران –ب         کارآزموده و مّکار –الف .۸

    
    
   

 باکفايت و خاضع - ب      اّدعا ازحد پر باکفايت و بيش -الف .۹

    
    
    

  بخش چهارم
و امعۀ بهائى نهاده شده را که بر عهدۀ جحال که مسئوليِّت استقرار الگوى يک نظم بديع جهانى 

خوگرفته  به نزاع که در دنيائى آفرين عمل کردن به عنوان يک نيروى وحدت براى جامعه را اين وظيفۀ خطير
اهلل راجع به ماهيّت عهد و ميثاق حضرت  ايم، بيان زير را که حضرت ولى امر مختصرًا بررسى کرده است

  دهيم:  مىق قرار اند مورد مطالعه و تعمّ  بهاءاهلل مرقوم فرموده
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نشدنى، زمانى که حضرت رّب اعلى مقصد رسالت مقّدس خويش  در آن ليلۀ تاريخى و فراموش”
اى غيرمشهور از شهر شيراز به جناب مالّ حسين اعالم فرمود، فرايندى پويا، متحرّک از  را در گوشه

و با ماهيّتى که بالمآل گير  اى جهان نيروى خالّقۀ الهى، با قواى مکنونۀ ما فوق تصور، با سيطره
موجب تقليب جهانيان خواهد شد، به حرکت درآمده بود.  اين فرايند با اشراق اولين تجلّيّات ظهور 

و شتابى شديد يافت و با اظهار   حضرت بهاءاهّلل در دخمۀ تاريک سياه چال در مدينۀ طهران، هيمنه
وده شد و با اعالن عمومى همان امر علنى آن حضرت در آستانۀ تبعيد از بغداد بر سرعتش افز

هاى بحرانِى سرگونى در ادرنه به اوج خود رسيد.  عظمت و اهّميت کامل  رسالت کبرى طى سال
آن هنگامى مشهود و عيان گشت که شارع آن امر عظيم خطابات و نصايح و انذارات خويش را به 

ل احکام و تعاليم و اعالِن اصول سالطين ارض و رؤساى اديان در جهان ابالغ فرمود و نهايتًا با نزو
  و تعيين مؤّسسات امرى، در سنين پايانِى دوران رسالتش در قلعۀ عّکا به منتهاى کمال رسيد.

البريّه در مسير و  براى آنکه قواى قدسيۀ حاصله از اين فرايند نازله از سماء مشيّت حضرت رّب ”
هنگ و مداوم عمل نمايند، واضحًا جهت الزم جريان يابند و پس از صعود حضرتش به نحوى همآ

اى ارگانيک با  وجود اسبابى مقدر از سماء مشيّت، با حاکميّت و اختيارى موثّق و متقن و رابطه
از طريق بنياد  آشکاراآن اسباب را حضرت بهاءاهّلل  َنْفِس مظهر ظهور الهى، حياتى و ضرورى بود. 

ه نفسه المقّدس قبل از صعود به نحوى عهد و ميثاق فراهم فرمود، بنيادى که هيکل مبارک ب
مستحکم آن را بنا نهاد.  اين همان ميثاقى است که حضرتش در کتاب مستطاب اقدس آن را 

 در رمم محيى آن توديع آخرين در و صعود قرب ايّام در مبارکه عائلۀ که بينى نموده، هنگامى پيش
 کتاب” به سند مخصوصى که آن رادر  و فرموده، اشاره بدان بودند شده مجتمع مبارک بالين
سپرده  و در ايّام آخرين بيمارى خود به غصن ارشدش حضرت عبدالبهاءتسميه فرموده  “عهدى

  ه)ترجم( ٣“.بود، مندرج ساخته است

از زمان  مبارک شرحى تاريخى از پيشرفت امر طعاق اهلل با بيانى ، حضرت ولى امراّولدر پاراگراف 
گذارند.  شما البته با اصل وقايعى که  آن در بهجى در اختيار ما مى شارع معّظم ودِ آن در شيراز تا صع پيدايش

فرمايند به خوبى آشنا هستيد.  هدف از سؤاالت زير آنست که  اهلل در هر جمله به آنها اشاره مى حضرت ولى امر
چنانچه الزم باشد  ،براى پاسخ دادن به اکثر سؤاالت زير ترى روشن شود.  اهميت اين وقايع به نحو دقيق

هايى که در سه سؤال آخر آمده در  مراجعه نماييد؛ موضوع هاى متسلسل دورهتوانيد به کتاب چهارم اين  مى
  است.قرار گرفته بحث مورد  “قرن بديع”بخش دوازدهم کتاب 
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طبق بيان فوق وقتى که حضرت اعلى امر خود را به جناب مّال حسين اظهار فرمودند چه چيزى به  .۱
  ___________________________________________________________  ن افتاد؟جريا

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    

 هجرى قمرى ۱۲۶۰االولى  اظهار امر حضرت اعلى به جناب مّال حسين در شب پنجم جمادى .۲
  صورت گرفت؟ موقعيّتىدر چه ، ميالدى ۱۸۴۴مه  ۲۳شمسى و  ۱۲۲۳ماه  مقارن با دّوم خرداد

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    

يّات ظهور اعلٰى به حرکت درآمد، با اشراق اّولين تجلّ رّب فرايند پويايى که با اظهار امر حضرت  .۳
  ____________________  حالتى به خود گرفت؟چال چه  حضرت بهاءاهلل در دخمۀ تاريک سياه

  ____________________________________________________________________    
چال اتّفاق افتاد  حضرت بهاءاهلل بنفسه وقايع عظيمى را که در دوران مسجونيّت آن حضرت در سياه .۴

  ________________________________________________  فرمايند؟ چگونه توصيف مى
  ____________________________________________________________________    

  __________________________  بود؟چگونه اظهار امر حضرت بهاءاهلل در باغ رضوان  موقعيّت .۵
  ____________________________________________________________________    

چه تأثيرى از نيروى خّالقۀ الهى به جريان افتاده بود  ى کهحضرت بر فرايند پويا و متحّرکآن امر  اظهار .۶
  _____________________________________________________________  گذاشت؟

  ____________________________________________________________________    
  _____________________________________________ اين فرايند کى به اوج خود رسيد؟  .۷

  ____________________________________________________________________    
سرگونى حضرت بهاءاهلل در ادرنه چه بحران داخلى در امر اتّفاق افتاد که آن دوره را  ايّامدر  .۸

  __________________________________________________ طوفانى نمود؟ بخصوص 
  ____________________________________________________________________    

  ______________  کامل آشکار شد؟ اهّميّت کامل فرايند پوياى در حال جريان بطورمانى در چه ز .۹
  ____________________________________________________________________    
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  ________ ، نصايح و انذارات تاريخى حضرت بهاءاهلل بودند؟ فرامين چه کسانى در زمرۀ مخاَطبينِ  .۱۰
 ____________________________________________________________________   

شمسى  ۱۲۲۳ماه  دّوم خردادمقارن با قمرى هجرى  ۱۲۶۰پنجم جمادى االولٰى در شب که  ىفرايند .۱۱
   ___________________  ؟ه بود به چه نحو به کمال رسيدبه جريان افتادميالدى  ۱۸۴۴مه  ۲۳و 
 ____________________________________________________________________   

منى که حضرت بهاءاهلل در دوران تبعيد خود در عّکا نازل فرمودند ياز قوانين و احکام مه بعضى .۱۲
  _____________________________________________________________  چيست؟

  ____________________________________________________________________    
   ______________________________________  ؟چيستبعضى از اصولى که بيان فرمودند  .۱۳

  ____________________________________________________________________    
  ___________________________  ؟چيستفرمودند  را وضع آنها اساسبعضى از مؤّسساتى که  .۱۴

  ____________________________________________________________________    

فرموده و هدف  بياناهلل بعضى از مفاهيم عهد و ميثاق را  امر ، حضرت ولىبيان فوق مِ در پاراگراف دوّ 
فرمايند به  سؤاالت زير در تفّکر دربارۀ سلسلۀ نظراتى که آن حضرت بيان مى  اند. را توضيح داده هايت آنو اهمّ 

  شما کمک خواهد کرد.

البريّه در مسير و جهت  مشيّت حضرت رّب  ۀ حاصله از اين فرايند نازله از سماءبراى آنکه قواى قدسيّ  .۱
الزم جريان يابند و پس از صعود حضرتش به نحوى همآهنگ و مداوم عمل نمايند چه چيزى الزم 

  ________________________________________________________________ بود؟ 
  ____________________________________________________________________    

  __________________  بود؟ ء مشيّت از چه خصائصى بايد برخوردار مى اين اسباب مقّدر از سما .۲
  ____________________________________________________________________    

  _________  اى ارگانيک داشته باشد؟ رابطه الزم بودء مشيّت با چه چيزى  اين اسباب مقّدر از سما .۳
  ____________________________________________________________________    

   ____  ى آن اسباب مقّدر از سماء مشيّت را صريحًا فراهم فرمودند؟بنيادحضرت بهاءاهلل از طريق چه  .۴
 ____________________________________________________________________   



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  –نسخۀ پيش از چاپ 
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  ____________________________  بينى شده بود؟ عهد و ميثاق در چه کتابى از قبل پيش بنياد .۵
  ____________________________________________________________________    

   _____________  عهد و ميثاق اشاره فرمودند؟ چه وقت با عائلۀ مبارکه به بنياد حضرت بهاءاهلل در .۶
  ____________________________________________________________________    

   ____________  بودند؟ نمودهعهد و ميثاق را مندرج  بهاءاهلل در چه سند مخصوصى بنياد حضرت .۷
  ____________________________________________________________________    

   _______  سپردند؟ به چه کسى تسميه فرموده بودند “کتاب عهدى”حضرت بهاءاهلل سندى را که به  .۸
  ____________________________________________________________________    

  بخش پنجم
از ظهور حضرت بهاءاهلل پس از  منبعثهبطورى که مشاهده نموديم براى حصول اطمينان از آنکه قواى 

 اکنونهم که  بيانى اسبابى مورد نياز بود، و از فحواى دهدعود آن حضرت بطور منّظم به کار خود ادامه ص
 اى مؤّسسه –دانيم که هيکل مبارک آن اسباب را از طريق مؤّسسۀ عهد و ميثاق مهيّا فرمودند  مطالعه نموديم مى

 زبان اصل عربى است و در در “دىعه” کلمۀ  فرمودند. درج “عهدى کتاب”که آنرا در سندى موسوم به 
کنيم.   اشاره مى “کتاِب عهد”به عنوان  به اين منشور الهى معموالً است و ما  “پيمان من” ىابه معن فارسى

  فرمايند: آن را اينچنين توصيف مى “قرن بديع”اهلل در کتاب  حضرت ولّى امر

روز نهم بعد از صعود آن حضرت ، ُمهر آن در گشتهکه تمامًا به دست مبارک مرقوم ‘ کتاب عهد’”
در حضور نُه شاهد که از بين مالزمان و اعضاى عائلۀ مبارکه انتخاب شده بودند، گشوده شد و 
سپس در بعد از ظهر همان روز در حضور جمع کثيرى شامل اوالد ذکور آن حضرت، برخى از 

ودند قرائت گرديد.  منتسبين حضرت باب، زائرين و مجاورين که در روضۀ اقدسش تجّمع نموده ب
خويش ناميده و در رسالۀ ابن ذئب  ‘اکبر الواح’ساز که جمال قدم آن را  نظير و دوران اين منشور بى

در بين آثار مقّدسۀ ظهورات قبل از جمله   به آن اشاره فرموده است،‘ صحيفۀ حمراء’با عنوان 
ب انظمۀ مذهبى جهان ظهورحضرت رّب اعلى بى مثيل و عديل است، چه که در هيچ يک از کت

توانيم سند واحدى بيابيم که در آن عهد و پيمانى با قاطعيّتى  در آثار شارع ديانت بابى، نمى وحتّى
قابل قياس با عهد و ميثاقى که جمال اقدس ابهى بنفسه المقّدس تأسيس فرموده وجود داشته 

  ه)ترجم(٤ “.باشد
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  تکميل کنيد. فوقجمالت زير را بر اساس پاراگراف 

  مرقوم گشته   ____________________________________________________  کتاب عهد  .۱
  گشوده شد   __________________________________________________  در روز هر آن مُ  .۲
  گشوده شد   _____________________________________________  کتاب عهد در حضور  .۳
  قرائت گرديد   ___________________________________________  در حضور جمع کثيرى  .۴
  ناميدند   ____________________________________  حضرت بهاءاهلل اين منشور تاريخى را  .۵
  اند اشاره فرموده   ___________________________   با عنوان حضرت بهاءاهلل در رسالۀ ابن ذئب .۶
  ستمثيل و عديل ا بى   ________________________________  کتاب عهد در بين آثار مقدسۀ  .۷
    ____________________________________________  يک از کتب انظمۀ مذهبى  در هيچ .۸

  ____________________________________________________________________    
  .وجود داشته باشد   _______________________________________________________  

  بخش ششم
 درج شده است.  گرچه شما به خوبى با اين کتاب آشنا هستيد با اين “کتاب عهد”متن کامل  ،در زير

شود که آن را چند بار ديگر به دقت مطالعه نمائيد و نصايح گرانبهائى را که در آن  حال از شما تقاضا مى
 اين سند مضامينبعضى از  ،اين واحد متعاقبهاى  بخش بخش بعد و ص کنيد.  درست مشخّ مندمج ا

  .را تفّحص خواهيم کرد “ساز نظير و دوران بى”

هاى بهائى را  زيادى از کتاب تعدادايد و هنوز فرصت مطالعۀ  با آئين بهائى آشنا شدهنسبتًا بتازگى اگر 
ايى روبرو شويد که برايتان ناآشنا است.  همچنان که در مطالعاتمان ه ايد، ممکن است با مفاهيم و واژه نداشته

مختصرى در بارۀ  توضيحروشن خواهد شد.  اّما ممکن است  براى شمارويم بسيارى از اين نظرات  پيش مى
است.   ها است به معنى شاخه “غصن”جمع کلمۀ در عربى که  “اغصان”  ها مفيد باشد. اين واژهبعضى از 

ديگرى نيز در زبان عربى و فارسى وجود دارد که به معنى شاخه هستند.  اّما، حضرت بهاءاهلل کلمۀ هاى  واژه
به  “غصن اعظم”لقب   اند. ودهخود استفاده فرم مذّکر احفاداوالد و  صحبت در بارۀرا براى  “اغصان” خاّص 

شد، مفهوم مورد  استفاده مى نانوعاز اين و با توّجه به نحوى که در آن زمان  کند اشاره مىحضرت عبدالبهاء 
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نظر براى کلّيۀ جامعۀ پيروان حضرت بهاءاهلل به روشنى معلوم بود.  به همين ترتيب کامًال مشخص بود که لقب 
، اين واژه در سراسر آثار امرى “افنان”رفت.  در مورد واژۀ  دعلى به کار مىبراى معّرفى ميرزا محمّ  “غصن اکبر”

از خود به جا  بالفصلى اوالددانيد  حضرت اعلى استفاده شده است که چنانچه مى براى اشاره به منتسبين
  نگذاشتند.

اگر افق اعلى از زخرف دنيا خاليست ولکن در خزائن توّکل و تفويض از براى وّراث ميراث ”
مرغوب ال عدل له گذاشتيم گنج نگذاشتيم و بر رنج نيفزوديم ايم اهّلل در ثروت خوف مستور و خطر 

نون انظروا ثّم اذکروا ما انزله الرّحمن فى الفرقان ويل لکّل لمزة الّذى جمع ماًال و عّدده مک
واى بر هر ’ ،نگاه کنيد و به خاطر بياوريد آنچه را که خداوند مهربان در قرآن نازل فرموده مضمون: (

آنچه را فنا اخذ ثروت عالم را وفائى نه   .‘)جويى كه مالى گرد آورد و آن را بر شمرد بدگوى عيب
   .نمايد و تغيير پذيرد اليق اعتنا نبوده و نيست مگر على قدر معلوم

مقصود اين مظلوم از حمل شدايد و باليا و انزال آيات و اظهار بيّنات اخماد نار ضغينه و بغضا ”
افق لوح بوده که شايد آفاق افئدۀ اهل عالم بنور اتّفاق منّور گردد و بآسايش حقيقى فائز گردد و از 

الهى نيّر اين بيان الئح و مشرق بايد کل بآن ناظر باشند اى اهل عالم شما را وصيّت مينمايم بآنچه 
سبب ارتفاع مقامات شما است بتقوى اهّلل تمّسک نمائيد و بذيل معروف تشبّث کنيد براستى 

 مضمون: ( سلفميگويم لسان از براى ذکر خير است او را بگفتار زشت مياالئيد عفا اهّلل عّما 
از بعد بايد کل بما ينبغى تکلّم نمايند از لعن و طعن و ما  را بخشيده است)  خداوند خطاهاى گذشته

اجتناب نمايند مقام انسان شود)  آنچه که انسان از آن دلگير مى مضمون: (يتکّدر به االنسان 
بزرگ و مبارک آنچه در  بزرگست چندى قبل اين کلمۀ عليا از مخزن قلم ابهى ظاهر امروز روزيست

انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و ميشود مقام انسان بزرگست اگر بحّق و راستى تمّسک نمايد 
و بر امر ثابت و راسخ باشد انسان حقيقى بمثابۀ آسمان لدى الرّحمن مشهود شمس و قمر سمع و 

بّى امکان هر مقبلى اليوم عرف بصر و انجم او اخالق منيرۀ مضيئه مقامش اعلى المقام و آثارش مر
قميص را يافت و بقلب طاهر بافق اعلى توّجه نمود او از اهل بها در صحيفۀ حمرا مذکور خذ قدح 

جام عنايت مرا به دست گير و به ياد  مضمون: ( عنايتى باسمى ثّم اشرب منه بذکرى العزيز البديع
 ).من که عزيز و بديع است از آن بنوش

هب الهى از براى محبّت و اتّحاد است او را سبب عداوت و اختالف منمائيد اى اهل عالم مذ”
نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکبر آنچه سبب حفظ و علّت راحت و آسايش عباد است از قلم اعلى 
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نازل شده ولکن جّهال ارض چون مربّاى نفس و هوسند از حکمتهاى بالغۀ حکيم حقيقى غافلند و 
  .و عامل بظنون و اوهام ناطق

يا اوليآء اهّلل و امنائه ملوک مظاهر قدرت و مطالع عزّت و ثروت حّقند در بارۀ ايشان دعا کنيد ”
حکومت ارض بآن نفوس عنايت شد و قلوب را از براى خود مقرّر داشت نزاع و جدال را نهى 

کم المحو و زيّنه فرمود نهيًا عظيما فى الکتاب هذا امر اهّلل فى هذا الّظهور أالعظم و عصمه من ح
نزاع و جدال را در کتاب [اقدس] شديدًا نهى فرمود.   مضمون: ( بطراز االثبات انّه هو العليم الحکيم

اين فرمان الهى است در اين ظهور اعظم و خداوند اين فرمان را از محو شدن حفظ نموده و به زينت 
  ).اوست دانا و حکيم اثبات و تأييد مزيّن داشته است. 

ر حکم و مطالع امر که بطراز عدل و انصاف مزيّنند بر کل اعانت آن نفوس الزم طوبى مظاه”
لالٔمرآء و العلمآء فى البهآء اولئک امنائى بين عبادى و مشارق احکامى بين خلقى عليهم بهائى و 

خوشا به حال امرا و علماى اهل بها، ايشان امناى  مضمون: (د رحمتى و فضلى الّذى احاط الوجو
در کتاب  ر بين عباد من و مشارق احکام من در بين خلق من هستند. بهاى من بر آنان باد)من د

اقدس در اين مقام نازل شده آنچه که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهى المع و ساطع و 
   .مشرقست

نه  يا اغصانى در وجود قّوت عظيمه و قدرت کامله مکنون و مستور باو و جهة اتّحاد او ناظر باشيد”
   .باختالفات ظاهره از او

وصيّة اهّلل آنکه بايد اغصان و افنان و منتسبين طرًّا بغصن اعظم ناظر باشند انظروا ما انزلناه فى ”
کتابى أالقدس اذا غيض بحر الوصال و قضى کتاب المبدإ فى المآل توّجهوا الى من اراده اهّلل الّذى 

بوده  [حضرت عبدالبهاء] ۀ مبارکه غصن اعظمانشعب من هذا أالصل القديم مقصود از اين آي
کذلک اظهرنا أالمر فضالً من عندنا و انا الفّضال الکريم قد قّدر اهّلل مقام الغصن أالکبر 

بعد مقامه انّه هو االٓمر الحکيم قد اصطفينا أالکبر بعد أالعظم امرًا من لدن عليم خبير [محّمدعلى] 
ود نازل کرديم ناظر باشيد: آنگاه که بحر وصال فرو نشيند و به آنچه ما در کتاب اقدِس خ مضمون: (

منشعب  کهنکتاب ظهور به پايان رسد، به کسى که خداوند او را اراده فرموده، کسى که از اين ريشۀ 
گرديده، توّجه نماييد ... از فضل خود امر را اينچنين بر شما ظاهر کرديم و من بخشنده سخاوتمند 

غصن] اکبر را بعد از مقام [غصن] اعظم قرار داده است.  اين امرى از جانب هستم.  خداوند مقام [
  [خداوند] دانا و خبير است.) 
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محبّت اغصان بر کل الزم ولکن ما قّدر اهّلل لهم حّقًا فى اموال النّاس يا اغصانى و افنانى و ذوى ”
اّما خداوند  مضمون: (ماتکم قرابتى نوصيکم بتقوى اهّلل و بمعروف و بما ينبغى و بما ترتفع به مقا

حّقى در اموال مردم براى آنان (اغصان و افنان) مقّرر نفرموده.  اى اغصان و افنان و منسوبين من، ما 
براستى  نماييم.) شما را به پرهيزکارى و نيکوکارى و به آنچه سبب ارتفاع مقام شما است وصيّت مى

هى و جنودى که اليق اين سردارست اخالق و ميگويم تقوى سردار اعظمست از براى نصرت امر ال
  .اعمال طيّبۀ طاهرۀ مرضيّه بوده و هست

بگو اى عباد اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختالف مسازيد اميد ”
براى  آنکه اهل بها بکلمۀ مبارکۀ قل کّل من عند اهّلل ناظر باشند و اين کلمۀ عليا بمثابۀ آبست از

اطفاء نار ضغينه و بغضا که در قلوب و صدور مکنون و مخزونست احزاب مختلفه از اين کلمۀ 
 واحده بنور اتّحاد حقيقى فائز ميشوند انّه يقول الحّق و يهدى الّسبيل و هو المقتدر العزيز الجميل

  ).نا، عزيز و جميلدهد و اوست توا کند و راه را نشان مى به درستى او حقيقت را بيان مى مضمون: (

احترام و مالحظۀ اغصان بر کل الزم العزاز امر و ارتفاع کلمه و اين حکم از قبل و بعد در کتب ”
الهى مذکور و مسطور طوبى لمن فاز بما امر به من لدن آمر قديم و همچنين احترام حرم و آل اهّلل و 

خوشا به حال کسى که موفّق  ون: مضم( افنان و منتسبين و نوصيکم بخدمة أالمم و اصالح العالم
شد به انجام آنچه از جانب امر کنندۀ ابدى به او امر شده است ... و شما را به خدمت مردمان و 

   نماييم.) اصالح عالم وصيّت مى

از ملکوت بيان مقصود عالميان نازل شد آنچه که سبب حيات عالم و نجات اممست نصايح قلم ”
ائيد انّها خير لکم عّما على أالرض يشهد بذلک کتابى العزيز اعلى را بگوش حقيقى اصغا نم

   ٥“.البديع

  بخش هفتم
را بخوانيد و سپس به تمام متن آن در  “کتاب عهد” بارۀدر  “کتاب قرن بديع”از  اگر پاراگراف زير

تباط دهيد، هاى مربوطه ار قسمت ااند ب اهلل بيان فرموده و نظراتى را که حضرت ولّى امر ع کنيدورجبخش ششم 
  .گرانبهايى از ماهيّت عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل به دست خواهيد آورد بينش
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(ميراث  ‘ميراث مرغوب ال عدل له’نظير، نويسندۀ بزرگوارش، خصيصۀ آن در اين وثيقۀ ثمين و بى”
فرمايد؛ بار ديگر هدف  خويش به جا نهاده است آشکار مى ‘وّراث’را که براى  نظير) مرغوب و بى

به آنچه سبب ارتفاع ’سازد تا  را موّظف مى ‘اهل عالم’دارد؛  اصلى ظهور اعظمش را اعالم مى
 را عفو فرموده)  ها (خداوند گذشته ‘عفا اهّلل عّما سلف’آنهاست عمل نمايند؛ به آنان اعالن  ‘مقامات

؛ مؤمنين را نمايد ند و هدف اصلى دين الهى را بيان مىک دهد؛ بر بزرگى مقام انسان تأکيد مى مى
دعا  ‘مظاهر قدرت و مطالع عزّت و ثروت حّقند’فرمايد که در حقِّ سالطين زمين که  داللت مى

دارد؛ نزاع و  کنند؛ حکومت ارض را به سالطين عنايت و قلوب را قلمرو مخصوص خويش مقرّر مى
 ‘اند صاف مزيّنبه طراز عدل و ان’نمايد؛ پيروانش را به يارى حّکامى که  جدال را صريحًا نهى مى

فرمايد که به  الخصوص اغصان يعنى فرزندان ذکور خويش را نصيحت مى ؛ و علىکند مي مأمور
.  همچنين مؤمنين و کننداست تفّکر  ‘مکنون و مستور’ ‘در وجود’که ’قّوت عظيمه و قدرت کامله‘

غصن اعظم طرًّا به ’نمايد که  افنان (منتسبين به حضرت اعلى) و منسوبين خويش را امر مى
من اراده اهّلل الّذى انشعب من ’؛ آن حضرت را مقصود آيۀ مبارکۀ ‘(حضرت عبدالبهاء) ناظر باشند

و  روئيده است) کهنکسى که خداوند او را اراده فرموده و از اين ريشۀ   :مضمون( ‘هذا االصل القديم
 ‘غصن اکبر’ام کند؛ مق نفس مقّدسى که در کتاب مستطاب اقدس به او اشاره شده معرّفى مى

 مالحظۀدارد؛ احترام و  (حضرت عبدالبهاء) مقرّر مى ‘غصن اعظم’(ميرزامحمدعلى) را تحت مقام 
نمايد که با عائلۀ مبارکه و منسوبينش و  فرمايد؛ آنان را نصيحت مى اغصان را به مؤمنين توصيه مى

 اموال فى حّقًا’ور خود را از ؛ فرزندان ذککنندهمچنين با منتسبين حضرت رّب اعلى با احترام رفتار 
بتقوى اهّلل و ’نمايد و آنان و ديگر منسوبين خويش و خاندان حضرت اعلى را  منع مى ‘النّاس

و به آنچه به ترس از خدا و به اعمال نيکو و به آنچه شايسته است)   :مضمون(‘بمعروف و بما ينبغى
جميع من على مايد؛ فر نصيحت مى ردد)گ (آنچه سبب ارتفاع مقام آنان مى ‘ترتفع به مقامات[هم]’

اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختالف ’مايد که ن االرض را انذار مى
 ٦“.کند دعوت مى ‘اصالح العالم’و سعى در ‘بخدمة االمم’؛ و در خاتمه اهل بها را ‘مسازيد

  ه)ترجم(

  شود بنويسيد:  االت زير مربوط مىبه هريک از سؤدر متن کتاب عهد بيانى را که 

  ______________________  خصوصيّت ميراثى که حضرت بهاءاهلل براى وّراث خود بجا نهادند: .۱
 ____________________________________________________________________   
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 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  

  __________________________________________  منظور اصلى از ظهور حضرت بهاءاهلل: .۲
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  _______________________________________________________  :بلندى مقام انسان .۳
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________________  :ترفيع مقام خود انجام دهيمبراى آنچه را بايد  .۴
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  _____________________________________________________  :سالطين و حّکام دنيا .۵
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  ___________________________________________ : محبّت و اتّحاد، عداوت و اختالف .۶
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۱۹ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  ________________________  :مرکز عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل که کّل بايد به او توّجه نمايند .۷
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  ________________________________________  :حضرت اعلىٰ  به عائلۀ مبارکه و منتسبين .۸
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  _______________________________  :خود و به قاطبۀ مردم  نصايح حضرت بهاءاهلل به پيروان .۹
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  بخش هشتم
عهد و ميثاق  کرد در بارۀ عملبه ما  که آثار ديگرىدر  و “کتاب عهد” درخود  ضمن تفّحصدر 
ضمن  تابحال که شايد موضوعاتى  –خورد خواهد به چشم  هميشهکامًال مرتبط  موضوِع بخشد، دو  بصيرت مى

مربوط به مفهوم يک مرکز است که همه بايد به آن  بخش قبلى تشخيص داده باشيد.  يک موضوع مطالعۀ
آن فرا  تمّسک بهکه حضرت بهاءاهلل ما را به  استى و سلوک موازين رفتار به مربوط ديگرى و يندتوّجه نما

  افکنيم. مىنظر  به موضوع اول حالسپاريم.   آن تعهد مى رعايتبه ما خيمۀ ميثاق  در ظلّ و با ورود  خوانند مى

، بازى کند آينده ماعاجتبراى  را هستۀ مرکزىيک  نقش قرار استگفتيم که جامعۀ اسم اعظم اگر 
 وحدت و اتّحادبايد خود شناخته شود، بنيادين  اجرايىکه در آن وحدت نوع بشر يک اصل  ىجتماعا

اديان را متالشى  هريک ازکه در گذشته هايى  اندازى تفرقهآن نوع  واضحًاترتيب  به اين  .کسب کنداى  بيسابقه
که در ساير  اتىاختالفاساسى يکى از علل   .غايرت داردمکامًال  حضرت بهاءاهللهدف امر اصل با  ساخته است
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و باالخره به منشعب شدن گروه پيروان آنها منجر گرديده، روشن نبودن مسئلۀ جانشينى بوده  گسترش يافته اديانْ 
به حضرت را دعوت فرمودند که پس از صعودشان  پيروان خويش صراحتاما حضرت بهاءاهلل با  است. 

.  به اين ترتيب نمودندظ حف اتانشعاب چنين را از اين پيروان خودجامعۀ  مايند و با اين دعوتتوّجه نعبدالبهاء 
الهى امر  پيشرفت ، در هر يک از مراحل بعدِى بعالوه ومسئلۀ جانشينى از آغاز بطور روشن مشّخص گرديد 

  همان روشنى وجود داشته و در اين مورد جائى برا ى ابهام باقى نمانده است.

  فرمايند: چنين مى، احکام خودکتاب يعنى کتاب مستطاب اقدس، بهاءاهلل در حضرت 

اذا غيض بحر الوصال و قضى کتاب المبدإ فى المآل توّجهوا الى من اراده اهّلل الّذى انشعب من ”
آنگاه که بحر وصال فرو نشيند و کتاب ظهور به پايان رسد، به کسى  مضمون: ( ٧“.هذا أالصل القديم

    و جاودانى منشعب گرديده، توّجه نماييد.) کهناو را اراده فرموده، کسى که از اين ريشۀ  که خداوند

  خوانيم: و باز در کتاب اقدس مى

اذا طارت الورقآء عن ايک الثّنآء و قصدت المقصد أالقصى أالخفى ارجعوا ما ال عرفتموه من ”
وقتى که کبوتر قدسى از چمنستان  مضمون: ( ٨“.الکتاب الى الفرع المنشعب من هذا أالصل القويم

اى  به شاخهکنيد  ثنا پرواز کرد و قصد آشيان دور و نهان خود نمود آنچه را که از کتاب الهى درک نمى
  ) .ارجاع نماييد که از اين ريشۀ محکم منشعب گرديده

که  يانىبديم، حضرت بهاءاهلل به اولين را بطور مختصر مطالعه نمو آن هم اکنونکه  “کتاب عهد”در 
مورد نظرشان حضرت عبدالبهاء  شخصگذارند که  فرمايند و جاى شّکى باقى نمى اشاره مىنقل شد در باال 

  :باشند مى

 فى انزلناه ما انظروا باشند ناظر اعظم بغصن طرًّا منتسبين و افنان و اغصان بايد آنکه اهّلل وصيّة”
 الّذى اهّلل اراده من الى توّجهوا المآل فى المبدإ  کتاب قضى و الوصال بحر غيض اذا أالقدس کتابى
 رسد، پايان به ظهور کتاب و نشيند فرو وصال بحر که آنگاه مضمون: ( القديم أالصل هذا من انشعب

 )نماييد توّجه گرديده، منشعب کهن ريشۀ اين از که کسى فرموده، اراده را او خداوند که کسى به
 عندنا من فضالً أالمر اظهرنا کذلک بوده رت عبدالهاء)(حض اعظم غصن مبارکه آيۀ اين از مقصود

 بخشنده من و کرديم ظاهر شما بر اينچنين را امر خود فضل از مضمون: ( ٩“.الکريم الفّضال انا و
   ).هستم سخاوتمند
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آنها  خوب است اگر بتوانيداست که  مهم و اساسىبهائى  اتاعتقادبه حّدى در  مبارک بياناين سه 
  بسپاريد.  قبل از اين کار، جمالت زير را تکميل نماييد. خاطررا به 

 فى المبدء کتاب قضى و الوصال بحر غيض اذا”فرمايند که  در کتاب اقدس حضرت بهاءاهلل به ما مى .۱
رسد) ما بايد به  پايان به ظهور کتاب و نشيند فرو وصال بحر که آنگاه مضمون: ( “المآل

  توّجه نماييم. __________________________ کسى که ___________________________
 قضى و الوصال بحر غيض اذا”آيۀ مبارکۀ در که  فرمايند حضرت بهاءاهلل به ما مى “کتاب عهد”در  .۲

 مضمون: ( “القديم االصل هذا من انشعب الّذى اهلل اراده من ِالى توّجهوا المآل فى المبدء کتاب
 فرموده، اراده را او خداوند که کسى به رسد، پايان به ظهور کتاب و نشيند فرو وصال بحر که آنگاه
  است. ____________________ منظور )نماييد توّجه گرديده، منشعب قديم ريشۀ اين از که کسى

  بخش نهم
لوح ”از آثار حضرت بهاءاهلل، از جمله  منتخباتىاهلل  حضرت ولى امر ،“نظم جهانى بهائى”در کتاب 

براى  بياناتدهد.  اين  نشان مى به ما از مقام شامخ حضرت عبدالبهاء را اى شّمهاند که  را نقل فرموده “غصن
از نظر  آمده بيان اّولکه در  “سدرة المنتهى”که  مّطلع باشيدشما  شايداند.   شده اينجا ذکردر شما تأّمل و تفّکر 

 the Tree beyond which“را اهلل در انگليسى آن دهد.  حضرت ولى امر معنى مى “دورترين درخت”لغوى 
there is no passing”  اند.  به عنوان يک  ترجمه فرموده “توان پا را از آن فراتر نهاد درختى که نمى”يعنى

تواند از آن  کس نمى اى است که در راه شناسائى و نزديک شدن به خداوند هيچ اين واژه حاکى از نقطه ،نماد
است.  به اين ترتيب اين اصطالح در  نوع بشر ظاهر شده رعلم الهى بى که باالترين حدّ  يعنى —فراتر رود  حدّ 

  استفاده شده است. ظهورالهىآثار امرى اکثرًا براى اشاره به مظهر 

قد انشعب من سدرة المنتهى هذا الهيکل ’از قلم اعلى نازل شده:   ذيلدر سورۀ غصن بيان ”
فى ظلّه و کان من الرّاقدين قل قد نبت غصن المقّدس أالبهى غصن القدس فهنيئًا لمن استظّل 

أالمر من هذا أالصل الّذى استحکمه اهّلل فى ارض المشيّة و ارتفع فرعه الى مقام احاط کّل الوجود 
قد فّصل من لوح أالعظم کلمة على  ...فتعالى من هذا الّصنع المتعالى المبارک العزيز المنيع 

لها سلطانًا على من على أالرض و آية عظمته و اقتداره بين الفضل و زيّنها اهّلل بطراز نفسه و جع
العالمين ... قل يا قوم فاشکروا اهّلل لظهوره ٔالنّه لهو الفضل أالعظم عليکم و نعمة أالتّم لکم و به 
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يحيى کّل عظم رميم من توّجه اليه فقد توّجه الى اهّلل فمن اعرض عنه فقد اعرض عن جمالى و کفر 
المسرفين انّه لوديعة اهّلل بينکم و امانته فيکم و ظهوره عليکم و طلوعه بين عباده  ببرهانى و کان من

المقرّبين ... انّا قد بعثناه على هيکل االنسان فتبارک اهّلل مبدع ما يشآء بأمره المبرم الحکيم اّن 
کانوا من  الّذينهم منعوا انفسهم عن ظّل الغصن اولئک تاهوا فى العرآء و احرقتهم حرارة الهوى و

اين شاخۀ قدسى از سدرة المنتهٰى [درختى که و اين هيکل مقّدس پرجالل  مضمون: ( ١٠“‘.الهالکين
يابد] منشعب گرديده است.   کس به ماوراى آن راه نمى در دورترين نقطۀ بهشت روئيده است و هيچ

اى  شاخۀ امر از اين ريشهبيارامد.  بگو بدرستى  اوپناه يابد و در سايه  اوخوشا بحال کسى که در پناه 
که تمام  چنان عظيم گشتهکه خداوند آن را در زمين ارادۀ الهى محکم نموده روئيده است و شاخۀ آن 

و بلند عزيز و مبارک  و پرشکوه صنع حمد و سپاس به خاطر اينموجودات را احاطه نموده است.  
رين لوح جدانموده و او را به زيور نفس اى از بزرگت ... بگو براستى که خداوند از روى فضل کلمهمرتبه

خويش زينت بخشيده و او را سلطان همۀ عالميان و نشانى از بزرگى و اقتدار خويش در بين جهانيان 
اريد و او است گزرا به خاطر ظاهر ساختن او سپاس  وندقرار داده است ... بگو اى مردمان خدا

يابد.   اى زندگى مى ز او هر استخوان پوسيدهترين نعمت براى شما.  ا ترين موهبت و کامل عظيم
هرکس به او توّجه کند در حقيقت به خداوند توّجه نموده و کسى که از او روى برگرداند براستى از 

است.  او وديعۀ الهى و امانت کاران  خطاجمال من روى برتافته و دليل آشکار مرا انکار کرده و از 
ما و طلوع الهى در بين بندگان مقّرب خداوند است ... ما او را الهى در ميان شما و ظهور الهى بر ش

به صورت انسان مبعوث کرديم.  مقّدس است خداوندى که به امر مبرم و حکيمانۀ خود آنچه را اراده 
اند  ند در بيابان خطا سرگردان شدها هکند.  آنان که خود را از سايۀ غصن محروم ساخت فرمايد خلق مى

  )وى آنان را سوزانده است و از هالک شوندگانند.و حرارت نفس و ه

يا بصرى ’ فرمايد: حضرت بهاءاهّلل به خّط مبارک خويش، حضرت عبدالبهاء را چنين مخاطب مى”
عليک بهائى و بحر عنايتى و شمس فضلى و سمآء رحمتى نسأل اهّلل ان ينّور العالم بعلمک و 

اى نور ديدۀ من، شکوه من و  مضمون: ( ١١‘حکمتک و يقّدر لک ما يفرح به قلبک و يقرّ عينک
طلبيم که جهان را  درياى عنايت من و آفتاب فضل من و آسمان رحمت من بر تو باد.  از خداوند مى

به علم و حکمت تو روشن نمايد و از براى تو آنچه را که باعث شادى قلب و روشنى چشم تو است 
البهآء عليک و على من يخدمک و يطوف ’در لوحى ديگر چنين مسطور است:   ).مقّدر فرمايد

 ١٢‘حولک و الويل و العذاب لمن يخالفک و يؤذيک طوبى لمن واالک و الّسقر لمن عاداک
شکوه الهى بر تو باد و بر کسى که به خدمت تو پردازد و در حول تو طواف نمايد و هالکت  مضمون: (

شا به حال کسى که با تو وفادار بماند و و عذاب بر کسى که با تو مخالفت ورزد و تو را بيازارد.  خو
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انّا جعلناک حرزًا للعالمين و حفظًا لمن فى الّسموات و ’  جهنّم نصيب کسى که با تو دشمنى کند.)
أالرضين و حصنًا لمن آمن باهّلل الفرد الخبير نسأل اهّلل بأن يحفظهم بک و يغنيهم بک و يرزقهم 

نشآء و بحر الکرم لمن فى العالم و مشرق الفضل على بک و يلهمک ما يکون مطلع الغنى ٔالهل اال
ها و حصن محکمى براى  ها و زمين ما تو را پناه عالميان و حافظ اهل آسمان مضمون: ( ١٣‘.أالمم

طلبيم که بوسيلۀ تو آنان را  ايم.  از خدا مى هرکس که به خداوند يکتا و دانا ايمان آورده قرار داده
د] تو غنى نمايد و از طريق تو رزق دهد و تو را به آنچه سرچشمۀ غنا براى حفظ کند و آنان را از [وجو

 مخلوقات و درياى دهش براى عالميان و آفتاب بخشش براى مردمان است ملهم سازد.)

انت :  ’د کهنفرماي مى رجا حضرت بهاءاهّلل در مناجاتى که به افتخار حضرت عبدالبهاء نازل شده”
ه اّال بما اردته و ما اخترته اّال بما اصطفيته فانصره بجنود ارضک و تعلم يا الهى انّى ما اريد

سمائک ... اسألک بولهى فى حبّک و شوقى فى اظهار امرک بان تقّدر له و لمحبّيه ما قّدرته 
دانى  اى خداى من تو مى مضمون: ( ١٤“.‘لسفرائک و اُمناء وحيک انّک انت اهّلل المقتدر القدير

ام جز  اى و او را براى مقصودى برنگزيده واهم مگر آنچه تو براى او اراده نمودهخ که از براى او نمى
اى.  او را به جنود زمين و آسمان نصرت فرما.  با عشق شديدم نسبت به  آنچه تو براى او مقّدر فرموده

چه را که دارانش مقدر فرمايى آن طلبم که براى او و براى دوست تو و اشتياقم به اظهار امر تو از تو مى
 )اى.  توئى خداوند مقتدر و توانا. بران و امناى وحى خود مقّدر فرموده براى پيام

در لوحى که حضرت بهاءاهّلل خطاب به حضرت عبدالبهاء در ايّام اقامت ايشان در بيروت، به ”
من حمدًا ل’  نماييم: فرمايند بيانات مبارکۀ ذيل را مالحظه مى منشى خود ميرزا آقاجان ديکته مى

بقدوم من طاف حوله أالسمآء بذلک بّشرت الّذّرات کّل الممکنات بما  ]بيروت[تشرّف ارض الباء 
طلع و الح و ظهر و اشرق و خرج من باب الّسجن و افقه شمس جمال غصن اهّلل أالعظم العظيم و 

طوبى ..  . سرّ اهّلل أالقوم القديم متوّجهًا الى مقام آخر بذلک تکّدرت ارض الّسجن و فرحت اخرى
ثّم طوبى ٔالرض فازت بقدومه و لعين قرّت بجماله و لسمع تشرّف باصغآء ندائه و لقلب ذاق حالوة 

آن به  سپاس مضمون: ( ١٥“.‘حبّه و لصدر رحب بذکره و لقلم تحرّک على ثنائه و للوح حمل آثاره
 طواف اوول در ح ها نام که کسى( من طاف حوله االسماء قدوم به را) بيروت( باء ارض کسى که

 غصن حضرت که اند داده بشارت مخلوقات تمام به کائنات ذّرات تمام.  فرمود مشّرف نمايند) مى
 افق از او جمال آفتاب و شد خارج زندان هاى دروازه از )قديم خداوند سرّ  و( اقوم قديم سّراهلل و اعظم
 سجن زمين جهت اين از و نمود اشراق و گشت ظاهر و گرديد طالع ديگرى مکان سوى به] زندان[ آن

 و شد فائز او قدوم به که زمينى حال به خوشا خوشا،...  گرديد شادمان ديگرى زمين و شد غمگين
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 محبّت شيرينى که قلبى و شد موّفق او نداى شنيدن به که گوشى و گرديد روشن او جمال به که چشمى
 را او آثار که اى لوحه و کرد حرکت او ناىث در که قلمى و شد گشاده او ذکر به که اى سينه و چشيد را او

  ).نمود حمل

پى حائز آن هستند  در اين دور مبارک که حضرت عبدالبهاء نظيرى بىمقام اندکى به از اين بيانات 
اکنون  العادۀ حضرت عبدالبهاء جمالت زير را بر اساس مطالبى که هم خارق .  براى تأّمل بيشتر در وجودبريم مى

  يل کنيد.ايد تکم خوانده

 __________________________________فرمايند که حضرت عبدالبهاء  حضرت بهاءاهلل مى .۱
 .است گرديده منشعب المنتهىٰ  سدرة از است که

 ____________________________که  چنان عظيم آناى هستند  شاخه حضرت عبدالبهاء .۲
و  ______و  ______ صنع:  داينفرم چنين حضرت عبدالبهاء را توصيف مى حضرت بهاءاهلل اين .۳

  ._______و  ______
 .هستند ______ترين  عظيم براى ما حضرت عبدالبهاء .۴
  .هستند ______کاملترين  حضرت عبدالبهاء براى ما .۵
 . __________ اى پوسيده استخوان هر بواسطۀ حضرت عبدالبها .۶
در بين بندگان  _______و بر ما  _______در ميان ما و  _______و  _______حضرت عبدالبهاء  .۷

  .مقّرب خداوند هستند
 حضرت عبدالبهاء روشن نمايد __________ به را جهانخداوند  که فرمايند حضرت بهاءاهلل دعا مى .۸

  . مقّدر فرمايد __________________________________________و 
براى  __________و  ها و زمين ها اهل آسمان ______عالميان و  ______ حضرت عبدالبهاء .۹

  باشند. مى هرکس که به خداوند يکتا و دانا ايمان آورده
 .هستندخداوند  _____________و  ترين غصن عظيمحضرت عبدالبهاء  .۱۰

احساسى و  رابطهچه  ،دهد که ما به عنوان پيروان حضرت بهاءاهلل همچنين به ما نشان مى بيانات فوق
براى تفّکر در بارۀ رابطۀ ما با به شما جمالت زير تکميل .  حضرت عبدالبهاء داشته باشيم بهبايد نسبت 

 :کمک خواهد کردعبدالبهاء حضرت 
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  ._________ و در سايۀ او __________خوشا به حال کسى که در پناه حضرت عبدالبهاء  .۱
ساختن حضرت عبدالبهاء  ظاهر خاطر به را وندکه خدا فرايند حضرت بهاءاهلل بما توصيه مى .۲

________________. 
فرمايند که کسانى که به حضرت عبدالبهاء توّجه کنند به خداوند  حضرت بهاءاهلل به ما مى .۳

اند از جمال حضرت بهاءاهلل  برگردانده روى از حضرت عبدالبهاء که ، و کسانى______________
  .هستند __________و  ___________آشکار او را  دليل و ______________

اند و  سرگردان شده _________اند  ساخته محروم حضرت عبدالبهاء سايۀ از را خود که آنان .۴
 ._______________سوزانده است و از  ______________________

 حضرتشدر حول حضرت عبدالبهاء پردازد و  ________شکوه الهى بر کسى باد که  .۵
_____________.  

