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  "بندد پيمانى که حّق جّل جالله با انسان مى"...عهد و ميثاق  –اّول 

  

فى عالم االمر و الخلق من اّن اّول ما کتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الّذى کان مقام نفسه  – ۱

اذا فزتم بهذا المقام االسنى و االفق االعلى ينبغى لکّل نفس ان يتّبع ما ُامر به من لدى ...  فاز به قد فاز بکّل الخير

اّن الّذين اوتوا بصائر من اهلل يرون حدود اهلل الّسبب االعظم ...  المقصود النّهما معًا ال يقبل احدهما دون االٓخر

اهل الّضالل اّن الّذين نکثوا عهداهلل فى اوامره و نکصوا على اعقابهم اولئک من ... عالم و حفظ االمم لنظم ال

  .لدى الغنّى المتعال

  "منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل"

  ۲۱۳ص . ۱۵۵ ش

و زبان به پس متابعت نفس ننمائيد و عهداهلل را مشکنيد و نقض ميثاق مکنيد به استقامت تمام بدل و قلب ... - ۲

  .گسليد و مباشيد از غفلت کنندگاناز پروردگار خود م...  او توّجه نمائيد و نباشيد از بيخردان

  "منتخباتى از اثار حضرت بهاءاهلل"

  ۲۱۱، ص ۱۵۳ش 

ّل نائه لينتبه به ککن خادمًا المر موليک و ذاکرًا بذکره و مثنيًا بث... اهلل و عهده  نعيمًا لک بما وفيت ميثاق... - ۳

  ...غافل بعيد

  "الواح جمال اقدس ابهى عۀمجمو"

  ۱۶۹ – ۱۶۸ص 

بايد روش و سلوکى نمائيد که مانند آفتاب از سائر نفوس ممتاز شويد هر نفسى از شما در هر شهرى که وارد گردد ... -  ۴

بنان گردد جميع اهل به ُخلق و خوى و صدق و وفا و محبّت و امانت و ديانت و مهربانى به عموم عالم انسانى مشاُر بال

شهر گويند که اين شخص يقين است که بهائى است زيرا اطوار و حرکات و روش و سلوک و ُخلق و خوى اين شخص از 

خصائص بهائيان است تا به اين مقام نيائيد به عهد و پيمان الهى وفا ننموده ايد زيرا به نصوص قاطعه از جميع ما ميثاق 

  .و تعاليم ربّانيّه رفتار نمائيمنصائح الهيّه  وثيق گرفته که بموجب وصايا و

  "منتخباتى از مکاتيب"

  ۶۸ص . ۳۵ش 
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دى هر مظهر الهى بموجب عهد وپيمان عاّم خويش با پيروان خود عه"...دوم 

  "بندد مى

  

  سنّت الهى

  

هد از ايمان به ظهور بعد خداوند عالم هيچ نبّى را مبعوث نفرموده و هيچ کتابى را نازل نفرموده مگر از کّل اخذ ع... - ۵

  ...ودهو کتاب بعد گرفته زيرا که از براى فيض او تعطيل و حّدى نب

  "منتخبات آيات"

  ۶۰ – ۵۹ص 

حضرت ابراهيم عليه الّسالم عهد موعود حضرت موسى را گرفت و بشارت به ظهور او داد و حضرت موسى عهد ... - ۶

رت ظهور او مژده داد و حضرت مسيح عهد فارقليط را گرفت و حضرت موعود حضرت مسيح را گرفت و عالم را به بشا

بشارت به ظهور او داد و حضرت رسول محّمد عهد حضرت باب را گرفت و باب موعود حضرت محّمد بود زيرا بشارت 

به ظهور او داد و حضرت باب عهد جمال مبارک حضرت بهاءاهلل را گرفت و بشارت بظهور او داد زيرا جمال مبارک 

د حضرت باب بود و جمال مبارک عهد موعودى گرفت که بعد از هزار سال يا هزاران سال ظهور خواهد يافت و آن موعو

موعود جمال مبارک است و بعد از هزار يا هزاران سال ظهور خواهد نمود و همچنين باثر قلم اعلى عهد و ميثاقى عظيم 

ق نمايند و سر موئى از اطاعت او انحراف نجويند و در کتاب از جميع بهائيان گرفت که بعد از صعود متابعت مرکز ميثا

الهيّه  حوالاقدس در دو موقع صراحتًا امر قطعى فرمودند و بتصريح مبيّن کتاب را تعيين کردند و در جميع ا

على آنچه بايد و شايد از قلم ا. سورۀ غصن که معانى آن جميع عبوديّت عبدالبهاء است، يعنى عبدالبهاء الخصوص على

  ...عبدالبهاء است و بس غصن يعنى عبدالبهاء عبوديّت رۀگويد اين سو نازل و عبدالبهاء چون مبيّن کتابست مى

  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

  خطاب به چارلز ميسن ريمى

  

  ظهور حضرت بهاءاهلل

  

فى کتبک و زبرک  اى رّب هذا يوم بشّرت الکّل فيه بظهورک و طلوعک و اشراقک و اخذت عهد مشرق وحيک... - ۷

  ...الّطلوع االنور االسنى ى و هذاالّظهور االعظم االبه مبّشرًا لهذا و صحفک و الواحک و جعلت البيان

  "مناجاة"
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  ۱۸۴ص 

  

  ظهور بعدى در بارۀحضرت بهاءاهلل عهد و ميثاق 

  

هلل ثّم من يشاء من بعده و اهلل على کّل و اّن بمثل ما قد ابعث اهلل الّرسل من قبل نقطة البيان ليبعثّن اهلل من يظهره ا... - ۸

  ...شىء قدير

  "منتخبات آيات"

