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)2قاموس الواح وصايا( جلد   
  

0Bبيت عدل جعلی و پيروان او  
   

 

 
 
 
 

هدف اين کتاب اثبات نقض ميثاق ايادی و بيت عدل جعلی 
 ،و پيروان انهاست. اميد است که خواننده با تحری حقيقت
خارج از تعصبات و تقاليد، به دقت مواضع مختلف اين 
کتاب را مورد توجه قرار دهد و بدون هيچ پيش داوری 

بتواند حقايق موجود را از صافی دل عبور دهد. البته 
حقيقت اين نقض ميثاق، بسيار ساده و روشن است لهذا 
شدت تعصب و تقليد در پيروان اين بيت عدل جعلی به 

اندازه ای مشاهده گشت که حتی در موارد بسيار روشن 
نيز توضيح مسائل شود و الزم به ذکر است که استدالل 
های موجود در اين کتاب به آيات و بيانات الهی ارجاع 

 داده شده اند.

 

ما از نگرش های شخصی پرهيز کرده ايم تا القای شبهات 
نشود و حتی بسيار کم به بيانات اديان سالفه رجوع کرده 

ايم و گاها برای تاکيد، مذکور شده اند و در همه جا، 
 مسائل به روشنی و دقت، بيان شده اند.

از سوی ديگر به لحاظ اينکه اين بيت عدل جعلی، دستور 
عدم تفکر و عدم قرائت آثار مخالف انها را به پيروان 
خودش داده است لحاظا اگر پيروان اين بيت جعلی می 

خواهند که اين کتاب را قرائت نکنند الاقل قرائت ان را به 
بيت عدل خودشان ارجاع دهند و از بيت عدل جعلی اشان 
درخواست جوابی معقول نمايند اگر چه چنين ايمان چشم و 
 گوش بسته ای معلوما مذموم و باطل بلکه مضحک است.
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4. 

 

اشعاری در وصف جمال قدم 
 و حضرت عبدالبهاء

  

1Bاشعاری در وصف جمال قدم و حضرت عبدالبهاء 
 

 

ُسلطان عشق 

ای    حضرت    عبدالبهاء       سلطان  عشق سلطان  ما 

ند   در  نزد  تو       عبدالبهاء   هستی   شما  اشاهان  کی

هم در زمين هم در  وراء       اما  بشر  در  چشم  ما  

هم  صاحب  قلبی  بزرگ       هم  در  کمال   عقل  ما 

بعد  از  غروب  شمس  هو      مثل    قمر    مهتاب  ما  

گويا که رجعت  کرده است      از     آسمان   عباس  ما 

 

جمال اَقدس 

آمد   جمال   اَقدس     در جلد   ِانس ُملّبس  

شخص  شخيص  هللا          در شکل ِانس مشّخص 

 هم اولين ايشان                       هم آخرين مقّدس 

از طالع ظهورش          شمس و قمر ُمقرنس 

 از پيش بشارت دادش                  ان عدد مسّدس

 حق منيع برون شد                   از پردۀمسندس

ناخوانده درس واما        استاد    هر   ُمدّرس 

يفعل    ما     يشاء        بيرون  ز  هر  مثلّث 

 شاه و گدا يکی شد              هم مرد و هم موّنث

 هر ان ندای غيبی                  آمد ز ان محّبس

 موّسس  اشآيين   پاک   يزدان          شد  با  َدم
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2Bايادی و روحيه خانم 
تصوير باال مربوط به همسر حضرت شوقی (ماری ماکسول) است که يک زن 

آمريکايی بوده است و لقب او روحيه خانم است. ايشان هسته و مرکز اين نقض عظيم 

است. اين خانم همان کسی است که پيروان بيت عدل جعلی، او را مانند ملکه ای الهی 

که از افق جّنت اعلی اشراق نموده باشد، پرستش می کنند و عکس های اين زن، در و 

ديوار خانه های پيروان بيت عدل جعلی را مزّين نموده است کسی که متّهم اول در 

قتل ( احتمال بسيار قوی) اولين ولی امر آيين بهائی يعنی حضرت شوقی افندی است 

که از داليل اين امر می تواند رياست و وراثت و سياست و حسادت و غيره باشد که 

بحث ان مقداری در اين جلد و بحث کلی تری در اين باره، در جلد اول قاموس الواح 

 وصايا مذکور، که عنوان ان " وصّيت خيانت شده" است.

تصوير زير تعدادی از ايادی امر زمان حضرت شوقی را نشان می دهد که به حول 

ملکۀ قرمز پوش خود، جمع شده اند و نقش اساسی در تزلزل اساس آيين بهائی را ايفاء 

می کنند. اين ايادی به حول اين ملکۀ قرمز پوش، گرد آمده و شورايی غير قانونی 

تشکيل داده و عليه شورای بين المللی بهاييان اقدام نموده و ان را منحل کرده و خود 

را به رياست امرهللا انتصاب نموده و در نهايت به صورت کامال نامشروع و حتی 

غير قانونی، دست به تاسيس موسسه ای بنام بيت عدل می زنند که داليل عدم اعتبار و 

 نامشروعيت ان در اين کتاب بحث شده است.
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 تحری حقيقت .1
 "اول اساس بهاء هللا، تحری حقيقت است يعنی نفوس از تقاليدی که از آباء و اجداد موروث مانده منزه و مقدس گردند" (خضرت بهاء هللا)

 برای فهم تحری حقيقت تنها همين بيانی که در کتاب حيات بهائی مذکور است کافی است.
" تعصب در لغت جانبداری و حميت است و در اين مورد عالقه شديد با رای و عقايد مختلفه است. تعصبات هميشه مانع از تحری حقيقت است زيرا حب و 
دلبستگی بيک رای و عقيده هر چند هم برهان و دليلی داشته باشد سبب ميشود که انسان از جستجو و تحقيق خودداری کند و دل بمعتقدات مانوسه خويش 

بسته و قناعت کند و در قبال پافشاری بر ان عقائد، خود را مستغنی از هرگونه اطالعات خارجی داند  اينگونه دلبستگی و تعصبات شديده است که در 
تبليغات مستمره و تلقيات متواليه آلت اجراء مقاصد گرديده جمعيت های زيادی از افراد بشر را که برادران و خواهران يکديگرند و بندگان يک خداوند و 

 مليت بجان يکديگر انداخته و جنگ های موحش و مهيب را بوجود – نژآد – وطن –مرزوق از يک خوان نعمتند دشمن و مخالف يکديگر ساخته بنام دين 
 اورده است."

 حضرت بهاء هللا می فرمايند که 

"اليوم بر هر نفسی من عندهللا فرض شده که بچشم و گوش و فواد خود در امر او مالحظه نمايد و تفکر کند تا از بدايع مرحمت رحمن و فيوضات حضرت 
سبحان باشراقات شمس معانی مستنير و فائض شود و علتی که جميع ناس را از لقاء هللا محروم نموده و بما سواه مشغول داشته اينست که بوهم صرف 

کفايت نموده اند و بانچه از امثال خود شنيده قناعت کرده اند، براههای مهلک تقليد مشی نموده اند و از مناهج تجريد محروم شده اند. امر الهی چون صبح 
نورانی واضح و الئج بوده. اينکه بعضی از ادراک او محتجب مانده اند نظر بانست که گوش و قلب را بااليش کلمات ناس الوده اند و اال اگر ناظر به اصل 

 )247: صفحه 1ميزان معرفت الهی باشند هرگز از سبيل هدايت محروم نگردند." ( ايات الهی- جلد

 بيت االيادی می نويسد 

" در امر بهايی هيچ کشيش يا روحانی وجود ندارد و اين محفل روحانی محلی است که امور را هدايت می کند و مواظب صحت روحانی افراد احباء است. 

  عضو تشکيل می شود که در جّو روحانی از طريق رای مخفی و به وسيله همه افراد بالغ جامعه انتخاب می شوند."9محفل روحانی محلی از 

 حال انکه حضرت بهاء هللا می فرمايند

 "يا ابن الوجود! کيف نسيت عيوب نفسک و اشتغلت بعيوب عبادی؟ من کان علی ذلک فعليه لعنه مّنی"

 اينها از مراسم شريف ضيافت در آيين بهائی، يک مجلس تفتيش عقايد ساخته اند لهذا تک تک اين جمعيت را، تحت تسلط خود قرار می دهند..

 علت اين انحراف اين است که اطاعت، از عقل پيشی می گيرد و حضرت محمد سالم هللا عليه چه زيبا می فرمايند

 " من ال عقل له ال دين له"
 خود اينها به مردم جهان درس تحری حقيقت می دهند مثال در کتاب " ديانت بهائی" از مارتين داگالس که

 " تحری حقيقت، افراد بشر را قادر می سازد که دريابند چرا عقيده و يا نظريۀ بخصوصی به ايشان تحميل شده و يا خود انرا بوراثت دريافت داشته اند."

اما اعمال خود اين شخص (مارتين داگالس) در تضاد کامل با کالم خود او بوده است چنانکه اکنون اين بيت عدل عمومی نا معتبر، نه به پيروان خود اجازۀ 

 تحری حقيقت می دهد و نه خودش تحری حقيقت می کند!

و واضح است که ترس، باعث بی عقلی می شود بلکه باعث کوری می شود و هيجان و اضطراب، بر ان می افزايد و در واقع انچه، اصل حرام در شرب 

مسکرات است، الکل نيست بلکه هر چيزی که از عقل انسان بکاهد حرام، چه که مسکر محسوب و دين، اعظم مسکرات است هنگامی که روح زنده ای در ان 

 نباشد که هدايت دائم نمايد بلکه دين در غياب پزشک حاذق ان که اولياء الهی هستند مثل چاقو در دست کودک است.

لذا در غياب اولياء الهی که فهم آيات و بيانات الهی به صورت مخصوص مصون از خطا، به انها عنايت شده است بی دينی بسی بهتر از دين چرا که اگر 

الکل باعث زوال لحظه ای در عقل می شود اما دين در غياب معلّم حّی ان، نتيجه اش بی عقلی دائم است چنانکه اکنون در ميان ملل عالم، اين تناقضات حاکم 

 بر اين بيت عدل نامعتبر، باعث شده است که مردم دنيا، تمسخر بهايی ها و متعاقبا تمسخر آيين جمال قدم نمايند.

کار به جايی رسيده است که اين بيت نامعتبر،اخذ تفکر از پيروان خود کرده است و تحری حقيقت را منوط به بيت عدل کرده است و اين احباء پيرو نقض، نه 

تنها درک اين توهين علنی را نمی کنند بلکه به اين قضيهبه خود می بالند و به خود می گويند که ببينيد که ما تا چه اندازه ای مطيع هستيم که حتی فکر هم نمی 

 کنيم.
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 اين امت مسخ شده يک بار از خود سوال نکرده اند که معنی آيات الهی را بايد از چه کسی پرسيد؟

 اين امت پيرو بيت نامعتبر، حتی تحمل شنيدن بيانات حضرت شوقی را در خصوص واليت الهی ندارند!

