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  ،مندبهره  ه الل   نصرت  جناب   ئی،بها دیانت   امر   ولی    چهارمین   پاسخ 

  بدلی     بیت العدل   ۲۰۱۸   می     ۱۸    پیام    هب 

 موهوبی   عصمت عای اد     موضوع    رد
 

 

حقییق ایران برای معریف جایگاه رفیع والیت امر و مفهوم واقعی عهد و میثاق های هبائیان تالش

ت از پایه و اساس مصونی  عای یباهلی، مبنای گفتگو، پرسش و تردیدهای فراوان در مورد مد  

و  پرسشطرح سبب  این موضوع، از سوی دیگر .امر گردید خطای یبت بدیل محروم از حضور ویل  

ای امراهلل در بنی احب   بدیل ویل  ی در مورد شناخت مقام و منزلت یبپیگریی برای کسب آگاه

 است.  شهدفاریس زبان 
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به تکاپو واداشت تا با انتشار پیایم  ، نگراین یبت العدل خودخوانهد را برانگیخته و آن راهمماین 

جامعه آن در  هایپروتافشاینمتقن و مستدل و نحوی به مقابله با این موج فکری پر اهبام، بهو مغلق 

  !برخیزد

ی، جناب صنرت اهلل ئامر چهارم دیانت هبا از محضر ویل   ،وتسط یکی از ایادیان امر ،در این رابطه

ای افکار احب  هر چه بیشرت درخواست شد تا در صورت صالحدید، جهت روشنگری  ،هبره مند

 مرقوم فرمایند. را مطروحه در این پیامها و دعاوی نادرست ، پاسخ الزم به مغالطهزبانو فاریس ایران

مستند و  یاین خواهش را اجابت فرموده و مرقومه ،بزرگواریدر هنایت و  تکمال محب   باایشان نیز  

 مستدل ذیل را انشاء فرمودند.

 ای مظلوم ایران در آشنایی هرگر احب  دقیق این وتقیع شریف، یاری یامیدوارمی که زیارت و مطالعه

     .با معارف اصیل امر مجال مبارک و حقیقت مفهوم واقعی عهد و میثاق اهلی باشدچه بیشرت 
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 بدیل: العدل یبت اخری ینامه مورد در ایران حقییق هباییان درخواست به چهارم امر ویل   پاسخ منت

 

  ارمجندم، دوست

 و است نادرست و درست مطالب از مخلوطی حاوی ،فرمودید ارسال که اینامه روونشت مندرجات

  باشد.یم میثاق ناقضنی منطق ضعف نشانگر و نداشته تازگی اکر این فرمودید که طورمهان

  )ترمجه( اند:فرموده بیان زیر شرحهب را میثاق و عهد امراهلل ویل   لنیاو   افندی شوقی جناب

 ذرک امری آثار و الواح در ررا  مک و صراحتا   که منایدیم مالحظه را میثاق ونع دو وجود امراهلل ویل  »

 پریوانش با گفت وتانیم منجزا   یا تبشری   با اهلی پیامرب هر که است میثاقی و عهد لاو   ونع است. شهد

 پریوی و پذیرفته اوست حقیقت دمجد   ظهور و بازگشت که بعدی ظهور مظهر آنان که منایدیم منعقد

 حضرت که بست پریوانش با هباءاهلل حضرت که است میثاقی مانند میثاق و عهد دوم ونع منایند.

