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  ١سطوت ميثاق
  

نس و تى اسرارآميز موجود و مکنون که از قّوۀ درک اِ در اين امر مبارک، سطوت و قدر
هاى  تالُيرى سبب و علّت جميع اقدامات ظاهره و فعاليّ  است؛ آن قّوۀجن خارج 
ا ک سازد؛ امور غامضۀ امراهلل رندَ قلوب را به هيجان آورد؛ جبال را مُ .  باهره است

تغايره را مضمحل و پريشان جميع قواى متباينۀ م بخشد؛اداره نمايد؛ احبّاء را الهام 
 –ترجمه . (اين است سّر ملکوت ابهى.  سازد؛ عوالم بديعۀ روحانيه خلق کند

Covenant of Baha’u’llah۷۰، ص( 
  

.  به يقين مبين بدان که اليوم، قّوۀ نافذه در عروق و شرائين عالم انسانى قّوۀ ميثاق است
اين .  اى مانند آن نه هيچ قّوه. ّرک نيابداى جز قّوۀ ميثاق تح هيکل عالم به ادنى قّوه

بخش اشعۀ آن به جميع زواياى کرۀ ارض و  روح ميثاق مرکز حقيقى محبّت و تجلّى
همان،  -ترجمه . (معطى حيات و محيى انسان و مضئ سبيل ملکوت الهى است

 )۷۱ص
  

هل ضالل ابهات شرط اّول ثبوت بر ميثاق اهلل است زيرا قّوه ميثاق امر بهاءاهلل را از ش
ئى  محافظت نمايد و حصن حصين امراهلل است و رکن متين دين اهلل اليوم هيچ ّقوه

عظم ااختالف مانند طوفان  وحدت عالم بهائى را جز ميثاق الهى محافظه ننمايد و اّال 
و عالم بهائيرا احاطه نمايد بديهى است که محور وحدت عالم انسانى قّوه ميثاق است 

ه ق واقع نشده بود و بقلم أعلى صادر نشده بود و کتاب عهد مانند اشعّ س اگر ميثاب
شده بود و نفوسيکه اسير موده بود امر اهلل بکلّى پريشان شمس حقيقت عالم را روشن نن

نفس و هوى بودند بکلّى تيشه بر ريشه اين شجره مبارکه ميزدند هر کس هوسى مينمود و 
ميثاق عظيم معدودى از بيخردان سمند در ميدان وجود اين  هر نفسى سودائى ميکرد با

ئى در امر اهلل نمايند الحمد هلل که جميع خائب و خاسر گشتند و  راندند که شايد رخنه
                                                 

ندر مشکى باف از اصل جزوۀ  انگليسى به فارسى ترجمه شده و به اّول جزوۀ ترجمه شده اين قسمت توسط جناب سم ١
  .توسط  جناب حسن محبوبى افزوده شد



٤ 
 

پس بايد اّول قدم را بر ميثاق ثابت نمود تا تأييدات  .شديدٍ  أٍس م فى يَ هُ أنفسَ  رونَ يَ  وَف سَ 
لى معين و ظهير گردد و نصايح و وصاياى عا بهاءاهلل از هر جهت احاطه کند و جنود مالٔ 

مکاتيب عبدالبهاء، ( .عبدالبهاء در قلوب مانند نقش در حجر نافذ و باقى و بر قرار ماند
  )۲۹، ص۳ج
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  ٢پيشگفتار
  

کلّيه تشکيالت عاليه امراهلل در امريکاى  العدل اعظم، اعضاء بنا به دعوت بيت
، حهت حضور  در مؤتمر خاّصى، در ۱۹۷۵ژوئيه  ۸تا  ٤شمالى، در ايّام پايان هفته، 

ت جامعۀ بهائى در يّ موضوع عبارت از مسئول.  اجتماع نمودنداالذکار ويلمت  مشرق
از حضرات ايادى  سه تن.  اند محافظۀ امراهلل بود که حضرت بهاءاهلل به ما محّول فرموده

.  حضور داشتند اى، و سه محفل روحانى ملّى امراهلل، کلّيه اعضاء هيأت مشاورين قاّره
 .کلّيه اعضائ هيأت معاونت امريکاى شمالى نيز در اين مؤتمر شرکت کردند

  
  :، آغاز شد۱۹۷٤نوامبر  ۲۶مؤتمر با بيانى از معهد اعلى به تاريخ 

  
 توّجه ما را به... حضرت ولى محبوب امراهلل، پنج ماه قبل از صعود هيکل مبارک 

دسائس مستمر و «و » التّزايد دائم خصومت«اين مطلب جلب فرمودند که شواهد 
ينى حضرت ب اينها حاکى از پيشاز داخل و خارج امراهلل مشهود، و  »الينقطع

لم و ظلمت ديجور صاف لشکر حيات و نور بر ضّد قواى ظمَ «عبدالبهاء است دربارۀ 
پيشوايان اديان مقاومت شديد روى  که از طرف عاّمۀ ناس و همچنين از ناحيۀ

گوهر  ۳۹۲ترجمۀ بيانات داخل عالئم نقل قول از صفحۀ : مترجم( ».خواهد نمود
  .)يکتا نقل گرديد

  
  :فرمايند العدل اعظم در ادامه مى بيت

  
انتصارات عجيبه که به اسم مبارک حضرت بهاءاهلل از زمان صدور بيانات مزبور 

 به آن حضرت ى که آحاد عاشقان و احبّاى مؤمنۀ موقنۀحاصل شده، و فتح و ظفر
ء داخله و در کلّيه اقاليم بدان نائل گشتند، مسلّمًا سبب تحريک خصومت اعدا

                                                 
٢
اين قسمت توسط جناب سمندر مشکى باف از اصل جزوۀ  انگليسى به فارسى ترجمه شده و به اّول جزوۀ ترجمه شده  

  .توسط  جناب حسن محبوبى افزوده شد
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خماد نار اهد شد و مجهودات آنها را براى حمله به امر الهى و اِ وامر الهى خ خارجۀ
  )ترجمه. (اشتياق حاميانش تجديد خواهد کرد

  
اهد اخير اشاره فرمودند که بعضى از اين العدل اعظم به بعضى از شو بيت

اى از منتخباتى  ها در اطراف و اکناف عالم شروع شده است و مجموعه العمل عکس
آثار حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى محبوب امراهلل را به ضميمه 

اند که توضيح دهندۀ اين اصل است که ترّقى و تقّدم تدريجى امر الهى،  عنايت فرموده
فى نفسه سبب که تضى تحريک مخالفتى است اش، مق ت و طبيعت ذاتىبنا به ماهيّ 

العدل اعظم، با در نظر داشتن اين اصل،  بيت.  طاق امراهلل خواهد شدتسريع اتّساع نِ 
  :گيرى فرمودند نتيجه

  
اعتقاد راسخ داريم که، براى مّطلع کردن احبّاى الهى از هر طريق و روشى که 

صافى حياتى مَ  ِت بر قطعيّ  استفاده شود، زمان مقتضى فرا رسيده که به وضوح تامّ 
حمايت کامل به عمل آورند ) محافل ملّيه(که در پيش است واقف گردند و از شما 

و به نصرت امر الهى قيام نمايند و آن را قادر سازند به اعلى مراتب و مدارج ... 
تر در حرکت مقّدر خود  ارتقاء يابد، به انتصارات باهره نائل گردد، و مراحلى مهم

  )ترجمه. (توحات کامله و تفّوق در بسيط غبراء را طّى کندبراى ف
  

اى از انتشارات و  محفل روحانى ملّى کانادا، بعد از وصول اين پيام، به تدوين رشته
اى براى تعليم موضوع صيانت امراهلل به جامعۀ کانادا مبادرت  تشکيل مؤتمرهاى منطقه

ع واصل که طالب انعقاد مؤتمر در اين هنگام، هدايت جديدى از ساحت رفي.  نمود
 ۸تا  ٤اى که از  جلسه.  اند خاّصى دربارۀ تشکيالت امريه در خّطۀ امريکاى شمالى

االذکار تشکيل شد، و سبب حصول توفيقاتى در وحدت تشکيالت امريه  ژوئيه در مشرق
 .در اين قاّره گرديد، متعاقب پيام مزبور منعقد شد
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اى را که در  ملّى ما فرصتى يافت تا رؤوس برنامهطّى مشاورات در ويلمت، محفل 
اين برنامه اساسًا شامل مطالب مرجع براى چهار .  دست تدوين داشتيم، بيان کنيم

هايى از محافل روحانى  مؤّسسه در ايّام پايان هفته بود که توّسط محفل ملّى براى گروه
د در ويلمت تدوين شد اين مطالب، که در نتيجۀ مباحث ارزشمن.  محلّى تشکيل ميشد

 .دهد و بسط يافت، محتواى اين چهار جزوه را تشکيل مى
  

کند،  هر جزوه يکى از چهار وجه متفاوت موضوع صيانت امر حضرت بهاءاهلل را بيان مى
کند که  افزايد که به عنوان فهرستى بر متون امريه عمل مى هايى را بدان مى و يادداشت

مضامين اين چهار مطلب عرضه شده عبارتند .  است مطالب مرجع از آن استخراج شده
 :از
  
 عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل با نوع بشر -۱
 
 الهى ميثاقعهد و مسألۀ نقض  -۲
 
 امر بهائى و منتقدان آن -۳
  
 عهد و پيمان ما با حضرت بهاءاهلل -٤
 

.  ستاهاى گروهى  جزوات مزبور به عنوان محّرک و مشّوق و راهنماى کلّى براى بحث
واضح است که مطالب بيان شده به هيچ وجه بيان جامع و مانع موضوع مورد بحث 

کران است که لئالى مکنون در آن نامتناهى  نيست؛ امر الهى به مثابۀ بحرى عظيم و بى
ضمنًا، اين جزوات، غير از منتخبات مختلفى که از آثار مبارکه و تبيينات   .است

العدل اعظم نقل شده، به منزلۀ بيان معتقدات امر  تحضرت ولى امراهلل و هدايات بي
 .بهائى نيست
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بلکه، روح بحث که محفل ملّى اميدوار است اين افکار در ميان جامعه بدمد همان 
اى دربارۀ مضامين اصلى مورد بحث در اين رشته  العدل اعظم در بيانيه است که بيت

  :اند جزوات بدان پرداخته
  

گيرد با  بيين و تفسيرى که توّسط مراجع منصوص صورت مىدر ديانت بهائى بين ت
شود،  تفسيرات و استنباطات فردى، که ضمن مطالعۀ تعاليم و آثار الهى حاصل مى

باشد، از مورد  در حالى که مورد اّول مختّص ولّى امراهلل مى.  فرق بارزى وجود دارد
امراهلل، به هيچ  دوم، که استنباطات شخصى باشد، به فرمودۀ شخص حضرت ولىّ 

الحقيقه، اين قبيل تفسيرات فردى ثمر قّوۀ  زيرا، فى.  وجه نبايد ممانعت شود
عقالنى انسانى بوده موجب درک بيشتر و بهترى از تعاليم الهيّه است، مشروط بر 

اى بين ياران حاصل نشود و هر  گونه اختالف و مناقشه آن که از اين رهگذر هيچ
.  وشن سازد که نظرات و عقايدش صرفًا جنبۀ شخصى داردرکس بفهمد و بالّصراحه 

شود، به همان نسبت  بر ميزان درک انسان از تعاليم الهيّه افزوده مى همانطور که
يابد و به طورى که حضرت ولّى امراهلل  استنباطات فردى وى نيز دائمًا تغيير مى

اءاهلل و حضرت به امر يعنى آن که انسان آثار حضرتعميق شدن در «فرمايند،  مى
الورى را چنان دقيق و کامل مطالعه کند تا بتواند امراهلل را به صورت واقعى به  مولى

هر چه .  براى مطالعۀ امر الهى حّد و حصرى وجود ندارد... ديگران معّرفى کند 
تر  بريم و به اين حقيقت واقف آيات الهى را بيشتر بخوانيم، به حقايق بيشترى پى مى

نقل ( ».ا آميخته به خبط و خطا بوده استکه افکار و تصّورات قبل م شويم مى
ها  مجموعه دستخط ۳۱۶العدل اعظم از صفحۀ  بيت ۱۹۶۶مه  ۲۷ترجمۀ مکتوب 

  )بديع نيز مندرج است ۱۵۱ارکان نظم بديع، طبع  ۳۰۶در صفحۀ / 
  

  با تقديم تحيّات                 
  محفل روحانى ملى بهائيان کانادا              
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  هواهلل
  

اى بندۀ پروفاى جمال قدم، زنده به اسم اعظمى، رنجور بال را 
ديگر چه غمى؟ امواج عطا هر يك چه َيمى، درياى جفا شبنمى 
ديگر چه غمى؟ هجوم اعداء چون تاريكى شبى، تأييد ملكوت 
ابهى جلوۀ صبحدمى ديگر چه غمى؟ شماتِت ُجَهالء چون طنين 

يادرسى ديگر چه غمى؟ مگسى، و نداء مالء اعلى بانگ فر
مقاومت علماء چون استقامت پشۀ بينوا، قّوت كلمةاهلل چون ريح 
َصرَصر شديدالقوى ديگر چه غمى؟ سستى ناقضين چون حركت 
مور بى وفا، سطوت ميثاق سلطنت َسموات ُعلى ديگر چه غمى؟ 
بنيان اَُمم بنياد بر هوا، اساس امراهلل قصر مشيد ذروۀ عليا ديگر چه 

  عبدالبهاء عّباس. لبهاء عليكغمى؟ وا
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  ٣مسئلۀ نقض عهد و ميثاق الهى
  

  مقّدمه
  

بحث و  »سطوت ميثاق«مقصود اصلى و غائى اين جزوۀ ثانى از سلسله  جزوات 
محاوره دربارۀ يكى از وجوه حياتى و پر ارزش آئين مبين بهائى و تعاليم مباركه است كه 

ثاق نيّر آفاق از حمالت و هجمات قاطبۀ احبّا را جهت صيانت و حراست عهد و مي
 . ناقضين پر كين عهد و پيمان رّب العالمين، مجّهز و مهيّا  مى سازد

  
ميثاق وثيق قويم و عهد فخيم حّى قديم كه جمال اقدس ابهى تأسيس و تنصيص 
فرمود، فريد و وحيد و در تاريخ عالم و اعصار و ادوار ماضيه بى نظير و عديل و مثيل 

تعاليم مباركۀ آن سلطان احديّه جهت صيانت اين پيمان رزين متين از همچنين . است
معاندت ناقضين عهد سبحانى در هيچ يك از ظهورات الهيّه و شرايع قبليه و اديان 

نصب العين خويش نمودن و تمّسك و اجراى تعاليم عاليۀ ربّانيه . سالفه سابقه ندارد
حياتى است و موجب تسريع و  »هدىكتاُب ع«صادره از قلم شارع اعظم و مندمج در 

تكميل و تنفيذ و تجميل وظائف مقّدسه اى كه حضرت رحمن دراين پيمان به عهدۀ 
مستظلّين آئين جليل حضرت بهاءاهلل جهت تبديل نفرت و عداوت به عشق و محبّت، و 
بدخواهى و كينه توزى به خيرخواهى و حسن نيّت، و تفّرق و تشتّت به وحدت و 

  .بشر تفويض فرموده جامعيّت نوع
  

به منظور تماميّت متقن و توّجه كامل به كلّيات، برخى از قسمت هاى برجستۀ اين عهد 
جهت . اوفى جمال كبريا در اين جا به نحو مختصر مورد نظر واقع و مرور گرديده است

درك و استنباط جامع تر اين موضوع، خوانندۀ محترم بايد به جزوۀ اّول اين سلسله 
بيان و تدوين گشته مراجعه  »عهد حضرت بهاءاهلل با اهل عالم«ه تحت عنوان جزوات ك

                                                 
  .مت تا آخر جزوه،  ترجمۀ جناب حسن محبوبى استاز اين قس ٣
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به منظور تمركز حواس و توّجه خاّص به سؤاالتى . و آن را مورد مطالعه و مّداّقه قرار دهد
كه نوعًا در يك مجمع بهائى موقعى كه اين موضوع مطرح است به عمل مى آيد، 

 .سؤال و جواب تنظيم و ترقيم يافته است رتمبحث ناكثين عهد و ميثاق الهى به صو
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  : لبخش اوّ 
  عهد قويم و ميثاق عظيم جمال اقدس ابهى

  
  

و اطالق معنى و مفهوم خاّص و مورد  »عهد و ميثاق«در آغاز به تعبير و تفسير اصطالح 
استعمال آن، آنگونه كه در الواح و آثار مباركۀ بهائى منظور و مذكور و مسطور است مى 

  :راجع به اين پيمان يزدانى  بيت العدل اعظم الهى چنين مى فرمايند. يمپرداز
  

عهد و ميثاق از لحاظ معنى و مفاد دينى يك قرارداد تعّهدآميز و الزام آور بين انسان 
و خداوند منّان است كه به وسيلۀ آن حضرت بى چون بشر را به اخالق مرضيه و 

تازه رهنمون گشته و ملزم مى سازد، رفتار حميده و خصائل و فضائل پسنديدۀ مم
ليكن در ِازاء و به پاداش آن سنوحات ممدوحۀ رحمانيه، شمول بركات مخصوصۀ 
سماويه و فيوضات ممدودۀ ربّانيه را جهت اهل تمكين و متعّهدين و عاملين و 
سالكين سبيل مخصوص اهل علّيين و به طريق خاّصى كه تعيين گرديده حضرت 

  )۱( .مى فرمايد رّب العالمين تضمين
  
  

در مورد دو نوع معاهدۀ متمايز و متفاوت و مشّخص در  »عهد و ميثاق«اصطالح 
  :شته استظهورات احديه در هياكل قدسيه مندمج و مندرج و استعمال گ

  
آن است كه هر يك از مظاهر مقّدسۀ الهيه با متابعين  »ميثاق اعظم«فى المثل يكى 

ندد و از پيش وعده و بشارت به نبى و ظهور بعد آئين خود عهد محكم و متينى مى ب
خويش مى دهند كه ظهور جديدى در آخرالّزمان ظاهر و عيان خواهد گشت و 
ُمستظلّين در ظّل سدرۀ ربّانيه را به اجابت و ايمان و ايقان به آن مظهر رحمن 
هنگامى كه درامكان از افق المكان ظهور مى نمايد و از رضوان غيبى معنوى قدم 

است كه هر يك از  »ميثاق اصغر«و يكى ديكر . يرون مى نهد متعّهد مى سازندب
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مظاهر شمس حقيقت اصحاب خويش و اهل وفا را مكلّف مى دارند تا به جانشين 
مخصوص و ولّى منصوص كه تعيين نموده تا بعد از آن طلعت سبحانى، مركز 

به اين پيمان و اطاعت و  اشراق انوار امر الهى گردد اقبال نمايند، چه كه با تمّسك
عبوديّت از آن مصدر فيض و رحمت حضرت احديّت آئين يزدانى مطّهر و منّزه از 
امراض اهل اعراض و اعتراض گشته پيروان شريعۀ مقّدسه متعّدد اشجار توحيد و 
اوراق تفريد و اثمار تجريد استوار و پايدار باقى خواهد ماند و امطار رحمت از غمام 

ه هاطل و نازل گردد و اّال دين اهلل متشتّت و متفّرق و منقسم به احزاب عنايت پيوست
  )۲( .و فرق مختلفه گشته و قواى ساريۀ دافعۀ فائقۀ ربّانيه اش به هدر خواهد رفت

  
ميثاق «. در ظهور مبارك حضرت بهاءاهلل به هر دو نوع ميثاق مذكوره اشاره گشته است

ر تأييد و تأكيد گرديده و آن جمال بى مثال، در بيانات متعّددۀ مباركه مكرّ  »اعظم
عظمت و جالل اليزال ربّانيه كه در ظهورات مستمّرۀ متعاقبۀ آتيه، مظاهر مقّدسۀ الهيه 
را احاطه مى نمايد و اشعۀ بازغۀ آن شموس مشرقۀ رحمانيه را تشريح فرموده ضمن 

ام  بوضوح تاّم اخبار و بشارت به استمرار ظهورات احديه در مستقبل ايّام، آن مالِك َان
فرمايد كه قبل از انقضاء يك هزار سال تمام از اين ظهور اعظم  اظهار و تصريح مى

قوله . الهى، شمس حقيقت را ظهور و بروزى نه و اشراق و صدور جديدى متصّور نيست
  :العزيز

  
نسُل اهللَ بَان ُيَؤيَِّدُه َعلى . ..َمن َيّدعى امرًا قبَل ِاتماِم َالِف َسَنٍة كاِملٍة، ِانُّه َكّذاٌب ُمفترٍ 

ِان تاَب ِانُّه ُهَو التّّواُب َو ِان َاَصر َعلى ما قاَل، ُيبَعُث َعليِه َمن ال َيرَحُمُه ِانُّه . الرُجوع
رها بغيِر ما ُنزَِّل ِفى الّظاِهر ِانُه َمحروٌم ِمن ُرو. شديُد الِعقاِب  ِح َمن ُيأّول هِذِه االَٓيَة َاو ُيَفسِّ

هر آينه نفسى قبل از انقضاء هزار سال كامل كه هر ... .اهللِ َو َرحَمِتِه الّتى َسَبَقِت العالمينَ 
سنه طبق قرآن كريم مرّكب از دوازده ماه و به موجب كتاب بيان نوزده شهر و هر شهر 

دد نوزده روز است اظهار امر نمايد و لو به جميع آثار الهيه در مقابل َاعُين شما ظاهر گر
  )۳( )ترجمه - .بالدرنگ و بى تأّمل او را مردود و مطرود نمائيد
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كه جمال اقدس ابهى تأسيس فرمود منحصر به فرد و بى عديل و نظير و  »ميثاق اصغر«
مثيل است و در هيچ يك از شرايع و اديان سالفه چنين ميثاق عظيم و پيمان قويم كه در 

يت العدل اعظم راجع به اين عهد اتّم و ب. اين دور كريم بنيان گرديده موجود نيست
  :منهج اقوم مى فرمايند

  
و پيمان محكم و متين ربّانى و ميثاق عظيم يزدانى را كه جمال اقدس  اين عهد

مبين خويش  ابهى بنياد نهاد و نسبت به حضرت عبدالبهاء با مستظلّين در ظّل آئين
آراى الهى كه اساس مولى الورى مستمد از نظم بديع جهان  منعقد نمود حضرت

منصوص و بنيان مرصوصش را شارع افخم امر اعظم تأسيس فرموده، مخلّد و 
اين عهد و پيمان حضرت رحمان در تاريخ اديان فريد و بى نظير و . جاودان ساخت

عديل است چه كه به كمال صراحت و وضوح و اتقان به ِكلِك ُمنير ابهى مرقوم و به 
ذا اگر چه اشخاصى نقض عهد كرده و خويش را از ظّل ل. خاَتِم عّز مختوم گرديده

ممدود جامعۀ محمود آئين َرزين الهى خارج ساخته اند معهذا هرگز به تفريق و 
تقسيم و تشتيت و انشعاب و انشقاق ميثاق نيّر آفاق توفيق نيافته اند، زيرا طبق 

اق است از َارياح نُبّوات رحمانيّه و مواعيد مقّدسۀ ربّانيه، ِسراج ميثاق كه نور آف
َبغضاِء اهل نفاق محفوظ و مصون است و اين يوم مبارك نورانى، ليِل َصيلم و شِب 

  )۴( .سخِت  تاريِك ظلمانى در پى نخواهد داشت
   
اين عهد بديع و ميثاق وثيق جهت تحّقق مواعيد حتميۀ الهيه حياتى است و به فرمودۀ  

نافذۀ ساريۀ امراهلل را در مجارى اصليه قّوۀ فائقۀ «حضرت       ولى محبوب امراهلل 
جارى و مخلّد ساخته، دين اهلل را وقايت و از افتراق و انشقاق حمايت و صيانت نموده 
شريعت اهلل را به جانب اهداف عاليۀ ساميه اش سوق داده اسباب تقويت و تحكيم و 