و از وجود  _____________ت عبدالبهاء طلبند که بوسيلۀ حضر حضرت بهاءاهلل از خداوند مى .۶
و حضرت عبدالبهاء را  _________و از طريق حضرت عبدالبهاء  __________حضرت عبدالبهاء 

براى مردمان  ___________براى عالميان و  __________ و براى مخلوقات __________به آنچه 
 است ملهم سازد.

 گرديد.   ________________________________________________  خوشا به حال چشمى  .۷
 موّفق شد.   ____________________________________________  شى که خوشا به حال گو .۸
 چشيد.   _______________________________________________  خوشا به حال قلبى که  .۹

 شد.   ________________________________________________  اى که  خوشا به حال سينه .۱۰
  کرد. __________________________________________________  خوشا بحال قلمى که  .۱۱

  بخش دهم
تضمين اى براى  عهد و ميثاق وسيله دبنيا ايم که حضرت بهاءاهلل از طريق در چند بخش گذشته ديده

در ماهيّت اين  تاحّدىبا مطالعۀ کتاب عهد   .اند فرموده فراهمظهور مقّدسشان  ازقواى منبعثه  رّ مستم عملکرد
ايم که آن حضرت چگونه صريحًا يکايک پيروان خود را فرا  و متوّجه شدهايم  نمودهکسب بصيرت عهد و ميثاق 

در بخش اخير براى آنکه به عظمت به حضرت عبدالبهاء توّجه نمايند.   ايشانکه پس از صعود  اند خوانده



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  –نسخۀ پيش از چاپ 

  ۱، واحد عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۲۶

گسترش به  حالمطالعه کرديم.  غصن را  مبارک لوح اين دور اعظم بهتر پى بريم اء درمقام حضرت عبدالبه
    دهيم. مىاعطا گرديده ادامه  به آن حضرتکه  مثيلى بىاستنباط خود از مقام  درک و

توضيح ، نازله در کتاب مستطاب اقدس ضمن تلخيص و تدوين حدود و احکام اهلل حضرت ولّى امر
کتاب خود حضرت عبدالبهاء را هم به عنوان جانشين و هم به  ترين مقّدس  دردهند که حضرت بهاءاهلل مى

  فرمايند: عنوان مبيّن تعاليم خويش منصوب مى

 به مضمون: ( ١٦“.انشعب من هذا االصل القديم من اراده اهلل الّذى”اهل بهاء مأمورند که به  -الف
  .کنند توّجه )ۀ کهن منشعب گرديدهکسى که از اين ريشآن  فرموده اراده را او خداوند که کسى

الفرع المنشعب ِمن هذا االصل ”عاجزند به  که از درکشرا اهل بهاء مأمورند آنچه از آثار مبارکه  - ب
  .نمايندع ارجا) گرديده منشعب محکم ريشۀ اين از که اى شاخه:  مضمون( ١٧“القويم

  قرار خواهيم داد. تأّملتفّکر و در اين قسمت و در چند قسمت بعدى اهميّت اين بيانات را مورد 

 به ايشانکه  همۀ کسانىحضرت عبدالبهاء مرکز و محور عهد و ميثاقى هستند که حضرت بهاءاهلل با 
شمار   هب  نکتهترين  اساسىبراى درک ما از عهد و ميثاق  “مرکز”مفهوم يک .  اند فرمودهبرقرار  اند هايمان آورد

يک مرکز براى تنظيم حيات نوع بشر و  لزوم و يّتاهمّ ما کمک کند که .  مباحث زير ممکن است به شآيد مى
  يد.ايجاد هماهنگى در آن را بهتر درک کن

ديگر را در نظر بگيريد.  نيروهايى وجود دارد که افراد را در اين  مردم دنيا و روابطشان نسبت به يک
ايدئولوژى، فرهنگ، عقايد مذهبى، دهد، نيروهايى منبعث از عشق، ترس،  دنياى پيچيده به هم پيوند مى

هاى کوچک و يا بزرگ با هم متّحد  که در گروه ها عامل ديگر.  افراد اين گرايش را دارند عاليق مشترک، و ده
بسته نگه داشتن تعداد بزرگترى  شوند، و هر گروه خود قسمتى از گروه ديگرى است که از توانمندِى هم

کند.  مثًال، در يک خانوادۀ گسترده،   وجود يک مرکز را ايجاب مىبرخوردار است.  اين توانمندى معموالً 
تر، مسئوليّت تقويت حّس هويّت در بين ساير اعضا و حفظ مصالح تمامى  غالبًا يک يا دو عضو، معموًال مسن

توان ارائه نمود يک حزب سياسى است که تحت اداره و  خانواده را بر عهده دارند.  يک مثال ديگر که مى
هائى را به عضويّت خود جلب کند، از طريق  پرستى يک کانون مرکزى، ممکن است بتواند افراد و خانوادهسر

هاى مشترک آنان را دور هم نگه دارد و مساعى متّحدانۀ آنان را در طلب يک هدف  اى از آرمان مجموعه
سازند، شايد مايل  طريق متّحد مىغايى رهبرى نمايد.  براى تفّکر بيشتر در مورد نيروهايى که مردم را به اين 

  .باشيد چند مثال ديگر بيان کنيد
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 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

در دنيايى که زندگى فردى و جمعى يک مرکز روحانى که همه بتوانند به آن توّجه کنند،  در غياِب 
 تالش .  مراکز قدرت و حاکميّتشدبا مى نزاعاختالف و  مصيبِت  غالبًا دچار ،ايم صيف کردهتوآن را مختصرًا 

کوشند که حّد اکثر سيطره را به دست آورند.   کنند که دامنۀ نفوذ خود را گسترش دهند و بعضى از آنها مى مى
داشته باشد که به جنگ خاتمه دهد و اميد تواند  مىوجه بهترين در ، تى که به اين صورت سازمان يافتهبشريّ 

منتهى محض  گسستگى ازهمبه هاى مداوم  درگيرى است که وضعى آن بدترين وجه . دگرانديشى را تحّمل کند
  .گردد

اى را که فاقد يک مرکز روحانى براى               توان اوضاع جامعه با استفاده از يک مثال از عالم طبيعت مى
توانند به ذّرات گاز در يک ظرف تشبيه شوند.   اى افراد مى وحدت است نشان داد.  در يک چنين جامعه

نمايند.  اگر با فراهم ساختن يک فضاى  گاه با يکديگر تصادم مى کنند و گه مى ذّرات به هر سو حرکت
تر، مثًال با بزرگ کردن حجم اين ظرف، آزادى بيشترى به آنها داده شود، فاصلۀ متوّسط بين ذّرات  بزرگ

عالم کنند.  انتظار تحّقق اصل وحدت  يابد و در فواصل دورتر و دورترى از يکديگر حرکت مى افزايش مى
اکنون ترسيم کرديم، تا چه حد  اى که تعامل بين اعضايش مشابه با تصويرى باشد که هم انسانى در جامعه
  ؟رسد عقالنى به نظر مى

منظومۀ شمسى را در نظر بگيريد که در آن حرکت  حال به مثال ديگرى از دنياى ماّدى فکر کنيد: 
مدارهاى مخصوص به وسيلۀ نيروى جاذبۀ خورشيد اداره  اجرام سماوى، بعضى از آنها همراه با اقمار خود، در

ها و روندها را  کند، سرعت دارد، ارتباطات را تثبيت مى بسته نگه مى شود.  اين مرکز تمام منظومه را هم مى
کند.  تحت نفوذ اين مرکز، هر حرکت از نظم و ترتيب خاّصى  نمايد و نظم و ترتيب را حفظ مى تنظيم مى

نهايت غنى و دائمًا در حال  اى از حياِت بى حّد اقل در مورد کرۀ زمين، اشعۀ خورشيد شبکه برخوردار است و
  . تکامل به سطوح باالتر و باالترى از پيچيدگى را تداوم مى بخشد

سودمندى اين تشبيه، مانند همۀ تشبيهات، محدود است و نبايد بيش از حّد بر آن تکيه کرد.  با اين 
ين نکته که تا چه حد وجود يک مرکز در تنظيم امور فردى و جمعى نوع بشر ضرورت دارد، حال براى تأکيد بر ا

مفيد است.  حضرت بهاءاهلل با تعيين حضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز عهد و ميثاق خويش، يک چنين مرکزى 
ن ولّى امر اهلل و هاى بعدى خواهيم ديد، حضرت عبدالبهاء با تعيي را بنيان نهادند، و همان طور که در قسمت
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گاه از وجود مرکزى که بتوانند به آن توّجه  تأييد مرجعيّت بيت العدل اعظم، تضمين فرمودند که بهائيان هيچ
  .کنند محروم نخواهند بود

وحدت محور ”راجع به بيانى که در بخش اّول ارائه شد يعنى در گروه خود  ،افکار توّجه به اينبا 
  زير بنويسيد. سطور، بحث کنيد و افکار خود را در “و بس عالم انسانى قوه ميثاق است

 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

  بخش يازدهم
مباحثات بخش قبل به ما کمک کرده است که بر بعضى از مقتضيّات بيان مبارک مندرج در کتاب 

توّجه  انشعب من هذا االصل القديم من اراده اهلل الّذى”نمايد که به  مستطاب اقدس که مؤمنين را موّظف مى
کند که آنچه را در آثار امرى که  کنيم که از مؤمنين دعوت مى واقف شويم.  حال بيان دّوم را بررسى مى “نمايند
  ارجاع نمايند. “الفرع المنشعب ِمن هذا االصل القويم”توانند درک کنند به  نمى

خطابات خود حضرت عبدالبهاء مبيّن منصوص آثار حضرت بهاءاهلل هستند.  آن حضرت در يکى از 
آن بود که  نحضرت بهاءاهلل آرزويشا”فرمايند.  اهميّت اين مقام را براى حفظ وحدت جامعۀ بهائى بيان مى

 اثر قلم اعلىعهد را به کتاب  سبباين  بهسبب و علّتى براى اختالف در بين بهائيان وجود نداشته باشد، 
 تعيينبراستى، شخصى را ’ان مبارک خطاب نمود، را به اين بي عالم اهلمرقوم فرمود و منسوبين خود و همۀ 

توّجه کنند؛ او مبيّن به او اطاعت نمايند؛ همه بايد  را ؛ همه بايد اواستام که مرکز عهد و ميثاق من  کرده
.  آنچه او بيان کند صحيح است، زيرا براستى همه بايد به او توّجه کنندمن است.   نيّاتکتاب من و مّطلع از 



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲۹ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

کتاب من مّطلع است.  غير از او کسى از کتاب من آگاه نيست.  منظور از اين بيان آن است که  او از مضمون
  ه)ترجم( ١٨“.‘هرگز در بين بهائيان اختالف و انشقاقى حاصل نگردد، بلکه هميشه متّحد و متّفق باشند

بيان دهند که حضرت بهاءاهلل به افصح  حضرت عبدالبهاء بيان مبارک خويش را چنين ادامه مى
 برگزيده استبه جانشينى خود  ‘کتاب عهد’را که در  شخصى اختياراتوظايف و  و خصوصيّات و صفات

شقاق و ”کس نتواند با اّدعاى درک معناى حقيقى کتاب حضرتش، در بين پيروانش  تا هيچفرمود توصيف 
 “افکار خود بر اساس”که دهند که از هرکس  ايجاد نمايد.  حضرت عبدالبهاء به ما اخطار مى ه)ترجم(١٩“نفاق

  کند، برحذر باشيم. خلق مى ه)ترجم(٢٠“چيز جديدى از جانب خودش”گويد يا  سخن مى

مالحظه کنيد که بر وحدت جامعۀ بهائى چه خواهد گذشت براى تفّکر بيشتر در مورد اين نکتۀ اخير، 
آنقدر دانشمند او که کند و اّدعا  ندنمايبه او توّجه  تا بخواهداحبّا از که  ه باشداگر فردى اين اجازه را داشت

؟  درک کنند “بطور صحيح”امر الهى را  تاآنها را قادر سازد و نمايد آنان را روشن  اذهانتواند  است که مى
  بعضى از افکار خود را در اينجا بنويسيد:

 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

ًا بدين معنا اند الزام اينکه حضرت بهاءاهلل شخصى را به عنوان مبيّن آيات خويش منصوب فرموده
خودمان را از هدايات و نصايح مندرج در  شخصى توانيم درک نمىنيست که هر يک از ما به عنوان يک فرد 

که هيچ فرد  رساند اين معنا را مىبلکه  گذاريم. بو افکارمان را با ديگران در ميان آثار آن حضرت داشته باشيم 
وادار  قبول آنه را باعضاى جامعۀ بهائى  تابکوشد و  قاطع بداندرا  خويشتواند درک شخصى  بهائى نمى

که درک شخصى ما از آثار مبارکه بايد با تبيينات حضرت  حاکى از آن است.  اين نکته همچنين نمايد
هاى بعدى بحث خواهيم کرد بعد از حضرت  در بخش طور کهکه همان  اهلل عبدالبهاء و حضرت ولّى امر

  .سو باشد ، همهستندو حضرت عبدالبهاء اهلل حضرت بهاء آياتعبدالبهاء مبيّن 

ظهور حضرت بهاءاهلل آنچنان عظيم و وسيع است که براى ذهن بشر معمولى غيرممکن خواهد بود که 
توانيم در تمام طول  اقيانوسى است که ما مى ايد.  اين ظهور در حقيقت به مثابۀاعماق آن غور نمدر بتواند 

نهفته در قعر آن را کشف کنيم.   ُدرهاىکوچکى از  جزءپردازيم و هنوز فقط ب پژوهشعمر خود در ژرفاى آن به 
لى دانش و ِخرد خارج ، چه بسيار از اين الٓ اهلل نبود اگر تبيينات متتابعۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت ولّى امرو 
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ت اّوليۀ حضرت توقيعا يکى از در منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل که در حالد.  مانْ  از دسترس ما باقى مى
  پردازيم. مىاهلل خطاب به احبّا در مورد عظمت اين ظهور مرقوم گرديده، به تفّکر و تأّمل  ولّى امر

کالم خداوند حتّى اگر  مضمون: ( ٢١“.کالم اهّلل و لو انحصر بکلمة ال تعادلها کتب العالمين”
اکثرى از ناس ببلوغ ”  )کند. هاى عالم با آن برابرى نمى منحصر بيک کلمه باشد، تمام کتاب

اند واّال بابى از علم بر وجه عباد مفتوح ميفرمود که کّل من فى الّسموات و أالرض بافاضۀ  نرسيده
قل تاهّلل ”  ٢٢“.قلميّۀ او از علم ماسوى خود را غنّى مشاهده نموده بر اعراش سکون مستقرّ ميشدند

خّط ابهى ان يا مالٔ أالرض و الّسمآء قد رقم قلم القدس من رحيق المسک على جبينى البيضآء ب
اّن هذا لهو المحبوب الّذى ما شهدت عين االبداع مثله و ال عين االختراع شبهه و انّه لهو الّذى 

قسم به خداوند، قلم قدس بر پيشانى  مضمون: ( ٢٣“.قرّت بجماله عين اهّلل الملک العزيز الجميل
اى اهل زمين و آسمان بدرستى اين  نوشته است:  سفيدم به خّط روشن اين کلمات مقدس و معنبر را

همان محبوبى است که چشم کائنات مثل او را مشاهده نکرده و ديدۀ مخلوقات شبه او را نديده 
   است و براستى او کسى است که چشم خداوند عزيز و جميل به مشاهدۀ جمال او نورانى گرديد.)

اين واحد خواهيم ديد،  هاى بعدِى  ر که در بخشتعّمق است.  همان طو شايستۀدر اينجا يک مفهوم 
اين   .ى مراجعه نماييماله امر موثّق در قاطع و به عنوان يک مرجع “اهللکتاب ”مکّررًا به ما توصيه گرديده که به 

و اين وظيفه را داريم که خودمان کالم الهى  حّق نمايانگر آنست که در اين دور مبارک هريک از ما اين توصيه 
منصوص در درجۀ اّول بيانات  “اهللکتاب ”انيم و بکوشيم مفهوم آن را درک کنيم.  البتّه منظور از واژۀ را بخو

تواند به  اهلل نيز، در مفهومى خاّص، مى جمال مبارک است.  اّما تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولّى امر
بيان زير را که توّسط اعضاى گروه خود در بارۀ با منظور گردد.  در پرتو اين نکته،  “اهللکتاب ”منزلۀ قسمتى از 

   يد:کنبيت العدل اعظم مرقوم گرديده بحث 

نّص  اهّلل کتاب  است. کلمة اهّلل نفسآن مرکزى است که  ادامۀدر حقيقت ... مبيّن کالم الهى ”
ت او و تنها اوس –است  کتاببيانات حضرت بهاءاهّلل است، در حالى که مبيّن ملَهم، زبان زندۀ آن 

  ه)ترجم( ٢٤“.نمايد بيانرا  اهّللکتاب  مقصودتواند با صالحيّت و قاطعيت،  که مى
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  بخش دوازدهم
کنيم و به بررسى ماهيّت تبيينات حضرت عبدالبهاء بپردازيم.  بعضى از تبيينات،  مکثدر اينجا بايد 

اهّميت به  بخشد که به ما بصيرت مىدهد و  هاى مشّخصى از آثار حضرت بهاءاهلل را توضيح مى معانى قسمت
 براىکوشش ما  درکه اين تبيينات  خواهد دادنشان به روشنى .  دو مثال زير پى بريم فرمايشات آن حضرت

  تا چه حّد اساسى و مهّم است. جمعى مادرک تعاليم مبارکه و بکارگرفتن آنها در زندگى شخصى و 

چند قسمت از بيانات حضرت  است در آمده اهلل بهائى که اخيرًا در ظّل امر نفر فرض کنيد يک
د.  چون اين بيانات راجع به ارتقاء روح صحبت ماين را مطالعه مىاز مرگ  بعدبهاءاهلل مربوط به زندگى 

اى که در مورد تناسخ داشته با  رسد که عقيده ش، به اين نتيجه مىا تحت تأثير سابقۀ دينىاين فرد کنند،  مى
هايى که در دسترس اوست اشارۀ صريحى به تناسخ پيدا  وقتى که در کتابهماهنگى دارد.  اّما  تعاليم بهائى

نهايتًا اين سؤال را با يک   که آيا درکش صحيح است يا نه. ماند باقى مىش اين سؤال فکر درکند،  نمى
کتاب مفاوضات که  دراين موضوع  در بارۀ ىگذارد و دوستش او را به فصل در ميان مى مّطلعدوست 
خواند  د.  در آنجا مطالبى مشابه مطلب زير را مىده ، ارجاع مىاست انات حضرت عبدالبهاءز بياى ا مجموعه

عالم ناسوتى را چندان قدر و مزيّتى نه که انسان بعد از ”  سازد: روشن مىبرايش که عدم امکان تناسخ را 
ت حقيقت انسان بسير در نجات از اين قفس دوباره آرزوى اين دام نمايد بلکه بفيض ابدى استعداد و قابليّ 

مراتب وجود ظاهر و عيان گردد نه تکّرر و رجوع ... رجوع روح بعد از صعود منافى حرکت طبيعى و مخالف 
و به اين ترتيب اين فرد مؤمن به درک جديدى از بيانات حضرت بهاءاهلل در مورد ارتقاء روح و ٢٥“.نظم الهى

  گردد.  وسيلۀ کسب کمال نايل مى

حمل ميّت بيش  د کهفرماي .  کتاب مستطاب اقدس بيان مىگر حکم تدفين ميّت استيک مثال دي
ر ب جسد بايد در کفنى از حرير يا کتان پيچيده شود.  جايز نيست.  فوتاز مسافت يک ساعت از محّل 

 قد بدئت من اهلل و”انگشت شخص متوّفى بايد انگشترى قرار داده شود که اين آيه روى آن منقوش باشد:  
منقطع از ماسواى او از خدا آمدم و  مضمون: ( “باسمه الّرحمن الّرحيم عّما سواه و متمّسکًا رجعت اليه منقطعًا

چوب از يا  و سنگ از تابوت بايد از بلور يا  .و متمّسک به اسم بخشاينده و مهربان او به سوى او بازگشتم)
د دارد که بايد بالفاصله قبل از دفن تالوت بعالوه نماز مخصوصى براى ميّت وجو  باشد.مرغوب  و محکم
آيد که آيا سوزاندن جسد مجاز  پيش مى احبّاد افراگاهى اين سؤال در ذهن  ،با وجود اين احکام واضح  .شود

نمايد.  در  اند که اين حکم، امکان سوزاندن جسد را رد مى  است يا نه.  حضرت عبدالبهاء تصريح فرموده
ا در مورد امراض مسرى مانند طاعون و وبا، سوزاندن جسد با آهک يا مواد شيميايى پاسخ به اين سؤال که آي

در چنين موردى البتّه محافظه و صيانت اولى زيرا بنصوص ”، هيکل مبارک توضيح فرمودند يا نه مجاز است
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در هنگام آنچه ممنوع و حرام است، مضمون:  ( الهيّه احکام طبّيّه مشروعست و الّضرورات تبيح المحذورات
  ٢٦“.از قواعد مسلّمه است )مى شودو مجاز ضرورت، مباح 

 احکام کاربردمربوط به مورد دوم و  ،بنيادى اتدر بارۀ اعتقاد اى مسئله ين آناّول که دو مثال باال
دهد که تا چه حد درک ما از تعاليم بهائى متّکى بر تبيينات حضرت عبدالبهاء است.   ، نشان مىاست الهى

  رود. فراتر مىبه مراتب ۀ تبيين از اينچنين توضيحات و تشريحات اّما مسئل

 ازاينکه حضرت بهاءاهلل نظم ادارى بهائى را ابداع فرمودند، نظم ادارى بهائى را در نظر بگيريد.  
از  اهلل و ايادى امرانتصاب  و شامل تأسيس بيوت عدل محلى و بيت العدل اعظم –حضرتش  آيات منزلۀ

 مشهود – دشو مربوط مىهاى ديگر ظهور آن حضرت که به امور ادارى  جنبه خصوص در هبيانات ديگرى ک
آن  هاى آن را به وجود آوردند و ويژگى طرح ،نظم ادارى طّراح.  اّما حضرت عبدالبهاء بودند که به عنوان است

از انرژى خود را  و مقادير زيادى نمودند تهيّه را اين نظم ارچوبچ شوقى افندىحضرت   فرمودند. معيّنرا 
 عمرتفآن روى آينده بر  هاى متمادِى  ادارى بهائى در قرن نظم بناىکه  اى پايهگذارى آن فرمودند،  صرف پايه

در مورد اين مفاهيم  ،خواهد شد.  در واحد بعدى که ارتفاع نظم ادارى را مورد مطالعه قرار خواهيم داد
که به شود  مثال بکار برده يک به عنوان  تواند مى ين مفاهيما توضيح بيشترى داده خواهد شد.  اّما در اينجا

توانيم حقيقتى اساسى در مورد تبيينات منصوصۀ حضرت عبدالبهاء را بيان کنيم:  آن حضرت  کمک آن مى
 مضامينمفاهيم و که با تبيين  ندفرمود درک مى بطور کاملهر يک از آيات الهى را چنان در  مکنونه منويّات

زير که  بيانبوديم.   نمى هاکه ما هرگز قادر به کشف آن دندر آور دوشهرا به عرصۀ  عناصرى ندتوانست ، آن براى ما
  نمايد: اهلل مرقوم گرديده اين نکته را تأکيد مى بقلم حضرت ولّى امر

بايد همواره به خاطر داشته باشيم که مقصود و مراد حضرت بهآءاهّلل که فوق ادراک بشر است به ”
روش و سلوک حضرت عبدالبهآء نفوذ و سريان يافته و منويّات آن دو طلعت نوراء به  شأنى در

قسمى با يکديگر ممزوج و مرتبط گشته که ِصرف مبادرت به انتزاع تعاليم جمال قدم از تأسيساتى 
ترين حقايق اين  ترين و اساسى رّد يکى از مقّدس که َمَثِل اعالى همان تعاليم وضع فرموده بمنزلۀ

  ه)ترجم( ٢٧“.ئين خواهد بودآ

آنچه در طول عمر خود به عنوان يک بهائى از تبيينات  در بارۀکه  مفيد باشد در اينجا ممکن است
هاى مؤّسسۀ روحى  خود در دورهبا شرکت ايد، بيانديشيد.  تنها  تعاليم الهى فرا گرفته در بارۀحضرت عبدالبهاء 

فقط چهار نمونه از مواضيع  ذيالً ايد.   مند شده د آن حضرت بهرهآکنده از دانش و ِخرَ  بيانات بسيارى از از
مطالعه  قبلى هاى مورد بحث قرار گرفته و شما آنها را در کتاب در خطابات و مکاتيب آن حضرت که مختلفى
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هايى کسب  هيکل مبارک در مورد هريک از اين نکات چه بصيرت .  از توضيحاتگردد ذکر مىايد  کرده
  ؟ايد نموده

  ___________________________________________________________ هيّت دعا: ما .۱
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________________________________________ لّذت تبليغ:  .۲
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________ : فداکارى سرّ  .۳
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________________________________  قدرت عشق و محبّت: .۴
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

  زدهم سيبخش 
بهاءاهلل تأّمل و تعّمق  تمقام حضرت عبدالبها به عنوان مبيّن منصوص بيانات حضر بارۀ حال که در

هاى منتشر شده  در کتابو خطابات آن حضرت که  قلمىاى براى مطالعۀ آثار  ايد، شايد مايل باشيد نقشه نموده
جهانى  منشور نظم بديع”اهلل آن را  موجود است تنظيم کنيد.  الواح وصاياى آن حضرت که حضرت ولّى امر

دهد اّما  را تشکيل مىهاى بعدى اين واحد  در بخش اتمطالع از اساس بسيارىنامند،  مى “حضرت بهاءاهلل
الواح منتشر شدۀ آن  در مورد.  رد تفّکر و تأّمل قرار دهيدمو زندگى خوددر تمام طول آن را  شما الزم است که

که در طى دو دوران  عبدالبهاء حضرت الواح نقشۀ ملکوتِى   آشنا هستيد. از آنها حضرت، بدون شک با بعضى
 ۱۲۹۵ارديبهشت  ۲فروردين تا  ۶مقارن با ميالدى  ۱۹۱۶آوريل  ۲۲مارس و  ۲۶بين  مجّزا، هشت لوح اّول

 ۱۲۹۵اسفند  ۱۷بهمن تا  ۱۳مقارن با ميالدى  ۱۹۱۷مارس  ۸فوريه و  ۲نهائى بين  حلوشمسى و شش 
منبع  نيزاين الواح  نمايد.  تجديد حيات روحانى کرۀ ارض را ترسيم مى شمسى مرقوم گرديد، طرح کلّى

بعضى  “منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء”د.  نباش هدايت مداومى براى همۀ ما در سراسر زندگيمان مى
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اى از طيف  آورد و گوشه ه در شرق و غرب را گرد هم مىشمار آن حضرت خطاب به مؤمنين اّوليّ  از الواح بى
تر  دهد.  الواح نسبتًا طوالنى که در مکاتبات آن حضرت به آن توّجه گرديده به ما نشان مىرا وسيع مواضيعى 

اى موجود  و لوح الهه در مجلّدهاى جداگانه مرقوم گرديد) Auguste Forel(مانند لوحى که به دکتر فورل 
  است.

مقارن با ميالدى  ۱۸۷۵خطاب به حّکام و مردم ايران در سال است شامل پيامى  “رسالۀ مدنيّه”
هديۀ ممتاز حضرت عبدالبهاء به تجديد ساختار آيندۀ ”اهلل آن را  که حضرت ولّى امر شمسى ۱۲۵۵/۱۲۵۴
هايى هستند که به مواضيع  همچنين در بين آثار حضرت عبدالبهاء کتاب  اند. توصيف فرموده ه)ترجم(٢٨“جهان

است.  اين کتاب به فرمودۀ  “مقالۀ شخصى سيّاح”پردازند.  يک نمونه از آنها  نامه مى تاريخى و زندگى
ترين شرح تاريخ اّوليّۀ امر و اصول آن که به يادگار گذاشته  بها ترين و گران پرقدرت”حضرت ولّى امراهلل 

شامل شرح حال بسيارى از مؤمنين برجستۀ اّوليّه است از لسان حضرت  “الوفا تذکرة ”باشد.  مى ه)ترجم(٢٩“شده
  .عبدالبهاء

عالوه بر اينها چندين مجموعه از بيانات ثبت شدۀ حضرت عبدالبهاء وجود دارد که به مسائل متعّدد 
که قبًال به آن اشاره شد  “مفاوضات”کتاب  پردازند.  مهّمى از فلسفى تا عملى و از اجتماعى تا شخصى مى

تمام متون اّما يکى از آنها است.  متن اين کتاب کامًال مورد مطالعه و تصحيح حضرت عبدالبهاء قرار گرفت.  
هاى  ل از سخنرانىامثبراى   .است  اين طريق مورد تأييد واقع نشدهآن حضرت به  منتشر شدۀ هاى سخنرانى

هايى  اى است از سخنرانى ، که مجموعهPromulgation of Universal Peaceتاب هيکل مبارک مندرج در ک
 فقط اصل متون فارسِى بعضى از آنها در دست، Paris Talks، و يا در کتاب گرديدايراد  و کانادا که در آمريکا

العدل  و هم بيت اهلل .  با اين حال نکتۀ مهّمى که بايد به آن توّجه نمود اين است که هم حضرت ولّى امراست
  اند. ها را اجازه فرموده اعظم ادامۀ استفادۀ احبّا از اين مجموعه

هايى در دسترس  بستگى به آن دارد که چه کتاب کنيد انتخاب مىکه شما براى مطالعۀ خود  روشى
  .تنظيم کنيدشده که نقشۀ خود را  منظور جائى در زير  .شما است

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  بخش چهاردهم
مقتضيّات مقامى را که در کتاب اقدس به حضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز  در چند بخش گذشته

گرديده تفّحص نموديم.  حال ُبعد ديگرى از مقام آن حضرت  ءعهد و ميثاق و مبيّن آيات حضرت بهاءاهلل اعطا
  دهيم. مىرا مورد بررسى قرار 

ذکر  باارجمند خويش هستند.  در اينجا احتياجى نيست که  والدليم حضرت عبدالبهاء مثل اعالى تعا
، هاى متسلسل دورههاى قبلِى اين  دهيم.  در کتاب نشاناين بيان را  آن حضرت اهّميّت حياتوقايعى از 

هاى ديانت بهائى را در  چگونه آن حضرت تمام آرمان دهد هاى فراوانى به ايشان شده که به ما نشان مى اشاره
از خود ل به خصايصى که هيکل مبارک در مراوداتشان با مردم امثبعنوان ايت کمال به شهود رساندند.  نه

 ۲هاى  ، آنچنان که در کتاببردند بکار مىمکالماتشان در مورد ديانت بهائى  اى که در شيوهو دادند  نشان مى
 ۷جود مبارک بود، چنانکه در کتاب سرورى که ويژگى وشادى و ، يا در مورد همؤّسسۀ روحى شرح داده شد ۶و 

از عشق محض آن حضرت نسبت به پدر  مختصرى اىه جلوه  ، بيانديشيد.همؤّسسۀ روحى بيان گرديد
هايى  هايى از زندگانى ايشان را در درس آمده، به خاطر بياوريد.  داستان ۴بزرگوارشان را، آنگونه که در کتاب 
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آموزد در نظر مجّسم سازيد.   زخودگذشتگى و عدالت را به آنان مىبراى کودکان که طريق محبّت و شفقت، و ا
شده است،  ذکرايم  بسيارى که مطالعه کرده بياناتاشتغال آن حضرت به تهذيب روحانى نفوس، که در 

 انبزرگوارش والدبخش رفتار خود ما نسبت به ديگران است.  و اظهار اشتياق هيکل مبارک به ابالغ پيام  الهام
  بخشد. مى يارىاهلل  امر در سبيلف و اکناف کرۀ ارض، ما را در خدماتمان اطرا در

افراطى  دو حالِت  همانطور که قبًال اشاره شد، با نگريستن به حيات حضرت عبدالبهاء بايد از خطراِت 
 توانيم به سطح کمال آن حضرت نايل گرديم، زيرا آگاه باشيم.  از يک سو هرگز نبايد تصّور کنيم که ما مى

نوع بشر است.  از سوى ديگر  ىد، عالمى که وراى دسترسنفرماي در عالمى مختّص به خود سير مى ايشان
کشيدن را به خود راه دهيم و فکر کنيم که کوشش براى گام برداشتن بر  توانيم حالت تسليم و دست از کار  نمى

توّجه  آن حضرتتنها بايد مدام به  در سراسر زندگيمان نه  بيهوده است. وااليى اثر اقدام يک چنين نْفسِ 
 ،ايشانعلّو محِض مقام  رو در عين وقوف ب  تأّسى کنيم. شبه حضرت که نماييم، بلکه همچنين بايد بکوشيم

را در الواح متعّددى آن حضرت مهيمن و در حالى که طنين صوت  خواهيم کردرا احساس  انگرمى حضورش
کسب  خودماننسبت به ايشان از علم به محبّت شنويم،  به گوش جان مى ندا هکه به مؤمنين اّوليّه مرقوم فرمود

  .خواهيم نمودنيرو 

اقول لک الحّق انّنى معکم روحًا و فؤادًا و انشرح بسرورکم و افرح روحًا بحبورکم و اسمع بسمع ”
گويم  حقيقت را به شما مى مضمون: ( ٣٠“.الرّوح ندائکم و استنشق بمشاّم الرّوح نفحات رياضکم

شوم و از خوشحالى شما خوشحال  به راستى من روحًا و قلبًا با شما هستم و از شادى شما شاد مى
  بويم.)  شنوم و بمشام روح رائحۀ گلزار شما را مى گردم و بگوش روح نداى شما را مى مى

بنسمة انّى ادعو اهّلل ان يجعلکّن ملحوظات بعين الرّحمانيّة و مبعوثات بقّوة ربّانيّة و مهتزّات ”
سبحانيّة و ناطقات بالحجج و البراهين القاطعة الفردانيّة و تنقطعن عن الّدنيا و ما فيها و تتنزّهن و 

همانا از خداوند رجا  مضمون: ( ٣١“.تتقّدسن عن شؤون النّاسوت ناشرات لفيوضات الالّهوت
نسائم الهى به اهتزاز  نمايم که شما را با چشم بخشايش بنگرد و به قّوۀ ربّانى مبعوث بدارد و با مى

درآورد و بر دالئل و براهين قاطع آسمانى ناطق دارد و شما را از دنيا و آنچه در اوست منقطع فرمايد و 
  از شئون دنيوى پاک و منّزه سازد و ناشر فيوضات الهوت نمايد.)

م تا جميع هميشه بذکر و فکر شما مشغولم و برّب الملکوت مناجات مينمايم و گريه و زارى مينماي”
اين مواهب را مبذول فرمايد و قلوب را مشروح فرمايد و روح را وجد و طرب دهد و جذب و وله 

   ٣٢“.بخشد
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 کبرى موهبت را شما و مينمايم توّجه احديّت بدرگاه دم هر و موجوديد عبدالبهآء قلب در جميع”
٣٣“.ميطلبم

  

ّى و ضحى در عوالم قلب و روان اى متوّجهين بمنظر اعلى در ليل و نهار و صباح و مساء و عش”
  ٣٤“.بذکر احبّاء رحمن مشغول بوده و هستيم

  .به خاطر بسپاريدفوق را  بياناتاز  فقره ممکن است مايل باشيد يک يا چند

  بخش پانزدهم
بود، مقامى که نه تنها در اين دور مبارک متمرکز در مقام حضرت عبدالبهاء  قبل هاى مباحثات بخش

است.  گرچه ايشان مظهر ظهور الهى نبودند، اّما بوضوح از هر  و عديل نظير بى اديانخ در سراسر تاريبلکه 
اهلل  قلم حضرت ولّى امربه هستند.  دو بيان زير  ىمستثن در طى دوران طوالنى تکامل بشرىشخصيّت ديگرى 

شود که آنها را  .  به شما توصيه مىکند به ما اعطاء مىمقام حضرت عبدالبهاء  ماهيّتترى در  بينش روشن
به خوبى به تا وقتى که احساس کنيد که  نماييدتفّکر و تأّمل  کلمات آن چندين بار بخوانيد و در مورد اهّميّت

   .ايد پى بردهاهميّت آنها 

نمودن اذهانمان راجع به  کوششى مجّدانه در جهت روشن که آنست وقت حالبه نظر اين عبد ”
 الحقيقه فى . به عمل آيد ايگاه آن حضرت در اين دور مقّدسو اهّميّت ج عبدالبهآء حضرت مقام
وجود جّذابش  معنويّۀ قّوۀ مسحور چنان و نزديک عبدالبهآء متعالى حضرت شخصيّت به چنان ما

 که نائل شويم، شخصيّتى حضرت نقش آن و به درکى روشن و دقيق از هويّت نميتوانيم که ميباشيم
.  هرچند داراست وحيدى را و فريد مقام اديان تاريخ سراسر در بلکه بهآءاهّلل دور حضرت در فقط نه

 آئين بهائى مبّشر رتبۀ شارع و با کامالً اش رتبه و سائرک خاّص خود لَ فَ  در عبدالبهآء حضرت
 تفويض حضرت آن به بهآءاهّلل حضرت ميثاق و عهد از طريق که به سبب مقامى لکن متفاوت است

 روحانى تاريخ در که دهند مى تشکيل را آئينى ثالثۀ اصليّۀ هياکل معًاج مقّدس ذات دو آن با شده
چنان رفرف اعاليى بر  مقّدسه، از دو طلعت آن در جوار حضرت عبدالبهاء  .است سابقه بى عالم

 يا و نفسى هيچ کامل سال هزار انقضاى از قبلکه  فرمايند نظارت مى نوزاد الهى امر اين مقّدرات
تواند اميد  نمى اهّلل را به عهده بگيرد هرگز مسئوليّت ادارۀ امور امر حضرت آن از پس که هيئتى
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 با عبدالبهآء حضرت مقام دانستن مشابه و مماثل  .راه دهد آن مقام اسنى را به ذهن خود ارتقاى به
 آن مقام تنزيل حکم در اند گرديده مفتخر حضرتش اختيارات و سلطه رداى به که نفوسى مقام

 با را حضرتش که است منحرف صواب طريق از و باطل اندازه همان به امر اين و است حضرت
هرچند تفاوت مقام حضرت عبدالبهاء با مظهر کلّى .   دادن قرار واحد صقع در ظهور مظهر و مبّشر

ترى دانست که بين مرکز  توان آن را قابل قياس با تفاوت عظيم الهى عظيم است ولکن هرگز نمى
، هر وظيفه و يا هر موّفقيّتى  ، هر مقام هى و جانشينان حضرتش وجود دارد که با هر نامميثاق امر ال

 پرتو در که است چنان سزاوارشان شود، بايد کار آن حضرت را ادامه دهند.   که در آينده نصيب
 وجود با مجاورت اثر بر و شده فائز عبدالبهآء حضرت شناسايى به که نفوسى گرديد، مذکور آنچه
 مقّدسى ذات منيع مقام باره در اند، پرورده جان و دل در را مبارک هيکل ستايش و حّب  ابشجذّ 
  ٣٥“.نمايند تدبّر و تفّکر است ميثاق مرکز مقام از اعظم و ارفع مراتب به که

و اعلى  مثيل و جامع حضرت بهاءاهّلل حضرت عبدالبهآء در رتبه اولى مرکز و محور عهد و ميثاق بى”
از خطاى آياتش و جامع  تش و مرآت صافى انوارش و مثل اعالى تعاليم و مبيّن مصونعناي صنع يد
منشعب از اصل قديم و غصن  کماالت و مظهر کلّيّۀ صفات و فضائل بهائى و غصن اعظم جميع

و منشأ وحدت عالم انسانى و رايت صلح اعظم و  و حقيقت من طاف حوله أالسماء و مصدر مراالَٔ 
بوده و ِالى أالبد خواهد بود و نام معجز شيم عبدالبهآء بنحو اتّم و اکمل  مقّدس قمر سمآء اين شرع

 “اهّلل سرّ ” منيع عنوان اسماء اين کلّ  از اعظم و.  احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف است و
 اين آنکه با و اند فرموده اختيار حضرت آن توصيف دربنفسه المقّدس  بهآءاهّلل حضرت که است
 آن از حاکى الوصف مع کند نمى توجيه را حضرت آن به رسالت مقام انتساب وجه  هيچ هب عنوان
 وجود در بشرى فوق کماالت و علم و بشرى کينونت به متعلّق متباينه خصايص چگونه که است

  ٣٦“.است  گشته متّحد و ممزوج عبدالبهآء حضرت

  بخش شانزدهم
نماييم.  مطالعه را با بررسى اصل  مىايم مکث  ردهدر اينجا براى مرور آنچه تا کنون مطالعه ک حال

 مقتضيّاِت  شروع کرديم.  – حول آن است طائفمحورى که جميع تعاليم حضرت بهاءاهلل  –وحدت نوع بشر
که جامعۀ پيروان آن حضرت با فّعاليّت در جهت تحّقق آن ايفا  را اين اصل در امور بشرى و نقشى عملکرد
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است که متّحد ضرورى حوا مالحظه کرديم که براى جامعه چقدر داديم.  در اين ف مورد بررسى قرارنمايد  مى
نائل  خود براى حفظ اين اتّحاد و براى حصول اطمينان از اينکه آئين حضرت بهاءاهلل به مقصد  باقى بماند.

کتاب ”ترين کتاب خود يعنى  خواهد شد، آن حضرت با پيروان خويش پيمانى برقرار فرمودند.  در مقّدس
خويش ناميدند.  در تأّمل و بازنگرى بر مقام حضرت  آثارحضرت عبدالبهاء را مرکز ميثاق و مبيّن  “اقدس

تعاليم الهى  منصوصدهى امور جامعه، اهميّت يک مبين  عبدالبهاء، نياز قطعى به يک مرکز براى سازمان
دارد مورد  عمال مىر زندگى فردى ما اِ که مثل اعالى آن تعاليم درا اهلل، و نفوذى  براى پيشرفت منّظم امر

  بحث قرار داديم.

از منبعث مستمّر نيروهاى  عملکردپيمانى که بوسيلۀ حضرت بهاءاهلل براى کسب اطمينان از عهد و 
است به آن توّجه داشته  نظير است.  اّما آنچه مهمّ  ، البتّه در تاريخ اديان بىتأسيس گرديد آئين آن حضرت

گاه  هب اهلل بر اساسى چنين متين بنا نهاده شده، با اين حال از حمالت گاه ه حصن امرکه گرچباشيم آنست 
از داخل و خارج در امان نيست.  در طول چند بخش بعدى خواهيم کوشيد که ماهيّت بدانديش دشمنان 

  قرار دهيم. سنجش گونه حمالت را مورد  اين

ى خود وجود ندارد، همچنان که تاريکى چيزى جز بهائى شّر به خود که در عقيدۀبپذيريم اّوًال بايد 
سپارند مرتکب  عدم نور نيست.  با اين حال افراد بشر وقتى که عنان زندگيشان را به طبيعت دانى خود مى

طلب  گردند.  و جاى تأّسف است که وساوس نفس اّماره در درون بشر اگر مهار نشود افراد جاه اعمالى شنيع مى
 معموًال حتّى نيست.  عمومىرويداد  اين يکخوشبختانه   .ردب رطۀ نقِض عهد پيش مىو تشنۀ قدرت را تا و

کوشند  شود که مى به منزلۀ قصور نفوس مخلصى تعبير  تواند مى پيروان حضرت بهاءاهللرفتار  ترين ناشايست
اّما   نمايند. عمل و طبق آن کردهدر نوع بشر نموده درک  تأثيرگذارىديانتى را که تازه شروع به  عالىموازين 

اين  – کنند هاى بعدِى اين واحد خواهيم ديد، کردار کسانى که عهد و ميثاق را نقض مى همانطور که در بخش
که  کردار استنوع خاّصى از  – خواهند بودهمين گونه و در آينده نيز    بوده اثر معدود و بىدر گذشته که  افرادى

ى گردد تلقّ  يک بيمارى روحانىشناخته شود، بلکه بايد به منزلۀ عوارِض نبايستى به عنوان رفتار معمولى بشرى 
  . است اهلل که آمادۀ حمله بر تمامى پيکر امر

بحران و پيروزى، موضوعى  در ادواِر متناوِب  اهلل يک لحظه تفّکر در روند مقاومت ناپذير پيشرفت امر
که حضرت عبدالبهاء اين به محضهد ساخت که هاى گذشته به آن پرداخته شد، شما را قانع خوا که در دوره
اهلل در آستانۀ دخول به  مثيل خود را به عنوان مرکز عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل احراز فرمودند و امر مقام بى

ميرزا اعراض اين بحران، مرکز مرحلۀ جديدى از پيشرفت قرار داشت، زمان آبستن بحران ديگرى بود.  در 
  داشت. قرارمحمدعلى 
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مستولى شده آن حضرت  احساس سرگردانى که بالفاصله پس از صعود جمال مبارک بر پيروان آن
آرامش خود را در وجود حضرت عبدالبهاء  نآنااند از ميان رفت.   نکه آنان تنها رها نشدهايلم به با عِ  ،بود

 شاناّما هنوز حضرتداد.   مى مصون از خطا ادامه اهلل به دريافت هدايِت  امر آن حضرتيافتند؛ از طريق 
 انترين بستگانش که سرپيچى نزديک ندهاى خود را به عنوان رهبر آئين الهى کامًال بر عهده نگرفته بود مسئوليّت

توانست به ايجاد  گرچه اين طوفان هرگز نمى  آغاز گرديد.  دنبالۀ اين بحران تقريبًا چهار سال به طول انجاميد.
برانگيخت  اذهان نفوس زيادى آشفتگى و تشويشدر قلوب و  ولىق شود، موفّ  بهائىدائمى در جامعۀ  انشقاق

نشدنى به وجود آورد و مآًال باعث شد که اکثر اعضاى آن  شکافى اصالح جمال مبارک عائلۀدر بين افراد  و
ء و کراِن حضرت عبدالبها بى بر محبّت و ِخرد ،آن نتيجۀ نهائِى  در هر حالاز ظّل ميثاق خارج شوند.   دانخان

  د.هد ناپذير همان عهد و ميثاق شهادت مى قدرت شکست

با والد ارجمندش را ابراز شريک بودن اّدعاى  شرمانه دعلى بىدر زمان حيات حضرت بهاءاهلل، محمّ 
 خشنودىاو با اين کار موجب ناداشت، و در متن بعضى از آثار مبارکه که به او سپرده شده بود دست برد.  