  ۱۰۳ص 

اگر نفسى بکّل آيات ظاهر شود قبل از اتمام الف سنۀ  ... ّدعى امرًا قبل اتمام الف سنة کاملة انّه کّذاب مفتريمن  – ۹

فى البيان که هر شهرى نوزده يوم مذکور است  کامله که هر سنۀ آن دوازده ماه بما نّزل فى الفرقان و نوزده شهر بما نّزل

  .ابدًا تصديق منمائيد

  از حضرت بهاءاهلل

  "دور بهائى"منقول در 

  ۵۵ص 

حمل طلوع و  د تا شمس حقيقت در برج اسد و خانۀقرنها بگذرد و دهرها بسر آيد و هزاران اعصار منقضى شو – ۱۰

من بعد فى ظلل من الغمام من حيث االستفاضة هم فى ظّل جمال ة الّتى تأنى و اّما المظاهر المقّدس... نمايد سطوع

  .ضة يفعل ما يشاء و يحکم ما يريدالقدم و من حيث االفا

  از حضرت عبدالبهاء

  "مدنيّت جهانى جلوۀ"ل در منقو

  ۱۶ – ۱۵ص 
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همان عهدى بود که جمال مبارک راجع به حضرت "...:  عهد و ميثاق خاّص  –سوم 

  ..."خويش گرفت دالبهاء از پيروانعب

  

  تعيين جانشين

  

بايد اغصان و افنان و منتسبين طّرًا به غصن اعظم ناظر باشند انظروا ما انزلناه فى کتابى االقدس اذا غيض بحر  – ۱۱

الصل القديم مقصود از اين آيۀ  الوصال و قضى کتاب المبدأ فى المآل توّجهوا الى من اراده اهلل الّذى انشعب من هذا

  .من عندنا و انا الفّضال الکريم بوده کذلک اظهرناه االمر فضالً ) حضرت عبدالبهاء(صن اعظم مبارکه غ

  حضرت بهاءاهلل

  "کتاب عهدى"

چنين به نّص کتاب اقدس مرکز ميثاق را مبيّن کتاب فرمودند که از اّول ابداع تا يومنا هذا در ظهور مظاهر مقّدسه  – ۱۲

  .عهد محکم متينى گرفته نشده

  ت عبدالبهاءاز حضر

  "دور بهائى"منقول در 

  ۶۱ص 

عهدى که جمال مبارک ... اليوم اهّم امور ثبوت و رسوخ بر عهد و ميثاق است که سبب رفع هر اختالف است – ۱۳

گرفت آن نيست که عبدالبهاء مظهر موعود است بلکه عبدالبهاء مبيّن کتاب و مرکز ميثاق است و موعود حضرت بهاءاهلل 

اين است عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل هرکس از آن انحراف جويد در آستان . سال ظاهر شود ا چند هزاربعد از هزار ي

بعد از . اگر اختالفى در ميان آيد بايد به عبدالبهاء رجوع نمايند و کّل طائف حول رضاى او باشند. مبارک مقبول نباشد

  .)ترجمه. (ف پردازدو به رفع اختالعبدالبهاء چون بيت العدل اعظم تشکيل يابد ا

  از حضرت عبدالبهاء

  "نجم باختر"

  ۱۴، ش ۴ج

  ۲۳۷ص 

جديدى را به  ۀو عقيد در اعصار گذشته هميشه اختالفات و انشقاقات مذهبى وجود داشته است زيرا هرکسى فکر – ۱۴

اختالف نماند لهذا  اّما حضرت بهاءاهلل اراده فرمود که در ميان بهائيان هرگز علّتى براى ايجاد. خدا نسبت داده است

بقلم مبارک کتاب عهدش را مرقوم و خطاب به منتسبين و اهل عالم چنين فرمود که من شخصى را که مرکز عهد و 
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پيمان من است معيّن نمودم و بايد همه باو توّجه نمايند و از او اطاعت کنند زيرا اوست مبيّن کتاب اهلل و اوست واقف بر 

. و الغيرآنچه او بيان کند صواب است چه که اوست واقف بر اسرار کتاب اهلل . احبّاء اهللو مرجع جميع  امر اهللمقصد 

لهذا ... مقصود از اين بيان مبارک آنکه در ميان اهل بهاء ديگر اختالف و انشقاقى نماند و همواره متّحد و متّفق مانند 

کس مخالفت نمايد با جمال مبارک مخالفت هرکس از مرکز ميثاقش اطاعت نمايد از جمال مبارک اطاعت کرده و هر

زنهار زنهار که چنين شخصى را . زنهار زنهار که شخصى از فکر خود حرفى زند و از پيش خود بدعتى گذارد... نموده 

از  حضرت بهاءاهلل. اعتنائى نمائيد زيرا بموجب عهد و پيمان حضرت بهاءاهلل اجتناب از چنين شخصى واجب و الزم

  )ترجمه. (ارندچنين نفوس بيز

‘ABDU’L-BAHÁ 
“THE PROMULGATION OF UNIVERSAL PEACE” 

1982, pp. 322 – 323  

اولى مرکز و محور عهد و ميثاق بى مثيل حضرت بهاءاهلل و اعلى صنع يد عنايتش و  حضرت عبدالبهاء در رتبۀ – ۱۵

جامع جميع کماالت و مظهر کليّۀ صفات و ن مصون از خطاى آياتش و ارش و َمَثِل اعالى تعاليم و مبيّ مرآت صافى انو

فضائل بهائى و غصن اعظم منشعب از اصل قديم و غصن االمر و حقيقت من طاف حوله االسماء و مصدر و منشأ 