  )۵( ».بسط و تنفيذ و انتشار امر افخم اعظم ابهى در سراسر دنيا مى گردد
  

تأسيس عهد و پيمان الهى و هدف و مقصد نهائى آن توّسط بيت العدل اعظم تشريح و 
  :بيان گرديده است
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و براى آن كه قواى قدسيۀ منبعثه از ظهور اعظمش از مجراى صحيح و در جهت ... 
مقصود همچنان سريان و جريان يابد اساس عهد و ميثاق متينى را بنياد نهاد كه قّوۀ 

تابعًا در دورۀ مركز ميثاق و دورۀ واليت امر نيّر آفاق ضامن اصالت و دافعه اش مت
كافل وحدت اصليۀ امر مبينش بوده و باعث ترّقى و تقّدم جهانگير آئين نازنينش 
گرديده است و حال همان قّوۀ عظيمۀ ميثاق، مقاصد جانفزايش را به واسطۀ 

ظم كه يكى از دو وصّى اجرائات بيت العدل اعظم استقرار بخشد و بيت العدل اع
حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء است مقصد اعاليش آن كه قدرت و سيطرۀ 
الهيه كه از مصدر شريعه ربّانيه جارى گشته تسلسل و استمرار يابد و وحدت جامعۀ 
پيروانش محفوظ گردد و تعاليمش از تصّرف و انحراف و تصلّب و انجماد مبّرى و 

 )۶( .مصون ماند
 

اين كه عهد و ميثاق الهى حائز كمال اهميّت مى باشد و محافظۀ آن از اصول  نظر به
مهّمه و اساسى آئين بهائى است در بسيارى از موارد، تقّدم بخشيدن به حمايت و 
صيانت شريعت اهلل و لزوم بذل هرگونه مساعى جميلۀ ياران جانفشان حضرت رحمان 

اعّز اقدس ابهى تأكيد شديد گرديده  براى تحّقق اين مقصد اعلى و غايت قصواى امر
چنانچه حضرت عبدالبهاء َجل ثناُه در الواح مباركۀ وصايا مى فرمايند، قولُه . است

  :الَجليلُ 
   

ايت اى احباى الهى، اعظم امور محافظۀ دين اهلل است و صيانت شريعة اهلل و حم
  )۷( .امراهلل و خدمت كلمةاهلل

  
د تا امراهلل را از هجوم نفوس غير مخلصه محافظه اى احبّاى الهى به جان بكوشي

نمائيد زيرا چنين نفوس سبب مى شوند كه جميع امور مستقيمه ُمعَوّج مى گردد و 
  )۸ ( .مساعى خيريه بر عكس نتيجه مى دهد

  
بصيرت بيشتر و درك كامل تر تعاليم مباركه دربارۀ نقض عهد، عامل مهّمى است كه به 

قادر مى گردد خود را آمادۀ حمايت دين اهلل و صيانت ميثاق  وسيلۀ آن هر فرد بهائى
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با بسط مفهومات و توسيع اّطالعات و استنباطات راجع به اين مسئلۀ . الهى سازد
اساسى هر شخصى بايد مقصد اعالى عهد اوفى را كه در پهنۀ گستردۀ تاريخ شرايع و 

اويه و نزول فيوضات اديان بى عديل و مثيل است و باعث شمول بركات نامحدود سم
ويش قرار دهد چه كه النهايۀ صمدانيه مى گردد و به ارمغان مى آورد نصب العين خ

مى تواند خيلى سهل تر لزوم مقّررات موضوعۀ مندمجه در تعاليم الهيه را بدين وسيله 
جهت محافظۀ عهد و ميثاق مالك بريّه و كفايت اين دستورات و مقّررات را براى مباحثه 

هه و مقابله با هر گونه سعى و مجاهده كه در آينده جهت تضييع و محو و سحق و مواج
  . عهد و ميثاقى كه به مشيّت حّى قدير تسخير ناپذير است، به عمل آيد درك نمايد

  
براى برخى از احبّا موضوع نقض عهد الهى به علّت اين كه ماهيتش جنبۀ منفى دارد 

معهذا . ّم و دقيقانه به آن چندان تمايلى ندارندقضيه اى است كه به مداخله و توّجه تا
مطالعۀ آن هم ضرورى و هم سودمند است چه كه از يك سو وسيلۀ محافظۀ دين اهلل و 
صيانت شريعت اهلل مى شود و از سوى ديگر براى درك بيشتر و احساس عظمت مصائب 

ا را يارى و نوائب و صدمات شديدۀ وارده بر جمال اقدس ابهى و حضرت عبدالبهاء م
مى نمايد و از قلوبمان نداى مهيمن و شهناز دلنواز عشق و محبّت و جانفشانى در سبيل 

حضرت . دلبر رحمانى به مقياس عظيم ترى مترنّم و مرتفع و طنين انداز مى گردد
عبدالبهاء بنفسه المقّدس به تزئيد معلومات امرى، ياران را در اين باره مخاطب نموده و 

  :ق مى فرمايند، َقوُلُه الَکريماين گونه تشوي
  

فى الحقيقه در هر مجلسى كه ذكر كلمةاهلل و ترتيل آيات اهلل مى گردد نفحات طيبۀ 
مسكيۀ محبّت اهلل مى وزد و مشام جان عبدالبهاء را معّطر و ُمعنبر مى سازد و اشعۀ 

نيه در ساطعۀ انوار تصادم افكار در مباحثات و اقامۀ براهين و ادلّۀ سبحانيۀ رحما
قطب آفاق اشراق و عالم بشر را منّور مى نمايد و بدين گونه است از هر جا و 
انجمنى كه باليا و محن وارده بر عبدالبهاء به دست و زبان پليد ناقضين پركين عهد 

  )۹( .رّب لعالمين نقل و بيان گردد
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  :قلم اعلى مى فرمايد
  

َينشُر نفحاِتها َمالِٔكُة النّاِشراِت ِالى ُكلِّ الجهاِت َو َمن َيقَرء آياِت اهللِ فى َبيِتِه َوحَدُه لَ 
  )مترجم -۴۵، ص ۴مائدۀ آسمانى، جلد  ( نقِلُب بها ُكل نفٍس َسليمٍ َو يَ 
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  : بخش دّوم
  نوع نقض عهد و ميثاق يزدانى

  
  

  نقض عهد و ميثاق الهى چيست؟
  

  :ّم به قرار ذيل فرموده اندتعبير روشن و واضحى بيت العدل اعظم الهى از اين مسئلۀ مه
  

هنگامى كه شخصى اذعان و اقرار مى نمايد كه حضرت بهاءاهلل مظهر كلّيۀ الهيه و 
مطلع حقيقت مقّدسۀ ربّانيه است و اقبال خود را اظهار مى دارد، او از متمّسكين 

هور مباركش به عهد و پيمان حضرت رحمان گشته، جامعيت و اصالت و تماميت ظ
مى نمايد، ليكن اگر بعدًا عدول نموده از اين عقيده و نظر برگردد قبول  را اعتراف و

و به جمال اقدس ابهى يا مؤّسسۀ فخيمۀ مركزى شريعت اهلل حمله و هجوم نمايد، 
چنين شخصى از ناكثين عهد و ميثاق نيّر آفاق محسوب مى گردد و در صورت وقوع 

ايت آن شخص به عمل اين قضيه همه گونه سعى و مجاهدت جهت اعانت و هد
مى آيد تا متوّجه عدم منطق و سهو و خطاى اعمال خويش گردد اّما چنانچه اصرار 
ورزد، طبق تعاليم قيّمۀ نفس مقّدس حضرت بهاءاهلل كه از اساس اعظم امراهلل 

شديدًا اجتناب و  است بايد از چنين نفسى كه از ناقضين عهد رّب العالمين است
  )۱۰( .ابتعاد نمود

  
  :ل اقدس ابهى مى فرمايندجما

  
، آسمانىمائدۀ (.الُمناِفقينَ  ثّم اعلم بَان اهللَ َحّرَم َعلى َاِحبّاِءاهلل ِلقاَء الُمشركيَن وَ 

  )مترجم -۲۸۰، صفحۀ ۴ج
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همان قسم كه در اين بيانات مبارك مذكور و مسطور است نقض عهد و ميثاق الهى 
قدس ابهى يا مؤّسسۀ مقّدسۀ ربّانيۀ هنگامى است كه فرد مؤمن ُمَسّجلى به جمال ا

مركزى امر اكرم كه شارع قدير ابدع افخم در عهد اتّم اقوم خويش وضع فرموده، به 
حضرت عبدالبهاء مركز ميثاق مليك آفاق، به حضرت شوقى افندى ربّانى ولّى محبوب 

س مرجع كّل امور است و مؤسّ «امراهلل، يا به بيت العدل اعظم كه طبق نصوص مباركه 
رياست امراهلل يا بيت العدل اعظم «و  »قوانين و احكامى كه در نصوص الهى موجود نه
بالمآل مسئول حفظ وحدت و تعميم «و  »است كه معهد اعلى و مرجع اهل بهاء است

  )۱۱( .حمله و هجوم نمايد »ترّقى و تقّدم امر الهى است
  

  : همچنين بيت العدل اعظم نيز مى فرمايند
  

الواح مباركۀ وصايا براى هر فرد بهائى يك اصل اساسى و الزمه و قبول بالشرط 
جزء متّمم و مكّمل عهد و ميثاق الهى مى باشد و هر شخصى هنگامى كه مفتخر و 
متباهى به انتساب به شجرۀ تقديس مى شود و بهائى مى گردد، به توّجه و رعايت و 

  )۱۲( .تعّهد و ملزم مى گرددتبعيّت از اين پيمان عظيم و ميثاق قويم و منهج قديم م
  

چون بعد از حضرت –اين نكته شايان اهميّت و توّجه است كه تنها رئيس مقّدس امراهلل 
. شوقى افندى مقام واليت امراهلل موجود نه، رياست امراهلل با بيت العدل اعظم است

مى تواند شخصى را كه ناقض عهد و ميثاق الهى است تشخيص و تعيين و  -مترجم
ما بايد كامًال مواظب باشيم كه از عمل اتّفاقى و نامطمئن . د روحانى اعالن نمايدمطرو

و يا به كار بردن حدود اين امر مهّم كه منبعث از عدم تشخيص صحيح و كامل باشد 
  .احتراز نمائيم

  
شخص غير بهائى كه اّدعاى حضرت بهاءاهلل را رد مى نمايد و يا از بى خبرى ناديده 

همچنين يك فرد بهائى كه به قّلت . ض عهد و پيمان محسوب نمى گرددمى انگارد ناق
ايمان و ايقان و نقصان و خسران عقيدۀ كامل به امر سبحان مبتال است و يا به فشارهاى 
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ماّدى تسليم و تن در مى دهد و با استعفا از ظّل امر اعّز ابهى خارج مى شود، ناقض 
وقيحانه و آشكارا مرتكب نقض و رفض يكر  ميثاق الهى نيست و نيز يك فرد بهائى كه

از اوامر و قوانين و دستورات مصّوبۀ ادارى ديانت بهائى مى گردد، فقط حقوق ادارى 
امرى و تشكيالتى خويش را از دست مى دهد و مى توان او را طرد ادارى نمود، ليكن 

  .به چنين شخصى ناقض عهد و ميثاق نيّر آفاق اطالق نمى گردد
  

  و پيمان رّب االرباب تا چه ميزان شديد العقاب است؟ شكستن عهد
  

شّدت و عظمت و تأثير مخالفت با عهد و ميثاق الهى را حضرت عبدالبهاء صريحًا بيان 
اگر چنانچه نفسى مخالفت نمود مخالفت به حق كرده و «: فرموده اند، قوله الكريم

 ».هرى از مظاهر نقض شودسبب تشتيت امراهلل شود و علّت تفريق كلمة اهلل گردد و مظ
ن َاَحب الّشقاَق َو َاظَهَر النّفاَق َو َاعَرَض َعن َربِّ الميثاق«)۱۳( َمن تجاَوَز َعنُه فُهَو ِمم« 
)۱۴(  
  

حضرت عبدالبهاء نيز مؤكدًا تصريح و خاطرنشان فرموده اند چنانچه قّوۀ دافعۀ فائقۀ 
محو و شريعت اهلل را سحق و جميع  به كلّى امراهلل را«عهد رّب البريه نبود ناقضين 
بارى از اساس اعظم امراهلل اجتناب و ابتعاد از ناقضين . زحمات را هدر مى نمودند

  )۱۵( ».است
  

  : همچنين مى فرمايند
  

هر آينه قّوۀ قاهرۀ صونيۀ رحمانيۀ مكنونه در ميثاق جهت محافظه و صيانت حصن 
در ميان بهائيان هزاران احزاب و  حصين امراهلل سارى نبود، يومى فرا مى رسيد كه

ِفَرِق مختلفه همان طورى كه در شرايع ماضيه و قرون سالفه انشقاق واقع گشته 
  .منشعب و قيام نمايند
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قّوت امراهلل به عهد و پيمان است و نشر نفحات در آفاق به قّوۀ ميثاق است و 
قضين را جز ثبوت وحدت بهائى را جز عهد الهى محافظه ننمايد و هجوم ناكثين و نا

  )۱۶( .بر ميثاق دفع نكند
  

  :بيت العدل اعظم تذكار و خاطرنشان فرموده اند
  

اهميّت و شّدت وخامت و اثر نقض ميثاق اتّم نيّر اعظم بسيار خطير و فى الحقيقه  
ضربه ايست كه به مركز اصلى و اساس بنيان رفيع االركان وحدت عالم انسانى وارد  

خداوند هوشمند بى مانند اجازه مى فرمود رّق منشور ميثاق  اگر چنانچه. مى سازد
نيّر ظهور مورد اختالف و افتراق و لطمه و نفاق اهل آفاق واقع گردد، ديگر چگونه 
مقصد علّى اعلى و هدف اكبر اسنى مباركش حاصل مى گشت و تحّقق مى 

 )۱۷( يافت؟
 

خّربۀ عصبۀ ناقضين و ناكثين و در اثر قّوۀ غالبه و سيطرۀ قاهرۀ الهيه، مساعى مضّرۀ م
هادمين عهد رّب العالمين منهدم و جنودشان منهزم و بالمآل القاء شبهات و مفتريات و 
مجهودات آن ثلّۀ بى وفا كه در صدد زدن تيشه بر ريشۀ شجرۀ مباركۀ مى باشند و 

با اين كه نقض پيمان مّدت زمانى . موجب خسران و وبال و زيان و خذالن مى گردد
عث هّم و غم و رنج و الم طلعات قدسيۀ اصليۀ امراهلل گشته و برخى اوقات موّقتًا در با

جامعۀ بهائى رخنه اى نموده معهذا نتوانسته تأثير بادوامى در تفّرق و تشتّت جمع پيروان 
نقض را دوامى نيست و اين «. باوفا و ُمستظلّين در ظّل لواى جمال اقدس ابهى نمايد

  )۵۳۹مکاتيب، جلد سّوم، صفحۀ ( ».ف درياستشبهات نقض مانند ك
  

غلبه و فتح و ظفر عهد اوفى را در اين بيانات مباركه، حضرت عبدالبهاء از فم اطهر 
  : صادر و اعالن فرموده اند، قوُلُه اَالحلى

  
قّوت عالم و قدرت ُاَمم و . به درستى كه خداوند يفعل ما يشاء و مقتدر و توانا است

مشيتش باز ندارد و اراده اش را منع نسازد و نمى تواند با امر  هيچ شيئى او را از
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يحكم ما يريد است و مهيمن بر جميع اشياء انّه على . مباركش مخالفت نمايد
 )۱۸( .كلّشىء قدير

 
  
  
  

  چه عاملى موجب نقض پيمان مى گردد؟
  

هى و از روح الم نفوسى كه محرو«حضرت عبدالبهاء ناقضين عهد و ميثاق را به منزلۀ 
صاحب «و  )۲۹، صفحۀ ۳مکاتيب، جلد (».نفوسى كه اسير نفس و هوى بودند

مى باشند   »مقاصد نفسانى و هوسى و سودائى و حصول رياست و جوياى نام و نشانى
  )۱۹( .توصيف فرموده اند

عهد و ميثاق نيّر آفاق به وسيلۀ تأسيسات جليلۀ بهيّۀ الهيه كه اصول و دعائمش در منشور 
ال ابهى منزله از قلم اعلى صادر و تبيين گشته امراهلل را از نفوذ مداوم مقّدس جم

همسات نفوسى كه شهوات نفس و هوى و آمال و آرزويشان جهت حصول رياست آنها 
بيت العدل اعظم . را وادار به نقض عهد مى نمايد حفظ و صيانت و وقايت مى نمايد

  :عهد و پيمان را چنين تشريح و بيان مى فرمايند
  

عهد و ميثاقى كه جمال اقدس ابهى تأسيس فرمود مشروع منصوص و بنيان 
مرصوصى است كه امر الهى را القاى شبهات اهل ضالل و نفوسى كه مقاصد 
نفسانى خويش را اقرار و اظهار مى دارند و سعى دارند تا زنجير امراهلل را در جهتى 

دهند و به اين نحو  كه مورد تمايل و رجحان آن عوانان است بكشانند و سوق
موجب تفّرق و پريشانى و تحّزب جمع ياران باوفا و متمّسكين به عروۀ وثقى و 
اضمحالل مؤّسسۀ بهيّۀ فخيمۀ سراسر جهانى عدل اعظم الهى گردند، حمايت و 

     )۲۰( .حراست و صيانت مى نمايد
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ى خود بر به موجب تعاليم مباركه آرزو و هواى رياست و ترجيح ميل و خواستۀ شخص

از . ارادةاهلل ثمرۀ تربيت سفليه و پرورش خوى رذيلۀ دنيه يا طبيعت ماّدى بشرى است
  :مخزن قلم ابهى اخطار و تذكارى مهيمن و متين و زيبا عّز صدور يافته، قوله االحلى

  
بسيار در حفظ نفوس خود سعى نمايند چه كه شياطين به لباس هاى مختلفه ظاهر 

طريق او برآيند تا آن كه او را به مثل خود مشاهده نموده بعدًا  شوند و به هر نفسى به
اى ياران الهى بيدار باشيد بيدار باشيد هشيار باشيد « ؛».او را به خود واگذارند

البته هر مغرور ارادۀ فساد نمايد صراحتًا نمى گويد كه غرض دارم « ؛».هشيار باشيد
شبّث نمايد و سبب تفريق جمع اهل البّد به وسائلى چند و بهانۀ چون زر مغشوش ت

 ؛».چه بسيار باطل محض به صورت خير درآيد تا القاى شبهات كند...بهاء گردد
يطان« ُخوُل فى ِظلِّ الش حمن َو الد۲۱( ».َرأُس الّذْلِة ُهَو الُخُروُج َعن ِظلِّ الر(  

  
مندمج است  معنى و مقصود مودوعۀ اين كلمات دّريات را كه در اين بيانات عاليّات

  :بيت العدل اعظم به نهايت صراحت و اتقان بيان فرموده اند
  

اشاراتى كه در آثار مباركه به شيطان يا نفس خبيث شرير گشته به لحاظ تشبيه و 
تمثيل، باطل منافقى است كه به صورت خير موافق در آيد و اّال كّالً به وجود 

مظاهر شيطانيه، نفسى را كه اين ... شخص خاّصى به نام شيطان داللت نمى كند
به رذائل دنيّۀ بشرى مبتال و اسير نفس و هوى مى باشد مشّخص ساخته و با وسوسه 
و دامن زدن به حّس خودپسنديش او را به وادى ضالل و بيداى اضمحالل و 

بعضى اوقات نيز اين اشارات . محروميت از اقبال به امر غنّى متعال سوق مى دهد
دسائس و القاء شبهات اهل نفاق و فتنۀ ناقضين ميثاق يا جهت ارائه و تمايز 

تشخيص روح و جوهر شكستن عهد و پيمان حضرت يزدان است و در حقيقت معنى 
و مفهوم بيان مبارك جمال ابهى، مذكورۀ باال در مورد رأس ذلّت خروج از ظّل 

نجم  ۱۳جلد  ۲۲تا  ۲۰رحمن و دخول به ظّل شيطان مى باشد كه در صفحات 
  )۲۲( .ختر نقل گرديدهبا



٢٤ 
 

  
عليهذا وسوسه و تحريض طبيعت دنيۀ انسانى درصورتى كه بدون ممانعت راه يابد و 
مختار به نفوذ گردد منجر به ضعف و نقصان قواى روحانيۀ او گشته و نفس سفليه و 
رذائلش بر رفتارحميده و خصائل پسنديدۀ او حاكم و مسلّط شده بالمآل، آمال و 

فسانيش جهت حصول رياست، او را به نقض ميثاق الهى تحريك مى مقاصد و َمآرب ن
  .نمايد و به تباهى مى كشاند

  
  آيا ناقضين ميثاق از آنچه مى كنند آگاه و باخبرند؟

  
حضرت عبدالبهاء وضع روحى و فکرى يك ناقض عهد را با روشن بينى كامل و 

  : ُلُه الُمبينبصيرتى درخشان ارائه و راجع به ناقضين پيمان مى فرمايند قو
  

اين نفوس غافله هيچ گونه شك و ريبى نسبت به قدر و بهاء و منزلت ميثاق سلطان 
آفاق ندارند ليكن وساوس محّركۀ نفسانيه آنان را به اين وضع اسف انگيز و حالت 
ماللت آميز كشانيده آن طور نيست كه از آنچه مى كنند غافل باشند و ندانند چه 

رّب العالمين كامالٔ آگاهند چگونه تيشه به ريشۀ  اكثين عهد نمايند بلكه اين نمى 
شجرۀ مباركه مى زنند با وجود اين مخالفت مى ورزند و ضّديت خويش را با پيمان 

  )۲۳( .حضرت رحمن ظاهر و عيان مى سازند
  
  

از اين کلمات تاّمات چنين استنباط و محّقق مى گردد که نقض ميثاق يک پديده و 
و َمَضّرت آميز و شگفت انگيزى است که داراى اثرات وخيمه و  عارضۀ غير منطقى

تنها يک آرزو و هوس لَم يقنَع و تسکين . ثمرات ُمَخرِّبۀ النهايۀ روحانيّه مى باشد
ناپذير جهت نيل به قيادت و اقتدار و يا يک وسوسۀ ُمَعّذبه مداوِم ذهنى حاکى از 

تواند يک فرد بهائى را  اهميت دادن به نفس خويش و تفّوق شخصيّت خود مى
دانسته و عمدًا به سوى نقض عهد سوق دهد، همان گونه که حضرت عبدالبهاء مى 
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معهذا اين آگاهى جهت جلوگيرى و ممانعت ). ترجمه(»آنها کامًال آگاهند«فرمايند،
  . آنان از فساد و عناد و اعمال ُمخّربۀ ُمضّره کافى نيست

  
زانه همانندى ندارد و با برداشت عادى ما از شكستن پيمان يزدان در رويدادهاى رو

وضع و رفتار طبيعى انسانى بيگانه مى باشد و با صفات مشخصه كه معموالٔ در ساير 
از . موجودات بشرى يا در خودمان مشاهده مى نماييم به كلى متفاوت و متغاير است
لذا جهت ديگر وقوع آن به ندرت با استنباطات ما مبارزت و معارضت مى نمايد 

بايستى ما كامالٔ متوّجه باشيم كه ادراك خويش را از نقض عهد بر اساس تعاليم مباركۀ 
الهيه استوار سازيم نه با مقايسۀ آن با نمونه و امثال اخالق و رفتارى كه در زندگى يوميه 

فهم اين موضوع مهّم مستلزم آنست كه افكار . ممكن است معاينه و مشاهده كرده باشيم
قائد و آراء متصّورۀ قبلى يا ظنون و تعّصبات بى جا پاك و منّزه ساخته و به خود را از ع

تعاليم ربّانيه و نصوص مقّدسه متضمن دستورات صريحه كه از يراعۀ عظمت و اقتدار 
مظهر ظهور مليك مختار، عّز صدور و انتشار يافته و در پيش خويش داريم مراجعه و 

  .مطالعه و مّداقه نماييم
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  : سّومبخش 
  برخى از رخدادهائى كه جنبه تاريخى دارد

  
  

  آيا نقض عهد در ظهورات مقدسه ماضيه واقع گشته؟
  

در هيچ يك از شرايع و اديان سالفه چنين ميثاق وثيق عظيم با اصول و دعائمى متين و 
قويم چنانچه در عهد و پيمان جمال اقدس ابهى در نهايت صراحت و اتقان بنيان 

  :حضرت مولى الورى مى فرمايند. تنصيص نگشته است گرديده تأسيس و
  

از اّول ابداع تا يومنا هذا در ظهور مظاهر مقّدسه چنين عهد محكم متينى گرفته 
. تا بحال چنين ميثاقى صريح به قلم اعلى وقوع نيافته«)... مترجم( »نشده

  )۸۵-۸۴، ص ۳مکاتيب، جلد (
   

  : د قولُه الَعزيزراجع به مسيحيت، حضرت عبدالبهاء فرموده ان
  

م فرقه و حزبى راه راست و در شريعة اهلل انشقاق حاصل گشت و معلوم نبود كدا
علّت هم آن بود كه حضرت مسيح هيچ مركزى را كه هر كسى . مى پيماينددرست 

بتواند مراجعه نمايد يا وصّى و جانشينى كه كالمش نافذ و بابى به سوى حقيقت 
  )۲۴( .ننموده بودباشد مشّخص نساخته و تعيين 

  
  : حضرت ولّى امراهلل نيز خاطر نشان فرموده اند، قولُه تعالى

  
حتى در دور فرقان و متن قرآن كريم هيچ گونه حكم محكم و دستور قاطع ُمبَرمى ... 

