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 داشت نخواهد پی رد شب هک روزی

 هائیمند، چهارمین ولّی امر دیانت ب اهلل بهرهیادداشتی ارزشمند از جناب نصرت

 

 : فرمایندیم هباءاهلل حضرت

 وعقل شتهگ ظاهر ناس میان در صمداین قدرت و رباین قوت با ولیاءأ و بنیاءأ زمانأ و عهادأ مجیع در»

 را هدایت ابب این ننموده ادراک را نآ معاین که کلمات ضیبع به نظر که نشود راضی هرگز سلمی

 معدوم تهالب شود منقطع عامل از او فیض و عنایت نآ یک اگر که نیست شکی و... انگارد مسدود

 ومکرمت عنایت امطار الیزال و وبده مفتوح امکان و کون وجه بر حق رمحت اوباب یزل مل هلذا گردد

  خدا تسن   اینست وبد خواهد ومفیض مرتامک واعیان وحقایق تقابلیا اراضی بر حقیقت ازغمام

 «االبد ایل االزل من

 مصر( پچا ،مبارکه الواح مجموعه)
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 اهلی اراده. ستا متبلور است اقدس مستطاب کتاب یتجزی جزء که وصایا مبارک الواح در اهلی اراده

 جانشنی عینیت اهلی سند این طبق بر عالوههب شد خواهد اجرا حمتا  اند فرموده وعهد نچهآ و است حتمی

 که کیس(  بعهد هو من خویش حیات زمان در  "باید " زیرا ندارد وصیتنامه ونشنت به ربطی امراهلل ةوال

 . فرمایند تعینی را (خود عهد ویل ـ  اوست از بعد

 صعودش از عدب تا مناید راتعینی بعهد هو من خویش حیات زمان در امراهلل ویل   باید اهلی احبای ای»

 کمال و فضل و عمل و اهلی تقوای و تنزیه و تقدیس مظهر باید معنی شخص و نگردد حاصل اختالف

 شرف و نه او روحاین عنصر از یعین نباشد ابیه سر الولد مظهر امراهلل ویل   بکر ولد اگر هلذا باشد

 «مناید انتخاب را دیگر غصن باید نیست مجتمع اخالق باحسن اعراق

 اولنی که است امری این و منایدیم صتریح را جانشنی تعینی وبدن الزایم "باید " کلمه فوق اوامر در

 : داشتند مرقوم قسمت این ترمجه در و داشتند گاهیآ نآ از خویبهب امراهللویل  

”...It is incumbent upon the guardian of the Cause of God“ 

 ... است موظف امراهلل ویل   یعین 
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 تعینی را خود جانشنی ندارند قصد اینکه به تنها نه خود والیت دوران طی در امراهلل ویل   اولنی

 دیانت امر یل  و خرینآ و اولنی ایشان کهاین یا و وبد نخواهد دیگری امر ویل   ایشان از بعد یا منایند

 به خود نصریع حیات لحظه خرینآ تا بالعکس بلکه نفرمودند ایاشاره وجهیچه به هستند هبائی

 دیانت راندو آخر تا»: که فرمودند مشخص و فرمودند تأکید امراهلل اولیاء سلسله استمرار و دوام

 بشر به امراهلل یاءاول طریق از سپس و عبدالبهاء حضرت وتسط ابتدا خداوند فیض و راهامنیی هبائی

  (ترمجه: )رمایندفیم چننی "داشت نخواهد پی در شب که روزی " بتینی در ایشان « رسید خواهد

 واقف امراهلل والیت مفهوم به دارند معمول بیشرتی تعمق اهلی امر اصول و منزله یاتآ در اگر»

 وسیلههب را نسانا خداوند که شود فائز حقیقت این درک به عقالا  و قلباا  شخصی که وقیت. شد خواهند

 پذیرش یقمنط نتیجه تنها مایدفریم راهامنیی و هدایت انساین هیکل در خطا از مصون اهلی مظهر

 امراهلل ةوال. ودش پذیرفته امراهلل اولیاء و عبدالبهاء حضرت مقام که وبد خواهد چننی حقیقت این

 با متحدی دنیای که ودهمن پیشرفت یحد   در انسان باالخره که معین این به هستند بشر ونع بلوغ نشانه

 که منوده یرق  ت مقایم به نیز روحاین حیطه در و باشد داشته بشر جهاین نظام برای واحد مدیرییت

 فرمودههب که (امراهلل ةوال یعین) بسپارد بشر دست به مبارک دور این در را امر امور وتاندیم خداوند
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 هدایت ابب حضرت و هباءاهلل حضرت سوی از مستقمیا  وصایا مبارک الواح در عبدالبهاء حضرت

 هبائی انتدی دوران خرآ تا که اینست ندارد پی در شب که است روزی امروز کهاین معین ؛شوندیم

 خواهد بشر به امراهلل اولیاء طریق از سپس و عبدالبهاء حضرت وتسط ابتدا خداوند فیض و راهامنیی

 ایشان که تحقیق این پذیرش در شود هباءاهلل حضرت مقام ادراک و امیان به نائل کیس اگر رسید

  .«داشت اهدنخو مشکلی فرموده تعینی هستند اهلی هدایت به مهتدی اهللامر امور در که را افرادی