شيم  وحدت عالم انسانى و رايت صلح اعظم و قمر سماء اين شرع مقّدس بوده و الى االبد خواهد بود و نام معجز

کمل و احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف است وا عظم از کّل اين اسماء عنوان منيع عبدالبهاء بنحو اتّم و ا

اند و با آنکه به هيچ وجه اين خطاب نبايد عنوان  است که حضرت بهاءاهلل در توصيف آن حضرت اختيار فرموده" سّراهلل"

ت بشرى با فضائل و کماالت رسالت آن حضرت قرار گيرد مع الوصف حاکى از آن است که چگونه خصوصيّات و صفا

  .دالبهاء مجتمع و متّحد گشته استالهى در نفس مقّدس حضرت عب

  "دور بهائى"

  ۵۸ – ۵۷ص 

حضرت بهاءاهلل مصدر وحى الهى در اين دور افخم و مطلع امر و منشأ عدل و رافع صلح اعظم و بانى نظم بديع  – ۱۶

الهيّه در عالم و مؤلّف قلوب و محيى امم و داور کردگار و شارع در انجمن بنى آدم و منبع الهام و واضع اساس مدنيّت 

امر پروردگار، استقرار ملکوت اهلل را در بسيط غبرا اعالن و حدود و احکامش را نازل و اصولش را معيّن و مؤّسساتش را 

همچنان سريان و ايجاد فرمود و براى آنکه قواى قدسيّه منبعثه از ظهور اعظمش از مجراى صحيح و در جهت مقصود 

مرکز ميثاق و دورۀ واليت امر نيّر اش متتابعًا در دورۀ  جريان يابد، اساس عهد و ميثاق متينى را بنياد نهاد که قّوۀ دافعه

ضامن اصالت و کافل وحدت اصليّه امر مبينش بوده و باعث ترّقى و تقّدم جهانگير آئين نازنينش گرديده است و  ،آفاق

ظيمۀ ميثاق مقاصد جانفزايش را بواسطۀ اجرائات بيت العدل اعظم استقرار بخشد و بيت العدل اعظم حال همان قّوۀ ع

که يکى از دو وصّى حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاست مقصد اعاليش آنکه قدرت و سيطرۀ الهيّه که از مصدر 
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ش محفوظ گردد و تعاليمش از تصّرف و انحراف و شريعۀ ربّانيه جارى گشته تسلسل و استمرار يابد و وحدت جامعۀ پيروان

  )ترجمه. (جماد مبّرى و مصون ماندتصلّب و ان

  "قانون اساسى بيت العدل اعظم"

  

  ر حضرت بهاءاهللعهد و ميثاق بى سابقه و نظي

  

مرکز اّما اعظم امتياز ظهور حضرت بهاءاهلل امرى است که در اديان سلف سابقه نداشته و آن تعيين و تنصيص  – ۱۷

ميثاق است و به اين ترتيب جمال مبارک دين الهى را از اختالف و تفّرق حفظ فرمود تا کسى را مجال نماند که در آن 

  )مهترج. (مذهب و مسلکى ايجاد تواند

‘ABDU’L-BAHÁ  
“THE PROMULGATION OF UNIVERSAL PEACE” 

1982, PP. 455 – 456  

سبحانيّه سرچشمه گرفته پس از افول نيّر توحيد از حيّز امکان و  شيّت نافذۀبراى آنکه قواى فائقۀ محيطه که از م – ۱۸

طلوع و اشراقش از مطلع المکان در مجارى حقيقيّۀ خويش سريان يابد و وحدت و عظمت آن محفوظ ماند جمال 

 ،عظماقدس ابهى اساسى منصوص و بنيانى مرصوص که با قدرت و قّوت بالغه مخّصص و با نفس مقّدس شارع ا

و آن اساس تأسيس ميثاق حّى مبين و پيمان حضرت  مؤّسس و موجد اين کور ابدع افخم، مرتبط و پيوسته است بنهاد

اين . رّب العالمين است که اصول و دعائم آن را طلعت نوراء قبل از عروج بعالم بقا بکمال متانت اتقان بنياد فرمود

قويمى است که از قبل در کتاب مستطاب اقدس تصريح گرديده و عهد وثيق و ميثاق غليظ همان عهد قديم و منهج 

عود در آخرين توديع آن محيى رمم در بالين مبارک ه عائلۀ مبارکه در ايّام قرب بصهيکل قدم بنفسه المقّدس هنگامى ک

ت مندرج ملّقب و موصوف اس" کتاب عهدى"فرمود و آن را در کتاب وصيّت خود که به مجتمع شده بودند بدان اشاره 

آن رّق منشور و کتاب مسطور ...  اقومش بسپرد مّ احيان به غصن اعظم و مرکز عهد اتساخت و آن وديعۀ الهيّه را در همان 

عهد و ... موصوف و منعوت " صحيفۀ حمراء"موسوم و در رسالۀ ابن ذئب به " اکبر الواح"که از کلک منير ابهى به 

مود در کتب و صحف مقّدسه و الواح و زبر سماويّه در اعصار و ادوار ماضيه ميثاقى که جمال اقدس ابهى تأسيس فر

حتّى در بين آثار مبارکۀ حضرت رّب اعلى نظير و مثيل ندارد چه که در هيچيک از شرايع و اديان سالفه چنين ميثاق 

عميم که بنّص صريح من  عظيم و پيمان قويم که در اين دور کريم بنياد گرديده موجود نيست و چنين قدرت و اختيار

  .دون تأويل و تلويح از طرف شارع قدير به مرکز منصوص و مقّر مخصوص عنايت شده مذکور و مشهود نه

  "کتاب قرن بديع"