 پس که است مصابیحی سلسله جانشیین استقرار و استحکام منظورهب این و منایند پریوی را عبدالبهاء

 هبائیان با عبدالبهاء حضرت که میثاقی و عهد است منوال این بر و شوندیم ظاهر ظهوری مظهر هر از

 بپذیرند. فرمودند طرح که نظمی ایشان از پس که بستند

(LIGHTS OF GUIDANCE, p. 181) 
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 که میثاقی و عهد و فرمودند طرح عبدالبهاء حضرت که نظمی دانندیم حقییق مننیؤم و اهلی ایاحب  

 ،بحث مورد ینامه در که است مندرج ایشان وصایای مبارک الواح در ،بستند هبائیان با حضرت آن

 ؛اندداشته یفخـم را میثاق و عهد اصل و شهد بسنهد آن از کوچکی قسمت به فقط ،مأخذ به اشاره بدون

  :گرددیم درج نا  یع اهآن یونشته ال  یذ

لع مطمئنا   که طورمهان»  و عبارات در که است موجود یاریبس  اناتیب یهبائ یکهمبار آثار در دیمط 

این صیانت و حفظ و اهلی هدایات اعطای قاطع و جامع  یالفاظ  را اعظم العدل یبت و امراهلل ویل به رب 

 عبدالبهاء حضرت مبارک بیانات این مجله از کند، یم وتصیف را موهویب عصمت و مناید یم تضمنی

  رمایند:ف یم که است

س رعف  و حفظ تحت در شود تشکیل و تأسیس عموم بانتخاب که عمویم عدل یبت و امراهلل ویل و مقد 

 من دهند قرار آنچه هلماالفداست روحی ایلع حضرت از فائض عصمت و حراست و اهبی مجال صیانت

 عارض فقد ارضهع من و اهلل عصی فقد عصامه من و اهلل   خالف فقد خالفهم و خالفه من است. عنداهلل

  «اهلل... نازع فقد نازعهم من و اهلل
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 درشت حروف با حضرت آن ثاقیم و عهد که است ریز شرحبه ایوصا الواح در مبارک انیب اصل

 است: گشته مشخص

س فرع»  حفظ تحت در شود تشکیل و تأسیس عموم انتخابهب که عمویم عدل یبت و امراهلل ویل   و مقد 

 قرار چهآن الفداست هلما روحی ایلع حضرت از ضفای عصمت و حراست و اهبی مجال صیانت و

 فقد عارضه من و اهلل عصی فقد عصامه من و اهلل   خالف فقد خالفهم و خالفه من است. عنداهلل   من دهند

 اهلل نازع فقد نازعهم من و اهلل عارض

 و افرتق و انحاز من و انکراهلل فقد أنکره من و جحداهلل فقد جحهد من و اهلل جادل فقد جادله من و

 حصن اهلل. نقمة علیه و قهراهلل علیه اهلل غضب علیه اهلل، عنه ابتعد و اجتنب و اعتزل فقد عنه اعتزل

 و اغصان مجیع و عدل یبت اعضای و ماند مصون و  محفوظ امراهلل ویل هو من باطاعت اهلل امر متنی

 امراهلل ویل به را خشوع و خضوع و وتجه و انقیاد و متکنی و اطاعت کمال باید امراهلل ایادی و افنان

 تفریق علت و شود امراهلل تشتیت سبب و رکده بحق مخالفت منود مخالفت نفیس چنانچه اگر . باشند داشته

 «شود. نقض مرکز مظاهر از مظهری و گردد اهلل کلمة

 (۱۲ صفحه ،)الواح وصایای حضرت عبدالبهاء 
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 هوتج   و است یئهبا دیانت در امراهلل والیت سلسله یادامه و لزوم امهیت، به ناظر ،فوق مبارک بیان

 مهه مهنی برای و نیست رمیس   صیانت و حفظ زمان هر در ()حی   امراهلل ویل   از اطاعت بدون کهاین به

 و اندفرموده تیـحـصن امراهلل ویل   به نسبت خشوع و خضوع و هوتج   و انقیاد و متکنی و اطاعت به را

 فموظ   «باید» واژه از استفاده با را امراهلل اولیاء امراهلل، والیت تسلسل و تداوم به اطمینان برای

 که: اندفرموده

 مناید تعینی را بعهد هو من خویش حیات زمان در امراهلل ویل   باید»

 «.نگردد حاصل اختالف صعودش از بعد تا 

  فرمایند:یم

 صعودش از بعد تا مناید تعینی را بعهد هو من خویش حیات زمان در امراهلل ویل باید اهلی، ایاحب   ای»