راجع به وصّى و خليفه نازل نگشته و همين امر سرچشمۀ جميع اختالفات و 
گرديد و اعضاء و متابعين دين رّب االنام  انشقاقات و و انشعابات و تحّزب و تجّزى
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 .را متفّرق و متشتّت ساخت و شريعۀ مقّدسۀ اسالم را از حيثيت و اعتبار بينداخت
)۲۵(  

  
در ظهورات الهيۀ سالفه و تاريخ شرايع صمدانيه عالئمى محّقق و آشكار و به صراحه 

وهر نقض پيمان بارى ج. ُمماثل و مشابه و معادل با نقض ميثاق اهلل موجود نيست
خيانت به حضرت رحمن است و هنگامى رخ مى دهد كه تابع يك دينى نسبت به 
مؤّسس و شارع ربّانيه يا تعاليم الهيۀ آن شريعۀ رحمانيه در اثر اميال و هوى و هوس 
نفسانى منبعث از قدرت طلبى و جاه پسندى و تعلّق به حصول زخارف فانيۀ ماّدى 

ر الهى را به ثمن بخس دراهم معدوده مى يوسف مص«خيانت  مى ورزد و 
تاريخ ثابت و مدلّل   مى سازد كه تا چه اندازه اين خيانت در ) مترجم(».فروشد

ظهورات مظاهر مقّدسۀ ماضيه قبيح و شرم آور بوده و تا چه حّد مخّرب شريعت و براى 
  .انحراف دين الهى از مقصد حقيقى و هدف اصلى و اساسى آن مضّر بوده است

  
ضرت عبدالبهاء در الواح مباركه در جايى كه علت اصلى نقض عهد مورد بحث و ح

  : تحليل واقع گشته به يهوداى اسخريوطى اشاره مى فرمايند
  

  . يهوداى اسخريوطى يكى از حواريّون بود معهذا او به مسيح خيانت كرد
  

اين يهوداى اسخريوطى كه رئيس حواريّون بود حضرت مسيح را به سى درهم 
  )۲۶( .روختف
  

اسخريوطى نبايستى فراموش گردد، اغنام الهى بايد دائمأ در مقابل گرگان خونخوار 
  )۲۷( .و درنده محافظه شوند

  
الحمدهلل شماها به خوبى و به نهايت وضوح مى دانيد كه حضرت مسيح عموم بشر 

  )۶۶، صفحۀ۳مکاتيب، جلد( .را به صلح و سالم خواند
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ت و مهربانى بود ولى قومى بودند مانند يهوداى و حضرت مسيح به نهايت محب
اسخريوطى به اعمال و رفتار خودشان از مسيح جدا شدند پس چه ذنبى بر مسيح 

  ) ۲۸( ».اين ها مانند نقض يهوداى اسخريوطى است«بود؟ 
  

حضرت مسيح منع از تعّدى و انتقام فرموده بلكه امر به خير و عنايت در مقابل شّر و 
  )۲۳۴مفاوضات، صفحۀ ( .مضّرت نموده

  
در تفسير عهد جديد حضرت عبدالبهاء رفتار خائنانه و توطئۀ بنى اميّه را در دين مبين 
اسالم كه تعاليم محّمدى را جهت كسب قدرت و حصول رياست تحريف و تضعيف 

  :نمود تشريح مى فرمايند
  

راغدان اينانند دو درخت زيتون و دو چ«همانگونه كه در انجيل جليل مذكور است 
رسول اكرم و حضرت امير  مقصود حضرت ــ»كه در حضور خداوند ايستاده اند

الم است  مقصود  ت خود را به اتمام رسانند آن وحش ــوچون شهاد« –َعليهَما الس
» .كه از هاويه برمى آيد با ايشان جنگ كرده غلبه خواهد يافت –بنى اميه است 

 – ۱۵۵، ص ۳؛ و مكاتيب، جلد۷و ۴مكاشفات يوحنا، باب يازدهم، آيات (
  )مترجم

  
مالحظه نمائيد كه بعد از شهادت حضرت سيّدالشهدا روحى لُه الِفداء در ايّام 

آن هيكل ُسبحانى و طلعت . َامويان آثارى كه در قتلگاه بود بكلّى محو كردند
مستولى بر شريعت محّمدى شدند، ثلث ... رحمانى نيز مى فرمايند چون بنى اميه 

...  .ستارگان آسمان بودند محو كردندقّدسه مباركه را از ُساللۀ طاهره كه نفوس م
وهرجا نفسى را از ُساللۀ حضرت محّمد  يافتند كه در َانظار محترم بود، او را هالك 

  )۲۹( ».نمودند
  

رويدادهاى تاريخ اديان عالم مّدت هاى مديد و طوالنى به لكۀ خيانت آلوده گشته؛ 
وحدت اين . ز از اين روش و رفتار ناهنجار مصون و بركنار نماندهآئين مبين بهائى ني
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ظهور أبدع أفخم َمرهون حقيقت فائضۀ فائزۀ رحمانيّۀ ميثاق عظيم و پيمان قويم الهى 
است كه به يقين ُمبين اطمينان كامل مى دهد و تضمين مى نمايد هرگز نقض عهد در 

ن در طهارت و صّحت و ثبات و جامعيّت و ِانشقاق و ِافتراق جامعۀ امر نيّر آفاق، همچني
ِاصالت تعاليم مقّدسۀ مباركه و يا در بطئى و تعويق و تعلّل قّوۀ ُمحّركۀ قاهرۀ ناميۀ نافذه و 

  .نشو و تقّدم و ِاعتالء شريعۀ مالك بريّه توفيق نخواهد يافت و مؤثر واقع نخواهد گشت
  

  قض پيمان گرديده است؟آيا آئين متين بهائى در موارد بسيار دچار طوفان ن
  

در احيان متعّددۀ مختلفه و اوقاتى فوق العاده خطير و مخاطره انگيز بحران هايى 
ماللت بار و تأثّرانگيز منبعث از كينه و عدوات كوركورانه و عدم بصيرت واهيانه و 
تصّورات واهيۀ بى اساس و پايه و جهالت و نادانى باور نكردنى و حماقت و حيله و 

غرضانه و َافكار َسخيفۀ فرومايه و بلند پروازى و جاه طلبى زياده عدّو َلدود دسيسه م
َحقود بطور متناوب در عرصۀ امراهلل و حيطۀ دين اهلل و قلمرو شريعت اهلل بوجود آورده 

همچنين از طرف برخى از فُحول مؤمنين و متقّدمين و مدافعين و مبارزين كه . است
مدترين نفوس محسوب و در صفوف مقّدم قرار داشتند موقعى از مرّوجين توانا و معت

و همچنين از اصحاب و مهاجرين و ُكتّاب شارع أعظم و مركز ميثاق أتّم از قبيل 
كاتب وحى، ميرزا آقاجان و محّمد جواد قزوينى كه به تحرير و ِاستنساخ الواح و آثار 

ميرزا يحيى وصّى  مباركه َمألوف بود، حتى بستگان نفس مقّدس مظهر امراهلل مانند
ِاسمى حضرت باب و ُمنتسبين و طائفين حول مبارك مشتمل بر أغصان و أوراق و 
أفنان و أصهار جمال قدس ُمختار آئين نازنين جديد الوالدۀ الهيه كه رأسش به تاج 
وّهاج ميثاق وثيق  واال  وگرانبهاء مالك ارض و سماء ُمَتوج و به حرمت و تكريم 

ِل چنان َهَجمات و َضَربات و لطمات شوم و هولناك و عظيم ُمطرز گشت ه بود، ُمَتَحمِّ
خيانت آميز به منظور ِاستشعال شجرۀ  مقّدسۀ رحمانيّه گشته كه در تاريخ اديان 

  )۳۰(. هان بى سابقه و عديل و مثيل استج
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ر قّوۀ قدسيّۀ ميثاق واجد حقيقت فائضۀ ساريۀ نافذه اى كه با نهايت قدرت و موّفقيت د
مقابل اين گونه حمالت و َهَجمات َعنيفه مقاومت نموده و از اين بحران هاى شديده 

  .مظّفرانه و سربلند خارج و بر آنها غلبه يافته، بوضوح معلوم و آشكار و پديدار است
  

  در عهد أبهى نقض پيمان أوفى چه شكل و حالتى بخود گرفت؟
  

ران ميرزا يحيى بود كه به فرمودۀ مؤّسس و مركز نقض ميثاق و قطب ِنفاق در اين دو
ر أعظم جمال قدم است . موالى توانا ُمَسّمى به ناقض اكبِر عهد أتمِّ حضرت باب و ُمَبشِّ

تسميۀ ميرزا يحيى از طرف حضرت أعلى به عنوان َمرجع ِاسمى أهِل َبيان  به تأئيد و «
ينوسيله أنظار صالحديد حضرت بهااهلل و يكى ديگر از مؤمنين شهير صورت گرفت تا بد

تا ظهور حضرت موعود متوّجه شخص غائبى گردد و هيكل أطهر أنور حضرت بهاءاهلل 
بتوانند با سكون و آرامش نسبى  به  تمشيت ُامور و ِاعالء أمر مقّدسى كه مورد توّجه و 

  )۳۲و ۳۱(» .تعلّق خاطر  مباركشان بود اقدام فرمايند
  

انشينى حضرت نقطۀ اولى و ُالوهيّت و ميرزا يحيى ابتدا ادعاى مقام خالفت و ج
ُربوبيّت را نمود و بعد كه از اظهار امر جمال اقدس ابهى آگاهى يافت دعوى دور جديد 
نمود و خويش را شريك عصمت كبرى با اسم اعظم و مظهر ظهور أَتمِّ أكرم 

حمالت و َهَمسات ميرزا  يحيى َوصّى ِاسمى حضرت باب كه از ظلِّ ) مترجم(.انستد
ليل امراهلل خارج و به تزييف نام شريعة اهلل و ايجاد رخنه و شقاق در پيروان اسم اعظم َظ 

مألوف بود و نسبت به حضرت بهاءاهلل مشتمل است بر ريختن بعضى از مواّد َسّمى در 
فنجان چاى مبارك و مسموم نمودن هيكل أطهر ألطف قيّوم كه موجب كسالت و آالم 

بارك و تب زياد آن مظلوم آفاق گرديد، به طورى كه در شديده و درد سخت در پهلوى م
و در نتيجه  نداثر باال رفتن درجۀ حرارت بدن هيكل أعّز أبهى يك ماه مالزم بستر بود

با استفاده از جلد سّوم قرن (هيكل أقدس تا آِخر حيات به ِارتعاش دست مبتال گرديدند 
ر منبع آب و چاهى كه عائلۀ آن مركز نقض الهى د«) ... مترجم -۱۹۸ - ۱۹۷بديع، ص

مبارك از آبش مشروب مى گشتند سم ريخت و با وساوس بترتيب دسائس جهت َسفِك 
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َدِم أطَهر جمال الهى ُمبادرت و مجاهدت نمود و از روى كينه و خيانت وسوء نيّت آن 
مبتال به ُخسران و َمذلّت و ِحرمان، أكاذيب ِافتراء آميز در باره آن سلطان أحديّه در 

دولت عثمانى و تحريض استانبول انتشار داد و اعمال و رفتار ناهنجارش در تحريك 
َحّصنۀ عكا نقش تركيه در سبيل سرگونى طلعت نورا جمال أقدس أبهى به مدينۀ مُ 

  ».مهّمى ايفا كرد
  

  :حضرت ولى امراهلل مى فرمايند
  

ى طوالنى گشت ائل جمال سبحانى به قدر كافُپر َمالل ميرزا  يحيى َعُدوِّ ص حيات
تا آن ناقض ميثاقى كه حضرت باب تأسيس فرموده بودند سخافت أفكار و أعمال  
ُپرَوبال و خيبت آمال و هرگونه اميد و أهواء خويش را كه  مولود ِحقد و َحَسد و كينه و 

ورا  گشت به ديدۀ بود مبّدل به  فنا و َهباًء َمنث َبغضا به قصد ِاطفاء ِسراج نيِّر پيمان
ى مشاهده نمايد به نحوى كه عجز و ضعف ناقضين نا كثين در مقابل ارادۀ عنصر

  )۳۳( .ُوالِة ُامور واضح و آشكار گرديدمطلقۀ الهيّه بر
  

اين ناقض ُپركين عهد ِالهى قادر به ايجاد رخنه و شقاق در جامعه پيروان اسم أعظم 
و نزديكان ين عائلۀ مباركه اهله و پيروان منتسباز ِفئۀ ُمضلّه و ُثلّۀ صغيرۀ  ذ نگرديد و

ناقضان و ناكثان پيمان در آمده و طائف حول و به دورش  شجرۀ الهيّه كه در حلقۀ
در سال هاى بعد پسر أرشد ساالر نقض ميرزا . گرد آمده بودند، آثارى باقى نيست

مركز نقض كه در الواح مباركه وصايا ُمَحرِِّك ُمَتَحّرك و   همدست و خليفۀبديع اهلل
يم ثانى موصوف و مذكور است ُموّقتًا  تأِب و به آستان مبارك حضرت عبدالبهاء َزع

گرفت قرار راجع و خاضع شد و مورد  عفو و بخشش آن آيت َمحبت و جوهر عنايت 
و رساله اى به خامه و ُمهِر خويش انتشار داد و در آن رساله أعمال َسيِّئۀ ناقض أکبر و 

  )۳۴( .فشا نمودو أنصار وى را نقل و اِ أعوان 
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َخذالن هرچند سرانجام حمالت َسخيفۀ ميرزا يحيى  از هر جهت با شکست و ُخسران و 
ُمواجه گرديد معهذا موجب رنج و َتَعب و لطمه و صدمه و محنت شديد جمال اقدس 

  :حضرت ولى عزيز امراهلل مى فرمايند. ابهى گشت
  

حزن و اندوه بيحساب حضرت َحَمالت و َهَجمات آن ِمحور نقض و ِارتياب ُموجد 
بهاءاهلل گرديد و بطور مشهود آن جمال معبود و حضرت مقصود را پير و خضالت و 
نضارت هيكل أطهر را مرتفع نمود و با ِالقاء شبهات و تأويل متشابهات و ُمعارضت 

ظيمى بر هيكل أمراهلل و ُمعاندت آن َعُدّو ُمبين و ناقض َعهد رب العالمين ضربت ع
  )۳۵( .وردوارد آ

  
  :مقام اين كلمات و عبارات حزن انگيز از قلم اعلى جارى، َتعاَلت َعظَمُتهُ  در اين

  
البته . قسم به آفتاب معانى كه از ظلم اين ظالمان قامتم َخم شد و مويم سفيد گشته

اگر بين َيَدِى الَعرش حاضر شوى، جمال قدم را نمى شناسى، چه كه طراوتش از 
ده و نضارتش تمام شده؛ َتاهللِ قلب و فؤاد و أحشاء جميع آب ظلم مشركين تبديل ش

  )۱۶، ص ۱۱۳توقيع منيع( .ة اهلل بين عباد حركت مى نمائيمشده ولكن به قوّ 
  
  

  آيا حضرت عبدالبهاء مورد حمالت ناقضين عهد قرار گرفتند؟
  

نابرادرى حضرت عبدالبهاء و غصن اكبر را كتاب مقدس «با اينكه ميرزا محمدعلى 
هدى در صف مؤمنان و پيروان امر مبارك ُرتبِت مشّخصى مقّرر و مقام وى بعد از مقام ع

، َمَع ذلك اعالن و انتشار آن كتاب »لهى ُمقّدر و مقّرر فرموده بودندمركز عهد و ميثاق اِ 
ويم جمال ناقض اكبر ميثاق ق«عظيم موجب تخفيف ِحقد و حسد آن ناقض أثيم كه 

  :به فرموده موالى محبوب و توانا )۳۷و ۳۶( .نگرديد» اقدس أبهى بود
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سوزان حسد و عصيان در قلب ميرزا و علت اين بحران و طغيان و غليان نار سركش 
محّمد على ناقض اكبر و پاره اى از بستگان و نزديكان آن ِمحور نفاق همانا تقّدم 

ى و َوَرع ُمَسلّم حضرت عبدالبهاء از حيث مقام و قدرت و فضل و لياقت و علم و ُنه
  )۳۸( .بت به جميع أعضاء آن خاندان بودو تقوى نس

  
آن مركز ِشقاق و نفاق عنوان نمود كه طلعت ميثاق سبحانى و ُمَبيِّن آيات رحمانى آثار 
مباركه و مقصد حقيقى و مقصود واقعى وصيّت نامه حضرت بهاءاهلل را كه به زعم آنان 

و آن  بود از َمجراى أصليّه منحرف ساختهدر مقام اّول ناظر به مصالح و مسائل داخلى 
كه أعضاء عائلۀ مباركه را از حقوق حّقه و وظيفۀ ُمسلّمه شان  وجود مبارك را متّهم نمود

نجاح نواياى خصوصى خويش مى محروم نمودند و وجوه را صرف ِاعزام مأمورين و اِ 
نمايد، همين  مىسه را تحريف كرده آنها را به اراده خويش تفسير و الواح مقدّ  نمايد

به  »الواح مقّدسۀ وصايا«شجرۀ َبغى و ضالل بود كه طبق شهادت هيكل مبارك در 
تحريكات ُمستمّره وسؤ تعبيرات «كمال تدبير درصدد قتل و ِامحاء مركز ميثاق برآمد و با 

به دستيارى و معاضدت بديع بدِخصال برادر، و » و ِالقاآِت  ذاهلۀ  باطلۀ هائله
يث شوهر خواهرش، أفكار حكومت را َمُشوب و ُموجِب تجديد سجن مجدالّدين َخب

صر رحمن و طلعت پيمان گرديد و فرزندش ميرزا شعاع نيِّت سوِء آن خصم مِ  يوسِف 
َعنود را در مكتوبى كه طى همان الواح مباركه مذكور و موجود به تلويحى أبلغ از 

  )۳۹.( تصريح بيان نموده است
  

  . اندازه اى قرين موّفقيت گشته ظاهرًا  به نظر رسيد تادر آغاز ميرزا محّمدعلى 
  

مركز نقض و قطب نفاق به أنواع ِحَيل و ِخداع و دسيسه و ِافتراء ُمتشبِّث گرديد تا آن 
بتدريج قسمت أعظم از منتسبين شجرۀ ِالهيّه و جمع كثيرى از نزديكان و طائفين 

  )۴۰. (ان هم عهد و پيمان نمودحول را به دور خود گرد آورد و بر مخالفت مركز پيم
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اين َرجفۀ كبرى و داهيۀ َدهما، مانند فتنۀ َعمياء َصّماء كه آئين سبحانى را در َبدو 
َنشئۀ أمر حضرت رحمن در مدينة اهلل احاطه نموده بود، عهد و ميثاق ربّانى، أعلى و 

ن لحظۀ أبهى ثمرۀ ظهور و أعظم تجلّى جمال قدم در اين دور أفخم أكرم را در هما
شروع حركِت شديد داد و ِسراِج َوّهاِج يزدانى را َمرًة ُاخرى به تند باد ُکرِه َعقيم مبتال 

أنَوِر َشريعة اهلل باقى  ساخت و اثرات نامطلوب خود را يك قرن تمام برهيكل
  )۴۱( .گذاشت

  
اد و فتاين َرجفۀ ُكبرى و طاّمۀ ُعظمى كه بالفاصله پس از صعود نيِّر آفاق اتّفاق اُ 

َمنبع كفر و طلع ِاعراض بهى را از اعمال و افعال مَ خاطرات مصائب جمال اقدس أ
و ِاغماض تجديد مى نمود به درجه ئى مركز عهد و ميثاق الهى را ُمَتألّم و ُمتأثّر 
ساخت و قلب مقّدسش را آزرده و ملول نمود كه با وجود فتوحات جليله و 

لك َقَدر أنور در أمر حضرت ما قيادت آن طلعِت  ِانتصاراِت عظيمۀ باهره كه در َايّام
مبارك در هيكل أطهرش باقى  حزان و آالم تا پايان حياتآثار آن أ«؛ »حاصل گرديد

  )۴۲( .ماند
  

به مرور زمان بيش از پيش واضح و آشكار گشت كه ناقض اكبر مبتال به شكست كلّى و 
ن ناقض ُپركين عهد رّب اي. عجز و ناكامى ُعظمى و محكوم به زوال و فنا گرديده

فت مركز منصوص كمر لالعالمين كه پس  از ُاُفول نيّر آفاق به َهدم ُبنيان َمرصوص و مخا
محكوم بود، عقيم ماندن طرح هاى پليد َوخيم و ُخسران « ،بسته، قيام و ِاقدام كرده بود

ائه باطله و ارادعاهاى س و ِخذالن عظيم و َخيَبِت كلّيۀ آمال خويش را كه براسا
نفاق ناقضان ميثاق بود همچنين اضمحالل كامل  معى سيئۀ خود و ثلّۀاعتراض را 

زونى به روز اف ت قليلى از آن برخوردار بود به حدّ نقبت و افتخاركه مدّ ت و شرف و مَ عزّ 
  )۴۳( ».رأى العين مشاهده نمايد

  
سته بود به قهر عاقبت االمر سردار ّغدار نقض كه به انعدام مركز عهد يزدانى كمر هّمت ب

به بالى أدَهم مبتال گرديد و نصف بدنش مفلوج گشت و به «و غضب الهى گرفتار و 
سال از حيات ُپرَوبالش و مشاهده  ۹۰ذلّت ُكبرى أيّامى را بسر برد و پس از ِانقضاى 
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رار ميثاق جمال أبهى و اشتعال ِسراج عهد غلبه و نصرت غصن دوحۀ بقاء و استقآثار 
دنيا و تأسيس و استحكام نظم بديع جهان آرا و از أقاليم دويست اقليم أتّم أوفى در 

اتمام مشروع عظيم الّشأن بناى ُام الَمعابد غرب در قاره آمريكا و احتفال دو عيد ِموِى 
ُقبّۀ ذَهبيّه اش در قلب جبل  اولى و نصِب  تشييِد َمقام َبهى االٔنوار نقطۀأهل َبهاء و 

کج دم  كين «تابعان و همكاران » ًا خاِسرًا به نار ُحسبان  راجع شدالّرب كوه خدا خائب
بقيۀ  ُزَعماِء ِفئۀ ناقضين عهد مبين، مجدالّدين ُمَحرِِّك ناقض أكبر ميثاق رب العالمين كه 