به او مقامى بعد از  عهدحّد الهى مورد عفو قرار گرفته بود.  در کتاب  اّما با رأفت بى ودحضرت بهاءاهلل شده ب
توانست  را نشان داده بود افتخارى عظيم مى الهىشد، و اگر شايستگِى الطاف  ءمقام حضرت عبدالبهاء اعطا

مود.  حتّى قبل از اينکه استفاده ن الهى در عوض از نفوذ خود براى ضربه زدن به عهد و ميثاق  .بشودنصيبش 
دعلى دو بسته شامل اسناد مهّمى را که والد بزرگوارش مطّهر حضرت بهاءاهلل به خاک سپرده شود، محمّ  رمس

دعلى به تدريج در اهلل، محمّ  ، ربود.  به فرمودۀ حضرت ولّى امرندقبل از صعود به حضرت عبدالبهاء سپرده بود
 عائلۀتوانست اکثر اعضاى  ه)ترجم(٣٧“ها گويى مفتريات، و گزافه ،اه حقيقت ها، نيمه دروغ”زمان، با  طول

 اين مدافعانِ   .ترغيب نمايدو چند تن از بهائيان سرشناس ارض اقدس و ايران را به پيوستن به خود  مبارک
کردند، براى بدست گرفتن عنان امر الهى، آنچه از  مىتظاهر اهلل  که به عشق به امر آئين بهائىخودگماردۀ 
.  يک دار کردن نام حضرت عبدالبهاء ، صرفًا بخاطر يک هدف و آن هم خدشهآمد انجام دادند دستشان برمى

برقرار نمودند؛ نمايندگانى به ايران، ى داشتند دسترس به آنهاسيستم مکاتباتى وسيع با تمام مراکز و افرادى که 
فاسد رشوه پرداختند و آنان را  مسئولين امورعراق، هندوستان، و مصر گسيل داشتند؛ تا جايى که توانستند به 

دعلى و اعوانش بپا شد از بحرانى که توّسط محمّ   .دست شدند اهلل هم اغوا کردند؛ و حتّى با دشمنان امر
  اند: اهلل چنين مرقوم فرموده گرفت.  حضرت ولّى امر هاى طبيعت بشرى سرچشمه مى ترين انگيزه پست

فرسا بود که در اثر تفّوق مسلِّم  ى سوزان، مهارنشدنى و جانحسادت واقعى اين بحران، علّت”
بزرگوارش،  والدعلم و فضيلت بر ديگر اعضاى عائلۀ توانائى و مقام و  از حيث عبدالبهاء حضرت
زبانه نيز  ترين بستگان او اى از نزديک ناقض اکبر، بلکه در قلب پاره در قلب محّمدعلى نه تنها

يز بمانند آنچه روح ميرزا يحيى را به قبضه درآورده بود، و مهلک آم حسادتى جنون  .کشيد مى
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بود، و شديد بمانند آنچه در سينۀ  افروخته بمانند آنچه کماالت ممتازۀ يوسف در قلوب برادرانش
کشيده و او را به قتل برادرش هابيل برانگيخته بود، از چندين سال قبل از صعود جمال  قابيل شعله 

فضايل عاليۀ  شمارِ  و بر اثر مالحظۀ شواهد بى ،ب ميرزا محّمدعلى پديد آمده بودقدم در زواياى قل
نه فقط از جانب حضرت بهاءاهّلل و  ،حضرت عبدالبهاء و تحسين و تکريم مرعى نسبت به ايشان

شمارى که عظمت ذاتى حضرت  مالزمان و پيروان آن حضرت، بلکه از سوى نفوس غير مؤمنۀ بى
ور  تشخيص داده بودند، در خفا شعله بودزمان طفوليّت در ايشان مشهود  الورى را که از مولى

  ه)ترجم( ٣٨“.گرديده بود

نصايح ”با شد  وارد مى حضرتشانکه بر  راى هاي ها و ناسزاگويى حضرت عبدالبهاء سيل خشونت
اّما ثابت   .دادند پاسخ مى ه)ترجم(٣٩“تحذير و هشدار”و با  “لطف و مرحمت”،“تمنّاهاى صميمانه”،“مداوم

اهلل در اشاره به اعمال ناشايست محّمدعلى چنين  حضرت ولّى امر  .نداشت کدام از اينها اثرى شد که هيچ
عهد و ميثاق ، گنجد در اينجا نمىذکرش ديگر که کارهاى  ىرفتار و بسياراين گونه با ”اند:   بيان فرموده

اهلل وارد  بر پيکر امر  ،بود دهنده تکاناش  اّوليّهرات اث که ىديگر ۀعلنًا نقض گرديده بود.  ضربحضرت بهاءاهلل 
  ه)ترجم( ٤٠“.ه بودبنيان آن را موّقتًا به لرزه درآورد وشده 

با وجود فتوحاتى که در دوران قيادت خويش ”چنان بود که بدالبهاء از آنچه اتّفاق افتاد تأثّر حضرت ع
واقعۀ که اين  تألّماتىشّدت .  ماندوجود مبارکش باقى  الحيات بر تا آخر اثرات آن اتّفاقمشاهده فرموده بود، 

مبارکش برانگيخت يادآور اثرى بود که اغتشاشات حاصله از طغيان ميرزا يحيى بر  وجود در درون پرمالل
قسم ”در يکى از الواح مبارکۀ خود مرقوم فرمودند:   عبدالبهاءحضرت   ه)ترجم(٤١“.جمال مبارک گذاشته بود

  ه)ترجم( ٤٢“.نميگرددقلم در بين انامل از شّدت حزن و اسف جمال قدم که ه ب

بار در تاريخ  اين واقعۀ اسف هاى اعمال محّمدعلى، بايد بعضى از ويژگى قبل از بررسى پيامدهاى
هاى زير را تکميل  شود شرح فوق را مجّددًا بخوانيد و سپس تمرين ديانت بهائى را مرور نماييد.  پيشنهاد مى

  .کنيد

چگونه عدم رضايت حضرت بهاءاهلل را در زمان حيات آن حضرت به خود جلب کرده  محّمدعلى .۱
  ________________________________________________________________ بود؟ 

 ____________________________________________________________________   
  ____________________________  در کتاب عهد چه موهبتى به محّمدعلى عنايت شده بود؟ .۲

 ____________________________________________________________________  
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  _____________________  متعاقب صعود حضر بهاءاهلل، محّمدعلى نفوذش را چگونه بکار برد؟ .۳
 ____________________________________________________________________   

 ______________________________________________________محّمد على از طريق  .۴
اکثر اعضاى عائلۀ مبارکه  ___________________________________________________

  .کرده بود که به او بپيوندند در ارض اقدس و هم در ايران ترغيبو چندين بهائى سرشناس را هم 
  اهلل محّمد على و اعوانش، در تالش براى بدست گرفتن زمام امر .۵

–   ______________________________________________________________   
  .برقرار نمودند  ____________________________________________________ 

–   ______________________________________________________________   
  .گسيل داشتند  ____________________________________________________ 

–   ______________________________________________________________   
  .رشوه پرداختند و آنان را اغوا نمودند  _____________________________________ 

–   ______________________________________________________________   
  .دست شدند هم  __________________________________________________ 

 فرمايند علّت واقعى بحرانى که به دست محّمد على و اعوانش برپا شد حضرت ولّى امر اهلل مى .۶
بر  _______________مسلّم حضرت عبدالبهاء  _____________________بود که  ______

ناقض اکبر، بلکه  در قلب محّمدعلى لۀ والد بزرگوارش، نه تنهاديگر اعضاى عائ
_______________________.  

   ______________________________________________________________ حسادتى  .۷
  .ور گرديده بود تشخيص داده بودند، در خفا شعله که از زمان طفوليّت در ايشان مشهود بود  ______ 

مده بود حسادتى که از چندين سال قبل از صعود جمال قدم در زواياى قلب ميرزا محّمدعلى پديد آ .۸
  _______________________________________________ حسادتى بود جنون آميز بمانند 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

حسادتى که از چندين سال قبل از صعود جمال قدم در زواياى قلب ميرزا محّمدعلى پديد آمده بود  .۹
  _________________________________________________ حسادتى بود مهلک بمانند 
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

حسادتى که از چندين سال قبل از صعود جمال قدم در زواياى قلب ميرزا محّمدعلى پديد آمده بود  .۱۰
  __________________________________________________ شديد بمانند حسادتى بود 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

 بر که از طرف محّمدعلى و مصاحبانش را هايى ناسزاگويى و ها خشونت سيل عبدالبهاء حضرت .۱۱
 _____________________________________________________شد  حضرتشان وارد مى

  .دادند پاسخ مى _________________________________________________________
، عهد و ميثاق با اعمالى که محّمدعلى انجام داده بودفرمايند که  ييد مىولّى امر اهلل تأحضرت  .۱۲

  .گرديده بود _________________________________________________حضرت بهاءاهلل 
 ____________________________دهند که گرچه ضربۀ  حضرت ولّى امر اهلل به ما اطمينان مى .۱۳

  .وّقتًا به لرزه در آوردبنيان آن را م

  بخش هفدهم
 بشر نوع ميثاقى که تنها اميد ميثاق بسى دردناک است، عهد و گفتار و رفتار ناقضينِ در بارۀ تفّکر 

کند خود را از بند ستم رهايى بخشد.  با اين حال، براى اين که هر يک از ما  که تالش مى ىبشراست، 
بررسى رفتار ظالمانۀ م، درک راه و رسم ناقضين بسيار مهّم است.  سهمى ادا کني مبارکشبتوانيم در حفظ امر 

 ذکرچند نمونه از آنها در زير   .گشايد مىرا ما   بصيرت ديدۀ دور او جمع شدندميرزا محّمدعلى و آنان که 
  شود. مى

شدند و حّب رياستى را که خود در  مىمحّمدعلى و اعوانش همان رفتار ننگينى را که خود مرتکب 
  ند:فرماي اهلل چنين بيان مى ضرت ولّى امرحدادند.   مىپروراندند به حضرت عبدالبهاء نسبت  مى دل
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ناقضين حضرت عبدالبهاء را به آشنا و بيگانه، مؤمن و غير مؤمن، به مسئولين امور از اعالى و ”
رحم  ، و بىطلب، خودرأى، فاقد اصول اخالقى ادانى، علنًا و تلويحًا، شفاهًا و کتبًا، غاصبى جاه

زبانى  نامۀ پدر خود را ناديده گرفته؛ تعّمدًا در لفاف و به  معرّفى نمودند که عامدًا دستورات وصيّت
مبهم مّدعى مقامى برابر با مقام نفس مظهر ظهور گرديده؛ کسى که در مکاتباتش با مغرب زمين 

آمده است؛  ‘با جالل اَب’ اين اّدعا را آغاز نموده بود که رجعت مسيح و ابن اِب آسمانى است که
هاى پدر  بهرام موعود معرّفى نموده؛ حق تأويل نوشته در مراسالتش به احبّاى هندوستان خود را شاه 

را به خود اختصاص داده است تا دور جديدى افتتاح نمايد، و در عصمت کبرى که حّق انحصارى 
  ه)ترجم( ٤٣“َرد...خود را با حضرت بهاءاهّلل سهيم شممقام رسالت است، 

را منتشر کرده بود و  باطلالبتّه محّمدعلى بود که در آرزوى جاه و مقامى براى خود اين اّدعاهاى اين 
کنيد که شما در آن روزها زندگى  فرض حالارجمندش را ناديده گرفته بود.   والداو بود که عامدًا دستورات 

بيشتر از صعود جمال مبارک بعد ت عبدالبهاء دانى، حضر مى”  کرد: نجوا مىچنين فردى با شما کرديد و  مى
داعيۀ مقامى باالتر از آنچه حضرت بهاءاهلل رسد که ايشان  از رفتارشان اين طور به نظر مىاند.   شده طلب قدرت

که به  ىآيا فرد  “اهلل نيستيم؟ امر حقيربندگان  گىهمما مگر   پرورانند. ند در سر مىا هبه ايشان تفويض فرمود
شما در مورد ماهيّت چه چيزى را اميد داشت که اى را با شما باز کند  داده بود باِب چنين مکالمه خود جرأت

  ؟باشيد  درک نکردهعهد و ميثاق جمال ابهى و مقام حضرت عبدالبهاء 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

احبّا به وحدت و يگانگى اشتياق محّمدعلى و اعوانش با پيش کشيدن مباحثات ديگرى کوشيدند از 
 انجام دادند، آنچه در قدرتشان بود توّجهى محض به انسجام جامعه با بىده نمايند.  در حالى که سوء استفا

حضرت عبدالبهاء را با اين همه ، نمودندايجاد شقاق در بين مؤمنين  هّمشان را متوّجه که سوء ظن بپا کنند و
ادامۀ توضيحات حضرت ن بود.  هاى آنا کردند.  اين يکى ديگر از شيوه مىحاصله قلمداد  مسبّب اختالفات

بر حضرت عبدالبها را در اينجا مشاهده  يارانش دستاهلل از اّدعاهاى وارده از جانب محّمدعلى و  ولّى امر
  کنيم: مى
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زند، بذر  به خاطر مقاصد شخصى خويش به نفاق دامن مى ايشانکردند که  بعالوه آنان تأکيد ”
  ه)ترجم( ٤٤“کند... از جامعه تهديد مىپاشد، و افراد را با سالح طرِد  عناد مى

شد  زيستيد و شخصى به شما نزديک مى بار ديگر تصّور کنيد که شما در آن روزهاى پرمخاطره مى يک
تواند حاصل شود  چه ضررى مىنباشد.  آور  شرمهم  هامؤانسانش آنقدرمحّمدعلى و  نيّاتشايد ”گفت:   و مى

بايد وحدت بين  الهىامر رهبر حضرت عبدالبهاء در مقام   چيست؟ صحبت کنيم و ببينيم حرفشان ناگر با آنا
اتحاد  وحدت و ؟  آيا نبايد براىکنندبرادر خود را از امر اخراج  بکوشند که احبّا را حفظ نمايند.  چرا بايد

سوء چه  ،اين شخص براى کاشتن بذر شّک و ترديد در ذهن شما  “بيش از هر چيز ديگرى ارزش قائل شد؟
   نمايد؟ تلقينکوشيده به شما  را مى وحدتاز  ىتعبير

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

متّهم ساختن آن حضرت به ايجاد هاى خود به حضرت عبدالبهاء و  طلبى عالوه بر نسبت دادن جاه
 خواهانبراى عائلۀ جمال مبارک کردند  دستى مى محّمدعلى و آنان که با او هم، اختالف در جامعۀ بهائى

توانست زيرکانه باشد.   مىدر اين مورد گاهى آنها روش  بودند. اهلل بع مالى امر ک قسمتى از مناقدرت و تملّ 
  دهند. توصيف خود از رفتار آنان ادامه مى به اهلل چگونه ببينيم حضرت ولّى امر

اى را که به اّدعاى آنان در مقام اّول  نامه [همچنين عنوان نمودند که آن حضرت] مقصد وصيّت”
داخلى عائلۀ مبارکۀ حضرت بهاءاهّلل بوده تحريف نموده و آنرا بمنزلۀ يک  ناظر بمصالح و مسائل

ل و عديل است جلوه يميثاق عظيم و قديم که حائز اهّميّت جهانى و در تاريخ اديان الهى بى مث
  ه)ترجم( ٤٥“.داده است

 احدِ ونيست اگر تصور کنيم که آنان با کوشش در القاى شبهه بر حّقانيّت يک مرکز  منطقى غير
اميدوار بودند موقعيّتى بوجود آورند که بتوانند با حضرت عبدالبهاء  ،حضرت بهاءاهللجانشينى  براى مرجعيّت

خوب، درست ”  گفت: شد و مى فرض کنيد در آن زمان يک نفر به شما نزديک مى  شريک باشند.در قدرت 
 ،لى مثل حضرت عبدالبهاءمحّمدع  ما مشکل است. ىاست که درک منظور واقعى حضرت بهاءاهلل برا

و در بيانات آن  هبه نصايح حضرتش گوش فرا داد ،ههاى متمادى را در محضر جمال مبارک گذراند ساعت
.  مسلّمًا معلومات محّمدعلى از آثار حضرت بهاءاهلل با معلومات حضرت ه استحضرت منغمس گشت
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تواند آثار  هر يک از ما مى هرحالدر و   بداند.او بايد منظور اصلى حضرت بهاءاهلل را عبدالبهاء برابر است.  
را  نگرشىچه سعى داشته اين شخص   “را درک کند.الهى خودش تعاليم به عقل حضرت بهاءاهلل را بخواند و 

  در شما القاء کند؟اند،  به حضرت عبدالبهاء تفويض فرمودهحًا صريکه حضرت بهاءاهلل  اختياراتىنسبت به 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

خود را به و  هپا را حتّى فراتر نهادمحّمدعلى و اعوانش  ،ها گوئى  وارونهها و  دسيسه در ميان چنين
که حضرت عبدالبهاء نسبت به هايى  عدالتى از بى ىهاى پياپي ، داستاندادند  جلوهپناه  صورت قربانيانى بى

نمودند.  حضرت ولّى  لندترب هر دم فريادهايشان را ،در تالش براى جلب ترّحم و جعل کردنداند  آنان روا داشته
  دهند:  اهلل شرح آن را اين چنين ادامه مى امر

] که آن حضرت برادران و خواهران خويش را از مستمرّى قانونى خود نمودند عنوانبعالوه آنان [”
هاى  محروم ساخته و آن را براى پيشبرد منافع شخصى خويش صرف مسئولين امور نموده، و دعوت

  ه)ترجم( ٤٦“مابين را رّد کرده است... در بارۀ مسائل واقعه و حّل اختالفاِت فى مکرّر براى مذاکره

شايد حضرت عبدالبهاء نسبت به اعضاى خانوادۀ خود خيلى ”گفت  اگر در آن وقت شخصى مى
   کرديد؟ از اين اظهار نظر بظاهر معصومانه چه استنباطى مىشما  ،“دهند به خرج مى شّدت عمل

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

که حضرت عبدالبهاء  اى نحوهکه به علّت  احبّابا قبوالندن به محّمدعلى و اعوانش  والمن به همين
.  حضرت کنندتشويش ايجاد امر الهى در حال نزول بود، اميد داشتند در بين احبّا  کردند جامعه را هدايت مى

کردند را با  مىدستى  همبا او انگيز مربوط به رفتار ناشايست محّمدعلى و کسانى که  داستان غماين اهلل  ولّى امر
  :دهند خاتمه مىاين بيانات 
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هايى  ، قسمت عالوه آنان شهادت دادند] که آن حضرت در حقيقت در آثار مقّدسه دست بردهه ب[”
ترين الواح نازله از قلم والد بزرگوار خود  از خود به آن اضافه کرده، و منظور و مفهوم بعضى از مهم

در نتيجۀ اين اعمال، جمع مؤمنين در شرق رايت نافرمانى و عصيان را تحريف نموده است؛ و 
 ٤٧“.برافراخته و جامعۀ پيروان مبتال به انشقاق گرديده و به سرعت رو به زوال و محکوم به فناست

  ه)ترجم(

چند سال قبل، وقتى که ”  گفت:  شد و مى تصّور کنيد که در آن وقت يک نفر به شما نزديک مى
پيروانش در حال افزونى برخوردار بود و تعداد  بودند، امر اهلل از احترام روز نوز در ميان ماحضرت بهاءاهلل ه
  شوند. .  حضرت عبدالبهاء خوشحالند که چند نفر غربى دارند بهائى مىبنگريمبه خودمان  ازدياد بود.  حاال

ظّل کرد،  ءاهلل را استنساخ مىها الواح حضرت بها مؤمنين سرشناسى مانند ميرزا آقاجان که سال عين حال در
کنيم براى  که فکر مى اند.  ما بايد کارى را انجام دهيم را رها کرده و طرفدار محّمدعلى شده حضرت عبدالبهاء

  “هاى حضرت عبدالبهاء را براى مّدتى ناديده بگيريم. که خواسته استاست، حتّى اگر الزم بهترين کار اهلل  امر
کرديد، هم از لحاظ احساساتى که به بازى گرفته  ت امر را چگونه تجزيه و تحليل مىشما اين ارزيابِى موقعيّ 

  ؟اتشد و هم از نظر نحوۀ ارائۀ اّطالع مى

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  بخش هجدهم
 در کوشش براىکه محّمدعلى و اعوانش مورد بررسى قرار داديم را  بعضى از طرقى در بخش قبل

که در  ه بودحتّى پس از آنکه واضح شد  تأسيس فرموده بودند.که جمال قدم بردند  بکار مىميثاقى تضعيف 
اند، آنچه در توان داشتند بکار بردند تا حضرت عبدالبهاء را در انظار  در جامعه شکست خورده ايجاد انشقاق

در نتيجۀ دست شدند.   هم اهلل معاندين امراعتبار سازند و براى رسيدن به مقصد خود با  مقامات حکومتى بى
 ۱۹۰۱ سالاز حوالى  يعنى به مّدت تقريبًا هفت سال، حضرت عبدالبهاء عنود يس ميرزا محّمدعلىدسا

تحت نظر دقيق شمسى  ۱۲۸۶يا  ۱۲۸۵ميالدى مقارن با  ۱۹۰۷تا شمسى  ۱۲۸۰يا  ۱۲۷۹ميالدى مقارن با 
  . گرفتنداولياى امور قرار 
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اجعت از بهجى به عّکا به مر در، شمسى ۱۲۷۹ميالدى مقارن با  ۱۹۰۱يک روز در ماه اوت 
که جامعۀ تبعيدى پيروان حضرت بهاءاهلل  اىبر مقّررههاى  اّطالع داده شد که محدوديّت حضرت عبدالبهاء

از دربار سلطان در قسطنطنيّه دستور رسيده گشته است.   دوباره تجديديافته بود، تخفيف بتدريج طّى ساليان 
 انبايستى در محدودۀ ديوارهاى شهر محبوس باشند.  حضرتش حضرت عبدالبهاء و برادرانشان مىکه بود 

اجازه  انبرادرانشبه که  ندمأمورين را متقاعد ساخت هيکل مبارک گرچه . ندچندين روز مورد بازجوئى قرار گرفت
 ، اّما خودبپردازندامرار معاش  به مؤمنين بحّد کافى آزادى داده شود تاو به  ،به بهجى مراجعت نمايند تادهند 

حضرت که به ناقضين آن چندى بعد يکى از برادران   به دّقت تحت نظر بودند. انآن حضرت و عائلۀ مبارکش
اى  پيوسته بود براى مّدت کوتاهى با حضرت عبدالبهاء از در آشتى درآمد و اعتراف کرد که محّمدعلى نماينده

که حضرت  بودده و عنوان نمو فرستاده رتبۀ منطقه منصبان عالى را با يک هديه و يک نامه نزد يکى از صاحب
 بود که اوامر سلطان عبدالبهاء مشغول عمليّاتى عليه منافع امپراطورى عثمانى هستند.  چند روز پس از اين اقدام

 .گشت دريافت

خطرى براى دولت ادامه منزلۀ حضرت عبدالبهاء به  معرفىبه بدون وقفه  ها محّمدعلى و اعوانش سال
 خودشانفراهم آورند تا به  را اى دوردست يد که موجبات اعدام يا تبعيد آن حضرت به نقطهدادند، به اين ام

براى را  هيئتىاهلل را در دست گيرند.  باالخره سلطان آنچنان نگران شد که  فرصت داده شود که زمام امور امر
بود.  حضرت شمسى  ۱۲۸۳يا  ۱۲۸۲ مقارن با ميالدى ۱۹۰۴حال سال   منصوب کرد. مسئلهدر اين  تحقيق

آن حضرت به دّقت و  تا به دعاوى اقامه شده عليه ايشان پاسخ گويند، واحضار گرديدند  عبدالبهاء چندين بار
حضرت عبدالبهاء  جانب گرچه کميسيون نتوانست هيچ خطايى از  بدون واهمه همۀ آن اتّهامات را رد فرمودند.

ميالدى مقارن  ۱۹۰۷معرض خطر باقى ماندند.  در سال را ثابت نمايد، با اين حال آن حضرت همچنان در 
که  حينىبه عّکا اعزام گرديد.  در  عثمانى شامل چهار مأمور ازطرف سلطان هيئتدّومين شمسى  ۱۲۸۵با 

گمارده شده  ءدادند نگهبانانى در بيرون منزل مسکونى حضرت عبدالبها مأمورين به تحقيقات خود ادامه مى
به قطعى و  توّقف کرددر ساحل خليج  هيئت تفتيشعوانش سراپا شادى بودند.  کشتى محّمدعلى و ا  بودند.
قنسول اسپانيا که شديدًا به مورد يک در رسيد که بزودى حضرت عبدالبهاء را با خود خواهد برد.   نظر مى

پناه ورزيد، يک کشتى باربرى در اختيار آن حضرت گذاشت که به مکان امنى  حضرت عبدالبهاء ارادت مى
هر به حضرت رّب اعلى و جمال اقدس ابهى که بودند که مصّمم اّما حضرت عبدالبهاء قبول نفرمودند و .  برند

  تأّسى نمايند. مودندفر خطرى را با آرامش مقابله مى

سپس يک روز نزديک غروب آفتاب کشتى بر روى خليج به سوى عّکا به حرکت در آمد.  تصّور 
احبّا در تا حضرت عبدالبهاء را بازداشت نمايد و به درون کشتى ببرد.  رود  مى هيئتآن بود که بر عمومى 

گريستند.  اّما ناگهان کشتى مسيرش را  با غم و اندوه مى انبودند، برخى از فکر جدائى از حضرتشاضطراب 
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قصدى  سوءکه در جهت قسطنطنيّه در حرکت است.  بعدًا معلوم شد  هايش پيدا بود که و از چراغعوض کرد 
.  حضرت عبدالبهاء از خطر بود انقالبآشوب و در به جان سلطان به عمل آمده و امپراطورى عثمانى  تنسب
  .ندبود مصون مانده آنى

بکار کلمات زير را براى توصيف رفتار ميرزا محّمدعلى  الواح مبارکۀ وصاياحضرت عبدالبهاء در 
  برند: مى

 و آيات اسقاط و آيات تحريف از اعظم انحرافى چه اللّهست ميثاق نقض از اعظم انحرافى چه”
 چه پيمانست مرکز بر افتراى از اعظم انحرافى چه نمائيد دّقت اهّلل بديع ميرزا اعالن در کلماتست
 محور قتل بر فتواى از اشدّ  انحرافى چه است عهد هيکل حّق  در اراجيف نشر از اکبر انحرافى
کسى که قبل از انقضاى هزار سال اّدعا  مضمون: ( أاللف قبل يّدعى من بآيۀ مستدلّ  که ميثاقست

 او اّدعاى ردّ  مبارک جمال و نموده اّدعا مبارک ايّام در ننموده حيا خود آنکه حال و شده )کند
 از اتمّ  انحرافى چه موجود او ختم و بخّط  او اّدعاى االٓن و گذشت پيش از که بعنوانى فرمودند
 چه ربّانيست احبّاى سجن و حبس شدن سبب از اسوء انحرافى چه تاللّهس احبّاء بر بهتان و کذب

 قيام مظلوم اين قتل بر که است بحکومت مکاتيب و کلمات و آيات تسليم از اصعب انحرافى
 که است افترائيّه مراسالت و مکاتيب تزوير و تصنيع و اهّلل امر تضييع از اشدّ  انحرافى چه نمايند
 نزد در مکاتيب آن و گردد مظلوم اين دم سفک نتيجه و شود حکومت دهشت و وحشت سبب

 ناجيه فرقۀ شمل تشتيت از ارذل انحرافى چه طغيانست و ظلم از اشنع انحرافى چه است حکومت
 ارتيابست اهل رکيکۀ تأويالت از افظع انحرافى چه است شبهات القاء از افضح انحرافى چه است
  ٤٨“.بيگانگانست و هىال اعداى با اتّفاق از اخبث انحرافى چه

کرديد.  با به  عمل نموديد، فرض کنيد که در آن ايّام زندگى مى همان گونه که در بخش قبل حال
داشتيد  محفوظ نگاه مى  روحانى مرضىايد، چگونه خود را از  خاطر آوردن آنچه در اين دو بخش مطالعه کرده

کرديد که جز احتراز  آيا احساس مى مبتال کرده بود؟  ندوفادار بود مؤمنينى ها نفر از نفوسى را که سابقًا که ده
ى خود را در چه وقت و انرژ آيا  داشت؟ مىکامل و رها کردن آنان به حال خود راه عاقالنۀ ديگرى وجود 

  .قرار دهيد گفتگو و بحثمورد ديد؟  اين سؤاالت را در گروهتان نمو چيزى متمرکز مى
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  بخش نوزدهم
همۀ بهائيان عالم در آن شريکند آنست که هيچ نيرويى بر روى کرۀ ارض که  ايمان مبانىيکى از 

هاى  تغيير دهد.  درست است که در سال اند تواند مسيرى را که حضرت بهاءاهلل براى امر خود مقّرر فرموده نمى
و اغتشاش به گسترش  انع پيروان حضرتشمپس از صعود جمال قدم، محّمدعلى و اعوانش در جاّوليّۀ 
ادامه ، و درست است که ناقضين براى مّدتى به ايجاد رعب و هراس در قلوب مؤمنين گمى پرداختندسردر
ها به هيچ وجه  طغيانبا اين حال اثرات اين  ،اهلل زنده نمودند و اميدهاى جديدى را در دل معاندين امر دادند
  فرمايند: اهلل چنين توضيح مى حضرت ولّى امر  .نماندپايدار 

ان ميرزا محّمدعلى حوادث ناگوار و دردناک بسيارى به بار آورد و هرچند عواقب هرچند عصي”
نور ميثاق بود و حيات مرکز منصوص آن پيمان الهى را به  ى در برابرچندين سال حايل تاشوم آن 

در شرق و غرب  لواى امر اهّلل رافعينخطر انداخت و موجب تشويش افکار و تعويق پيشرفت مساعى 
عينًا يکى از آن  فتنۀ هائله خواهد شد که اينمعلوم و واضح بدرستى مالحظه شود  شد، ولى چون

هاى گاه به گاهى بود که از بدو شروع آئين حضرت بهاءاهّلل و در طول يک قرن کامل،  بحران
اهّلل، اثبات استحکام و صالبت، و ظهور   اى براى دفع عناصر مضرّه، تحکيم اساس شريعت وسيله

  ه)ترجم( ٤٩“.است  نونۀ آن بودهبيشتر قواى مک

ايم تفّکر و تأّمل  دهه تا کنون در اين دوره مطالعه کرشود براى يک لحظه بر تمام آنچ به شما توصيه مى
اهلل   و راجع به اينکه در آثار الهى به ما اطمينان داده شده است که هرچقدر نيروهايى که عليه امرنماييد 
را امر الهى جمال ابهى پيروزى نهائى  در عهد و ميثاقِ  ، قدرت مودوعۀاند سهمگين باشند دهآرايى نمو صف

  کنندگان بحث کنيد. نمايد، با ساير شرکت تضمين مى

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

مطالعۀ  را اهلل زير از حضرت ولّى امر مبارک در ذهنمان تازه است بايد بيان مطالب که اين اکنون
  :نماييم

البريّه بوضوح اعالن شده بود و مقصد و  زله از سماء مشيّت رّب حال که مبادى عهد و ميثاق نا”
منظورش بروشنى درک گرديده و اصولش در قلوب اکثريت قاطع ستايندگان اسم اعظم به نحوى 

ناپذير استقرار يافته بود، و حال که اّولين حمالت کسانى که قصد براندازى آن پيمان الهى را  تزلزل
ريزى  اى که اين ميثاق عظيم براى صيانتش طرح رديده بود، آئين رحمانىداشتند با موّفقيّت دفع گ

 ٥٠“.توانست در مسيرى که اصابع شارع مقّدسش ترسيم نموده بود بسرعت پيش رود شده بود، مى
  ه)ترجم(

بحث اين واحد نيست، با اين حال  مورد تاريخ قيادت بيست و نه سالۀ حضرت عبدالبهاء موضوع
 اهلل در دوران قيادت آن حضرت حات امربعضى از فتوبايد  دستگيرمان شود،بهتر قّوۀ ميثاق اهميّت براى اينکه 

با دنبال کردن رشتۀ افکار در فصول  چند بخش آيندهنماييم.  اين کار را در  مرور ،ناقصبطور  ، هرچندرا
ب، انتقال عرش مطّهر اهلل در غر قرار امرتبه ترتيب به اس انجام خواهيم داد که “کتاب قرن بديع”مربوطۀ 

حضرت رّب اعلى به آرامگاه ابدى خود بر روى کوه کرمل، اسفار حضرت عبدالبهاء به اروپا و آمريکاى شمالى 
    اختصاص داده خواهد شد. ،اهلل در سراسر عالم امرسيستماتيک و ترويح و تحکيم 

  بخش بيستم
 نهادامر الهى پا به عرصۀ وجود که اوان  از همانفرمايند که  اهلل به ما خاطرنشان مى حضرت ولّى امر

اخرجوا من دياركم لنصراهلل... ” ندو به آنها فرمود ندرا مخاطب قرار داد “اهل المغرب”حضرت رّب اعلى 
براى کمک به خداوند از ديارتان خارج  مضمون: ( “فاصبحوا فى دين اهلل الواحد اخوانًا على خّط الّسوآء

 حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس  .ديگر برادر و برابر گرديد) با يکند دين واحد خداوشويد ... در 
زيّنوا هيکل ”د نفرماي خطاب به آنان مى انحضرتش  فرمودند. عنايتنظير به حّکام قاّرۀ آمريکا  امتيازى بى

روا الّصحيح الّظالم الملک بطراز العدل و التّقى و رأسه باکليل ذکر ربّکم... اجبروا الکسير بايادى العدل و کسّ 
هيکل مملکت را به زيور عدل و پرهيزکارى و تارکش را به تاج  مضمون: ( “بسياط اوامر ربّکم االٔمر الحکيم
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مند ظالم را با تازيانۀ اوامر  ذکر پروردگارتان زينت بخشيد ... شکسته را به بازوى عدالت درمان کنيد و قدرت
ترين فتوحات  بنابراين استقرار امر الهى در غرب بايد يکى از مهم  .پروردگار آمر و داناى خود در هم شکنيد)

توان به شرح زير خالصه  ترتيب اين وقايع را مىحاصله در دوران قيادت حضرت عبدالبهاء محسوب گردد.  
  کرد.

سپتامبر  ۲۳کرۀ غربى در روز  آيى عمومى در نيم ذکر نام حضرت بهاءاهلل براى اّولين بار در يک گردهم
در کنگرۀ جهانى اديان که در رابطه با نمايشگاه کلمبيا در شيکاگو برگزار  ۱۲۷۱مهر ماه  ۱مقارن با  ۱۸۹۳

بود و در قاهره به   شده بود اتّفاق افتاد.  کمتر از يک سال پس از آن ابراهيم خيراهلل که يک پزشِک اهل سوريّه
 اياالتا مسافرت به تعدادى از شهرهاى ديگر در او ب  گزيد. آئين بهائى ايمان آورده بود در شيکاگو سکنى

امر مبارک در سراسر کشور اهلل نمود.  در اثر مساعى او صدها نفوس مستعّد  مجّدانه شروع به تبليغ امر ،متّحده
ترين پيروان حضرت بهاءاهلل در غرب از ميان اين مؤمنين اّوليّه برخاستند.  دو اسم  برخى از برجستهرا پذيرفتند.  

که از جانب حضرت عبدالبهاء  )Thornton Chase( ورنتون چيسص بيش از همه شايان توّجه است:  تصوبخ
نام خانوادگى  اب در بين ما که )Louisa A. Moore( به عنوان اّولين بهائى آمريکايى لقب گرفت، و لويزا ا. مور

  رب ملّقب است.غ المبلّغات  مشهور و به امّ  )Lua Getsinger( لوا گتسينگربه  ،همسرش

 Phoebeيکى از افرادى که توّسط لوا گتسينگر به امر مبارک جذب گرديد خانم فيبى هرست (
Hearst شمسى براى مالقات حضرت عبدالبهاء  ۱۲۷۷ميالدى مقارن با  ۱۸۹۸) بود.  ايشان در اواخر سال

انو گتسينگر، دکتر خيراهلل و سفرى به ارض اقدس ترتيب داد.  ايشان از چندين نفر، از جمله آقاى دکتر و ب
زمان در آن   .) دعوت نمود که در اين سفر شرکت کنندMay Ellis Bollesهمسرش، و دوشيزه مى ِاليس بولز (

 که با آقاى سادرلند ماکسول ، وقتىکرد، اّما سه سال بعد از آن مى بولز در پاريس زندگى مى خانم
)Sutherland Maxwell( را در آن  مبارک امر شالودۀو  انتقال دادکانادا  ت خود را بهد، محل اقامازدواج نمو

اّولين بهائى  خانم هرست که بعدًا مخصوص خدمتکار، )Robert Turner( رابرت ترنرکشور بنا نهاد.  
اهلل اين زيارت را به نحو زير توصيف  در بين زائرين بود.  حضرت ولّى امرنيز  ،گرديدآمريکايى -آفريقايى

  :فرمايند مى

، شامل دکتر گتسينگر و خانم گتسينگر، در دستۀ آنهاورود پانزده زائر در سه دستۀ پياپى که اّولين ”
روابط شخصى و  ؛ندوارد عّکا شد شمسى] ۱۲۷۷آذرماه  ۱۹[ ميالدى ۱۸۹۸دسامبر  ۱۰

اى که بين مرکز ميثاق جمال ابهى و منادياِن جديد امر مبارکش در غرب برقرار گرديده  صميمانه
ۀ حاکمه بر زيارت آن عّشاق جمال ابهى از روضۀ مبارکه و افتخار روحانيّ  احساسات و هيجان ؛ودب

عظيمى که از تشرّف به غرفۀ درونى آن مقام مقّدس در مالزمت حضرت عبدالبهاء نصيب آنان 
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 رغم کوتاهى مّدِت اقامتشان، با بيان و عمل در شور و ولهى که ميزبان رئوف و عطوف، على ؛گرديد
و عزم جزمى که نصايح ملِهمه و تعليمات  انجذاب و محبّت شعلۀنهايت اقتدار در آنان دميد و 

همگى بر افتتاح عصر  –حضرتش در قلوبشان برافروخت   واضحه و شواهد متعّددۀ عشق آسمانِى 
کرد، عصرى که اهّميت آن را خدمات و  جديدى از پيشرفت امر اهّلل در اقاليم باختر داللت مى

هاى بعد به نحوى کامل  شان در سال ودات بعضى از همين زائرين و خواهران و برادران روحانىمجه
  به ثبوت رسانده است. 

نه شادى ’چنين بيان کرده است: ‘ از آن اّولين تشرّف’يکى از اين زائرين احساسات خود را ”
گذارم.  بناگهان به اوجى آورم و نه درد، و نه هيچ احساس ديگرى که بتوانم نامى بر آن ب بخاطر مى

بس رفيع کشيده شده بودم، روانم با روح الهى قرين شده بود و اين نيرو، آنچنان پاک، آنچنان 
توانستيم چشمانمان را از رخسار نورانيش  مقّدس و آنچنان عظيم، بر من غلبه نموده بود...  ما نمى

رسيد که  نوشيديم؛ اّما به نظر مى شنيديم؛ به امر او در محضرش چاى فرمود  برداريم؛ آنچه را 
به دوباره زندگى متوّقف گشته بود؛ و آنگاه که برخاست و ناگهان ما را ترک فرمود، بهت زده 

 .‘نبود اّوليّه حيات دنيوى هرگز، هرگز، ديگر آن ما حيات كه را خدا شکر اّمازندگى باز گشتيم؛ 
يّت گروه ديگرى از زائرين نصيب او شده بود همان زائر خاطرات خود را از آخرين تشرّفى که در مع

، ضعفمان به و ايقاندر قدرت و جالِل محضر مبارکش ترِس ما به ايمان ‘چنين بيان داشته است: 
 فراموش را خود احديّت دلبر آن محبّت به و عشق فرط ازنيرو و اندوهمان به اميد مبّدل گرديد، و 

مبارکش در محضر او جالس بوديم، بعضى از احبّا .  همچنان که در انتظار اصغاى کالم کرديم
را از چشمانشان بزدايند ولى زائرين   گريستند.  هيکل اطهر به آنان فرمود که اشک بشّدت مى

اى از گريه باز بايستند.  پس دگرباره از آنان خواست که به خاطر وجود مقّدسش به  نتوانستند لحظه
آنان متوّقف نشود با ما صحبت نخواهد کرد و به ما تعليم گريۀ خود پايان دهند، و گر نه تا اشک 

  ه)ترجم( ٥١“نخواهد داد...

زائرين سرمسِت بادۀ ”اين نفوس چنان از بادۀ عشق الهى مخمور بودند که حضرت ولّى امر اهلل آنان را 
تشار پيام جمال ابهى نامند.  پس از مراجعت آنان به اروپا و اياالت متّحده، مساعى براى ان مى “اهلل  محبّت

تشديد گرديد و ثابت شد که آمادگى و استعداد زيادى وجود داشت.  سرعت تبليغ مستمّرًا شّدت يافت و نهايتًا 
حضرت عبدالبهاء شخصًا تصميم گرفتند که به محض استخالص، بنفسه سفرى تبليغى به ممالک غرب را بر 

  .  عهده بگيرند
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بدالبهاء توانستند به سفرهاى تاريخى خود به اروپا و آمريکا ده سال طول کشيد تا اينکه حضرت ع
با فرمودند،  مىکه به افتخار احبّاى اّوليّه نازل  اى عديدهبا الواح  انشمبادرت ورزند.  طّى آن ده سال حضرت

وم زائرين که توّسط سيل مدا  هاى شفاهى  داشتند، و با پيام اعزام مىآنان  به سوىکه  پياپيى و مبلّغيين مشوّقين
رغم بحرانى که دکتر  نتيجه، علىدر   دادند. فرستادند، آن جامعۀ جديد التأسيس را پرورش مى برايشان مى

روز بروز آن جوامع، بخصوص در آمريکاى شمالى، خيراهلل در مراجعتش از زيارت ارض اقدس ايجاد نمود، 
به اميد آنکه و  چشمش را کور کرده بودطلب  جاهفکر و  اين مرد کوتههاى  موّفقيت شدند.  تر  تر و قوى مستحکم

تسليم هاى محّمدعلى و دستيارانش  خودش را به وسوسه، گيردتواند رهبرى جامعۀ بهائى آمريکا را به دست  مى
او نيز براى ايجاد انشقاق هاى  کوشش، همانند همۀ موارد نقض عهد  .دنمورا نقض  الهى ميثاق عهد و و کرد

شد.  حضرت  راب و دلهرۀ شديد احبّاطبا اين حال سبب اض  .گرديدبا شکست روبرو قبت عادر جامعۀ بهائى 
را  ميرزا ابوالفضل جناب اهلل از قبيل عبدالبهاء براى رفع اغتشاش آنان تعدادى از خادمين وفادار و دانشمند امر

  .بپردازندهى مؤمنين از تعاليم ال تزييد معلومات و تعميق درککه به  فرمودندبه آمريکا گسيل 

آمادگى ثمرۀ زحمات بالانقطاع حضرت عبدالبهاء يک جامعۀ بهائى آمريکائى قوى و پرانرژى بود که 
شور و اشتياق اين جامعه با تصميم گروه کوچک احبّاى شيکاگو براى اقدام   روياروئى با هر چالشى را داشت.