 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 رس   ألولد مظهر امراهلل   ویل بکر ولد اگر هلذا باشد. کمال

 «مناید. انتخاب را دیگر غصن باید نیست مجتمع اخالق حسن اب اعراق

 (۱۳ صفحه ،عبدالبهاء حضرت وصایای )الواح
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 بیانات تأویل از را مهه که وصایا مبارک الواح انتهای در عبدالبهاء حضرت اخطار رغمیلع بدیل یبت

 به اترک  هب دهند  یم عدل یبت و امر( )مرکز امراهلل ویل   از پریوی به دستور و داشته برحذر مبارک

 یواژه ،مجله از ؛است منوده مبادرت عبدالبهاء حضرت و هباءاهلل حضرت بیانات ویلأت

 منوده تحریف و تأویل ،باشد هباءاهلل حضرت جسماین یسالله از که کیس معینهب را «دیگر غصن» 

  فرمایند:یم هباءاهلل حضرت کهحایل در ؛است

ت با أولیاء و أبنیاء أزمان و أعهاد مجیع در» این قو   عقل و گشته ظاهر ناس میان در صمداین قدرت و رب 

 را هدایت باب این ننموده ادراک را آن معاین که کلمات بعضیهب نظر که نشود راضی هرگز سلمی

 ؛هستند مبارکه یشجره این وراقا و أغصان یمنزلههب نیمحب   و مؤمننی چون و انگارد... مسدود

 مجیع در که اینست ؛آید وارد أوراق و أغصان و فرع بر هالبت   ،گردد وارد شجره اصل بر چه هر هلذا

 «.وبد خواهد و وبده ذوالجالل مجال عاشقان برای از بالیا و صدمات گونهاین اعصار

 (۳۳۸ ص ،مصر چاپ ،مبارکه الواح )مجموعه
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 وجود لزوم به خود مکایتب و الواح از بسیاری در وصایا مبارک الواح بر افزون عبدالبهاء حضرت

 برای که اندفرموده تأکید هبائی دیانت دوران پایان تا امراهلل اولیاء تسلسل و تداوم و اهلل آیات مبنی  

  شود:یم ذرک مورد چند منونه

 که است این یکی ،است نبوده سابق دورهای در که هباءاهلل حضرت دور این خصائص از باری»

 و گرفته میثاق و عهد ایلع قمل اثر به مبارکش ویم در زیرا ؛نگذاشت اختالف مجال هباءاهلل حضرت

 شکر باید مجیع منوده مسدود را تأویل اوباب و رکده صتریح را کتاب مبنی   و فرموده بیان را کل مرجع

 انقیاد و اطاعت باید هلذا نگذاشته تردد مجال و فرموده راحت را کل کمبار دور این در که کنند خدا

 «.داشت تام هوتج   و منود

 (۱۶۹ صفحه ،٤ جلد ،عبدالبها حضرت مکایتب از )منتخبایت

 شود پیدا مذهب هزار هبائیان در روز یک در مناند محفوظ میثاق هقو   به امراهلل حصنی حصن اگر»

 بنی در تفریق که امراهلل صیانت محض مبارك دور این در ویل شد حاصل سابق دورهای در چهچنان

 که فرمود معنی   مرکزی و گرفت پامین و عهد ایلع قمل اثر به الفدا له روحی مبارك مجال نشود اهلل حزب
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 مجال محایت صون در و واقع مطابق بگوید و نبگارد او چهنآ اختالف رافع و است کتاب مبنی  

 «.است فاقآ از اختالف رفع میثاق و عهد این از مقصد محفوظ خطا از مبارك

 (۱۶۵ صفحه ،٤ جلد ،مکایتب از )منتخبایت

 فرمایند:یم نیز

 بحث و جدال اهلیه مسائل از لهأمس در نفس دو اگر که اینست اهلی کتاب صریح اهلی ایاحب   ای باری»