 مثال در يک دستنوشته، اين بيت صريحا لغو تفکر و انديشه را در حقايق امر می کند:

"دقيقا در اين رابطه است که احباء بايد اهميت خضوع و صداقت تعقلی و فکری را دريابند. ادوار ماضيه، به اين علت که مومنين به ظهور الهی بيش از حد 

مشتاق بودند پيام الهی را در چارجوب تفکر محدود خويش قرار دهند، اصول اعتقادی را ورای قدرت و توان خود تعريف کنند، اسرار و رموزی را که تنها 

حکمت و تجربه عصر بعد از ان قابل درکش می ساخت توضيح دهند، حقانيت امری را به اين علت که مطلوب و ضروری به نظر ميرسيد مورد مباحثه و 

استدالل قرار دهند، خطاهای بسياری رخ نمود. ما بايد از چنين مصالحه هايی با حقيقت اساسی، از چنين غرور و نخوت فکری با دقت و صداقت، اجتناب 

 نماييم."

 اين مکتوب را با اين بيان مبارک از حضرت بهاء هللا به قول حضرت عبدالبهاء قياس کنيم

"نفوسی که منصفند فحص می کنند تحقيق و تدقيق ميکنند، همان فحص و تدقيق سبب هدايت انها ميشود ... ميگويند ميرويم ميبينيم و تحری حقيقت 
 مينمائيم. (عبدالبهاء، خطابات)

 اگر شما اين امت را فريب داده باشيد حاال با اجتناب از تحقيق و استدالل، چگونه اگاهی يابند؟

يا به عنوان مثالی از شدت عدم تحری حقيقت در اين پيروان نقض، اخيرا از سوی آژآنس اينترنت بهائی ( مت واينبرگ) و بنا به سفارش مرکز جهانی بهائيت 

يعنی بيت العدل نامشروع بصورت کامال عجوالنه از حضور بهائيان در سايت فيس بوک و در صفحه شخصی مارتين الوالی که ظاهرا از بهائيان ارتدوکس 

 می باشد شديدا اظهار نگرانی کرده و حضور در اين صفحه را تهديدی بر عليه جوانان بهائی دانسته است. 

 اصل اين بيانيه را بدون هيچ دخل و تصرفی در اينجا می اوريم تا بحثی نباشد.

 کلّيه محافل روحانی ملّی مالحظه فرمايند
 ياران عزيز معنوی

هر يک از محافل روحانيه بايد در مورد ضرورت و روش صحيح اگاه کردن حکيمانهء احباء از اين وضعيت را مّد نظر قرار داده با مشورت و مساعدت 

مشاورين اقدام نمايند. بديهی است که در مبادرت به اين عمل بايد از ايجاد هر گونه اضطراب يا کنجکاوی در مورد ماهيت مطالب ناقض ميثاق در اينترنت 

امتناع شود. قصد داريم هدايت کلی بيشتری را در ايندهء نزديک فراهم اوريم که احبای الهی به چه نحو می توانند به نحوی سازنده و عاری از خطر از شبکه 

 های اجتماعی انالين استفاده نمايند.

 کال هنگام تحری حقيقت می گويند که حقيقت برای انها مثل خورشيد روشن است و نيازی به انديشه ندارند!

به پيروان خود می گويد که شما تفکر نکنيد که اشتباه می کنيد بگذاريد انها تفکر کنند و بيانيه صادر کنند و جالب است که در بيانيه هايی که از طرف اين بيت 

 االيادی صادی می شود به موارد زير می رسيم که

 به نصوص مبارکه استنناد ندارد. .1
 مخالف قول خود انهاست. .2
 به انصاف ناظر نيست. .3
 نقض وحدت عالم انسانی است. .4

شما حتی حق نداريد کسی را از مطالعۀ آثار مخالف دين، منع کنيد چنانچه انسانها در دانشگاه ها می توانند آزادنه، نظريۀ داروين را مطالعه کنند و يا نظريات 

 ماکياولی را در سياست مطالعه کنند و بسياری از آثار ديگر که کال مخالف وجود خدا هستند و چه جايی است برای شما به عنوان يک سازمان غير مشروع.

اگردين ديگری به پيروان خود، بگويد که حق مطالعۀ آثار حضرت بهاء هللا را ندارند ايا کار انها درست است که کار شما درست باشد حال انکه اينجا مساله، 

مطالعۀ آثار مخالف حضرت بهاء هللا هم نيست بلکه مخالفين شما پايبند به اصول حضرت بهاء هللا هستند بلکه شما را ناقض ميثاق می داتند و اتفاقا بر خالف 

 شما ادله و برهان بسيار برنده ای دارند که شما از اينکه پيروان شما انها را مطالعه کنند وحشت داريد.

از سوی ديگر شما از کجا فهميديد که هر کسی که وارد مطالعه، در آثار مخالف شما شود شخصی نااگاه است و اصال مگر شما همۀ احباء را از مطالعۀ آثار 

 مخالف خودتان، منع نکرده ايد پس ديگر چرا بهانۀ نااگاهی برای احباء مياوريد مگر اينکه شما فرض کرده ايد که احباء شما، همه نااگاه هستند! 

 قول شما مخالف اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء است که
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" تعاليم الهيه در اين دور نورانی چنين است که نبايد نفوس را توهين نمود و به جهالت نسبت داد که تو ندانی و من دانم بلکه بايد به جميع نفوس به نظر 
احترام نظر کرد و در بيان و دالالت به طرز تحری حقيقت مکالمه نمود که بياييد مسائلی چند در ميان است تا تحری حقيقت نماييم و ببينيم چگونه و 

 چسانست. مبلغ نبايد خويش را دانا و ديگران را نادان شمرد."
شما به محالفل روحانی دستور داده ايد که اعضای محافل، مشورت کنند اما می گوييد مشورت انها بديهی است که بايد به اين نتيجه برسد که مردم از مطالعۀ 

 اثار مخالف شما، منع شوند اما دستور را، ديگر چه نيازی به مشورت!

 حضرت بهاء هللا می فرمايند که
  صدق و راستی اساس جميع فضائل عالم انسانی است."

اگر شما واقعا صادق هستيد چرا بجای اينکه سايتيايجاد کنيد تا به سواالت و تناقضات مردم، پاسخ دهيد دستور اکيد می دهيد که اين مردم، وارد سايت های 

مخالف شما نشوند واگر مطالعه کنند مجازات می شوند حال انکه مخالفين شما تماما ايات و بيانات الهی را در سايت های خود قرار داده اند و منع شما، منع 

 احباء، از ايات و بيانات است.

و جالب است که شما که خود را بيت العدل می ناميد يک ايميل برای دريافت اعتراض و شکايات نداريد و به صورت نامعلومی با تعدادی از منتخبين خود در 

 ارتباط هستيد تا دستورهای شما را اجرا کنند.

 با توجه به اين بيان مبارک از حضرت عبدالبهاء 

" بايد بوصايای الهيه عامل شويد زيرا اين وصايا عالج هر دردی است اين عالج را بکار بريد در فکر خدا باشيد در مسائل الهيه مذاکره کنيد در شئون 
 ماديه مستغرق نگرديد مقصد از ايمان تزکيه نفوس و نتيجه عرفان تصفيه قلوب است."

ی توان مذاکره ای به صورت انالين يا روی يک وبالگ، مابين کسانی که مدعی لذا شما بجای مذاکره، گروهی را طرد و گروهی را منع می کنيد حال انکه م

 حق هستند برگزار کرد چنانکه می فرمايند 

 " اگر سالطين موجود، امکان مباحثه با علماء را برای ايشان فراهم می اوردند حقيقت امر بر اهل اکوان معلوم و مشهود می گشت."
شرط انصاف اين است که هم مطالب خود را و هم مطالب مخالف خود را، در سايت خود قرار دهيد تا احباء الهی ببينند چگونه شما به عصمت الهی اين 

 اعتراضات را با احکام کتاب اقدس پاسخ می دهيد!

اصال چرا مدعی های واليت اعم از ولی امر و اعضای بيت نمی آيند تا با هم مباهله کنند مثال وارد قفس شير شوند تا معلوم شود کدام يک بر حق هستند مگر 

 نه اين است که شير، ولی امر را نخواهد خورد؟ 

 در لوح مالح القدس حضرت بهاء هللا، طغيان مدعيان محبت را پيشگويی می کنند

" در حين مهاجرت از عراق اکثری از عباد را اخبار نموديم بما ظهر و يظهر چنانچه اگر الواح منزله قرائت شود کل تصديق مينمايند انچه را که در اين 
 لوح از قلم صادق امين جاری شده"

 بياناتی هستند که نشان از امتحانات و افتتانات شديد است چنانچه حصرت عبدالبهاء می فرمايند

 " امتحانات هر امری به قدر عظمت ان امر است. چون تا به حال چنين ميثاقی صريح به قلم اعلی وقوع نيافته لهذا امتحانات نيز عظيم است"
 و حضرت بهاء هللا از پيش به فتنه ای عظيم اخبار می کنند برای کسانی که در ظل امر هستند

" فوهللا اّن الذين يدخلون فی ظلّک ستاخذهم عذاب فتنه العظيم، قل تال هذا محک هللا قد الستقام بالعدل و يفصل بين الحق و الباطل و و الشک عن اليقين..." 
 (لئالی الحکمه)
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 پيش فرض اطاعت هنگام تحری! .2

 }144 : صفحه 2"اولين تعليم حضرت بهاء هللا تحری حقيقت است بايد انسان تحری حقيقت کند و از تقاليد دست بکشد. (خطابات حضرت عبدالبهاء – جلد 

بسياری از احباء در اين سالها سواالت خود را مبنی بر خطاهای موجود در تصميمات اين بيت االيادی که توسط ايادی تاسيس شده استارائهداده اند چنانکه اين 

 موسسه که خود را به ناحق بيت العدل اعظم ناميده است معترف که

" به نظر می رسد که مسائل مطرح شده به دو نکته منتهی می گردد. اول اينکه ايا بيت العدل اعظم صالحيت تبيين موّثق را دارد و دوم اينکه ايا هيچ کس 
حق به چالش گرفتن مرجعيت يا اقدامات بيت العدل اعظم را دارد يا نه؟ اگر برخورد با اين مسائل، توام با تفاهم و اتحاد که زير بنای همۀ تعاليم بهايی است 

 باشد، مسائل روشن می گردد اما اگر متحری تحت تاثير روحيه عدم اعتماد و مخالفت قرار گرفته باشد، ان وقت مشکالت بی پايان بروز می نمايد."
 يعنی چه که اگر تحری حقيقت کنيم، مشکالت بی پايان حاصل می شود؟

 بيتاالياديمکتوبکردهاستکهيا 

 " وتوضيحاتبيتالعدالعظمکهبهفرمودةحضرتعبدالبهاءدربارة ... سواالتمربوطبهواليتامراللهوبيتالعدالعظمراميتوانبامطالعةدقيقاثار"

 ".پاسخداد." هرچهتقّرريابدهمانمانندنّصاست " مذاکرهخواهدنمودو" انچهاختالفواقعيامسائلمبهمهويامسائلغيرمنصوصه

اين موسسه در پاسخ به سواالت وارد بر مشروعيت اين بيت االيادی، مطابق دستخط هايش، احباء را توصيه به اطاعت از خود می کند حال انکه تحری، انتقاد 

 است و نه اعتقاد.  

اين بيت ميگويد که اين گونه مسائل بايد با تفاهم و اتحاد انجام گيرد اما خود مثل وحشی ها حتی يک قدم برای تحری حقيقت برنداشته است بلکه هر معترضی 

 را ناقض ناميده و فرمان دور شو و کور شو صادر.

 در همين دستخطهايش امده است که 

" اما احباء بايد متوجه باشند که راه حل اختالف نظرها در مورد چنين مسائلی مباحثات دنباله دار نيست بلکه همين طور که شما عمل کرده ايد، رجوع ان 
 به بيت العدل است. مباحثات طوالنی، الينحل و علنی در مورد اين مسائل اساسی جز پريشانی فکر و نفاق نتيجه ای به بار نخواهد اورد."