کشور موّفق مختلف هاى  کيشان خود در قسمت به کمک همالمعابد غرب به ثبوت رسيد.  به امر خطير بناى امّ 
شهر  حوالىمجاور در ساحل درياچۀ ميشيگان در  قسط خريد دوقطعه زمينِ  شدند منابع مالى الزم براى پيش

، بنا به شمسى۱۲۸۸نوروز مقارن با ميالدى  ۱۹۰۹در ماه مارس  بعد،يک سال   شيکاگو را فراهم نمايند.
و يک سازمان ملّى اجتماع نمودند کشور در آن شهر  مختلف نقاطماينده از دستور حضرت عبدالبهاء سى و نه ن

حّق قانونى  به رسميّت شناخته شد، اين سازمان که قانونًا  .کردندمعبد بهائى تأسيس اتّحاديّۀ دائمى موسوم به 
 و اکناف اطراف تبّرعات براى اين مشروع تاريخى از  مشرق االذکار را احراز نمود.امالک براى مالکيّت کامل 

 ۱۲۸۹يا  ۱۲۸۸ميالدى مقارن با  ۱۹۱۰.  تا سال سرازير شدسراسر کشور جهان و همچنين از شهرهاى 
فرمائى حضرت عبدالبهاء به آمريکا، مبلغ بيست هزار دالر جمع شده بود  ، يعنى دو سال قبل از تشريفشمسى

  بود.  ال ابهى در شرق و غرباى از همبستگى بندگان جم که در آن زمان مبلغى هنگفت و نشانه

هاى بسيارى مربوط  اهلل در غرب است.  داستان ارتفاع امر چگونگىاز  شرح بسيار مختصرى فقطاين 
 شايدبه نداى جمال ابهى بيدار گشتند وجود دارد.  تاريخ امر و نفوس مستعّدى که  ازبه اين دورۀ خارق العاّده 

به عهده بگيريد و آن را بطور اختصار را ى از مؤمنين اّوليّۀ غرب يک حياتشما مايل باشيد شخصًا تحقيقى در 
تورنتون   –نفوسى که در اين قسمت به آنها اشاره شد  عالوه بر  براى اعضاى حلقۀ مطالعۀ خود بيان نماييد.

س )، توماLaura Barneyمؤمنينى مانند لورا بارنى ( –چيس، لوا گتسينگر، مى ِاليس ماکسول، و رابرت ترنر 
) و خانم ِاديت دو بون Dr. Joseph de Bons)، دکتر ژوزف دو بون (Thomas Breakwellبريکول (
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)Madame Edith de Bons) ِاال کوپر ،(Ella Cooper) هيپوليت دريفوس ،(Hippolyte Dreyfus جان ،(
) Ethel J. Rosenberg)، و اتل ج. روزنبرگ (Helen Goodall)، هلن گودال (John Esslemontاسلمونت (

اند  بر قّوۀ عهد و ميثاقى که حضرت بهاءاهلل با نوع بشر برقرار فرموده گواهىهاى آينده و به منزلۀ  بخش نسل الهام
د نشان دهيد که هر ، سعى کنينبا ارائۀ شرح زندگى يکى از اين مؤمنين، يا داستانى در بارۀ آنا  .خواهند بود

نباشد ممکن است يک چنين شما .  اگر مواد الزم در دسترس افتحيات جاودان يميثاق  قّوۀ ازيک چگونه 
را در نظر داشته باشيد تا وقتى که در  تکليفتحقيقى مشکل باشد.  در آن صورت ممکن است مايل باشيد اين 

  آينده به اسم يکى از اين مؤمنين اّوليّه برخورد کنيد.

  بخش بيست و يکم
کوه کرمل پيروزى ديگرى است که الزم است آن را در  ازفراستقرار عرش مطّهر حضرت رّب اعلى بر 

  قرار دهيم. تّوجهقيادت حضرت عبدالبهاء مورد  دروان اين مرور کوتاه بر

در اواسط شب دّوم پس از شهادت حضرت رّب اعلى و مصاحِب آن حضرت، جناب انيس، در 
اى مخلص اجساد درهم هجرى قمرى، يکى از احبّ  ۱۲۶۶شمسى و  ۱۲۲۹ميالدى مقارن با  ۱۸۵۰سال 

آميختۀ آنان را که در کنار خندق بيرون شهر تبريز افکنده شده بود، از آنجا به يک کارخانۀ حريربافى متعلّق به 
يکى از احبّا برد.  پيکرهاى نازنين در يک تابوت چوبى جاى داده شد و سپس به محّل امنى منتقل گرديد.  

شمسى  ۱۲۷۷ميالدى مقارن با ۱۸۹۸ت به طهران برده شد و تا سال بعدًا به دستور حضرت بهاءاهلل اين تابو
سال، طبق دستور و هدايت حضرت عبدالبهاء، تابوت از راه آن در آنجا مخفى نگاه داشته شد.  در ماه ژوئن 

شمسى  ۱۲۷۷بهمن  ۱۱مقارن با  ۱۸۹۹ژانويه  ۳۱زمينى به بيروت و از آنجا از راه دريا به عّکا برده شد و روز 
  .ارد عّکا گرديدو

بر فراز کوه کرمل در محلّى که حضرت بهاءاهلل که مقّرر بود نخستين سنگ بناى بنيانى  ،در همان سال
براى استقرار رمس مطّهر حضرت رّب اعلى تعيين فرموده بودند بنا شود، به دست مبارک حضرت عبدالبهاء 

که خيمۀ  اسفارودند.  در ضمن يکى از اين نهاده شد.  جمال اقدس ابهى چهار بار به حيفا تشريف برده ب
بايست مقّر دائمى عرش مطّهر حضرت رّب اعلى گردد  اى را که مى مبارک در دامنۀ آن کوه برپا شده بود نقطه

به حضرت عبدالبهاء نشان دادند.  گرچه کار ساختمان اين بنيان چند ماه پس از نهادن حجر زاويه آغاز گرديد، 
اين وظيفۀ تاريخى را که توّسط والد ارجمندشان به  توانستندتا حضرت عبدالبهاء  ل کشيدقريب ده سال طواّما 

  دهند:  مىاهلل چنين توضيح  شده بود به اتمام برسانند.  حضرت ولّى امرمحّول ايشان 
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محّل بناى آن بنيان مقّدس که تحت نفوذ  النى با مالک زيرک و حسابگر زمينمذاکرات طو”
ورزيد؛  مبلغ گزافى که در ابتدا براى احداث  ى طوالنى از فروش آن امتناع مىناقضين براى مّدت

حّد و  گرديد؛ ايرادات بى اى به زمين مزبور که براى کارهاى ساختمانى ضرورى بود مطالبه مى جاّده
شد و حضرت  شان به سهولت برانگيخته مى  ظنّ  حصر عّمال حکومت، اعّم از عالى و دانى، که سوء

هاى مکرّر آن را رفع نمايند؛ وضع مخاطره  اء ناگزير بودند بنفسه با توضيحات و تضمينعبدالبه
آور و َمهيب محّمدعلى و اعوانش نسبت به مشّخصات  آميزى که در اثر القاآت و مفتريات شرم

هاى  ساختمان و منظور از بناى آن به وجود آمده بود؛ تعويق کار و مشکالتى که بواسطۀ غيبت
آمد و آن حضرت را از سرپرستى مستقيم  الزامى حضرت عبدالبهاء از حيفا پيش مىطوالنى و 

اى بود که حضرت  همگى از جمله موانع عمده __داشت  مشروع عظيمى که آغاز فرموده بود باز مى
اى که  بايستى بر آنها فائق گردد تا بتواند نقشه عبدالبهاء در اين دورۀ حّساس از قيادت خود مى

را حضرت بهاءاهّلل هنگام يکى از ديدارهاى خويش از کوه کرمل به آن حضرت ابالغ  طرح اصليش
  ه)ترجم( ٥٢“.فرموده بود بتمامه به مرحلۀ اجرا در آوَرد

  توانست مانع ايفاى مقصد الهى گردد:  البتّه هيچ سّدى نمى

را که به آن  هر سنِگ آن بنا و هر سنگ راهى’فرمود  به دفعات از لسان مبارکش شنيده شد که مى”
يکى از دوستان  ‘پايان و مصاعب فراوان برداشتم و بر جايش گذاشتم. گردد با اشک بى منتهى مى

بقدرى عرصه را بر من ’کند که هيكل مبارک فرمودند  که ناظر اوضاع و احوال آن ايّام بوده نقل مي
تم بارها خواندم.  تنگ کرده بودند که ناچار يک شب آمدم و دعا و ذکرى که از حضرت اعلى داش

تالوت مکرِّر اين ذکر خيلى به من آرامش بخشيد.  فردا صبح صاحب زمين خودش پيش من آمد و 
  ه)ترجم( ٥٣“.‘معذرت خواست و خواهش کرد که من زمين را بخرم

شمسى، حضرت عبدالبهاء دستور  ۱۲۸۸فروردين  مقارن با اّولميالدى  ۱۹۰۹نهايتًا در روز نوروز 
اى  عشق و عالقه اهدا نموده بودند به حجره از اى نشانه عنوان بوت مرمرى که احبّاى رنگون بهفرمودند که تا

که به اين منظور تهيّه شده بود برده شود.  همان شب، فقط در نور يک چراغ، در حضور احبّايى از شرق و 
را در درون  آن حضرت غرب، به دست مبارک خويش صندوق چوبى حامل عرش مطّهر حضرت اعلى و انيسِ 

  فرمايند: اهلل اين واقعه را با اين کلمات توصيف مى آن تابوت نهادند.  حضرت ولّى امر
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پيامبر شهيِد شيراز مآًال در آرامگاه ابدى خود در چون اين امر اختتام پذيرفت و عنصر اعزّ الطف ”
را از سر  قلب کوه مقّدس خداوند مستقر گرديد، حضرت عبدالبهاء در حالى که مولوى مبارک

ها و عباى خويش را يک سو نهاده بود، به روى صندوق حامل عرش مطّهر که هنوز  برداشته و کفش
فام آن طلعت نوراء در حول رأس منير پريشان و   و در حينى که شعرات نقرهبسته نشده بود خميد 

وع بگريه چهرۀ مبارک مشعشع و درخشان بود جبين را بر کنار صندوق نهاده با صداى بلند شر
 حاضرين را بناله و حنين درآورد. و آن شب از کثرت تألّمات و خلجان، گريستنى که همۀ نمود

  ه)ترجم( ٥٤“.احساسات خواب از ديدگان مبارک متوارى گرديد

د و آم مىبوجود  در دامنۀ کوه کرملبايد بهائى مرکز ادارى جهانى  بود کهالعاّده  از آغازى چنين خارق
به  راهىشد.  در جوار مقام حضرت رّب اعلى در  مىگر  از عظمت آئين حضرت بهاءاهلل جلوهنشانى  منزلۀبه 

د.  تارک آن يگرد مىع چهار بنيان مرتفِ بايستى  مىفرموده بودند،  طرحاهلل آن را  شکل قوس که حضرت ولّى امر
مطالعۀ نصوص و الواح، و  المللى، مرکز ابنيۀ داراالٓثار بين و گشت مىمتّوج  به تاج مقّر بيت العدل اعظم

بايستى  مى، ذهبى اى هقبمزيّن به بنيانى اعلى  حضرت مقام.  داد مىاجنحۀ آن را تشکيل الملى  دارالتبليغ بين
 سمت طبقه در زير آن به  هطبقۀ آن در باالى مقام بطرف قلّۀ کوه و نُ   هد، که نُ ش مىنقطۀ کانونى هجده ايوان 

ذيل  .  بياناتگرديد مى احداث آنهادر اطراف همۀ  و دلپذير نهايت زيبا هايى بى اغب و شد  مى متوّجهپايين کوه 
 مرقومهاى ساختمانى  مناسبت اتمام پروژهه بشمسى)  ۱۳۸۰(ميالدى  ۲۰۰۱بيت العدل اعظم که در سال از 

  :سازد مجّسم مى را ها سال قبل در آن شب نوروزى پر هيمنۀ ده نظير بى آن اقدامگرديد اهّميّت 

جبل  دامنۀ در به اين منظور اهّلل امر عزيز ولىّ  حضرت که ىقوس حاشيۀ در اکنون که ىهباشکو ابنيۀ”
 که مطبّق هاى باغ از مجلّلى سلسلۀ با همراه اند، برافراشته سر بودند فرموده ترسيم )خدا هکو( الّرب
 امربه  کهاست  نىابيکر قدرت ظاهرى تجلّى اند، گرفته آغوش در را اعلى رّب  حضرتمقّدس  مقام

 که بود خواهند حقيقت اينابدى  گواه ابنيه اين  .بخشد مى حيات مشغوليم آن خدمتکه به  مبارکى
 بشرى نژاد که اختالفاتى همۀدر وراى  ،جهانى اى عهجام بنياد پيروزمندانه ابهى اقدس جمال بندگان

 را ناپذيرى آسيب و نظير بى  ىادار نظم اصلى ساتمؤسّ  و اند ريزى نموده پى ،سازد مى منقسم را
در کوه کرمل حاصل  که در تغيير و تحّولى  .دده مى شکل را جامعه اين حيات که اند  آورده بوجود

، به منزلۀ کاران قابل غير و مشهود واقعيت يک صورت به در صحنۀ جهانى شده است، امر بهائى
 به منزلۀد بخشيد و را تحقّق خواهاجتماع تجديد بناى مقرّر  موعد در الهى به ارادۀکانون قوائى که 

خواهد گر  جلوه آورند، روى مى به آن که افرادى همۀ روحانى حيات تجديد جهتغيبى  منبعيک 
  ه)ترجم( ٥٥“.شد
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، طبقات آن و ساير ابنيۀ کوه ه)ترجم(٥٦“مطاف مالٔ اعلى”آن  مقام اعلىهاى زيباى بسيارى از  عکس
کنندگان مايل باشيد چند قطعه از آنها را در جلسۀ بعد با خود بياوريد  شرکت کرمل وجود دارد.  شايد شما و ساير

بخاطر بياوريد که دامنۀ اين کوه در  ومحض مرکز ادارى جهانى بهائى لّذت ببريد،  شکوهاز  براى اينکه فقط
  آب و علف بيش نبود. خشک و بى زمان حضرت عبدالبهاء زمينى

  بخش بيست و دّوم
آوردهاى  دست ترين در نيمکرۀ غربى يکى از مهم مالحظه کرديم، استقرار امر الهى همانطور که قبالً 

آن سالۀ آن حضرت براى پرورش جامعۀ نوپاى  ده هاى  مربوط به دوران قيادت حضرت عبدالبهاء است.  کوشش
  رسيد. خوداوج به نهايتًا به غرب  شان ، با اسفار تاريخى حضرتند، طبق قولى که به آنان داده بودسرزمين

با شمسى  ۱۲۸۹ميالدى مقارن با  ۱۹۱۰در سپتامبر سال بعداز ظهر يک روز حضرت عبدالبهاء 
کشتى از حيفا عازم مصر گرديدند و قصد داشتند از آنجا به اروپا تشريف ببرند.  در آن زمان که سنين عمر 

 شته بود، صّحت وجود مبارکذشد، عمرى که تقريبًا تمامش در تبعيد و زندان گ مبارک به هفتاد نزديک مى
با هّمت و استقامت بى ”اهلل،  به محض آزادى، به فرمودۀ حضرت ولّى امرخوب نبود.  با اين حال  چندان

انجام خدمت و رسالت  هنظير اراده فرمود تا آخرين رمق حيات را در سبيل خدمت امر محبوب ايثار نمايد و ب
اهلل چنين مرقوم  حضرت ولّى امر  ه)ترجم(٥٧“.ل است مبادرت ورزدمثل و عدي عظيمى که در قرن اّول بهائى بي

  اند: فرموده

نفس مقّدسى که به فرمودۀ خويش در ريعان شباب به زندان وارد و در سنين کهولت از آن ”
استخالص يافته بود، نفسى که در طول حيات مبارک خويش هرگز در مجامع عمومى به نطق و 

اى وارد نشده بود، هرگز با اهل غرب نياميخته و با آداب و  مدرسه خطابه نپرداخته بود، به هيچ
در بعضى از عواصم عمدۀ مساند رسوم و زبان آنان ناآشنا بود، قيام نموده بود تا نه تنها از منابر و 

اروپا و مدن شاسعۀ آمريکاى شمالى حقايق مخصوصۀ آئين اَِب بزرگوارش را ابالغ نمايد، بلکه 
سازد  اى سلف را نيز اثبات نموده و ماهيّت پيوندى که آنها را با اين آئين مرتبط مىمنشاء الهى انبي
  ه)ترجم( ٥٨“.آشکار فرمايد
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اّما به علّت  ،به کشتى قدم نهادندبه عزم سفر به اروپا حضرت عبدالبهاء پس از توّقفى کوتاه در مصر 
 ۱۱در سال بعد يعنى در روز تعويق اندازند.  در بندر اسکندريّه پياده شده و سفر خود را ب شدندکسالت مجبور 

شمسى با يک گروه چهار نفره با کشتى به سوى لندن به راه افتادند.   ۱۲۹۰مرداد  ۲۰مقارن با  ۱۹۱۱اوت 
کشتى ايشان در جنوب فرانسه لنگر انداخت و آن حضرت از آنجا به سويس و سپس به انگلستان مسافرت 

در ماه دسامبر به مصر مراجعت   .توّقف فرموده و سپس عازم پاريس گرديدندفرمودند و قريب يک ماه در آنجا 
و پس از دو  ورزندو سپس به دومين سفر خويش به غرب مبادرت  نمايندفرمودند تا زمستان را در آنجا سپرى 

وارد نيويورک شدند.  در شمسى  ۱۲۹۱فروردين  ۵ميالدى مقارن با  ۱۹۱۲مارس  ۲۵هفته و نيم، در روز 
متّحدۀ آمريکا و کانادا توّقف  اياالتهشت ماهۀ خود در آمريکاى شمالى در بيش از چهل شهر در  سفرول ط

و  مجارستانفرمودند.  سپس راه بازگشت به اروپا را در پيش گرفته و از انگليس، اسکاتلند، فرانسه، آلمان، 
از فرانسه  کشتى ابشمسى  ۱۲۹۲رداد خ ۲۲ميالدى مقارن با  ۱۹۱۳ژوئن  ۱۲اطريش بازديد فرمودند.  در روز 

 ۱۴ميالدى مقارن با  ۱۹۱۳دسامبر  ۵با مراجعت به حيفا در روز  ،و شش ماه بعد از آن تشريف بردندبه مصر 
  اسفار تاريخى خود را به پايان رساندند. ،شمسى ۱۲۹۲آذر 

  

نسبت  امتىفداکارى و استقچنان قّوت، شجاعت، ”خود  سفرهاىحضرت عبدالبهاء در تمام طول 
که کسانى را که هر روزه افتخار حضور در فرمودند  ظاهر ه)ترجم(٥٩“ندعهده گرفته بود رى که بمقدس ظيفۀو به

هاى خصوصى و  رانى عمومى، صحبت صدها سخن.  داشت مى را داشتند، به شگفتى وا انمحضر مبارکش
آن حضرت بالفاصله پس از ورودشان  اّولين نطق عمومى.  ندهاى مختلف در هر دوقاّره به عمل آورد مصاحبه

 از فراز منبر . صورت گرفت شمسى ۱۲۹۰شهريور  ۱۸ميالدى مقارن با  ۱۹۱۱سپتامبر  ۱۰به لندن در روز 
اتّحاد دين و اصلى وحدت  بيانبا شيواترين خطاب به جمعيّتى انبوه ) City Temple(سيتى تمپل  کليساى

اهلل اصول اجتماعى ديانت بهائى  حضرت ولّى امر.  الن فرمودندرا اع نژادها، اديان و طبقات اجتماعى همۀ
در برابر حّضار گوناگون بيان فرمودند در کلمات زير خالصه متعددى در موارد  ًامتعاقب را که حضرت عبدالبهاء

  : فرمايند مى
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هاى ديرين؛ وحدت جميع نوع بشر که اصل محورى و  تحرّى حقيقت، فارغ از خرافات و سنّت”
ۀ بنيادين ديانت بهائى است؛ وحدت اصلى جميع اديان؛ نکوهش هر نوع تعّصب اعّم از عقيد

دينى، نژادى، طبقاتى يا ملّى؛ توافقى که بايد بين دين و علم وجود داشته باشد؛ تساوى رجال و 
نمايد؛ ترويج  تواند به وسيلۀ آن به اعلى درجات عروج  نساء يعنى دو جناحى که طير نوع بشر مى

حد و غناى مفرط؛ تأسيس  المللى؛ رفع فقر بى تربيت اجبارى؛ اتّخاذ يک زبان ثانوى بينم و تعلي
المللى براى قضاوت در مورد اختالفات و منازعات بين ملل؛ اعتالء کارى که با  يک محکمۀ بين

شود به مقام ستايش خداوند؛ تجليل عدالت به منزلۀ اصل حاکم بر جامعۀ  روح خدمت انجام 
و تکريم دين در مقام حصنى متين براى حفظ جميع ملل و امم؛ و استقرار صلحى پايدار و بشرى، 

اى  همگى به وضوح عناصر اصلى آن سياست الهيّه __جهانى به عنوان هدف اعالى همۀ نوع بشر  
است که حضرت عبدالبهاء درطول اسفار تبليغى خود به رهبران افکار عمومى و عاّمۀ مردم ابالغ 

  ه)ترجم( ٦٠“.فرمود

که چنانچه رهبران دنيا اقدام ننمايند نزاعى  حضرت عبدالبهاء همچنين حّضار را انذار فرمودند
خبار فرموده بودند جنگ جهانى اّول الوقوع اروپا را به آتش خواهد کشيد.  متأّسفانه همان گونه که اِ  قريب

مسير حوادث قريب الوقوع هرچه باشد، باز  خيلى زود آغاز گرديد.  با اين حال اين نکته را روشن فرمودند که
هاى  در ماه “م وحدت عالم انسانى موج زند خيمۀ صلح عمومى بلند گردد... جهان جهان ديگر شود...لَ عَ ”

ها و  در زاغه و ها و ضيافات ها و ميادين عمومى، در ميهمانى جوان، در پارکپير و متوالى، به غنى و فقير، 
تعاليم بهائى به  را ابالغ فرموند.  در تمام اکناف آمادگى بارزى براى اصغاى انارشپدِر بزرگوقصرها، پيام 

يع طبقات مردم آورده بودند خورد.  حتّى جرايد به سرعت اهميّت پيامى را که آن حضرت براى جم چشم مى
  دند.درک نمو

مات جامعۀ صرف تزييد معلو ى خود رانيرو به همان اندازه ،سفرهاى خودالبهاء طّى حضرت عبد
پيروانى که در اروپا و آمريکا ايمان آورده بودند فرمودند.  در ميان رويدادهاى بسيارى که با ديدار آن حضرت از 

در حين بازديد از شيکاگو،  بخصوص قابل توّجه است.  حضرت عبدالبهاء دو رويدادجوامع غرب همراه بود، 
هاى  خريدارى شده بود با دست تازهبل درياچۀ ميشيگان که االذکار را در زمينى مقا بناى مشرقزيراّولين سنگ 

 مبارک خويش در جاى خود نهادند.  در اين موقعيّت بهائيانى هم از شرق و هم از غرب اجتماع نموده بودند. 
مع ، شما را در اينجا جباد و سرمارغم  امروز، على اى که قّوه”  :فرمودندحاضرين  خطاب بهحضرت عبدالبهاء 

الهى و الطاف ملکوتى حضرت بهاءاهلل است که شما را  قّوۀاست.  اين  خارق العاّدهعظيم و  نهايت بىده نمو
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اند و  اهلل نفوس انسانى مجتمع شده قّوۀ قاهرۀ محبّتدر اثر الحمد هلل که نموده است.   يکديگر جذبمن
   )ترجمه( ٦١“.اند هشتمأنوس گبا هم اينچنين 

ميثاقى را  مقتضيّات و مضامينکه  فرموده بودندشهر نيويورک اراده حضرت عبدالبهاء قبل از آن در 
به زبان تازه قرائت لوح غصن که  بعد از  تأکيد قرار دهند. موردحضرت بهاءاهلل تأسيس فرموده بودند  که

انگليسى ترجمه شده بود، مقام خود را رسمًا در برابر مجمعى عمومى از احبّا اعالن فرمودند.  يکى از 
   گذاشت:به جا گزارشى فرمودند ين از بياناتى که آن حضرت در آن موقع ايراد حاضر

آن تواند کالم   و احدى نمىهستم منصوص حضرت بهاءاهّلل من ميثاق  هستم، ميثاق الهىمن ... ”
.  آن را در کتاب اقدس خواهيد يافت.  است را رد نمايد.  اين وصيّت حضرت بهاءاهّلل حضرت

   ه)ترجم( ٦٢“.‘در ميان شما ميثاق الهىاين است ’يد که برويد و اعالن نماي

  .ناميده شد “مدينۀ ميثاق”، شهر نيويورک از آن پس عظيمداشت آن واقعۀ  در بزرگ

است که اهّميّت واقعى اسفار حضرت عبدالبهاء به غرب را بيان  از اين اين چند پاراگراف قاصر
با اهلل مرقوم گرديده  ا قسمت زير را که به قلم حضرت ولّى امرشمباشد که  مفيدترين کار آن اکنون نمايد.  شايد

  ساير اعضاى گروه خود بخوانيد:

هاى فراموش نشدنى حضرت عبدالبهاء خود را  داند وقتى که در اين گونه مجالس و صحنه کى مى”
داند روزى که با  ساخت؟  کى مى يافت چه افکارى قلب منّورش را سرشار مى شخصيّت اّول مى

فرمود، يا وقتى که خديو مصر در قصر خود، شخصًا با نهايت  ردار لندن بر سر ميز صبحانه جلوس شه
احترام آن حضرت را پذيرفت، يا زمانى که غريو اهّلل ابهى و سرودهاى سپاس و تکريمى را اصغاء 

 فرمود که مقدمش را به مجامع نورانى پيروان و دوستاِن پر شوق و شورش که در بسيارى از مى
داشت، چه افکارى قبل از هرچيز از خاطر  شهرهاى قاّرۀ آمريکا ترتيب داده شده بود اعالم مى

ايستاده بود  هاى خروشان آبشار نياگارا  داند لحظاتى که در برابر آب گذشت؟  کى مى مبارکش مى
ياز که فرمود، يا در لحظات استراحت کوتاه و مورد ن و هواى آزاد سرزمينى دوردست را استنشاق مى

فرمود، يا با  ) را نظاره مىGlenwood Springsوود اسپرينگز ( ها و روستاى سرسبز گلن بيشه
نمود، يا  ) در پاريس مشى مىTrocaderoرو (هاى تروکادِ  هاِى باغ راه همراهان شرقِى خود در پياده

ر عظمت هودسن ) در کنار رودخانۀ پRiverside Driveتنهايى در ريورسايد درايو ( هايى که به شب
)Hudsonزد، يا هنگامى که در ايواِن هتل دو پارک ( ) در شهر نيويورک قدم مىHotel du Parc (
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فرمود، يا همچنان که از فراز  ) ُمشرف بر درياچۀ ژنو مشى مىThonon-les-Bainsن (بَ -له-در تونون
که تا آنجا که چشم هايى را  ) در شهر لندن سلسلۀ مرواريدوار چراغSerpentineپل سرپانتين (

شد؟   کرد، چه خاطراتى در ذهن مبارکش زنده مى يافت تماشا مى ديد در زير درختان ادامه مى مى
سايه گسترده بود؛ خاطرۀ  او هاى صباوتش بر زندگى و تهيدستى و مصائبى که در سال  خاطرات غم

ن حضرت و برادر و هاى طالى لباس خود را فروخت که بتواند براى آ مادر بزرگوارش که دگمه
ترين اوقات حياتش، مشتى آرد در کف دست  خواهرش قوت روزانه تهيّه نمايد و يا در تاريک

هاى طهران گروهى  مبارک او ريخت تا با آن سّد جوع نمايد؛ خاطرۀ دوران طفوليّتش که در کوچه
اطاق نمناک و تيره و نمودند؛ يا خاطرۀ  دويدند و او را تمسخر مى هاى ولگرد به دنبالش مى از بّچه

شد و در قشلۀ عّکا محّل سکونت حضرتش شده  دارى اموات استفاده مى تارى که قبالً براى نگه
يقينًا اينگونه خاطرات بايد به ذهن مبارکش   –تش در زندان مظلم آن شهر بود، و يا از محبوسيّ 

جبال آذربايجان که در هاى  هجوم آورده باشد.  افکارى نيز از اسارت حضرت رّب اعلى در قلعه
انگيز آن حضرت که در  شد، و از شهادت ظالمانه و غم شبهاى تاريک حتّى چراغ نيز از او دريغ مى

سنين جوانى سينۀ اطهرش را با صدها گلوله مشبّک نمودند بيقين بايد از خاطر مبارکش گذشته 
هّلل بوده است، پدرى که با باشد.  بيش از هرچيز حتمًا افکارش متوّجه پدر بزرگوارش حضرت بهاءا

ورزيد و از اوان طفوليت شاهد مّشقات و شريک مصائب او بود.   تمام وجود به او عشق مى
چال مظلم و مملو از حشرات طهران، فلک کردن او در آمل، قوت اليموتى که طى دو سال  سياه

لباسى براى  شد؛ ايّام بغداد که هاى کردستان در کشکولش نهاده مى زندگى درويشى در کوه
کردند؛ مسجونيتّش در  تعويض نداشت، و وقتى که پيروان حضرتش با يک مشت خرما سر مى

زار محروم بود؛  پشت ديوارهاى قلعۀ عّکا، دورانى که حضرتش براى نُه سال حتّى از مشاهدۀ سبزه
بار چه  تاى مصيب اين قبيل تصاوير از گذشته  –و تحقير و توهين علنى از سوى دار الحکومۀ شهر 

شمار از احترام و تکريم و اعزاز به او و به امر مبارکى که  هايى بى بسا بارها در احيانى که نشانه
شد، خاطر نازنينش را از احساساتى آغشته با سپاس و اندوه بايد لبريز کرده  معرّف آن بود ابراز مى

يک شب که هيكل ’ۀ حضرتش بنا به گزارش نويسندۀ سفر نام ‘اى؟ يا بهاءاهّلل! چه کرده’باشد.  
مبارک در واشنگتن براى شرکت در سومين برنامۀ آن روز بسرعت در حرکت بودند صداى مبارک 

اى بهاءاهّلل جانم بقربانت اى بهاءاهّلل روحم بفدايت؛ ايّام را با چه ’فرمودند  شد که مى شنيده مى
سرانجام چه اساس متينى  مشّقات و باليايى گذراندى؛ چه مصائب شديدى را تحّمل فرمودى؛ و

  ه)ترجم( ٦٣“.‘بنا نهادى و چه رايت پرشکوهى برافراشتى
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با ساير اعضاى گروه بررسى نماييد که چگونه ، مطالعه نموديدنکه اين قسمت را با گروهتان آپس از 
ءاهلل ميثاقى که حضرت بهاعهد و اند بر قدرت مکنونۀ  دهتوضيح دااهلل  که حضرت ولّى امر تاريخىوقايع اين 

   دهد.  اند شهادت مى تأسيس فرموده

  بخش بيست و سّوم
اهلل در زمان قيادت حضرت عبدالبهاء به اکمال برسانيم،  از فتوحات امر را براى اينکه بررسى خود

مورد  در شرق و هم در غرب را م، هدر پرتو هدايات آن حضرت ترويج و تحکيم سيستماتيک در سراسر عالم
  م.دهي مىبازنگرى قرار 

هاى متمادِى تبعيد از زمان کودکى  که در طول سال شاننفوذ حضرت عبدالبهاء در سرزمين زادگاه
 ۱۸۷۵مثًال در سال  ،از همان اوان  بود. مالحظهقابل حتّى قبل از آغاز قيادت، آن را نديده بودند، خود 

طوالنى خطاب به حّکام  دستور والد ارجمندشان پيامى ازاطاعت ، در شمسى ۱۲۵۳/۱۲۵۴ميالدى مقارن با 
با با عبارات ذيل و به چاپ رسيد.  اين پيام  “رسالۀ مدنيّه”تحت عنوان  و ملّت ايران مرقوم داشتند که بعدًا

جامعۀ ايرانى، يا در حقيقت  گيرى شکلو سپس اصولى را که بايد گردد  مىو ستودن قّوۀ تفّکر آغاز  تمجيد
    .شمارد برمىاى را هدايت نمايد  هجامع هرگيرى  شکل

 را پروردگارى احديّت درگاه سپاس و شکر جوامع و ثنا و حمد بدايع الرّحيم الرّحمن اهّلل بسم”
 کون عالم اعظمين نيّرين که هوش و بدانش را انسانيّه حقيقت کونيّه حقايق کاّفۀ بين از که سزاست

 مرآت قرنى و عصر هر در عظمى موهبت آن آثار و نتائج از و فرمود ممتاز و مفتخر است امکان و
 وجود عالم در پاک بديدۀ اگر چه . نمود منطبع و مرتسم جديده نقوش و بديعه بصور را کائنات
 و مزيّن طورى و  بجلوه دورى هر در عالم هيکل دانش و فکر فيوضات از که گردد مشهود نگرى

    ٦٤“.است مفتخر و متباهى جديدى بخشايش بلطائف

سرازير  شان به سرزمين موطناز قلم حضرت عبدالبهاء پس  از آنکه  بود هداياتى از اى نشانه اين پيام
ده بودند، ى را از مظهر ظهور الهى دريافت نموکران از صعود جمال مبارک احبّاى ايران که نعماى بى بعد . شد

 لرى شدن سييافتند.  با جا و پر مهر و محبّت حضرت عبدالبهاء پرورش مى خردمندانه سرپرستىتحت اکنون 
شد، آن حضرت نه تنها موّفق به تشويق  مى از آنها به اقصى دهات ايران ارسال ىالواح مبارک که بعض

  د.نعميق ايجاد نماي تحّولىدر حيات جمعى آنان تقليب و  ند، بلکه توانستندگسترش جامعۀ بهائى ايران گرديد
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چندين برابر شد و براى  مبارک ظلّين در ظّل امردر تمام مناطق آن کشور تعداد مست اندر دوران قيادت حضرتش
اقدام سيستماتيک به عمل آمد.  همچنين در اين دوران اّولين  ،احبّاى ايران نظام بخشيدن به خدمات تبليغِى 

تأسيس گرديد و جامعه را قادر  ،محافل روحانى آينده بودند ۀطاليابتدائى که  هاى مشورتِى  بود که هيئت
  عهده بگيرد.  ادارۀ امور خود را بر مسئوليّتساخت که 

آموزشى که در مدارس مذهبى ارائه کشور عمًال فاقد مدارس دولتى بود و آن بعالوه در موقعى که 
  يافت. شد بسيار ناقص بود، اّولين مدارس بهائى تأسيس گرديد و بعضى از آنها مآًال در سراسر کشور شهرت مى

ها و ساير  و اطبّاى بهائى که از اروپا و آمريکا به ايران رفتند، کلينيک يانمّربپرستاران،  به دنبال آن، با کمِک 
امکانات پزشکى فراهم گرديد.  در طول يک دورۀ سى ساله، جامعۀ بهائى چنان قوى شد که با وجود 

  .اعضاى آن مورد تأييد اعالى و ادانى قرار گرفتفضايل اخالقى رايج در مورد ديانت بهائى،  غلِط  تصّوراِت 

پيشرفت جامعۀ بهائى  فقط از طريق الواح مبارکه نبود که حضرت عبدالبهاء توانستند به تشويقِ 
بصيرتى از امر الهى که هيکل  کردند با بپردازند.  سيل مداوم زائرين ايرانى که به ارض اقدس مسافرت مى

و همچنان که جامعۀ اسم   نمودند. فرمودند، با شور و اشتعال به وطن مراجعت مى مبارک به آنان اعطاء مى
 بهشروع به قيام  يافت، بسيارى از آنان اى انسجام مى اعظم در ايران در ظّل هدايت آن حضرت به نحو فزاينده

که قبًال افتتاح کيشان خود در چند نقطۀ دورافتاده  و تحکيم مساعى هم جهانساير نقاط  درپيام امر اهلل  انتشار
  .نمودند ،شده بود

دامنۀ  مردم با سوابق دينى گوناگون، با ايمان آوردن گروهى از در شرق،و برمه  در هندوستان
مدرسه  بهائى يک جامعۀ بيش از هشتصد نفر ،برمه بتدريج گسترش يافت.  در يک ناحيه در ى امرىها فّعاليّت

را صرف پيشبرد  و درآمد آن نموده عزرجمعًا کشت و کردند، و همچنين زمينى را  و بيمارستان خود را اداره مى
مسافرت  و هاوائى ،به ژاپن، چين ،نمودند.  مبلّغين بهائى، برخى از شرق و برخى از غرب مصالح امر مى

 انحضرت عبدالبهاء نمايان بود.  حضرتش  آثار هدايات در همۀ اين نقاط،کردند و در آنجا ساکن شدند.  
  :ندفرموده بود است کهو عنوان شده  بنفسه آرزوى مسافرت به چين را ابراز نموده

کجاست آن بهائى مقّدس و   چين، چين، چين، امر حضرت بهاءاهّلل بايد در آن اقليم منتشر شود.”
اند، طالب  اهالى چين خيلى صاف   چين خيلى استعداد دارد.  منزّهى که اهالى چين را تبليغ کند؟

بر آثار مقّدسۀ آنان واقف باشد،  مبلّغ بهائى بايد در ابتدا مشحون از روح آنان گردد،  اند. حقيقت
عادات و رسوم ملّى آنان را مطالعه کند و با آنها از منظر خودشان و به زبان خودشان صحبت 

توان  در چين مى   نبايد به فکر خود باشد بلکه بايد دائمًا به فکر ترّقِى روحانى آنان باشد.  کند.
حقيقتًا اهالى چين   الم انسانى شود.نفوس مقّدسى را تبليغ و تربيت کرد که هر يک شمع ع
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من اگر سالم بودم سفرى به چين   شان پاک است. اند، غّل و غشى ندارند، نيّت صاف
  ه)ترجم( ٦٥“... کردم مى

اهلل در مراکزى در سراسر آسياى مرکزى بطرف سواحل مديترانه بطور سيستماتيک  اساس امر اثنادر اين 
ضرت عبدالبهاء براى تملّک مجّدد بيتى که محل سکونت والد در عراق به دستور حشد.   تقويت مى

هايى برداشته شد، جايى که جامعۀ کوچکى که با مخالفت دائمى روبرو بود  ارجمندشان در بغداد بود گام
.  گرديداّولين جامعۀ بهائى در تونس در کمال استحکام مستقّر   پرداخت. شجاعانه به رتق و فتق امور خود مى

ترين  ها، از جمله ترجمه و نشر بعضى از مهم اهلل با توسعۀ عمومى فّعاليّت امر پيروانتعداد  مرتّب ديادِ در مصر از
فارسى نازل شده بود، همراه بود.  در اثر مساعى زائرين ايرانى که به زبان  آثار مبارکۀ حضرت بهاءاهلل که به

ترين فتوحات  اّما يکى از مهم  .ديد آمدپ زقفقاکوچک بهائى در  هاى کردند، جمعيّت ارض اقدس مسافرت مى
اى  بود، پروژه ستان روسيهايالت ترکآباد واقع در  االذکار عالم بهائى در شهر عشق اّولين مشرق بناى ،اين دوره

به عهده گرفته شد و پيشرفت آن در هر مرحله توّسط حضرت  آن ايالتشکوفاى  که توّسط جامعۀ بهائِى 
  .عبدالبهاء تقويت گرديد

هاى مداوم و هدايات  ، جوامع نوزاد در آمريکاى شمالى و اروپا همچنان از تشويقبه همين ترتيب
به غرب، مراکز بهائى بتدريج  انمتعاقب اسفار حضرتششدند.   مصون از خطاى حضرت عبدالبهاء بهره مند مى

، فرانسوى و آلمانى به چاپ هاى انگليسى ازدياد يافت، مجّالت جديد منتشر شد، ترجمۀ آثار مبارکه به زبان
 ۀدور ختتاما مقارن با.  صورت گرفت هاى جوامع بهائى اى براى تنظيم امور و تحکيم پايه رسيد و اقدامات اّوليّه

دادى براى شروع ساختمان آن رالمعابد غرب انجام شده و قرا  شالودۀ امّ  ارىات حفّ عمليّ  ،حضرتآن قيادت 
    منعقد گرديده بود.

نقشۀ  الواحنزول ارجمندشان، با  والدناپذير حضرت عبدالبهاء در راه اشاعۀ آئين  ىمساعى خستگ
 کلّى براى ابالغ حضرتشان در اين الواح مبارکه طرحىدر اواخر حيات مبارک به اوج کمال رسيد.   ملکوتى

فرمودند که يقين متّحده را موّظف  اياالتامر اهلل ترسيم فرمودند و هيئت کوچک مؤمنين کانادا و  سيستماتيک
از اّولين کسانى که دعوت آن حضرت را اجابت   رسيد. خواهد به اقصى نقاط زمين الهىنمايند که پيام 

 ىفراموشدست به در کاليفرنيا را ) بودند که خانۀ خود (Hyde and Clara Dunnهايد و کالرا دان  نمودند
ا روت که از جانب تنمودند.  مار را فتح روحانى اّرهو با سکونت در استراليا به عنوان مهاجر، آن ق سپرده

اّولين  ،حضرتآن نداى  پاسخ بهدر  ،ملّقب گرديد “منادى ميثاق”و  “ملکوت منادى”حضرت عبدالبهاء به 
 مدت بيست سال ادامه يافت و منجر به چندين بار پيمودن کره زمين گرديد،به که تاريخى خود را از اسفار سفر 

لساپل کمى پس از عزيمت او، لئونارا هُ   آغاز نمود.شمسى  ۱۲۹۸يا  ۱۲۹۷مقارن با  ميالدى ۱۹۱۹در سال 
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را ترک کرد و به عنوان اّولين نيويورک  زادگاه خود، ايالت) Leonora Holsapple Armstrongآرمسترانگ (
گونه نفوس و به به اينحضرت عبدالبهاء در الواح نقشۀ ملکوتى،  مهاجر آمريکاى التين در برزيل ساکن گرديد. 

 حيات بنفخۀ و مقّدس دنيا باين تعلّق از”به عنوان نفوسى که  ،نده بودکه بر اثر اقدام آنان مشى نمود کسانى
  ٦٧“.اين جهان ظلمانى را روشن کنند و اين عالم مرده را زنده نمايند”اشاره فرمودند، نفوسى که  ٦٦“زنده ابديّه

حضرت عبدالبهاء  توّسط که عظيم طرحه تحّقق اين در دو بخش بعدِى اين کتاب خواهيم ديد ک
دانيد که در مرحلۀ کنونى، احبا در  شما مى متوالى پيشرفت نموده است.  ىچگونه طّى مراحلمرتسم گرديد، 

اهلل است.  پس شايد شما مايل باشيد  بشر در ظّل امر نوعپيشبرد فرايند دخول  درمتمرکز سراسر جهان توّجهشان 
ادا کنيد در يک يا دو  موّفقيت باتان در اين نقشۀ ملکوتى بينديشيد و سهمى را که اميدواريد به مشارکت خود

  پاراگراف توضيح دهيد.