از انتقامات شديده و ُعقوباِت ماضيه » به ذلّتى ُمبين به أسَفل الّساِفلين ساقط گشت
آرزوى اطفاِء ِسراج ميثاق نيّر آفاق را در قلب مى پروراندند  درس عبرت نگرفته و هنوز

به خيبِت آمال و ُخسران َمآل گرفتار شدند و آخرين اميدشان به يأس و خذالن تبديل «
مواج ساحل سالمت رسيد و ُرّكاب آن از أسفينۀ نجات َمحفوظًا َمصونًا به » .گرديد

  )۴۴(».سهمگين باليا َمحروس و در أمان ماندند
  
يكى ديگر از ناقضين ميثاق الهى كه در دوران قيادت حضرت عبدالبهاء ابتدا ِلواى «

امراهلل را در ِخّطۀ امريك بلند نمود، دكترى بود از أهل سوريّه موسوم به ابراهيم خيراهلل 
متش در قاهرۀ ِمصر به هّمت حاجى عبدالكريم طهرانى به امر الهى اقبال اقا که هنگام

ميالدى با كسب اجازه از محضر أنور حضرت مولى  ۱۸۹۲ه دسامبر كرده بود، در ما
محل اقامت خويش را به  ۱۸۹۴الورى به امريكا عزيمت نموده و در تاريخ فوريه 

شيكاگو منتقل ساخت و با نهايت جّديت تبليغ اين امر اعظم را در آنجا و ساير ِبالد 
اهلل و ِاعالء كلمة اهلل نصيب  امريك آغاز نمود، ليكن موفقيّت هائى كه در نشر نفحات

وى گشت، فطرت و سرشت خودپسندى و ناِر غرور و ِكبر موفورش را مشتعل و اورا دچار 
انحراف نمود و در َغَمراِت َنقض ُمستغرق گرديد و درُحفراِت َرفض ُمستهلك شد و بيان 

أنصارش واضح  در حق وى و أعوان و» ماظلمنا ُهم َولكن كانوا أنُفَسُهم َيظِلمون«مبارِك 
خيراهلل كه پرچم ميثاق را در جميع آفاق َمّواج و ُپرِاهتزاز يافت و فتوحاِت . و آشكار آمد

ُمناديان پيمان را در قطعۀ امريك مشاهده نمود، نار َحَسدش به غليان آمد و آتش 
 عنادش به فَوران، اين بود كه دچار ِانحراف گرديد و به مخالفت مركز پيمان قيام نمود با
همكارى و دستيارى ناقض اكبر وجمعى ديگر از ناكثين ميثاق به تخديش أذهان و 
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ات و انتشار تأليفاِت واهيه و ِافكيّات و ن و َجعِل أكاذيب و ِالقاِء ُشُبهتشتيِت شمل يارا
داخت و حضرت مولى الورى را مورد هجوم و هموم و غموم پر ُمفتريات عاِطلۀ باِطله

معۀ امريكا از زوبعۀ امتحان متزلزل نگشت و از آشوب و قرار داد، ليكن جامعۀ ال
انقالبى كه آن نفس مغرور به معاضدِت ُعصبۀ ناقضين به َمنصۀ ظهور رسانيده بود، 
افسرده و ملول نشد و اين نفس مردود در حاليكه كامًال مطرود و متروك و منفور كليۀ 

  )۴۵(» .ِن بى پايان جان سپرداعضاء جامعۀ بهائى گشته بود، با يأس و ِحرمان و ِخذال
  
  
  

  آيا موالى توانا از طرف ناقضين عهد رّب العالمين در معرض حمالت واقع گشتند؟
  

در دوران قيادت حضرت شوقى افندى ولى محبوب امراهلل مساعى چندى جهت اخالل 
قوانين  و اضمحالل قوائم و َدعائم ميثاق الهى مبذول گرديد كه برخى از رخدادهاى 

  .گردد و وجوه مهّمۀ آنها در اينجا بيان مى اصليه
  

جاه طلبى و  احمد سهراب كاتب سابق و قديمى حضرت عبدالبهاء كه در اثر حسِّ 
خويشتن ستائى و خود بينى تحريك شده بود نظم ادارى آئين حضرت بهااهلل را مّدتى 

دانى و تحريف در ِامحاِء اين نظم بديع منيع يز«طوالنى مورد حمله و هجوم قرار داده و 
أعمده و و تخريب اصول و مبادى اين نظم أتمِّ أقوم كه حضرت مولى الورى تشريح و 

ليكن «، »ساعى و كوشا گرديد ،وصايا تأسيس فرمودند أركانش را در الواح مقدسۀ
  )۴۷و ۴۶( ».جميع مجهوداتش كامًال عقيم و بى اثر و ثمر ماند

  
آئين أثيِم اسير جاه طلبى خويش گرديد و ناقض  آواره كه ُمبلّغ بهائى بسيار فّعالى بود

ه كتاب از ُمَجلداتش حضرت ولى عزيز امراهلل را مورد دَ  لوِ عهد ربِّ كريم گشت و تِ 
موالى محبوب توانا اين ناِكِص بيوفا را .  ِاعراض و ِاعتراض و حملۀ سفيهانه  قرار داد

ن مردود و مطرود روحانى و از بى حياترين، فاسدترين، خبيث و شرورترين، بى رحم تري«
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م بر ناقضين و ُمحرِّكين پيشين در تاريخ وقايع و َسواِنح أمر أعظم  اين لحاظ وى را ُمقد
اين پست فطرت » .الهى مذكور و توصيف و توبيخ و مالمت و تشريح فرموده اند

نه و رد خويش و ايجاد فتبه گِ   بدسگال بد انديش حتى قادر به جمع آورى تابع و پيروى
  )۴۸.(فساد در جامعه بهائى نگرديد

  
كه يكى از احبّاى امريكا بود، اصالت و سنديّت و   Ruth Whiteخانم روت وايت 

ت الواح مباركه وصاياى حضرت عبدالبهاء را مورد ترديد و مباحثه و م شاجره و ِصح
وثيق قويم منشور  ،و جهد با جدّ «ليها آن بود كه اِ شارٌ ئى مُ غرض غا. منازعه قرار داد

) ۴۹(» .ادارى امرالهى را كه شخصًا با آن مخالفت ورزيده بود نامعتبر و بى اثر سازد
ساعى ُمصّرانه اش عاجز از ايجاد كم ترين رخنه و نفاق با وجود اهتماِم  تاّم  و مَ «ليكن 
  )۵۰(» .مر نيِّر آفاق گرديدقاق در صفوف حاميان شجيع و غيور أو ش

  
يكى از ناقضين پيمان سعى  Hermann Zimmerأخيره هرمن زيمر در آلمان در َسَنوات 

عيات خانم وايت را با تأليف كتابى تحت عنوان فراوان معمول داشت تا اظهارات و ُمدّ 
سوق دادن به سوى سياست شوقيسم بى  يك وصيتنامۀ فريب آميز ديانت بهائى را با«

جعلى ديانت بهائى را در  وصيت نامه اى«:در ترجمه اى ديگر(»قدر و ارزش مى سازد
كه همه جا كثيرًا منتشر ساخت  )توضيح از ويراستار -»حّد شوقيزم سياسى تنّزل مى دهد

تجديد و به تخفيف و تحريف الواح مباركۀ وصايا و تخريب اساس نظم نوزاد امراهلل كه 
يكن لهّمت مبذول داشته بودند پردازد، ياران آن اقليم در استقرار و تحكيم آن نهايت 

از . در اين ِاقدام عاِطل و باِطل توفيقى حاصل نكرد و با شكست كامل مواجه گشت
لحاظ اينگونه حمالت و مبارزات، بجا و مقتضى است خطايا و سخافت عقيدت 

زيمر به تفصيل مورد   مودوعه در بطون معارضات و مشاجرات خانم وايت و آقاى
  .بررسى و ُمداّقه قرار گيرد

  
اين موضوع را بنحوى صريح و روشن طى دستخط منيعى كه به  بيت العدل اعظم

  :پيروان اسم اعظم ُمقيِم ِاقليم اروپا مرقوم گشته، مورد بحث قرار داده، مى فرمايند
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خانم وايت مّدعى گشته و بر آن عقيده است كه الواح مباركه وصايا بايستى از سه 

ه آيا از نقطه نظر روحانى با تعاليم آنك –اوًال : مورد بررسى و معاينه واقع گردد زاويه
مقّدسه و قصد و نيّت حضرت عبدالبهاء در ايّام حيات مباركشان موافقت و 

آيا از لحاظ ادبى به سبك ُمنشآت صادره از َيراعۀ هيكل  –ثانيًا  مطابقت دارد؟
آيا اثبات گرديده آن ِسفِر كريم و َمنشور عظيم  دستخِط   –ثالثًا  أطهر مرقوم گشته؟

  )۵۱( و ترقيم يافته است؟ حضرت عبدالبهاء بوده و به قلم مبارك تحرير
  

ت روحانى و خصائص معنوى الواح مباركه وصايا معهد اعلى نكتۀ اّول و كيفيّ  دربارۀ
  :مى فرمايند

  
از لحاظ جنبۀ نخست بايد دانست كه وصيّت نامۀ مبارك بنهايت دّقت رسيدگى 

همچنين براى جميع . طبۀ أحبّا قرار گرفته استگشته و پس از انتشار مورد تأئيد قا
آنهايى كه با آثار مباركۀ جمال اقدس أبهى و حضرت عبدالبهاء آشنا هستند، كامًال 

 تَجلِّى روح نبّاض و فيّاضواضح و ُمَحّقق و عيان است كه الواح مباركۀ وصايا مُ 
أفخم أعظم ُمماِثلت و  ِالهى است و با ساير آثار ُمنَزله از قلم أعلى در اين ظهور أبدع

باَالخّص در موضوع تعيين وصّى  و جانشين حضرت عبدالبهاء ... ُمطاِبَقِت تاّم دارد
راجع به اين امر مبرم بّكرات و َمراّت حضرت مولى الورى قبل از صعود ... 

  )۵۲( .به آن تصريحًا اشاره فرموده اندمباركشان 
  

ر تفسيرى كه بنا بر تقاضاى بيت العدل اعظم ايادى عزيز امراهلل جناب على اكبر فروتن د
مرقوم داشته و آن هيئِت ُمَجلّلۀ نورا منتشر فرموده اند، اين نكته اساسى را َمبسوطًا بيان 

  :نموده چنين مى نگارد
  

اصول ساميه و مبادى َقيِِّمۀ َربّانيّۀ ُمنَدِمجه در اين منشور كريم و ِسفِر قويم، ِتلِو أسناد 
ِد تاريخى بسيارى كه چند ِفقرۀ آن به عنوان مثال ذيًال ذكر مى گردد، ُمعتَبر و شواه

  :تأئيد گشته و كامًال به اثبات رسيده است
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خانمى از احبّاى ) هجرى شمسى ۱۲۸۱مطابق (ميالدى ۱۹۰۲در سنه  –ف ال

امريكا به نام ميس اف درتين مرقوم داشت كه طبق نُبّوات انجيل جليل پس از آن 
اشاره به كتاب ِاشعياِء (قيادت حضرت غصن اعظم خاتمه پذيردو  كه دورۀ رسالت

نهالى از تنۀ َيّسى بيرون آمده شاخه از ريشه «و: ِسفر يازدهم، آيۀ اّول است –نبى 
وطفل كوچك آنها را «: ، در آيۀ ششم بشارت مى دهد»هايش خواهد شكفت

طفل زمامدار و از هيكل مبارك سؤال كرد آيا در حال حاضر اين ) »خواهد راند
مولود و موجود است؟ در جواب اين سؤال اين لوح أمنع أبدع از قلم مبارك حضرت 

  :عبدالبهاء نازل گشت، قوُلُه اَالحلى
  
ُهَواهلل، يا َاَمَة اهلل، ِان ذلَك الّطفَل َمولوٌد َو َموجوٌد؛ َسَيكوُن َلُه ِمن أمره َعجٌب «

َنُه ِبأكُمِل ُصوَرٍة  َو أعظِم موِهَبٍة َو أَتمِّ  َكماٍل َو تسَمعيَن به ِفى اِالسِتقباِل َو ُتشاِهدي
ٍة َو َاشدِّ قدَرٍة، َيتلئَال َوجُهُه تالٔلؤًا َيتَنّوُر بِه االٓفاُق  ِة ما . أعظِم ُقوفالتنسى هِذِه الكيِفي

ُهوِر َو االٔعصا ر لها آثاٌر َعلى َمَمرِّ الد ن   ».يُة َو الثّناُء ع عَو َعليِك التّحِ . ُدمِت َحيًّا ِالَ
  
دربيان شيخ ُمحيى الّدين َعَربى و شيخ َابوساِلم طلحه و غيره راجع به ظهور مبارك ( 

حضرت اعلى و جمال ابهى و قيادت حضرت عبدالبهاء بشارت و به دوره حضرت 
بى صاِحِب الَوجِه الَبهىّ  َيحُكُم الص َو  ولى امراهلل به عنوان َصبّى مژده مى دهد، ثم

ريِر َحرُف الّشين  مترجم –مقصود شوقى افندى است  –َيجِلُس َعَلى الس(  
  

مرحوم ميرزا حيدر (چندى قبل از صعود مركز پيمان و سه نفر از ياران ايران  –ب 
على ُاسكوئى ناشر نفحات اهلل و مرحوم ميرزا على اصغر فريدى ُاسكوئى و مرحوم 

صوص هيكل مبارك از محضر أطهر آن راجع به وصىِّ مخ) حاجى عباس ُاسكوئى
طلعِت نّوار ِاسِتفسار مى نمايند آيا مرجع أحبّاى الهى شخص ُمَعينى خواهد بود؟ 

مسأله : ... لوح مباركى از َيراعۀ ميثاق نازل و در جواب چنين فرمودند، قوُلُه َجل ثناهُ 
االٔمِر الَمختوُم َكاللّؤلِؤ  ِان هذا َلِسر َمصوٌن  فى َصَدِف «اى كه سؤال نموده بوديد، 

  ».َو َعليُكُم التِّحيُة َو الثّناُء ع ع. الَمكنوِن  َو َسَيلُوُح أنواُرُه َو َيظَهُر أسراُرهُ 
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جناب دكتر يونس خان افروخته كه درس عشق و دلدادگى را از پروانه آموخته و  –ج 
نشى َمغبوِط ُنه سال طائف حول شمع جمال بيمثال طلعِت ميثاق و كاتب و م

: مى نويسد» خاطراِت ُنه سالۀ عكا«حضرت عبدالبهاء بوده، در كتاب خود به نام 
هنگامى كه در جلو خان بيرونى خوش مى خراميدند، آهسته، آهسته، نزديك شدم «

با آهنگ شكسته و گسسته عرض كردم قربانت گردم فالن كس از آمريكا مى گويد 
فرموده اند ظهور بعد از من بتازگى تولّد شده در م سركار آقا يكه در اينجا شنيده ا

غير از اين است پس  گر چنين است مقصود حاصل، و اگرا. اين عاَلم موجود است
ِل چند ثانيه با نگاِه َمستانه و جانانه به ...  جواب اين سؤال را پس  از توّقف  َو تأم

ر َمَسرت، جان و ازاستماع اين بشارِت پُ » .بلى صحيح است«: يك كلمه فرمودند
در جواب سؤال ديگرى كه عرض كردم يعنى ظهور است؟ باز . روانم به ِاهتزاز آمد

  ».ِارتفاع أمر در دست اوست«: به يك كلمۀ واضح تر فرمودند
  

در أواخر أيّام، حضرت عبدالبهاء به محفل روحانى طهران دستور فرمودند كه  –د 
ق به امربهائى را كه در ايران است به نام اسناد مالكيّت جميع أمالك و أموال متعلّ 

» در لندن است«كه پسر ميرزا هادى شيرازى است و » ميرزا شوقى ربانى«مبارك 
  .منتقل و ثبت نمايند

  
 Drفالشر  –شرح ذيل، جاِن كالم خاطرات يك خانم دكتر آلمانى بنام دكتر ج  - هـ 

J Fallscheer در حيفا زندگى مى كرد  است كه در أيّام مبارك حضرت مولى الورى
در قسمتى از . و اغلب اوقات نزد َوَرقاِت ُمقّدسه و أهل َحَرِم ُمبارك حضور مى يافت

خاطراتش كه در مجلّۀ بهائى به زبان آلمانى موسوم  به سون دروارهيت منتشر مى 
مى  اشاره نموده و» ايلياى آينده من«باشد، به حضرت شوقى افندى تحت عنوان 

جمال أقدس أبهى َمظهر كماالت «: اٌرِاليها فرمودندعبدالبهاء به ُمشنويسد حضرت 
ُكبرى در كتاُب عهدى و آيات و كلماِت ُمباركۀ ُمنَزله از َسماِء ِعنايِت أعاليش كه 
أنواِر رحمت و بخشش و حكومت الهى ساطع و المع و أمطاِر خير و سعادتش بر 

دين چون غيِث هاِطل نازل و أنهاِر َمواِهب أهل آفرينش ِمن أزِل االٓزال ِالى أَبِد االٓبِ 
من ناچيز را به جانشينى «و عطايايش به دوام ُملك و ملكوت سارى و جارى است، 

خود انتخاب فرمود نه براى اينكه َوَلِد أرشد بودم، بلكه جمال قدم از همان ساليان 
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َمنقوش است و  اّوليۀ ُوجوَدم در هستى من كشف فرمودند كه آيِت ِالهى َبرَجبيِن َمن
 كمى قبل از صعود مرا ُمتذّكر داشته، أمر فرمودند كه بدون مالحظۀ أرشديّت و َحق
ر  الّدم بايستى در بين أبناء حتى اعضاِء خود بنگرم و كسى را كه خداوند ُمقد

  )۱۹ص –گوهر يكتا . ترجمه(» .فرموده، به وصايت انتخاب كنم
  

مه زيباتر و كامل تر حسين پسر رعناى خوش مهدى، حسين، فؤاد كه از ه(پسران من 
رفتار بود و با آنكه پا از سن طفوليّت فراتر نگذاشت داراى وقار و هيمنه اى عظيم 

) مترجم –بود ولى ِارادۀ غالبۀ ِالهيّه او را از جهان خاك به عوالم ديگر منتقل نمود 
ط اين طفلك همه در طفوليت به جهان باال شتافتند و در بين نواده هاى من فق

در . ِسرِّ ِالهى ملحوظ مى گردد ت كه در أعماِق چشماِن نافذش اينشوقى افندى اس
دودمان و بين ُمنتسبين من تنها شوقى افندى خرد سال است كه در چشمان او و 

جدانى در نهايِت قّوت درنگاه او آثار وفادارى و استقامت مشهود و در ُعمق آن وِ 
  )۵۳( .طالع است

  
ِاقامه شده توسط خانم وايت را مورد بررسى و  ما تنها اّولين مطلب از سه نكتۀا تا اينج

نكتۀ ثانى ُمشاٌرِاليها مربوط به سبك ُمنشآت و نصوص صادره از خامۀ . توجه قرار داديم
وصايا را بيت العدل اعظم مورد  عبدالبهاء مندرجه در الواح مباركۀمشكين حضرت 

  :بحث قرار داده مى فرمايند
  

بۀ ثانى راجع به شيوۀ أدبى و َسبِك ُسبحانِى  ُمنَدِمجاِت  وصيّت نامۀ مبارك جن
است، آن را فقط کسى مى تواند صحيحًا و خيلى خوب قضاوت نمايد كه با 

ر باشد زيرا الواح مباركۀ ُمنَزله از َيراعۀ . ادبيات و زبان فارسى كامًال آشنا و درآن ُمَتَبحِّ
ِن انگليسى منتشر گشته، در ُزمرۀ ترجمه هاى اّوليّه حضرت مولى الَورى که به لسا

حضرت عبدالبهاء سبکى خيلى خاّص . است و ُمسَتلِزِم اصالحاِت زيادى مى باشد
و مخصوص به خود داشتند و أبدًا براى أِحبّاء ايرانى که تا حين صعود حضرت 

أبهى را تشكيل  شوقى افندى به عاَلِم باال و حياِت ُعليا أکثريِّت پيروان جمال أقدس
مى دادند و در ظلِّ ظليِل اين آئين جليل بودند، هيچگونه شّك و َريبى نيست و كّل 
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ُمذِعن و ُمعترفند كه الواح مباركۀ وصايا با سبك آثار مباركۀ مقّدسۀ ُمنَزله از قلم أعلى 
  )۵۴( .هِعزِّ ُصدور يافت

  
يكى از : ار مى داردجناب فروتن راجع به اين موضوع توضيحى ُمتقن بيان و ِاظه

وجوِه ممتازۀ آثار مقّدسۀ ُمنَزله از قلم تواناى حضرت عبدالبهاء كه ياران ايران كامًال 
با آن آشنا هستند، سبك منحصر بفرد و شيوۀ خاصِّ بياناِت گهربار و روش نگارش 
هيكل مبارك است كه تنها ُمخَتّص  و مخصوص قلِم ُملَهِم َمركِز عهِد ماِلِك ِقَدم 

اين آشنايى ياران با سبك خاّص حضرت عبدالبهاء است كه أحبّا را مطمئن . تاس
ساخته كه متن كامل آن َمنشوِر كريم و ِسفِر قويِم ِالهى بالترديد از همان قلم ُمعِجز 
ِشَيم و خستگى ناپذير و دلپذيرى كه ألواح و آثار مباركۀ متعّددۀ الُتحصى طِى 

ِانقطاع  به مثابه سيِل جاِرف سارى و جارى بود، بيست و نه سنه در عهِد  ميثاق بال
  )۵۵( .ترقيم يافته است

  
سّومين و آخرين مورد ُمتناِزٌع فيِه خانم وايت مربوط به دستخطى است كه الواح مباركه 

بيت العدل اعظم با أِدلّه اى ُمتقن و . وصاياى حضرت عبدالبهاء با آن تحرير يافته
  :روشن و هدايت و داللت نموده مى فرمايندُمَبرَهن اين نكته را صريحًا 

  
ثالث راجع به دستخطى كه وصيّت نامۀ مبارك با آن مرقوم گشته، شما بايد بدانيد 
كه حضرت شوقى افندى َسواِد َعکسِى ألواِح مباركۀ وصايا را نه تنها براى محافل 

قليِم جليل ايران قيم اِ مقّدسۀ روحانيّۀ ملّيه، بلكه براى توزيع در بين افراد أحبّا  مُ 
شما نيز بايستى بخاطر آوريد كه اعضاء عائلۀ مباركۀ حضرت مولى . ارسال فرمودند

الَورى ِمن ُجمله ميرزا محّمدعلى نابرادرى ايشان كه در وصيّت نامۀ مبارك قويًّا و 
شديدًا مورد مالمت واقع گشته، همچنين هزاران از ُمستِظلّيِن آئين يزدان در ايران كه 

به دريافت ألواح مباركۀ صادره از َيراعۀ  قدرت آن َمظَهِر عنايت به ِاعزازشان  مفتخر
گشته و با َرسُم الَخِط مبارك كامًال آشنا بودند و آنها را زيارت كرده بودند ِاذعان 
نموده اند كه دستخط وصيّت نامه َعالِنَيًة و واِضحًا با ساير دستخط هاى الواح 

ديگر آن كه نه فقط  شخصى كه شايسته اين قضاوت . مباركه مطابقِت تاّم دارد
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ناُمعتبر و بى  نستند با اين ِادعا كه وصيّت نامهاست بلكه حتى آنهايى كه مى توا
ت و ِاصالِت اين َرقِّ َمن شور و صحيفۀ نور ارزش است ِانتفاعى حاصل نمايند، ِصح

قيقت آن هيچگونه ال و ِاستفهام قرار نداده و در َسَنديّت و حرا هرگز مورد سؤ
حتى مؤمنانى كه بعد از صعود حضرت مولى الَورى از دشمنان . ترديدى ندارند