  ۶ – ۳، ص ۳ج 



٩ 
 

هذا " حضرت بهاءاهلل به نّص صريح فرمودزيرا  ،امتياز فراوان در ميان اّما بين اين ظهور و ظهورات سابقه فرق و... - ۱۹

از نفوس  امر اهلل. و عهد و ميثاقى تأسيس فرمود که به موجب آن مرکز هدايت الهيّه در جهان دوام يابد" ال يعقبه اللّيل يوم

اّما اين نفوس مغروره هميشه . جاه طلب که مقصدى جز قبضۀ زمام امور و تحريف کلمةاهلل نداشته خالى نبوده است

  )ترجمه(. مبّدل شده استسرشان به سنگ ميثاق خورده و اميدشان بيأس 

  خّط صادره از طرف بيت العدل اعظمقسمتى از دست

  ۱۹۷۹ ژانويه ۱۴
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ن الهى حضرت عبدالبهاء چنين عهدى را از يارا"...:   عهد و ميثاق خاّص  –چهارم 

  "در بارۀ نظم ادارى گرفت

  

  دو وصىّ 

  

حبّاى جمال ابهى ا و  امر اهللدرۀ مبارکه و ايادى اى ياران مهربان بعد از مفقودى اين مظلوم بايد اغصان وافنان س – ۲۰

توّجه به فرع دو سدره که از دو شجرۀ مقّدسۀ مبارکه انبات شده و از اقتران دو فرع دوحۀ رحمانيّه بوجود آمده يعنى شوقى 

و احبّاء اهلل است و  ر اهللامو مرجع جميع اغصان و افنان و ايادى  امر اهللافندى نمايند زيرا آيت اهلل و غصن ممتاز و ولّى 

  .کرًا بعد بکر يعنى در ساللۀ اون آيات اهلل و من بعده بمبيّ 

  "الواح وصايا"

  ۱۲ – ۱۱ص 

اّما بيت عدل الّذى جعله اهلل مصدر کّل خير و مصونًا من کّل خطاء بايد به انتخاب عمومى يعنى نفوس مؤمنه  – ۲۱

و مطالع علم و دانائى و ثابت بر دين الهى و خيرخواه جميع نوع انسانى و اعضاء بايد مظاهر تقواى الهى . تشکيل شود

  ...باشند

  "الواح وصايا"

  ۱۵ص 

مرجع کّل کتاب اقدس و هر مسألۀ غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومى، به بيت عدل آنچه باالتّفاق و يا ... - ۲۲

  ... باکثريّت آراء تحّقق يابد همان حّق و مراد اهلل است

  "اح وصاياالو"

  ۲۱ص 

توأمان بيت العدل  با بيانى صريح و قاطع دو مؤّسسۀ) حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء(، آن هياکل مقّدسه... - ۲۳

اند که بر وفق تقديرات مقّدرۀ الهيّه به وظائفشان پردازند و  را به عنوان جانشينان خود معيّن فرموده امر اهللاعظم و واليت 

در عين امانت و حکمت با مقتضيات  امر اهللاجراء اصول و ترويج حدود و محافظۀ مؤّسسات و تطابق  اين وظائف همانا

  )ترجمه. (زدان در عالم امکان استناپذير بانى امر ي ر زمان و تحّقق ميراث مرغوب خللغيّ التّ  دائم
“The world order of baha’ulla’h” 

1982, pp. 19 – 20 
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مرجع اهل بهاء  امر اهلل  ولىّ ميثاق الهى حضرت شوقى افندى در دورۀ حيات مبارکش به عنوان بنا بر عهد و ... -  ۲۴

  ).ترجمه. (و حال مقام مرجعيّت اهل بهاء به بيت العدل اعظم راجع... محسوب

  صادره از طرف بيت العدل اعظم قسمتى از دستخّط 

  ۱۹۸۱نوامبر  ۹

  

  سلطه و اختيار

  

سيس و تشکيل شود در تحت حفظ و أو بيت عدل عمومى که به انتخاب عموم ت مر اهللافرع مقّدس و ولّى ... - ۲۵

آنچه قرار دهند من عنداهلل . صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما الفداست

نازعهم فقد  است من خالفه و خالفهم فقد خالف اهلل و من عصاهم فقد عصى اهلل و من عارضه فقد عارض اهلل و من

اهلل و من انحاز و افترق و اعتزل عنه  نازع اهلل و من جادله فقد جادل اهلل و من جحده فقد جحد اهلل و من انکره فقد انکر

  ...فقد اعتزل و اجتنب و ابتعد عن اهلل

  "الواح وصايا"

  ۱۲ص 

از اين بيانات کامًال واضح و روشن است که ولّى امر مبيّن آيات اهلل و بيت عدل اعظم واضع احکام غير ... - ۲۶

تفسير و تبيين واليت امر در دايرۀ خويش همانقدر مورد تمکين و انقياد است که قوانين موضوعۀ بيت . منصوصه است

تواند به  ضرت بهاءاهلل است هيچيک از اين دو نمىمنصوصۀ ح عدل که حقوق و امتيازاتش وضع قوانين وا حکام غير

  ... حدود مقّدسۀ ديگرى تجاوز نمايد و هرگز نيز تعّدى نخواهد نمود

  "دور بهائى"

  ۸۰ – ۷۹ص 

بايد بخاطر داشت که الواح حضرت بهاءاهلل بالّصراحه حاکى از آنست که اعضاى بيت عدل اعظم در تمشيت ... - ۲۷

باشند و نبايد تحت تأثير  ضع قوانين الزمۀ مکملّۀ کتاب اقدس مسئول منتخبين خود نمىو و امر اهللامور ادارى 