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   
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  بخش بيست و چهارم
مربوط به دوران بيست و نه سالۀ قيادت حضرت  هاى پيشرفتبرخى از  گذشتهما در چهار بخش 

، بلکه براى افزايش دهيماز تاريخ امر را ، نه براى اينکه معلومات خودمان مرور کرديمه اختصار عبدالبهاء را ب
مان شود.  مالحظه نموديم که اين قّوه که قادر است  نصيب و اهّميت آن ترى از قّوۀ ميثاق اينکه درک عميق

  دهد.  ى فزاينده سوق مىفائق آيد، آئين جمال اقدس ابهى را به سوى استحکام موجودبر کلّيّۀ موانع 

 ۷ميالدى مقارن با  ۱۹۲۱نوامبر  ۲۸دانيد که قيادت حضرت عبدالبهاء در  بدون شک شما مى
از  انسالگى پس از يک بيمارى کوتاه روح مقّدسش ۷۷که در سّن به پايان رسيد وقتى  شمسى، ۱۳۰۰ماه  آذر

که احبّا به  ىدر جلسات تذّکرلب اغ ،“قرن بديع”قفس تن رهايى يافت.  شرح صعود مبارک از کتاب 
کنند، قرائت  برگزار مىماه   آذر ۷مقارن با نوامبر  ۲۸ بامداد حضرت در ساعات اّوليّۀ مناسبت صعود آن

که چگونه حضرت عبدالبهاء تا آخرين لحظات حيات انرژى شويم  ياد آور مىدر اين مواقع به خود   د.گرد مى
فرمايند که حضرت  اهلل به ما مى نمودند.  حضرت ولّى امر يشخو خود را وقف اعالء آئين والد ارجمند

در حيفا پرداختند.  روز  از وظايف معمولۀ خويش چندىبه انجام  عبدالبهاء در روز جمعۀ قبل از صعود مبارک
روز يکشنبه نتوانستند براى شرکت در يک ميهمانى که توّسط زائرين برگزار شده بود و  نمودندبعد احساس تب 

  ،برخاستند.  در ساعت يک و پانزده دقيقه بعد از نصف شب کنندنزل را ترک م

... به طرف ميزى که در اطاق مبارک بود رفته و قدرى آب نوشيدند و به بستر مراجعت فرمودند.  ”
بعدًا، از يکى از دو صبيّۀ مبارک که براى پرستارى حضرتش بيدار مانده بودند خواستند که 

کشند.  قدرى گالب براى حضرتش  باال بزند و فرمودند که به سختى نفس مىهاى تورى را  پرده
آوردند که کمى نوشيدند و پس از آن مجّددًا در بستر آرميدند، و وقتى که غذا آوردند، با بيانى 

لحظاتى بعد روح   ‘خواهيد غذا بخورم؟ من در حال رفتن هستم و شما مى’واضح فرمودند:  
فرقت به ملکوت جالل والد   ها مقصود عروج فرمود تا پس از مّدت مقّدس حضرتش به سرمنزل

  ه)ترجم( ٦٨“.بزرگوارش درآيد و حالوت وصال ابدِى پدر آسمانى را دريابد

 تخبر صعود ناگهانى و غير منتظرۀ حضر انتشار متعاقبکه  را اهلل سپس وقايعى حضرت ولّى امر
دهند.  صبح روز سه شنبه  مى توضيحفاق افتاد به تفصيل براى ما اتّ  کرۀ زمين سراسردر شهر و  تمام عبدالبهاء در
مصرى، يونانى، ترک، عرب و کرد؛ اروپايى و  ؛ىدرزاز مسلمان، کليمى، مسيحى و  – هزار نفر بيش از ده

شرکت در  براى ها، و همه نوع افراد سرشناس دولتى، ديپلماتادارات زن و بّچه؛ کارمندان  و آمريکايى؛ مرد
حضرت عبدالبهاء در دامنۀ کوه کرمل  مطّهر حامل عرش همچنان که تابوِت   .تجّمع نمودند تشييع جنازهمراسم 
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ارادت و احترام به دنبال آن  نشانبه باهم شد، همه  حمل مى اعلى حضرت بر دوش عزيزانشان به سوى مقام
ها منتقل  وت به يکى از حجرهاى در نزديکى در ورودى شرقى مقام، تاب پيمودند.  پس از مراسم ساده راه مى

  شد.  نهادهگرديده و در آرامگاه خود 

در حال تبعيد  حضرت عبدالبهاء به پايان رسيده بود.  آن حضرت با قبول زندگِى  و خطير عظيم وظيفۀ
هاى يک جامعۀ جهانى بهائى را  در دورۀ قيادت خود پايه، بزرگوارشاندر معيّت والد  سالگى نه از سّن حّساس

دهيم.  شايد  آنها ادامه مىگيرى  پىهاده و فرايندهاى بسيارى را به حرکت درآورده بودند که ما امروز به بنا ن
خالصه  “قرن بديع”را بهتر از اين قطعۀ منتَخب از کتاب  عظمىٰ  هيچ نوشتۀ ديگرى دستآوردهاى آن قيادت

  ننمايد:

ظم آئين بهائى به عالميان عطا که شارع اع ‘ميراث مرغوب ال عدل له’عهد و ميثاق الهى، آن ”
فرموده بود، بواسطۀ وجود حضرت عبدالبهاء اعالن گرديد و از حّقانيّتش دفاع شد.  با قدرتى که آن 

الهى در غرب ساطع گرديد، تا جزاير  نوزاداسباب ملکوتى به حضرتش عطا کرده بود، انوار آيين 
با قيام نفس مقّدسش پيامى   ا را منّور نمود.دوردست اقيانوس آرام منتشر شد و سواحل قاّره استرالي

نقاط عالم انتشار يافت، و  ىٰ که حامل بزرگوار آن تلخى يک عمر اسارت را چشيده بود، در اقص
مرام و مقصد امر مبارکش براى اّولين بار در تاريخ امر، در برابر شنوندگانى پرشور از اقشار مختلف 

آمريکاى شمالى عيان گشت.  با مراقبت و هوشيارى مداوم اجتماع، در مدن عظيمۀ اروپا و قاّرۀ 
حضرتش عرش مّطهر حضرت رّب اعلى نهايتًا پس از پنجاه سال اختفا، امن و امان به ارض اقدس 

اى که جمال اقدس ابهى تعيين فرموده و به قدوم  انتقال يافت و به نحوى شايسته در همان نقطه
رار يافت.  با ابتکار بارز حضرتش اّولين مشرق االذکار مبارکش مشرّف شده بود، براى ابد استق

عالم بهائى در آسياى مرکزى، در ترکستان روسيّه ارتفاع يافت، و بر اثر تشويق مستمرّ آن حضرت 
تر در قلب قاّرۀ آمريکاى شمالى شروع، و زمين آن توّسط  ساختن بنيانى مشابه اّما با ابعادى وسيع

وجود مبارکش را در بر  ديد.  در سايۀ الطاف الهى که از آغاز قيادْت نفس مقّدسش وقف اين بنا گر
دارش به خاک ذلّت سرنگون شد، ناقض اکبِر ميثاِق پدر بزرگوارش بکلّى  گرفته بود، عدّو لدود تاج

اهّلل را  از بيخ و بن برافتاد، و خطرى که از زمان سرگونى جمال اقدس ابهى به خاک ترکيّه قلب امر
ده بود بطور قطع از ميان برداشته شد.  در اجراى اوامر مبارکه و برطبق اصول نازله و هدف قرار دا

اى که نويد دهندۀ افتتاح رسمى آن نظم بديع  احکام مقرّره از طرف پدر ارجمندش، مؤّسسات اّوليّه
ارى شده بود.  ذگ بايست پس از صعود مبارکش تأسيس گردد، شکل گرفته و پايه بود که مى  ادارى

در اثر زحمات بال انقطاع حضرتش که انعکاس آن در رسائلى که مرقوم داشت، هزاران لوح که 
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ها، اشعار و تفسيراتى که بجا گذاشت، آثارى که  نازل فرمود، خطاباتى که ايراد نمود، و در مناجات
و اصولى  شود، قوانين اکثرًا به زبان فارسى، اّما برخى به عربى و معدودى به ترکى بود، مشاهده مى

دهد توضيح داده شد، اساسش مجّددًا بيان و تبيين  که تار و پود آيين پدر بزرگوارش را تشکيل مى
اصولش تشريح شد و صّحت و ضرورت حقايقش در انظار عموم کامالً به  گرديد، مفهوم عملِى 

از خدا را  ازفل غاو  ماّديّات در منهمکاعتنا و  بى بشرىثبوت رسيد.  با ِانذاراتى که صادر فرمود، 
کرد مّطلع فرمود، بشرى که در نتيجۀ مداومت  خطراتى که زندگى منّظم او را به اغتشاس تهديد مى

در انحراف، مجبور به قبول ضربات ابتدائى آن اغتشاش جهانى که تا به امروز به متزلزل ساختن 
اى شجيع و  به جامعهدهد، شده بود.  و باالخره، با صدور فرمانى  اساس جامعۀ بشرى ادامه مى

 شکوه و جلوه را ميثاق عهد تاريخاى که انتصارات و فتوحات همآهنگ اعضايش  دالور، جامعه
اى را به جريان انداخت که در مّدت کوتاهى پس از افتتاح رسمى آن،  بخشيده، اجراى نقشه عظيم

ذب قلب يکى از تاجداران اى مؤثّر براى ج اى که مّدتى بعد وسيله سبب فتح قاّرۀ استراليا شد، نقشه
اى که، براى حسن ختام کارنامۀ يک قرن کامل، امروز با بروز  به امر پدر بزرگوارش شد، و نقشه

هاى آمريکاى  انگيز سبب شده است که جمهورى قواى مکنونۀ مقاومت ناپذيرش، به نحوى شگفت
 ه)ترجم( ٦٩“.التين به روح ايمان زنده گردند

 هاهلل ب که حضرت ولّى امررا ، منشورى ءوصاياى حضرت عبدالبها بعدى الواحدر چند بخش ما 
 نورانى ذهن تجلّياتترين  مشعشع”و  )ترجمه(“هاى آينده نسلترين ميراث حضرت عبدالبها براى  بزرگ”عنوان 

د عه در موردرا نمايند مورد مطالعه قرار خواهيم داد و بعضى از بيانات اساسى آن  اشاره مىبه آن  )ترجمه(“او
فوق تکميل مبارک شايد مايل باشيد جمالت زير را بر اساس بيان ادامه، و ميثاق بررسى خواهيم کرد.  قبل از 

  کنيد: 

که شارع اعظم آئين بهائى به عالميان عطا فرموده  ‘ميراث مرغوب ال عدل له’عهد و ميثاق الهى، آن  .۱
   __________________________________________  بود، بواسطۀ وجود حضرت عبدالبهاء

 ____________________________________________________________________   
   _______  الهى نوزادعطا کرده بود، انوار آيين  وتى به حضرت عبدالبهاءملکبا قدرتى که آن اسباب  .٢

 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
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و مرام و مقصد امر  ______________پيام حضرت بهاءاهلل،  حضرت عبدالبهاءبا قيام نفس مقّدس  .۳
  ______________________________________________________________ مبارکش 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  با مراقبت و هوشيارى مداوم حضرتش عرش مّطهر حضرت رّب اعلى نهايتًا پس از پنجاه سال اختفا،  .۴
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

   ______________________________ با ابتکار بارز حضرتش اّولين مشرق االذکار عالم بهائى  .۵
 ____________________________________________________________________   

   _____ ساختن اّولين مشرق االذکار در آمريکاى شمالى  اى براى هبر اثر تشويق مستمّر آن حضرت پروژ .۶
 ____________________________________________________________________   

دارش  آغاز قيادت وجود مبارکش را در بر گرفته بود، عدّو لدود تاج در سايۀ الطاف الهى که از .۷
، و خطرى که از زمان _______________________، ناقض اکبِر ______________________

 ________________اهلل را هدف قرار داده بود  سرگونى جمال اقدس ابهى به خاک ترکيّه قلب امر
________________  

اى  در اجراى اوامر مبارکه و برطبق اصول نازله و احکام مقّرره از طرف پدر ارجمندش، مؤّسسات اّوليّه .۸
   __________________________________________________________________ که 

، ______________در اثر زحمات بال انقطاع حضرتش قوانين و اصول آئين پدر بزرگوارش  .۹
و صّحت و  ___________________، مفهوم __________________________اساسش 

   __________________________________ضرورت حقايقش 
 _______________________________________اعتنا  بى بشرىبا ِانذاراتى که صادر فرمود،  .۱۰

   _______________________________________________________________ مجبور 
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
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اى را به  اى شجيع و دالور صادر فرمودند، نقشه با صدور فرمانى که حضرت عبدالبهاء به جامعه  .۱۱
جريان انداختند که تا زمانى که حضرت ولّى امر اهلل اين بيانات را مرقوم فرمودند، يعنى مقارن با 

اى، به  و وسيله ___________________________ شده بود حسن ختام قرن اّول دور بهائى موّفق
  ______________________________________________________ انگيز  نحوى شگفت

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

  بخش بيست و پنجم
به خّط مبارک  قسمتاست.  هر سه  قسمتوصاياى حضرت عبدالبهاء شامل سه  مبارکۀ الواح

اين سه .  گرچه ه بوداّول آن بوسيلۀ آن حضرت امضاء و مهر گرديد قسمتو دو  شده حضرت عبدالبهاء مرقوم
فرمايند،  اشاره مىبر اساس وقايعى که هيکل مبارک در اين منشور به آنها اّما باشند،  قسمت فاقد تاريخ مى

 ۱۲۸۴يا  ۱۲۸۳مقارن با  ميالدى ۱۹۰۵خ قسمت اّول را در حدود سال تاري خواهد بود که ىمعقول فرض
محسوب شمسى  ۱۲۸۶يا  ۱۲۸۵با  مقارنميالدى  ۱۹۰۷سّوم را در حوالى سال  هاى دّوم و و قسمتشمسى 
  نماييم. 

منشور نظم بديع ” به عنوان وصايا مبارکۀبه الواح  “قرن بديع”اهلل در مقّدمۀ کتاب  حضرت ولّى امر
از اقتران معنوى بين قّوۀ فاعلۀ فائضۀ دافعۀ شريعت اهلل که از شارع قدير ”که  ، مولودىاند اشاره فرموده “الهى

مرکز عهد اهلل و مبيّن آيات اهلل مستور و مخزون و مندمج بوده  ه و لطيفۀ ميثاق که در حقيقِت مندفع و مندفق گشت
اسفند  ٨ ميالدى مقارن با ١٩٢٩فوريه  ٢٧موّرخ  منيع مضافًا در توقيع  ه)ترجم(٧٠“.ظاهر گشته و بوجود آمده

ينه گرانبهائي است كه عناصر م با كتاب اقدس بمنزله گنجالواح وصايا توأ”که  فرمايند مىتوضيح  ١٣٠٧
  ه)ترجم( ٧١“ه را كه تأسيسش مقصد اصلى ديانت بهائى است در بر دارد.ت الهيّ نظير مدنيّ  بى

ل طودر مطمئنًّا حضرت عبدالبهاء  ىالواح مبارکۀ وصاياهمانطور که قبًال در اين بخش ذکر شد، 
عات مطالعه خواهيد کرد و هر دفعه بصيرت .  آن را به دفقرار خواهد گرفتمورد تفّکر و تأّمل شما ، زندگى

عميق آن براى پيشرفت امر الهى پيدا خواهيد کرد.  ما در اينجا الواح وصايا را بطور کامل  مضامين بيشترى در
بيانات مطالعۀ  حيندر  د. خواهيم نمو هاى زيادى از آن را عينًا نقل ، گرچه قسمتمطالعه نخواهيم کرد

که قّوۀ ميثاق در  اثرىرا از  درک خودما ته باشيد که منظور اين بخش آنست که بايد به خاطر داش منتخبه
محور وحدت عالم ”فرمايند  تر سازيم و در اين بيان مبارک که مى ارد عميقگذ مىحيات فردى و جمعى ما 
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وصيه به شما ت، رافکااين  گرفتندر نظر با   .نماييمب بيشترى کسب بصيرت “انسانى قّوۀ ميثاق است و بس
 از کلّى انداز چشميک در توضيح الواح وصايا،  “قرن بديع”مطالعۀ پاراگراف زير از کتاب  باشود که  مى

  هاى زير را تکميل کنيد. و تمرين به دست آوريد آن محتويّات متن کامل

گذار آن نظم بديع الهى و منشور يک تمّدن آيندۀ جهانى است و به لحاظ  وثيقۀ عظمايى که بنيان”
توان آن را متّمم اثر بسيار وزين و ثمينى چون کتاب مستطاب اقدس به  ى از مختّصاتش مىبعض

شمار آورد، سندى که تمامًا به خّط نفس مرکز ميثاق مرقوم و به امضاء و مهر مبارکش مزيّن است و 
ده ترين دوران مسجونيّت حضرتش در قلعۀ محّصنۀ عّکا به رشتۀ تحرير درآم قسمت اّول آن در تيره

نمايد؛ رسالت دوگانۀ  بود، عقايد اساسى پيروان آئين جمال ابهى را قاطعانه و صراحتًا اعالم مى
دارد؛ مقام شامخ مؤّسس جليل آئين بهائى را عيان  حضرت رّب اعلى را با بيانى واضح اظهار مى

 همه آن غير و مضمون: ( ‘ما دون كّل ٌعباٌد له و كّل ٌبامره يعملون’نمايد که  سازد؛ مؤّکدًا بيان مى مى
کند؛  ؛ اهّميّت کتاب مستطاب اقدس را تأکيد مى)کنند مى عمل او فرمان به و هستند او بندگان

نمايد؛ اقدامات الزم براى  مؤّسسۀ موروثى واليت امر اهّلل را تأسيس و وظايف اصليش را تعيين مى
اش را  را توضيح داده و رابطهکند، حدود اختياراتش  انتخاب بيت العدل بين المللى را تصريح مى

هاى آنان را  اهّلل را معيّن نموده و مسئوليّت دارد؛ تکاليف ايادى امر با مؤّسسۀ واليت امر اهّلل مقرّر مى
ستايد.  اين منشور اعظم بعالوه  فرمايد؛ و محّسنات عهد و ميثاق اليزال جمال قدم را مى تأکيد مى

نمايد؛ بالياى وارده بر مرکز  اقدس ابهى را تمجيد مىشجاعت و ثبات حاميان عهد و ميثاق جمال 
کند؛ اعمال سيّئۀ ميرزا يحيى و عدم توّجه او به انذارات  منصوص آن پيمان را به تفصيل بيان مى

وفايى و اعراض ميرزا  سازد؛ طّى يک رشته شواهد، موارد بى حضرت رّب اعلى را خاطرنشان مى
نمايد؛ طرد آنان از  اهّلل را آشکار مى و برادرش ميرزا بديع اهّلل دستى پسرش شعاع محّمدعلى و هم

فرمايد.  افنان (منتسبين  شان را ِاخبار مى جامعۀ امر را مجّددًا تأييد نموده و ناکامى تمامى آمال
کند که متّحدًا متّفقًا به  اهّلل و جميع پيروان جمال ابهى را دعوت مى حضرت رّب اعلى) و ايادى امر

 قيام نمايند، در اطراف و اکناف منتشر شوند، الينقطع بکوشند و در اين سبيل به تبليغ امر اهّلل
حواريون شجاع و فداکار حضرت مسيح تأّسى نمايند؛ آنان را از خطرات مراوده با ناقضين انذار 

ان اهّلل را از حمالت اهل خدعه و تزوير محافظه نمايند؛ و آن د که امرنماي ن امر مىآنا بهفرمايد و  مى
اند به شهود  آئينى را که به آن گردن نهادهعموميت نمايد که با اعمال و رفتار خود  را نصيحت مى

برسانند و اصول عاليۀ آن را تحّقق بخشند.  در همان منشور عظيم مؤلّف ارجمند اهميّت و مقصد 
نمايد؛ به  اهّلل را که از قبل در کتاب مستطاب اقدس مقرّر گشته بود، بيان مى حکم محکم حقوق
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فرمايد؛ اشتياق قلبى خود را به شهادت در سبيل  اطاعت و صداقت نسبت به سالطين عادل امر مى
 خود دعا نموده برايشان طلب مغفرت مى امر اهّلل ابراز مى

ِ
 ٧٢“.فرمايد دارد و براى انتباه معاندين

  ه)ترجم(

  الواح مبارکۀ وصاياى حضر ت عبدالبهاء .۱
−  ______________________________________________________________   

  نمايد صراحتًا اعالم مى  ______________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

  دارد با بيانى واضح اظهار مى  __________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

  سازد عيان مى  ____________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

  فرمايد مؤّکدًا بيان مى  _______________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

 کند تأکيد مى  _____________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

 کند مى تأسيس  ___________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

 دنماي  تعيين مى  ___________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

  دکن مى تصريح  ___________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________  

 دده توضيح مى  ___________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________  

 دارد مقّرر مى  _____________________________________________________ 
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−  ______________________________________________________________  
 معيّن نموده  ______________________________________________________ 

−  ______________________________________________________________  
 فرمايد تأکيد مى  ___________________________________________________ 

−  ______________________________________________________________   
 ستايد مى  _______________________________________________________ 

  اين منشور اعظم بعالوه  .۲
−  ______________________________________________________________   

 نمايد تمجيد مى  __________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

 کند به تفصيل بيان مى  ______________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

 سازد خاطرنشان مى  ________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________   

 نمايد آشکار مى  ___________________________________________________  
−  ______________________________________________________________   

 مجّددًا تأييد نموده   _________________________________________________  
−  ______________________________________________________________   

 فرمايد خبار مىاِ   ___________________________________________________  
−  ______________________________________________________________   

 کند دعوت مى  ____________________________________________________  
−  ______________________________________________________________   

 فرمايد انذار مى  ___________________________________________________  
   ________________________________________________  نمايد مر مىبه آنها ا −

  ______________________________________________________________  



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۷۵ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  ____________________________________________  نمايد آنان را نصيحت مى −
  ______________________________________________________________  

 ودحضرت عبدالبهاء در الواح وصاياى خ .۳
−  ______________________________________________________________  

 نمايد بيان مى  ____________________________________________________  
−  ______________________________________________________________  

 مايدن امر مى  _____________________________________________________  
−  ______________________________________________________________  

 دارد ابراز مى  _____________________________________________________ 
−  ______________________________________________________________  

 فرمايد طلب مغفرت مى دعا نموده برايشان  _________________________________  

يکى از اهلل که در آغاز اين بخش نقل شد شايان نهايت تفّکر و تأّمل است.   حضرت ولّى امر دو بيان
 فاعله قوه بين معنوي اقتران از ...الهى بديع نظم منشور” الواح مبارکۀ وصايادهد که  اين دو بيان توضيح مى

 و اهلل عهد مركز حقيقِت  در كه ميثاق لطيفه و گشته مندفق و مندفع قدير شارع از كه اهلل شريعت دافعه فائضه
يد که گو و بيان ديگر به ما مى  .است “آمده بوجود و گشته ظاهر بوده مندمج و مخزون و مستور اهلل ياتآ نمبيّ 

 كه را الهيه مدنيت پربهاى عناصر كه است گرانبهائي گنجينه بمنزله” اقدس كتاب با اههمر وصايا الواح
 بهکه اين بيانات را براى شما مفيد باشد ممکن است   “.دارد بر در است بهائى ديانت اصلى مقصد تأسيسش
   قرار دهيد. بازنگرىو  در گروه خود بحث کنيد و اهميّت آنها را مورد تأّمل اختصار

  بيست و ششمبخش 
بايد به آن روى آورند، مورد  هحفظ وحدت جامعۀ بهائى، مفهوم يک مرکز را که هم زمينۀقبًال در  ما

دور  ۀماند باقى ايّامدر  ،نمايد که پس از حضرت عبدالبهاء تضمين مى الواح مبارکۀ وصايابحث قرار داديم.  
فرمايند که  اهلل به ما مى حضرت ولّى امر  .ودخواهد بيک چنين مرکزى را دارا عالم بهائى  حضرت بهاءاهلل

 العدل اعظم و واليت امر با بيانى صريح و قاطع مؤّسسات دوگانۀ بيت”حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء 
اهلل را جانشينان برگزيدۀ خود تعيين فرمودند، و اين دو مقّدرند که اصول امر را به اجرا درآورند، احکام را ترويج 

پيشرو وفق دهند، و  ؤّسسات را محافظه کنند، امر اهلل را با وفادارى و هوشيارى با مقتضيات اجتماِع نمايند، م
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در اين   ٧٣“اند به اکمال برسانند. اهلل به عالميان عطا فرموده ناپذيرى را که شارعين مقّدس امر ميراث خلل
العدل اعظم را مطالعه  و بيت اهلل ّى امرول بارۀدر  الواح مبارکۀ وصايابخش و در چند بخش بعدى منتخباتى از 

پيمان حضرت بهاءاهلل با پيروانشان را تداوم عهد و خواهيم کرد و خواهيم ديد که چگونه اين دو مؤّسسه 
  بخشند. مى

کند.  بطور وضوح  الواح مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء رسمًا مؤّسسۀ واليت امر اهلل را تأسيس مى
نامد، امکان انتصاب والة امر ديگرى به جانشينى ايشان را منظور  ّى امراهلل مىحضرت شوقى افندى را ول

فرمايد.  بياييد با  دارد و با بيانى واضح شرايطى را که طبق آن چنين جانشينى بايد انتصاب گردد تعيين مى مى
  مطالعۀ پاراگراف زير شروع کنيم.

ان و افنان سدرۀ مبارکه و ايادى امر اهّلل و اى ياران مهربان بعد از مفقودى اين مظلوم بايد اغص”
احبّاى جمال ابهى توّجه بفرع دو سدره که از دو شجرۀ مقّدسۀ مبارکه انبات شده و از اقتران دو فرع 

اهّلل و  دوحۀ رحمانيّه بوجود آمده يعنى شوقى افندى نمايند زيرا آيت اهّلل و غصن ممتاز و ولّى امر
ن و ايادى امر اهّلل و احبّآء اهّلل است و مبيّن آيات اهّلل و من بعده بکرًا بعد مرجع جميع اغصان و افنا

 ٧٤“.بکر يعنى در ساللۀ او

در تجزيه و تحليل کنيم.   زياد بايد با دّقتاز معتقدات اساسى بهائى است، اين بيان مبارک را که 
 مقّدسه شجره دو”.  اين پاراگراف از شود به مظهر ظهور الهى اطالق مى “سدرةالمنتهى”آثار مقّدسۀ بهائى 

 “غصن”جمع  “اغصان”دانيد که  گويد.  شما مى يعنى حضرت رّب اعلى و حضرت بهاءاهلل سخن مى “مباركه
باشد.  اين واژه در اينجا و در موارد ديگرى از الواح مبارکۀ وصايا و در  ها مى است که در عربى به معنى شاخه

دانيد که  همچنين مى  استفاده شده است.آن حضرت ذکور َاخالف راى اشاره به آثار مقّدسۀ حضرت بهاءاهلل ب
  رود. منتسبين حضرت اعلى بکار مى براى اشاره به “افنان”کلمۀ 

 شجره دو از كه” “منتخبغصن ”حضرت شوقى افندى به عنوان  حضرت عبدالبهاء در اينجا از
والدۀ حضرت شوقى .  برند نام مى “آمده بوجود حمانيّهر دوحه فرع دو اقتران از و شده انبات مباركه مقّدسه

محسوب ذکور حضرت بهاءاهلل  اخالف ازحضرت  آن و بدين ترتيبافندى صبيّۀ حضرت عبدالبهاء بودند 
يکى از افنان  هنتيجدر والدۀ حضرت اعلى و  زادگان  دائى يکى از  حفيدوالد ايشان  حالعين د، در شون مى

  بودند.

اهلل و  حضرت اعلى، ايادى امر منتسبينحضرت بهاءاهلل،  اخالفضرت عبدالبهاء ح ،در اين بيان
اين ترتيب  هبه حضرت شوقى افندى توّجه نمايند.  ب ايشان فرمايند که پس از صعود قاطبۀ احبّا را دعوت مى
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ظ حضرت عبدالبهاء حضرت شوقى افندى را به عنوان مرکزى معّرفى فرمودند که چنانچه گفتيم براى حف
د که حضرت نفرماي بيان مى صريحًاآن حضرت همچنين   نهايت اساسى و ضرورى است. ىباهلل  وحدت امر

به را  جانشينى موضوع مطالعۀد.  نپرداز مى ايشان نيز ىو به مسئلۀ جانشين هستندشوقى افندى مبيّن آيات اهلل 
مربوطه از الواح مبارکۀ وصايا مورد هاى  در آنجا بيان فوق را همراه با قسمت و کنيم بخش بعدى موکول مى

   تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.

اين بيان مبارک را چندين بار بخوانيد تا آنکه  ،نظرات فوق گرفتنشود که با در نظر  به شما توصيه مى
در را که  الواح مبارکۀ وصاياشود که پاراگراف آغازين  را حفظ شويد.  پس از انجام اين کار پيشنهاد مى آن

ا بو از حضرت شوقى افندى  پردازند مىاينجا نقل شده و در آن حضرت عبدالبهاء به ستايش عهد و ميثاق 
 اميد.  است اضافه شده زيرهايى در  مطالعه نماييد.  براى کمک به شما تمرين عبارات ياد ميکنند، ترين عالى
  به خاطر بسپاريد.مطالعات خود  پاراگراف زير را به صورت جزئى از تمام يا قسمتى از بتوانيد است

حمدًا لمن صان هيکل امره بدرع الميثاق عن سهام الّشبهات و حمى حمى شريعته الّسمحآء و ”
وقى محّجته البيضآء بجنود عهوده من هجوم عصبة ناقضة و ثلّة هادمة للبنيان و حرس الحصن 

جارة و ال عزّة و ال سلطة عن عهد الحصين و دينه المبين برجال ال تأخذهم لومة الئم و ال تلهيهم ت
اهّلل و ميثاقه الّثابت بآيات بيّنات من اثر القلم أالعلى فى لوح حفيظ و التّحيّة و الثّنآء و الّصالة و 
البهآء على اّول غصن مبارک َخِضٍل َنِضٍر ريّاٍن من الّسدرة المقّدسة الرّحمانيّة منشعب من کلتى 

جوهرة فريدة عصمآء تتالٔٔال من خالل البحرين المتالطمين و على فروع  الّشجرتين الرّبّانيّتين و ابدع
دوحة القدس و افنان سدرة الحّق الّذين ثبتوا على الميثاق فى يوم الّطالق و على ايادى امر اهّلل 

اهّلل  الّذين نشروا نفحات اهّلل و نطقوا بحجج اهّلل و بلّغوا دين اهّلل و رّوجوا شريعة اهّلل و انقطعوا عن غير
و زهدوا فى الّدنيا و اّججوا نيران محبّة اهّلل بين الّضلوع و أالحشآء من عباد اهّلل و على الّذين آمنوا و 
اطمأنّوا و ثبتوا على ميثاق اهّلل و اتّبعوا النّور الّذى يلوح و يضىء من فجر الهدى من بعدى اال و هو 

بى لمن استظّل فى ظلّه الممدود على فرع مقّدس مبارک منشعب من الّشجرتين المبارکتين طو
سپاس ذات مقّدسى را که با سپر عهد و ميثاق هيکل امر خود را از تيرهاى  مضمون: ( ٧٥“.العالمين

شّک و شبهه محفوظ داشت؛ با سپاه پيمان خود حريم شريعت آرام و آسان [عارى از خشونت] خود 
قضين که تهديد به تخريب بنيان الهى راه روشن خود را از هجوم جمع نا را محفوظ داشت و شاه

نمودند محافظه فرمود؛ حصن حصين و دين مبين خود را به وسيلۀ نفوسى حراست نمود که  مى
بستگى دنيوى و هيچ عّزت و قدرتى آنان را از  کنندگان بر آنها چيره نشود و هيچ دل سرزنش مالمت

محفوظ ثبت شده باز ندارد.  درود و تحيّت عهد و ميثاق الهى که با آياتى روشن به قلم اعلى در لوح 
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و نور و رحمت بر اّولين غصن مبارک پرطراوت شاداب و سرسبزى که از سدرۀ مقّدسۀ رحمانيّه روييده 
بهايى که از خالل دو بحر متالطم درخشيده  و از دو شجرۀ ربّانى منشعب گرديده و گوهر يکتاى گران

هاى سدرۀ قدسى که در يوم الّطالق (روز جدايى  شاخههاى درخت مقّدس و بر سر است، و بر شاخه
اهلل پرداختند و داليل او را  اهلل که به نشر نفحات بزرگ) بر ميثاق الهى ثابت ماندند؛ و بر ايادى امر

بيان نمودند و دين الهى را منتشر کردند و شريعت الهيّه را ترويج نمودند و از غير او منقطع شدند و در 
کارى گرديدند و شعلۀ عشق الهى را در قلوب و اکباد بندگان خدا برافروختند؛ و بر جهان مظهر نيکو

کسانى که ايمان آوردند و موقن شدند و بر ميثاق الهى ثابت ماندند و از نورى پيروى کردند که بعد از 
 من از افق هدايت ربّانى طلوع خواهد کرد و خواهد درخشيد، و اوست فرع مقّدس مبارکى که از دو
شجرۀ مبارکه منشعب گرديده است.  خوشا به حال کسى که در سايۀ او که بر جهانيان گسترده شده 

  مأوى گيرد.)

حضرت عبدالبهاء الواح وصاياى خود را با سپاس به ساحت حضرت بهاءاهلل به خاطر محافظه فرمودن  .١
 __________________________________________هيکل امر اهلل از سهام شبهات به وسيلۀ 

  نمايند. آغاز مى
 ت مبارک الهىشريع مأمنگذارند بخاطر اينکه  آستان حضرت بهاءاهلل را سپاس مىحضرت عبدالبهاء  .۲

 _______________________________________اهلل را به وسيلۀ  و سبيل مستقيم و نورانى امر
  حفوظ داشته است.کردند م از هجوم ناقضين ميثاق که بينان عظيم امرش را تهديد مى

 ________________________________و حصن حصين و دين مبينش را به کمک رجالى که  .۳
 ________________و  ___________________________________________________

   ه است.حفظ فرمود __________________________ ميثاق اوو  عهد از ________________
حضرت بهاءاهلل در نامۀ  وصيّتدهند که  با اين بيان خاتمه مى را پاراگراف اّولحضرت عبدالبهاء  .۴

 ______________________________________________و به افصح بيان نهايت استحکام 
  .شده استثبت 

فرمايند که ايشان از  پردازند و مى سپس حضرت عبدالبهاء به تمجيد حضرت شوقى افندى مى .۵
  __________________________ و دو شجرۀ ربّانى ______________________________

 ____________________________مضافًا حضرت عبدالبهاء به حضرت شوقى افندى به عنوان  .۶
اند  که از خالل دو بحر متالطم متالٔلىء گرديده ____________________________________

  فرمايند. اشاره مى
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س از آنکه براى اخالف حضرت بهاءاهلل، منتسبين حضرت اعلٰى که بر عهد و حضرت عبدالبهاء پ .۷
اند طلب آمرزش  اهلل و مؤمنينى که بر عهد و ميثاق ثابت مانده اند، ايادى امر ميثاق ثابت مانده

نمايند، مجّددًا به تمجيد حضرت شوقى افندى پرداخته و به ايشان به عنوان  مى
  فرمايند. که از دو شجرۀ مبارکه منشعب گشته اشاره مى ________________________________

 ______شا به حال کسانى که وفرمايند خ حضرت عبدالبهاء باز در اشاره به حضرت شوقى افندى مى .۸
_____________________________________________________________________  

  بخش بيست و هفتم
را خوانديم که بطور وضوح حضرت شوقى افندى را  ح مبارکۀ وصاياالوااين بيان از  ،در بخش قبل

 سالله در يعنى بكر بعد بكرًا بعده من”فرمايد  الواح وصايا بيان مى سپسنامد.   مىاهلل و مبيّن آيات اهلل  ولّى امر
 ده شدهالواح در بارۀ مسئلۀ جانشينى توضيحات بيشترى دااين شود در  .  بطورى که در زير مشاهده مى“او

  :است

را تعيين  [فرد بعد از خود]اى احبّاى الهى بايد ولّى امر اهّلل در زمان حيات خويش من هو بعده ”
نمايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل نگردد و شخص معيّن بايد مظهر تقديس و تنزيه و تقواى 

فرزند جوهر (لد سرّ ابيه الهى و علم و فضل و کمال باشد لهذا اگر ولد بکر ولّى امر اهّلل مظهر الو
با  )شرافت خانوادگى(نباشد يعنى از عنصر روحانى او نه و شرف اعراق  )نهانى پدر خود است

  حسن اخالق مجتمع نيست بايد غصن ديگر را انتخاب نمايد.

ايادى امر اهّلل از نفس جمعيّت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه بخدمات مهّمۀ ولّى امر  و”
شغول باشند و انتخاب اين نه نفر يا باتّفاق مجمع ايادى و يا باکثريّت آرا تحّقق يابد و اين نه اهّلل م

نفر يا باالتّفاق يا باکثريّت آرا بايد غصن منتخب را که ولّى امر اهّلل تعيين بعد از خود نمايد تصديق 
(يعنى با رأى  نشودنمايند و اين تصديق بايد بنوعى واقع گردد که مصّدق و غير مصّدق معلوم 

  ٧٦“. مخفى)

اين و  نمايد مى تعيينالزم براى انتصاب جانشين حضرت شوقى افندى را  شرايطدو پاراگراف باال 
مقامى موروثى است که بايد به وسيلۀ اولين اوالد ذکور  ،اهلل سازد که مؤّسسۀ واليت امر نکته را کامًال روشن مى
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ديگر  “غصن”، يعنى يک در قيد حيات استکه  بهاءاهلل ديگرى از حضرت خلفحضرت شوقى افندى يا 
  گردد.  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: احراز

  _________________________________ چه کسى بايد جانشين ولّى امر اهلل را انتصاب کند؟  .۱
 ____________________________________________________________________   

  __________________  ؟چرا تصريح شده که ولّى امر اهلل بايد شخصًا جانشين خود را تعيين نمايد .۲
 ____________________________________________________________________  

د که جانشين ايشان را ده مىاين امکان را  غير از حضرت شوقى افندى به کسى آيا بيانات فوق .۳
   _________________________________________________________ منصوب نمايد؟ 

   _________________ جانشين انتصابى حضرت شوقى افندى بايد داراى چه خصوصيّاتى باشد؟  .۴
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   

 و نه او روحانى عنصر از” نباشد، يعنى “الولد سّر ابيه”اگر فرزند ارشد حضرت شوقى افندى مظهر  .۵
توانند به جانشينى  اهلل چه کسى را مى امر ، حضرت ولىّ “نيست مجتمع اخالق باحسن عراقاِ  شرف

   _____________________________________________________________  برگزينند؟
دهد که جانشين خود را خارج از ساللۀ  آيا بيانات فوق اين امکان را به حضرت شوقى افندى مى .۶

   _________________________________________ مستقيم حضرت بهاءاهلل انتخاب کنند؟ 
تخاب پس از آنکه حضرت شوقى افندى جانشين خود را انتخاب کردند، چه کسى بايد شخص ان .۷

   ________________________________________________ ؟ را مورد تأييد قرار دهدشده 
 ____________________________________________________________________  

  __________ اهلل منتخب از بين تمام ايادى چگونه بايد موافقت خود را اعالم نمايند؟  ه ايادى امرنُ  .۸
 ____________________________________________________________________   

دانيد که حضرت شوقى افندى هيچ فرزندى نداشتند و در زمان حيات هيکل مبارک  احتماًال شما مى
که ى شرايطتعيين جانشينى با در نتيجه  و، ندرا نقض کرده بود الهى ميثاقعهد و  در قيد حياْت  همۀ اغصانِ 

نداشت.  بنا بر اين، مؤّسسۀ واليت امکان فرموده بودند  معيّنخود  مبارکۀ ىالواح وصاياحضرت عبدالبهاء در 
با اساسى که حضرت ولّى امر اهلل بنا نهادند و با انبوه عظيم آثارى که از   است. ولّى امرامر اهلل فقط شامل يک 

 –اى است که به آن حضرت عنايت شده بود  العاّده آثارى که خود گواه توانمندِى خارق –ا گذاشتند خود به ج
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در حالى که امر اهلل تحت هدايات بيت العدل اعظم مراحل متوالى تکوين خود را به سوى عصر ذهبى طى 
ا خواهد کرد.  با اين بينش، نمايد، مؤّسسۀ واليت امر اهلل همچنان نقش مؤثّرش را در پيشرفت امر الهى ايف مى

شايد مايل باشيد در بيان ذيل، از يکى از الواح حضرت عبدالبهاء، که ما را به سوى موضوع مورد بحث بعدى 
  .دهد، تفّکر و تأّمل نماييد يعنى بيت العدل اعظم الهى سوق مى

 مبارک جمال و ابهى اعظم نيّر مبّشر و ارجاء جميع بر تابنده و روشن حقيقت صبح اعلى حضرت”
 آن بندۀ کلّ  ماعدا و سينا سدرۀ در طور مجلّى ظهور و الواح و زبر و صحف و کتب جميع موعود
   .پاسبان احقر و آستانيم

 کتاب باشد واليت مقام ولو نيست بحرفى تکلّم سزاوار کسى الف از قبل که اينست مقصود”
  ٧٧“.العدل بيت بقرار راجع مذکوره غير احکام مصرّح آن در الهى احکام و امم جميع مرجع اقدس

  بخش بيست و هشتم
خوانيم که حضرت عبدالبهاء در آن عمدتًا به ولّى  مىرا  الواح مبارکۀ وصاياحال پاراگراف بعدى از 

  فرمايند: عنوان مىدر مورد بيت العدل اعظم نيز  ا در آن چندين بيان اساسىفرمايند، امّ  امر اشاره مى

اهّلل و بيت عدل عمومى که بانتخاب عموم تأسيس و تشکيل شود در تحت  فرع مقّدس و ولّى امر”
حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما الفداست 
آنچه قرار دهند من عند اهّلل است من خالفه و خالفهم فقد خالف اهّلل و من عصاهم فقد عصى اهّلل و 

ن نازعهم فقد نازع اهّلل و من جادله فقد جادل اهّلل و من جحده فقد من عارضه فقد عارض اهّلل و م
جحد اهّلل و من انکره فقد انکر اهّلل و من انحاز و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و اجتنب و ابتعد عن 

با  کسى که با او و با آنان مخالفت کند مضمون: (اهّلل عليه غضب اهّلل عليه قهر اهّلل و عليه نقمة اهّلل 
خدا مخالفت کرده و کسى که نسبت به آنان نافرمانى کند نسبت به خدا نافرمانى کرده و کسى که با 
او معارضه کند براستى با خدا معارضه کرده و کسى که با آنان نزاع کند با خدا نزاع کرده و کسى که با 

را تکذيب کرده و کسى  او مجادله کند با خدا مجادله کرده و کسى که او را تکذيب کند براستى خدا
که او را انکار کند خدا را انکار کرده و کسى که از او دورى جويد و منحرف شود و کناره گيرى کند از 

 )گيرى و اجتناب کرده و از خدا دور شده.  غضب خدا و قهر خدا و عقوبت خدا بر او باد. خدا کناره
ظ و مصون ماند و اعضاى بيت عدل و جميع حصن متين امر اهّلل باطاعت من هو ولّى امر اهّلل محفو
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اغصان و افنان و ايادى امر اهّلل بايد کمال اطاعت و تمکين و انقياد و توّجه و خضوع و خشوع را 
بولّى امر اهّلل داشته باشند اگر چنانچه نفسى مخالفت نمود مخالفت بحّق کرده و سبب تشتيت امر 

مظهرى از مظاهر مرکز نقض شود زنهار زنهار مثل بعد از  اهّلل شود و علّت تفريق کلمة اهّلل گردد و
صعود نشود که مرکز نقض ابا و استکبار کرد ولى بهانۀ توحيد جعلى نمود و خود را محروم و نفوس 
را مشّوش و مسموم نمود البتّه هر مغرور ارادۀ فساد و تفريق نمايد صراحًة نميگويد که غرض دارم 

ئى چون زر مغشوش تشبّث نمايد و سبب تفريق جمع اهل بها گردد  هالبّد بوسائلى چند و بهان
مقصود اين است که ايادى امر اهّلل بايد بيدار باشند بمحض اينکه نفسى بناى اعتراض و مخالفت 

ئى از او قبول  با ولّى امر اهّلل گذاشت فورًا آنشخص را اخراج از جمع اهل بها نمايند و ابدًا بهانه
  ٧٨“.ر که باطِل محض بصورت خير درآيد تا القاى شبهات کندننمايند چه بسيا

م .  بيان مشابهى که در قسمت سوّ است نقل شده الواح مبارکۀ وصاياپاراگراف باال از قسمت اّول 
  گردد: شود در زير نقل مى الواح يافت مى

شوقى افندى را  اى ياران باوفاى عبدالبهآء بايد فرع دو شجرۀ مبارکه و ثمرۀ دو سدرۀ رحمانيّه”
نهايت مواظبت نمائيد که غبار کدر و حزنى بر خاطر نورانيش ننشيند و روز بروز فرح و سرور و 
روحانيّتش زياده گردد تا شجرۀ بارور شود زيرا اوست ولّى امر اهّلل بعد از عبدالبهآء و جميع افنان و 

امره فقد عصى اهّلل و من  عصى منايادى و احبّاى الهى بايد اطاعت او نمايند و توّجه باو کنند 
کسى که به امر او عصيان کرد به  مضمون: ( اعرض عنه اعرض عن اهّلل و من انکره فقد انکر الحّق 

خدا عصيان کرده و کسى که از او روى برتافت از خدا روى برتافته است و کسى که او را انکار کرد 
کسى تأويل نمايد و مانند بعد از صعود هر  اين کلمات را مبادا )براستى حق را انکار کرده است.

ئى کند و علم مخالفت برافرازد و خودرأيى کند و باب اجتهاد باز نمايد نفسى را  ناقض ناکثى بهانه
حّق رأيى و اعتقاد مخصوصى نه بايد کل اقتباس از مرکز امر و بيت عدل نمايند و ما عداهما کّل 

س که به هر چيز ديگر رو آورد در گمراهى آشکار و هر ک مضمون: ( ٧٩“.مخالف فى ضالل مبين
  )است.

