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 «امراهلل  ولّی   چهارمین   مند،  بهره  نصرت اهلل   جناب     یادداشت»
 

 ارمجًد؛ دِطحاو

هباءاهلل  حضزت چٍآو کٍ دارمی اؾحماد ِ امیاو للب صممی اس سیزا ياهمی،یم حمییق هبائیاو را خّد ها

 هناتیا   ِ باػدیم حمیمث ؾنی ايد،فزهّدٌ هیثاق هزکش ؾبدالبُاء حضزت ِ اهلی کّلی غُّر هػُز

 يػن هزکشی یَظحٍ کٍ اهزاهلل اداری يػن ِ ایشاو جؿالمی ِ اجزای اطاؾث جش ایچارٌ ؾامل انساین

 يدارد. اهلی اطث بدیؽ

اطث،  الدص کحاب هالسم ِ هحّمن ِ هؤّید کٍ ِصایا الّاح در ؾبدالبُاء حضزت کٍ هؿحمدمی ها 

 :يیظث ممکى آو ايکار کٍ ايدفزهّدٌ بیاو نحّیٍ ب را هبائی جاهؿٍ اطایس ؾًاصز ِ کّلی اصّل
 

 رِد خطا بٍ کیفّیحغ ادراک در نصیس کٍ سهنار اطث، طفّلّیث هزحلٍ در ًَّس يػن ایى کٍ هادام»

 آو بز اداری يػن ایى کٍ ایصخزٌ دَد. جلٌّ دگزگّو را همصدع یا بکاَد امهّیحغ یا اس ِ

  .«اطث حاضز ؾصز در انساین ؾامل بزای اهلّیٍ ثابحٍ هؼّیث اطث اطحّار

 ( ۵۹ صفحٍ هبائی، )دِر
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 اطث کحاب هبنّی  کٍ هزکشی
 

 :فزهایًدیم بُاءلؾبدا حضزت

ٌ بٍ اهزاهلل حصنی حصى اگز» ّّ  پیدا هذَب َشار هبائیاو در رِس یک در منايد محفّظ هیثاق یل

 کٍ اهلل اهز صیايث محض هبارک دِر ایى در ِیل ؛ػد حاصل طابك دِرَای در چٍچًاو؛ ػّد

 ِ گزفث پاميو ِ ؾُد ایلع لمل اثز بٍ الفداء لٍ رِحی هبارک مجال ،نشّد اهلل حشب بنی در تصزیك

 هطابك بگّید ِ نبگارد اِ چٍآو اخحالف رافؽ ِ اطث کحاب هبنّی  کٍ فزهّد هؿنّی  هزکشی

 اس اخحالف رفؽ هیثاق ِ ؾُد ایى اس همصد .محفّظ خطا اس هبارک مجال محایث صّو در ِ ِالؽ

 «.اطث آفاق

 (۵۶۹ صفحٍ ،چُارم جلد ،هکایتب هًتخبات)
 

ِّ  لظمث  ایظٍّط ؤه اکرگشاراو َایونػحٍ در دفؿاتٍ ب هبائیاو را ؾبدالبُاء حضزت بیاو ایى لا

 خذأه کٍ حایل در ايدمنّدٌ هؼاَهد ياهدیم اؾػن الؿدلیبث را خّد اطتحماق بدِو ِ غلط بٍ کٍ

 ِ منّدٌ تحزیف را هیثاق ِ ؾُد هؿین آياو.منایًدمنی صهشخّ  خّايًدگاو بزای درطیتٍ ب راآو

 بیاو افًدی ػّلی ِ ؾبدالبُاء حضزت کٍ طّرآو یؿین ،آو حمییق هؿین بٍ افزاد کٍ خّاًَدمنی

 .«بزيدپی ايدفزهّدٌ
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 اخحالف رافؽ ِ کحاب هبنّی  کٍ اطث هزکشی بٍ راجؽ پاميو ِ ؾُد ؾبدالبُاء حضزت بیاو در

 :فزهایًدیم ِصایا هبارک الّاح پایاو در کٍ هزکشی، اطث

 .«منایًد ؾدل یبث ِ اهز هزکش اس الحباص کّل  باید يٍ، مخصّیص اؾحماد ِ رائی حّك  را نصیس»
 

ِّ  رکى کٍ هزکشی  :اطث ِاؾػن لا

 یطابضٍ ِ هثیليب ِ فزید ادیاو جاریخ در ،ممحاس ؾامل یطمیمٍ یباطلٍ یايػمٍ اس بدیؽ يػن ایى»

ِّ  رکى ،اطحّار رکنی رکى دِ بز نبیادع  رکى ِ اطث نیبتی هصدر کٍ ٍاهلّی  ِالیث رکى اؾػن ِ لا

 بنی تصکیك یاهل يػن ایى در کٍچًاومه ؛اطث تشزیؽ هزجؽ کٍ یاهل اؾػن ؾدل یبث ثاين

 رکًنی انصصال ،يٍ ممکى منّدٌ بتینی هیثالغ ِ ؾُد هزکش کٍ اع ٍاطاطّی  یهباد ِ اهز ػارؼ احکام

 «.محال ِ یکدیگزممحًؽ اس يیش بدیؽ يػن

 (۵۱۱ صفحٍ ،۵۵۹۱-۵۵۹۹  هبارکٍ وتلیؿات)
 

 :فزهایًدیم البُاء ؾبد حضزت

 اطث ایى یکی ،اطث يبّدٌ طابك دِرَای در کٍ اهللهباء حضزت دِر ایى خصائص اس باری»

 هیثاق ِ ؾُد ایلع لمل اثز بٍ هبارکغ ویم در سیزا ؛يگذاػث اخحالف مجال هباءاهلل حضزت کٍ

