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مند، چهارمین ولّی امر دیانت بهائی  الله بهرهپیام نوروزی  جناب نصرت
 (۱۳۹۷)نوروز 

 

، از هر ملّییت که هستند و با هرباوری که گرینددارند و جشن یمرا پاس یمونروز را به مهه کساین که آن

 گومی. دارند تربیک یم

که: بیشرت ساکننی زمنی و درک وفهم اینهای امیدوارم که سال ون آغازی باشد برای آگاهی

 طمع، تعّصب نژادی، تعّصب مّلی، تعّصب جنیس و باور های تقلیدی، خودخواهی، حرص و

باشد . درک این های بزرگ یمتعّصب دیین، سبب اصلی اختالفات بنی مردم و حیّت بروزجنگ

های ا استفاده از رسانهچه افراد قدری به اطراف خود نبگرند و بموضوع آسان خواهد وبد؛ چنان

 گذرد داشته باشند . چه در جهان یمگوناگون، مروری بر آن

ها آشکار با مطالعه تعالمی ودستورات کتب مقّدسه ادیان گذشته و وتّجه به زمان ومکان نزول آن

زمان  ها در طّی هر یک در زمان خود آخرین پیامرب وبده وتعالمی آن ،شود که مظاهر اهلی و پیامربانیم
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وتان به برای مثال یم ؛اندتکاملی داشته و هرکدام به مقتضای زمان ومکان اکمل وبده یجنبه

حقوق زنان با مردان  ،امروز در پروت تعالمی دیانت هبائی ؛موضوع حقوق زنان در ادیان قبل اشاره منود

ی یبعضًا جزئی از اموال و دارا  نبودند وزنان دارای هیچ حّق  ،که تا قبل از اسالمبرابر است در حایل

ر داشت.  معادل صنف حق مردان مقّر ا دیانت اسالم برای زنان حّق اّم  ؛شدندمردان محسوب یم

 ی و ارتباطی او وبده است .تکامل تعالمی متناسب با میزان رشد فهم و درک بشر و امکانات ماّد 

بات و تقالید را مردم دنیا خرافات، تعّص بایست ا تا دیرتر نشهد است یماّم  گرچه اکنون خیلی دیراست؛

جستجوی حقیقت پردازند و دریانبد تعالمی کدام ه بدور افکنند و با استفاده از خرد، عقل و مطالعه ب

بدهیی است که دانسنت به تنهائی اکیف  ی بشر است؛نی اهلی پاسخگوی نیاز های کنوین وآینهدیآ

 فرمایند:ین باره حضرت عبد البهاء یمنیست ، بکاربسنت و عمل نیز الزم است ، درا

 هو الّل »

زیرا دین الّل عبارت از عالج ؛دین الّل یف الحقیقه عبارت از اعمال است ، عبارت از الفاظ نیست 

اّما  ؛است * دانسنت دواء مثری ندارد بلکه استعمال دواء مثر دارد * اگر طبيیب مجیع ادویه را بداند

استعمال نکند چه فائهد دارد * تعالمی اهلیه عبارت از هندسه و خریطه ]نقشه[ نباست اگر هندسه شود 
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د و خریطه کشیهد گردد و ساخته نشود چه مثری دارد * تعالمی اهلی باید اجرا گردد باید عمل شود مجّر 

 «خواندن و دانسنت مثری ندارد

 (۱۰۵  صفحه ، ١  جلد ،خطابات حضرت عبدالبها)

دانند الزمست که الواح مبارک وصایای حضرت عبد البهاء وکتاب دور افرادی که خود را هبائی یم

حضرت هبآءالّل به نفسه اصولش »امرالل را مطالعه منایند تا به امهیت نظم اداری که   لنی ویّل هبائی اّو 

اند و به هیئیت که مأمور تکمیل و تنفیذ  اش را معنّی فرمودهرا بیان و تأسیساتش را استوار و مبنّی کلمه