جمالت زير را  بيان مبارک فوقرا بهتر درک نماييد، در پرتو دو  براى اينکه مقام حضرت ولّى امر اهلل
  :تکميل کنيد
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 ۸۳ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

و همچنين  ____________________فرمايند که غصن مقّدس و جوان  حضرت عبدالبهاء به ما مى .۱
شده  _______________و  ______________که به انتخاب عموم  ____________________

  حضرت بهاءاهلل هستند. ________________________________
و  _____________________ تحت ____________________اهلل و بيت العدل اعظم  ولّى امر .۲

  اعلى است. ____________حضرت  _________
فرمايند تا ضرورت قطعى اطاعت  را در مورد ولّى امر مؤّکدًا بيان مىحضرت عبدالبهاء چندين مطلب  .۳

از او را ملکۀ ذهن احبّا سازند.  نوشتن چند فقره از اين بيانات در فواصل زير، مثًال اين بيان که 
 عصيان خدا به او عصيان کردامر  بهکه  ىکس مضمون: ( “اهلل عصى فقد امره عصى من”فرمايند  مى
  به شما کمک خواهد کرد که اطاعت از ولّى امر را در ذهن خود تثبيت نماييد.، )است کرده

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

 __________________________اهلل  فرمايند که حصن حصين امر حضرت عبدالبهاء به ما مى .۴
  مصون و محفوظ خواهد ماند.

اتّفاق افتاد و محّمدعلى  به ما هشدار داده شد که مبادا آنچه بعد از صعود حضرت بهاءاهلل .۵
و به بهانۀ وحدت الهى خود و ديگران را  _________________________________________

  تکرار نشود. _____________________________________________
صراحتًا  __________________________فرمايند که هر مغرور  حضرت عبدالبهاء به ما مى .۶

و سبب  ____________و  ______________البد  – ____________________________
  اهل بها گردد. ______________
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 به محض اينکه نفسى بناى __________________خواهند  اهلل مى حضرت عبدالبهاء از ايادى امر .۷
 _____________ اخراج از جمع اهل بهاء نمايند و ابدًا _____________________________

_______________________.  
و مانند بعد از  ________________مبادا  ____________ دهند که حضرت عبدالبهاء هشدار مى .۸

 ______________و علم  _______اى  بهانه ____________________صعود [حضرت بهاءاهلل] 
  باز نمايد. _______________________و 

  بخش بيست و نهم
کنيم.  البتّه  مىد توّجه پرداز مىبيت العدل اعظم  ذکر که به ح مبارکۀ وصاياالواحال به قسمتى از 

 مقّرردانيد که حضرت بهاءاهلل بنفسه المقّدس مؤّسسۀ بيت العدل اعظم را در کتاب مستطاب اقدس  مى
در  ىخاّص  توضيحاتخود مرجعيّت آن را تأييد نموده و  الواح مبارکۀ وصاياىفرمودند.  حضرت عبدالبهاء در 

  :فرمايند نحوۀ انتخاب و وظايف آن مرقوم مى مورد

اّما بيت عدل که  مضمون: ( اّما بيت عدل الّذى جعله اهّلل مصدر کّل خير و مصونًا من کّل خطآء”
بايد بانتخاب عمومى يعنى  )ها و مصون از خطا قرار داده است. خداوند آن را مصدر همۀ خوبى

د مظاهر تقواى الهى و مطالع علم و دانائى و ثابت بر دين الهى نفوس مؤمنه تشکيل شود و اعضا باي
و خيرخواه جميع نوع انسانى باشند و مقصد بيت عدل عموميست يعنى در جميع بالد بيت عدل 
خصوصى تشکيل شود و آن بيوت عدل بيت عدل عمومى انتخاب نمايد اين مجمع مرجع کّل امور 

وص الهى موجود نه و جميع مسائل مشکله در است و مؤّسس قوانين و احکامى که در نص
اينمجلس حّل گردد و ولّى امر اهّلل رئيس مقّدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز الينعزل و اگر در 
اجتماعات بالّذات حاضر نشود نائب و وکيلى تعيين فرمايد و اگر چنانچه عضوى از اعضا گناهى 

ّى امر اهّلل صالحيّت اخراج او دارد بعد ملّت ارتکاب نمايد که در حّق عموم ضررى حاصل شود ول
شخص ديگر انتخاب نمايد اين بيت عدل مصدر تشريعست و حکومت قّوۀ تنفيذ تشريع بايد مؤيّد 
تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از ارتباط و التيام اين دو قّوت بنيان عدل و 

  ٨٠“.النّعيم و بهشت برين شود انصاف متين و رزين گردد و اقاليم جنّت
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به آنها توّجه خواهد شد.  در اين پردازد که در چند بخش بعدى  بيان فوق به چندين موضوع مى
اند بحث خواهيم  که حضرت عبدالبهاء براى انتخاب بيت العدل اعظم تعيين فرموده روشىبخش در بارۀ 
اختياراتى که به آن  ماهيّت و سپس در مورد نمودهاى بعد حيطۀ عمل آن را بررسى خواهيم  کرد.  در بخش

در  کهخواهد آمد در مورد تمهيداتى بحثى به دنبال آن   .پرداختتفّحص و تأّمل خواهيم به تفويض شده 
 ،بيت العدل اعظم مرجعيّت بربا انتصاب حضرت شوقى افندى به مقام واليت و تأکيد الواح مبارکۀ وصايا، 

   است. فراهم گرديده و در مقابله با هر موقعيّتى، منّظم آن در آيندهيشرفت اهلل و تضمين پ براى حفظ امر

شود.  اين  برگزيده “بانتخاب عمومى”بيت العدل اعظم بايد فرمايند که  حضرت عبدالبهاء مى
د.  هرچند ممکن است به مرور زمان بعضى از گرد اى حاصل مى يک فرايند سه مرحلهاز طريق انتخاب 
  گيرد. فرايند طبق تصميم بيت العدل اعظم تغيير کند، در حال حاضر به صورت زير انجام مىهاى اين  ويژگى

از بيست و يک سال به باال، واجد شرکت در  مسّجل بالغ ودر هريک از جوامع ملّى بهائى همۀ احبّاى 
اى احبّا  هاى ناحيه ونشنباشند.  در اين کان د مىگرد ساله در سراسر کشور برگزار مى اى که هر هاى ناحيه کانونشن

دهند.  تعداد نمايندگانى که به نواحى انتخاباتى مختلف اختصاص  نفر يا بيشتر رأى مى با رأى مخفى به يک 
  .استآنها هر کدام  شود مبتنى بر تعداد احبّاى ساکن در داده مى

شوند تا از بين  ع مىدر ايّام رضوان دور هم جممعموًال اند  نمايندگانى که به اين ترتيب انتخاب شده
سالۀ  کشور نه نفر را براى خدمت در محافل روحانى ملّى که در حال حاضر يک دورۀ يک رأى ذىاحبّاى 
تمهيداتى براى  هاکشور تمامانتخاب نمايند.  اين جلسۀ ساالنه کانونشن ملّى نام دارد.  در  ،است ادارى
کانونشن   است.شده جلسات ساالنه نيستند فراهم  اينآورى رأى احبّايى که شخصًا قادر به شرکت در  جمع

کار درهايى که  مشورت ،دآورَ  فراهم مىملّى عالوه بر نفس انتخابات، فرصتى براى مشاوره در بين نمايندگان 
است  “بيت العدل خصوصى” همان اثر خواهد داشت.  البتّه محفل روحانى ملّى محفل ملّى طّى سال آينده

موّقت است که  عنوانچه محلّى و چه ملّى يک  “محفل روحانى”.  است ن اشاره شدهکه در بيان باال به آ
ترى  موقعيّت و اهداف ديانت بهائى بهتر درک شده و به نحو کامل”اند همچنان که  ه اهلل فرمود حضرت ولّى امر

  )ترجمه( ٨١“خواهد شد. آن جايگزين بيت العدل ترِ  عنوان دائمى و مناسب”به تدريج  “شود شناخته مى

براى  ،به وسيلۀ اعضاى تمام محافل ملّىجامعۀ بهائى  نفر از رجالانتخاب ُنه  ابنهايتًا اين فرايند 
کانونشن بين   شود. بار انجام مى انتخابات هر پنج سال يکاين   گردد. منتهى مىبيت العدل اعظم  عضويّت

شود، جايى که اعضاى  انى بهائى برگزار مىانجامد در مرکز ادارى و روح المللى بهائى که چند روز بطول مى
اند  وظيفۀ مقّدسى که براى آن دعوت شده ايفاىخود را براى  زيارت اعتاب مقّدسه،توانند با  محافل ملّى مى
اهلل پناه دارند، حصنى که به نيروى  در حصن حصين امر، در حين توّجه به اين مسئوليتآماده سازند.  
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پردازند مطمئنًّا بيش از هرچيز  مىخود وقتى که به تصويت رأى   گردد. افظه مىآفرين عهد و ميثاق مح وحدت
کسانى را که بايد فوق در نظرشان مجّسم است که حضرت عبدالبهاء در آن شرايط  مبارک بيان بياناتى مشابهِ 

 و علم لعمطا”و  “الهى تقواى مظاهر”دهند و به آنان به عنوان  در اين هيئت مبارک خدمت کنند توضيح مى
البتّه براى آن عّده از   .فرمايند مىاشاره  “انسانى نوع جميع خواه خير”و  “الهى دين بر ثابت”و  “دانائى

رأى  حتمًا که اعضاى محافل ملى که قادر به مسافرت به ارض اقدس نيستند تمهيداتى فراهم شده است
کنند، با اين حال در همان  انتخابات شرکت نمىاى در جريان  گرچه مشاورين قاّره  .غيابى خود را ارسال دارند

المللى حضور داشته  المللى در کانونشن بين شوند تا با اعضاى دارالتبليغ بين موقع به مرکز جهانى دعوت مى
  باشند.

، ممکن شده رجالبه منحصر ، گرديد مالحظهدر باال  چنانچهاينکه عضويّت بيت العدل اعظم، 
بنفسه اند که اين تمهيد توّسط جمال مبارک  فرمودهبيان  فصحاب عبدالبهاء.  حضرت شودتعّجب سبب است 

اين حکمت و  مضمون: ( ٨٢“.سيظهر هذه الحکمة کظهور الّشمس فى رابعة النّهار”مقّرر گرديده و المقّدس 
 بنا بر اين در حال حاضر براى ما امکان  )خورشيد در وسط آسمان واضح خواهد شد. شدن رهامانند ظبزودى 

 ىاين است که با وجود بيانات مصّرحتوانيم بيقين بگوييم  آنچه را مى  را بدانيم. حکم اين حکمتندارد که 
اى از  وجه به عنوان نشانه تواند به هيچ کند، اين محدوديّت نمى مى تأکيددر آثار مبارکه که تساوى زن و مرد را 

  .گرددبرترى مرد بر زن تلّقى 

ح مختصر در مورد فرايند انتخابات، به اين واقعيّت فکر کنيد که هر يک از اين توضي گرفتنبا در نظر 
در اين فرايند  اى فّعال کننده شرکت اى با مشارکت در کانونشن ناحيه رسيم، مىکه به سّن معينى وقتى ما 

عنوان  وقتى به افرادى که به چگونه بايد خود را براى شرکت در کانونشن آماده نماييم؟ .  يمشو مقّدس مى
را آکنده مان  قلوب و اذهان، چه نوع افکارى بايد دهيم رأى مى ى خدمت خواهند کردنماينده در کانونشن ملّ 

  ممکن است مايل باشيد اين سؤاالت را در گروهتان مورد بحث قرار دهيد.  سازد؟

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ما بخش سى
عظم، به عالوه بر تشريح نحوۀ انتخاب بيت العدل ا ،مطالعه کرديمکه در بخش قبل  بيان مبارکى

  د:نماي وظايف آن نيز اشاره مى

 جميع و نه موجود الهى نصوص در كه احكامى و قوانين مؤّسس و است امور كلّ  مرجع مجمع اين”
٨٣“.گردد حلّ  مجلس اين در مشكله مسائل

  

چند کند، بايد  دل اعظم اشاره مىاز الواح وصايا که به وظايف بيت العديگرى قبل از بررسى بيانات 
و  اختياراتاز آثار حضرت بهاءاهلل را مطالعه کنيم.  آنچه مهم است آن است که در ابتدا واقف باشيم که  فقره

حضرت بهاءاهلل مستقر است؛ آن حضرت امور بشر را  نازله از قلماش در کالم  وظايف بيت العدل اعظم ريشه
   .اند د سپردهنفرماي اشاره مى مطالع االمرو  اهلل ءامناه به آنان به عنوان اعضاى بيت العدل اعظم ک دستبه 

اين فقره از قلم اعلى در اين حين مسطور و از کتاب اقدس محسوب اُمور ملّت معلّق است برجال ”
  .بيت عدل الهى ايشانند امناء اهّلل بين عباده و مطالع االمر فى بالده

 دو رکن ايندو و مکافات و مجازات است رکن دو داراى که چه تعدلس عالم مربّى اهّلل حزب يا”
 به امور لذا مقتضى حکمتى را حين هر و امرى را روز هر چونکه عالم اهل حيات براى از اند چشمه
 قيام امر خدمت بر اهّلل لوجه نفوسيکه دارند معمول دانند وقت مصلحت را آنچه تا راجع عدل بيت

 بيت به است راجع کلّ  سياسيّه امور الزم اطاعت کلّ  بر الهى غيبى اماتباله ملهمند ايشان نمايند
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  ۱، واحد عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۸۸

 کتاب در را آن خداوند آنچه به عبادات مضمون: ( ٨٤“.الکتاب فى اهّلل اَنزله بما عبادات و عدل
  ).است راجع فرموده نازل

حفظ  خوانند که به صيانت و اعضاى بيت العدل اعظم را فرا مىحضرت بهاءاهلل در بيان ديگرى 
  :و مصالح آنان را مّد نظر قرار دهد بپردازندمردم جهان 

رجال بيت عدل را وصيّت مينمائيم و بصيانت و حفظ عباد و اماء و اطفال امر ميفرمائيم بايد در ”
  ٨٥“.جميع احوال بمصالح عباد ناظر باشند

  ند:فرماي و باز توضيح مى

يد امناى بيت عدل مشورت نمايند آنچه آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده با”
بدرستى خداوند  مضمون: ( ٨٦“.را پسنديدند مجرى دارند انّه يلهمهم ما يشاء و هو المدبّر العليم

  کند و او است تدبير کنندۀ دانا) آنچه را بخواهد به آنان الهام مى

امنۀ اختيارات اين بيانات و بيانات مبارکۀ ديگر بينشى از عظمت بيت العدل اعظم و وسعت د
بينش را گسترش اين بيانات حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا   سازد. منصوصۀ آن را براى ما آشکار مى

  :بخشد دهد و در نحوۀ عمليّات اين مؤّسسه بصيرت مى مى

بيت عدل آنچه ه ب . بيت عدل عمومىه مرجع کل کتاب اقدس و هر مسئلۀ غير منصوصه راجع ب”
 ٨٧“.کثريّت آرا تحّقق يابد همان حّق و مراد اهّلل استباالتّفاق و يا با

  فرمايند: و باز مى

و آن اعضا در محلّى اجتماع کنند و در آنچه اختالف واقع يا مسائل مبهمه و يا مسائل غير ”
منصوصه مذاکره نمايند و هر چه تقرّر يابد همان مانند نّص است و چون بيت عدل واضع قوانين غير 

ئى قانونى نهد  التست ناسخ آن مسائل نيز تواند بود يعنى بيت عدل اليوم در مسئلهمنصوصه از معام
و معمول گردد ولى بعد از صد سال حال عمومى تغيير کلّى حاصل نمايد اختالف ازمان حصول 
يابد بيت عدل ثانى تواند آن مسئلۀ قانونيّه را تبديل بحسب اقتضاى زمان نمايد زيرا نّص صريح 

  ٨٨“.واضع بيت عدل ناسخ نيز بيت عدلالهى نيست 
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نمايد،  در عين حال که اين منتخباِت مختصر از آثار مبارکه تمام وظايف بيت العدل اعظم را ذکر نمى
اى از آن وظايف پى بريم.  در زير برخى از اختيارات و وظايف  توانيم اقّالً به شّمه با اين حال از اين بيانات مى
نامۀ بيت العدل  شود.  نظام نامۀ اين هيئت تصريح گرديده است ذکر مى ه در نظامبيت العدل اعظم به نحوى ک

اعظم در واحد سّوم اين کتاب مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.  بيانات فوق را مجّددًا بخوانيد و بياناتى را که 
  خالى بنويسيد.هر يک از اين اختيارات و وظايف از آنها اقتباس شده مشّخص کنيد و آنها را در جاهاى 

   ____________ گردد:   فکر و نورانيت نفوس و پيشرفت و اصالح جهان مى ترويج آنچه سبب روشنى  .۱
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

   _____________________________________________________ اهلل:  مصالح امرترويج  .۲
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

   ___________________________________________ به توسعۀ کشورها و ثبات دول: توّجه  .۳
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

   ______________________ : است شده اختالف سبب بارۀ کلّيّۀ مسائلى که در  مذاکره و تصميم .۴
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

   _____________________________________________________  مبهمه:مسائل توضيح  .۵
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
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 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

   ___________________________________________ قوانين و احکام غير منصوصه: وضع  .۶
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

   _______________________ ، برحسب تغيير و نيازهاى زمان:  قوانينى که خود وضع نمودهنسخ  .۷
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

   _____________________________  براى تنفيذ تصميمات خود: تمهيدات الزم فراهم ساختن .۸
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  بخش سى و يکم
براى شما  کند بايد ل اعظم اشاره مىکه به بيت العد اى بيانات مبارکه اين مطالعۀ مختصرِ  از حتّى

مثيل دور حضرت بهاءاهلل است.   هاى بى يکى از ويژگى بيت العدل اعظم باشد که وجود بنيانشده واضح 
 است بديهى”فرمايند  که مىبا اين بيان مبارک  ارتباطدر آن براى تداوم عهد و ميثاق، بخصوص  مقتضيّات

کوشيم برخى از اين  حال مى.  ، بسيار عظيم است“بس و است قميثا قّوۀ انسانى عالم وحدت محور که
  کنيم. را درک مقتضيّات

هاى مذهبى  ايجاد فرقه سبباند که  بوده ىداخل انشعاباتدانيم که تمام اديان گذشته دچار  ما مى
همۀ   .مؤمنين بوده استدر بين  سردرگمى باعثايم که چگونه مسئلۀ جانشينى غالبًا  قبًال ديدهشده است.  
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در طول   اند. بوده فقدان يک خّط روشن جانشينى مواجه هب طوربم با انواع ديگر مشکالِت  ون استثنااديان بد
سؤاالتى در بارۀ مسائلى که صريحًا در آثار مقّدسه و شرايط تغيير کرد،  پيشرفت نمودزمان همچنان که اجتماع 

 خاّص  بياناِت  بعضى از دربارۀ معنى مورد نظرِ و  ،تعاليم گوناگون هاى هبکار گيرى جنب بارۀدر نازل نشده بود، 
که پيروان بتوانند براى پاسخ اين سؤاالت به او  ناپذير جدلمنصوص و  در غياب يک منبع هدايت  پيش آمد.

اديان به  حاصل نمايندتوافق نتوانستند با هم  متضادو چون نظرات  ظاهر شداختالفات عميقى مراجعه کنند، 
  .مختلفى تقسيم شدندهاى  فرقه

زيرا با وجود  از هم بگسلدرا  آئين حضرت بهاءاهلل پود تواند تار و نمىهرگز  اى تفّرقهو   چنين شقاق
، روشن ساختن مسائل مبهمه و حّل منصوصه غير اموربيت العدل اعظم که قدرت تصميم گيرى در بارۀ تمام 

مانده و وحدت آن حفظ خواهد  مصوناين آئين  پارچگى شده، انسجام و يک اعطاءجميع اختالفات به آن 
آئين حضرت العادۀ  خارقتصميم گيرندۀ نهايى است.  ما نبايد اين ويژگى و  بيت العدل اعظم داور  شد.

آن بسيار پردامنه است  که مقتضيّات مسئلهبراى اينکه فکر خودتان را در مورد اين .  ناچيز شمريمبهاءاهلل را 
زير از آثار مبارکۀ حضرت بهاءاهلل را که در بخش قبل  بيانشود که دو  ما توصيه مىبه ش ،استحکام ببخشيد

  مطالعه نموديد، دوباره بخوانيد:

چونکه هر روز را امرى و هر حين را حکمتى مقتضى لذا امور به بيت عدل راجع تا آنچه را ”
ايند ايشان ملهمند مصلحت وقت دانند معمول دارند نفوسيکه لوجه اهّلل بر خدمت امر قيام نم

بالهامات غيبى الهى بر کّل اطاعت الزم امور سياسيّه کّل راجع است به بيت عدل و عبادات به ما 
 ٨٩“.انزله اهّلل فى الکتاب

آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده بايد امناى بيت عدل مشورت نمايند آنچه ”
  ٩٠“.ء و هو المدبّر العليمرا پسنديدند مجرى دارند انّه يلهمهم ما يشآ

  بيان زير از الواح وصاياى مبارکۀ حضرت عبدالبهاء را بخوانيد: حالو 

و آن اعضا در محلّى اجتماع کنند و در آنچه اختالف واقع يا مسائل مبهمه و يا مسائل غير ”
ين غير منصوصه مذاکره نمايند و هر چه تقرّر يابد همان مانند نّص است و چون بيت عدل واضع قوان

ئى قانونى نهد  منصوصه از معامالتست ناسخ آن مسائل نيز تواند بود يعنى بيت عدل اليوم در مسئله
و معمول گردد ولى بعد از صد سال حال عمومى تغيير کلّى حاصل نمايد اختالف ازمان حصول 

ا نّص صريح يابد بيت عدل ثانى تواند آن مسئلۀ قانونيّه را تبديل بحسب اقتضاى زمان نمايد زير
  ٩١“.الهى نيست واضع بيت عدل ناسخ نيز بيت عدل
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  فرمايند: حضرت عبدالبهاء در تفصيل اين موضوع در لوح ديگرى مى

 حکمت و عدل ببيت راجع متفرّعات ولى است منصوص است اهّلل شريعة اساس که کلّيّه مسائل”
 مکان و زمان و امکان لوازم و خصائص از تبّدل و تغيّر نماند يکمنوال بر زمان که است اين اين

  ...مينمايند مجرى اين بمقتضاى العدل بيت لهذا است

بارى مقصود و حکمت ارجاع احکام مدنيّه ببيت عدل اين است و در شريعت فرقان نيز جميع ”
احکام منصوص نبود بلکه عشر عشر معشار منصوص نه اگرچه کلّيّۀ مسائل مهّمه مذکور ولى البتّه 

م غير مذکور بود بعد علما بقواعد اصول استنباط نمودند و در آن شرائع اّوليّه افراد يک کرور احکا
علما استنباطهاى مختلف مينمودند و مجرى ميشد حال استنباط راجع بهيئت بيت العدل است و 
استنباط و استخراج افراد علما را حکمى نه مگر آنکه در تحت تصديق بيت عدل درآيد و فرق 

از استنباط و تصديق هيئت بيت عدل که اعضايش منتخب و مسلّم عموم ملّت همين است که 
است اختالف حاصل نميگردد ولى از استنباط افراد علما حکمًا اختالف حاصل شود و باعث 
تفريق و تشتيت و تبعيض گردد و وحدت کلمه بر هم خورد و اتّحاد دين اهّلل مضمحّل شود و بنيان 

  ٩٢“.شريعة اهّلل متزلزل گردد

که جامعۀ بشرى در تمام طول دور بهائى از يک منبع مداوم  ضامن آنستوجود بيت العدل اعظم 
در جامعۀ بهائى براى رويارويى با آن به عظمت چالشى که  که شخص کافى استمند خواهد بود.   يت بهرهاهد

بيت العدل  تأسيس مؤّسسۀدرک اهميّت الطافى که خداوند با  به شده بينديشد تافرا خوانده  يوم مبارکاين 
وحدت جامعه به حّد کافى روشن است.  اما با براى  آن مقتضيّات  پى برد.به بشريت عطا فرموده  الهى اعظم

بر فرايندهاى زير که  منصوصيک منبع هدايت  وجود چگونهکنيد که  لمّ أتساير اعضاى گروهتان در اين نکته 
   گذارد. ، أثر مىددارمدنيّت جهانى ارتباط  يک به تأسيس هريک

  رشد امر اهلل −
  روحانى جامعۀ بهائى قّوۀ −
  اجراى عدالت −
 ج صلحيترو −
 از بين بردن تعّصبات −
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 اجتماعى و اقتصادى ملل فتپيشر −
 توزيع عادالنۀ ثروت −
  ه است.امر شدالهى  در قانون کهتنزيه و تقديسى آن  تنفيذحفظ و  −
 هاى روحانى و فکرى افراد پرورش توانمندى −
 آموزش روحانى براى کودکان فراهم ساختن −
 انسان حرمتحفظ  −

  بخش سى و دّوم
را مورد بررسى قرار داديم.   و وظايف بيت العدل اعظم اختياراتقبلى نحوۀ انتخاب و  بخشدر چند 

 ايد، متوّجه آن شدهها  بخشيک مفهوم مهم، مفهومى که مطمئنًّا در ضمن مطالعۀ اين در براى تأّمل  بايد حال
شده با اين وعدۀ حضرت بهاءاهلل همراه است  تفويضو مرجعيّتى که به بيت العدل اعظم  ختيارا.  مکث کنيم

انّه يلهمهم ما ” فرمايند مى عين بيان مبارک است کهاز الهامات الهى برخوردار خواهد بود.   سهاين مؤسّ  که
در سراسر  بيانات متعّددى .)کند او [خداوند] آنچه را بخواهد به آنان الهام مى که بدرستى مضمون: ( “ءآيش

را که  مبارک هايى از آن منشور که قسمت خوب است د، و بنا بر اينننماي الواح وصايا اين وعده را تکرار مى
  :ايم مجّددًا بخوانيد هاى قبلى مطالعه کرده در بخش

ا بيت امّ  مضمون: ( ٩٣“...خطآء کلّ  من مصونًا و خير کلّ  مصدر اهّلل جعله الّذى عدل بيت اّما”
  ها و مصون از خطا قرار داده است.) عدل که خداوند آن را مصدر همۀ خوبى

بيت عدل آنچه ه ب . بيت عدل عمومىه مرجع کل کتاب اقدس و هر مسئلۀ غير منصوصه راجع ب”
 احّب  مّمن فهو عنه تجاوز من باالتّفاق و يا باکثريّت آرا تحّقق يابد همان حّق و مراد اهّلل است

کسى که از آن سرپيچى کند او از  مضمون: ( ٩٤“.الميثاق رّب  عن اعرض و النّفاق اظهر و الّشقاق
کسانى است که اختالف را دوست داشته و دوروئى نشان داده و از صاحب عهد و ميثاق روى 

  )برگردانده است.

 و فرع مقّدس و ولّى امر اهّلل و بيت عدل عمومى که بانتخاب عموم تأسيس و تشکيل شود در”
تحت حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما 
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الفداست آنچه قرار دهند من عند اهّلل است من خالفه و خالفهم فقد خالف اهّلل و من عصاهم فقد 
 ٩٥“...عصى اهّلل و من عارضه فقد عارض اهّلل و من نازعهم فقد نازع اهّلل و من جادله فقد جادل اهّلل

کسى که با او و با آنان مخالفت کند با خدا مخالفت کرده و کسى که نسبت به آنان  ون: مضم(
نافرمانى کند نسبت به خدا نافرمانى کرده و کسى که با او معارضه کند براستى با خدا معارضه کرده و 

  )است. دهکسى که با آنان نزاع کند با خدا نزاع کرده و کسى که با او مجادله کند با خدا مجادله کر

نفسى را حّق رائى و اعتقاد مخصوصى نه بايد كّل اقتباس از مركز امر و بيت عدل نمايند و ما ”
و هر کس که به هر چيز ديگر رو آورد در گمراهى  مضمون: ( ٩٦“.عداهما كّل مخالف فى ضالل مبين

  )آشکار است.

دارد  اهّميتعهد و ميثاق الهى حضرت عبدالبهاء در الواح ديگر در مورد اين نکته که تا اين حد در 
  فرمايند: قاطعانه بيان مى

همچه مالحظه نشود که بيت العدل بفکر و رأى خويش قرارى دهند استغفراهّلل بيت العدل اعظم ”
بالهام و تأييد روح القدس قرار و احکام جارى نمايد زيرا در تحت وقايت و حمايت و صيانت 

عش فرض و مسلّم و واجب و متحتّم بر کّل است ابدًا مفرّى جمال قدم است و آنچه قرار دهد اتّبا
  .از براى نفسى نه

قل يا قوم اّن بيت العدل أالعظم تحت جناح ربّکم الرّحمن الرّحيم اى صونه و حمايته و حفظه و ”
ة کالئته ٔالنّه امر المؤمنين الموقنين باطاعة تلک العصبة الّطيّبة الّطاهرة و الثّلّة المقّدسة القاهر

بگو اى مردم براستى بيت  مضمون: ( ٩٧“.فسلطنتها ملکوتيّة رحمانيّة و احکامها الهاميّة روحانيّة
العدل اعظم تحت جناح پروردگار مهربان و بخشندۀ شما يعنى در تحت صون و حفظ و حمايت او و 

ه و اين گروه در پناه او است.  همانا او [خداوند] مؤمنين موقن را امر به اطاعت اين جمع پاک و منزّ 
  )مقّدس و توانا فرموده که سلطنتش ملکوتى و رحمانى و احکامش ملهم و روحانى است.

زنهار زنهار مگذاريد نفسى رخنه کند و القاء فتنه نمايد اگر اختالف آرائى حاصل گردد بيت عدل ”
بيت عدل اعظم فورًا حّل مشکالت فرمايد و اکثريّت آراء آنچه بيان کند صرف حقيقت است زيرا 

اعظم در تحت حمايت و عصمت و عّفت سلطان احديّتست و او را صيانت از خطا فرمايد و در 
ظّل جناح عّفت و عصمت خويش محافظه نمايد هر کس مخالفت کند مردود گردد و عاقبت مقهور 

  ٩٨“.شود



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۹۵ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

ما بر عهدۀ هر يک از اى عميق و شخصى است.   رابطۀ يک فرد مؤمن با بيت العدل اعظم رابطه
است که در بارۀ ماهيّت عشق و اطاعتى که نسبت به آن هيئت الهى داريم، تفّکر و تأّمل نماييم، هيئتى که 

.  بمرور زمان و با مشاهدۀ اينکه بيت العدل اعظم طبق اند حضرت بهاءاهلل براى هدايت نوع بشر تأسيس فرموده
شود و  تر مى ختيارات آن معهد اعلى عميقکند، البتّه درک ما از قدرت و ا ارادۀ الهى در جهان عمل مى

  د.گرد عميق سرشار مى ىسپاس و احترام ازقلوبمان کنيم که  احساس مى

اين است که معناى اطاعت کردن از بيت العدل اعظم  درخور تأّمل استسؤالى که در اينجا 
نين و دستوراتى وجود دارد قوا.  انگيزدبردر ذهن مردم گوناگونى را  تصّوراتتواند  مى “اطاعت”واژۀ   ؟چيست

تصميماتى هستند که بخاطر حفظ وحدت  همچنين  کند چون راه ديگرى ندارد. که شخص آنها را اطاعت مى
اطاعت ما از هدايات بيت العدل شوند، چه شخص با آنها موافق باشد يا نباشد.   و هماهنگى اطاعت مى

 آن .  ما هداياتخيزد هدايات آن هيئت از درون ما برمى اعظم کّالً از مقولۀ ديگرى است.  انگيزۀ اطاعت ما از
تطابق آن هاى  خود را با خواسته اعمالکوشيم تا افکار و  پذيريم و هر لحظه مى مى و دل را به جانمؤّسسه 

  دهيم.

اين اطاعت، اطاعِت بشريّتى است که به بلوغ رسيده است، بشريّتى که توانمندى آن را دارد که مقتضيّات 
اند دريابد و ارزش مؤّسسات آن را درک کند.  در واقع  کرانى را که حضرت بهاءاهلل مقّرر فرموده بى سيستم

کنند که مستقّالً به تحّرى حقيقت بپردازد، و به اين ترتيب اعتماد و  تعاليم آن حضرت از هر فرد دعوت مى
به عنوان مظهر ظهور الهى و درک ما از اطمينانى که ما به مؤّسسات امرى داريم نتيجۀ پذيرفتن حضرت بهاءاهلل 

دانيم که حضرت بهاءاهلل بيت العدل اعظم را به  ما مى  اند. عملکرد نظمى است که آن حضرت مقّرر فرموده
اند و اين بيت العدل اعظم هيئتى است که بر عکِس همۀ مؤّسسات اجتماعى گذشته،  بشريّت عنايت فرموده

دارد.  بنا بر اين  استفاده از قدرت کامًال محفوظ و مصون مى  خطر سوء ذات خداوند متعال بنفسه آن را از
اطاعت از بيت العدل اعظم، بدور از يک پذيرش کودکانه، مبتنى بر پذيرفتن آگاهانۀ اين واقعيّت است که 

اى از رشد و تکامل رسيده که تأسيس يک مرکز انتخابى را که همگان بتوانند با عشق و  بشريّت به مرحله
  وفادارى به آن توّجه نمايند، ممکن ساخته است.

  بخش سى و سّوم
ايم تا در بارۀ  ايم، آماده اکنون که دو مؤّسسۀ واليت امراهلل و بيت العدل اعظم را تا حّدى بررسى کرده

 اين مسئله تفّکر و تأّمل نماييم که چگونه الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء به عهد و پيمانى که حضرت بهاءاهلل
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که دّوم الواح وصايا  قسمتاز  ىبيانات.  اين کار را با مطالعۀ بخشد اند تداوم مى با پيروان خويش برقرار فرموده
  دهيم. ايم، انجام مى مالحظه کرده تا کنونرا  هايى از آن بخش

به اين نتيجۀ منطقى  ،وجود دارد منشور عظيمکه در اين  ىاته قبًال ذکر شد، بر اساس اشارکچنان
مرقوم شمسى  ۱۲۸۶يا  ۱۲۸۵ ميالدى مقارن با ۱۹۰۷که قسمت دّوم الواح وصايا در حدود سال  رسيم مى

ء ظّن مقامات را نسبت به حضرت  سو بار ديگرهاى ناقضين  دسيسهدانيد در آن وقت  .  همانطور که مىگشت
ه ارض اقدس وارد شد تا آن از پايتخت امپراطورى عثمانى ب هيئت تفتيشيّهبرانگيخته بود و دّومين عبدالبهاء 

د ناعدام يا تبعيد خواه انکه حضرتشهمۀ شواهد و قرائن حاکى از آن بود   حضرت را مورد بازجوئى قرار دهد.
کشور را ترک نمايند،  و فرمايندکردند که از خود حفاظت  توصيه مى به ايشان شد.  گرچه دوستان هيکل مبارک

و مورد اعتماد  .  در لوحى خطاب به يکى از مؤمنينِ ورزيدندامتناع  حضرت عبدالبهاء از فرار در برابر خطر
، بوضوح بيان فرمودند که چنانچه اتّفاقى افنان اعلى، جناب حاجى ميرزا محّمدتقى رّب  منسوب به حضرت

    .انتخاب شودانجام دهد تا بيت العدل اعظم در توان دارد آنچه بايد حضرت رخ دهد،  براى آن

  کنيم. مىمطالعه  نگاشته شدهکه در آن زمان را ير از قسمت دّوم الواح وصايا پاراگراف ز حال
شود و  که حضرت عبدالبهاء با آن مواجه بودند شروع مى مخاطراتىکه اين بخش با شرح  مالحظه خواهيد کرد

ء به کتاب د.  در اين فحوا حضرت عبدالبهاکن ن حضرت بهاءاهلل را بيان مىسپس اعتقادات بنيادى پيروان آئي
  فرمايند:  مستطاب اقدس و به بيت العدل اعظم اشاره مى

اى ياران عزيز االٓن من در خطرى عظيمم و اميد ساعتى از حيات مفقود و ناچار بتحرير اين ورقه ”
براى حفظ امر  مضمون: ( پرداختم حفظًا ٔالمر اهّلل و صيانًة لدينه و حفظًا لکلمته و صونًا لتعاليمه

اين نفس مظلوم قسم بجمال قدم با  انت دين او و حفظ کلمۀ او و صون تعاليم او)پروردگار و صي
ئى جز ذکر خير نخواهم ولکن تکليف  نفسى مالل نداشته و ندارم و کدرى در دل نگرفتم و کلمه

شديد دارم و ناچار و مجبورم که حفظ و صون و وقايۀ امر اهّلل نمايم لهذا در نهايت تحّسر و اسف 
نمايم که امر اهّلل را محافظه نمائيد و شريعت اهّلل را صيانت کنيد و از اختالف نهايت وصيّت مي

استيحاش بفرمائيد اساس عقائد اهل بها روحى لهم الفدآء حضرت رّب اعلى مظهر وحدانيّت و 
يّه و فردانيّت الهيّه و مبّشر جمال قدم حضرت جمال ابهى روحى ٔالحبّائه الثّابتين فدا مظهر کلّيّۀ اله

مطلع حقيقت مقّدسۀ ربّانيّه و مادون کّل عباد له و کّل بأمره يعملون مرجع کل کتاب اقدس و هر 
آرا تحّقق  عدل آنچه باالتّفاق و يا باكثريّتبيت ه ب . بيت عدل عمومىه مسئلۀ غير منصوصه راجع ب

أظهر النّفاق و اعرض عن يابد همان حّق و مراد اهّلل است من تجاوز عنه فهو مّمن أحّب الّشقاق و 
کسى که از آن سرپيچى کند او از کسانى است که اختالف را دوست داشته و  مضمون: (رّب الميثاق 
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ولى مراد بيت العدل عموميست  )دوروئى نشان داده و از صاحب عهد و ميثاق روى برگردانده است.
دند بقاعدۀ انتخاب كه از طرف جميع بالد انتخاب شود يعنى شرق و غرب احبّاء كه موجو

   ٩٩“.مصطلحۀ در بالد غرب نظير انگليس اعضائى انتخاب نمايند

ذکر نموده و بيت العدل اعظم را  هم اهلل و هم ولّى امر ،دانيم که قسمت اّول الواح وصايا البتّه مى
اهلل  ولّى امريد فرما مىخوانيم که  را مى بيانىمثًال   .نمايد بينى مى پيشرا ديگر  با يکبوضوح همکارى آن دو 

هايى  آن هيئت خواهد بود.  اّما باز در قسمت ال ينعزل ممتاز اعظم عضو”بيت العدل اعظم و  “رئيس مقّدس”
  توضيح داده شده است. اهلل مستقل از واليت امر ،آن اختياراتبيت العدل اعظم و مرجعيّت و  فوق بيانمثل 

 وسيلۀ فرمايند که جامعۀ بهائى به بابى فراهم مىبه اين ترتيب حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا اس
از آئين بهائى،  عصر ذهبِى  سراسردر فارغ از آنکه اوضاع چگونه پيش رود، قدرت ميثاق محفوظ بماند و 

که بتوانند به او روى  موثّقو منصوص  ىپيروان جمال ابهى هرگز خود را بدون مرکز  مند باشد. هدايت الهى بهره
الگويى  ايجاد قبالوظيفۀ مقّدس خود را در تا بتواند  حفظ گرديدهافت.  اتّحاد جامعۀ بهائى نخواهند يآورند 

   .ايفا نمايد، کنيم تصّورتوانيم  مىشکوه آن را رنگى از  کم نماىبراى اجتماع آينده که 

ت حضرت شوقى اجامعۀ بهائى از نعمت هدايدانيد که تاريخ چگونه رقم زده شد.   البته شما مى
 ۱۹۲۱اهلل از سال  به عنوان ولّى امر – بها) گران يکتاى گوهر مضمون: ( عصماء فريدة جوهرة أبدعآن  –دى افن

شمسى برخوردار بود، دورانى که در آن مؤّسسۀ بيت العدل  ۱۳۳۶تا  ۱۳۰۰ميالدى مقارن با  ۱۹۵۷تا سال 
ميالدى  ۱۹۶۳آوريل  ۲۱روز  اهلل، در  اعظم وجود نداشت.  پنج سال و نيم پس از صعود حضرت ولّى امر

شمسى، آن مؤّسسۀ موعود پا به عرصۀ وجود  ۱۳۴۱بديع و اول ارديبهشت  ۱۲۰مقارن با روز اّول رضوان 
اهلل مقدور نبود جانشينى تعيين کنند که واجد شرايطى باشد که حضرت  گذاشت.  ولى براى حضرت ولّى امر

آيا راهى براى انتصاب ولّى امر ديگرى وجود   موده بودند.عبدالبهاء با آن صراحت در الواح وصايا تعيين فر
داشت؟  چگونه بيت العدل اعظم در غياب يک ولّى امِر در قيد حيات، امور خود را سازمان خواهد داد؟  

توانست پاسخ داده شود زيرا تصميم در بارۀ تمام  اينها سؤاالتى بود که تنها به وسيلۀ خود بيت العدل اعظم مى
بهمى که در آثار مبارکه تصرح نگرديده بود به بيت العدل اعظم واگذار شده بود.  بيت العدل اعظم مسائل م

براى انتخاب و يا ”براستى در مّدت کوتاهى بعد از انتخاب خود، به عالم بهائى اعالم نمود که هيچ راهى 
    .است  پيدا نکرده ١٠٠“دىگذارى براى امکان انتخاب ولّى امر ثانى براى جانشينى حضرت شوقى افن قانون

هاى بعدى کتاب مطالعه خواهيم کرد.  در حال  تر در قسمت بطور مفّصلاين قسمت از تاريخ امر را 
 مبارکۀ حاضر ممکن است مايل باشيد در بارۀ اصول عقايد بهائى آنچنان که توّسط حضرت عبدالبها در الواح

د.  چگونه درک ما از اين اصول ما را به صورت يک وصاياى آن حضرت بيان شده به تأّمل و تفّکر بپردازي
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شود که قسمت زير از  هايتان، توصيه مى به منظور کمک به تأّمالت و بازنگرىدهد؟   جامعه به هم پيوند مى
  بيان فوق را به خاطر بسپاريد:

اساس عقائد اهل بها روحى لهم الفدآء حضرت رّب اعلى مظهر وحدانيّت و فردانيّت الهيّه و ”
مبّشر جمال قدم حضرت جمال ابهى روحى ٔالحبّائه الثّابتين فدا مظهر کلّيّۀ الهيّه و مطلع حقيقت 

و غير آن همه بندگان او هستند و به  مضمون: ( مقّدسۀ ربّانيّه و مادون کّل عباد له و کّل بأمره يعملون
 بيت عدله ع بمرجع کل کتاب اقدس و هر مسئلۀ غير منصوصه راج )کنند فرمان او عمل مى

بيت عدل آنچه باالتّفاق و يا باكثريّت آرا تحّقق يابد همان حّق و مراد اهّلل است من ه ب . عمومى
کسى  مضمون: ( ١٠١“تجاوز عنه فهو مّمن أحّب الّشقاق و أظهر النّفاق و اعرض عن رّب الميثاق.

ئى نشان داده و از که از آن سرپيچى کند او از کسانى است که اختالف را دوست داشته و دورو
  )صاحب عهد و ميثاق روى برگردانده است.

  بخش سى و چهارم
اهلل و بيت  که به واليت امرالواح مبارکۀ وصايا بيانات از  خود را در بارۀ آندر بخش قبل مطالعۀ 

بغير از رسانديم.   نمايد به اتمام العدل اعظم، جانشينان دوگانۀ حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء، اشاره مى
با  حالاساسى دارد.   ىاهلل اهّميت ديگرى است که در پيشرفت امر عناصراين بيانات، الواح وصايا شامل 

  کنيم. مىآغاز عناصر از اين  را بررسى خود ،اين سند دراهلل  مربوط به مؤّسسۀ ايادى امر هاى مطالعۀ قسمت

اهلل را در الواح وصاياى آن حضرت  ايادى امر با ذکراز حضرت عبدالبهاء  بيانشما قبًال چند 
 توانستند مى اهلل ، چنانچه حضرت ولّى امرمنشوردانيد که بر اساس شروط مقّرره در اين  ايد.  مى خوانده

اهلل واقع شود.   ستى اين انتخاب مورد تأييد ُنه تن از ايادى امريبا مى، فرمايندتعيين  خود جانشينىشخصى را به 
 مراقب باشند که کسى با ولى امرفرمايند ايادى بايد  ايد که مى بدالبهاء را خواندههمچنين دستورات حضرت ع

جوا”و آنان را بخاطر آنکه  اهلل مخالفت ننمايد اهلل عباد من االحشاء و الّضلوع بين اهلل محبّة نيران أج“ 
   اند. مجيد فرمودهتحسين و ت )برافروختند خدا بندگان اکباد و قلوب در را الهى عشق شعلۀ مضمون: (

آن حضرت گردد، بطورى که  حضرت بهاءاهلل برمى حياتاهلل به دوران  مؤّسسۀ ايادى امرمبدأ و منشأ 
  را در ايران به اين مقام منصوب فرمودند.قبل از صعود مبارک چهار نفر از مؤمنين برجسته  هاى سالدر 

اعالن حيطه و  جهتاّوليّه در  هاى گام”به منزلۀ  نتوا را مىفرمايند که انتصاب آنان  اهلل مى حضرت ولى امر
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که را اى از خدماتى  حضرت بهاءاهلل شّمه بياناتمشاهده نمود.  در اين  )هترجم(١٠٢“نظم ادارى کار نحوۀ
  يابيم: اند مى اهلل گذارده اهلل انجام داده و تأثيرى را که بر حيات امر ايادى امر

الّذين بهم اشرق نور االصطبار و ثبت حکم االختيار هّلل المقتدر التّکبير و الثّنآء على ايادى امره ”
تکبير و ثنا  مضمون: (١٠٣ “.العزيز المختار و بهم ماج بحر العطآء و هاج عرف عناية اهّلل مولى الورى

اختيار در دست خداوند عزيز و مختار ’بر ايادى امر او باد که از طريق آنان نور صبر درخشيد و حکم 
خوش عنايت موالى عالميان رايحۀ شد و بواسطۀ آنان درياى بخشش به موج آمد و ثابت ‘ است
  وزيد.)