 مجیؽ منّدٌ هظدِد را جأِیل اوباب ِ رکدٌ صتزیح را کحاب هبنّی  ِ فزهّدٌ بیاو را کل هزجؽ ِ گزفحٍ
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 باید هلذا ؛يگذاػحٍ دجزّد  مجال ِ فزهّدٌ راحث را کل هبارک دِر ایى در کٍ کًًد خدا ػکز باید

 .«داػث جاّم  وتّجٍ ِ منّد انضیاد ِ اطاؾث

 (۵۶۵ صفحٍ ،چُارم جلد، ؾبدالبُاء حضزت هکایتب هًتخبات)
 

 ِ هبائی دیايث صیايث ِ حفع .وبد نخّاَد کمرت طال َشار اس هبارک دِر کٍ داػث ٍوتّج  باید

 ؾبدالبُاء حضزت ؛دارد بسحگی اِ اس اطاؾث ِ اهزاهلل ِیل ِجّد بٍ انساین ؾامل ِحدت يحیجحا  

 :ايديگذاػحٍ ای ػبٍُ ِجای فزهّدٌ بیاو را هّضّؼ ایى رِػین ِ صزاحث بٍ
 

 مجیؽ ِ ؾدل یبث اؾضای ِ هايد هصّو ِ محفّظ اهلل اهز ِیل َّ َهى باطاؾث اهلل اهز هحنی حصى»

 بٍ را خؼّؼ ِ خضّؼ ِ وتّجٍ ِ انضیاد ِ متکنی ِ اطاؾث کمال باید اهلل اهز ایادی ِ افًاو ِ اغصاو

 تشحیث طبب ِ رکدٌ حّك ٍ ب مخالفث منّد مخالفث نصیس چٍچًاو اگز . باػًد داػحٍ اهلل اهز ِیّل 

 .«ػّد نضض هزکش هػاَز اس هػُزی ِ گزدد اهللکلمة تصزیك ؾّلث ِ ػّد اهللاهز

 (۵۱ صفحٍ ،ِصایا الّاح)

 :فزهایًدیم يیش

 جدال ٍاهلّی  هظائل اس ایلٍأهظ در نصض دِ اگز کٍ ایًظث اهلی کحاب صزیح اهلی ایاحّب  ای باری»

 در کٍ ایًظث اهلی لطؿی اهز ایى باطلًد،حکمث َزدِ منایًد ِهًاسؾٍ ِاخحالف منایًد بحث ِ
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 گفحگّ یکدیگز با ثِمحّب  الفث هنایثٍ ب نشّد، ِيشاؼ جدال اهلی احبای اس نصض دِ هیاو

 حال ِحمیمث يامنیًد جکمّل  طزفنی دیگز کًًد طکّت آید هیاوٍ ب یا هؿارضٍ ايدک اگز کًًد،

 «.فاصل حمک اطث ایى  کًًد لأطّ اسهبنّی  را

 (۳۳ صفحٍ ، ۳ جلد  ،البُا ؾبد حضزت هکایتب(
 

 آو تسلظل ِ لشِم بٍ ؾبدالبُاء حضزت هبارک ِصایای الّاح در مهٍآو کٍ اهزاهلل ِالیث

ِّ  افًدی ػّلی ِ گؼحٍ کیدأج  جا حیّت  خّد َایپیام ِ وتلیؿات در هبائی دیايث اهز ِیل لنیا

 ِ طاخحٍ گّػشد هبائی دیايث دِراو پایاو جا را آو اطحمزار ِ جداِم خّد سيدگی لحظات آخزیى

ِّ  رکى» اطث منّدٌ کیدأج  ایى اس راػّدآومنی ِ اطث هباءاهلل حضزت بدیؽ يػن «اؾػن ِ لا

ِّ  ِ منّد حذف دیايث  حضزت اکید ِ صزیح دطحّر خالف بز کٍ طاخث هّّت  را اهز ِیّل  لنیا

 را بؿهد َّ هى خّیغ حیات سهاو در اهلل اهز ِیل باید» :فزهایًدیم کٍ ِصایا الّاح در ؾبدالبُاء

 .باػد يًمّدٌ نییجؿ را خّد نشنی جا.« يگزدد حاصل اخحالف اسصؿّدع بؿد جا مناید جؿینی
 

ِّ  رکى»ِ «کحاب هبنّی » ِ «کل هزجؽ» ِ «اهز هزکش» بز افشِو اهزاهلل اِلیاء هبائی دردیايث  ِ لا

 اؾػن ؾدل یبث ِ اهزاهلل ایادی یؿین بدیؽ يػن دیگز یظٍّط ؤه دِ یادارٌ ِ ریاطث،«اؾػن

 داريد. ؾُهدٍ يیشب را
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 فِهکلّ  دهمّی  را اهزاهلل اِلیاء «باید» یاسکلمٍ اطحفادٌ با ِ خّد اکید دطحّر با لبُاءاؾبد حضزت

 ِالیث تسلظل ِ اداهٍ جزیتب ایى بٍ ِ منایًد نییجؿ را خّد جانشنی حیاتشاو سهاو در کٍ طاسيدیم

 :ايد فزهّدٌ رهمّز  ِصایا الّاح در فزهایًد،یم جضمنی هبائی دیايث دِراو پایاو جا را اهزاهلل

  اخحالف اسصؿّدع بؿد جا مناید جؿینی را بؿهد َّ هى خّیغ حیات سهاو در اهلل اهز ِیل باید»

 .«يگزدد اصل

 (۵۳، صفحٍ ِصایا الّاح) 

 

 «هًدهبزٌ اهللصنزت»