امر الّل و اند و این مجله خود رمز قّوت اش وبده اختیارات الزم عنایت رکدهاحکام شرعّیه

خصائص  » پی برند و به  «االمتیازش از سایر ادیان و ضامن حفظ و وقاتيش از انشقاق و تجّزی است مابه

 آگاهی یانبد.  «د نظم اداریو وظائف والیت امر و يبت عدل دو رکن این نبیان مشّی 

ها قابل هی به آناین دو رکن نظم اداری که عدم آگا یامرالل بعضی از خصائص بارزه لنی ویّل اّو 

بتینی و تشريح اکمل روابطی که این دو رکن »پویش و بخشش نیست را بیان فرموده و صراحتًا چشم

اسایس الواح وصایای حضرت عبدالبهآء را به یکدیگر مّتصل و هر یک را به شارع آئنی و مرکز 

 اند:فرموده ،اولیاء امر بعد از خود گذاشته اند یرا به عههد «منایدمیثاق مرتبط یم

http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=KA1&query=%D8%AF%D9%88%D8%A7&action=highlight&page=105
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منایند خارج از حدود و مقصود این که با این مؤّسسات انجام وظیفه یمای تشريح اکمل عناصر مختلفه »

 . باشدامر الّل یم رساله است که متضّمن حقایق اسایس

بتینی و تشريح اکمل روابطی که این دو رکن اسایس الواح وصایای حضرت عبدالبهآء را به   

های ایست که نسلمناید وظیفهشارع آئنی و مرکز میثاق مرتبط یم و هر یک را بهیکدیگر مّتصل 

که حال بدایت را کما نيبغی و یلیق ايفا خواهند منود . منظور فعلی این عبد آنست که با آنآینهد آن

این  یچه باید میّسر نیست به ذرک بعضی از خصائص بارزهظهور است و درک عظمت این نظم چنان

 رکن نظم اداری پردازم که قباًل به صراحت بیان شهد دو 

 . و عدم وقوف بر آن قابل عفو و اغماض نیست

نظم اداری ی در بدو امر باید به هنایت وضوح و بدون هیچ اهبایم مذکور گردد که این دو مؤّسسه  

حضرت هبآءالّل اساسش من عند الّل است و وظائفش خطری و ضروری و مرام و مقصدشان مکّمل 

 یکدیگر . هدف مشرتک و اسایس این دو ُمؤّسسه آنست که مهواره سلطه و اختیارایت را که 

ینش را جانب الّل وبده و از نفس مظهر ظهور سرچشمه گرفته است حفظ مناید و وحدت پریوان آئمن

محفوظ دارد و اصالت و جامعّیت تعالیمش را صیانت کند و به مقتضای زمان قواننی غری منصوصه را 
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ال ینفصم ]جدائی ناپذیر[ ُمّتفقًا به اجرای وظائف پردازند امور  یتشريح مناید . و چون این دو مؤّسسه

 یابد ت پذیرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امر الّل ترويج متشّی 

  «.اش محایت گرددو قوانینش تنفیذ شود و تشکیالت تابعه

 ( ۷۸صفحه دور هبائی،)

مثیل و سابقه، نبیادش بر دو در تاريخ ادیان فرید و یباین نظم بدیع از انظمه باطله سقیمه عامل ممتاز »

يبت عدل اعظم   است و رکن ثایننیه که مصدر بتیل و اعظم رکن والیت اهلّی رکن رکنی استوار رکن اّو 

که در این نظم اهلی تفکیك بنی احکام شارع امرو مبادی چنانمه ؛که مرجع تشریع است اهلی

 بتینی منوده ممکن نه، اش که مرکز عهد و میثاقشاساسیه

 «.انفصال رکننی نظم بدیع نیز از یکدیگرممتنع و محال

 (۱۲۷صفحه ،١٩٥٢-١٩٤٥)وتقیعات مبارکه 

در باره والیت امرالل که تا پایان دوران دیانت هبائی تداوم و تسلسل خواهد داشت، بسیار گفته شهد 