سرسخت و خصِم َخصيم موالى كريم حضرت شوقى افندى شدند، ِاعتبار و 
تنها خانم . َسنديِّت قانونى وصيّت نامۀ مبارك را مورد چون و چرا و ترديد قرار ندادند

نمى دانست و با آن بكلّى بيگانه و نا آشنا بود  وايت امريكائى كه لسان فارسى
ِاعراض و ِاعتراِض كم اهميّتى ِابراز داشت و سعى بر بى ِاعتبار ساختن َمنشوِر أقوِم 

ُمتخّصِص َرسُم . نظم ادارى أمراهلل كه ُمشاٌرِاليها شخصًا با آن مخالف بود، نمود
ا نموده و ِاظهار عقيدۀ وى الخط شناسى كه حمايت از بحث ُمجادلت آميز ُمشاٌرِاليه

را نقل كرده بود نيز اهل مغرب زمين بود و ِاظهار داشته كه او نمى تواند بدوِن ُرؤيِت 
  .نوشتۀ اصلى يك عقيدۀ نهائى ِابراز نمايد و نظر قطعى بدهد

  
خانم وايت موضوع را با درخواست پژوهش از مقاماِت حقوق َمَدنِى كشور فلسطين 

قيب كرد، ليكن مقاماِت دولِت فخيمۀ بريتانيا به تندى از جهت اقدام قانونى تع
چند ماه بعد هنگامى كه بديع اهلل برادر و . قبول عرضحال ُمشاٌرِاليها ِامتناع  ورزيدند

خليفه و نايب برادر ُمتوّفى خود ناقض أكبر عهِد أوفى جمال أقدس أبهى به همين 
ِر حضرِت آسيه معنا در ُامور مراجعه و ُمّدعى حقِّ مخالفت با  طرح ِانتقاِل َرمِس ُمنو

ُغصُن اهلل االٔطَهر برادر واالُگَهِر هيكِل حضرت خانم ُامِّ ُمَكرِم حضرت عبدالبهاء و 
رۀ ُعليا گرديد، مقامات دولتى  مبارك از عّكا به حيفا و ِاستقرار در محل َمراِقِد ُمطه

اساس تصميماِت ُمهّمه و رسيدگى  مربوطه َدعوِى ُمشاٌرِاليه را صريحًا َرد كرده، بر
هاى دقيقه اى كه در مورد سنديّت و اعتبار الواح مباركۀ وصايا به عمل آورده بودند 

ت و ِاصالتش ُمذِعن بود و و بديع اهلل نيز نسبت حرفى نداشت، اختياراِت  به ِصح
ۀ ُمطلقۀ حضرِت شوقى افندى را به عنواِن َوصّى و جانشين رسمى  و قانونى فأِقۀ تامِّ
  .حضرت عبدالبهاء تصديق و تأئيد و از موالى مجيد حمايت شديد نمودند

  
وصيّت نامۀ حضرت عبدالبهاء در سه قسمت و سه موقع مختلف، قسمت اّول در 

حضرت شوقى افندى، و قسمت دّوم و سّوم در ) ماهگى ۷سال و ۶(زمان صباوت 
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سمِت آن به خط و ِامضاى خوِد أواخر أيّاِم حياِت مبارك َمرقوم گشته و تمام سه ق
همچنين كليۀ سه قسمت َجمعًا بالغ بر دوازده صفحه مى باشد . هيكل مبارك است

ربسته و كه پس از صعود آن ربِّ َوُدود اين َرقِّ َمنشور و صحيفۀ نور در پاكتى سَ 
َممهور و در جعبۀ ُمقَفلى ُمتعلّق به حضرتشان وروى پاكت به خط و ِامضاء خود 

هذا «: لى الَورى بود و خطاب به حضرت شوقى افندى قوُلُه االٔعلىحضرت مو
ألواُح وصاياِء َعبِدالَبهاء َعبّاس؛ أمانِت ُغصِن ُممتاز شوقى أفندى َعليِه َبهاُءاهلل 

 ،ُمحَكم با َچسب بسته شده بودکه آن  َدرِ  َظهِر پاكت روِى لبه و سراسرِ » .است
هنگام صعود حضرت مولى . لبهاء گشته بودُمَوشح به سه ِامضاى ديگر حضرت عبدا

حضور برخى از أعضاِء لذا با . الَورى، حضرت شوقى افندى در لندن تشريف داشتند
عائلۀ مبارك وصيّتنامۀ آن ماِلِك َبريّه از جعبۀ مخصوِص مبارك برداشته شد و مفتوح 
گرديد تا ببينند اگر آن نور ُمبين و مولى العالمين براى َمَحل و مراسم تدفين خويش 
ر دستوراتى صادر فرموده اند، طبق وصيّت نامۀ آن َمليِك ُمختار و ُمستغرق َبحر أنوا

  )۵۶(  .پروردگار عمل و رفتار گردد
  

در سراسر عالم بهائى تنها شخصى كه وصيّت نامۀ مبارك را به عنوان سند جعلى 
بود كه آن  Mrs Whiteيك زن آمريكايى موسوم به خانم وايت  ،تلّقى و َرد نمود

ينكه هم با خط و زبان فارسى كامًال ناآشنا بود و َمساعِى ذاِهلۀ ُمِضلِّه اش غير از ا
موجِب خلل و نقصان در ايمان و شكستن پيمان برخى از أحبّاِء أّوليه ُمقيِم آلمان 
گرديد، جميعًا با شكست كامل و مقاصد و َمآرِب َسيِّئه اش با َيأس و ِحرمان فراوان 

  )۵۷( .ُمواجه گرديد
  

اين توضيحات روشنگر و جوابگوى سه نكته ايست كه اساس ِاعراض و ِاعتراض خانم 
ت به عهِد أعلى را تشکيل مى دهد و آقاى هرمن زيمر ناقض پيمان أخيرا دوباره واي

تكذيب اين اعتراضات و ِاصابات به اين دليل در . ستا ِاظهار و تكرار و بيان نموده
ل و َمشروح مطرح و بيان گرديده كه با وضع معاصر ارتباط و  اين مقام خيلى ُمَفص

يِِّن ُمخَتّصات و سيرۀ غيِر منطقى حمالت ناقضين اين توضيحات نيز ُمبَ . بستگى دارد
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رهنمودهاى منطقى و ِالزام آور و ُمقِنع بيت   باين صراحت و روشنىميثاق است كه مُ 
  .العدل اعظم الهى است

  
  
  

  آيا منتسبين حضرت ولى امراهلل نسبت به ميثاق َمليك اقتدار وفادار ماندند؟
  

بوب نازنين تحت  تأثير روحيۀ فاسد ناقضين برخى از نزديك ترين منسوبين موالى مح
حاد و ارتباطات غير پيوستگى و ِاتّ «عهِد رّب العالمين واقع شدند بطورى كه ُمنتج به 

ابتدا با ناكثين ميثاق ُمبين و هم اكنون با دشمنان خارجى شريعۀ َسمحۀ  ...شرافتمندانه
مهربان موجب َهّم و عزيِز  و َهَجمات آنان به موالى حمالت )۵۸(».درّب العالمين گردي

غم و رنج و َاَلم فراوان هيكل مبارك گشت و ُمنجر به ِاظهار افسوس و آه و فغان بسيار 
نقصان أَسف بار و بارز حالت و َماللِت شديِد روحانى َحفيِد َمجيِد «موالى عالميان و 

  )۵۹(».حضرت عبدالبهاء گرديد
  

ن اندازه و دامنۀ َدمار و ُضّر و زيان حاصله تنها گذشت زما«موالى حنون نيز فرمودند كه 
از اين َسمِّ َنقيع نقض پيمان كه در هيكل ألطِف أمراهلل وارد گشته و متجاوز از دو دهه 
است كه در عائلۀ حضرت عبدالبهاء پرورش و رشد و توسيع يافته، ظاهر و آشكار خواهد 

  )۶۰(» .ساخت
  
  

ميثاق به أمر َمليِك وفاق هجوم و پس از صعود حضرت ولى امراهلل آيا ناقضين 
  ِاعتراض نمودند؟

  
اّهم موارد قابل مالحظۀ نقض عهد در اين َسنوات و بعد از صعوِد حضرت شوقى 

شمسى واقع گرديد،  ۱۳۳۶مطابق با آبان ماه  ۱۹۵۷نوامبر  ۴أفندى كه در تاريخ 
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ى امراهلل را كه مقام اياد Meson Remeyِاعراض رّقت انگيز و تأسف آميز ِميسن ريمى 
ِاحراز نموده بود و ِاّدعا و قصد غصب مقام واليت أمر أقدس أفخم جمال قدم را 

كه حضرت  ]صورت گرفت[ اين اّدعاى َسخيف و بيجا با وجودى. داشت، بوده است
  :عبدالبهاء در ألواح مباركۀ وصايا صريحًا ذكر و معين مى فرمايند

  
ان خويش َمن ُهَو َبعَدُه را تعيين نمايد تا بعد اى أحبّاى ِالهى بايد ولى امراهلل در زم

از صعودش اختالف حاصل نگردد و شخص ُمَعين بايد َمظهر تقديس و تنزيه و 
لهذا اگر َولِد ِبكر ولى امراهلل َمظَهِر ألَوَلُد ِسرِّ . تقواى ِالهى و علم و فضل و كمال باشد

ُحسِن أخالق ُمجتمع  ِف أعراق باأبيه نباشد، يعنى از ُعنُصِر روحانى او َنه، و شرَ 
  )۶۱(. غصن ديگر را انتخاب نمايدنيست، بايد 

  
را ) ُغصن(حضرات ايادى محترم أمراهلل ُمقيم أرض أقَدس معنى و مقصود اصطالح 

  .توضيح داده و بيان نموده اند
  

يك لغت عربى است و به معناى فرع و ) َجمَعش أغصان است(كلمۀ ُغصن كه 
اين . أوالد و أحفاد از نسل و ُذّريۀ ذكور خويش به كار برده اند شاخه است و براى

جمال أقدس أبهى به . است كه به هيچيك از طبقات ديگر مردم ِاطالق نمى گردد
پسر دّوم به . را ِاعطا فرمودند» ُغصُن اهللِ االٔعظم«حضرت عبدالبهاء عنوان و لقب 

» ُغصن أطَهر«رك ميرزا مهدى به نام ميرزا محّمدعلى به غصن أكبر، و پسر سّوم مبا
الواح مباركۀ وصاياى حضرت مولى الورى حضرت ولى  در. ُملقب شده بودند
جميع منتسبين ذكور . موصوف و معروف گشته اند» غصن ممتاز«محبوب امراهلل به 

كه معنايش شاخه هاى كوچك » افنان سدره منتهى«حضرت اعلى مطلقًا بعنوان 
ين دو لقب مشخصه و عناوين ساميه ممتازه غيرقابل ا. است ملقب و مذكورند

تعويض بوده و اصطالحات اغصان و افنان در الواح مباركۀ متعدده حضرت بهاءاهلل 
بويژه و صريحًا و دقيقًا به همين معنى مذكور و استعمال و مسطور گرديده فى المثال 

حضرت  كه اشاره به) يعنى شاخه(است » غصن«كلمه اصلى » سورة الغصن«در 
موجب » شاخه«در انگليسى رسمى و معمولى استعمال واژه . عبدالبهاء است
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اشتباهات زيادى گشته در صورتى كه در نصوص مباركۀ فارسى و عربى جزئى نشانه 
  ... و اثرى از ابهام نيست

  
همچنين بايد متذكر شد و خاطر نشان ساخت نظر به اينكه َالسنۀ فارسى و عربى 

الفباى درشت مثل آنچه دراول جمالت انگليسى مستعمل و  هرگز هيچگونه حروف
متداول است ندارد لذا ممكن نيست از درشت نويسى حروف يا عدم آن مثل متون 
. بخصوص انگليسى استباطات اغواگرانه و مباحثه آميز و مناظره انگيز بعمل آيد

)۶۲(  
  

آبانماه  ۱۳ابق ميالدى مط ۱۹۵۷نوامبر  ۴درپى صعود حضرت شوقى افندى ربانى در 
شمسى جلسه عمومى و مجمع ايادى امراهلل در هجدهم نوامبر در ارض اقدس  ۱۳۳۶

صادر  ۱۹۵۷نوامبر  ۲۵در  اين احتفال مهم تاريخى ابالغيه اى به تاريخ . منعقد گرديد
نمودند كه به شرح ذيل به جميع ياران راستان حضرت رحمن در سراسر جهان ابالغ و 

 : اعالن گشت
 

شوقى افندى وصيت نامه اى از خود بجاى نگذاشته اند و همچنين حضرت 
اغصان . تصديق نمودند كه حضرت ولى امراهلل اوالدى از خود باقى نگذاشته اند

يا عمومًا فوت نموده و يا به علت بيوفايى و عدم اعتقاد به الواح وصاياى حضرت 
ان اولين ولى امراهلل مولى الورى و ابراز كينه و عداوت نسبت به شخصى كه به عنو

در آن سنۀ مقدس تعيين و تسميه گرديده از طرف حضرت ولى امراهلل ناقضين عهد و 
اولين اثر درك اين حقيقت آنكه تعيين جانشين براى حضرت . ميثاق معرفى شده اند

 ۱۹۶۳اكتبر  ۶بيت العدل اعظم الهى در ابالغيه «. شوقى افندى مقدور نبوده است
تعيين ولى ثانى امر بهائى وصى حضرت شوقى افندى ربانى  طريق«: ميفرمايند

ُميّسر سازد بالمّره  بكلى مسدود و امكان تشريع قوانينى كه تعيين َمن ُهَو َبعَدُه را
  )۶۳( .مفقود است
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اين ابالغيه به امضاى بيست و شش نفر از حضرات ايادى محترم امراهلل با سمت 
از آنجمله ميسن ) هلل كه در مرحله جنين استحارسين َمَدنيِّت جهانى حضرت بهاءا(

شمسى ميسن  ۱۳۳۹مسيحى مطابق  ۱۹۶۰ريمى نيز رسيده بود با وجود اين در سال 
بحثى را كه پيش آورد اين بود كه حضرت . ريمى ادعا كرد كه او ولى امراهلل است

لمللى شوقى افندى ُمشاٌرِاليه را به سمت رئيس يك هيئت انتصابى به نام شوراى بين ا
همچنين حضرت ولى امراهلل معيّن فرموده بودند . بهائى تعيين و انتخاب فرموده بودند

كه شوراى بين المللى بهائى انتصابى بعدًا به يك شوراى انتخابى ُمبّدل و سپس بيت 
العدل اعظم الهى جايگزين آن خواهد گشت و طبق مندرجات الواح مباركه وصاياى 

ميسن . بيت العدل اعظم الهى است» رئيس مقدس«هلل حضرت عبدالبهاء، ولى امرا
ريمى ادعا كرد كه معنى و مفهوم رياست شوراى بين المللى بهائى آنست كه او 

ُمشاٌرِاليه را ولى امراهلل   بيت العدل اعظم نيز خواهد شد و بالنّتيجه اين خود،» رئيس«
باطله را كه ُمباين حضرات ايادى امراهلل اين ادعاى كذب جعلى و سخيف . مى نمايد

  :نصوص مباركه است بطور خيلى واضح و صريح، رد و سحق نموده اظهار داشتند
  

بدون اينكه حضرت ولى امراهلل حتى يك كلمه مرقوم فرموده باشند، ميسن ريمى 
مدعى است به علت آنكه او رئيس شوراى بين المللى بهائى بوده و به خاطر اينكه 

ى جنينى است خودبخود ُمشاٌرِاليه رئيس هيئت آينده و اين هيئت مؤّسسۀ بين الملل
اگر به رئيس شوراى بين المللى بهائى . در نتيجه ولى امر ديانت بهائى مى باشد

منصوب شدن عامل اصلى و َبيِّنه و دليل قاطع ولى امراهلل بودن شريعة مقدسۀ بهائى 
 بايستى است پس در اين صورت حضرت شوقى افندى ربانى ولى محبوب امراهلل
  .خويش را به سمت رياست اين اولين شوراى بين المللى بهائى بر مى گزيدند

  
اگر چنانچه مقام رياست نخستين شوراى بين المللى بهائى كه يك هيئت انتخابى 
نبود بلكه توسط حضرت شوقى افندى منصوب گشته بود يك مشروع و رتبت دائمى 

كيل يك شوراى بين المللى انتخابى بود پس چگونه موالى محبوب شخصًا لزوم تش
را در مستقبل ايام متذكر و مى فرمايند كه آن شوراى انتخابى جزوبخش و نقشى از 
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مرحله سير تكامل تدريجى اين مؤسسه است كه سرانجام و بالمال شكوفائيش 
  موجب تأسيس بيت العدل اعظم الهى ميگردد؟ 

  
دال بر اينكه اعضاء عاليمقام  ماحتى هيچگونه اشاره كتبى از حضرت شوقى افندى

اولين شوراى انتصابى بين المللى بهائى به شوراى بين المللى انتخابى انتقال 
در هيچ كجا از تعاليم مباركه چيزى كه ُمَبيِّن آن باشد كه . خواهند يافت نداريم

اعضاء ُمفّخم شوراى انتخابى بين المللى بهائى طبق اصول و مبانى و موازين و 
  .انتخابات هر هيئت منتخبه بهائى ديگر انتخاب نخواهند شد وجود نداردنظامات 

  
طرز انتخابات بيت العدل اعظم الهى را نيز حضرت عبدالبهاء شخصًا تعليم فرموده 

هيچگونه دليل و علت احتمالى جهت استنتاج اينكه ميسن ريمى يا هر عضو . اند
و به عضويت معهد اعلى ديگر شورا خودبخود به آن هيئت مجلله نورا منتقل 

اگر رياست يكى از شوراهاى بين المللى بهائى خواه . درخواهد آمد در دست نيست
انتصابى يا انتخابى مترادف و به معناى رياست بيت العدل اعظم بود، پس مستلزم 
. آنست كه حضرت ولى امراهلل خود شخصًا اين مقام را به عهده مبارك گرفته بودند

)۶۴(  
  

اثر ادعاى باطله ذاهله مشئوم ميسن ريمى اغفال شدند و ُمشاٌرِاليه را در  نفوسيكه در
نقض ميثاق الهى و طرد روحانى از آئين مبين يزدانى متابعت نمودند و در صحراهاى 
مهلِك ُمتلف حرمان پريشان و سرگردان شدند تعدادى اندك و بيش از يک ُمشت بهائى 

ند تأثير پايدار و مداومى در وحدت جامعه بهائى نبودند كه در سنوات متعاقب آن نتوانست
در اثر فتوحات . بوجود آورند و كل مواجه با شكست و خذالن و خسران فراوان گشتند

جليله و انتصارات باهرۀ بديعۀ پى در پى و اكمال نقشه منيعۀ ده سالۀ جهاد كبير اكبر 
آن معهد اعلى به طرح روحانى كه منجر به تأسيس بيت العدل اعظم الهى و مبادرت 

نقشۀ نه ساله و تسجيل جماعات بسيار از متحريان بيشمار در تمام نقاط جهان شد 
پيروان غير متشكل و فاقد سازمان ميسن ريمى در اثر اختالفات شديد و نفاق و شقاق 
سخت داخلى منقطع و منحدر و منخفص و منقرض گشتند، هيئت حاميان ريمى كه از 
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و مشوش و مسموم بودند متشتّت و متفرق شدند و تشكيالتشان از هم  روح امراهلل محروم
پاشيد و به انحالل و اضمحالل گرائيد و بالمال ميسن ريمى كه نيّت غصب مقام با 
جاللت واليت امراهلل را داشت بانهايت انفعال و خييت آمال در گذشت و آرزوهاى 

م الهى طى تلگرافى خطاب درگذشت وى را بيت العدل اعظ. سقيمش كًال عقيم ماند
  :به عموم محافل مقدسه روحانيه مليه اعالم فرمودند

  
چارلز ميسن ريمى كه به سبب قيام موهومش در ادعاى مقام واليت پس از صعود 
حضرت شوقى افندى منجر به طرد او از جامعه پيروان امراهلل گرديد در فلورانس 

ر حالى كه پيروان سابقش او را ايتاليا در سن صد سالگى بدون مراسم مذهبى و د
داستان چنين انحراف تأسف آميز از طرف شخصى » .رها كرده بودند از دنيا رفت

كه مورد افتخارات بزرگ از طرف حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل بوده 
نمونه ديگرى از عبث بودن هر اقدامى كه عهد و ميثاق مبرم حضرت بهاءاهلل را 

  )۶۵( .بيت العدل اعظم –يسازد، با تحيات ابدع ابهى تخفيف نمايد مجسم م
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  : بخش چهارم
  اصول كلى حاكم بر حمالت معاندين به امراهلل

  
  

آيا امر اَعزّ اَعلى از ضرّ اعداء كه به قصد تشتيت و تفريق آن كوشا هستند مصون 
  است؟

  
قصدشان خير، اين آئين نازنين الهى از حمالت مخالفين و معارضين كه هدف و م
حضرت . ايجاد نفاق و شقاق و تفرقه در جامعه بهائى است محفوظ و مصون نيست

خيال باطل محض و بكلى بى جهت و نامعقول است، «: ولى عزيز امراهلل مى فرمايند
بايد در جميع اوقات از اختالف عقيده يا هرگونه فساد و پيمان » كه تصّورشود امراهلل«

 -۶۷-۶۶(» روان اسم اعظم محروس و مصون باشدشكنى از طرف جماعات كثيرۀ پي
۶۸(  

  
موالى توانا عهد َاوفى جمال اقدس ابهى را بمنزله ميثاق و عهدى كه يگانه ملجاء و 
مأوى در قبال انشقاق و پريشانى و افتراق و هرج و مرج و سبب حفظ و علت راحت و 

عهد و ميثاق «: دايضًا ميفرماين) ۶۷(اتحاد عباد در آفاق است توصيف مى فرمايند 
ربانى، اعلى و ابهى ثمرۀ ظهور و اعظم تجلى جمال قدم در اين امر افخم و دور اكرم و 

توره در آن اعظم برهان بر قوت عظيمه و قدرت كامله بى عديل و مثيل و فريد مكنونۀ مس
يان اين آئين نازنين يا منتقدين عهد مبين و مارقين و متبرّ ... « بنحويكه خيانِت  »است

افضين احكام و سنن شريعت رب العالمين كه جهت ايجاد انشعاب و نفاق و شقاق در ر
جامعۀ پيروان نير آفاق شبهات و توّهمات را تلقين مينمايند يا در صدد توليد اختالف 
شديد مستمرۀ غيرقابل عالج در اصول و مبانى اين آئين سبحانى مى باشند مواجه با 

  )۶۸( ».دشون ست و حرمان و خذالن شده و مىشك
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نقض پيمان الهى هرگز به بيش از منحرف ساختن گروههائى از افراد معدود قادر نبوده و 
چون زعماى ِفئۀ ناقضين به َاسفل الّسافلين ساقط گشته اند مجامع موقت و مشاركين 
پركين ُعصبۀ غرور و فتور ُمنحّل و ُمضَمحل و محو و نابود گشته و هيكل َالطف امراهلل 

و مصون مانده مستمرًا به ايفاء وظائف مهّمۀ بديعه و پيشرفت و اتساع دايره محفوظ 
  .عظيمۀ امور امريه و تمهيد تدابير منيعه و حصول انتصارات جليله مداومت مى دهد

  
  
  

  كه امراهلل مورد هجوم اعداء واقع ميگردد چه رخ ميدهد؟ هنگامى
  

د يك سلسله وقايع مهمه و حوادث هر حمله و هجوم و رجوم معاندين به شريعت اهلل موج
اثر و ثمر . عظيمه اى است كه ناگزير و بالمآل به فتح و ظفر امر جليل اكبر منجر ميگردد

تتابع زوابع و اين وقوعات پياپى را موالى محبوب توانا با چنين عبارات عاليات 
 :توضيح ميفرمايند