 دو میان در که اینست اهلی قطعی امر این حکمت باطلند، دو هر منایند منازعه و اختالف و منایند

 اگر کنند، گفتگو یکدیگر با تمحب   و الفت هنایتهب نشود، نزاع و جدال اهلی ایاحب   از نفس

 مبنی   از را حال حقیقت و نامنیند تکمل   طرفنی دیگر کنند سکوت ،آید میانهب یامعارضه اندک

 «.فاصل حمک است این کنند سؤال

 (۳۳ صفحه ،۳ جلد ،عبدالبها حضرت )مکایتب

  چننی:مه
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 منصوص مبنی یاتآ این برای از لکن نیست؟، گویدیم که است، میزان اهلل یاتآ گویندیم»

 اهلل آیات در صترف و دخل عوضی طالب جاهل یا و مبغضی مغل هر که آن نه شهد تعینی مخصوص

 مناید، معین خود هوای به و مناید

 «.العمل یف الراسخون و اهلل اال تأویله الیعمل

 (۲۹۵ صفحه ،٤ جلد ،عبدالبها حضرت مکایتب از )منتخبایت

  فرمایند:یم تأکید و

 «.شد خواهد ظاهر و قمحق   بدان یقنی صادر، میثاق قمل از چهآن»

 (۱۵۶ ص ،۷ جلد ،عبدالبهاء حضرت )مکایتب

 حیات روزهای آخرین تا حت   ،خود امر والیت دوران سال شش و یس طی   امراهلل ویل   لنیاو  

 و فرمودند تأکید هبائی دیانت دوران پایان تا امراهلل والیت وتایل و تداوم و تسلسل به جسماین

  که: شدند یادآور
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 مدلولهب گشته نازل میثاق و عهد مرکز دمؤی   ملهم کلک و ایلع قمل از که هسامی   بشارات و اهلیه وعود»

 و شهد ظاهر هالبت   جاری، ایلع قمل از چهآن و» االحلی: قوله است، الوقوع حتمی مبارکه یآیه این

 «ظهورال   عرش یلع مستویا   املنصفون یراه قد و اال   حرف من النیبیق و شد خواهد

 (۲۱۹ صفحه ،۱۹۲۲-۱۹۲۶ مبارکه )وتقیعات

 )ترمجه( فرمایند:یم

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

 وسیلههب را انسان خداوند که شود فائز حقیقت این درک به عقال   و قلبا   شخصی وقت شد. خواهند

 پذیرش منطیق هـجیــتن تنها فرمایدیم راهامنئی و هدایت انساین هیکل در خطا از مصون اهلی مظهر

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

 که منوده پیشرفت یحد   در انسان باالخره که معین این به ؛هستند بشر ونع بلوغ ینشانه امراهلل والة

  دنیای
 مقایم به نیز روحاین یحیطه در و باشد داشته بشر جهاین نظام برای واحد مدیرتیی با حدیمت 

 امراهلل( والة )یعین بسپارد بشر دست به مبارک دور این در را امر امور وتاندیم خداوند که منوده قیتر  



 

12 
 

 و هباءاهلل حضرت سوی از مستقامی   وصایا مبارک الواح در عبدالبهاء حضرت یفرمودههب که

 پایان تا که اینست ندارد پی در شب که است روزی امروز کهاین معین شوند.یم هدایت باب حضرت

 اولیاء طریق از سپس و عبدالبهاء حضرت وتسط ابتدا خداوند فیض و ییراهامن هبائی دیانت دوران

 این پذیرش در شود هباءاهلل حضرت مقام ادراک و امیان به نائل کیس اگر رسید خواهد بشر به امراهلل

 مشکلی فرموده تعینی هستند اهلی هدایت به مهتدی امراهلل امور در که را افرادی ایشان که حقیقت

 «داشت. نخواهد

(Baha’i News, No. 232, p. 8, June 1950) 