 310) Page Guidance of (Lights 

 تکوین عصر ینهدآ عهود در که دادند وعهد ۴۵۹۱ ونامرب  ۷۲ مورخ پیام در امراهلل ویل   اولنی

 عدل تیب و اهللامر ایادی سهمؤس   امر، والیت ساتمؤس   ادارات محل استقرار جهت هایی ساخمتن

 امراهلل، یتوال مخالفنی و منکرین نظر طبق که وبد قرار محال بفرض اگر. شد خواهد ساخته اعظم

 هاساخمتن ینا باشند نداشته وجود مه امراهلل ایادی طبعاا  و نباشد ایشان جانشنی دیگری امرویل  

 وتجه با داشتندیم مه طوالین رعم ایشان اگر حیت الذرک فوق انبیه ایجاد زیرا ؛نداشت ضروریت دیگر

 . داد منی وصلت ایادیشان عمر و ایشان والیت دوران برای زماین وعهد به

The raising of this Edifice will in turn herald the construction, in the course of 

successive epochs of the Formative Age of the Faith, of several other structures, 
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which will serve as the administrative seats of such divinely appointed institutions 

as the Guardianship, the Hands of the Cause, and the Universal House of Justice.  

(Shoghi Effendi, Messages to the Baha`i World – 1950 – 1957, p. 73( 

 دیگری امر ویل   اهللامر ویل   اولنی صعود از پس که وبد قرار محال بفرض و رینمنک  نظر طبق اگر

  ونروز وتقیع در امر یزعز ویل   اولنی چرا باشند نداشته وجود مه اهللامر ایادی وطبعاا  نباشد ایشان جانشنی

  :فرمودند صعود از قبل سال سه حدود بدیع ۴۴۴

 و بتینی مرکز و یهالدارلو که دیگر نبائی راكنالا یقو عهدم دو این و النبا رفیع نبیان دو این قرب در»

 خواهد رتفعم متدرجاا  است تشریعیه هیئت متمم و ؤیدم و است منصوصه احکام تفسری و أویلت

 مقر و است ارالتبلیغد و ترویج مرکز که شد خواهد ثهالث انبیه باین دیگرمنضم نبیاین نیز و گشت

 و اهللامر محایت و صیانت و حمبافظه مأمور وصایا کتاب قاطع نص بحس بر که اهللامر ایادی اررستقا

 و زبیا طرزیهب هک سامیه جلیله انبیه این و اند اهلل کلمة غالاب و اهلل دین انتشار و جامعه وحدت حفظ

 اداری زمراک این تفرعات از کل یافت خواهد أسیست مراقد این حول در متدرجاا  بدیع یا هندسه

 این و حسوبم  خرتاعالا ملیك و بداعالا مالك امر پریوان تساعالا عظمی راكنالا ثابت الشان عظمی

 رمز و رکم و جود عمنب و رمم محیی نآ بدیع نظم أسیساتت محور نبفسه عامل ئیانهبا جامعه اداری مرکز
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 یالاع مرجع و زمنیه و روحانیه سلطه گاه جلوه و سلطنت مقر و امم و ملل و دول اصلیه وحدت

 اهلیه مدنیت منبع و عامل افاق بر رمم مصور عرش تجلیات معرض و انعکاس محل و ارکم امت امر نپریوا

 اكمالا  ثراتشا یتهآ ادوار در و ئیهبا دور ذهیب ثالث عصر در و است اعظم اسم امر مثره اهبی و ایلع که

 .«گشت خواهد عاملیان بر منحدر جارف سیل چون فیوضاتش و پدیدار

 عبدالبهاء حضرت نآ طراح که بدیعی نظم جایگزین را خود ساخته اداری تالتشکی که کساین

 وصایا رکمبا الواح مفاد اجرای عدم و عهد نقض به را اهللامر عزیز ویل   اولنی الا عم اند منوده هستند

 نفرمود سکوت گزهر تنها نه ایشان کهحایل در دهند یم نسبت ایشان به سکوت اهتام حیت و منوده ممهت

 اراده زیرا ؛ادد بشارت را اهللامر الیتو تسلسل و تداوم خود عنصری حیات لحظه خرینآ تا بلکه

  .است چننی اهلی

 حیت که دهدیم این بر گواهی ۴۵۹۲ سال در لندن به ایشان عزمیت از قبل که ئریزا خرینآ یادداشت

 رکد پیدا را این تخاراف  که لیسونآ ولییام منودند، گوشزد را اهلی محتوم امر خود زندگی لحظات خرینآ در

 قسمت خرینآ در باشد اهللامر ویل   با دیگر هفته یک زیارت دوران خامته از پس مادرش باتفاق که

  (ترمجه) .است منوده ییبازگو را اهللامر عزیز ویل   گفته خود یادداشت از
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 منود، خواهد ایتهد و رهربی را اهللامر ایادی و رکد خواهد ینیبت را یاتآ اهللامر الیتو سهس  ؤم»

 «.ساخت خواهد مشخص را تشریع حیطه و حوزه و داشت خواهد عههدهب را عدل یبت ریاست

 :مذکور یادداشت اكمل منت مشاههد

 http://bahai-library.com/allison_pilgrims_notes 