احساسات و آراء عموميّه و حتّى عقايد جمهور مؤمنين و مؤمنات و يا نفوسى که مستقيمًا ايشان را انتخاب نموده اند قرار 

رفتار نمايند و بر ايشان فرض است که به اوضاع و گيرند بلکه بايد همواره در حال توّجه و ابتهال به حکم وجدان خويش 

غرض رسيدگى کنند ولى حّق  يند و بقضاياى مرجوعه بدون شائبۀاحوال جاريۀ هيأت جامعه آشنائى کامل حاصل نما

اطمينان صريح حضرت بهاءاهلل به " انّه يلمهم ما يشاء"کلمۀ مبارکۀ . نهائى اخذ تصميم را براى خويش محفوظ دارند

  . اند نه هيأت منتخبين ن نفوس است و بنابراين فقط اين نفوس مهابط هدايت وا لهامات الهيّهاي

  "دور بهائى"
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  ۸۶ – ۸۵ص 

  

  امراهلل ولىّ صعود حضرت 

  

ضيات صريح نصوص مبارکه واضح از اوضاع و احوال و همچنين مقت اهلل امر محبوب  ولىّ در موقع صعود حضرت  – ۲۸

ود انتخاب ممکن بود طبق مندرجات الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء جانشينى براى خ براى آن حضرت غير بود که

  )ترجمه(i... نمايند

  "دستخطهاى بيت العدل اعظم"

  ۱۵۸، ص ۱ج 

بيت العدل اعظم متوّجهًا مبتهًال بعد از غور و تمّعن دقيق در نصوص مقّدسۀ مبارکه راجع به تعيين وصّى حضرت  – ۲۹

مقيم ارض  امر اهللو بعد از مشاورات مفّصل و همچنين مالحظۀ آراء حضرات ايادى  امر اهللولّى شوقى افندى ربّانى 

اقدس باين نتيجه رسيد که طريق تعيين ولّى ثانى امر بهائى وصّى حضرت شوقى افندى ربّانى بکلّى مسدود و امکان 

  .اين قرار را به جميع ياران ابالغ نمائيد. تتشريع قوانينى که تعيين من هو بعده را ميّسر سازد بالمّره مفقود اس

  "دستخطهاى بيت العدل اعظم"

  ۱۵، ص ۱ج 

  

  بيت العدل اعظم

  

ناپذير است دو کيفيّت خاّص که اين  عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل ناگسستنى و قدرت فائقۀ محيطه اش خلل – ۳۰

اّول . سازد پيوسته لن يتغيّر و نافذ بوده و خواهد بود مىميثاق عظيم را از مواثيق الهيّه در اديان سالفه ممتاز و مشّخص 

 امراهلل ولىّ کلمة اهلل که در اين دور اعظم بطهارت و اصالت خود باقى و به تبيينات مقّدسۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت 

و تفسيرات غير استنباطات نارسا و تعبيرات  مؤّکد و از تصّرفات افکار و عقايد مجعولۀ بشرى مبّرى و از قياسات و

ثانى هدايت الهيّه که باب آن همواره مفتوح بوده و هست و اکنون از طريق . منصوص مصون و محفوظ خواهد بود

اش قدرت عاليه و هدايت الريبيه  که بارادۀ مقّدسۀ حضرت بهاءاهلل تأسيس يافته و به عنايات مبارکهاى  همؤّسسۀ عظيم

که بر حسب مقتضيات زمان و مکان امور جامعۀ انسانى را تمشيت اى  هؤّسسم. نمايد بدان مفّوض گشته تجلّى مى

حال ". اين مجمع مرجع کّل امور است" فرمايد ين مؤّسسۀ عظيمه چنين مىحضرت مولى الورى راجع به ا. بخشد مى

هور اعظم را بر اساس اين ظ يد قدرت الهيّه:  فرمايد گردد که مى مصداق بيان مبارکۀ حضرت بهاءاهلل واضح و آشکار مى
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متين و محکم استوار فرموده که طوفان انقالبات عالم امکان بنيان آنرا هرگز منهدم ننمايد و اوهام بشريّه بنياد آنرا متزلزل 

  ).ترجمه" (نسازد

  "هاى بيت العدل اعظمدستخط"

  ۲۲– ۲۰، ص ۱ج 

آخرين ملجأ و پناه مدنيّت "آيندۀ ايّام به عنوان  در امراهلل ولىّ هيکل مبارک حضرت  بيت العدل اعظم که بفرمودۀ – ۳۱

است در عالم که تحت هدايت مصون از اى  همحسوب، در حال حاضر در غيبت ولّى امر تنها مؤّسس" متزلزل و پرآشوب

 اين مؤّسسه مسئوليّت تضمين وحدت و پيشرفت امر الهى را بر حسب. خطاى الهى قرار داشته و همه بايد بآن ناظر باشند

  )ترجمه... (مبارکه بر عهده دارد نصوص

  "دستخطهاى بيت العدل اعظم"

  ۳۲۰، ص ۱ج 

 به عنوان عضو آن هيأت نيست امر اهلل  ولىّ معصوميّت بيت العدل اعظم در حدود معيّنۀ خودش معلّق به حضور  – ۳۲

لک درعين لعدل اعظم خارج باشد معذمر بيت ابه عنوان عضو و رئيس مقّدس مادام الع امر اهللهرچند از وظيفۀ ولّى ... 