نفرمودند،  بيک از مؤمنين را به اين مقام منصو گرچه حضرت عبدالبهاء در زمان حيات خويش هيچ
آيت ”آنان را از  ىيک ند. ا هاهلل اشاره فرمود اّما در آثار مبارکۀ خويش به چهار نفر ديگر به عنوان ايادى امر

... بسيار نفس مبارکى و شخص ”ناميدند و ديگرى را به اين بيانات توصيف فرمودند:   “آيت هدى”و  “تقوى
فاضل نحرير بود و از مشاهير ... عالم فاضل محترمى بودند ... از بدو حيات تا نفس اخير خدمت بحّق کردند

  “بى داشت نفوس را بنهايت سهولت اقناع ميکرد.مثيل و نظير در تبليغ لسان فصيحى و قّوه عجي علمآء بى
هايى از لسان  ، مجموعۀ سرگذشت“تذکرة الوفاء”توانيد شرح خدمات بعضى از ايادى امراهلل را در  شما مى

    .حضرت عبدالبهاء، بخوانيد

اهلل را تعريف فرموده و  سپس حضرت عبدالبهاء در الواح وصاياى خويش رسمًا مؤّسسۀ ايادى امر
بيانات  حالدهند.   توضيح مىبه آنان تفويض شده ۀ انتصاب مؤمنين به اين مقام شامخ و وظايفى را که وسيل

  خوانيم: مىمربوطه را 

اى ياران ايادى امر اهّلل را بايد ولّى امر اهّلل تسميه و تعيين کند جميع بايد در ظّل او باشند و در ”
د نمود و انشقاق خواست عليه غضب اهّلل و قهره تحت حکم او اگر نفسى از ايادى و غير ايادى تمرّ 

  .زيرا سبب تفريق دين اهّلل گردد

و وظيفۀ ايادى امر اهّلل نشر نفحات اهّلل و تربيت نفوس و تعليم علوم و تحسين اخالق عموم و ”
تقديس و تنزيه درجميع شئونست از اطوار و احوال و کردار و گفتار بايد تقواى الهى ظاهر و آشکار 

  .اشدب

و اين مجمع ايادى در تحت ادارۀ ولّى امر اهّلل است که بايد آنانرا دائمًا بسعى و کوشش و جهد ”
در نشر نفحات اهّلل و هدايت من على أالرض بگمارد زيرا بنور هدايت جميع عوالم روشن گردد و 
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گردد و روى زمين ئى در اين امر مفروض بر کّل نفوس فتور جائز نه تا عالم وجود جنّت ابهى  دقيقه
بهشت برين شود و نزاع و جدال امم و ملل و شعوب و قبائل و دول از ميان برخيزد کّل من على 

   ١٠٤“.أالرض ملّت واحده و جنس واحد و وطن واحد گردد

اهلل هشدار داده  بيانى را که قبًال مطالعه نموديم و در آن به ايادى امرکه بود  در اين رابطه مفيد خواهد
مراقب باشند، مجّددًا بخوانيم.  بخصوص توّجه داشته باشيد که آنان به با امر اهلل در مورد مخالفت شده که 

  هستند:مأمور چه اقدامى 

البتّه هر مغرور ارادۀ فساد و تفريق نمايد صراحًة نميگويد که غرض دارم البّد بوسائلى چند و ”
اهل بها گردد مقصود اين است که ئى چون زر مغشوش تشبّث نمايد و سبب تفريق جمع  بهانه

ايادى امر اهّلل بايد بيدار باشند بمحض اينکه نفسى بناى اعتراض و مخالفت با ولّى امر اهّلل گذاشت 
ئى از او قبول ننمايند چه بسيار که باطِل  فورًا آنشخص را اخراج از جمع اهل بها نمايند و ابدًا بهانه

  ١٠٥“.كندمحض بصورت خير درآيد تا القاى شبهات 

  .دهيدافزايش اهلل را  کند که درک خود از مؤّسسۀ ايادى امر هاى زير به شما کمک مى تمرين

  طبق الواح مبارکۀ وصاياى حضرت عبدالبهاء، چه کسى بايد ايادى امر اهلل را تسميه و تعيين نمايد؟ .۱
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________ کنند؟  اهلل تحت حکم چه کسى انجام وظيفه مى ايادى امر .۲
 ____________________________________________________________________   

  اهلل عبارتند از وظايف ايادى امر .۳
   ________________________________________________________  –  الف
   ________________________________________________________  –  ب
   ________________________________________________________  –  ج
   ________________________________________________________  –  د
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اهلل بايد در اطوار، احوال، کردار و گفتار خود  فرمايند ايادى امر تى را مىاحضرت عبدالبهاء چه صف .۴
  ______________________________________________________  ظاهر و آشکار سازند

 ____________________________________________________________________  
  ___________________  چه چيزى را بايد انتشار دهند؟اهلل  ايادى امرالواح مبارکۀ وصايا بر طبق  .۵

 ____________________________________________________________________   
  _______  اهلل بايد براى هدايت چه کسى تالش نمايند؟ وصايا، ايادى امر طبق فرمودۀ الواح مبارکۀ .۶

 ____________________________________________________________________   
اهلل به محض اينکه نفسى بناى اعتراض و مخالفت با ولّى  طبق فرمودۀ الواح مبارکۀ وصايا، ايادى امر .۷

  ___________________________________  امر اهلل گذاشت فورًا بايد چه کارى انجام دهند؟
 ____________________________________________________________________   

اهلل را که توّسط حضرت  د نام چهار ايادى امرتواني چنانچه به منابع الزم دسترسى داريد، ببينيد مى .۸
اهلل  بهاءاهلل منصوب گرديدند و چهار نفر ديگرى که حضرت عبدالبهاء در آثارشان به عنوان ايادى امر

اسامى آنان را در خاطرتان نگه داريد و طّى ساليان  خوب است کهند پيدا کنيد.  ا هبه آنان اشاره فرمود
که توانستيد در را  بيشترىاّطالعات  گونه طالعات خود در آئين بهائى، هرآينده به صورت قسمتى از م

  آورى نماييد.  مورد آنان جمع

اهلل در دوران قيادت حضرت ولّى  مقّرر گرديده، مؤّسسۀ ايادى امر الواح مبارکۀ وصاياهمانگونه که در 
 ۱۹۵۷تا سال  ۱۹۵۱از سال اهلل  و وظايفش تفصيل داده شد.  حضرت ولّى امر اهلل توسعۀ بيشترى يافت امر

به اين مقام شامخ منصوب فرمودند که در زمان سى و دو نفر از احبّا را شمسى)  ۱۳۳۶تا  ۱۳۳۰(ميالدى 
و  ۱۹۲۵در بين سالهاى نفر از آنها در قيد حيات بودند.   ۲۷هنوز ) ۱۳۳۶( ۱۹۵۷صعود مبارک در سال 

ا روت و تاى مانند مار از احبّا، از جمله احبّاى اّوليّه شمسى)، ده نفر ديگر ۱۲۹۴ -۱۳۳۱ميالدى ( ۱۹۵۲
جان اسلمونت، پس از صعودشان ايادى ناميده شدند.  بعدًا خواهيم ديد که ايادى امر اهلل، در مقام حارسان 

المنافع حضرت بهاءاهلل که اکنون در مرحلۀ جنينى است، چگونه جامعۀ بهائى را در  جامعۀ جهانِى مشترک
نج سال و نيمۀ حّساس و بحرانى، بين صعود حضرت ولّى امر اهلل و انتخاب بيت العدل اعظم طول مدت پ

تواند قانونى  رهبرى نمودند.  همچنين خواهيم ديد که بيت العدل اعظم که بعد از رسيدن به اين نتيجه که نمى
اى، گسترش  مشاورين قاّرهوضع کند که انتخاب تعداد بيشترى ايادى امر اهلل را ممکن سازد، با تأسيس هيئت 

   .وظايف حياتى آنان به دوران آينده را ميّسر ساختند
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هاى مهم در تاريخ امر الهى، سؤال زير را در گروه خود  اين پيشرفتخود از  مطالعۀ آمادگى جهتبراى 
، امخشچنين  ىمقامبا  افرادى منتصبمتشّکل از  بلندمرتبه،اى چنين  قرار دهيد:  وجود مؤّسسه مورد بحث

به استقرار وحدت عالم انسانى کمک  ىاهلل، به چه طريق ليغ و صيانت امربه وظايفى مربوط به تبموّظف 
  کند؟ مى

  بخش سى و پنجم
به رفتار ناقضين عهد و ميثاق  راجع تواند از وفور بيانات انسان نمى ،الواح مبارکۀ وصايا  در هر مطالعۀ

يکى ناميدند.   “مرکز نقض”دعلى که حضرت عبدالبهاء او را دچار شگفتى نشود، بخصوص رفتار ميرزا محمّ 
کاشتن  دررقى که ناقضين در بارۀ ُط  مابحث از  جزئى درهاى گذشته  در يکى از بخشاز اين بيانات مبارکه، 

خود در  شخصِى  که وقتى که به مطالعۀ حائز اهّميّت است رابطهدر اين   .نقل گرديدکوشند،  مى نفاقبذر 
امکان  “کتاب عهد”چون در  دهيد يک نکتۀ خاص را مّد نظر داشته باشيد:  رکۀ وصايا ادامه مىالواح مبا
حضرت عبدالبهاء، در صورت وفادار ماندن به منويّات والد ارجمندش، قيد شده بعد از محّمدعلى جانشينى 

ار و رفتار خود علنًا عهد و که محّمدعلى با گفتگونه شّکى باقى نگذارد  جاى هيچالواح وصايا الزم بود که بود، 
از اين طريق حضرت عبدالبهاء احبّا را از به دام افتادن در اّدعاهاى باطل محّمدعلى .  ميثاق را نقض کرده بود

ى با روشن کردِن موقعيّت محّمدعلتوانيد تصّور کنيد که  يقينًا مى  .داشتند پس از صعود حضرتشان محفوظ مى
اى که بر  به سنگينى وظيفهحد ضرورى بود.   اهلل و رشد جامعۀ بهائى تا چه امر، براى پيشرفت کامل ىقاطعيّت

کوشيد بر سر راه ايشان  افتاد و به موانعى که محّمدعلى مى دوش حضرت شوقى افندى در مقام ولى امر اهلل مى
    .ايجاد کند بينديشيد

بالفاصله پس از دو  بيانين کنيم.  ا طوالنى مربوط به ناقضين نظر مى بياندر اينجا فقط به يک 
طور که خواهيد  همان  آيد. مى ايد، به خاطر سپردهآنها را قبًال اّول الواح وصايا که  قسمتپاراگراف آغازين از 

هايى که بسيارى  فداکارىذکر  به شود و اهلل شروع مى ديد، اين قسمت با نصايحى در مورد اهّميّت صيانت امر
سپس صحنۀ   پردازد. و جان خود را در سبيل معبود فدا کردند مى نمودند تحّمل اهلل به خاطر امر هشريف از نفوس

 شرايط ،طول پنجاه سال تحّمل فرمودند مشّقاتى که حضرت بهاءاهلل درشهادت حضرت اعلى در تبريز و 
ن حضرت که به آرا چال تحت آن قرار داشتند و تبعيدهاى پياپيى  اى که در دوران مسجونيت در سياه ظالمانه

آن  ناتنى برادرِ  خيانت افزود بر اين آالم شديده آنچه شود که سازد.  به ما يادآور مى تحميل شد خاطرنشان مى
اّما پرورده بود، در ظّل الطاف خود ضرتش به او محبّت ورزيده و او را يعنى ميرزا يحيى بود که ح ،ذات مقّدس
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در بطن اين وقايع است که حضرت   ده بود.را نمو مبارک قصد جان هيکل و نيرنگ هدعخُ  با و نهايتًاا
  سازند. عبدالبهاء موقعيّت محّمدعلى را آشکار مى

اى احبّاى الهى اعظم امور محافظۀ دين اهّلل است و صيانت شريعت اهّلل و حمايت امر اهّلل و ”
فدا کردند  خدمت کلمة اهّلل در اين سبيل هزاران نفس خون مطّهر را سبيل نمودند و جان عزيز را

م دين اهّلل افراشتند و بخون خويش آيات توحيد نگاشتند سينۀ کنان بقربانگاه شتافتند و علَ  رقص
مبارک حضرت اعلى روحى له الفدآء هدف هزار تير بال شد و قدوم مبارک جمال ابهى روحى 

مبارک در ٔالحبّائه الفدآء از ضرب چوب در مازندران زخم و مجروح گرديد و گردن مقّدس و پاى 
زندان طهران اسير کند و زنجير گشت و مّدت پنجاه سال در هر ساعتى بال و آفتى رسيد و ابتال و 
مصيبتى رخ داد از جمله بعد از صدمات شديده از وطن آواره و مبتالى آالم و محن شد و در عراق 

آن شهر بارض سرّ  نيّر آفاق معرض کسوف از اهل نفاق بود و عاقبت سرگون بمدينۀ کبيره گشت و از
نفى گرديد و از خّطۀ بلغار در نهايت مظلوميّت بسجن اعظم ارسال گشت آن مظلوم آفاق روحى 
ٔالحبّائه الفدآء چهار مرتبه از شهرى بشهرى سرگون گرديد تا در اين زندان بحبس مؤبّد استقرار يافت 

يک بال از بالياى واردۀ بر و در سجن قاتالن و سارقان و قّطاع طريق مسجون و مظلوم گرديد اين 
  .جمال مبارک بود بالياى ديگر را بر اين قياس نمائيد

از جملۀ از بالياى جمال قدم ظلم و عدوان و ستم و طغيان ميرزا يحيى بود که آن مظلوم مسجون ”
با وجود آنکه او را از صغر سّن در آغوش عنايت پرورش داد و در هر دمى انواع نوازش مبذول فرمود 

ذکرش را بلند کرد و از هر آفات محافظه نمود و عزيز دو جهان فرمود و با وجود وصايا و نصائح و 
شديدۀ حضرت اعلى و تصريح بنّص قاطع ايّاک ايّاک ان تحتجب بالواحد أالّول و ما نزّل فى 

واحد  و )مبادا مبادا به سبب واحد اّول و آنچه که در بيان نازل شده محتجب شوى. مضمون: (البيان 
اّول نفس مبارک حضرت اعلى و هجده حروف حّى هستند باز ميرزا يحيى انکار نمود و تکذيب 
کرد و القاى شبهات نمود و از آيات بيّنات چشم پوشيد و اغماض کرد اى کاش باين اکتفا مينمود 

ه فساد و بلکه دم اطهر را هدر کرد و فرياد واويال بلند نمود و نسبت ظلم و ستم داد در ارض سرّ چ
ئى برپا کرد تا آنکه سبب شد که نيّر اشراق باين سجن اعظم سرگون شد و در مغرب اين زندان  فتنه

 .مظلومًا افول فرمود

اى ثابتان بر پيمان مرکز نقض و قطب شقاق ميرزا محّمد على چون منحرف از ظّل امر شد و نقض ”
هّلل انداخت و تشتيت حزب اهّلل نمود و ميثاق نمود و تحريف آيات کتاب کرد و خلل عظيم در دين ا
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ببغضاء عظيم قيام بر اذيّت عبدالبهآء کرد و بعداوت بينهايت بر اين عبد آستان مقّدس هجوم کرد 
تيرى نماند که بر سينۀ اين مظلوم نينداخت زخمى نماند که روا نداشت زهرى نماند که در کام اين 

رق از حضرت اعلى روحى ٔالرّقائهم الفدآء ناکام نريخت قسم بجمال اقدس ابهى و نور مش
که از اين ظلم اهل سرادق ملکوت ابهى گريستند و مالٔ  )روح من فداى بندگانش باد مضمون: (

اعلى نوحه و ندبه نمايند و حوريّات فردوس بجزع و فزع آمدند و طلعات مقّدسه ناله و فغان کنند 
ه بر ريشۀ شجرۀ مبارکه زد و ضربت شديده بر ئى رسيد که تيش انصاف بدرجه ظلم و اعتساف اين بى

هيکل امر اهّلل وارد آورد دوستان جمال مبارک را سرشک خونين از ديده جارى کرد و دشمنان حّقرا 
خوشنود و شادمان نمود بسا طالبان حقيقت را بنقض عهد از امر اهّلل بيزار کرد و اّمت مأيوس يحيى 

رد و دشمنان اسم اعظم را جرى و جسور نمود آيات محکماترا را اميدوار نمود خويشتن را منفور ک
بگذاشت و القاى شبهات کرد و اگر تأييدات موعودۀ جمال قدم پى در پى باين الشىء نميرسيد 
بکلّى امر اهّلل را محو و نابود مينمود و بنيان رحمانى را از اساس برميانداخت ولى الحمد هّلل نصرت 

مالٔ اعلى هجوم نمود و امر اهّلل مرتفع گرديد و صيت حّق جهانگير شد ملکوت ابهى رسيد و جنود 
کلمة اهّلل مسموع آفاق گشت علم حّق مرتفع شد و رايات تقديس باوج اثير رسيد و آيات توحيد 
ترتيل گرديد حال محض حفظ و صيانت دين اهّلل و وقايه و حمايت شريعت اهّلل و مصونيّت امر اهّلل 

ثابتۀ در حّق او تشبّث بايد نمود زيرا انحرافى اعظم از اين تصّور نگردد قوله تعالى  بنّص آيۀ مبارکۀ
و تقّدس ولکن احبّائى الجهالٓء اتّخذوه شريکًا لنفسى و فسدوا فى البالد و کانوا من المفسدين 

ولى دوستان نادان من او را شريک نفس من قرار دادند و در شهرها فساد کردند و از  مضمون: (
اند  ذلک رفته اند مع قدر ناس جاهلند نفوسيکه تلقاء حضور بوده مالحظه نما که چه  اسدين شدند.)ف

اند الى ان قال جلّت صراحته اگر آنى از ظّل امر منحرف شود معدوم  و چنين سخنها اشتهار داده
بمقدار قدر تأکيد است که آنى انحراف تصريح فرموده زيرا   صرف خواهد بود مالحظه فرمائيد چه

رأس شعر اگر بيمين و يسار ميل حاصل شود انحراف تحّقق يابد و ميفرمايد معدوم صرف خواهد 
شد چنانکه حال مالحظه مينمائيد که غضب الهى چگونه احاطه نموده و يومًا فيومًا رو بانعدامست 

ياران او را در  پس بزودى او را و  مضمون: ( ١٠٦“.فسوف ترونه و اعوانه سرًّا و جهارًا فى خسران مبين
  ظاهر و در باطن در زيان آشکار خواهى ديد.)
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 ۱۰۵ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  بخش سى و ششم
توان  که مى انذارىعهد و ميثاق در بخش قبل ما را براى تفّحص در مؤّکدترين  بررسى رفتار ناقضينِ 

ر دهند که د در اين الواح حضرت عبدالبهاء به ما هشدار مى  ده است.پيدا کرد، آماده نمو در الواح وصايا
 چنين خويش وصاياىباشيم و کامًال از آنان دورى جوييم.  در قسمت دّوم  هوشيارعهد و ميثاق  برابر ناقضينِ 
  فرمايند: مرقوم مى

بارى از اساس اعظم امر اهّلل اجتناب و ابتعاد از ناقضين است زيرا بکلّى امر اهّلل را محو و شريعت ”
د اى ياران بايد رحم بر حضرت اعلى و وفا بجمال اهّلل را سحق و جميع زحمات را هدر خواهند دا

مبارک نمود و بجميع قوى کوشيد که جميع اين باليا و محن و صدمات و خونهاى پاک مطّهر که 
  ١٠٧“.در سبيل الهى مسفوک شده هدر نرود

و سپس توضيح  دادهرفتار ناشايستۀ ميرزا محّمدعلى به مطلب ادامه  حضرت عبدالبهاء با شرح
  دهند: مى

مقصود اين است که ياران عهد و پيمان بايد بيدار باشند که مبادا بعد از اينمظلوم اين شخص ”
محرّک متحرّک رخنه نمايد و سرًّا القاى شبهات و فساد کند و بکلّى امر اهّلل را از ريشه براندازد 

جو و فحص نمائيد البتّه صد البتّه از معاشرت او احتراز نمائيد و دّقت نمائيد و متوّجه باشيد و جست
که اگر نفسى را سرًّا جهرًا با او ادنى مناسبتى آنشخص را نيز از ميان خودتان خارج کنيد زيرا فساد 

  ١٠٨“.و فتن ميشود

که در آن قاطعانه راجع به رفتار و نيّات ناقضين  بيانى به دنبالسّوم وصاياى مبارکه،  بخشو در 
  مايند:فر به ما توصيه مىگويند،  سخن مى

ذا بايد احبّاى الهى بکلّى از آنان اجتناب و احتراز نمايند و دسايس و وساوس ايشانرا مقاومت له”
کنند و شريعت اهّلل و دين اهّلل را محافظه نمايند و جميع ياران بنشر نفحات اهّلل پردازند و بتبليغ 

 .“١٠٩کوشند

مکن است ازخودمان بپرسيم ناقضين احتياج به تفّکر دارد.  م طرد در بارۀحضرت عبدالبهاء  انذار
گيرند اينچنين  سر راهمان قرار مىبر نسبت به تمام افراد ديگرى که  نچرا برخورد ما با ناقضين با رويکردما

نفوس بباريم و  همۀفرمايند محبّت قلبى خود را بر  متفاوت است؟  چرا حضرت عبدالبهاء که به ما توصيه مى
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  ۱، واحد عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۱۰۶

، “طرد”؟  آيا مفهوم که ناقضين پيمان حضرت بهاءاهلل را طرد کنيمد فرماين بيگانگان را دوست انگاريم، مى
  گذارد؟ نمىبه جا  منفى بسيار اين روزها، اثرى الاقل

که حضرت عبدالبهاء از ما  توّجه داشته باشيمکوشش براى پاسخ دادن به اين سؤاالت بايد  حيندر 
آنان را  نسبت بهيا احساس دشمنى  از داريمابرترين شائبۀ خصومتى نسبت به ناقضين  خواهند که کوچک نمى

 آنهاخواهند اين است که آنان را به حال خود بگذاريم و از تماس با  تنها چيزى که از ما مى  به دل راه دهيم.
تصّور کنيد که يکى از   فرمايد. اهلل مى خوددارى کنيم.  و آن حضرت اين خواهش را به خاطر صيانت امر

: که شايد با خودش گفته باشدت که هشدار حضرت عبدالبهاء را در آن زمان بپذيرد.  مؤمنين مايل نبوده اس
 براى دستانش و از کوشش حضرت عبدالبهاء بيش از حد نگرانند.  از صحبت کردن با محّمدعلى و هم”

من بر عهد و پيمان ثابت و  گذشته از اين،حاصل شود؟   است با آنان چه ضررى ممکن کردن استدالل
توانست براى خودش و براى  مى را چه عواقبى شخصرفتار اين   “بآسانى اغوا شوم. ممکن نيستم و راسخ

يکى  د منتخبات زير ازگرد ، توصيه مىسؤالدر مورد اين  در تفّکرکمک به شما براى  . دجامعۀ بهائى ببار آورَ 
  ح حضرت عبدالبهاء خطاب به احبّاى غرب را بخوانيد. الوا از

 از کليولند در که گرديد معلوم مضامين از فاصله بدون رسيد متتابعًا تو از نامه سه پيمان بر ثابت اى”
 پيش از اهّلل سبحان يافته فتور الفت احباب ميان در و است شده متأثّر قلوب ناقضين بعضى همسات

 اين تا ندانداز اختالف احبّا ميان ميخواهند ئى بوسيله و کمينند در ناقضان که شده اخبار مرتبه صد
   .نمودند غفلت تصريح اين از احبّا چگونه اين وجود با شود ميثاق بنقض منتهى اختالف

 امور عواقب از و بود دانا و بود عالم بهآءاهّلل حضرت يا مختصر غايت و است متين و محکم مسئلۀ”
 از اّول گرفت احبّا عموم از اعلى قلم از عظيمى باين ميثاق و عهد اين خطاکار و نادان يا باخبر

 که فرمود تصريح اعلى قلم باثر و نمود بتوّجه امر و کرد باطاعت امر و منتسبين و افنان و اغصان
  :است اعظم غصن اقدس کتاب آيۀ اين از مقصود

 من انشعب الّذى اهّلل اراده من الى توّجهوا المآل فى المبدإ  کتاب قضى و الوصال بحر غيض اذا’”
آنگاه که بحر وصال فرو نشيند و کتاب ظهور به پايان رسد، به کسى  ضمون: م( ‘القديم أالصل هذا

 )که خداوند او را اراده فرموده، کسى که از اين ريشۀ قديم و جاودانى منشعب گرديده، توّجه نماييد.
 توّجه اهّلل احبّآء عموم و منتسبين و افنان و اغصان اى بايد من صعود از بعد که اينست مجمل معناى

  ١١٠“.کنيد قديم اصل از منشعب رعبف
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 ۱۰۷ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  بخش سى و هفتم
در اينجا بايد به بحث خود در مورد نقض عهد خاتمه دهيم و بخاطر داشته باشيم که سعى ما در اين 

آفرين در زندگى فردى و جمعى ما است.  احتياجى  واحد متوّجه قّوۀ عهد و ميثاق به عنوان نيرويى وحدت
افتد.  اکثر ما هرگز در اين موقعيّت نخواهيم  ه بوضوح مکّررًا در امر اتّفاق نمىاى بپردازيم ک نيست که به مسئله

بود که با فردى روبرو شويم که از ظّل عهد و ميثاق خارج شده باشد، و اگر احتماًال اين اتّفاق بيفتد، تنها کارى 
مرى است که چنين افراد را که بايد انجام دهيم اينست که از تماس با او اجتناب کنيم.  بر عهدۀ مؤّسسات ا

  .اندازند خنثى نمايند هايى را که به راه مى نصيحت کنند و دسيسه

.  استاز مراقبت دائمى در مقابل خطر نقض عهد  تربه مراتب بيششامل مسائلى اهلل  صيانت امرالبته 
کنند.  قبًال  ن مورد اشاره مىايم به ماهيّت وظيفۀ ما در اي نقل کرده الواح مبارکۀ وصايابسيارى از جمالتى که از 

  “.بفرمائيد استيحاش نهايت اختالف از و كنيد صيانت را اهلل شريعت و نمائيد محافظه را اهلل امر”خوانديم که: 
 اهلل امر حمايت و اهلل شريعت صيانت و است اهلل دين محافظۀ امور اعظم”حضرت عبدالبهاء اشاره فرمودند که 

  “.اهلل کلمة خدمت و

اهلل گرچه ماهيّتش با وظايف مؤّسسات امرى مختلف است، با اين حال  وظيفۀ ما در قبال صيانت امر
جنبۀ ديگر است.   چندجانبهاهلل يک جنبه از اين مسئوليّت  بندى به حقايق امر وظيفۀ سنگينى است.  مثًال پاى

زير نگاه کنيد و  جمالتکنيم.  به  مىرسى جنبۀ دّوم را بيشتر بر حالشود.   به نحوۀ رفتار و سلوک ما مربوط مى
اهلل را محافظه نمايد.   تواند مصالح امر اماتى که توضيح داده شده چگونه مىدکه اق نماييد در گروه خود بحث

  بنويسيد.جاى خالى را در  گفتگوهايتانبعضى از نتايج 

  _________________________________________________  :کارى در جميع امور درست .۱
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  _______________________________________________ عّفت و عصمت در حّد کمال:  .۲
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
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  ۱، واحد عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل – ۱۰۸

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________________________ پاک کردن قلب از هر گونه تعّصب:  .۳
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  _______________________________ شوق و شادمانى بودن براى دوست و بيگانه: ت سرچشمۀ .۴
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  _____________________ : يابيم که خود را در آن مىسبب وحدت و اتّحاد بودن در هر موقعيّتى  .۵
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  .به خاطر بسپاريدآنرا  باشيدمايل  حاالشايد ايد،  اگر قبًال در يک موقعيّت ديگر بيان زير را حفظ نکرده

امروز نظر کل بايد بامورى باشد که سبب انتشار امر اهّلل گردد حّق شاهد و گواه است که ضرّى از ”
براى اين امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت مابين احباب نبوده و نيست 

[از  مضمون: ( ١١١“.باسمه المؤلّف العليم الحکيم اجتنبوا بقدرة اهّلل و سلطانه ثّم الّفوا بين القلوب
فساد و نزاع] بقدرت و قّوت خداوند اجتناب کنيد و باسم الفت دهنده و دانا و حکيم او قلوب را به 

  )هم پيوند دهيد.
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 ۱۰۹ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

  بخش سى و هشتم
 يم،اهلل هشيار باش خواهد در حفظ و صيانت امر که از ما مىهايى  توصيه عالوه بر الواح مبارکۀ وصايا

اهلل بکوشيم.  حضرت عبدالبهاء با اين بيانات ما  ناپذير در تبليغ امر که به نحوى خستگىنمايد  دعوت مىما را 
  فرمايند: را نصيحت مى

اى ثابتان بر پيمان اين طير بال و پر شکسته و مظلوم چون آهنگ مالٔ اعلى نمايد و بجهان پنهان ”
ود گردد بايد افنان ثابتۀ راسخۀ بر ميثاق اهّلل که از شتابد و جسدش تحت اطباق قرار يابد يا مفق

اند با حضرات ايادى امر اهّلل عليهم بهآء اهّلل و جميع ياران و دوستان باالتّفاق  سدرۀ تقديس روئيده
ئى آرام نگيرند و آنى  بنشر نفحات اهّلل و تبليغ امر اهّلل و ترويج دين اهّلل بدل و جان قيام نمايند دقيقه

ئى  راحت نکنند در ممالک و ديار منتشر شوند و آوارۀ هر بالد و سرگشتۀ هر اقليم گردند دقيقهاست
نياسايند و آنى آسوده نگردند و نفسى راحت نجويند در هر کشورى نعرۀ يابهآءأالبهى زنند و در هر 

برافروزند تا شهرى شهرۀ آفاق شوند و در هر انجمنى چون شمع برافروزند و در هر محفلى نار عشق 
در قطب آفاق انوار حّق اشراق نمايد و در شرق و غرب جّم غفيرى در ظّل کلمة اهّلل آيد و نفحات 

  قدس بوزد و وجوه نورانى گردد و قلوب ربّانى شود و نفوس رحمانى گردد.

اين  در اين ايّام اهّم امور هدايت ملل و امم است بايد امر تبليغ را مهم شمرد زيرا اّس اساس است”
ئى آرام نيافت تا آنکه صيت امر اهّلل  عبد مظلوم شب و روز بترويج و تشويق مشغول گرديد دقيقه

آفاقرا احاطه نمود و آوازۀ ملکوت ابهى خاور و باختر را بيدار کرد ياران الهى نيز چنين بايد بفرمايند 
  اينست شرط وفا و اينست مقتضاى عبوديّت آستان بها.

ح بکلّى خود را و جميع شئونرا فراموش نمودند و ترک سر و سامان کردند و حواريّون حضرت رو”
مقّدس و منزّه از هوى و هوس گشتند و از هر تعلّقى بيزار شدند و در ممالک و ديار منتشر شدند و 
بهدايت من على أالرض پرداختند تا جهانرا جهان ديگر کردند و عالم خاک را تابناک نمودند و 

ى در ره آن دلبر رحمانى جانفشانى کردند و هر يک در ديارى شهيد شدند فبمثل هذا بپايان زندگان
  چنين عمل کنند).    باشد که اهل عمل اين مضمون: (١١٢ “.فليعمل العاملون

در ميان گذاردن  لّذِت و مطمئنًّا از  ايد کردهبررسى هاى متسلسل  شما موضوع تبليغ را قبًال در اين دوره
قلوبمان ملتهب باشد، باز هم به هرچقدر شديد در شوق تبليغ  اّماايد.   س زيادى برخوردار بودهپيام الهى با نفو
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شعلۀ عشق الواح مبارکۀ وصايا، نصايح آن حضرت در  لعۀامطحضرت عبدالبهاء و  مقّدس وجود خاطر آوردن
 بيان فوقبا توّجه به ت زير را سازد.  جمال تر مى ابالغ تعاليم مقّدسه به نفوس مستعّده را مشتعل اشتياقو  الهى

   تکميل نماييد:

  __________ فرمايند که پس از صعود آن حضرت بايد همۀ ما باالتّفاق  حضرت عبدالبهاء به ما مى .۱
  به دل و جان قيام نماييم.  __________________________________________________ 

و ديار  _______نکنيم __________آرام نگيريم  _______فرمايند که حضرت عبدالبهاء توصيه مى .۲
  هر اقليم گرديم. ___________هر بالد  ________

و سر  ________و آواره ____________استراحت نكنند در ممالك  ئى آرام نگيرند و آنى دقيقه .۳
در هر  ___________و نفسى  _________و آنى  _______دقيقه ئى . __________گشته 

هر و در ___________هر انجمنى  و در __________و در هر شهرى  ___________كشورى 
 . __________________محفلى 

و آوارۀ هر بالد و  يمدر ممالک و ديار منتشر شو يمو آنى استراحت نکن ئى آرام نگيريم ما بايد دقيقه” .۴
در هر کشورى  يمو نفسى راحت نجوي يمو آنى آسوده نگرد يمئى نياساي دقيقه يمسرگشتۀ هر اقليم گرد
و در هر  يمو در هر انجمنى چون شمع برافروز يمرۀ آفاق شوو در هر شهرى شه يمنعرۀ يابهآءاالٔبهى زن

   يم تا:محفلى نار عشق برافروز
و  _________________________و در شرق و غرب  ________________در قطب آفاق 

  . ___________و نفوس  __________ و قلوب _________و وجوه  _____نفحات قدس 
   _______________  فرمايند که در اين ايّام اهّم امور ىرکۀ خود محضرت عبدالبهاء در وصاياى مبا .۵

 ____________________________________________________________________   
  _____________________________________________ تبليغ امر اهلل از اهّم امور است زيرا  .۶

 ____________________________________________________________________   
  ___________________________________  فرمايند که شب و روز حضرت عبدالبهاء به ما مى .۷

 ____________________________________________________________________   
  _________________________________________________ اى آرام نيافتند تا آنکه  دقيقه .۸

 ____________________________________________________________________   
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نست اى نياراميم زيرا اي اهلل دقيقه فرمايند که در ترويج امر حضرت عبدالبهاء به ما توصيه مى .۹
  .______________________________________و اينست مقتضاى  _________________

بندگى آستان رسد که بيان فوق حاکى از ارتباط خاّصى بين کوشش براى ترويج امر اهلل و  به نظر مى
ر کنيد و تفکّ  بندگى آستان الهى شرايطباشد.  شايد مايل باشيد با ساير اعضاى گروهتان در بارۀ  مى مبارک

  مشاهده شود.شرايط تواند به منزلۀ يکى از آن  ببينيد بچه طريق تبليغ مى

  بخش سى و نهم
در اوايل مطالعات خود در بارۀ عهد و ميثاق، متوّجه شديم که اين مطالعه ما را از دو موضوِع مستمّر و 

ّجه کنند، و ديگرى مربوط به سازد.  يکى مفهوم يک مرکز است که همه بايد به آن تو کامًال مرتبط آگاه مى
خوانند و ما به محض دخول  اخالق و سلوک مطلوبى است که حضرت بهاءاهلل ما را به تمّسک به آن فرا مى

عالوه بر نصايح خاّصى که صيانت و  الواح مبارکۀ وصايانماييم.   در ظّل خيمۀ ميثاق به رعايت آن تعّهد مى
 موازيِن ، به ساير جوانب اين “کتاب عهد”شامل بياناتى است که مانند  ،يدفرما تبليغ امر اهلل را به ما توصيه مى

  پردازد:  مى اخالقى

اى احبّاى الهى در اين دور مقّدس نزاع و جدال ممنوع و هر متعّدى محروم بايد با جميع طوائف و ”
نمود بلکه قبائل چه آشنا و چه بيگانه نهايت محبّت و راستى و درستى کرد و مهربانى از روى قلب 

ئى رساند که بيگانه خود را آشنا بيند و دشمن خود را دوست شمرد يعنى  رعايت و محبّت را بدرجه
ابدًا تفاوت معامله گمان نکند زيرا اطالق امريست الهى و تقييد از خواّص امکانى لهذا بايد فضائل 

 انوار آفتاب و کماالت از حقيقت هر انسانى ظاهر شود و پرتوش شمول بر عموم يابد مثالً
روحرا پرورش دهد و  عالمتابست و باران رحمت پروردگار مبذول بر عالميان نسيم جانبخش هر ذى 

مائدۀ الهى جميع کائنات حّى را نصيب شود بهمچنين عواطف و الطاف بندگان حّق بايد بنحو 
  اطالق شامل جميع بشر گردد در اينمقام ابدًا تقييد و تخصيص جائز نه.

ياران مهربان با جميع ملل و طوائف و اديان بکمال راستى و درستى و وفاپرستى و پس اى ”
مهربانى و خيرخواهى و دوستى معامله نمائيد تا جهان هستى سرمست جام فيض بهائى گردد و 
نادانى و دشمنى و بغض و کين از روى زمين زائل شود ظلمت بيگانگى از جميع شعوب و قبائل 

گردد اگر طوائف و ملل سائره جفا کنند شما وفا نمائيد ظلم کنند عدل بنمائيد  بانوار يگانگى مبّدل
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اجتناب کنند اجتذاب کنيد دشمنى بنمايند دوستى بفرمائيد زهر بدهند شهد ببخشيد زخم بزنند 
اينست صفت مخلصين و نشانۀ  مضمون: ( ١١٣“.مرهم بنهيد هذا صفة المخلصين و سمة الّصادقين

   )گويان راست

براى ما به عنوان اعضاى جامعۀ پيروان اخالقى که  ىدر بارۀ موازينواحد بعدى اين کتاب  در دو
دو در اين رابطه کافى است که  براى مطالعۀ کنونى ما  بيشتر گفتگو خواهيم کرد.حضرت بهاءاهلل مقّرر شده، 

  موضوع حياتى را مورد کاوش قرار دهيم.

برحذر  جدال و نزاع، ما را از “کتاب عهد”اء، همانند حضرت عبدالبه اّوًال الواح وصاياى مبارکۀ
به اين موضوع پرداخته شده است، و يک بار قبًال در چندين نوبت  ،هاى متسلسل در اين دورهداشته است.  

 به.  به اين موضوع بر خورديم هاى قبل، اهلل در يکى از بخش در بارۀ صيانت امر گفتگوهايمانضمن هم ديگر 
  جامعۀ بهائى تأّمل و تفّکر کنيد. رباختالف  آور زياناثرات  ايد که دربارۀ داشته فرصت زيادى اين ترتيب شما

که اغلب  خصائص شخصى و کمبودهاى فردىبه برخى از آنچه در اين مرحله مفيد خواهد بود آنست که 
ه بايد بر آنها غلبه خصوصيّاتى ک طبق معمول، هنگام تجزيه و تحليِل   بيانديشيم.گردد  سبب نزاع و جدال مى

 چ.  بنا بر اين، بدون اشاره به هيگرفتار نشويم همۀ ما بايد مواظب باشيم که در دام غيبت و بدگويىنماييم، 
 پيکرتواند بر  فرد خاّصى بکوشيد تا در بارۀ اينکه چگونه هر يک از خصايص زير، چنانچه کنترل نشود، مى

بعضى از نتيجه تا منظور شده شما براى هايى  فاصلهنماييد.   کسبهايى  و آسيب وارد سازد، بينش فشارجامعه 
  هاى خود را بنويسيد. گيرى

  ____________________________________________________  آرزوى تسلّط بر ديگران .۱
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________________________  همه چيز گرفتنآرزوى تحت اختيار  .۲
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ________________________________________________  آرزوى مورد توّجه عموم بودن .۳
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   
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  _________________________________________ گرايش به آلِت دست قرار دادن ديگران  .۴
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  _______________________________________________________  جاه و مقام شهوت .۵
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  _________________________________________________________ ذيرى ناپ انعطاف .۶
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  __________________________________________________  حالت دفاعى بخود گرفتن .۷
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ______________________________________________ خوردن   حسادت ورزيدن و غبطه .۸
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  _________________________________________________________  عدم بخشندگى .۹
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ______________________________________________________  تحقير عقايد ديگران .۱۰
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

  ____________________________________________________ عدم اعتماد به ديگران  .۱۱
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________   

آتش نزاع را در جامعه  از انحاء تواند به نحوى مى فوق از خصايص هريکاست که  درستاين 
در ، نسبِت بدخواهى يا بدانديشى بدهيم.  که داراى اين نقايص هستند نبايد به افرادىما اّما برافروزد. 
آيد که ممکن است به  هايى پيش مى جويانه است.  وقتى که موقعيّت ستيزه عملى خود ،نفس اين کار حقيقت
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هاى عدم بلوغ يا عادت به  را به منزلۀ نشانه ها خصوصيتاختالف منجر شود، مفيدتر خواهد بود که چنين 
البتّه اين بدان معنا نيست که ما بايد   آورند. ر و رفتارى دانست که افراد با خود به درون امر الهى مىافکا

ى برخى از اين و تا حدود رويم پيش مى .  همۀ ما به عنوان افراد در مسير بلوغحساب کنيمديگران را نابالغ 
زندگى  گيرى مرحلۀ کنونى شکلهاى  ويژگى دهيم.  اين يکى از ها را در تعامالت و رفتارمان بروز مى نشانه

را به مؤثرترين وجه  جوامع خود ،سازد که در لحظات بحران جمعى ما است.  درک اين نکته ما را قادر مى
  .يارى دهيم

بايد مورد سنجش قرار دهيم را که  فوق از الواح مبارکۀ وصايا بياندر  مندرج موازين اخالقِى  جنبۀ دّوم
که ما پيروان حضرت بهاءاهلل براى استقرار آن   الگويى از زندگىبراى  دن امر الهى است. مربوط به جهانى بو

اعمال و اقوال ما بايد گواه اين   امرى حياتى است. ديگر آميزش همۀ مردم جهان با يک کنيم تالش مى
گذشته اغلب بر آن در  که اين نيز مطلبى است  حقيقت باشد که امر الهى براى تمامى نوع بشر نازل شده است.

که ما را به معاشرت  ايم مطالعه کردهچه بسيار بياناتى را  هاى متسلسل دوره هميندر  تنهاايم.   تأّمل و تفّکر کرده
اّما باز موانعى وجود دارد که   خوانند. مى فرا از هر مذهب و پيشينۀ اجتماعى، با روح اخّوت و دوستى با مردم،

فقط به يکى از آنها  حالجهانى بودن آئين الهى را نشان دهيم.   خود بتوانيم با رفتارتا  آييمبايد بر آنها فائق 
  فکنيم.ا مى ىنظر

از به بيگانه شمردن ديگران نسبت  ىتوانيم تمايل ، مى گروهبه عنوان فرد، ولى بخصوص به عنوان 
 ه صورت جدا از خودمانب را ديگران وجود دارد کهرسد که يک گرايش طبيعى  به نظر مى  نشان دهيم. خود
.  اين گرايش آنچنان در وجود انسان فرق بگذاريم ،کنيم تصّور مى “نآنا”و  “ما”و بين آنچه به منزلۀ  ببينيم

 برند.  در توصيف خود بکار مىهاى بشرى  ها و سازمان که گروههائى باشد  و ويژگىجزتواند  مىکه  ريشه دوانده
ا با ديگران هتفاوت آن يعنى ديگران هستنداما  نيستند هاآن که آنچه اساس تا حدودى بر “ه هستندآنها ک”ينکه ا

  کنارگذاشتن ديگران است. مستلزم  و همبستگى يک گروهفرض غلط آنست که حفظ وحدت   شود. تعيين مى

گيرى نسبت به ديگران مخالف با همان اصل وحدتى است که محور مرکزى آئين  اين نوع موضع
کوشد که تمام نوع بشر را در بر گيرد.  با ساير  بهائى بر اساس اهداف خود مىبهائى است.  جامعۀ 

کنندگان در اين دوره گفتگو کنيد که چگونه فرهنگى که بوسيلۀ آئين بهائى در حال گسترش است، جهد  شرکت
  کن سازد. نمايد تا گرايش به بيگانه انگاشتن ديگران را ريشه مى
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   بخش چهلم
احد، شخصيّت مهمين حضرت عبدالبهاء در برابر چشمانمان درخشش بيشترى در ضمن مطالعۀ اين و

العادۀ حضرتشان افزايش يافته است.  پس شايسته است که اين واحد را با  پيدا کرده و آگاهى ما بر مقام خارق
اهلل مثيل حضرت بهاء تفّکر در بارۀ رابطۀ خودمان به عنوان يک فرد، با آن حضرت که مرکز عهد و ميثاق بى

هاى پايانى با مطالعۀ چند اظهار نظر از کسانى که سعادت  هستند، به پايان برسانيم.  اين کار را در بخش
اند و سپس با تأّمل در چند قسمت از آثار حضرتش انجام خواهيم داد.   حضور در محضر آن حضرت را داشته

فّکر و تعّمق شخصى، ممکن است مايل ها هيچ تمرينى گنجانده نخواهد شد اّما، عالوه بر ت در اين قسمت
  .کنندگان در گروهتان مورد بحث قرار دهيد باشيد آنها را با شرکت

اند  در بين نظرات بسيارى از کسانى که حضرت عبدالبهاء را مالقات کرده و با ايشان به گفتگو نشسته
 Edward Granvilleل براون (هاى آنان امروزه در دسترس ما است، يکى بيان زير از ادوارد گرانوي و نوشته

Browne شمسى)  ۱۲۶۹ميالدى ( ۱۸۹۰)، استاد مشهور دانشگاه کمبريج در انگلستان است.  او که در سال
  مقام آن حضرت چنين نوشت: براى رسيدن به حضور حضرت بهاءاهلل به عّکا سفر کرد، در بارۀ فرزند عالى

بگذارد.  در اّولين نگاه عبّاس افندى را، که  اش چنين در من اثر ام که وجهه کمتر کسى را ديده”
بنيه، با قامتى برافراشته چون  خوانند، مردى بلندقد و قوى ها او را از روى احترام سرکار آقا مى بابى

رسيد يافتم.  پيشانى بلند  هايش مى اى سفيد رنگ و گيسوانى سياه که تقريبًا تا شانه سرو، عبا و عّمامه
نمود.  نگاهش چون عقاب نافذ و  از هوش سرشار و ارادۀ راسخش مى مند وى حکايت و قدرت

پذير بود.  گفتگوئى که بعدًا با ايشان داشتم باعث شد تا احترامى که  اش مشّخص و دل اجزاء چهره
کنم در  در وهلۀ اّول با مشاهدۀ ظاهر او در من برانگيخته شده بود دو صد چندان گردد.  فکر نمى

گرى، و آشنائى کامل با کتب مقّدسۀ يهود،  ور ذهن، ذکر امثله و روشنفصاحت و بالغت، حض
بين  نژادان فصيح، هوشيار، و نازک مسيحى و مسلمان، فردى برتر از ايشان را حتّى در بين هم

آور نبود  حضرتش بتوان يافت.  با اين خصوصيّات، توأم با عظمت شأن و ظرافت طبع، برايم تعجب
رفت.   نظير برخوردار بود که حتّى از حلقۀ پيروان پدر فراتر مى و محبوبيّتى بىکه وى از چنين احترام 

تواند در علّو مقام و قدرتش کوچکترين شّکى به خود راه  هرکس اين مرد را ديده باشد نمى
  ه)ترجم( ١١٤“.بدهد

مصرى و برجستۀ احساسات مشابهى نسبت به حضرت عبدالبهاء از طرف شيخ محّمد عبده، دانشمند 
.  چنين َنقل قول شده است ابراز گرديد را داشت با آن حضرت افتخار مالقات که او نيزرئيس دانشگاه االزهر 
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که در پاسخ به سؤال شخصى که نظر خود را در بارۀ عمق دانش حضرت عبدالبهاء بيان نمود و گفت: 
  چنين گفته است:، شيخ محّمد عبده “نظير است ام که ايشان در علم و تدبير کامل و بى شنيده”

در  “کبير”از آن است.  او شخصيّت بزرگى است.  او فردى است که عنوان  باالتر... عبّاس افندى  ”
  ه)ترجم( ١١٥“.کند صدق مى اش باره

  خليل جبران، شاعر مشهور لبنانى از ديدار خود با آن حضرت چنين نوشت:

کنم که سزاوار است  رگوارى مشاهده مىاى از شرافت و بز انسانى را در درجه بار هيکل براى اّولين”
  ه)ترجم( ١١٦“.گاه روح القدس باشد جلوه

و اين است توصيف يک کشيش مسيحى از حضرت عبدالبهاء که هنگام ورود آن حضرت به 
  کوشيد با ايشان مالقات نمايد: ۱۹۱۲نيويورک در سال 

او و افراد کنجکاو به حّدى  آنچه در آن روز نصيب من شد تنها يک نگاه کوتاه بود.  دوستان مشتاق”
ام از آن روز سکوتى است که  آوردند که حتّى رفتن به درون خانه نيز مشکل بود.  تنها خاطره فشار مى

براى اين گونه مراسم بسيار غير عاّدى است. ... باالخره خود را به محلّى کشاندم که بتوانم از روى 
م نظرى کوتاه بر حضرت عبدالبهاء بياندازم.  ايشان شانۀ يک نفر نگاهى کنم و به اين ترتيب توانست

رنگ بر سر داشتند که از زير آن گيسوان سفيدشان تقريبًا تا شانه مّواج بود.   اى ِکِرم جالس بودند.  فينه
توانستم ببينم، عباى شرقى سفيدرنگى بر تن داشتند.  اّما اينها مسائلى جزئى بود که  تا آنجا که مى

ام ابّهت و جاللى غير  نها نداشتم.  آنچه بر من اثر گذاشت و هرگز آنرا فراموش نکردهتوّجه خاّصى بدا
قابل وصف توأم با خضوعى سرشار بود.  چنان مالطفت و محبّتى از ايشان ساطع بود که هرگز نديده 

عتقاد بودم.  در آن موقع هنوز احساساتم آشفته نشده بود.  به خاطر داشته باشيد که در آن وقت هنوز ا
خاّصى نداشتم و شايد بتوانم بگويم که نسبت به مقام و منزلتى که بعدًا بدان آگاهى يافتم نيز 

شان چنين  بودم. ...  کسانى که در اطراف ايشان بودند چه چيزى داشتند که به چشمان  عالقه بى
ايشان چه بر‘ عجيب’زد؟ کلمۀ  هايشان موج مى لمعانى بخشيده بود و چنين درياى سرورى در دل

دانستم، ولى چنان مشتاق  راندند؟  من اين راز را نمى مفهومى داشت که مکّررًا آن را بر زبان مى
  ه)ترجم( ١١٧“.دانستن آن بودم که هرگز در عمرم چنين اشتياقى را در خود احساس نکرده بودم

ه چندماه بعد، پس شايد شما بدانيد که کشيشى که اين سطور را مرقوم داشت هاوارد ُکلبى ايْوز بود ک
  از پذيرفتن پيامى که حضرت عبدالبهاء به غرب آورده بود، کلمات زير را نگاشت:



  براى توزيع نيست – PP۲.۲.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۱۱۷ – ۱واحد  ،عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل 

زيست، اّما بدون شک باطنًا  ديدم که ظاهرًا مثل خودم در دنياى اغتشاش مى در اينجا مردى را مى”
هايش و تمام  انگيزهتر به کار و زندگى مشغول بود.  تمام تصّوراتش، تمام  در آن جهان باالتر و حقيقى

آميزترين  ترين و تشويق بخش گرفت.  و آنچه براى من الهام سرچشمه مى “نور جهان”اعمالش از 
هايى بس معمولى،  حقيقت است، آنست که آن حضرت مطمئّن بود که من و شما، در مقام انسان

  ه)ترجم( ١١٨“.توانيم در آن عالم زندگى و حرکت نمائيم اگر بخواهيم مى

  ) با دريافت خبر صعود حضرت عبدالبهاء احساسات خود را چنين بيان داشت:Browneد براون (و ادوار

نشين پدرش بهاءاهلل گرديد، بيشتر به نام  رحلت عبّاس افندى که از زمانى که سى سال پيش جاى”
از وجود زمين را  ترين فرزندانش، و مشرق شده است، ايران را از وجود يکى از مکّرم عبدالبهاء شناخته 

شخصيّتى ارجمند محروم نموده است، کسى که شايد بيش از هر دانشمند و معلّم ديگرى از مردان 
  ه)ترجم( ١١٩“زمين نيز کالمش نافذ بود. زمين بلکه در باختر آسيائى در قرون اخير، نه تنها در خاور

  بخش چهل و يکم
پردازيم.  در زندگانى روزمّرۀ خود  ىهايى از آثار حضرت عبدالبهاء به تفّکر و تأّمل م حال در قسمت

سازيم، از گرمى حضورشان آرامش و اطمينان  بکّرات قلوبمان را متضّرعانه به ساحت حضرتشان متوّجه مى
هاى مکّرر هيکل  يابيم.  بعضى از توصيه قدرت و قّوت مى کنيم و از نصايح مشفقانۀ آن حضرت کسب مى

فرمايند؟ البتّه نصايح حضرت عبدالبهاء بسيار و  کّرات به ما مىشنويم که ب مبارک چيست؟  چه چيزى را مى
   .کنيم به چهار مورد از آنها اکتفا مى شمار است، در اينجا فقط حکمت آنها بى

محبّت  موضوع يابيم حضرت عبدالبهاء مى مبارکۀ که در خطابات و الواحموضوعى ترين  شايد مهم
الفت  ديگر در نهايت نشان دهيم و با يکبه همۀ مردمان صميمانه محبّت ما که  است آن رزوى ايشانباشد.  آ

محبّتى که آن حضرت بيان .  شود گر مى مسلّمًا محبّت به درجات متفاوتى جلوهمعاشرت نماييم.  و اتّفاق 
را در  گانهمهاى ديگر محبّت که محدود است،  محبّت الهى است که برخالف جلوهبازتابى از فرمايند  مى

  گردد. اقتباس شده مالحظه مىفقط از يک مجموعه از الواح مبارکۀ ايشان در زير چند بيان که   رد.گي بر مى

پرور  بنوع انسان محّب بشر شو و غمخوار جميع نفوس در آفاق صلح  منادى حّب گرد و مهربان”
و گرد و دوستى و راستى جو هر زخمى را مرهم شو و هر دردى را درمان گرد سبب الفت نفوس شو 

  زبان ببيان بگشا و رخ و بهدايت خلق برخيز  شو   مشغول  ترتيل نما بعبادت حّق   آيات هدايت
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بنار محبّت اهّلل برافروز دمى مياسا و نفسى راحت مجو تا آيت محبّت اهّلل گردى و رايت موهبت 
  ١٢٠“اهّلل.