 کنند قرارگرید، برای منونه:ر یماست و باید مورد مطالعه افرادی که خود را هبائی صتّو 

bahai.blogspot.com.au-http://bahai 

http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=DOB&query=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84&action=highlight&page=78
http://bahai-bahai.blogspot.com.au/
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 و:

https://partomissagh.wordpress.com 

 

آگاهی منایان است و افراد يبت عدل بدیل را مورد ی از بیداری و هایدر گوشه و کنار دنیا نشانهاکنون 

  !سه ساخته ایادی خطا اکرسابق از دادن پاسخ عاجز استّس ؤدهند که آن می قرار یمهایپرسش

ای عزیزبیش از پیش بیدار گشته وبه مسری حقیق دیانت هبائی بازگردند و مطمئن امیدوارم که احّب 

اجرا درآمهد وخواهدآمد  یاند به مرحلهر فرمودهمقّر چه باشند که وعود اهلی حتمی است وآن

طور که بیان وآگاه گردند که والیت امرالل از نظم بدیع حضرت هباءالل حذف نگردیهد ومهان

ی و فیض خداوند ابتدا وتسط حضرت عبدالبهاء یخر دوران دیانت هبائی راهامنآتا »اند:فرموده

 «.خواهد رسیدوسپس از طریق اولیاء امرالل به بشر 

 ید و خاطر را آسوده کنید. یای یاران و مشتاقان جلوه امر رمحان قلب را مطمئن منا»

  «ان الل ال يخلف وعهد لکم میعادمک وال تستاخرون ساعة و ال تستقدمون.

 (65صفحه  ،1936ـ1927)وتقیعات مبارکه 

https://partomissagh.wordpress.com/
https://partomissagh.wordpress.com/
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د مرکز عهد ومیثاق نازل گشته مبدلول این وعود اهلیه وبشارات سامیه که از قمل ایلع و کلک ملهم مُوی ّ »

ه ظاهر شهد و خواهد چه از قمل ایلع جاری البّت وآن»آیه مبارکه حتمی الوقوع است، قوله االحلی: 

  «وقدیراه املنصفون مستویأ یلع عرش الظهور من حرف ااّل  شد و ال نيبق

 (219صفحه  ،1926ـ1922)وتقیعات مبارکه 

ق بیشرتی معمول دارند به مفهوم والیت امرالل واقف امر اهلی تعّم  اگر درآیات منزله واصول»

 یوسیلههبه درک این حقیقت فائز شود که خداوند انسان را ب  و عقاًل خواهند شد. وقیت که شخصی قلبًا 

فرماید تنها نتیجه منطق پذیرش این ی یموراهامنی مظهراهلی مصون از خطا در هیکل انساین هدایت

خواهد وبد که مقام حضرت عبدا البها و اولیاء امرالل پذیرفته شود. والة امرالل نشانه  حقیقت چننی

حدی با ی پیشرفت منوده که دنیای مّت الخره انسان در حّد ابلوغ ونع بشر هستند به این معین که ب

ده که ی منوروحاین نیز به مقایم ترّق  یمدیرتيی واحد برای نظام جهاین بشر داشته باشد ودر حیطه

فرموده هوتاند امورامر را در این دور مبارک به دست بشر بسپارد )یعین والة امرالل( که بخداوند یم

از سوی حضرت هباءالل و حضرت با ب هدایت   حضرت عبد البهاء در الواح مبارک وصایا مستقمیً 

خر دوران دیانت هبائی که تا آ که امروز روزی است که شب در پی ندارد اینستمعین این .شوندیم
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ی و فیض خداوند ابتدا وتسط حضرت عبد البهاء وسپس از طریق اولیاء امرالل به بشر خواهد یراهامن

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

  «فرموده مشکلی نخواهدداشت. افرادی را که در امور امرالل مهتدی به هدایت اهلی هستند تعنی

(Lights of Guidance, Page 310) 

 

 

    

                     

 

 

   

 

 
 