بيت العدل اعظم را معلوم  "حدود عمل قانونگزارى"را دارد که رۀ مخصوص خود اين حّق و وظيفه دايانجام امور در 

مطلب را داشته است که فالن موضوع در نصوص مقّدسه ذکر شده است  اين اختيار بيان امر اهللنمايد بعبارة اخرى ولّى 

امر اين آيا در حيطۀ اختيار بيت العدل اعظم بوده است که در بارۀ آن قانونى وضع نمايد يا خير و غير از ولّى يا نه و بنابر

آيا بيت  امر اهللآيد که در غيبت ولّى  هيچکس حّق و اقتدار چنين اظهار نظرى را ندارد ودر نتيجه اين سؤال پيش مى اهلل

م خود نخواهد بود و در ورطۀ خطا واشتباه نخواهد افتاد؟ در اينجا سه العدل اعظم در معرض انحراف از منهج مستقي

  :موضوع را ما بايد بخاطر بياوريم

اّول اينکه حضرت شوقى افندى طّى سى و شش سال دورۀ واليت خود تبيينات و توضيحات بيشمار ادا فرموده و 

نانکه قبًال به ياران خاطرنشان گرديده، بيت بيانات حضرت عبدالبهاء و جمال اقدس ابهى را تکميل نموده است و چ

العدل اعظم براى اينکه در موضوعى بخواهد وضع قانون نمايد اين عمل قانونگزارى هميشه مسبوق به تمّعن دقيق در 

  .باشد آثار و تبيينات مبارکه مى

کند و تنها موقعى بوضع  را درک مى امر اهللى بهدايت الهيّه است بخوبى غيبت ولّى کيًا بيت العدل اعظم با اينکه متّ ثان

 امراهلل ولىّ حوزۀ حاکميّتى که حضرت . پردازد که از شمول آن در حوزۀ حاکميّت و اختيار خود مطمئن باشد قانون مى

  ."وضوح تعيين و تصريح گرديده استبه کمال ":  فرمايند مؤّکدًا در بارۀ آن مى

  :فرمايد را در بارۀ اين دو مؤّسسه فراموش کنيم که مى امراهلل ولىّ ثالثًا ما نبايد بيان کتبى حضرت 

  ."تواند و هرگز نبايد به حدود و وظائف مقّدسه و مقرّرۀ ديگرى تخّطى نمايد هيچکدام از آنها نمى"

  "بيت العدل اعظم هاىدستخط
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  ۳۰۷ – ۳۰۳، ص ۱ج 

و حّل مسائل مبهمه  امر اهللى محافظه و ادارۀ بيت العدل اعظم عالوه بر وظيفۀ تشريع به وظائف وسيعۀ ديگرى يعن – ۳۳

 .و حکم در امور مابه االختالف نيز موّظف گشته است

“MESSAGES FROM THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE:  1968 – 1973” 
PP. 38 – 39  

مسائل غير  ارۀحّق انحصارى اعطا شده که در باين " امراهلل ولىّ حضرت  ه بيت العدل عمومى بنا به فرمودۀب – ۳۴

احکام صادره از بيت العدل عمومى که خود آن هيأت حّق اصالح و نسخ ." منصوص در آثار بهائى وضع قانون نمايد

اين  هرچند وظيفۀ تبيين به بيت العدل تفويض نشده ولکن. آنرا دارد در حکم متّمم و وسيلۀ اجراى قانون الهى است

حضرت بهاءاهلل در روى زمين به هر اقدامى که الزم داند قيام نمايد  ظم جهانىهيأت صالحيّت دارد که براى استقرار ن

و يقين است در امر بهائى با در دست داشتن نصوص محکمۀ الهيّه و تبيينات مفّصلۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت 

سير يا تبيين نمايد و خود تفگردد مضافًا به اينکه عليه هرکس که از پيش  شوقى ربّانى وحدت عقيده و ايمان حفظ مى

را غصب نمايد منع و تحذير اکيد صادر گرديده  امر اهللداند و بخواهد وظيفۀ ولّى " ملهم"يا " معتبر"آنرا باصظالح 

  )ترجمه. (اده شده تأمين شده استوحدت ادارى وتشکيالت بهائى نيز با اقتدارى که به بيت العدل عمومى د. است

  "دستخطهاى بيت العدل اعظم"

  ۱۷۵ – ۱۷۴، ص ۱ ج

اند در حقيقت مبيّن کلمة اهلل بمنزلۀ فرع  در امر بهائى دو مرکز منصوصند که به عنوان مرجع ياران تعيين شده – ۳۵

يعنى کتاب الهى مجموعۀ بيانات حضرت بهاءاهلل است و مبيّن بمنزلۀ . مرکزى است که عبارت از نفس کلمة اهلل است

به اين نحو . دارد که بگويد معنى آيات کتاب چيست و فقط مبيّن است که اختيار لسان زندۀ آن کتاب زيرا فقط

شود که يک مرکز عبارت است از کتاب اهلل و مبيّن منصوصش و مرکز ديگر بيت العدل اعظم که به هدايت  مالحظه مى

و تعيين  امر اهللوجود دو مرکز  شيوۀ مذکور يعنى. الهى به تشريع آنچه بالّصراحه در کتاب اهلل منصوص نگشته مأمور است

در کتاب اقدس حضرت بهاءاهلل مؤمنان را داللت . روابط بين آنها در هر مرحله از مراحل امر الهى مشهود است

. ناظر باشند" من اراده اهلل الّذى انشعب من هذا االصل القديم"فرمايد که پس از صعود حضرتش به کتاب اهلل و به  مى

حضرت بهاءاهلل در و نيز . است ءفرمايد که مقصود از آن آيۀ مبارکۀ حضرت عبدالبها بهاءاهلل مىدر کتاب عهدى حضرت 

کتاب اقدس مؤّسسۀ بيت العدل اعظم را تأسيس و اختياراتى را که براى اجراء وظائف معيّنه اش الزم است تنصيص 