 (Compilations, Lights of Guidance, p. 309) 

 

 بدون که هاآن یساخته سهمؤس   سپس و سابق خطاکار ایادی ابتدا ،گذشته یدهه شش طی

 وامنود انحرایف و نادرست مطالب ونشنت با که اندکوشیهد ،هنادند العدل یبت نام آن بر غلطبه استحقاق

 مذکور حقییق عدل یبت مهان بدیل یبت که وتمه   این با و اندنشهد عهد نقض و اشتباه مرتکب که منایند

 اام   ؛منایندیم میثاق و عهد از صحبت و اعظم عدل یبت وبدن خطا از مصون از است؛ وصایا الواح در
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 که شوندیم و شهد اعمایل مرتکب اشتباه به ای عمد به هاآن که منایدیم ثابت هاآن اعمال و هاونشته

  سازد.یم آشکار حقیقت یانمتحر   بر را آنان عاهایاد   بطالن و دهدیم قرار ناقضنی ردیف در را آنان

 و رتکیب چگونگی و اعظم یا عمویم عدل یبت تشکیل ینحوه درباره عبدالبهاء حضرت میثاق

 :است شهد بیان ایشان وصایای بارکم الواح در زیر شرحبه آن تریتب

 نفوس عینی عمویم انتخاببه دیبا خطاء   کل   من مصونا   و ریخ کل   مصدر اهلل جعله یذال   عدل تیب اام  »

 و یاهل نید بر ثابت و ییدانا و عمل مطالع و یاهل یتقوا مظاهر دیبا اعضاء و شود لیتشک مؤمنه

 عدل تیب بالد عیمج در عینی ستیعموم عدل تیب مقصد و باشند انساین ونع عیمج خواهریخ

 است امور کل   مرجع مجمع نیا .دیمنا انتخاب عمویم عدل تیب عدل وتیب آن و شود لیتشک خصویص

س و  حل مجلس نیا در مشکله لئمسا عیمج و نه موجود یاهل صنوص در که احکایم و نیقوان مؤس 

 اتبالذ   تاجامتعا در اگر و .نعزلیال ممتاز اعظم عضو و مجلس نیا سد  مق سیرئ امراهلل   ویل   و گردد

 در که دیمنا ارتکاب یگناه اعضا از یعضو چهچنان اگر و .دیفرما ینیتع یلیوک و بینا نشود حاضر

ت بعد دارد، او اخراج تی  صالح امراهلل   ویل   شود، حاصل یضرر عموم حق    گری د شخص مل 

ه حکومت و است عیتشر مصدر عدل تیب نیا .دیمنا انتخاب  گردد ذیتنف دی  مؤ دیبا عیتشر .ذیتنف یقو 
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ت دو نیا امیالت و ارتباط تا شود عیتشر نیمع و ریظه دیبا ذیتنف و  نیرز و نیمت اصناف و عدل انینب قو 

 «شود. نیبر هبشت و میلنعاةجن   میاقال و گردد

 (۱۵ صفحه ،عبدالبهاء حضرت وصایای )الواح

 چه)چنان خصویص عدل بیوت سوی از اعظم یا عمویم عدل یبت اعضاء باید مبارک بیان به نبا

 مجمع آن تا باشد داشته عههدهب را مجمع آن ریاست امراهلل ویل   و شوند انتخاب باشند( شهد تشکیل

 مبنی   از بمرک   که گرددیم محسوب اعظم یا عمویم عدل یبت مجمعی تنها اصوال   شود. «خطا از مصون»

 بدون را ایسهمؤس   هیچ و باشد ی()مل   خصویص عدل بیوت یوسیلههب منتخب اعضاء و اهلل آیات

 رمقر   نامید. اعظم عدل یبت وتانمنی الینعزل( ممتاز اعظم عضو و سمقد   )رئیس امراهلل ویل  

 منظور این به ایمناینهد ،نیابد حضور عدل یبت جلسات در امراهلل ویل   دالیلی به نبا اگر که اندفرموده