ما به مشروعيت اين بيت اعتراض داريم، تحقيق در مشروعيت خود را به خودش محدود کرده است و تحقيق احباء را موجب پريشانی می داند حال انکه 

 حضرت عبدالبهاء ميفرمايند 

 " در هر مساله ای تحّری حقيقت کنند نه اصرار در رای، زيرا اصرار و عناد در رای منجر به منازعه و مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند..."

 و اين تحری حقيقت در هر موضوعی، امری جديد نيست چنانکه در انجيل امده است که

 " همه چيز را تحقيق کنيد و به انچه نيکوست متمسک باشيد. از هر نوع بدی احتراز نماييد."
رجوع به بيت العدل زمانی صحيح است که مسالۀ مشروعيت خود اين موسسه، مطرح نباشد اما به اين دليل که فرمان نقض ميثاق را غصب کرده است از ان 

برای ترساندن اين احباء استفاده می کند و اين نيز جديد نيست چنانچه در اسالم هنوز هم روحانيون  با قرائت ايۀ زير، مسلمانان را از تحری حقيقت می 

 ترسانند.
 " و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه"

 از اين موارد در نوشته های اينها زياد است اما ما تنها به ذکر بعضی موارد بسنده می کنيم تا کتاب خالصه تر گردد.

حال انکه اساس تحّری حقيقت، اول شک به پيش فرضها و سپس بحث دقيق بر سر مسائل است چنان دقيق که هيچ چيزی برجای نماند مانند حل مسالۀ 

 رياضی، چه که بررسی ناقص، نتيجه اش ناقض است چنانکه حضرت بهاء هللا می فرمايند:

اول وادی طلب است مرکب اين وادی صبر است که مسافر بی صبر بجائی نرسد و بمقصود واصل نشود و بايد هرگز افسرده نگردد اگر صدهزار سال سعی 
کند و جمال دوست نبيند پژمرده نشود زيرا مجاهدين کعبه فينا ببشارت لنهديّنهم سبلنا مسرورند و کمر خدمت در طلب بغايت محکم بسته اند و در هر ان از 
مکان غلفت بامکان طلب سفر کنند هيچ بندی ايشان را منع ننمايد و هيچ پندی صّد نکند. و شرط است اين عباد را که دل را که منبع خزينه الهيه است از 

 هر نقشی پاک کنند و از تقليد که از اثر اباء و اجداد است اعراض نمايند و ابواب دوستی و دشمنی را با کلّ اهل ارض مسدود کنند ( هفت وادی)
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بيت االيادی در نوشته های ديگر که در جواب تناقضات نوشته است می گويد که بجای بحث، بايد منتظر مضی زمان بود و به هدايات بيت العدل اعظم الهی 

 اعتماد کنيم:

" از ياران خواسته می شود که به زمان اعتماد داشته باشند و منتظر هدايات بيت العدل اعظم باشند، که منطبق با مقتضيات، بيانيه هايی را صادر خواهد 
 کرد که مواضيع مبهمه را حل و واضح خواهد ساخت."

  و برای توجيح اين قضيه به بياناتی مانند اين بيان مبارک استناد می کند که 

" موالی محبوب ما در  الواح مبارکۀ وصايا از ما خواسته اند که نه تنها بدون هيچ قيد و شرطی ان ( نظم بديع جهان آرای حضرت بهاء هللا ) را اختيار 
کنيم، بلکه مزايای ان را برای جميع اهل عالم مشهود و معلوم سازيم. مساعی ما برای تخمين ارزش کامل و درک اهميت دقيق ان در مدتی چنين کوتاه که 
از زمان ايجاد ان می گذرد، اقدامی بسيار زود هنگام و جسورانه خواهد بود. برای برخوداری از درکی واضح تر و کامل تر از شرايط و دالالت ان، بايد به 

  )62 مندرج در صفحه 1924 فوريه 23( ترجمه توقيع زمان و هدايات بيت العدل اعضم الهی اعتماد کنيم."

اين بيت، اين بيان مبارک را اينگونه برای احباء تاويل می کند که ما چون درک کاملی از الواح وصايا نداريم از روی مخالفت های صريح تصميمات اين بيت 

 با الواح وصايا بگذريم و منتظر مضی زمان باشيم تا بيت، در اينده ما را هدايت نمايد يعنی دقيقا تاويلی بر عکس حقيقت کالم.

 مطابق اين بيان مبارک حضرت شوقی که 

 "."عميقشدندرامرالهيبهمعنايخواندناثارمبارکهحضرتبهاءاللهوحضرتعبدالبهاءبهميزانياستکهبتوانيمانهارابههمانشکلبيپيرايهوخالصخودبهديگرانعرضهنماييم
 لذا مضی زمان نيز در نهايت به نقطه ای بايد برسد که ما الواح وصايا را بی قيد و شرط اختيار کنيم.

و از طرفی انصاف چه می شود که شما به احباء می گوييد که برای رفع تناقضات، منتظر مضی زمان باشند اما خود شما، يک ثانيه بعد از صعود حضرت 

شوقی، من دون فوت زمان، شورای بين المللی بهاييان را منحل و واليت الهی را که اصل تمام اديان است لغو و رياست نامشروع ايادی را تصديق و تاسيس 

 موسسه ای حرام زاده را تاييد و معترض را، ناقض و مخالف را سرکوب و موافق را تحديد به اطاعت کرده ايد.

انصاف کجاست که اگر اکنون، درک ما از الواح وصايا کامل نيست مسائل مبهم در نصوص مبارکه، قطعيت مشروعيت شما باشد حال انکه دانشمندان از 

 مسائل مبهم، حکم احتمال را جاری می کنند.

در واقع مطابق تعاليم حضرت بهاء اللهبرای تحّری حقيقت بايد گفتگو کرد چنانکه اين بيت نامعتبرمی گويد که سعی و تالش کرده است تا بسياری از مخالفان 

 را با گفتگو از راه ناصواب بازگرداند گرچه اين را هم دروغ ميگويند.

اين بيت انقدر ادارک ندارد که با بی ادبی می گويد سعی کرده است که مخالفان خود را از راه ناصواب بازگرداند حال انکه مطابق تعاليم الهی، پيش فرض 

 صواب برای اعتقاد خود، در تحّری حقيقت خطاست.

 در پيام های شما مشاده می شود که خطاب به جناب عنايت اهللا يزدانی نوشته ايد
 " تالشی طوالنی و پيگير برای منصرف نمودن او از اين راه ناصواب به عمل امد"

 اما در تحری حقيقت صواب و ناصواب وجود ندارد و همه بايد برای يافتن حقيقت، تحری کنند و کسی مجاز به اين نيست که خود را مطلقا حقيقت بداند.

 در جلسانی که با بهاييان داشته ايم به ياد می اوريم که بارها و بارها اين بيان مبارک را تکرار می کردند که

" تعاليم الهيه در اين دور نورانی چنين است که نبايد نفوس را توهين نمود و به جهالت نسبت داد که تو ندانی و من دانم بلکه بايد به جميع نفوس به نظر 
احترام نظر کرد و در بيان و دالالت به طرز تحری حقيقت مکالمه نمود که بياييد مسائلی چند در ميان است تا تحری حقيقت نماييم و ببينيم چگونه و 

 چسانست. مبلغ نبايد خويش را دانا و ديگران را نادان شمرد."
اما حاال که ما به اين دوستان بهايی می گوييم که بياييد مسائلی در ميان است تا تحری حقيقت کنيم. با کمال گستاخی يا گريز می کنند و يا می گويند که بيت 

 العدل مانند شمس است و شمس را نياز به تحری حقيقت نيست!

 راه صواب، مستقيمراه است و مرکز اين راه، قيم ان و قيم، ولی امرهللا  و اگر قيم، از مستقيمراه برداشته شود انچه می ماند مستراه است!

 ما هر خطايی به شما گرفتيم اين احباء گفتند که حکمت است اما ميترسيم حکمت اش شيطنت باشد.

 اين بيت العدل مجازی می گويد که 

"لذا ياران بايد ياد بگيرند که به اراء و نظرات ديگران گوش فرا دهند بدون انکه بيش از اندازه مبهوت يا متوحش گردند يا اجازه دهند در ايمان انها خللی 
 وارد شود."
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 اين چه تحری حقيقتی است که از پيش فرمان عدم اجازه برای تغيير ايمان صادر کرده ايد!

 ثبات و تغيير ناپذيری نصوص مبارکه .3

 حضرتشوقيافندی می فرمايند

: قولهاالحلی. وعودالهيهوبشاراتساميهکهازقلماعليوکلکملهمموکدمرکزعهدوميثاقنازلگشتهبمدلوالينايةمبارکهحقميالوقوعاست"

 )1925 مارچ 6 توقيع"..." (وانچهازقلمجاريالبتهظاهرشدهوخواهدشدواليبقيمنحرفاالوقديراهالمنصفونمستوياعليعرشالظهور"

در آيين بهائی ولی امر نيز نمی تواند نص مبارک را تغيير دهد لهذا بداء، مخالف بيانات است حال انکه روحيه خانم به همراهی ايادی بعد از صعود حضرت 

شوقی و قتل مشکوک او، اعالم بداء می کنند که خطا اندر خطاست به اين صورت که با وجود نصوص مبارکه مبنی بر ثبات بيانات الهی، اعالم لغو واليت 

 الهی کردند.

 تاکيد ميفرمايندحضرتشوقيافندی

الواحمبارکوصايايحضرتعبدالبهاءجزءجدانشدنيکتابمستطاباقدساستومفادانتاپاياندورانديانتبهاييبهقوتاعتبارخودباقيوبرقرارخواهدبودوانچهدرانمقررگشتهتغييرنا"

 نظمبديع)." ( پذيربودهبهمرحلهاجرادرخواهدامدزيراارادهوعودالهيحتمياست
 در الواح وصايا امده است که

" الهی الهی اشهدک و انبيائک و رسلک و اولياءک و اصفياءک بانی اتممت الحجه علی احبائک و بّينت لهم کل شیء حتی يحافظوا علی دينک و الطريقه 
 المستثيمه و شريعتک النوراء انک انت المطلع العليم""

 بيانات بسياری نيز در تاييد ثبات و تغيير ناپذيری نصوص مبارکه و بشارات ان موجود است مثال

" چنين است کلمه ثابت و تغيير ناپذير امر الهی و در عين حال چنين است انعطاف پذيری وظائف مجريان امر بهايی، ان تغيير ناپذيری کلمه هللا هويت امر 
بهايی را ثابت و اصالت احکامش را محفوظ می دارد و اين انعطاف پذيری سبب می شود که هيکل زنده امرهللا رشد و نمو نمايد و خود را با حوائج و 

 مقتضيات جامعه دائم التغيير بشری منطبق و موافق سازد."
 حضرت شوقی می فرمايند که

"فقط آيندگانند که قادرند ارزش تاکيدات شکفت انگيزی را که اين سندعظيم بر دو موسسه بيت العدل اعظم و موسسه واليت امرهللا نهاده شده دريابند. ( 

 )"10 نظم جهانی بهايی ص1929 فوريه 27توقيع 

 حاال با توجه به ثبات بيانات الهی در اين دور افخم انور لهذا سوال ما از اين پيروان بيت جعلی اين است که اکنون، اين موسسۀ واليت امرهللا کجاست؟
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 اجزاء  و اعضاء نظم بديع بايد مطابق نصوص مبارکه باشد .4

 بيت االيادی مکتوب کرده است که

" هر چند سلسلة واله امر هللا به پايان رسيده است ... وحدت و ا نسجام امرهللا مستحکم و تحقق مشّيت غالبة جمال اقدس ابهی برای نوع بشر حتمی 
 الوقوع است."