  
حضرت احديّت، خواه از با آغاز و بروز هرگونه معاندت و مخالفت جديدى با امر 

داخل يا خارج ازِنطاق آن، به همان ميزان و مقدار به مشيّت و قدرت پروردگار، 
الطاف و مواهب و فيوضات صمدانيه از سماء عنايت ربانيّه چون غيِث هاِطل نازل 
و موجب حمايت و اعانت مدافعين شجيع امر نازنين رّب العالمين و پريشانى و 

عارضين و انگيزۀ تجلى و ظهور قّوۀ محركۀ فائضۀ عظيمه و شرمسارى مخالفين و م
  ) ۶۹( .و تقدم آئين متين الهى مى گردد نصرت جديدى مى شود كه اسباب پيشرفت

   
حضرت ولى عزيز امراهلل سپس به ِافشاء و ِارائۀ  تصوير بزرگ ترى از ترقى و اعتالء 

 : مستمر امر أعّز أسنى أعلى مبادرت، و مى فرمايند
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قّوۀ ُمحّركۀ الهيّه و نصرت عظيمۀ حاصله به نوبۀ خود در اثر ظهورات و تجلّيات  اين
اثمار بديعۀ بهيّۀ ربانيه اش ُمحرِِّك خصومت و مخالفت هاى جديدى در اقطار و 
اشطارى مى شود كه سابقًا از نتائج عاليه و آثار قيّمۀ بالمعارض و ظفرنمون توفيقات 

عناد تزييد يابد باز مودت جلب و مزيد تأييد شديد و  الهى آگاهى نداشتند و چون اين
بروز قدرت قاهرۀ رّب مجيد و فيضان التحصى الطاف و عناياِت  َسماويّه مى شود به 
نحويكه حاميان شريعۀ َسمحاء ورافعين رايت بيضاء، امر ابدع ابهى را به فتوحات 

نتائج و ثمراتى مهمتر و  جليلۀ درخشانترى نائل و متباهى مى سازد و اين نيز خود مولد
حياتى تر مى گردد که  بالنتيجه باز دشمنانى قويتر و مهيب تر در قبال امر غنّى متعال 
قيام مى نمايند ليكن سرانجام جميع اين جريانات نمى تواند جز به رفع و دفع 
مدعيات و مفتريات و اقدامات خصمانه و درهم شكستن استقامت أعداء لدود و 

شكوفايى درخشنده تر قّوۀ ذّاتيۀ خالقه و سيطرۀ غالبه كه در هويّت امر  َحقود بواسطه
  )۷۰( .ه مخزون و مكنون است تبديل گرددسلطان احدي

  
  
  

آيا تقدم امراهلل متوازن است و جهت ارتقاء و پيشرفتش نظم و ترتيب خاصى وجود 
  دارد؟

  
كاتى مرتب و بطور منتظم ادامه بيانات فوق الذكر ُمبيّن آن است كه هيكل امراهلل با حر

نبّاض مى باشد كه اين خود از صفات مشّخصۀ بارزۀ ممتازۀ نشو و ارتفاع شريعۀ مقدسۀ 
  :رحمانيّه است

 
پيشرفت بالمقاوم آئين متين حضرت بهاءاهلل با توجه به لحاظ مذكورۀ فوق و اين 

ّدم و اعتالء است واقعيت كه با نفوذ و آثار ُمهيمنۀ ُمهيِّجه اى به جلو مى رود و در تق
مرهون نادانى و بيخردى دشمنانش و قواى غالبۀ قاهرۀ صمدانيۀ مكنونه در آن 
است كه اين دو عامل موجب ايجاد يك رشته ضربان هاى تند و حركات شتاب زدۀ 
موزون و منظم در شريان نبّاض امر ابدع اعظم و جسد عالم مى گردد از طرفى در اثر 
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آميز ناگهانى اعداء آن و از طرف ديگر به سبب انبعاثات طغيان هاى شديد و انفجار 
مستمرۀ قّوۀ غيبيۀ الريبيّۀ الهيّه توأم با نيروى عظيم دائم التّزايدى ارتقاء امر أعّز ابهى 
تسريع مى گردد و به پيشرفت خود در مسير و مرحله اى كه دست قدرت حضرت 

 .ر فرموده، نائل و فائز مى گردداحديّت براى آن قلم و رقم زده و از قبل مقّدر و مقرّ 
)۷۱(  

  
  
  

  چگونه بايستى ما حمالت معارضين را به آئين نازنين بنگريم؟
  

نظر به اين که حمالت اهل بغضاء به امر أعّز أعلى موجب اشتعال نار َرزايا و باليا و 
تتابع حوادث و وقايعى است که ُمنتج به نشو و نما و ارتقاء شريعت مقّدس جمال ابهى 

ى گردد، عليهذا بايد ما چنين حمالت و َهَجمات را با ُحسن نظر بنگريم، زيرا ِبالمآل م
حضرت ولى امراهلل در اين . براى تحّقق آمال اين آئين مجيد، ُمثِمر ثمر و مفيد است

    :مورد چنين مرقوم فرموده اند، قوُلُه أالسنى
 

ه سرچشمه گيرد و هر شكلى نظر به اينكه مخالفت و معاندت با امراهلل از هر منبعى ك
به خود دهد و تشكل يابد و هر قدر طغيانش شديدتر باشد، ُمسلمًا قّوۀ فأِقه اى 
است كه از يك طرف روح مدافعين دلير و شجيعش را صيقل مى بخشد و از طرف 
ديگر چشمه هاى بديعۀ زالل آن قّوۀ  بيزوال و اليزال حضرت ذى الجالل كه براى 

به شريعت غنّى متعال جوشان و در فيضان و َسَريان و جريان  اهل ايمان و اقبال
است، به ما ندا و َصال زده  تا حاضر و مهيا باشيم كه آنچه را به آن مأموريم به 
َمنصۀ ظهور رسانيم و به دفاع و ترويج َمصالح عاليۀ امر أفخمش پردازيم و بكلى دور 

اد اين گونه ُجهالِء عباد كه به منزلۀ از توّجه به مظاهر عناد و ظهور هرگونه فتنه و فس
نشانه و ُمِدّل بر تضعيف أعمده و اركان امر جمال اقدس جانان گردد بايد مخالفت 
و معارضت ها را كه اسباب نصرت امر سبحانى است به مثابه موهبتى الهى و 
 فرصتى ربّانى كه خدا به ما ِاعطا فرموده گرامى داريم و به تحسين و تجليل و تهليل
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آنها پردازيم و اگر ما بدون خوف و هراس و بى پروا از اعراض و اعتراض ناس 
بمانيم، مى توانيم نقمِت مخالفت را كه عنايت و نعمت و رحمت حضرت احديت 
است، جهِت پيشرفت و اتساع دايرۀ امر أكرم سلطان ِقَدم و مسلّى اعظم و استئصال 

  )۷۲( .لعالمين بكار بريمين آئين رّب او ِامحاء كامل مخالفين و معاند
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  نقش خاص فرد بهائى: بخش پنجم
  

  
  اينجانب بعنوان يك فرد بهائى چه ميتوانم انجام دهم؟

  
هر يك ازما به محض اينكه بهائى مى شويم ملزم به آن هستيم كه طبق تعاليم و 

اين  حضرت عبدالبهاء. دستورات الهيه سعى نمائيم در عهد و پيمان يزدانى ثابت شويم
 :نكتۀ مهم را شديدًا تأكيد و اهل بهاء را چنين نصيحت و تعليم ميفرمايند

 
پس بايد اّول قدم را بر ميثاق ثابت نمود تا تأييدات بهاءاهلل از هر جهت احاطه ... 

كند و جنود مالء اعلى معين و ظهير گردد و نصايح و وصاياى عبدالبهاء در قلوب 
  )۷۳( .و برقرار ماندحجر نافذ و باقى  مانند نقش در

   
توصيف و » أَهمِّ ُامور«حضرت عبدالبهاء در چند مورد ثبوت و رسوخ در عهد الهى را از 

  )۷۴(.از رئيس امراهلل منوط ميفرمايندبه اطاعت 
  

مقصود  از ثبوت در عهد و ميثاق نيّر آفاق اطاعت ِصرفۀ َمحضه از تعاليم مباركۀ 
بلكه بايد آنچه » اين عقيده و نظر من است« الهيّه است، به نحوى كه نفسى نگويد

ارى مى گردد كامًال اطاعت را كه از قلم قدرت و لسان عظمت ميثاق مليك آفاق ج
  )۷۵( .نمايد

  
افزايش و شكوفائى ثبوت و رسوخ در عهد و پيمان جمال سبحان يكى از اصول اصليۀ 

ان است که به وسيلۀ الزمۀ مكّملۀ مرحلۀ پيشرفت و دورۀ ترّقى و تكامل روحانى انس
مطالعه و ُمداّقه در تعاليم َبهيّۀ بهائى قابل حصول است و با تخلّق به ُخلق كريم و ُسلوك 
در ِمنَهج  قويم و زينت به آداب روحانى و خصائل و فضائل رحمانى ُمنَدِمجه  در تعاليم 

به اصول مباركه وصوم و صالة و تالوت الواح و آيات مقدسه و دعا و مناجات و تمّسك 
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معنوى و اخالقى و تبليغ امراهلل و مشاركت در مجهودات ادارى امرى و تقديم تبرعات، 
تقويت و تزييد و تشديد مى يابد و اينها تنها برجسته ترين اعمال و نمايان ترين روش 

با اجراء . هاى سير مراتب بلوغ و كمال در ثبوت و وفا به عهد أتمِّ أقَوم َربِّ متعال است
مال هر شخصى بايد در سبيل تزييد معارف امرى و بسط و ازدياد آگاهى خود از اين اع

اختيارات و اقتداراتى كه جمال اقدس ابهى به مؤسسات فخيمه و مشروعات امريۀ الهيه 
  .خويش ِاعطا فرموده مستمرًا ساعى و كوشا باشد

  
  

  تماس و ارتباط با ناقضين ميثاق چگونه است؟
  

تعاليم مباركه تأكيدى شديدتر از لزوم حتمى و قطعى و امر به در هيچ جا و موردى از 
اجتناب و دورى از معاشرت و تماس با ناقضين و ناكثين عهد متين جمال ُمبين نگرديده 

كلمات تاّمات و عبارات باهرات صادره از َيراعۀ حضرت عبدالبهاء در الواح . است
 :د كه مى فرمايد، قولُه َعزبياُنهُ مباركۀ وصايا را مورد ُمعاينه و ُمداّقه قرار دهي

 
بارى اساس اعظم امراهلل اجتناب و ابتعاد از ناقضين است زيرا بكلى امراهلل را محو 

  )۷۶( .و جميع زحمات را هدر خواهند دادو شريعه اهلل را َسحق 
   

م موالى توانا كرارًا و مرارًا با بياناتى به همين شدت مهيمن و متقن ضرورت اين امر الز
  .را گوشزد نموده اند

  
جمال اقدس ابهى و حضرت مولى الورى در موارد بسيارى مؤكدًا و شديدًا به اهل 
بهاء و اصحاب وفا و ساكنين سفينۀ َحمرا  فرموده اند كًال از جميع ناقضين و ثلّۀ 

  )۷۷( .رّب عزيز اجتناب و پرهيز نمائيمناكثين پيمان عظيم و ميثاق غليظ 
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جميع الواح و رسائل احباى صادق و ثابت را از مجالست و جمال مبارك در 
معاشرت ناقضان عهد حضرت باب منع فرمودند كه نفسى نزديكى با آنان نكند زيرا 

 –لوح احباى آمريكا ( .ان مى ماند و فورًا هالك مى كندنفسشان مانند سمِّ  ُثعب
  )۶و۵ص

  
  
  

  علت ممانعت از تماس و معاشرت با ناقضين چيست؟
  

اكثر اوقات اين . ظهورات الهيه مظاهر مقدسه ُمبيّن حقايق نورانيۀ رحمانيه مى باشنددر 
حقيقت كامًال بديع و منيع و ماوراء نوع معرفت و بصيرت و آگاهى و دانشى است كه 

در بيانات و تعاليم . تنها با استفاده از طريق عقلى و روش هاى منطقى حاصل گشته
قض عهد و ميثاق يزدانى را به حالت و مزاج روحانى مباركه مثالى مندمج است كه ن

ُمسرى تمثيل و توصيف مى كند كه مستقيمًا و كامًال مشابه و قابل مقايسه با امراض 
ُمسرى جسمانى است كه طى قرن ماضى علم طب با آن آشنا و از آن اطالع يافته 

  .است
   

مايد مرقوم فرموده اند، در جواب اين سئوال كه يكى از احبا از حضرت عبدالبهاء مى ن
  :قوُلُه الُمبين

  
شما چند سئوال نموده بوديد كه چرا نفوس مباركۀ روحانى كه در امراهلل ثابت و 

اين . راسخند از مصاحبت و مجالست با نفوس فاسده اجتناب و احتراز مى نمايند
واگيرند، به همان شكل ... به آن علت است همان طورى كه امراض جسمانى 

اگر فرد مسلولى با هزار اشخاص صحيح و سالم . وحانى ُمسرى مى باشندامراض ر
معاشرت نمايد صّحت و سالمت اين هزار نفر در نفس َمسلول اثر نخواهد نمود، 
سل او را عالج نخواهد كرد و شفا نيابد ليكن هنگاميكه اين شخص مسلول با آن 

ض سل به آن هزار نفوس معاشرت و مجالست نمايد در يك مّدت كوتاهى مر
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وشن و مسلم و بديهى و محّقق اين يك مسئله ر. اشخاص سالم سرايت خواهد كرد
  )۷۸( .است

   
بايد نفوس مباركه را از روائح كريهه و «:گر آن هيكل أنور أطهر فرموده اندجاى ديدر 

امراض ُمهلكۀ روحانى محافظه  و صيانت كرد و اّال نقض نظير مرض طاعون سرايت 
انسان بايد با نفوسى كه بر عهد  و ميثاق الهى «) ۷۹(» .هالك مى شوندمى كند و كّل 

ثابتند معاشرت نمايد و با أبرار الفت كند زيرا قرين سوء سبب مى شود كه سوء اخالق 
سرايت نمايد نظير مرض جذام كه ممكن نيست انسان با مجذوم الفت و معاشرت 

حضرت ولى  ».صيانت استنمايد و مرض جذام سرايت نكند اين به جهت حفظ و 
امراهلل بيانات تاّمات مشابهى فرموده و با اشاره به ناقضين پركين عهد الهى مرقوم داشته 

آنها گرفتار و مبتال به چيزى شده اند كه ما بايد آن را بمثابه يك مرض روحانى «: اند
 :رمايندهمچنين موالى توانا اشاره مى ف )۸۰(» .ُمسرى تعبير و تعريف و توصيف نمائيم

جمال اقدس ابهى و حضرت مولى الورى به ما فرموده اند با وجود اين براى آنها دعا «
 )۸۱(» .نمائيم

  
مشابهت مرض جسمى ُمسرى را با تمثيلى ديگر مى توان قياس نمود؛ ما شخصى را كه 
مبتال به يك ناخوشى ُمسرى شده در قرنطينه نگاه مى داريم ليكن براى شفاى او هم 

به هيمن نحو ما با ناقضين ميثاق معاشرت نمى نمائيم ولى در عين حال . نيمدعا مى ك
  .براى نجات آنان از مرض سخت روحانى دعا و رجاء بهبودى و شفا مى نمائيم

  
  
  

  آيا اين تعليم أقوم أمر أعظم جمال معبود آزادى اين فعلۀ وجود را محدود نمى نمايد؟
  

منع قيودى است كه حدود  رفتار و گفتار و  كليۀ قوانين و فرائض و احكام بهائى را
كردارى كه براى يك نفر بهائى مجاز است مشخص مى سازد؛ از قبيل حكم اداء نماز 
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كه فرض و از واجبات است و قيد مدتى براى گرفتن روزه كه سالى نوزده يوم تعيين 
ره و گشته و همچنين حكم اجتناب از شرب مسكرات و افيون و منع استعمال مواد مخدّ 

معهذا اين قيود و فرائض آزادى كسى را محدود نمى نمايد بلكه برعكس هدف و . غيره
مقصود تعاليم مباركۀ بهائى ترويج آزادى حقيقى از طريق استخالص شخص از قيد 

در اين مقام اين بيان أحلى از قلم ُملَهم أبهى . خوى طبيعى و طبيعت مادى او مى باشد
 :كُرهُ صادر گشته، قولُه َعز ذِ 

 
بايد اهل عالم طّرًا به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمّسك نمايند تا به آزادى 

ُقِل الُحّريُة ِفى اتّباِع َاواِمرى لوَانُتم «گيتى به انوار نيّر ظهور منّور، . حقيقى فائز شوند
َسُهم فى ُحّريٍّة أنفُ  لِواتَّبَع النّاُس ما نّزلنا لُهم ِمن َسماِء الَوحى َلَيِجُدن . ِمَن العارفينَ 

أصُل ُکلِّ الَخير ُهَو اِالعِتماُد َعلى اهللِ َو اِالنقياُد ِالَمره َو الرِّضاُء «؛ ».َبحَتةٍ 
نُمّو عالم و تربيت ُاَمم و اطمينان عباد و راحت َمن ِفى الِبالد از « ؛».ِلَمرضاِته

أس زندگانى اصول و احكام الهى، اوست سبب اعظم از براى اين عطيۀ كبرى، ك
  )۸۲( .رمايد و نعمت سرمديه مبذول داردبخشد و حيات باقيه عطا ف

   
با نظر و توجهى در اين زمينه امر اجتناب از ناقضين ميثاق الهى از لحاظ تعاليم مباركه 
جزئى از فرائض و دستورالعمل و قواعد و روش و رفتارى است كه يك فرد بهائى قادر 

ميزان بيسابقه اى از آزادى و بهجت و سرور و آرامش است با رعايت آن به درجه و 
  .خاطر حاصله آن فائز گردد

  
  
  

آيا اين دستور مبرم عدم معاشرت با ناقضين پيمان ُمباين آرمان آئين ُمبين بهائى جهت 
  ترويج وحدت عالم انسانى نيست؟
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ين بيت العدل اعظم الهى يك اصل حياتى را تفسير و توضيح فرموده اند كه براى ا
  .سئوال مأخذى ُمتقن و جوابى كلى و ُمقِنع و ُمبرهن است

  
هنگام مبادرت و مجاهدت به درك و فهم الواح و آثار مباركه هر شخصى بايد از 
اّول محققًا بداند كه هيچگونه تضاد و تباين حقيقى در آنها نه موجود است و نه مى 

لحاظ ما مى توانيم با  با روشن شدن اين حقيقت و بدين. تواند وجود داشته باشد
يا و جويا گشته اطمينان و ايقان كامل وحدت معانى ُمندِمجه در آثار قيِّمۀ ربانيّه را پو

  )۸۳( .و بخوبى دريابيم
    

باتوجه و به كار بستن اين اصل مسلم بخوبى واضح و روشن ميگردد وحدتى را كه امر 
تقر ميسازد وحدتى است كه اعظم الهى بطور روز افزون و مستمر در جهان تأسيس و مس

در اثر اطاعت و انقياد از تعاليم الهيّه ايجاد مى گردد و حال آنكه جميع انواع و اشكال 
حضرت . مختلفۀ ديگر وحدت موقت و بالمآل محكوم به زوال و اضمحالل است

  :عبدالبهاء مى فرمايند
  

مركز منصوص و  جميع ما بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه تام خود را به
مرجع مخصوص ُمنعطف سازيم تا وحدت جامعه بهائى محفوظ و مصون ماند واّال 

  )۸۴( .ِفَرق مختلفه منقسم خواهند گشت طى يك سنه احبّا به هزار أحزاب و
  

  :و نيز مى فرمايند
  

اگر ميثاق واقع ( .عالم انسانى قّوۀ ميثاق است وبسبديهى است كه محور وحدت 
لم اعلى صادر نگشته و كتاب عهد مانند أشّعۀ شمس حقيقت عالم نشده بود و به ق

  )۸۵() مترجم –را روشن ننموده بود امراهلل بكلى پريشان ميگشت 
    

عليهذا تماس با ناكثين پيمان منجر به گسترش و انتشار نقض ميثاق يزدانى و بالنتيجه 
و چنانچه تشتيت شمل ياران و تخريب وحدت شريعت مقّدس حضرت رحمن مى گردد 
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. جامعۀ بهائى منقسم و متفّرق گردد قادر به اجرا و انجام وحدت عالم انسانى نمى گردد
قوه فائضۀ نافذۀ ميثاق نيّر آفاق از توالى و تتابع وقوع اينگونه حوادث فاجعه انگيز و 

همچنين به موجب َمواعيد موعوده در . مصيبت آميز ممانعت و جلوگيرى مى نمايد
وحدت جامعه بهائى قطعيًا محفوظ خواهد ماند بلكه بنحو دائم التزايدى تعاليم مباركه 

توسيع مى يابد تا جميع نوع بشر را در آغوش مهرنوش خود گيرد و با وحدت عالم 
  .انسانى ملكوت الهى را در عالم أدنى و بر صفحۀ غبرا مستقر و برپاسازد

  
  
  

صى الزم و واجب است چون طبق تعاليم مقدسۀ بهائى تحرّى حقيقت براى هر شخ
  آيا نبايستى من نقطه نظرهاى يك ناقض پيمان را تحقيق و بررسى نمايم؟

  
تحّرى حقيقت يكى از أواِمر الهيّه است كه در تعاليم بهائى مكّرر تأكيد گشته و در اثر 
اين عمل است كه يك ُمتحّرى حقيقت با تحقيق و تحّرى در صّحت ادعاى مظهر 

قدس صمدانى به انوار شمس هدايت ُمهتدى و جمال أزلى را امرالهى و معرفت مشرق 
حضرت بهاءاهلل َجل شأُنُه مظاهر مقدسه الهيه و مشارق حكمت ربانيه . ُمقتدى مى گردد

را بمنزله مجارى بيانات ازليّه و مخازن لئالى علميّۀ الهى تعريف و توصيف و در لوح 
ودوعه در آن لئالى علميّۀ سلطان كلمات مخزن حقند و معانى م«: سلطان مى فرمايند

  )۸۶(» احديّه
  

اين طلعات مقدسه خود را مظاهر حقيقت الهيّه و مطالع صفات غيبيّه و اسرار صمدانّيه 
اقبال به ظهور مظهر امر غنّى  متعال حاكى و ُمستلزم قبول ظهور ُمكلّم طور . مى دانند

مؤمن و . ديّت استبمثابه مخزن حقيقت ربانيّه و معدن علم و حكمت حضرت اح
معتقد به اين واقعيت سپس به عمل ُمهيّج و شورانگيز و بى پايان تحّرى حقيقت مكنونۀ 
مخزونه در ظهور قدس الهى در حالى كه ُمجّهز به سالح ايمان تزلزل ناپذيرى در قدر و 

  .ُمنقبت و بهاء آن ظهور مالك اسماء ميباشد، مبادرت مى نمايد
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ر حىِّ قيّوم و سلطان وجود نامحدود است ليكن اوامر و هرچند معنى و مفهوم ظهو

احكامش صريح و روشن و تابع هرگونه توضيحات اضافى الزم و ضرورى است كه از 
طرف مشروعات و مؤسسات ادارى مخصوص و مشخصى داده مى شود، نفوسى كه 
ر قبول مى كنند ظهور الهى منبع تجلّى فيض نامتناهى و ابالغ حقيقت و كاشف اسرا

ربانى است پس از آن موظفند دستوراتش را با ايمان و در نهايت صدق و صفا و 
  :حضرت بهاءاهلل ميفرمايند. خلوص و وفا رعايت نمايند و حرمت گذارند و مجرى سازند

    
  .ما ُاِمَر به ِمن َلَدى المقصودَينَبغى ِلُكلِّ َنفٍس َان َيتِبَع 

  
كوا ِبَاواِمراهللِ َو َاحك...  اِمه َو الَتكونوا ِمَن الّذيَن َاَخذوا ُاُصوَل َانُفِسِهم َو نَبذوا تَمس