که بنا به تصريح حضرت شوقى  امر اهللواليت  سيس مؤّسسۀبهاء در الواح وصايا صريحًا به تأحضرت عبدال. فرموده است

افندى در آيات کتاب اقدس نيز مندمج است پرداخته و نيز در همان الواح وصايا اختيارات بيت العدل اعظم را تأييد 

 منصوصه مرجع کّل کتاب اقدس و هر مسئلۀ غير..." سازد فرمايد و جمع مؤمنان را باز متوّجۀ کتاب اهلل مى وتوضيح مى

کّل اقتباس از مرکز امر و بيت عدل نمايند و ما عداهما "و در آخر الواح وصايا مى فرمايد " راجع به بيت عدل عمومى

 )ترجمه" (کّل مخالف فى ضالل مبين
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“MESSAGES FROM THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE:  1968 – 1973” 
PP. 42 – 43 
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و صفاى امر الهى  وحدت"...  :وفاى به عهد و ميثاق ضامن آن است که –پنجم 

  ..."محفوظ ماند

است و رکن متين دين  امر اهللقّوۀ ميثاق امر بهاءاهلل را از شبهات اهل ضالل محافظت نمايد و حصن حصين ... - ۳۶

ائى وحدت عالم بهائى را جز ميثاق الهى محافظه ننمايد واّال اختالف مانند طوفان اعظم عالم بهاى  هاليوم هيچ قوّ . اهلل

پس بايد اّول قدم را بر ميثاق ... بديهى است که محور وحدت عالم انسانى قّوۀ ميثاق است و بس . را احاطه نمايد

عين و ظهير گردد و نصايح و وصاياى عبدالبهاء ثابت نمود تا تأئيدات بهاءاهلل از هر جهت احاطه کند و جنود مالء اعلى مُ 

  .ى و برقرار ماندحجر نافذ و باق در قلوب مانند نقش در

  "مکاتيب عبدالبهاء"

  ۳۰ – ۲۹، ص ۳ج 

پس قدم را ثابت نمائيد و به نهايت قّوت به نشر نفحات الهيّه و اعالء کلمة اهلل و ثبات بر ميثاق پردازيد و يقين ... - ۳۷

مور ضعيف است  بدانيد که اگر نفسى با کمال استقامت ندا به ملکوت نمايد و به نهايت متانت ترويج ميثاق کند اگر

  ...فيل عظيم را از ميدان فرار دهد و اگر پشۀ نحيف باشد عقاب کاسر را بال و پر بشکند

  "منتخباتى از مکاتيب"

  ۲۰۴، ص ۱۸۴ش 

توان در انتظار روزى بود که جامعۀ بهائى به  تقّدم و اعتالى امر الهى يومًا فيومًا در ازدياد است به يقين مبين مى...  - ۳۸

بّانى مراحلى را که ولّى محبوب امرش پيش بينى فرموده طّى کند و در اين خاکدان پرابتال سراپردۀ ملکوت اهلل مشيّت ر

مرج و خرابى و دمارى که به دست خود فراهم آورده رهائى يابد را برافرازد تا عالم امکان از هيجان و اضطراب و هرج و 

ابديّه اخّوت و الفت و وفا و صلح و سالم عمومى مبّدل شود اين امور  و لهيب نار ضغينه و بغضا و ظلم و جفا به روابط

  )هترجم. (کًال در ظّل لواى ميثاق اب جاودانى يعنى عهد و پيمان جمال اقدس ابهى تحّقق خواهد يافت

  )۱۹۷۳( ۱۳۰يت العدل اعظم، رضوان پيام ب

  ۱۲۸، ص ۵، ش ۵۲اخبار امرى ايران، سال 

در قبضۀ حفظ و حراست پروردگار است و عهد و ميثاق حضرت  امر اهللين مبين بدانند که اهل بهاء بايد به يق – ۳۹

تحت حفظ و صيانت "بايد اعتماد کامل داشته باشند به اينکه بيت العدل اعظم . بهاءاهلل در سّر از فساد مصون و مبّرى

ظائف محولّه موّفق باجراء و قادر است" جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما الفدا

  )ترجمه. (گردد

  صادره از طرف بيت العدل اعظم قسمتى از دستخّط 

  ۱۹۷۵مى  ۲۸
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  قّوۀ عهد و ميثاق الهى

  

اليوم قّوۀ نبّاض در شريان آفاق روح ميثاق است که سبب حيات است هرکه از اين روح زنده شد تولّد تازه يافت و  – ۴۰

از قيد ظلم و عداوت و غفلت و قساوت برست و از . حياتش جمال و صفائى تازه پذيرفتبه روح القدس تعميد گرفت و 

الحمدهلل که تو بر عهد و ميثاق ثابتى و به نيّر آفاق، حضرت بهاءاهلل . مرگ روحانى نجات يافت و به زندگى پاينده رسيد

  ) ترجمه. (متوّجه و ناظر

  از آثار حضرت عبدالبهاء

  "نجم باختر"منقول در 

  ۲۲۵، ص ۷ش . ۱۴ ج

قّوۀ ميثاق مانند حرارت آفتاب است که ... بديهى است که محور وحدت عالم انسانى قّوۀ ميثاق است و بس ... - ۴۱

جميع کائنات ارضيّه را تربيت نمايد و نشو ونما بخشد به همچنين نور ميثاق عالم عقول و نفوس و قلوب و ارواح را 

  .تربيت نمايد

  " کتاب قرن بديع"

   ۷ – ۶، ص ۳ج 

امروز رّب الجنود حامى ميثاق است و قواى ملکوت محافظ ميثاق و نفوس آسمانى خادم ميثاق و فرشته هاى  – ۴۲