 اين بيان دقيقا مخالف بيانات مبارکه است مثال اين بيان مبارک از حضرت شوقی که 

"بدون اين موسسه (يعنی واليت امر) وحدت امر هللا در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بکاهد  و از واسطه فيضی که بر عواقب امور در طی 
دهور احاطه دارد بالمّره بی نصيب ماند و هدايتی که جهت تعيين حدود و وظايف تقنينيه منتخبين ضروری است سلب شود و چنانچه بيت عدل اعظم که 

اساسا اهميتش از واليت امر کمتر نيست از ان منتزع گردد نظم بديع حضرت بهاء هللا از جريان باز مانده و ديگر نمی تواند حدود و احکام غير منصوصه 

 80تشريعی و اداری امر هللا را که شارع اعظم متعّمدا در کتاب اقدس نازل نفرموده تکميل نمايد" (شوقی، دور بهايی ص 

 حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکه وصايا، بيت عدل حقيقی را چنين توصيف ميفرمايند

" اين مجمع مرجع کل امور است و موسس قوانين و احکامی که در نصوص الهی موجود نه و جميع مسائل مشکله در اين مجلس حل گردد و ولی امر هللا 
رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز الينعزل. و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود نائب و وکيلی تعيين فرمايد. و اگر چنانچه عضوی از اعضاء 

 گناهی ارتکاب نمايد که در حق عموم ضرری حاصل شود ولی امر هللا صالحيت اخراج او دارد بعد ملت شخص ديگر انتخاب نمايد. "
 حضرت شوقی افندی می فرمايند که 

" اين نظم بديع از انظمه باطله سقيمه عالم ممتاز در تاريخ اديان فريد و بی مثيل و سابقه بنيادش بر دو رکن رکين استوار رکن اول و اعظم رکن واليت 
الهيه که مصدر تبيين است و رکن ثانی بيت عدل اعظم الهی که مرجع تشريع است همچنانچه در اين نظم الهی تفکيک بين احکام شارع امر و مبادی 

) 127اساسيه اش که مرکز عهد و ميثاقش تبيين نموده ممکن نه، انفصال رکنين نظم بديع نيز از يکديگر ممتنع و محال" ( توقيعات مبارکه: صفحه 

 )301(توقيعات مبارکه خطاب به احبا شرق: صفحه 

 انسان متحّير که اين مردم، معنی محال را نمی دانند.

 يا حضرت شوقی افندی می فرمايند

" اين نظم اداری چون توسعه يابد و اساسش تحکيم گردد قطعا قوای مکنونه و انچه را که در هويت اين سند خطير که مرات مجالی نوايای يکی از اعظم 
طلعات دور حضرت بهاء هللا است ظاهر و اشکار خواهد نمود و همينکه اجزای مرکبه و تاسيسات اصليه اش با کمال اتقان و جدّيت شروع به فعالّيت نمود 

دعوی خود را مبرهن داشته ثابت خواهد کرد که نه تنها قابليت انرا داراست که بمنزله هسته نظم بديع الهی محسوب گردد بلکه نمونه کامل انست و بايد در 
ميقات خود عالم انسانی را فرا گيرد. در اين خصوص بايد متذکر گرديد که اين نظم اداری اساسا با انچه انبيای سلف وضع فرموده اند متفاوت است زيرا 

حضرت بهاء هللا به نفسه اصولش را بيان و تاسيساتش را استوار و مبّين کلمه اش را معّين فرموده اند و به هيئتی که مامور تکميل و تنفيذ احکام شرعيه 
اش بوده اختيارات الزم عنايت کرده اند و اين جمله خود رمز قوت امر هللا و ما به االمتيازش از ساير اديان و ضامن حفظ و وقايتش از انشقاق و تجّزی 

 است."
 خانم ماکسول که جناب ميسن ريمی او را ناقض کبير اکبرخطاب کرده اند در کتاب راه و رسم زندگی می نويسد  

" يک کروموزوم ايکس را از هستة ياخته برداريد و يک کروموزوم ايگرگ به جای ان قرار دهيد و همين کافيست که به جای يک زن يک مرد به وجود 
ايد. همه چيز ديگرگون شود و تمام مسير حيات تغيير تغيير کند، احساسات، سرگرمی ها، عادات، نحوة عملکرد بدن، صدا و شکل فقط با ان تغيير بسيار 

 کوچک دچار انقالب می شود. بنابراين موازنه چه از لحاظ کالبد شناسی، يا از نظر زيست شناسی يا روحانی، برای زندگی ضرورتی قطعی دارد."
 حاال اين جمالت خانم ماکسول را خوب بخوانيم و سپس به اين بيان از بيت العدل جعلی توجه کنيم.

" هر چند سلسلة واله امر هللا به پايان رسيده است ... وحدت و انسجام امرهللا مستحکم و تحقق مشّيت غالبة جمال اقدس ابهی برای نوع بشر حتمی الوقوع 
 است."
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 به اين جمالت خانم ماکسول در کتاب راه و رسم زندگی دقت کنيم که

" ما می دانيم که هيچ چيز، هيچ نظريه، هيچ ساختار، چه از نوع رياضی و يا از نوع خشت و گلی نمی تواند بر شالوده ای نااستوار باقی بماند. يا چيزی 
دقيق، حقيقی و منطبق با واقعّيت است و يا باطل است و نمی تواند متکّای چيز ديگری قرار بگيرد. يا شالوده و زير بنای خانه ای سالم است و می تواند 

 تکيه گاه خانواده باشد و يا در غير اين صورت خانه فرو ميريزد."
 الاقل به قول خودتان پايبند باشيد!

 چنانکه در کتاب راه و رسم زندگی روحيه خانم نوشته اند 

" اگر ازدواج که سنگ بنای جامعه است متزلزل باشد و هيچ مقصدی را کفايت نکند پس چگونه روابط ديگری که منبعث از ان است ... رضايت بخش باشد 
 و سهم واقعی خود را در غنی ساختن زندگانی ادا کند؟"

 است."حجر زاوية نظم بديع"حال انکه مطابق بيان مبارک حضرت عبدالبهاء، ولی امر هللا

  نيست که 22:118ايا حجر زاويۀ مذکور در بيان مبارک حضرت عبدالبهاء، همان حجر زاويه در مزامير 

 " سنگی را که معماران رد کردند، همان سنگ زاويه شده است."
 ايا سخنانی را که خدا با اّيوب مطرح کرد را اينها نمی دانند که 

" آنگاه که زمين را بنيان نهادم، کجا بودی؟ اگر فهم داری، مرا پاسخ ده! کيست که اندازه های آن را تعيين کرد، اگر می دانی بگو! يا کيست که ريسمان 
اندازه گيری بر آن کشيد؟ پايه هايش بر چه چيز نهاده شد؟ و کيست که سنگ زاويۀ آن را نهاد؟ آنگاه که ستارگان صبح با هم سرود خواندند، و پسران خدا 

 !)4:38-7همگی فرياد شادی سر دادند؟" ( ايوب 

اينها حتی به کالم خود هم احترامی قائل نيستند و کرده اند انچه را که خود معتقد به اشتباه بودن ان بوده اند. مثال روحيه خانم در کتاب راه و رسم زندگی 

 نوشته است 

" اولين جزء اساسی مورد احتياج شخصيت ما صداقت است. دروغ، فريب و سالوس مصالح ساختمانی ناسالم اند و فقدان سالمت انها به جهت ان است که 
غير حقيقی اند و نمی توانند در مقابل پرتو تحقيقات انسانی مقاومت کنند در حالی که حقيقت استوار است و هر گونه ازمونی را تحمل می کند. طبيعت مبتنی 
بر حقيقت است و نمی توان انرا فريفت. فقط انچه مناسب است انچه درجای خود قرار می گيرد انچه موازنه را بر هم نميزند مقبول واقع می شود. جعلّيات و 

 نمونه های تقليدی حذف می شوند."
اگر مطابق کالم خود شما، انچه موازنه را بهم می زند جعلی است لذا عدم توازن ميان رکنين نظم بديع، بعد از لغو واليت الهی را مطابق اين بيان مبارک از 

 حضرت شوقی افندی چگونه توضيح می دهيد؟ 

 )301) (توقيعات مبارکه خطاب به احبا شرق: صفحه 127: صفحه 1952-1945"انفصال رکنين نظم بديع نيز از يکديگر ممتنع و محال" ( توقيعات مبارکه 

 شما در کتاب راه و رسم زندگی نوشته ايد که  
 " جدا کردن يکی از ديگری به منزلة ايجاد عدم توازنی اساسی است."

 و يا در جای ديگر در همين کتاب نوشته ايد که 

 " اگر جزييات متشکلّه فراهم باشد ان فرمول تحّقق می يابد و در غير اين صورت تجزيه و ترکيب صورت نمی گيرد."
 ايا رکن اول و رکن اعظم نظم بديع حتی به اندازة يک جزء متشکله نبوده است؟

 روحيه حانم در کتاب راه و رسم زندگی می نويسد که 

 " از دروغ گفتن تا عاری از صداقت عمل کردن فاصلة چندانی نيست. به کالمی ديگر مصادرة چيزی است که به شما تعلّق ندارد."
 ايا مصادرة رياست جامعة بهايی چيزی بود که به روحيه خانم تعلّق داشت؟

اگر بيت االيادی بعد از صعود حضرت شوقی افندی، معتقد است که واليت الهی به دليل دست نيافتنی شدن شرايط الزم برای انتخاب واليت، لغو می شود در 

 اين صورت درست به همين دليل، بيت عدل نيز بدليل دست نيافتنی شدن رياست ان و مبّين کلمه اش و بسياری تناقضات ديگر، می بايست لغو شود.

 و جالب است که روحيه خانم در کتاب خود نقض ميثاق خود را کامال صريح اعتراف کرده است چنانچه می گويد



 

13 | P a g e  
 

 ولی امرهللا مبين ايات هللا است، بيت عدل عمومی ( بين المللی ) قانونگذار است و ايادی امرهللا از راه تحقيقات و :" موسسات سه گانه الواح مبارک وصايا

 نمونه بودن زندگی خود به تدريس و تبليغ می پردازند. چنانچه يکی از اين موسسات از فعاليت باز ماند نظم اداری امرهللا فلج خواهد شد."

 )29( يادداشتهای حيفا سخنان شوقی افندی نوشته روحيه خانم صفحه 

 اصال خلل ناپذيری در اين نظم بديع در نصوص مبارکه، مذکور است چنانکه حضرت شوقی ميفرمايند

" چون اين دو موسسه الينفصم متفقا به اجرای وظايف پردازند، امور تمشّيت پذيرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امر هللا ترويج يابد  وقوانينش 
 تنفيذ شود و تشکيالت تابعه اش حمايت گردد هر يک منفردا در حدود اختيارات معّينة وظايف خود را انجام دهد."