  دارد. را خاطی یاعضا اخراج صالحیت امراهلل ویل   تنها که اندفرموده صمشخ   عالوههب ؛مناید تعینی
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 امراهلل ویل   گاه هر که اندفرموده مشخص ۸۳ صفحه ،هبائی دور کتاب در امراهلل ویل   لنیاو   چننیمه

 آن تجدیدنظر در تأکید و ابرام باید ،دهد تشخیص منزله آیات روح با مباین وجدانا   را صتمیمی»

  «.مناید

 شباهت نام جز ،فرمودند رمقر   عبدالبهاء حضرت که عدیل یبت با که ایسهمؤس   ،فوق مراتب بر نبا

 که است امراهلل ویل   لنیاو   افندی شوقی جناب بیان مشمول و است الزم شرایط فاقد و ندارد

  اند:فرموده

 مشروحا   هاهلی   صحف در که همساوی   شرایط و اصول و تعلامیت حسب بر و اهلی نظام به که هیئت هر»

 آن ،نشود تشکیل و انتخاب املنیع املرکز و الرفیع املقام هلذا یلیق و نیبغی کما اکمال   است مسطور و مثبوت

 غری قواننی و سنن و احکام وضع و تشریع حق   از و ساقط روحاین یرتبه و اصلی اعتبار از هیئت

 «.محروم علیا مطلقه قوه و اسین اشرف از و ممنوع منصوصه

 (۲۴۰ صفحه ،۱۹۲۲-۶۱۹۲ ،مبارکه )وتقیعات
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خواهند بدانند که بر طبق الواح مبارک وصایای دانند یا منیمنی ،مورد بحث یونیسندگان نامه

 عدل یبت دائمی یسئر اهلل، آیات مبنی   امر، مرکز امراهلل ویل   دیانت هبائی:حضرت عبدالبهاء در 

 گناهی مرتکب که اعضاء از عضوی اخراج تصالحی   که است مقایم تنها است، عظما یا عمویم

 است، امراهلل ایادی یکننهد منصوب و تعینی دارد، را شود حاصل ضرری عموم حق   در که شود

  .است او به راجع اهلل حقوق که است مقایم تنها و باشدیم حیاتش زمان در خود جانشنی یکننهد تعینی

 تا اندپرداخته میثاق و عهد از غلط تعریفی به صنوص انگاشنت نادیهد با بدیل یبت اکراناندر دست

 یفرموده طبق کهحایل در منودند عهدشکین که آناین از اطاعت یعین میثاق و عهد که منایند القاء چننی

 مبنی   حضور و وجود در هباءاهلل حضرت میثاق و عهد امراهلل ویل   لنیاو   و عبدالبهاء حضرت مبارک

  است. متبادر و یمتجل   اهلل یاتآ

 از اطاعت به امراهلل که اندفرموده مشخص صراحتا   خود وصایای مبارک الواح در عبدالبهاء حضرت

 مخالفت امراهلل ویل   با که است کیس ناقض و ماند خواهد محفوظ و مصون ،است امراهلل ویل   که کیس

  شود: امراهلل تشتت سبب و منوده
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 مجیع و عدل یبت اعضای و ماند مصون و محفوظ اهلل امر ویل   هو من اطاعتهب اهلل امر متنی حصن»

 ویل   هب را خشوع و خضوع و هوتج   و انقیاد و متکنی و اطاعت کمال باید اهلل امر ایادی و افنان و اغصان

 و شود امراهلل تشتیت سبب و رکده حقهب مخالفت منود مخالفت نفیس چهچنان اگر ؛باشند داشته امراهلل

 «.شود نقض مرکز مظاهر از مظهری و گردد اهلل کلمة تفریق تعل  

 (۱۲ صفحه ،عبدالبها حضرت مبارکه وصایای )الواح

  داشتند: مرقوم امراهلل والیت درباره افندی شوقی جناب

 از و بکاهد منزلتش از و گردد متزلزل نبیانش و افتد خطر در امراهلل وحدت سهمؤس   این بدون»