رّحمانى المحبّة هى الفيض اعلم حّق اليقين اّن المحبّة سرّ البعث االلهى و المحبّة هى التّجلّى ال”
الرّوحانى المحبّة هى النّور الملکوتى المحبّة هى نفثات روح القدس فى الرّوح االنسانى المحبّة 
هى سبب ظهور الحّق فى العالم االمکانى المحبّة هى الرّوابط الّضروريّة المنبعثة من حقائق أالشيآء 

ى عالم الرّوحانى و الجسمانى المحبّة هى نور بايجاد الهى المحبّة هى وسيلة الّسعادة الکبرى ف
يهتدى به فى الغيهب الّظلمانى المحبّة هى الرّابطة بين الحّق و الخلق فى العالم الوجدانى المحبّة 
هى سبب التّرّقى لکّل انسان نورانى المحبّة هى النّاموس أالعظم فى هذا الکون العظيم االلهى 

لجواهر الفرديّة بالتّرکيب و التّدبير فى التّحّقق الماّدى المحبّة هى المحبّة هى النّظام الوحيد بين ا
القّوة الکلّيّة المغناطيسيّة بين هذه الّسيّارات و النّجوم الّساطعة فى أالوج العالى المحبّة هى سبب 
االنکشافات ٔالسرار المودعة فى الکون بفکر ثاقب غير متناهى المحبّة هى روح الحياة لجسم 

لمتباهى المحبّة هى سبب تمّدن أالمم فى هذا الحياة الفانى المحبّة هى الّشرف أالعلى الکون ا
براستى بدان که محبّت رمز ظهور مقّدس الهى است و تجلّى  مضمون: ( ١٢١“.لکّل شعب متعالى

رحمانى، فيض روحانى است و نور ملکوتى، محبّت نقثات روح القدس است در روح انسانى و 
ت در عالم امکان، محبّت روابط ضرورى منبعث از حقايق اشياء است بر طبق سبب ظهور حّق اس

خلقت الهى و وسيلۀ سعادت کبرى است در عوالم روحانى و جسمانى، محبّت نورى است هدايت 
ترين ظلمت و رابطۀ بين حّق و خلق است در عالم وجدانى، محبّت سبب ترّقى  کننده در تاريک

محبّت تنها نظام ناموس اعظم است در اين عالم وجود عظيم الهى.   است براى هر انسان نورانى و
است براى پيوستن عناصر گوناگون جهان ماّدى و نيروى جاذبه کلّى است در بين سيّارات و ستارگان 
نورانى در اوج عالى.  محبّت سبب کشف اسرار مودوعه در عالم وجود است از طريق فکر نافذ 

ت در بدن زينت يافتۀ انسان.  محبّت سبب تمّدن مردمان است در اين غيرمتناهى، و روح حيات اس
  .)زندگانى فانى و باالترين شرف است براى جميع ملل ترّقى خواه

قدم زيرا پرتو  چه خوش است اگر ياران مانند دستۀ شعاع همدم باشند و متّفق و متّحد و ثابت”
از فيض نامحدود در ظّل ممدود حقيقت از شمس وجود وحدت سجود افاضه فرمود و کل را 

محشور نمود پس بايد جانها حکم يک جان يابند و دلها حکم يک دل جويند کل از کثرات نفس 
  ١٢٢“.و هوى نجات يابند و بوحدت محبّت اهّلل حيات تازه جويند
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ينند و از جملۀ تعاليم اينست که بايد محبّت و وفا بر قلوب چنان استيال يابد که بيگانه را آشنا ب ...”
بخش  مجرم را محرم شمرند اغيار را يار دانند و دشمن را دوست غمخوار شمرند قاتل را حيات

گويند مدبر را مقبل دانند منکر را مقرّ بينند يعنى نوعى معامله نمايند که بمقبلين و مؤمنين و يار و 
 ١٢٣“.آشنا سزاوار است

 از احتجاب سبب و مضرّ  اهّلل محبّت بدون و است نافع اهّلل محبّت با اشياء جميع ملکوت ابن اى”
 نغمات مثالً گردد گوارا نعمتى هر و شود شيرين تلخى هر الهيّه محبّت با ولى الملکوت رّب 

 بشهوات آلوده را هوى و نفس در منهمک نفوس ولى بخشد حيات روح را منجذبه نفوس موسيقى
 علمى هر جنون مورث بلکه ثمر بى نآ بدون و محبوب و مقبول الهيّه محبّت با علوم جميع و کند
 عاقبت و است حطب واّال  است مبارکه شجرۀ آن باشد اهّلل محبّت ثمر چون و است شجر مانند
 ١٢٤“.گردد آتش طعمۀ

اى نار افروختۀ عشق الهى حرارت محبّة اهّلل در آن قلب نورانى چنان پر شعله و سورت است که ”
ود نار عنصرى را مسافۀ بعيده مانع از تأثير و تسخين اثر و تابشش از هزار فرسنگ احساس ميش
اش بغرب بتابد و تأثيرش در شمال و جنوب ظاهر گردد  ولى نار الهى چون در شرق برافروزد شعله

اش در رفيق ابهى ساطع گردد پس خوشا  بلکه حرارتش از ناسوت ادنى بملکوت اعلى رسد و شعله
بچنين عنايتى مخّصص و البهآء عليک و على کّل من بحال تو که بچنين موهبتى موّفق شدى و 

بهاء بر تو باد و بر هرکس که به ذيل عهد و ميثاق  مضمون: ( ١٢٥“.تمّسک بعروة العهد و الميثاق
   )تمّسک نموده است.

  مدوّ بخش چهل و 
 والداحکامى که از پيروى  بارۀهاى آن حضرت در  حضرت عبدالبهاء به محبّت با توصيه دعوت

از خارج  اطاعتدانيم که اين  البتّه مى  تعاليم الهى همراه است. عمل به موجبو  اند نازل فرمودهشان بزرگوار
حضرت صالى درون ما با نيروى عشق به وجود آمده است؛ اين پاسخى است به  دربه ما تحميل نشده، بلکه 

جا  به حّب جمال من خاطر ا بهاحکام مر مضمون: ( “حدودى حبًّا لجمالى اعملوا”فرمايند:  بهاءاهلل که مى
  آوريد.)
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محبّت و سالم آيين جمال مبارکست که در قطب امکان خيمه زده و اقوام  منادى صلح و صالح و”
را دعوت مينمايد پس اى ياران الهى قدر اين آئين نازنين بدانيد و بموجب آن حرکت و سلوک 

  ١٢٦“.ئيدفرمائيد و سبيل مستقيم و منهج قويم پيمائيد و بخلق بنما

اين معلوم و مبرهن است که اعظم منقبت عالم انسانى اطاعت پروردگار است و شرف و عزّتش ”
نورانيّت امکان بديانت است و ترّقى و فوز و سعادت خلق . در متابعت اوامر و نواهى خداوند يکتا

الم وجود مقّدسۀ الهيّه . فى الجمله مالحظه شود مشهود گردد که در ع ]کتب[در متابعت احکام 
ظاهرًا و باطنًا اعظم اساس متين رصين و اکبر بنيان قويم رزين که محيط بر آفرينش و کافل کماالت 

 ١٢٧“.معنويّه و صوريّه و ضابط سعادت و مدنيّت هيئت عموميّۀ بشريّه است ديانتست

که  اى حزب الهى بعون و عنايت جمال مبارک روحى ٔالحبّائه الفداء بايد روش و سلوکى نمائيد”
مانند آفتاب از سائر نفوس ممتاز شويد هر نفسى از شما در هر شهرى که وارد گردد بخلق و خوى و 

بالبنان گردد جميع اهل  مشارصدق و وفا و محبّت و امانت و ديانت و مهربانى بعموم عالم انسانى 
و خلق و ست زيرا اطوار و حرکات و روش و سلوک بهائى ا شهر گويند که اين شخص يقين است که
ايد  ست تا باين مقام نيائيد بعهد و پيمان الهى وفا ننمودها خوى اين شخص از خصائص بهائيان

زيرا بنصوص قاطعه از جميع ما ميثاق وثيق گرفته که بموجب وصايا و نصائح الهيّه و تعاليم ربّانيّه 
  .“١٢٨رفتار نمائيم

و دمبدم راز آنان گويد و روى مباركشان  اى ياران حقيقى عبدالبهاء شب و روز بياد دوستان پردازد”
جويد از پروردگار عالميان اميدوارم كه كّل بآنچه بايد و شايد مؤيّد گردند و باتّباع شريعت اهّلل 

  ١٢٩“.بتمامها موّفق شوند

هّمت را بلند کنيد و مقصد را ارجمند بقّوت ايمان بموجب تعاليم الهى رفتار نمائيد و اعمال را ”
الهى فرمائيد کلمات مکنونه تالوت کنيد و بمضمون دّقت کنيد و بموجب آن عمل تطبيق باحکام 

نمائيد الواح طرازات و کلمات و تجلّيات و اشراقات و بشارات را بامعان نظر بخوانيد و بموجب 
تعاليم الهيّه قيام نمائيد تا آنکه هر يک شمعى روشن گرديد و شاهد انجمن شويد و مانند گل گلشن 

  ١٣٠“.يّبه منتشر نمائيدرايحۀ ط
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ديانت عبارت از عقايد و رسوم نيست ديانت عبارت از تعاليم الهى است که محيى عالم ”
انسانيست و سبب تربيت افکار عالى و تحسين اخالقى و ترويج مبادى عزّت ابديّۀ عالم 

 ١٣١“.انسانيست

بات کند اگر اّدعاى ايمان اى دو کنيز عزيز الهى انسان آنچه بلسان گويد بايد باعمال و افعال اث”
  ١٣٢“.نمايد بايد بموجب تعاليم ملکوت ابهى عمل نمايد

اليوم اگر نفسى بموجب وصايا و نصائح الهيّه روش و حرکت نمايد عالم انسانيرا طبيب روحانى ”
گردد و مردگان امکانيرا صور اسرافيل شود زيرا تأييدات ملکوت ابهى پى در پى است و نصرت مالٔ 

ضعيف عقاب قوى گردد و عصفور نحيف شهباز اوج عزّت قديم  ى پّشۀپ هر نيک اعلى همدم
  ١٣٣“شود.

  ّومبخش چهل و س
بوت و رسوخ است.  ثمسئلۀ  يابيم ىممکّررًا مطلب ديگرى که در خطابات و الواح حضرت عبدالبهاء 

جمال اقدس ابهى ثابت  اهلل راسخ باشيم و در عشق به د که در امرنفرماي که به ما توصيه مى چه بسيار دفعات
  بمانيم. 

اى متمّسکين به عهد و پيمان الهى اليوم اهل مالٔ اعلى از ملکوت ابهى ناظر و از جبروت قدس ”
بشرى و طوبى ملتفت چون نظر به مجامع و محافل ثابتين بر عهد و ميثاق نمايند فرياد يابشرى 

ند اى انجمن رحمانى و اى مجمع يابشرى برآرند و به تهليل و تسبيح لب بگشايند و ندا فرماي
يزدانى طوبى لکم بشرى لکم اى روى شما روشن اى خوى شما گلشن که بميثاق محبوب آفاق 
متمّسکيد و از پيمانۀ پيمان الهى مدهوش و مستيد به جمال قدم وفا نموديد و جام صفا نوشيديد و 

د و علّت ذلّت دين اهّلل نشديد و در محافظت و صيانت امر اهّلل نموديد و سبب تفريق کلمة اهّلل نشدي
عزّت اسم حّق کوشيديد و استهزاء امم را بر امر مبارک روا نداشتيد مقام منصوص را اهانت 
ننموديد و مرجع مخصوص را ذلّت و اذيّت و اهانت نخواستيد در وحدت کلمه کوشيديد و بابواب 

 ١٣٤“.برديد جمال مبارک را زود فراموش ننموديد الرّحمة پى
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انّى ابتهل الى اهّلل ان ينّور بصرک بمشاهدة نور االٓمال و ينطقک بالثّناء بين االماء و يجعلک ”
همانا من به  مضمون: ( ١٣٥“.قدام من قّوة االمتحاناتعليه االٔ مستقيمة على هذا الّصراط الّذى زلّت 

نمايد و تو را در بين نمايم که ديدگان تو را به مشاهدۀ نور اميد روشن  درگاه خداوند تضّرع و زارى مى
هاى بسيارى در آن از فشار امتحانات  کنيزان الهى به ستايش گويا فرمايد و تو را در راهى که گام

  لغزيده است، ثابت و مستقيم بدارد.)

 تلک فى الکلمة اعالٓء على قواک بجميع قمت و أالمر هذا على استقمت لو انّک اقول الحّق ”
 بمالئکة منصورًا نفسک لترى أالبرار قلوب فى الحياة روح نفخ فى جهدک بذلت و الجهات
 فى االتّحاد و الحّب  بأنغام الّصافور صوت ترتفع و الّسالم راية ترفع أالعلى المالٕ جنود و الّسمآء
 االيقان صهبآء تسقيهم و العرفان ميدان الى تقودهم و الحياة معين الى النّفوس تهدى و البالد تلک

 حتّى البهآء بحّب  الوفآء صهبآء من تسقيهم و العطآء خلع تلبّسهم و حمنالرّ  بنفحات تحييهم و
 و عزّة کلّ  من لک خير هذا العليا النّشأة هذه فى الکبرى ربّهم آيات يروا و الهوى رقد من ينتبهوا
گويم، اگر بر امر الهى مستقيم بمانى و به تمام قوى بر  براستى مى مضمون: ( ١٣٦“.الّدنيا فى سلطنة
کلمة اهلل در آن صفحات قيام نمايى و در دميدن روح حيات در قلوب نيکان سعى بليغ مبذول  اعالء

دارى، مالئکۀ آسمان و سپاهيان مالء اعلى را ياور خود يابى، علم صلح عمومى برافرازى و آواى 
ت شيپور با نغمۀ محبّت و يگانگى در جميع آن ممالک بلند شود.  نفوس را به ماء معين ابدى هداي

نمايى و به ميدان شناسائى [پروردگار] رهبرى کنى.  خمر يقين بنوشانى و به نفحات رحمانى زنده 
نمايى. ثوب عطا بپوشانى و از جام وفا سرمسِت عشق بهاء کنى.  تا از خواب نفس و هوا بيدار شوند و 

بت براى تو بهتر آيات قدرت پروردگار متعال خود را در اين حيات ملکوتى مشاهده نمايند.  اين موه
  هاى دنيوى است.) ها و سلطنت از کّل شوکت

 ان انجذاب و بالتهاب ربّى ادعو و أالرباب رّب  الى وجهى اوّجه و التّراب على جبهتى اضع انّى”
 متّفقين الّصدور منشرحين القلوب متّحدين رعايته بعين يرعاکم ان و عنايته عين بلحظات يشملکم
 بذيل متشبّثين اهّلل امر على مستقيمين الفالح اقداح من مترنّحين حبأالفرا مستبشرين أالرواح
 ممتّدة و أالصول الثّابتة المبارکة الّشجرة ظلّ  فى مستظلّين الفدآء مشهد الى سارعين الکبريآء
نهم و رويم را به سوى پروردگار عالميان  من جبينم را بر خاک مى مضمون: ( ١٣٧“.الّسمآء الى الفروع

طلبم که شما را مورد عنايات خود قرار دهد و  مايم و با تضّرع و زارى از خداى خود مىن متوّجه مى
  تان مستبشر تان گشاده و روح هاى تان متّحد شود و دل بعين مرحمت خويش محافظه فرمايد، تا قلوب

ا زنيد و بر دامن کبري  گردد.  از بادۀ رستگارى سرمست شويد و بر امر الهى ثابت و مستقيم مانيد، دست
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هايش سر  هايش محکم است و شاخه به ميدان فدا شتابيد، در سايۀ درخت مبارکى بياراميد که ريشه
  بر آسمان کشيده.)

اى محبوبان حضرت پروردگار، بدانيد که ثبوت و رسوخ بر اين عهد جديد و ميثاق بديع روحى ”
اى است که در قلوب اهل  کند؛ و قّوه است که قلوِب سرشار از عشق حضرت ذوالجالل را زنده 

نمايد.  حّق جّل و عزّ بندگان ثابت و راسخ خود را وعدۀ حتمى فرموده که در جميع  عالم نفوذ 
احوال آنان را موّفق بدارد، کالمشان را تفّوق دهد، قوايشان را ازدياد بخشد، انوارشان را ساطع 

دشان را معين شود، نجومشان را نورانى فرمايد، قلوبشان را قّوت عطا کند، لوايشان را برافرازد، جن
 ١٣٨“فرمايد، فيض باران رحمت را بر آنان ارزانى دارد، و آن شيران دلير (مبلّغين) را کامکار فرمايد.

  )ترجمه(

احبّاى الهى بايد چون جبل متين باشند و چون بنيان رزين رصين از شدائد باليا مضطرب نگردند و ”
ل بذيل کبريا جويند و توّکل بجمال اعلى نمايند تکيه بر عون و از عظائم رزايا محزون نشوند توسّ 

  ١٣٩“.عنايت ملکوت قديم کنند و اعتماد بر صون و حمايت رّب کريم

بارى اى ياران الهى قدم و قلب مستقيم و ثابت داريد و بقّوۀ تأييد جمال مبارک عزمى کامل ”
ل ثبوت و رسوخ و استقامت اهل بها بنمائيد تا نمائيد و بخدمت امر اهّلل پردازيد و در مقابل امم و مل

ديگران حيران گردند که اين قلوب چگونه منابع اطمينانست و معادن محبّت حضرت رحمان تا از 
حوادث مؤلمۀ ارض مقّدس فتورى نياريد و از وقايع فاجعه َملل حاصل نکنيد اگر جميع ياران 

و مبّشر رحمانى گردد و در مقابل من على  معرض شمشير گردند و يکى باقى آن منادى الهى شود
  ١٤٠“.أالرض قيام کند

  مبخش چهل و چهار
سازيم و به بيانات آن  در خاتمه، در حالى که قلوبمان را به سوى حضرت عبدالبهاء متوّجه مى

 و نگيريم آرام روز و شبفرمايند  شنويم که به ما مى دهيم، بگوش جان ندايشان را مى حضرت گوش فرا مى
   نماييم. اهلل کلمة اعالٓء وقف را اوقات تمام متّفقًا متّحدًا و نجوييم راحت
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و کوشيدن آنست که بموجب وصايا و نصائح الهى حرکت نمائيد و پر شور و شعف باشيد آرام ”
  ه)ترجم( ١٤١“.نگيريد دائمًا بخدمت مشغول گرديد

عبوديّت جمال قديم و نور پس اى ياران الهى جهدى بليغ نمائيد و سعيى شديد کنيد تا موّفق ب”
  ١٤٢“.مبين گرديد و سبب انتشار انوار شمس حقيقت شويد

انفاس حيات را صرف امرى عظيم کنيد و مّدت زندگانى را حصر در خدمت نور مبين نمائيد تا ”
  ١٤٣“.عاقبت گنج روان ملکوتى بدست آريد و از زيان و خسران برهيد

عبوديّت گوئيد و راه خدمت پوئيد تا بتأييد موعود  پس شب و روز آرام نگيريد و راحت نجوئيد راز”
  ١٤٤“.از ملکوت احديّت موّفق گرديد

 ملکوت من أالسرار فيض عليک يفيض و العرفان عين قلبک فى ينبع حتّى بروحک فاجتهدى”
بجان  مضمون: ( ١٤٥“.المقّدسة الکتب فى المرموزة المکنونة المعانى تفهمين ذلک عند أالنوار

اسائى حّق در قلبت بجوشد و تو را از اسرار ملکوِت انوار فيض و نصيب بخشد.  بکوش تا چشمۀ شن
  )آنگاه معانى پوشيده و مرموز کتب مقّدسه را درک خواهى نمود.

 ١٤٦“.بيشتر آميزش و خوشتر ما روش و بهتر ما اعمال بروز روز که بکوشيم دل و بجان ما بايد... ”
  ه)ترجم(

کوشش است هّمت بگماريد و سعى کنيد و چون جمال قدم  حال اى احبّاى الهى وقت جوشش و”
شب و روز در  )باد شاحبّاي خاک پاىروح من فداى  مضمون: (روحى لتراب مقدم احبّائه الفدآء 

مشهد فدا بودند ما نيز سعيى کنيم و جانى نثار نمائيم و وصايا و نصائح الهى را بگوش هوش 
  ١٤٧“.بشنويم و از هستى محدود خويش بگذريم

اى دوستان حقيقى هّمتى نمائيد تا اين جهان جهان ديگر گردد و اين عالم ظلمانى پرتو شمس ”
  ه)ترجم( ١٤٨“.حقيقت يابد و درخشندگى و تابندگى جويد

عطا گشته که در امور خيريّۀ جمعيّت بشريّت صرف نمائيم و بعقل دوربين احواس و قواى باطنيّه ”
ه دائمًا مستمرًّا در امور کلّيّه و جزئيّه و مهّمه و عاديه مشغول بين اجناس و انواع موجودات ممتاز شد

  ١٤٩“گرديم تا جميع در حصن حصين دانائى محفوظ و مصون باشيم.
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  بياناتمراجع 
                                                 

(النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى به لسان فارسى و  اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعه -١  
، مندرج در کتاب ۱۹۳۱نوامبر  ۲۸ّسط حضرت ولّى امر اهلل در توقيع موّرخ نقل شده تو – ۱۰۱و  ۹۸بديع)، ص  ۱۳۷عربى، 

The World Order of Bahá’u’lláh ]۴۱)، ص ۱۹۹۱، (ويلمت: مؤّسسۀ مطبوعات بهائى، ]نظم جهانى بهائى  
، ]هانى بهائىنظم ج[ The World Order of Bahá’u’lláh، ۱۹۳۱نوامبر  ۲۸توقيع مبارک حضرت ولّى امر اهلل، موّرخ  -   ٢

  (ترجمۀ مصّوب) ۴۴- ۴۲صص 
(ترجمۀ  ۲۳۷)، ص ۱۹۷۰(ويلمت: مؤّسسۀ مطبوعات بهائى،  ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امر اهلل،  -   ٣

  مصّوب)
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۳۷، ص مأخذ باال -   ٤
  ۱۳۴، ص اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعه -   ٥
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۳۹، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امر اهلل،  -   ٦
  ۱۱۵ص  ۱۲۱) ، پاراگراف ۱۹۹۵(مرکز جهانى بهائى،  کتاب اقدسحضرت بهاءاهلل،  -   ٧
  ۱۶۶-۱۶۵صص  ۱۷۴، پاراگراف مأخذ باال -   ٨

  ۲۷۵، ص ۱۹۹۶، ۲به لسان فارسى و عربى)،  جلد (النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى  آيات الهىحضرت بهاءاهلل،    ٩-
نقل  – ۱۱۷-۱۱۶بديع)، صص  ۱۲۹، (ايران: مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى، ۴، جلد مائدۀ آسمانىحضرت بهاءاهلل،  -  ١٠

[نظم  The World Order of Bahá’u’lláh، مندرج در کتاب  ۱۹۳۴فوريه  ۸شده توّسط حضرت ولّى امر اهلل در توقيع موّرخ 
  ۱۳۶-۱۳۴، صص ]انى بهائىجه
- ۱۳۴، صص ][نظم جهانى بهائى The World Order of Bahá’u’lláhمندرج در کتاب   – ۹۴، ص ۸، جلد مأخذ باال -  ١١

۱۳۶  
 The Worldمندرج در کتاب  – ۱۰۷-۱۰۶بديع)، صص  ۷۶(مصر: فرج اهلل ذکى الکردى،  محبوبادعيۀ حضرت  -  ١٢

Order of Bahá’u’lláh ۱۳۶-۱۳۴، صص ]هائى[نظم جهانى ب  
  ۱۳۶-۱۳۴، صص ][نظم جهانى بهائى The World Order of Bahá’u’lláhمندرج در کتاب   –۱۰۵، ص مأخذ باال -  ١٣
  ۱۳۶-۱۳۴، صص ][نظم جهانى بهائى The World Order of Bahá’u’lláhمندرج در کتاب   –۱۱۰، ص مأخذ باال -  ١٤
 The Worldمندرج در کتاب   –۱۳۷، ص عد از کتاب اقدس نازل شدهاى از الواح جمال اقدس ابهى که ب مجموعه -  ١٥

Order of Bahá’u’lláh ۱۳۶-۱۳۴، صص ][نظم جهانى بهائى  
  ۱۱۵، ص  کتاب اقدسحضرت بهاءاهلل،  -  ١٦
  ۱۶۶-۱۶۵، صص مأخذ باال -  ١٧
١٨  - Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United 

States and Canada in 1912   اعالن صلح عمومى: خطابات حضرت عبدالبهاء در سفرهاى ايشان به ممالک متّحّده و] ،
  (ترجمۀ مصّوب) ۳۲۳)، ص ۱۹۸۲] (ويلمت: مؤّسسۀ مطبوعات بهائى، ۱۹۱۲کانادا در سال 

  (ترجمۀ مصّوب) ۳۲۳، ص مأخذ باال -  ١٩
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  جمۀ مصّوب)(تر ۳۲۳، ص مأخذ باال -  ٢٠
، مندرج در کتاب  ۱۹۳۴فوريه  ۸نقل شده توّسط حضرت ولّى امر اهلل در توقيع موّرخ  – ۲۳۲، ص ۱، جلد آثار قلم اعلى -  ٢١

The World Order of Bahá’u’lláh  ۱۰۴[نظم جهانى بهائى]، ص  
، مندرج ۱۹۳۴فوريه  ۸قيع موّرخ نقل شده توّسط حضرت ولّى امر اهلل در تو – ۲۸۴بديع، ص  ۱۴۸، ۱، جلد آيات الهى -  ٢٢

  ۱۰۴[نظم جهانى بهائى]، ص  The World Order of Bahá’u’lláhدر کتاب  
، مندرج در کتاب  ۱۹۳۴فوريه  ۸نقل شده توّسط حضرت ولّى امر اهلل در توقيع موّرخ  – ۵۸، ص ۷، جلد مائدۀ آسمانى -  ٢٣

The World Order of Bahá’u’lláh  ۱۰۴[نظم جهانى بهائى]، ص  
 Messages from the Universalاز طرف بيت العدل اعظم الهى به يکى از احبّا،  ۱۹۶۹دسامبر  ۷قسمتى از نامۀ موّرخ  - ٢٤

House of Justice 1963-1986: The Third Epoch of the Formative Age  ،]۱۹۶۳هاى بيت العدل اعظم الهى،  پيام -
  (ترجمۀ مصّوب) ۴۲)، ص ۱۹۹۶رکز، (ويلمت: مؤّسسۀ مطبوعات بهائى، تأليف جفرى ما ، دور سّوم عصر تکوين]۱۹۸۶

   ۲۱۶)،  ص ۱۹۰۸هلند: بريل،  -(ليدن  مفاوضات حضرت عبدالبهاء -  ٢٥
  از يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء خطاب به يکى از احبّا  -  ٢٦
  (ترجمۀ مصّوب) ۱۴۴بهائى]، ص [نظم جهانى  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت ولّى امراهلل،  -  ٢٧
  (ترجمۀ مصّوب) ۳۷، ص مأخذ باال -  ٢٨
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۱، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٢٩
 Tablets ofۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در اين کتاب به چاپ رسيده است:  از يکى از الواح منتشر نشد -  ٣٠

Abdu’l-Baha Abbas  [الواح عبدالبهاء عبّاس]) ،۸، ص ۱، جلد )۱۹۳۰شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى  
  ۳۱ ، صمأخذ باالاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء،  -  ٣١
  ۳۵، ص )مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى]، بيتا[[طهران]: ، جلد اّول (مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از -  ٣٢
  ۱۸۷ص  ،مأخذ باال -  ٣٣
  ۲۵۰، ص مأخذ باال -  ٣٤
  (ترجمۀ مصّوب) ۱۳۲-۱۳۱[نظم جهانى بهائى]، صص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت ولّى امراهلل،  -  ٣٥
  ۱۳۴، ص مأخذ باال -  ٣٦
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۷، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٣٧
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۶، ص مأخذ باال -  ٣٨
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۷، ص مأخذ باال -  ٣٩
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۹، ص مأخذ باال -  ٤٠
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۹، ص مأخذ باال -  ٤١
   ۲۵۰، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء، نقل شده در  -  ٤٢
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۸ ، ص][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٤٣
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۸، ص مأخذ باال -  ٤٤
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۸، ص مأخذ باال -  ٤٥

  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۸، ص مأخذ باال  ٤٦-
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  (ترجمۀ مصّوب) ۲۴۸، ص مأخذ باال -  ٤٧
  ۶بديع)، ص  ۸۱، (مصر: گلستانه، الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء -  ٤٨
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۵۲، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٤٩
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۵۲، ص مأخذ باال -  ٥٠
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۵۸-۲۵۷، صص مأخذ باال -  ٥١
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۷۵، ص مأخذ باال -  ٥٢
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۷۶-۲۷۵، صص مأخذ باال -  ٥٣
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۷۶، ص مأخذ باال -  ٥٤
 Turning Point: Selected Messages from theبيت العدل اعظم الهى، منتشر در:  ۲۰۰۱مه  ۲۴نامۀ موّرخ  -  ٥٥

Universal House of Justice and Supplementary Material, 1996-2006 :هاى بيت العدل  منتخبى از پيام [نقطۀ عطف
(ترجمۀ  ۱۳۶-۱۶۴ص)، ص۲۰۰۷پاالبرا پبليکيشن، :]، (وست پالم بيچ۲۰۰۶- ۱۹۹۶اعظم الهى و مطالب ضميمه، 

  مصّوب)
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۷۶، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٥٦
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۷۹، ص مأخذ باال -  ٥٧
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۸۰، ص مأخذ باال -  ٥٨
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۸۲، ص مأخذ باال -  ٥٩
  (ترجمۀ مصّوب) ۲۸۲-۲۸۱صص  مأخذ باال -  ٦٠
٦١  -  Promulgation of Universal Peace  (ترجمۀ مصّوب) ۷۱[اعالن صلح عمومى]، ص  
 ۲۶)، ص ۲۰۰۱(ويلمت: مؤّسسۀ مطبوعات بهائى،  ]قرن انوار[ Century of Lightبيان حضرت عبدالبهاء نقل شده در  -  ٦٢

   (ترجمۀ مصّوب)
  ب)(ترجمۀ مصوّ  ۲۹۴-۲۹۲،صص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٦٣
  ۱)، ص ۱۹۸۴(النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى،  رسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  -  ٦٤
(ترجمۀ  ۳۷، ص ۳، شمارۀ ۸[مجلّۀ نجم باختر]، جلد  ”Star of the West“بيان حضرت عبدالبهاء، نقل شده در  -  ٦٥

  مصّوب)
  ۴۷، ص )۱۹۲۲زکّى الکردى،  اهلل [مصر]: فرج( ٣جلد  - مكاتيب حضرت عبدالبها -  ٦٦
  ۴۷، ص مأخذ باال -  ٦٧
  (ترجمۀ مصّوب) ۳۱۱،ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٦٨
  (ترجمۀ مصّوب) ۳۱۵-۳۱۴، صص مأخذ باال -  ٦٩
  (ترجمۀ مصّوب) xv، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byمقّدمه به قلم حضرت ولّى امر اهلل،  -  ٧٠
  (ترجمۀ مصّوب) ۴-۳[نظم جهانى بهائى]، صص  The World Order of Bahá’u’lláhولّى امراهلل، حضرت  -  ٧١
  (ترجمۀ مصّوب) ۳۲۸،ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امراهلل،  -  ٧٢
  (ترجمۀ مصّوب) ۱۹- ۲۰[نظم جهانى بهائى]، صص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت ولّى امراهلل،  -  ٧٣
  ۱۱، ص الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء -  ٧٤
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  ۲، ص مأخذ باال -  ٧٥
  ۱۳، ص مأخذ باال -  ٧٦
  ۵۰۰، ص ۳، جلد مکاتيب حضرت عبدالبهاء -  ٧٧
  ۱۲، ص الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء -  ٧٨
  ۲۷، ص مأخذ باال -  ٧٩
  ۱۵، ص مأخذ باال -  ٨٠
  (ترجمۀ مصّوب) ۶[نظم جهانى بهائى]، ص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت ولّى امراهلل،  -  ٨١
  ۷۷، ص ۱، جلد منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء -  ٨٢
  ۱۶، ص الواح وصاياى مبارکۀ حضرت عبدالبهاء -  ٨٣
  ۷۵، ص اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعه -  ٨٤
  ۳۸، ص مأخذ باال -  ٨٥
  ۳۷، ص مأخذ باال -  ٨٦
  ۲۱، ص لواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاءا -  ٨٧
  ۲۱، ص مأخذ باال -  ٨٨
  ۱۴، ص اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعه -  ٨٩
  ۳۷، ص مأخذ باال -  ٩٠
  ۲۱ ، صالواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء -  ٩١
  ۱۲، ص م کتاب اقدسبيان حضرت عبدالبهاء، نقل شده در مقّدمۀ  -  ٩٢
  ۱۵ ، صالواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء -  ٩٣
  ۲۰، ص مأخذ باال -  ٩٤
 ۱۲، ص مأخذ باال -  ٩٥
  ۲۸، ص مأخذ باال -  ٩٦
، (النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى، جلد اّول، رحيق مختومبيان حضرت عبدالبهاء، نقل شده در  -  ٩٧

  ۲۲۲)، ص ۲۰۰۷
  ۵۰۱ ، ص٣لدج مكاتيب حضرت عبدالبها  ٩٨-
  ۲۰، ص الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء -  ٩٩
، تأليف ارکان نظم بديعبيت العدل اعظم الهى خطاب به تمام محافل روحانى ملّى،  ۱۹۶۳اکتبر  ۶قسمتى از پيام موّرخ  - ١٠٠

 ۸۳)، ص ۱۹۹۴غالمعلى دهقان، (دانداس، کانادا: مؤّسسۀ معارف بهائى، 
  ۲۰، ص ت عبدالبهاءالواح وصاياى مبارکه حضر - ١٠١
  (ترجمۀ مصّوب) ۳۲۹، ص ][کتاب قرن بديع God Passes Byحضرت ولّى امر اهلل،  - ١٠٢
  ۴۶، ص اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعه - ١٠٣
  ۱۳، ص الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء - ١٠٤
  ۱۲، ص مأخذ باال - ١٠٥
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  ۳، ص مأخذ باال - ١٠٦
 ۲۲، ص مأخذ باال - ١٠٧
 ۲۳، ص مأخذ باال - ١٠٨
 ۲۷، ص مأخذ باال - ١٠٩
  ۲۰۸-۲۰۷، جلد اول، صص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١١٠
  ۱۴بديع)، ص  ۱۴۱(النگنهاين: لجنۀ نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى،  منتخباتى از آثار حضرت بهآءاهلل - ١١١
  ۱۰، ص الواح وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء - ١١٢
 ۱۴، ص ذ باالمأخ - ١١٣
 Edward G. Browne،( A Traveller’s Narrative, written to illustrate the Episode of theادوارد گرانويل براون (- ١١٤

Báb  ،ص۱۹۷۵[مقالۀ شخصى سيّاح که در تفصيل قضيّۀ باب نوشته است] (آمستردام: فيلو پرس ،( xxxvi (ترجمه)  
عبّاس ز گفتگوهايش با شيخ محّمد عبده، نقل شده توّسط سهيل بديع بشروئى در بازگويِى محّمد رشيد رضا از يکى ا - ١١٥

به يادبود صدمين سالگرد ديدار عبدالبهاء از مصر]  –[عبدالبهاء  )۱۹۱۰- ۱۹۱۳افندى، فى ذکرى المأويّه لزيارته الى مصر (
  (ترجمه) ۱۱۰) ص ۲۰۱۰(بيروت: منشورات الجمل، 

 Vignettes from the Life )،(Annamarie Honnold بازگو شده توّسط آنامارى هانالد )،(Kahlil Gibranخليل جبران  - ١١٦
of ‘Abdu’l-Bahá  ،(ترجمه) ۱۷۸)، ص ۲۰۰۶[مطالب کوتاهى از زندگانى حضرت عبدالبهاء] (آکسفورد: جورج رنالد  

يورک: مطبوعات اى.پى. داتون و [درگه دوست]، (نيو Portals to Freedom )،Howard Colby Ivesهاوارد کلبى آيْْوز ( - ١١٧
  (ترجمه) ۲۹- ۲۸)، صص ۱۹۳۷شرکاء، 

 (ترجمه) ۲۵۳، ص مأخذ باال - ١١٨
 Journal[سير عبدالبهاء عبّاس]، مجلّۀ انجمن سلطنتى آسيائى ( ”Sir ‘Abdu’l-Bahá ‘Abbas“ ادوارد گرانويل براون، - ١١٩

of the Royal Asiatic Society (۵۴ ژانويه  ۱، شمارۀ)نقل شده در کتاب حسن موّقر باليوزى ۱۴۶-۱۴۵ )، صص۱۹۲۲ ،
Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith [ادوارد گرانويل براون و ديانت بهائى]  ،آکسفورد: جورج رنالد)

  (ترجمه) ۱۱۹) ص ۱۹۸۰
  ۲۴، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١٢٠
  ۲۵-۲۴، صص ۱۲، شمارۀ مأخذ باال - ١٢١
  ۷۴-۷۳، صص ۳۶، شمارۀ مأخذ باال - ١٢٢
  ۸۱، ص ۴۱، شمارۀ مأخذ باال - ١٢٣
  ۱۷۶، ص ۱۵۴، شمارۀ مأخذ باال - ١٢٤
  ۱۹۹، ص ۱۷۷، شمارۀ مأخذ باال - ١٢٥
  ۱، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١٢٦
  ۸۴، ص رسالۀ مدنيّه - ١٢٧
 ۶۸، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١٢٨
  ۱۳۷، ص ۲، جلد حضرت عبدالبهاءمکاتيب  - ١٢٩
  ۳۳، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١٣٠
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  ۵۰، ص ۲۳، شمارۀ مأخذ باال - ١٣١
  ۱۳۵، ص ۱۱۵، شمارۀ مأخذ باال - ١٣٢
  ۲۱، ص ۸، شمارۀ مأخذ باال - ١٣٣
  ۲۰۲، ص ۱۸۲، شمارۀ مأخذ باال - ١٣٤
[الواح  Tablets of Abdu’l-Baha Abbasسى آن در کتاب يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگلي - ١٣٥

  به چاپ رسيده است. ۱۸۴عبدالبهاء عبّاس]، جلد اول، ص 
  ۱۹۸-۱۹۷صص  ،به چاپ رسيده است مأخذ بااليکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در  - ١٣٦
  ۲۳۳، جلد سّوم، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء - ١٣٧
١٣٨ - Tablets of Abdu’l-Baha Abbas  (ترجمۀ مصّوب) ۴۴۳-۴۴۲  ، صص۲[الواح عبدالبهاء عبّاس]، جلد  
  ۹، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١٣٩
  ۲۱۳، ص ۱۸۸، شمارۀ مأخذ باال - ١٤٠
١٤١ - Tablets of Abdu’l-Baha Abbas  (ترجمۀ مصّوب) ۵۱۰، ص ۳[الواح عبدالبهاء عبّاس]، جلد  
  ۲۶۰، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء ى ازمنتخبات - ١٤٢
  ۲۶۱، ص ۲۱۸، شمارۀ مأخذ باال - ١٤٣
  ۲۶۱، ص ۲۱۸، شمارۀ مأخذ باال - ١٤٤

[الواح  Tablets of Abdu’l-Baha Abbasيکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب ١٤٥- 
  ست.به چاپ رسيده ا ۴۷۶، ص ۲عبدالبهاء عبّاس]، جلد 

١٤٦ - Tablets of Abdu’l-Baha Abbas  (ترجمۀ مصّوب) ۳۰۷-۳۰۶، ص ۲[الواح عبدالبهاء عبّاس]، جلد  
  ۲۵۴، جلد اول، ص مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از - ١٤٧
١٤٨ - Tablets of Abdu’l-Baha Abbas  (ترجمۀ مصّوب)  ۵۳۳، ص ۳[الواح عبدالبهاء عبّاس]، جلد  
  ۵ص ، مدنيّهرسالۀ حضرت عبدالبهاء،  - ١٤٩
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