 حضرت شوقی افندی ميفرمايند 
" هر يک ... قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات خود را در حدود مشّخصه اعمال می نمايد و قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات اين دو موسسه هيچ 

 )82يک با يکديگر متناقض نيست." (دور بهايی ص 

 حضرت شوقی ميفرمايند
" يد قدرت الهّيه اين امر نازنين را بر اساس متين و محکم استوار فرموده که طوفان انقالبات عالم کون، بنيان ان را هرگز منهدم ننمايد و اوهاوم بشر ان 

 )25را متزلزل نسازد. ( ترجمة بيان مبارک مندرج در دور بهائی ص 

 لهذا سوال اين است که چگونه يک امر ژنتيکی، رکن اول و رکن اعظم اين نظم بديع را منهدم ساخته است!

 حضرت شوقی، وحدت و انسجام بيت عدل را مشروط به ولی امر هللا کرده اند چنانکه می فرمايند 

"موسسه واليت امرهللا به هيج وجه اختياراتی را که حضرت بهاءهللا در کتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا به بيت العدل اعظم تفويض فرموده 

، نظم 1929 فوريه 27اند سلب نمی نمايد ... مقام منيعش را ثبات می بخشد و وحدتش را حفاظت می کند و مجهوداتش را مداومت می دهد." ( توقيع 

 )12جهانی بهائی، ص 

 حضرت شوقی افندی می فرمايند که
" آنها ( حضرت بهاء هللا و حضرت عبدالبهاء ) ... با بيانی صريح و قاطع دو موسسه توامان بيت العدل و واليت امرهللا را به عنوان جانشينان خويش معين 

فرموده اند که وظايفشان عبارت است از اجراء اصول و ترويج حدود و محافظه موسسات و تطابق حکيمانه امرهللا با مقتضيات زمان و تحقق ميراث 

 )25، نظم جهانی بهايی، ص 1930 مارس 21مرغوب خلل ناپذير بانی بنيان امر يزدان در عالم امکان. ( توقيع مورخ 

 يا حضرت شوقی افندی می فرمايند که
" هرهيئتی که به نظام الهی و بر حسب تعليمات و اصول و شرايط سماويه که در صحف الهيه مشروحا مثبوت و مسطور است کامال کما ينبغی و يليق 

لهذاالمقام الرفيع و المرکز المنيع انتخاب و تشکيل نشود ان هيئت از اعتبار اصلی و رتبه روحانی ساقط و از حق تشريع و وضع احکام و سنن و قوانين 

 ) 240غير منصوصه ممنوع و از اشرف اسنی و قوه مطلقه عليا محروم."( توقيعات مبارکه: صفحه 

 از طرفی مطابق بيان مبارکۀ زير

 "مسائل کليه که اساس شريعت است منصوص است ولی متفرعات راجع به بيت عدل."

ايا واليت امر مساله ای کلی نيست لهذا مطابق اين بيان مبارک، اصال واليت امر مساله ای نيست که بيت عدل بتواند در ان حکمی صادر کند، بر عکس 

 تاسيس بيت العدل چيزی است که از وظايف ولی امر است چنانکه می فرمايند

" وضع اصول اداری و انشاء تاسيسات بديعه منيعه و تفويض حق تبيين آيات به وی امرهللا آئين الهی را دراين ظهور اعظم بنحوی که در ظهورات گذشته 

 )662سابقه نداشته از انشعاب و انشقاق حفظ خواهد نمود." ( قرن بديع صفحه 
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 دو موسسۀ توامان و دائم .5

 فعاليت توامان موسسۀ واليت و بيت العدل  5.1

"نقطه ای که مقدر است در ظل اجنحه مقام مقدس اعلی و در مجاورت مشرق االذکار اينده ای که در جنب ان ساخته خواهد شد، به مرکز مشروعات حيرت 
انگيز،جهان اراء و هدايت کننده اداری تبديل شود که حضرت بهاءهللا مقرر و حضرت عبدالبهاء مشخص و معين فرمودند و بايد مطابق و موافق اصول 
حاکم بر موسسات توامان واليت امرهللا و بيت العدل اعظم عمل نمايد و فعاليت کند. تنها در ان زمان است که اين نبوت مهم و خطير که سطور اخير لوح 
مقدس کرمل را مزين و منور فرموده تحقق خواهد يافت. سوف تجری سفينه هللا عليک و يظهر اهل البهاء الذين ذکرهم فی کتاب االسماء"( رحيق مختوم 

 جلد ثانی)
. مکاتيبيکهدرايناياماخيربهارضاقدسرسيدهغالباازپيشرفتهايپيروزمندانةامرالهيحکايتميکند: "همکارانعزيزومجبوبم

 شوقيافندی،نظمجهانيبهايی،ترجمههوشمندفتحاعظم)( ".معدودينيزحاويشبهاتوتوّهماتياستدربارةاصالتموسساتامراللهکهازآيينحضرتبهاءاللهجداشدنينيست

 ايا کسی ميان اين ملّت معنی کلمۀ جداشدنی نيست را می داند؟

 حضرت شوقی افندی می فرمايند که

"بايد دانست که حضرت بهاء هللا فقط روحی جديد در کالبد بی جان عالم امکان ندميده و فقط کلياتی را از اصول عمومی بيان ننموده و فقط فلسفه 
مخصوصی را عرضه نفرموده است، بلکه عالوه بر انها حضرت بهاء هللا و بعد از ايشان حضرت عبدالبهاء يک سلسله قوانينی را وضع و موسسات 

مشخصی را ايجاد کرده و انچه را که الزمه تاسيس يک مجتمع منظم الهی است بيان فرموده اند  و چنين امری در اديان گذشته هرگز سابقه نداشته است. 
به عبارت ديگر ان دو نفس مقدس برای تحقق نوايای عاليه ای که موعود انبيای سلف و کانون الهام صاحبدالن و شاعران قرون پيشين بوده تنها به تعيين 

جهت و مسير کلی قناعت نورزيده بلکه با بيانی صريح و قاطع دو موسسه توامان بيت العدل و واليت امر هللا را به عنوان جانشينان خويش معين فرموده 
اند که وظايفشان عبارت است از اجراء اصول و ترويج حدود و محافظه موسسات و تطابق حکيمانه امرهللا با مقتضيات زمان و تحقق ميراث مرغوب خلل 

 )25ناپذير بانی بنيان امر يزدان درعالم امکان. ( نظم جهانی بهائی، ص 

هيچيکازايندونميتوانندبهحدودمقدسةديگريتجاوزنمايدوهرگزنيزتعّدينخواهدنمودهيچيکدرصددتزئيفسلطهواختياراتمنصوصهمسلمهديگريکهازطرفخداوندعنايتگ"

 )83-82 شوقی،دوربهاييص" ( شتهبرنخواهدآمد

 وياحضرتشوقيافنديميفرمايند

هرگاهواليتامرازنظمبديعحضرتبهاءاللهمنتزعشوداساسايننظممتزلزلوالياالبدمحرومازاصلتوارثيميگرددکهبهفرمودهحضرتعبدالبهاءدرجميعشرايعالهينيزبرقرارب"

." درجميعشرايعالهيهولدبکرامتيازاتفوقالعادهداشتهحتيميراثنبّوتتعلقبهاوداشت: حضرتعبدالبهاءدرلوحيکهبهافتخاريکيازاحبايايراننازلگرديدهميفرمايد. ودهاست

 )79-80 شوقيافندی،دوربهائيص( 

 در اين بيان مبارک، صريحا صحبت از واليت ا مر است و نه حتی موسسۀ واليت.

"چون اين دو موسسه الينفصم متفقا به اجرای وظائف پردازند، امور تمشيث پذيرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امرهللا ترويج يابد و قوانينش 
تنفيذ شود و تشکيالت تابعه اش حمايت گردد، هر يک منفردا در حدود اختيارات معينه، وظايف خود را انجام می دهد و دارای تشکيالت فرعيه ايست که 

برای اجرای شايسته وظايف و تکاليف ان مقرر گشته است و نيز قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات خود را در حدود مشخصه اعمال می نمايد و قدرت 
و اختيارات و حقوق و امتيازات اين دو موسسه هيچ يک با يکديگر متناقض نيست و به هيچ وجه از مقام و اهميت ديگری نمی کاهد و گذشته از اينکه غير 

متجانس و هادم اساس هم نيستند اختيارات و وظايف اشان مکمل يکديگر است و اساسا در مقاصد و نوايا همواره متحدند... چنانچه بيت عدل اعظم که 
اساسا اهميتش از واليت امر کمتر نيست از ان منتزع گردد نظم بديع حضرت بهاء هللا از جريان باز مانده و ديگر نمی تواند حدود و احکام غير منصوصه 

 ) 81تشريعی و اداری امرهللا را که شارع اعظم متعمدا در کتاب اقدس نازل نفرموده تکميل نمايد." ( دور بهايی، ص 
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 ايا اينها معنی " همواره متحدند" را نمی دانند؟

" ...با ظهور و بروز نقشه الهی، با تشکيل هياتهای مشابهی اکمال خواهند يافت ... موسسه ای که همراه با موسسه واليت امرهللا، بايد فعاليت های امر 

 ) 94 مندرج در صفحه 1946 جون 15جهان آراء را هدايت و هماهنگ نمايد.( ترجمه توقيع 

اينها می گويند کامال مطابق تبييات حضرت شوقی هستند و حال انکه تبييات شوقی کامال مخالف تمامی حرکت های اين تشکيالت شيطانی است و مثال در 

اينجا حضرت شوقی می فرمايند که اين دو موسسه بايد فعاليت های امر جهان آراء را با هم و همراه هم هدايت و هماهنگ نمايند. آيا می دانيد که معنی " 

 همراه با هم" يعنی چه؟

" نخستين شرط از شرايط مذکوره با ان که مربوط به کافه ياران است ولی در مقام اول متوجه نمايندگان منتخب جامعه اعم از ملی و محلی و ناحيه ای می 
باشد که در زّی خّدام و اعضاء موسسات جديدالوالده ايين مقدس حضرت بهاء هللا وظيفه خطير و مسئوليت شديدی در استقرار اساس و بنيان قويم و 

 )49الينزعزع ديوان عدل الهی بر عهده دارند...) (ظهور عدل الهی ص 

 ايا معنی "اليتزعزع" را می دانيم؟

 حضرت ولی امر هللا فرموده اند که

  "به طور دائم و اساسی در هدف های خود متحد هستند."
 االن ولی امر و موسسه واليت امر کجاست که متحد با شورای بيت العدل و مکمل ان باشد؟

 بيتی که اکنون هست در مجموعه دستخط ها می گويد که

"اين بيان اغلب توسط ناقضين، مدعيان کاذب واليت مورد استفاده قرار می گيرد. اين اشخاص اشتباها مقصود حضرت ولی امرهللا را اخطاری در مورد عمل 
کرد نظم جهانی بدون يک ولی امر در قيد حيات می انگارند. وليکن از پاراگراف بعدی که حضرت ولی امرهللا در زمانی بيش از سی سال قبل از اينکه بيت 
العدل تشکيل بشود مرقوم فرموده بودند ديده می شود که منظور مبارک صرفا بيان همبستگی اين دو موسسه الينفک و اينکه هر دو جزئی از نظم حضرت 

 بهاء هللا می باشند بوده است:
"جدا از موسسه بيت العدل اعظم موسسه ای که وجودش به همان اندازه ضروری می باشد همان سيستمی که در الواح مبارکه وصايای حضرت عبدالبهاء 

تصريح شده در عملکرد خود دچار فلج شده و قادر به رفع کمبودی که مولف بزرگوار کتاب اقدس عمدا در قوانين و احکام اداری خود بر جای گذاشته 

 "”نخواهد بود.