 جهت که هداتیی و ماند صنیبیب باملره دارد احاطه دهور طی در امور عواقب بر که فیضی یواسطه

هتقنین وظائف و حدود تعینی  «.شود سلب است ضروری منتخبنی یی 

 (۰۸ صفحه ،ئیهبا )دور

  فرمودند: مرقوم بدیع ۱۰۵ رضوان وتقیع در امراهلل ویل   لنیاو  
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 دو بر نبیادش سابقه و مثیلیب و فرید ادیان تاریخ در ممتاز عامل سقیمه باطله انظمه از بدیع نظم این»

 عدل یبت ثاین رکن و است بتینی مصدر که هاهلی   والیت رکن اعظم و لاو   رکن استوار، رکنی رکن

 و امر شارع احکام بنی کتفکی اهلی نظم این در کهچنانمه ؛است تشریع مرجع که اهلی اعظم

 از نیز بدیع نظم رکننی انفصال نه. ممکن منوده بتینی میثاقش و عهد مرکز که اشهاساسی   مبادی

 «.محال و ممتنع یکدیگر

 (۳۰۱ صفحه ،شرق ااحب   به خطاب ،مبارکه )وتقیعات

 به را عبدالبهاء حضرت وصایای الواح اسایس رکن دو این که روابطی اکمل تشریح و بتینی

 از بعد اولیاء یعههدهب را منایدیم مرتبط میثاق مرکز و آینی شارع به را یک هر و صلمت   یکدیگر

  فرمودند: لمحو   خود

 نظم مشید نبیان این رکن دو عدل یبت و امر والیت وظائف و خصائص بتینی به است الزم حال»

 گردد. مبادرت اداری
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 این مقصود و حدود از خارج منایندیم وظیفه انجام ساتمؤس   این با که ایمختلفه عناصر اکمل تشریح

 باشد.یم امراهلل اسایس حقایق منمتض   که است رساله

 به را عبدالبهاء حضرت وصایای الواح اسایس رکن دو این که روابطی اکمل تشریح و بتینی

 که ایست وظیفه منایدیم مرتبط میثاق مرکز و نییآی شارع به را یک هر و صلمت   یکدیگر

 «. منود خواهند ایفا یلیق و نیبغی کما راآن آینهد هاینسل

 (۷۷ صفحه ،هبائی )دور

 دور کتاب و عبدالبهاء حضرت وصایای مبارک الواح دانندیم یهبائ را خود که افرادی الزمست

 را اصولش نفسه به هبآءاهلل   حضرت» که اداری نظم امهیت به تا منایند مطالعه را امراهلل ویل   لنیاو   هبائی

 تنفیذ و تکمیل مأمور که هیئت به و اندفرموده معنی   را اشکلمه مبنی   و استوار را تأسیساتش و بیان

ه احکام  مابه و امراهلل   تقو   رمز خود مجله این و اندرکده عنایت الزم اختیارات وبده اششرعی 

 و خصائص» به و برند پی «است زیتج   و انشقاق از وقاتیش و حفظ ضامن و ادیان سایر از االمتیازش

د نبیان این رکن دو عدل یبت و امر والیت فیوظا  حقییق مسری به و یافته آگاهی «اداری نظم مشی 
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 به اندفرموده مقرر چهآن و است حتمی اهلی وعود که باشند مطمئن و دبازگردن هبائی دیانت

 هباءاهلل حضرت بدیع نظم از امراهلل والیت که گردند آگاه و آمد خواهد و درآمهد اجرا یمرحله

 فیض و راهامنیی هبائی دیانت دوران خرآ تا» اند:فرموده بیان که طورمهان و نگردیهد حذف

 «.رسید خواهد بشر به اولیاءامراهلل طریق از سپس و عبدالبهاء حضرت وتسط ابتدا خداوند

 

 «مندهبره اهللصنرت»