  .تَّبعوا الّظنوَن َو اَالوهامَ ُاُصوَل اهللِ َوراُهم ِبَما ا
  

ِتلَك ُحُدوُد اهللِ قد ُفِرَضت َعليُكم َو ِتلَك َاواِمُراهللِ، قد ُاِمرتم بها ِفى اللّوِح اعَملوا ... 
كتاب مستطاب اقدس، (. لَكم ِان َانُتم ِمَن العارفينَ هذا َخيٌر . بالروِح َو الريحانِ 

  )۴۰-۷-۴صفحات 
  

مجموعه (. عين يقين رب العالمين بشتابيداى عباد از سراب وهم كدره به منبع مَ 
  )۱۷۶الواح مباركه، صفحۀ 

    
آنچه خالق به مخلوقاتش ُحكم و امر به رعايت و حرمت نمايد بايستى بندگان با 

سعى و جهد بليغ و ذوق و شوق تام به اجراى اوامر و احكام مالك انام قيام َبذل 
كنند و به هيچوجه اجازه ندهند غبار ظنون و دخان اوهام انوار عقيده و ايمان و 
عرفان ايشان را به مليك عّز عّالم تيره و تار سازد يا تخيّالت و توّقعات خويش را به 

  )۸۷(. نمايندو نغمۀ سلطان ازليه نظر ديدۀ ندا 
    

  :بيت العدل اعظم الهى اين موضوع را روشن ساخته مى فرمايند
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حّرى حقيقت نمايند جمال اقدس ابهى به احبّا دستور فرموده اند كه خود شخصا ت

دراين يوم «(؛ »به چشم خود ببينيد و نه با ديده غير خود و ديگران«و مى فرمايند،
ِن َغيرى، َلن َينُظرنى ِبَعي َمن« ؛»الهى بشنوند نند و با ُاُذنبايد كل باعين الهى ببي

َو َانَت ُتَوّفُق بذلَك َان «؛ »چشم جان بگشا تا روى دوست بينى« ؛»َيعرَفنى َاَبدًا
هر شخص بهائى مجبور نيست ) ِطراز سوم/ ».َء ِبَعيِنَك البَعيِن الِعبادُتشاِهِد اَالشيا

ش را همانگونه كه از تعاليم مباركه بلكه مختار و آزاد است كه عقيده و مفاهيم خوي
استنباط مى نمايد اظهار و بيان نمايد ليكن جميع اين نكات و مسائل بكلى 
متفاوت با مبحث اعراض و اعتراض يك فرد بهائى است كه با تعاليم صريحۀ الهيّۀ 

و همچنين نقطه ( )۸۸( .حضرت بهاءاهلل مخالفت مى ورزد و معاندت مى نمايد
به چشم او، او را ببينيد و اگر به چشم غير مالحظه كنيد هرگز به «: داولى مى فرماي

  )».شناسائى و آگاهى فائز نشويد
  
  
  

آيا اجتناب از شخصى كه ناقض ميثاق الهى است و با اينجانب تماس گرفته و به 
وسيلۀ تلفن يا نامه و مكاتبه داخل مذاكره گرديده از شَيم َمرضيه و حسن سلوك به دور 

  رفتار بدى تلقى نمى گردد؟نيست و 
  

ب و  آداب و اخالق حميده يا يك اصل و قاعده براى رفتار و كردار طيّبۀ خالصه ُمَهذ
پسنديده اصوًال منشعب و منبعث از تعاليم مباركۀ مظاهر مقدسۀ الهيّه است كه نوع بشر 

ش و ُحفرات را در اثر ظهورات متتابعۀ متواليۀ َحماماِت َازليّه از اعماق َهفواِت توحّ 
حضرت عبدالبهاء . بربريّت به اوج عّزت و سعادت و َمَدنيّت و راحت ارتقاء داده است

  :مى فرمايند
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انبياى الهى اّول مربّى و اّول معلم عمومى هستند؛ نفوس را تربيت كرده اند، از 
و ترقيات روحانى َاسَفل جهل و نادانى و توّحش به َاعلى درجۀ دانش و سعادت 

  )۸۹( .ى دهندارتقاء م
    

  :ايضًا مى فرمايند
  

انبياى الهى مربى روحانى هستند، معلم الهى هستند، نفوس را به تربيت الهى 
تربيت مى كنند؛ قلب و اخالق انسان را تربيت مى کنند و همچنين ترقيّات 

، ۱خطابات مباركه، جلد(. من ترقيّات روحانى حاصل مى گرددجسمانى در ض
  )۲۸۱صفحۀ

    
سى كه در ظل شريعۀ مقدسۀ رحمانيه و مطيع و ُمنقاد تعاليم مباركه مظهر ظهور عليهذا نف

الهى  است هرگز نمى تواند شرعًا و قانونًا متهم به نكث حسن سلوك و اطوار گردد، 
بلكه تعاليم ربانيّه اينگونه روش و حركات را تعريف و تمجيد و در زمرۀ رفتار و كردار 

قع اطاعت از دستورات و تعاليم صمدانيّه راجع به نيك محسوب مى نمايد، فى الوا
عدم معاشرت با ناقضين ميثاق حضرت احديّت ُمَبيِّن َاعلى و َاشرف طرز رفتار ُمهّذب و 

زيرا اين روش ممدوحه مطابق . خلوص و پاكى و صفا و كردار حميدۀ مرضيّه و وفا است
  .و ُمشعشع الهى است يزدانى در اين عصر فرخنده مشيّت ربانى و نصايح و وصاياى

  
  
  

  چگونه مى توانيم يك ناقض عهد سبحانى را بشناسيم؟
  

ل، به جمال اقدس ابهى و يا مشروعات و مؤّسسات  اگر يك شخص بهائى ُمَسج
 مركزى آئين َرزين الهى حمله وهجوم نمايد معلوم ومحّقق است كه آن بيوفا به روحيّۀ

  )۹۱و ۹۰( .نقض عهد َاوفى مبتال گشته



٦٦ 
 

  
ن نفسى ُمصّرانه مدعى است كه عقيده شخصى او معتبر و موثق و تعبير و چني

لذا به تأسيسات بهيّۀ اصليّۀ  فخيمه اى كه . تفسيرى از آثار و تعاليم مباركه است
جمال اقدس ابهى جهت ميثاق حىِّ قديم و پيمان حضرت رّب العالمين اساس 

ش را قبل از صعود بكمال و اركان و قواعد(منصوص و بنيان مرصوص آن را بنهاد 
ملّقب و  »كتاُب عهدى«متانت و اتقان بنا فرمود و در كتاب وصيِّت خويش كه به 

   ) ۹۱( .حمله وهجوم مى نمايد) موصوف است ُمندِمج و مندرج ساخت
  

اگر چنانچه بموجب مدرك مشهود معلوم و ثابت و محّقق شد چنين شخصى وجود دارد 
ط به شخص نمى شود و مورد توجه تشكيالت ادارى در آن هنگام موضوع ديگر مربو

امرى واقع مى گردد و در اين مقام فقط بيت العدل اعظم الهى و حضرات ايادى امراهلل 
مى توانند مشخص و معيّن نمايند كه چنين نفسى از ناقضين و ناكثين عهد مولى 

  .العالمين است و الغير
  
  
  

ا را تحت نفوذ و تأثير خويش قرار چگونه ناقضين ساعى و كوشا مى شوند تا احبّ 
  دهند؟

  
ناقضين عهد َاتّم َاقَوم جمال قدم سعى مى كنند با به كاربردن انواع ِحَيل و تماس هاى 
مختلفۀ  پردامنه به منظور كلى وارد ساختن يك نفر بهائى در مباحثات گسترده و طوالنى 

تحت تأثير و نفوذ خود قرار خويش با عطف توّجه به نظريات ُمفّصل خود ُمشاٌرِاليه را 
  .دهند
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  با اوراق ناريه و آثار منتشرۀ ناقضين عهد رّب البرّيه چگونه بايد معامله نمود؟
  

خطر عظيم متضّمن قرائت اخبار و مواد نامه ها و مقاالتى است كه ناقضين عهد جمال 
حذر از قيّوم، مرقوم نموده اند و از اين نظر شديد ترين اخطارات و انذارات جهت 

راجع به اين مقال بيت العدل اعظم . اينگونه اعمال پروبال اهل ضالل صادر گشته
  : الهى مرقوم  فرموده اند

  
برخى از ُمستظلين اين دين مبين پروردگار به قرائت اينگونه آثار منتشر ُمذاهله و 

در  رسائل سّريۀ پراضرار عادت دارند و به اين عمل ناپسنديده مبادرت نموده، آن را
زمرۀ تكاليف و از فرائض خويش جهت حفظ و صيانت شريعة اهلل مى پندارند در 
صورتى كه خطر و حذر از اينگونه مكاتيب ُمِضلّه به ياران به َاشدِّ بيان، تبيان و 
تذكار و قويًا اخطار گرديده است، بديهى است بجز مواردى كه شخص از تاريخ 

ر عقيدۀ خويش ثابت و مستقيم و راسخ و ُمشعشع امراهلل بخوبى مطلع و آگاه و د
عليم و قويم باشد مفتريات وِافكيات و اكاذيب بهتان آميز و تحريفات حقايق كه در 

يمان اينگونه اوراق ناريّه ضاللت انگيز ُمندمج و َمسطور است مى تواند هادم بنيان ا
  )۹۲( .و اركان ايقان انسان گردد

  
ه در ظّل تعاليم الهيّه و عنايات رحمانيّه پرورش يك مؤمن ُمخلص جانفشان امر يزدان ك

يافته و مبانى ايمانى او تقويت و تحكيم و گرانمايه گشته و در اثر ايمان به حضرت 
بهااهلل با بال و پر ايقان در اوج سماء عرفان حضرت رحمان در طيران است طبعًا هرگونه 

رويداد و حادثه اى كه بنيان  جهد جهيد و سعى بليغ مبذول مى دارد تا ازبرخورد با هر
ايمان اورا متزلزل سازد و اساس اعتقادش را به مالك عباد و سلطان ايجاد براندازد و بر 
باد دهد يا خاطر و فكر او را در معرض روحيّۀ نقض پيمان كه ُمخرِّب روح ايمانى انسان 

  . است قرار دهد جّدًا احتراز نمايد
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ميثاق هيكل قيّوم مرقوم داشته چطور بايد عمل  با مطالبى كه شخصى قبل از نقض

  نمود؟
  

اين مسئله از حضرت ولى محبوب امراهلل درباره كتابى كه روحى افنان راجع به تصّوف 
و مسائل عرفانى قبل از آنكه نقض پيمان نمايد نوشته بود سئوال گرديد ، موالى توانا 

» .به تصّوف بالمانع است استفاده نمودن از كتاب روحى راجع«: در جواب فرمودند
)۹۳(  
  

ادعاى اين اصل مهم مستلزم رعايت احتياط و حكمت و درايت است زيرا تمايالت 
فكرى و حاالت روحى متزلزل و تراوشات نقض عهد در نوشتجات هر شخصى قبل از 
ل گردد كه ناقض ميثاق است امكان دارد به شكل و طرز ماليمى  آنكه ُمعيّن و ُمَسج

در مواردى كه هرگونه شّك و ترديد و امر غير ُمَسلّمى   مكارانه بيان شده باشد،زيركانه و 
  . باشد بايد با مؤّسسات و تشكيالت ادارى امراهلل مشورت نمود

  
فى المثال ناقضين عهد رّب متعال ممكن است به يك نفر بهائى مراجعه و با اظهار 

ُمشاٌرِاليه با آنها بدانند و  عالقه به اصل وحدت، آن را مطرح و اساس لزوم معاشرت
توجيه نمايند؛ يا يك نفر بهائى را براى تحّرى حقيقت، دعوت به استماع اظهارات و 

همچنين امكان دارد تملّق و ُمداهنه . َادلّۀ خويش و ُمحاّجه و ُمحاوره و مجادله نمايند
جهت مباحثه با  يا ِاستهزاء و ُسخريّه را جهت ترغيب و تحريك و برانگيختن يكى از احبّا

آنها بكار برند؛ ممكن است هنگامى كه يكى از ناقضين ميثاق به يكى از احبّا تلفن 
مى كند و ُمبادرت به بيان نظريات خويش مى نمايد تشريفات دوستى و روش نيك 

آداب حميده و اطوار و رفتار «متعارف و متداول را بكار برد زيرا اطمينان دارد كه 
يك جانبۀ مذاكرۀ تلفنى از طرف شخص بهائى خواهد مانع قطع » پسنديده
ناكث پيمان الهى ممكن است با طرح اينكه او در شرف ورود مجّدد به امر ...گشت

اعظم مالك قدم است ليكن اقبالش مستلزم روشن ساختن فقط يك نكتۀ كوچك مبهم 
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به مباحثه ِاغوا به واسطه يك نفر بهائى است، ُمشاٌرِاليه را وسوسه و براى وارد ساختن او 
  . نمايد

  
ر و روشن و  اينگونه َامثله تنها هوشيارى و دّقت و توّجه و مراقبت را تأكيد و تصريح و ُمَصو

با اشاره به ناقضين عهد مولى العالمين، حضرت ولى امراهلل مى . ُمَبرَهن مى سازد
  : فرمايند

  
ل گشته و بر مى حقايق و چگونگى امور ُمَسلّمه و حاالت واقعى همانست كه نق

َيحتمل هيچ دسته و گروهى از مردم در عالم، زبانى نرم تر و لسانى ماليم . شمارند
تر يا ادعائى سخيف تر از بيگناهى خويش با جاروجنجال و سرو صدائى  بلندتر از 
آنهائى كه از صميم قلب و فؤادشان و با هرعملى نشان مى دهند كه از دشمنان مركز 

  )۹۴( .ندارند هستند،عهد و ميثاق الهى 
  

ناقضين عهد َاوفى در سبيل ُمجاهدت جهت به دام انداختن احبّا و مشاركت دادن آنان 
در نقشه ها و َدسائس خويش ممكن است ظاهر بيگناهى و خلوص يا حتى حالت 
پرهيزگارى و تقوى به خود گيرند، ليكن يك چنين صورت ظاهر بالتقصيرى نبايستى 

اكث پيمان امرَاتمِّ َاقَوِم سلطان ِقَدم از يكى از َاَهمِّ احكام آئين اين حقيقت را كه يك ن
َمليِك َعّالم تخلّف ورزيده و نقض عهد كرده و در وضع و حال ُپرَمالل يك مريض 

وده به غبار و تيره و تار روحانى به سر مى برد در استتار اندازد و بارقۀ حقيقت پرانوار را آل
  .نمايد

  
ل جناب ابوالفضائل گلپايگانى عريضه اى به حضرت عبدالبهاء سال هاى بسيار قب

نگاشت و اظهار نگرانى كرد و رجا نمود در مورد ناقضين عهد َابهى آن ُغصن دوحۀ  بقا 
وى را به مدينۀ محمود اطمينان و به ِمصر ِعزِّ ايقان و رضاى جمال قدس جانان داللت 

صحاب، حضرت عبدالبهاء در دو لوح در جواب خطاب به آن ُقدوۀ اَ . و هدايت نمايند
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هجرى كه به لوح هزار بيتى در بين احبّاى  ۱۳۱۵و سنۀ  ۱۳۱۴شوال  ۲۶منيع موّرخۀ 
  : ايران مشهور است مى فرمايند، قولُه َعز ُبرهاُنهُ 

  
ردى مو  ، تشويشگرانى نموده بوديدشما از چگونگى وقايع نقض پرسش و اظهار ن

جمال قدم و اسم اعظم، «و اضطراب نيست زيرا ندارد و جاى هيچگونه نگرانى 
روحى ِلِعباِدِه الِفدا، از جميع جهات َابواِب وساوس و َدسائس و شبهات را مسدود 

  )۹۵( .ز براى نفسى محل ترديد نگذاشتندفرمودند و ا
  

يك نفر بهائى كه با عزم راسخ به تعاليم مباركۀ حضرت بهاءاهلل معتقد و متمّسك مى 
  اعظم ُمحيِى ِرَمم ُمحكم و ثابت قدم است و با ايمان و ايقان حقيقى،گردد در امر 

َاواِمر الهى را بى چون و چرا اطاعت و اجرا مى نمايد مطمئن است كه تحت صون و 
حمايت عهد و ميثاق مليك آفاق ُمستظل و از دسترس ناقضين پيمان حضرت بيچون 

  . و در َامان است بيرون و از هر لغزش و خسران و زيان محفوظ و مصون
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  نقش مشروعات و مؤّسسات فخيمۀ امريه: بخش ششم
  
  

زمانى كه خصائص و آثار عالئم نقض عهد را شخصى از خويش بروز و نشان مى 
  دهد چه واقع مى گردد و چه بايد كرد؟

  
هنگامى كه برخى مدارك گواه و موجود و ُمِدّل بر آنست كه يك چنين وضع و حالتى 

موضوع به تشكيالت امريه گزارش مى شود چنانچه اين مؤّسسات جليله  وجود دارد
احساس نمايند كه موضوع مستلزم اقدام از جانب آنها مى باشد فورًا به اجرا و انجام 
وظائف و تكاليف ُمشّخصۀ خويش جهت صيانت امراهلل و حفظ و حراست و خير و 

  . سعادت جميع اعضاء جامعۀ بهائى ُمبادرت مى نمايند
  
  

گزارش دادن يك چنين موضوعى كه متضّمن گرفتار ساختن بهائى ديگرى يا يكى از 
تشكيالت آئين الهى است بطور كلى انديشه و عقيده و نظر جالبى نيست، به عالوه 

  چرا اين عبد مستمند بايد  اين عمل ناپسند را انجام دهم؟
  

سازند حراست و صيانت امر تعاليم مقّدسۀ منزله از قلم اعلى متذّكر و خاطر نشان مى 
َاعّز َاسنى از فرائض مهّمۀ اهل بهاء است و از اين لحاظ مسؤوليّت عظيمى بر دوش هر 

از ِكلك گهربار حضرت عبدالبهاء اين بيان َاحلى صادر، قوُلُه . فرد بهائى نهاده است
  : َتباَرَك َو تعالى

  
ريعة اهلل و حمايت اى احباى الهى اعظم امور محافظه دين اهلل است و صيانت ش

  )۹۶( اهلل امراهلل و خدمت كلمة
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وقتى كه يكى از احبّا آگاهى دارد كه ديگرى احتماًال به نقض ميثاق نيّر آفاق دچار 
گشته مسؤوليّت عظيم و سريع اوكه محافظه امراهلل است، لزومًا ايجاب مى كند موضوع 

يهى است هرچه اين كار بيشتر بد. را نزد تشكيالت امريه مطرح و به اطالع آنها برساند
به ُعهدۀ تعويق و تأخير ُافتد، احتمال بيشترى مى رود كه مسئله بالقّوه بيشتر ِاشاعه و 

  . انتشار يابد و نقض پيمان َيحتمل گسترده تر گردد و توسيع يابد
  
  

  صيانت شريعه اهلل مربوط به كدام تشكيالت امريه است؟
  

رت بهاءاهلل به عهدۀ مؤّسسۀ جليلۀ حضرات ايادى وظيفۀ مقّدسۀ صيانت آئين َمتين حض
چنين  ۱۹۵۷حضرت ولى محبوب امراهلل در تلگراف موّرخۀ اكتبر . امراهلل تفويض گشته

  :مى فرمايند
  

مؤسسه ايادى امراهلل كه به ارادۀ قاطعۀ الهيّه تأسيس گرديده بموجب اختيارات 
يفۀ اصلى صيانت و منصوصه در الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء داراى دو وظ

  )۹۷( .باشدترويج امراهلل مى 
  

  : سپس دايرۀ خدمات وظايف مقّدسۀ اين مؤّسسۀ فخيمه را ُمنبِسط ساخته و مى فرمايند 
  

وظيفۀ مهّم و اساسى مراقبت و صيانت جامعه بهائى با همكارى و اشتراك مساعى 
 .گرددضافه مى نزديك با همان محافل روحانيّۀ مليّه ِمن باِب سابقۀ آن هيئت ا

)۹۸(  
  

بيت العدل اعظم الهى در خصوص وظيفۀ حياتى مؤّسسۀ ايادى امراهلل چنين مى 
  : فرمايند
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مؤّسسۀ فخيمۀ ايادى امراهلل كه طبق نصوص مقّدسه وظايف ُمَعينۀ صيانت و ترويج 
صوصه اى امراهلل به عهده آن ُعصبۀ جليله تفويض گشته داراى مسؤوليّت حياتى مخ

  )۹۹( .بايد ايفا نمايداست كه 
  

به  ۱۹۶۸هيئت هاى جليلۀ مشاورين قاره اى را در جون «بيت العدل اعظم الهى 
يعنى » منظور ادامه و استمرار وظائف ُمعيّنۀ مؤّسسۀ فخيمۀ ايادى امراهلل در مستقبل ايّام

اعضاى «و ُمشّخص ساخت كه ) ۱۰۰(صيانت و انتشار شريعة اهلل تأسيس فرموده 
معاونت در دو جناح صيانت امراهلل و نشر نفحات اهلل از اين به بعد در قبال هيئت هاى 

 ۱۰۰(» .هيئت هاى مشاورين قاره اى مسؤول خواهند بود و به آنها راپورت خواهند داد
  : سپس بيت العدل اعظم نكات ذيل را روشن فرمودند) ۱۰۱و
  

عريفى مى شوند كه ايادى امراهلل و مشاورين و اعضاى هيئت هاى معاونت مشمول ت
لهذا جميع آنها ُطّرًا در نهايت «: فرموده اند» علما«حضرت ولى محبوب امراهلل از

صميميّت با يكديگر مرتبطند و خطاب مؤّسسۀ واحد به هر سه طبقه خطا و اشتباه 
  )۱۰۲. (نيست اّما هر يك از اين طبقات فى حدِّ ذاِته مؤّسسه اى است ُمجّزى

  
ه نبايستى سؤ تعبير گردد و داللت بر آن نمايد كه فقط مؤّسسۀ لكن اين نصوص مبارك 

به أفَصح بيان و َاوَضح و . ايادى امراهلل مسؤوليّت خطير صيانت دين اهلل را به عهده دارد
  : َابلغ ِتبيان، بيت العدل اعظم خاطر نشان مى فرمايند كه

  
ؤّسساِت در نظم بديع جمال اقدس ابهى بعضى از وظايف است كه به عهده م

مخصوصه و ُمَعينه ُمَحول گشته و برخى وظايِف ديگر راجع به عموم است و جميع 
در انجام آنها مشاركت دارند ولو اينكه ُمحتمًال در صالحيّت و حوزۀ وظايف و ُزمرۀ  

به طور مثال با وجود اينكه . تكاليف خاّصۀ يكى يا ديگرى از تأسيسات بيشتر باشد
ى امراهلل عهده دار وظايف مخصوصۀ صيانت و انتشار شريعه اهلل مؤّسسۀ فخيمۀ َاياد

است و در اينگونه امور ُمتفنّنن و ُمتحّصنند، َمَعهذا صيانت و تبليغ امراهلل وظيفۀ بيت 
  )۱۰۳( .باشدالعدل اعظم و كليّۀ محافل روحانيّه نيز مى 
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ت ولى عزيز مسؤوليّت هاى محافل روحانيّه جهت حفظ و حراست آئين الهى را حضر

امراهلل كامًال بيان فرموده و ضمن شرح وظايف عاليۀ مهّمه و تكاليف ُمبرمۀ اصليّه و 
  :فرائض منصوصه به  اين بيانات ُمحكمات ناطق، قوُلُه الَعزيزُ 

  
برجميع آن ُاَمناى رحمن فرض و واجب است كه بيدار و هوشيار و ُمحتاط و بصير و 

ل َالطف َابَدع َاطَهر َامُراهلل را به فراسِت كامله و بسيار مراقب و مواظب باشند و هيك
هوشمندى، از ِسهام ُمفترياِت اصحاب فتنه و فساد و َاِسنّۀ هجوم و رجوم دشمنان و 