بيت االيادی اين بيان را از حضرت شوقی افندی اورده است به عنوان دليلی برای اينکه ناقضين اشتباها بيانات  را اخطاری در مورد عملکرد يکی از اين دو 

 موسسه در غياب ديگری برداشت کرده اند!

 کلمات حضرت شوقی را که اينها برای رد واليت به ان استناد کرده اند می توان به صورت جمالت زير جدا کرد.

 موسسه واليت امر به همان اندازه که بيت ضروری است وجود ان الزامی است. •

 موسسۀ واليت امر در الواح وصايا تصريح شده است يعنی به صراحت مذکور است. •

 اين دو موسسه جدا از هم، فلج می شوند. •

 قادر به رفع کمبودی که مولف بزرگوار کتاب اقدس عمدا در قوانين و احکام اداری خود بر جای گذاشته نخواهد بود. •

 حاال بياييم از همين جمالت قضاوت کنيم که ايا اين جمالت، همان معنی را می دهند که بيت االيادی می گويد که
"اين بيان اغلب توسط ناقضين، مدعيان کاذب واليت مورد استفاده قرار می گيرد. اين اشخاص اشتباها مقصود حضرت ولی امرهللا را اخطاری در مورد عمل 

 کرد نظم جهانی بدون يک ولی امر در قيد حيات می انگارند."
 سوال اين است که اين بيت نامشروع، پيروان خود را چه فرض کرده است؟!

اين بيت االيادی بهانه ای نيز در نوشته های خود اورده است به اين صورت که چون بيت عدل در زمان حضرت شوقی تاسيس نشده است، بيت هم در غياب 

 مرکز امر می تواند باشد حال انکه
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ولی امر، مامور به تاسيس موسسات امری است و اصال از داليل کذب اين بيت اين است که حضرت شوقی دستور تاسيس انرا نداده است لهذا اين  •
چه ربطی دارد به اينکه چون ولی امر، قبل از تاسيس بيت، موجود بوده است بيت نيز بدون ولی امر می تواند موجود باشد مگر بيت، ولی امر را 

 تاسيس کرده است؟ 

اين ناقضين با استناد به کدام يک از بيانات الهی استدالل می کننند که چون ولی امر در غياب بيت بوده است پس در غياب ولی امر هم، بيت می  •
 تواند باشد؟ 

و در واقع به داليل بسياری ممکن است بيت العدل برای مدتی تعطيل شود مثل جنگ و زلزله اما تعطيل شدن بيت العدل به يک مدت محدود ايا بايد  •
 با برکناری ولی امر همراه باشد؟

تشکيل موسسۀ واليت و بيت عدل همزمان بوده است و مشاهده در تاريخ نشان می دهد که حضرت شوقی دقيقا تاسيس بيت عدل جنينی را، همزمان  •
 با تاسيس موسسه واليت الهی انجام داده اند.

چنانکه در بيان مبارک که در باال آمد مشاهده شد تاسيس بيت عدل از وظايف ولی امر است و لذا وجود ولی امر در غياب بيت عدل، پيش از  •
 تاسيس ان امری بديهی است.

 27در واقع مطابق نصوص مبارکه می توان ديد که انتخاب ايادی امرهللا در غياب تشکيل بيت عدل محال بوده است چنانچه حضرت شوقی افندی در توقيع 

  فرمودند1929نوامبر 

" ای احبای الهی تعيين ايادی امرهللا و تنفيذ احکام شريعه هللا و تشريع قوانين متفرعه از منصوصات کتاب هللا و انتقاد موتمر بين المللی پيروان امر 
حضرت بهاء هللا ... کل به تشکيل و استقرار بيت العدل اعظم الهی در ارض اقدس در جوار بقاع منوره عليا منوط و معلق زيرا اين معهد اعلی سرچشمه 

 اقدامات و اجرائات کليه بهاييان است و معين و مرجع اين عبد ناتوان."

 بعد از چند ماه از تشکيل بيت عدل جنينی در همان سال 1951در واقع مدارکی هست که نشان می دهد که انتصاب ايادی توسط حضرت شوقی در سال 

  انجام گرفته است:1951

"اکنون وقت ان رسيده که توام با اقدامات ششگانه فوق موضوعی که اضطرارا مدتی به تعويق افتاده بود به مرحله عمل در ايد و ان تعيين ايادی امرهللا 
برطبق نصوص الواح وصايای حضرت عبدالبهآء است که اولين عده انها بالغ بر دوازده نفر می باشد و به تعداد مساوی از ارض اقدس و قطعات اسيا و 
امريکا و اروپا انتخاب شده اند. اين اقدامات اوليه، مقدمه تحقق مشروعی است که حضرت عبدالبهاء در کتاب وصايا پيش بينی فرموده اند و با تمهيدات 
اوليه جهت تشکيل هيات بين المللی بهايی که بعدا به بيت العدل عمومی تبديل خواهد شد همدوش و همعنان است. اين مشروع جديد التاسيس حلقه اتصال 

 24ديگری برای تحکيم روابط دائم االتساع بين المللی امرهللا با جامعه پيروان اسم اعظم در نظم اداری بهايی را هموار می سازد." ( نقل ترجمه تلگرام 

  "ارکان نظم بديع" نشر ثانی)93 از صفحه 1951دسامبر 

 همان تشکيل بيت العدل جنينی بوده است چرا که در غير 1951و اين خود دليل منطقی مبنی بر اين است که تشکيل شورای بين المللی بهاييان در ابتدای سال 

  که رسما توسط حضرت شوقی انجام شده است مخالف بيان خود حضرت شوقی است که می فرمايند1951اين صورت انتصاب ايادی در سال 

 " ای احبای الهی تعيين ايادی امرهللا... کل به تشکيل و استقرار بيت العدل اعظم الهی در ارض اقدس در جوار بقاع منوره عليا منوط و معلق"

 

 فعاليت دائم موسسۀ واليت امر و بيت عدل عمومی  5.2

 مطابق الواح مبارک وصايا

 "ولی امر حاضر و واله امر در مستقبل ايام بايد با اقوال و اعمال خود کامال به حقيقت اين اصل مهم اين ايين نازنين ما شهادت دهند."

 اکنون ما در مستقبل ايام هستيم!

 و يا ميفرمايند

" تنصيص حضرت عبدالبهاء بمقام شوقی ربانی ولی امرهللا و دستور تعيين ولی امرهای متوالی که همگی مقام واليت امرهللا و رياست دائمی بيت العدل 
 رادارند."
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 مطابق الواح مبارک وصايا

 "و ولی امرهللا رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز الينعزل."
 حضرت شوقی می فرمايند که

" مرکز اعظم و مرجع مقّدسی که عالم انسانی و جميع تشکيالت بشری در ظلّ ان می باشد، مقام مقّدس واليت امرهللا است که طبق نصوص الواح وصايای 
حضرت عبدالبهاء، حافظ و حامی دين و مرّوج شريعت و مبّين آيات است و حائز مقام رياست عالی و دائمی بيت العدل اعظم نيز می باشد، ايادی امر هللا و 

مجمع ايادی و کلّية نفوس بهايی از هر رتبه و مقام، و کلّية اعضای بيوت عدل (محاقل ملّی و محلّی) و اعضای بيت العدل اعظم، جميعا در ظلّ او و مطيع و 
منقاد حکمش می باشند. منتهی امور اداری و اجتماعی و صدور قوانين و  احکام عمومّيه مقتضّيه در موارد غير منصوصه از وظائف مخصوصة بيت العدل 
اعظم است و اين دو مرکز سياست و روحانّيت تواما و متفقا عالم انسانی را مشمول مواهب عظيمة صلح عمومی و وحدت بشری خواهند نمود و هيچ وقت 

و به هيچ قسم بين اين دو مرکز اختالفی حاصل نخواهد شد. زيرا اختيارات و وظايف مقّدسة هر يک جداگانه محرز و معلوم است و به عالوه به واسطة 
رياست عالّيه و دائمی ولی امر هللا در بيت العدل اعظم، نقطة وحدت و اتصالی بين اين دو قوة عظيمه مقّرر و مقّدر گشته است." (نظر اجمالی در ديانت 

 )66-65 بديع، صفحات 107بهائی، چاپ 

 انسان متحّير که ما مجبور هستيم رياست دائمی ولی امر را بر بيت عدل که در بيانات الهی بارها مذکور است متذکر شويم تا کسانی ان را درک کنند!

کامال واضح است که بيت العدل العظم، مخصوص امور روحانی نيست حال انکه اکنون اين بيت جعلی در تمام امور روحانی نه تنها تصرف کرده است بلکه 

 خود را خدای مطلق روحانی در ارض می داند چنانکه مکتوب کرده است 

 "بيت العدل اعظم هم اکنون در غياب ولی امرهللا، تنها موسسه ای در عالم است که از هدايت مصون از خطا برخوردار و مرجع کل می باشد."
 و بيانی از حضرت شوقی می اوريم که   

"جدا از موسسه واليت امر هللا، نظم جهانی حضرت بهاء هللا ناقص شده و به طور دائم از ان اصل وراثت که بر طبق بيان حضرت عبدالبهاء همواره مورد 
 حمايت حکم الهی بوده محروم خواهد گشت."

 تضاد بيان مبارک با گفتار کفتار ( مانند کفتار ها، شير را از خانه رانده و بر خانه تسلط يافته اند)  آيا واضح نيست؟

 حضرت شوقی می فرمايند:  

"ما هنوز از لحاظ زمانی به اين سند عظيم، يعنی الواح وصايا، بسيار نزديکيم و از ادراک کامل مضامينش و از اطالع بر اسرار مکنونه اش عاجز و 
ناتوان. فقط نسل های آينده می توانند بر قدر و منزلت اين شاهکار الهی که دست قدرت مهندس اعظم عالم برای وحدت و نصرت امر جهانگيرش آفريده 

است فی الجمله وقوف يابد. فقط آيندگانند که قادرند ارزش تاکيدات شگفت انگيزی را که در اين سند عظيم بر دو موسسه بيت العدل اعظم و موسسه واليت 

 )10، نظم جهانی بهائی، ص 1929 فوريه 27امر هللا نهاده شده، دريابند. ( توقيع 

 حاال اين قول مبارک حضرت شوقی را با اين قول کاذب اين بيت االيادی در زير مقايسه کنيم:

 "بيت العدل اعظم هم اکنون در غياب ولی امرهللا، تنها موسسه ای در عالم است که از هدايت مصون از خطا برخوردار و مرجع کل می باشد."
 با وجود اين بيانات صريح مبنی بر قطعيت وجود موسسه واليت امر، اين بيت کاذب در پاسخ می تويسد

" همانطور که با نقل بيانات بسياری خاطر نشان ساخته ايد، حضرت شوقی افندی مکررا تفکيک ناپذيری اين دو موسسه را مورد تاکيد قرار داده اند. اگر 
چه اشکارا ايشان فعاليت توامان اين دو را پيش بينی فرمودند، منطقا نمی توان از ان استنتاج نمود که يکی در غياب ديگری قادر به فعاليت نيست. در طی 

سی وشش سال تمام واليت امرهللا، حضرت شوقی افندی بدون بيت العدل اعظم فعاليت کردند. حال، بيت العدل اعظم بايد بدون ولی امر هللا فعاليت کند، اما 
اصل تفکيک ناپذيری همچنان به قوت خود باقی است. واليت امرهللا، صرفا به اين علت که ولی امری در قيد حيات نيست، اهميت و مقام خود را در نظم 

حضرت بهاء هللا از دست نمی دهد. ما بايد از دو حد افراط و تفريط پرهيز کنيم: يکی ان که استدالل شود چون ولی امری وجود ندارد پس تمام انچه که در 
مورد واليت امر هللا و مقام ان در نظم جهانی بهايی نوشته شده مکتوبی است که جز نامی از ان باقی نمانده است. و ديگر انکه چنان تحت تاثير اهميت 

 واليت امر قرار بگيريم که قوت ميثاق را قليل شماريم يا وسوسه شويم که با نصوص صريحه چنان به مصالحه برسيم که به طريقی ولی امری پيدا کنيم."
 کسی که واقعا چنين چيزی را می گويد بايد پاسخ او را در زندان يا تيمارستان بدهند چرا که يا خائن است يا ديوانه.