  ...اى عالم بالنّتيجه خادم ميثاقبصيرت نظر بشود جميع قو بلکه اگر بديدۀ ملکوتى مرّوج ميثاق

  "منتخباتى از مکاتيب"

  ۲۲۱ص . ۱۹۲ش 

ميثاق کلمۀ جامعه است و حالّل  قّوۀ. ئل شود مگر به قّوۀ ميثاقزااى  هکن نيست به هيچ قوّ سوء تفاهم مم... -  ۴۳

  ...شود مراجعت به مرکز عهد کنيد فرمايد هر سوء تفاهمى که حاصل مشکالت زيرا به نّص صريح به اثر قلم اعلى مى

  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

  خطاب به مارثاروت

نمود در جمع اهل بهاء در يک روز هزار فرقه به مثل ادوار  ىرا قّوۀ حارسه محافظت نم هللامر ااگر حصن حصين  – ۴۴

جمال مبارک . و حفظ احبّاء اهلل از تفرقه وا ختالف امر اهللاّما در اين دور مبارک جهت دوام . شد سابقه ايجاد مى

  )ترجمه. (روحى له الفدا به قلم اعلى عهد و ميثاق را مرقوم فرمود

“BAHÁ’Í WORLD FAITH”, 
1976, pp. 357 – 358  
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ناخدايش حضرت . سفينۀ ميثاق حضرت بهاءاهلل را به بحر پرتالطم بالياى بيکران افکند iiچنين مجهوداتى – ۴۵

عبدالبهاء مرکز ميثاق جمال ابهى بود که به بازوى توانا به هدايت سّکانش مألوف و مداوم و مّالحانش جمعى پيروان 

اعتنا به  از بدايت ايّام اين سفينۀ عهد و ميثاق بى. خدمات بديعه و همم عاليه به واجباتش مشغول و قائمفداکار که به 

لطمات طوفان مصائب که بر آن مهاجم بوده و هست به طرف مقصد خويش در حرکت است و آرام رو به ساحل امن و 

  )ترجمه. (رود امان نهاده به پيش مى
“THE WORLD ORDER OF BAHA’U’LLAH” 

1982 , P. 84 

را محافظت نمايد و آنرا از  امر اهللزيرا وحدت و اصالت نفس " محور وحدت عالم انسان است"عهد و ميثاق  – ۴۶

اين نفوس در ادوار گذشته . فساد افرادى مصون دارد که فهم خويش را يگانه مالک اعتقاد صحيح تعاليم الهى شمارند

ه عهد و ميثاق الهى مستند و متّکى به نصوص قاطعۀ حضرت بهاءاهلل است لهذا اگر بعالو. اند سبب انشقاق اديان بوده

اهلل را انکار کرده نفسى عهد و پيمان جمال ابهى را قبول نمايد حضرت بهاءاهلل را قبول کرده و اگر رّد نمايد حضرت بهاء

  )ترجمه. (است

  تخط صادره از طرف بيت العدل اعظمقسمتى از دس

  ۱۹۸۲ژانويه  ۲
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  شناسى کتاب

  

  مبارکه از آنها استخراج شده است صمشخصات کامل کتبى که نصوَ 

  

 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل  حضرت بهاءاهلل

  )ب ۱۴۱لجنۀ نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى، :  النگهاين(

  ۲۲۲ ص
    

  شدهمجموعۀ الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل   حضرت بهاءاهلل

  )ب ۱۲۷لجنۀ نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى، :  النگهاين(

  ۱۷۵ص 
    

  بهاءاهلل ةمناجاة، مجموعۀ اذکار و ادعيه من آثار حضر  حضرت بهاءاهلل

  )م ۱۹۸۲دارالنشر البهائيّه، :  ريودوژانيرو(

  ۲۴۴ ص
    

 منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى  حضرت اعلى

  )ب۱۳۴ ملّى مطبوعات امرى، مؤّسسۀ:  طهران(

  ۱۵۶ ص
    

 الواح وصاياى مبارکۀ حضرت عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء

  )ق ۱۳۴۲ابوالقاسم گلستانه، :  قاهره(

  ۲۹ ص
    

 مکاتيب عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء

  )م ۱۹۲۱فرج اهلل ذکى الکردى، :  قاهره(

  ۵۷۶ ، ص۳ج 
    

 عبدالبهاءمنتخباتى از مکاتيب حضرت  حضرت عبدالبهاء

  )م ۱۹۷۹لجنۀ نشر آثار امرى،:  ويلمت(
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 ۳۰۲ص
    

 جلوۀ مدنيّت جهانى  امراهلل حضرت ولىّ 

  )م ۱۹۸۶مؤّسسۀ نشر آثار امرى، :  دهلى نو(

  ۱۱۱ ص ،ترجمۀ جمشيد فنائيان
    

 دور بهائى  امراهلل حضرت ولىّ 

  )ب۱۱۱لجنۀ ملّى نشر آثار امرى، :   طهران(

  ۹۳ ص
    

 کتاب قرن بديع  امراهلل حضرت ولىّ 

  )ب۱۲۲مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى، :  طهران(

   ۳۵۶، ص ۳ترجمۀ نصراهلل موّدت، ج
    

 دستخطهاى بيت العدل اعظم  بيت العدل اعظم

  )ب ۱۳۰مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى، :  طهران(

   ۵۵۲، ص ۱ج 
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  يادداشتها

  
 

i فرزندى نداشتند و اغصان نقض عهد نموده بودند امراهلل ولىّ  حضرت.  
ii تمقصود مجهودات اهل بهاء در سبيل استقرار امر بهائى در جهان غرب اس.  

  