  )۱۰۴( .بغضا و عناد حفظ و حراست نماينداهل 
  

  : ايضًا مى فرمايند
  

و جوامع  مقصد كلى و هدف اصلى و فريضه اساسى محافل روحانيّه، صيانت امراهلل
  )۱۰۵( .ا استامريّه و مصالح افراد و عموم احبّ 

  
ۀ صيانت امرمالك بريّه چندين مؤّسسۀ امريه مشاركت دارند  نظربه اينكه در وظيفۀ ُمهمِّ
همكارى و تشريك مساعى نزديك و تبادل سريع آراء و افكار و اطالعات جهت اجراء 

  .  الزم و ضرورى استاين مسؤوليّت خطير به نحو مطلوب و مؤثر و سودمند 
  
  
  

  چه مرجعى نقض عهد احتمالى شخصى را تحقيق و بررسى مى نمايد؟
  

  :بيت العدل اعظم الهى چنين توضيح مى فرمايند
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هنگامى كه شخصى روحيّۀ ُمبِغضين و ُمعرضين و معاندين  و ُمستکبرين و نقض عهد 
و ثابت گردد حضرات  و ميثاق الهى را از خود نشان دهد و چنين رازى ابراز و معلوم

ايادى امراهلل و هيئت مجلّلۀ مشاورين و سايرين كه جهت انجام اين خدمت و وظيفه 
تعيين گشته اند به اهتمام تاّم آنچه را كه مى توانند و در قّوه دارند به كار مى برند تا 

ض آن شخص ُمزكوم محروم از نفحات قدس حىِّ قيّوم را از روائح ُمنِتِنه و ُمشؤوِم نق
  )۱۰۶( .فض نجات بخشندو سقوط به قعرهاويۀ رَ 

  
همه «،معهد اعلى طريقه اى كه اينگونه امور انجام و اجرا گرديده بيان و مى فرمايند

گونه مساعى جميله جهت كمك و اعانت به شخص متزلزل مبذول مى گردد تا متوّجه 
  )۱۰۷(».غيرمنطقى بودن عقيدۀ مبتذل و اشتباه خويش و خبط اعمالش گردد

اين مجهودات ممكن است به علّت برخى موجبات و مقتضيات مدت زمانى استمرار 
يابد و به طول انجامد چه كه مؤّسسات امريّه با مواظبت و از روى كمال رأفت و نهايت 

  . مالطفت و محبّت، صّحت كامل روحانى فرد مزبور مهجور را اعاده مى دهند
  
  
  

  خصى ناقض عهد و ميثاق است؟چه مقامى اعالن و ابالغ مى كند كه ش
  

به موجب دستورات مباركۀ منصوصه در الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء اين مسؤوليّت 
خطير به عهدۀ مؤّسسۀ ايادى امراهلل تفويض گشته ضمنًا روش و طرز عمل و اقدام فعلى 

  :را بيت العدل اعظم الهى به شرح ذيل تشريح و تعيين نموده، مى فرمايند
  

همۀ . ر طرد يا ِابقاء مجّدد ناقضين كماكان با ايادى امراهلل خواهد بوداختيا... 
اينگونه امور ابتدا در محل به وسيله عضو هيئت مشاورين قاره اى مربوطه با مشورت 
يك يا تمام ايادى امراهلل مقيم در منطقه مورد بررسى قرار مى گيرد، هيئت مشاورين 

لتبليغ بين المللى براى  مالحظه ارسال و ايادى مربوطه گزارش خود را به دارا
تصميم به طرد يا ِابقاء اشخاص با ايادى امراهلل مقيم ارض اقدس . خواهند نمود
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همانطور كه اكنون نيز معمول است تصميم آنان  براى تصويب به بيت . خواهد بود
  )۱۰۸( .عدل اعظم تقديم خواهد شدال

  
  
  

  از گردد؟آيا يك ناقض عهد مى تواند به آغوش امر ب
  

عطف   .پيام مشروحۀ فوق معهد اعلى بصراحت ِابقاء مجّدد ناقضين را توجيه مى نمايد
به موضوع ناقضين عهد رّب العالمين، موالى عزيز نازنين در توقيع منيعى چنين مرقوم 

در كتاب » .شه مطرود و مردود نگشته انداين نفوس براى همي« :فرموده، قوُلُه الَجليلُ 
خداوند رحمن هر شخصى را كه از گناهان «:جمال ابهى مى فرمايند مستطاب اقدس

و » .خويش پشيمان گردد و توبه نمايد به ِحلَيۀ غفران ُمتُحلّى و ُمتجلّى مى سازد
ه ِاليِه َو الَتَخف . ِايّاَك َان َتمَنَعَك الَحِميُة َعن شطِر اَالَحِديةِ «: همچنين مى فرمايند تَوج

َقد َاَخَذ «؛ ».الِالَه ِاّالُهَو الَغفوُر الَكريمُ . نُه َيغِفُر َمن َيشاُء ِبَفضٍل ِمن ِعنِدهِمن َاعماِلَك؛ اِ 
ُر ِمنَك َسيِّئاِتَك  ِان َربَك َلُهَو . اهللُ َمن َاغواَك؛ فارِجع ِاَليِه خاِضعًا خاِشعًا ُمَتذلًِّال ِانُه ُيَكفِّ

» .ه اكثر ناقضين و ناكثين نمى خواهند توبه و ِانابه نمايندمتاسفان ».التّواُب الَعزيُز الرحيمُ 
)۱۰۹(  
  

همچنين آن موالى َحنون، مخصوص براى اين گونه نفوس اظهار دريغ و افسوس نموده 
  : و مى فرمايند

  
حيف است كه بعضى از ياران مغرب زمين به علّت ساده لوحى فوق العاده اين 

افرادى كه نقض عهد و پيمان حضرت حقيقت را درك نمى كنند كه دفع و طرد 
بهاءاهلل يا حضرت مولى الورى را كرده اند و دور ساختن آنها از امراهلل مطلقًا چيزى 

هرگاه آنها سالم . نيست مگر وضع كسالت روحانى خودشان كه مايۀ نگرانى است
ى بودند نه مريض و مايل بودند که مجّددًا وارد امراهلل گشته و به ايفاى وظائف امر
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بپردازند، مستقيما از ولى امراهلل تقاضاى بخشش و عفو سهو و خطاى خويش را مى 
نمودند آن جوهر عطا قادر است به صداقت آنها فتوى دهد و اگر رجاء آنان از روى 
خلوص و صدق و صميميّت و صفا باشد از ورود اين گونه نفوس به صفوف 

ن و به َحبُل الَمتين وصاياى سالكين سبيل وفا كه در ِحصن َحصين امر بهاء ُمتَ  َحصِّ
 .استقبال خواهد گشت دوحۀ  بقا ُمتمّسك و از شديُد القواى رّب متعال ُمستِمّدند،

)۱۱۰(  
   

ل اعظم راجع در حال حاضر مسئله رفع طرد از ناقضين امراهلل مستقيما به بيت العد
  .است
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  : بخش هفتم
  آينـده

  
  

  الِك َانام در مستقبل ايّام واقع خواهد گشت؟آيا حمالت و تعرّضات به امر م
  

حضرت ولى محبوب امراهلل درست در چند ماه قبل از صعود مبارك در تلگراف بسيار 
به نبّوات و انذارات كه از قلم ُملَهم ِسراهللِ اَالعظم و  ۱۹۵۷جون  ۴مهمِّ َمنيع موّرخۀ 

  : مركز عهد جمال قدم نازل گشته، اشاره و فرمودند
  

در چنين موقعيّت خطير و حّساس كه خصومت هاى دائم التّزايد دشمنان خارج و  ...
تشبّثات ُمستمرِّ ُمعاندين داخل، حصوِل  ِاصِطدام  بين سپاه نور و لشكر ظلمت، 
َاَعّم از بيدينان و ُمتديّنين را به نحوى كه در الواح مقدسۀ حضرت عبدالبهاء تصريح 

بين ايادى امراهلل درقارات خمسه و نمايندگان  گرديده پيش بينى مى نمايد، بايد
و همكارى نزديكترى برقرار  ُمنَتَخِب جامعه هاى ملّى جهانى در سراسر عالم ارتباط

  )۱۱۱(  .گردد
  

  : هيكل مبارك چندين سنه قبل نيز فرموده بودند
  

 موانع و مشكالتى كه از داخل يا خارج ما بايد در مستقبل ايّام با آنها به مقابله
  )۱۱۲( .ديد و دشوار و سهمگين استپردازيم بسيار و سخت و ش

  
عليهذا در اين كلمات عاليات و ساير بيانات ُدريّات موالى محبوب مبارزاتى كه از 
ل و همچنين َمشّقاِت عظيمه و مشكالِت كثيره و  داخل صفوف مدعيان ايمان ُمَسج

راهلل در جلو دارد پيش بينى و خصومات و معارضات ُمِغلّين و معاندين خارج را كه ام
مى فرمايند مباشرت به اينگونه حمالت و هجمات و تعّرضات از داخل جامعه صورت 
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مى گيرد و به فاسدترين و ُمنَحط ترين نوع در نقض عهد قويم و ميثاق عظيم نيّر آفاق و 
  . مركز ميثاق َمليِك وفاق تّشكل مى يابد

  
  

  ده از نقض و رفض مصون خواهد ماند؟ عهد و پيمان حضرت رحمان آيا در آين
  

بيانات مباركۀ شتّى و الُتحصى در الواح و آثار مقّدسه و ُزُبر قيِّمه مصونيّت ميثاق الهى 
حضرت بهاءاهلل بَنفِسِه الُمَهيِمن َعلى الكائنات در . را شديدًا تأكيد و تأييد مى نمايد

ى به ما بندگان آستان قويًّا اطمينان يكى از بيانات َجليّۀ عظيمۀ صادره از َمخزن قلم َاعل
  :قوُلُه اَالبَدُع اَالَعز اَالعلى  داده و مى فرمايند،

  
پروردگار ظهور بهى اَالنوار خود را بر اساس منصوص و بنيان َمرصوص  يد قدرت

تأسيس و به ِاصَبِع اقتدار پايدار و استوار ساخته بنحوى كه طوفان منازعات و 
ت بشرى قادر به هدم بنيان رفيع المنارش نبوده و تصّورات و مخاصمات و انقالبا

تطّوراِت  واهيۀ نفوس ذاهله به تخريب قواعد و قوائم و دعائم و َاعِمده و اركان آن 
  )۱۱۳( .اهند يافتكه به كمال متانت و رزانت و اتقان بنا گشته توفيق نخو

  
دالبهاء َجل ثناُه صادر بيانات اطمينان بخش مشابهى از قلم ُمعِجزِشَيم حضرت عب

َبياُنهُ  گشته، قولُه َعز:  
  

بدرستيكه خداوند تباَرَك َو تعالى َيفَعُل ماَيشاء است هيچ چيزى قادر نيست ميثاق 
وثيق الهى را محو و َسحق و نابود سازد و حق را از مشيّتش باز دارد يا به امر َابَدِع 

ِانُّه . َيفَعُل ماَيشاُء َو َيحُكُم ما ُيريد است َافَخِم َاعظَمش به مقابله و معارضه پردازد
  )۱۱۴( .َعلى ُكلِّ شيئٍى قديرٌ 
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امر َاَعزِّ َاكرم جمال ِقَدم َجل اسُمُه اَالعظم كه به قّوۀ قاهره وسيطرۀ نافذۀ غالبۀ عهد َاَتّم 
 ز و به اين ِدرِع َرزين محكم ُمطر ز است متواليًا و ميثاق َاقَوم مالك ُاَمم و ُمحيى ِرَمم ُمجه

و متتابعًا با نصرت وفتح وظفرهاى بديعۀ مكّرر و ميمون اثر در جهت ِارتقاِء آئين ُمبين 
ربِّ جليل َاكبر پيش مى رود تا به نژاد بشر حيات و روحى جديد بخشد و كينه و عداوت 
ل را به عشق و محبّت و انشقاق و افتراق را به وحدت و وفاق و اتّفاِق اهل آفاق تبدي

عهد و ميثاقى كه جمال اقدس أبهى تاسيس فرمود در كتب و ُصحف مقّدسه و . نمايد
الواح و ُزُبر سماويّه در َاعصار و ادوار ماضيه نظير و مثيل ندارد و در هيچيك از شرايع و 
اديان سالفه چنين ميثاق عظيم و پيمان قويم كه در اين دور كريم بنيان گرديده موجود 

» عهد أوفى«بهيّه در آثار مباركه اين عهد و ميثاق حضرت يزدان را به جمال عّز ا(نيست 
ميثاق عظيم «و » مغناطيس تأييد«و» ميزان كلِّ شىء«و » لواء مقصود«و » عهد قويم«و 

كه در هيچ عهد و عصرى و زمانى و قرنى، شبه و مثل آن در جهان مشاهده نشده » الهى
ۀ ربانيّه اين كور َابدع َاعظم است موسوم و و يكى از مظاهر شاخصه و شئون ممتاز... 

قيام به (خدمات و اقدامات و مساعى و مجهودات و ) مترجم –موصوف فرموده اند 
يثاق و م» سفينۀ نجات«ِاعال امر الهى و نشر نفحات سبحانى جامعه بهائى كه راكبين 

و در ظلِّ شجرۀ انيسا ُسّكان ُفلِك عهد نيّر آفاق و پيمان َمليِك ُمختار َعَلى اِالطالقند 
موجب انتصارات جليله و فتوحات عظيمۀ باهرۀ بيسابقه و تحّقق رؤياها و ) ُمستِظل گشته

نواياى َمنيعۀ َبهيّۀ اجداد و نياكان ما و اجراء و اكمال نبّوات منصوصه در كتب و ُصحف 
  .مقّدسۀ قديمه مى گردد بشأنى كه در تاريخ عالم بى عديل و مثيل است

  
يش داشتن چنين آينده درخشان و پرشكوه و جالل و شوكت و جمال و مجد و با در پ

كه در اثر نهايت عبوديّت و ُحسن خدمت و (كمال و عظمت و استجالل امر ربِّ متعال 
ُسُمّو هّمت و ُعلوِّ روح و َمنقبت را معين قلم عهد أوفى و ُخّدام با وفاء آستان مقّدس 

رحمانيّه و عناياِت غيبيّۀ الَريبيّۀ َمليِك ِعزِّ َعّالم در  جمال ابهى و مشيِّت نافذۀ ازليّۀ
اين كلمات عاليات را كه از فم مطهر جوهر عبوديِّت ) مستقبل ايّام ُمتجلّى مى گردد

ُكبرى وَمن طاَف َحولُه اَالسماء، حضرت عبدالبهاء َجل ثناُه ِعزِّ صدور يافته در اين مقام 
اده، زيب و زيور اين رسالۀ مختصر و بهجت اثر مى نمايد ِمسُك الِختاِم  كالم قرار د
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اميدوار از فضل پروردگار چنانست كه رائحۀ طيّبۀ آن، َمشام جان روحانيان و عندليبان (
گلستان ايمان و ايقان و طوطيان  شکرشكن بوستان عرفان را ُمَعّطر و ُمَعنَبر سازد و چون 

 –ثار َبهى اَالنوارش افزون از ماه و اختر مشك أذفر بوى خوشش جانپرور گردد و پرتو آ
  )مترجم

  
  هو اهلل

اى منادى پيمان، پيمانۀ پيمان به دست گير و سرخوش و سرمست از جام بزم مظفر 
أَلسِت ميثاِق دلبر آفاق به وجد و طرب و شوق و َوَله آى؛ رقص كنان و پا كوبان شو؛ 

توّجه به ساحت قدس خداوند اعتماد و اتّكال به فضل و موهبت بى منتهى نما و 
ذوالَعطا؛ عون عنايت از ملكوت ابهى طلب و تأييد و توفيق از عالم باال و مالء 
اعلى جو؛ توجه به ُافق غناى الَيزال حضرت ذوالَجالل كن و به دعا بخواه تا از 
سرچشمۀ اعانت و حمايت و منبع فيض و رحمت حضرت احديّت بنوشى و سيراب 

  )۱۱۵( .گردى و شاداب
  

  هو اهلل
اى پروردگار اين دوستانت را در بوستان عنايت و گلستان موهبت در كنار جويبار 
احديّت سروهاى پرنضارت و طراوت فرما و اين اختران نورانى را در خاور رحمانى 
روشن و درخشان نما و اين تشنگان باديۀ هجران را بر بحر بى پايان وارد كن و اين 

ا به وثاق نور آفاق درآر تا در ظلِّ كلمۀ توحيد به گمگشتگان صحراى اشتياق ر
تمجيد تو مشغول گردند و در انجمن امكان سرمست جام تو شوند و در بزم ألست هر 
يك قدحى بدست گيرد و رقص كنان و پاكوبان در وجد و سرور آيد و در شوق و شور، 

عنايتى ) ى پاك يزداناى يار مهربان ا(نغمه آغاز كند كه ُمَحيُِّرالعقول وشعور گردد، 
نما و موهبتى عطا فرما احسانى كن تائيدى ده توفيقى بخش تا به آنچه رضاى 

  .د و داناتوئى مقتدر و توانا و مؤيِّ . مبارك است موّفق گرديم و مؤيّد شويم
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حال از الطاف و عنايت حضرت احديّت مى طلبم كه به قّوتى موّفق گردى كه ... 
ه نفحات ثبوت راسخ گردانى و چنان در بزم عهد جلوه كنى هزار ُمتزلزل ميثاق را ب

  ليك ع عَو الَبهاُء عَ ... كه چون شمع پرتو افشانى 
  

جام صهباء رحمانى سرشار است و بزم ميثاق الهى ُپرأنوار؛ صبح ) اى احباى الهى(
بها . موهبت مى دمد و نسيم عنايت مى وزد و مژدۀ الطاف از ملكوت غيب مى رسد

خيمه در قطب گلشن زده و باد صبا از َسباى رحمانى َمشام روحانيان را ر روحانى 
ُمعّطر نموده؛ بلبل معانى آغاز غزلخوانى كرده و غنچه هاى معنوى در نهايت 

مرغان چمن مطرب انجمن گشته و به أبدع َالحان و َاحسن . طراوت و لطافت شكفته
بلند كرده و َصالى َسرخوشى  َانغام به آهنگ مالء َاعلى بانگ يا طوبى و يا ُبشرى

با اين فصاحت بيان و بالغت تبيان برشاخسار . بر باده نوشان جنّت أبهى زده
رحمانيّت گلبانگ تقديس مى زند تا افسردگان باديۀ غفلت و پژمردگان وادى فترت 
. به جوش و حركت آيند و در جشن عيش و عشرت حضرت احديّت حاضر شوند

شرق و غرب را احاطه نموده وصيت عظمت جمال ابهى  الحمُداهلل آوازۀ امراهلل
جنوب و شمال را به حركت آورده آهنگ تقديس است كه از اقليم امريك بلند 
است و نعرۀ يا َبهاءاَالبهى است كه از دور و نزديك ُمتواِصل به مالءاعلى؛ شرق منّور 

. افزاستنفحات ُبقعۀ مباركه مشك . است، غرب معّطر است، جهان ُمَعنَبر است
عنقريب مالحظه مى نمائيد كه اقاليم تاريك روشن گشته و كشور اروپ و افريك 
گلبن و گلشن شده ولى چون آغاز طلوع اين مهرتابان از افق ايران بود و از آن خاور 
به باختر اشراق فرمود، آرزوى دل و جان چنان است كه شعلۀ آتش عشق در آن ِخّطه 

  . ت امر مبارك پديدترو ديار شديدتر باشد و نورانيّ 
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ولولۀ امراهلل ُغلُغله در َاركان آن كشور اندازد و روحانيّت كلمة اهلل چنان جلوه نمايد 
كه آن اقليم مركز صلح و صالح گردد و راستى و آشتى و مهر و وفا؛ يعنى ايران سبب 

 حضه درحيات جاودان جهانيان گردد و َعَلِم ُصلح عمومى و َامان و روحانيِّت مَ 
مكاتيب جلد  ۲۲۰،۲۱۹،۲۰۶،۲۰۵،۲۰۴صفحات (ع ع . قطب امكان برافرازد

۲(                                                                       
  

  پـايـان    
  بنده بندگان آستان طلعِت پيمان                                                               

  م .ح                                                                             
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  »۲، صفحۀ ۱۹۴۹توقيع موالي توانا منتشره در اخبار امري آمريكا موّرخۀ جون «.ترجمه – ۹۴
كتاب حيات حضرت عبدالبهاء تأليف جناب محمدعلي فيضي، صفحات  –لوح هزار بيتي « – ۹۵
  »۲۳۴ – ۲۲۳، ص ۱۰، و نجم باختر، جلد ۸۶،  ۷۹،  ۷۸
  »۴ح مباركه وصاياي حضرت عبدالبهاء جل ثنائه، صالوا« – ۹۶
 ۹۵، و اركان نظم بديع، صفحات ۱۹۷۵پيام مبارك موالي توانا به جهان بهائي موّرخۀ اكتبر « – ۹۷

  »۹۶و 
  »۹۶، و اركان نظم بديع صفحه ۱۹۷۵پيام مبارك موالي توانا به جهان بهائي موّرخۀ اكتبر « – ۹۸
  »۱۴و  ۱۳اعلي مندرج در سرچشمه هدايت كبري، ص از بيانات معهد «. ترجمه – ۹۹

مندرج در سرچشمه هدايت  ۱۹۷۲آوريل  ۲۴دستخط معهد اعلي موّرخۀ «. ترجمه – ۱۰۱و  ۱۰۰
  »۹؛ كتاب مؤسسه ايادي امراهلل، صفحۀ ۱۴۲ – ۱۴۱كبري، صفحات 

 اركان نظم بديع، – ۹۲، صفحۀ ۱۹۷۳ – ۱۹۶۸پيامهاي معهد اعلي سنوات «. ترجمه – ۱۰۲
  »۱۷۸صفحۀ 
  »۸۶دستخط معهد اعلي مندرجه در سرچشمه هدايت كبري، ص «. ترجمه – ۱۰۳
  »۳۸ص  –نظامات اداري بهائي  –توقيع موالي توانا «. ترجمه – ۱۰۴
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  » ۵۸ص  –اصول نظم ادارى بهائى –توقيع موالي توانا «. ترجمه – ۱۰۵
  »ز احبّا، به يكي ا۲۳/۳/۱۹۷۵دستخط معهد اعلي موّرخۀ «. ترجمه – ۱۰۶
  »به يكي از احبّا ۱۹۷۵-۳-۲۳دستخط معهد اعلي مورخه «. ترجمه – ۱۰۷
، ۵۲اخبار امري سال  – ۱۹۷۳جون  ۸پيام معهد اعلي خطاب به عموم احباء عالم موّرخۀ « – ۱۰۸

  »۱۸۷، و اركان نظم بديع، صفحۀ ۲۴۶، صفحه ۸شمارۀ 
 ۱، صفحۀ ۱۹۴۶امري امريكا موّرخۀ ژانويۀ  توقيع منيع موالي توانا مندرجه در اخبار«. ترجمه – ۱۰۹

  »كتاب مستطاب اقدس ۴۹و صفحۀ 
، صفحۀ ۱۹۴۹توقيع منيع موالي توانا مندرجه در اخبار امري امريكا، موّرخۀ جون «. ترجمه – ۱۱۰

۲«  
  »۹۳؛ و اركان نظم بديع، صفحۀ ۱۲۳پيامهاي موالي توانا به جهان بهائي صفحۀ « – ۱۱۱
  »۴۵نظامات بهائي صفحۀ  –م موالي توانا به قل«. ترجمه – ۱۱۲
  »۱۰۹آثار قلم اعلي در نظم جهاني حضرت بهاءاهلل، صفحۀ «. ترجمه – ۱۱۳
  »۵۹۸، صفحۀ ۳مجموعه الواح مبارك حضرت عبدالبهاء، جلد «. ترجمه – ۱۱۴
  »۶۴۲، صفحۀ ۳مجموعه الواح مبار كۀ حضرت عبدالبهاء، جلد « – ۱۱۵

   