 جالب است که اين بيت برای پاسخ به تناقضات، در پيشگفتار دستخطی که تهيه کرده است اين مطلب را می نگارد 

 "موادی برای مطالعۀ اعضای هيات های معاومت، تهيه شده توسط دارالتبليغ بين المللی.
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واليت امرهللا و بيت العدل اعظم دو جانشين الينفک حضرت بهاء هللا و حضرت عبدالبهاء می باشند. به فرموده حضرت ولی امرهللا، حضرت بهاء هللا و 
حضرت عبدالبهاء "با بيانی صريح و قاطع موسسه الينفک بيت العدل اعظم و واليت امر هللا را به عنوان جانشينان منتخب خويش معين فرموده اند." ( 

) حضرت عبدالبهاء در الواح وصايای خود، عهد و ميثاق حضرت بهاء هللا رابا انتصاب 1930 مارچ 21ترجمه ای از توقيع مبارک حضرت ولی امرهللا، 

حضرت ولی امرهللا تداوم بخشيده و اختيارات بيت العدل اعظم را تاييد فرمودند، و اطمينان دادند که هر دو مصون از خطا و در تحت هدايت حضرت رب 
اعلی و جمال اقدس ابهی خواهند بود. حضرت عبدالبهاء به کسانی که به اين دو موسسه روی اورند نويد عنايات و برکات داده و کسانی را که با ايشان 

 مخالفت ورزند انذار فرمودند."  

 خودش معترف است که 

 "اگر چه اشکارا ايشان فعاليت توامان اين دو را پيش بينی فرمودند، منطقا نمی توان از ان استنتاج نمود که يکی در غياب ديگری قادر به فعاليت نيست."
 تنها يک تيمارستانی يا شيطانی می تواند چنين جمله ای بگويد!

دقيقا اين بيت کاذب می گويد که اگر چه ايشان اشکارا فرموده اند که اين دو موسسه، نمی توانند درغياب هم وجود داشته باشند اما اين دليل نمی شود که اين دو 

 موسسه، نتوانند در غياب هم وجود داشته باشند!

پيروان بيت عدل جعلی، اين گونه پيام ها را می خوانند و نه تنها اعتراض نمی کنند بلکه آنرا بوسيده و بر جان و دل خود قرار می کنند و اوراق آنرا بروی 

 چشمان خود گذاشته و اشک می ريزند. جّل الخالق!

 عاقبت ان همه وصايا و نصايای حضرت رحمن در اين دور افخم اعظم، ببين به کجا انجاميد و چه امتی طالع شدند!

اگر از من می پرسيد می گويم که جهان، ديگر شاهد ملتی، مضحک تر از اينها نخواهد شد و البته دليل ان نيز معلوم است چه که کسانی که ميثاق غليظ حی 

 قيوم را ناديده بگيرند همين می شود و نفرين های حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا هم قطعا بی تاثير نيوده است.

 مثال اين بيت کاذب، می گويد 

 "واليت امرهللا، صرفا به اين علت که ولی امری در قيد حيات نيست، اهميت و مقام خود را در نظم حضرت بهاء هللا از دست نمی دهد."
به اين سخن، ديگر چه جوابی می توان داد جز اينکه صاحب اين کلمات را بايد راهی تيمارستان کرد البته به لحاظ عمدی بودن اين فساد مسلما تمامی اعضاء 

بيت که تاکنون بر سر کار امده اند بايستی محاکمه شوند و قطعا هيچ کس نمی تواند تصور کند که اينها واقعا غير عمدی، اين همه نادان بوده اند چرا که احباء، 

ممکن است سرشان گرم بوده است اما اينها که در بيت بوده اند دايم بر اين مسائل بوده اند و احباء عزيز بايد از طريق دادگاهی قانونی از اين اعضاء بيت، به 

 لحاظ استحمار خودشان شکايت کنند و تمام اين اعضاء بايستی تحت پيگرد شديد قانونی قرار گيرند. 

 اين حرامزاده ها، درخت واليت را از ريشه با تبر زده اند و می گويند ارزش ان، اصال کاسته نشده است!

 مگر ديگر چه کار ديگری قرار بوده است بر عليه واليت انجام گيرد!

قطعا دست ابرقدرت ها در چنين دسيسه ای در کار بوده است و اين ابرقدرت ها تاوان ان را بسيار شديد خواهند داد تا درس عبرتی باشد برای ايندگان که 

 ديگر، بر مقّر اعلی توطئه ورزی نکنند.

 در ادامه اين بيت الدروغ می گويد که

"ما بايد از دو حد افراط و تفريط پرهيز کنيم: يکی ان که استدالل شود چون ولی امری وجود ندارد پس تمام انچه که در مورد واليت امر هللا و مقام ان در 
نظم جهانی بهايی نوشته شده مکتوبی است که جز نامی از ان باقی نمانده است. و ديگر انکه چنان تحت تاثير اهميت واليت امر قرار بگيريم که قوت ميثاق 

 را قليل شماريم يا وسوسه شويم که با نصوص صريحه چنان به مصالحه برسيم که به طريقی ولی امری پيدا کنيم."
 حاال ما از شما سوال می کنيم که مقصود شما از اين ميانه روی در اهميت ولی امرهللا چيست؟

اين ميانه روی، خودش در بيانات مبارکه امده است که هيچ کدام از اين دو موسسه نمی توانند سعی بر تزييف و سلطه بر ديگری نمايند بلکه وظايف انها 

 مکمل هم می باشد و در تناقض با هم نيستند.

 مثال ان زشت است ولی می گوييم که گوز چه ربطی دارد به شقيقه!

 يا نوشته ايد که   

 "و ديگر انکه چنان تحت تاثير اهميت واليت امر قرار بگيريم که قوت ميثاق را قليل شماريم."
 شما که اين جمله را مکتوب می کنيد گويا عصمت موهوبی باعث شده است که بيان مبارک حضرت عبدالبهاء را فراموش کنيد که در الواح وصايا فرموده اند
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 "حصن متين امرهللا به اطاعت من هو ولی امرهللا محفوظ و مصون ماند." 
 احتماال اين اعضاء، عصمت داشته اند اما گويا بجای عصمت موهوبی، عصمت مخکوبی داشته اند چرا که واقعا بی نقص و عيب، مخ اين طايفه را کوبيده اند.

شما قصد اين داريد که حضرت ولی امرهللا را در اين گونه جمالت، از ميثاق جدا کنيد بلکه مقابل ميثاق الهی قرار دهيد چرا که تجربه به شما نشان داده است 

 که چيزی مثل ميثاق وسيله ای برای مسخ اين احباء است چه که تعصب شديد به ميثاق دارند لهذا از اصل ميثاق جدا.

 ای به قربانت بهاء هللا.

 چنان نظمی ايجاد کرده است که شيطان مجبور به ياوه سرائی شده است.

 در ادامه اين بيت الدروغ می گويد

 "يا وسوسه شويم که با نصوص صريحه چنان به مصالحه برسيم که به طريقی ولی امری پيدا کنيم."
 مقصود شما از اينگونه جمالت غير علمی چيست؟

 يعنی چه که ما به مصالحه با نصوص مبارکه وسوسه شويم.

اين گونه جمالت، مخالف تعاليم حضرت بهاء هللا است چرا که وسوسه، امری شيطانی است در حالی که مصالحه با نصوص، انهم نصوص صريحه همواره 

 مورد تاکيد شديد و حديد هياکل مقدسه در تمامی دوران ها بوده است بلکه صريحا هدايت ما در مصالحه با نصوص مبارکه است.

 در ادامه اين بيت الدروغ می گويد که

" در اثار مبارکه ولی امرهای اينده به وضوح پيش بينی و به انها اشاره شده است اما در هيچ جا وعده داده نشده و تضمين نگرديده که سلسله واله امرهللا 
 الی ااالبداالباد پايدار خواهند ماند. "
 يعنی چگونه بايد تضمين می داده اند؟

اصال اين جمله يعنی چه که ولی امرهای آينده به وضوح پيش بينی شده اند اما تضمين نگرديده که در آينده ولی امر حتما بايد باشد! دقيقا دو جمله متضاد را در 

 کنار هم مياورند که مغز پيروان خود را از کار بياندازند.

اصال وجود ايادی امر، من دون وجود ولی امر، نه تنها تناقض است بلکه بی معنی است و ايادی نمی تواند يک ثانيه در غياب ولی امر حضور رسمی داشته 

 باشد چنانکه می فرمايند

در نظم اداری ديانت بهائی ايادی امرهللا تحت هدايت و اداره ولی امرهللا قرار دارند و وجودشان بستگی به وجود ولی امرهللا دارد ، آنها فاقد هرگونه "

اختيارات و مسئوليتهای اداری ميباشند مگر آنکه وظيفه ومسئوليت خاصی از جانب ولی امرهللا به آنان ارجاع گردد که در اينصورت اختيارات متناسب و الزم 

برای انجام ماموريت ودر محدوده اجرای وظايف و دستوراتی که به آنان داده شده است به آنها اعطاء ميگردد ، بموجب الواح وصايای حضرت عبدالبهاء 

    :وظيفه ايادی امرهللا در ديانت بهائی به شرح زير تعين گشته است

وظيفه ايادی امر هللا نشر نفحات هللا و تربيت نفوس در تعليم علوم و تحسين اخالق عموم و تقديس و تنزيه در جميع شئونست ، از اطوار و احوال و كردار و "

گفتار بايد تقوای الهي ظاهر و اشكار باشد . و اين مجمع ايادی در تحت اداره ولی امر هللا است كه بايد انانرا دائما بسعی و كوششو جهد در نشر نفحات هللا و 

 )14 ( الواح وصايای مبارکه حضرت عبدالبهاء، صفحۀ  "هدايت من علی االرض بگمارد

و وجود ايادی نيز در آينده، در بيانات مبارکه، پيش گويی شده است و مطابق نصوص مبارکه، اين ايادی بايد دايم در تحت هدايت ولی امر باشند و اين هدايت 

 که اخرين زائر بهايی بود که حضرت 1957ولی امر، در الواح وصايا مذکور و در بيانات ديگر نيز مشاهده می شود، مثال يادداشت ويليام اليسون در سال 

 شوقی افندی را مالقات کرد:

" ولی امرهللا فرمودند که در آينده پادشاهان بهايی خواهيم داشت. اياديان امرهللا با سازمان و تشکيالت خاص خودشان، ان پادشاهان خواهند بود. وظايف و 
مسئوليت آنها بطور خاص و مشخص تبليغ و تحکيم امر خواهد بود. اياديان امرهللا برتر از اعضای بيت العدل خواهند بود. واليت امرهللا نصوص را تبيين، 

 اياديان را هدايت، رياست بت العدل را بعهده خواهد داشت و به تعيين حدود قانون گذاری و صالحيت آنها ميپردازد."
 و لذا همين وجود ايادی، دليل استمرار واليت بوده است و شگفت انگيز است که همين ايادی، که وجود خودشان دليل استمرار واليت است نقض ميثاق کرده 

 اند و بجای پيروی از ولی امر، دنبال زنی افتاده اند مانند اصحاب جمل که به دنبال عايشه بر عليه واليت علی قيام کردند.

 چون نشد او، حامله      شيطان نمودش، حرمله

 حال انکه ديگر چه تضمينی باالتز از اين بيان مبارک که می فرمايند
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 ".تااخردورانديانتبهاييراهنماييوفيضخداوندابتداتوسطحضرتعبدالبهاءوسپسازطريقاولياءامراللهبهبشرخواهدرسيد."

 و ثبات بيانات الهی نيز که تاکيد شده است مثال در کتاب اقدس امده است که

 " انه ووضع امره علی اساس ثابت متين التزعزعه ارياح العالم و الاشارات االمم کذلک قضی االمر فی لوح حفيظ."
 ايا وجود رهبری امر توسط ولی امر، رکن اعظمی نيست که در کتاب اقدس وضع شده است؟

 اين بيت الدروغ، می گويد که

"خدمت به امر الهی مستلزم وفاداری و صداقت و ايمان تزلزل ناپذير به ذات خداوندی است. در دست گرفتن مسئوليت امر اتيه الهی در دستان خود و بدون 
مالحظه نصوص واضحه و محدوديت های خودمان، تالش برای فرستادن ان به راه هايی که مايليم بدان سوی متمايل شود نه تنها منجر به خير و مصلحت 

نمی شود بلکه منشا شر و فساد خواهد بود. اين امر اوست. او وعده داده است که نورش هرگز خاموشی نپذيرد. نقش ما اين است که در نهايت استقامت و 
 استحکام به کالم منزله و مشروعاتی که حضرتش برای صيانت از ميثاقش خلق فرموده متمسک شويم."

با توجه به اينکه سلسله واله به سلسله انوار الهی در بيانات الهی منصوص است لذا چه کسی نور الهی را خاموشی می خواهد و حکم اين اعضاء بيت کاذب 

 چيست که خود گناه کار باشی و ديگران را به گناه محکوم کنی!

 مثال در بيان زير می فرمايند

"... وقتی که فرد بهائی يقين تام به مرجعيت و اقتدار الهيۀ اعظاء شده به رسول او، و موهوبۀ به حضرت مولی الوری و توسط ايشان به واله امرهللا باشد، 
مرجعيتی که در محافل جريان می يابد و نظمی را ايجاد می کند که مبتنی بر اطاعت صرفۀ بحته است، در اين صورت هيچ قدرتی قادر به ايجاد تزلزل در فرد 

 ) lights of Guidance–بهائی مزبور نخواهد بود." ( ترجمه 

 ايا در اين بيان مبارک، بيت عدل را می بينيد يا واله امرهللا را که مرجعيت به صورت حی به انها تفويض شده است.

 اين بيت کاذب می گويد که انها در وظايف ولی امر تعدی نمی کنند فقط کارهای زير را انجام می دهند!

 تعليم تعاليم الهی بجای ولی امر می کنند. .1

 مرجع حل مسائل الهيه برای احباء بجای ولی امر خواهند بود تا اختالف در تفسير ايات بروز نکند. .2

 صيانت تصميمات تشريعی بيت را انجام ميدهند تا با روح منزل ايات مباين نباشد. .3

 دائما موسسه واليت را بجای ولی امر تا اخرين نفر انها، تحت ادارۀ خود داشته اند. .4

 هيات مشاورين قاره ای را بجای موسسۀ واليت قرار داده اند تا جای موسسۀ واليت خالی نباشد. .5

 اعالم ناقض ميثاق بجای ولی امر ميکنند. .6

 حقوق هللا را بجای ولی امر اختيار کرده اند. .7

 اخراج عضو خاطی را بجای ولی امر، خود انجام می دهند. .8

 بجای ولی امر، غصو ممتاز را از طريق رای مردمی انتخاب می کنند. .9

 حصن حصين امرهللا را بجای ولی امر صيانت می کنند. .10

 جالب است که دستور تاسيس بيت العدل نيز از وظايف مخصوص ولی امر است که ايادی انرا غصب نمودند.

حاال با توجه به اينکه اين اعمال، کل از وظايف ولی امرهللا است سوال ما اين است که کدام وظيفه از ولی امرهللا است که شما انرا غصب نکرده باشيد که البته 

غصب تمام وظايف ولی امر، امری طبيعی است چرا که وقتی شما رياست امرهللا را غصب می کنيد که اعظم وطيفۀ ولی امر است طبيعتا تمام وظايف رئيس 

 را بايد غصب کنيد.

عمدی بودن اين فسادها بسيار واضح است مثال شخصی بنام مارتين داگالس که خودش نويسندۀ کتاب های منطق رياضی بوده است چگونه می شود که اين 

 همه بی منطقی را توجه نکرده باشد و در خصوص اشخاصی مانند مارتين داگالس، احتمال جاسوس بودن انها بسيار زياد است.
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 مارتين داگالس که قويا يکی از جاسوس های امريکايی بوده است در کتاب خودبنام " ديانت بهائی" می نويسد که

" حضرت بهاء هللا تلويحا به موسسۀ واليت امر فرموده اند ولی وظائف و مسووليت های ان اول بار در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء تعيين و تشريح 
 گرديده است. دو وظيفۀ مهم موسسۀ واليت امر تبيين تعاليم و رهبری جامعۀ بهائی است."

 و در ادامه در همين کتاب خودش می گويد که

" حضرت ولی امرهللا اين مساله را روشن کردند که اين موسسۀ واليت امر است که بايستی وحدت و هم بستگی همۀ افراد جامعه را تامين و سرپرستی کند 
و اهميت شخصی که بعنوان ولی امر تعيين و منصوب گرديده است مسالۀ ثانوی محسوب می شود. به همين جهت بهائيان از از رعايت هر گونه مراسم 

 مربوط به وقايع حيات ظاهری شخص ولی امرهللا منع گرديدند"
 اينکه تبيين تعاليم و رهبری جامعۀ بهائی صرفا مخصوص موسسۀ واليت امر است امری کامال واضح است که ايشان نيز انرا تصديق کرده است.

 اما چرا ايشان ناگهان می گويند که ولی امر، مساله ای ثانوی در موسسۀ واليت است؟

اينها همان کسانی بودند که ولی امر را لغو نمودند و چون مارتين داگالس اعتراف می کند که وظيفۀ تبيين تعاليم و رهبری جامعۀ بهائی صرفا مخصوص 

 موسسۀ واليت است لهذا برای لغو ولی امر از امرهللا، مجبور که بگويد، ولی امر در موسسۀ واليت، امری ثانوی است.

مطابق قول مارتين داگالس، رهبری جامعۀ بهايی با موسسۀ واليت است در حالی که اکنون اين موسسۀ واليت با تغيير نام به دارالتبليغ به عنوان يک شاخه 

 تحت رياست بيت عدل کاذب قرار دارد!

اصال هر دو وظيفه ای که ايشان به عنوان دو وظيفۀ مهم موسسۀ واليت امر مطرح می کنند به هيچ يک از اعضايی که توسط ولی امر برای موسسۀ واليت 

 امر انتخاب ميشود مربوط نمی شود و صرفا مخصوص خود ولی امر است.

 ايا رهبری جامعۀ بهائی به عهدۀ ولی امر است يا ايادی امرهللا؟

 در الواح وصايا امده است که 

"حصن متين امرهللا باطاعت من هو ولی امرهللا محفلوظ و مصون ماند. و اعضای بيت عدل و جميع اغصان و افنان و ايادی امرهللا بايد کمال اطاعت و 
تمکين و انقياد و توجه و خضوع و خشوعرا بولی امرهللا داشته باشند. اگر چنانچه نفسی مخالفت نمود مخالفت حق کرده و سبب تشتيت امرهللا شود و علت 

 تفريق کلمه هللا گردد و مظهری از مظاهر مرکز نقض شود."
 پس دروغ اين شخص کامال مشخص می شود.

مارتين داگالس مقام حضرت شوقی را نيز يک امر ثانوی در موسسۀ واليت می داند حال انکه اصال ولی امر نه تنها رياست موسسۀ واليت امر را داراست 

 بلکه او رئيس الينعزل بيت عدل نيز هست. ببينيد اين شخص چگونه در صدد القای شبهات است.

 در الواح وصايا امده است که 

" ای ياران مهربان بعد از مفقودی اينمظلوم بايد اغصان و افنان سدرۀ مبارکه و ايادی امرهللا و احبای جمال ابهی توجه بفرع دو سدره که از دو شجرۀ 
مقدسۀ مبارک انبات شده و از اقتران دو فرع دوحۀ رحمانيه بوجود امده يعنی ( شوقی افندی) نمايند زيرا آيت هللا و غصن ممتاز و ولی امرهللا و مرجع 

 جميع اغصان و افنان و ايادی امرهللا و احباء هللا است و مبّين ايات هللا و من بعده بکر بعد بکر."
 يعنی اگر ولی امر در واليت امر مساله ای ثانی بوده است چه کسی در موسسۀ واليت امر مسالۀ اوليه بوده است؟

 حال انکه حضرت شوقی می فرمايند که 

" اين نظم بديع از انظمه باطله سقيمه عالم ممتاز در تااريخ اديان فريد و بی مثيل و سابقه بنيادش بر دو رکن رکين استوار رکن اول و اعظم رکن واليت 
الهيه که مصدر تبيين است و رکن ثانی بيت عدل اعظم الهی که مرجع تشريع است همچنانچه در اين نظم الهی تفکيک بين احکام شارع امر و مبادی 

) 127اساسيه اش که مرکز عهد و ميثاقش تبيين نموده ممکن نه، انفصال رکنين نظم بديع نيز از يکديگر ممتنع و محال" ( توقيعات مبارکه: صفحه 

 )301(توقيعات مبارکه خطاب به احبا شرق: صفحه 

 يعنی اين شخص دروغ گو، از الواح وصايا و اين بيانات مبارکه، خبری نداشته است؟ 

قطعا داشته است که چنين کتابی جامع را در ديانت بهائی نگاشته است لذا اعضای بيت عدل کاذب، به وضوح مصداق اين بيان مبارک از حضرت عبدالبهاء 

 هستند که
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"ديگر راه اختالفی نمانده ولی هواجس نفسانی مورث اختالف می شود مثل ناقضين. ناقضين شبهه ای در ميثاق ندارند ولی غرض نفسانی انان را به اين 

 ).243 و 210 ص 1درجه رسانده. نه اين است که نمی دانند می دانند و مخالفت می کنند. (منتخباتی ا ز مکاتيب جلد 

 اين حرام زاده می گويد که ولی امر، مساله ای ثانی بوده است و دليل مضحکی نيز برای اين قضيه می اورد که 

 "مسالۀ ثانوی محسوب می شود به همين جهت بهائيان از رعايت هر گونه مراسم مربوط به وقايع حيات ظاهری شخص ولی امرهللا منع گرديدند"
اينکه بهاييان از هر گونه رعايت مراسم مربوط به وقايع حيات ظاهری شخص ولی امرهللا منع گرديده اند چه ربطی دارد به اينکه ولی امرهللا مساله ای ثانی 

 در امرهللا باشد و حرام زادگی اين شخص از اين جا معلوم که او خودش نويسندۀ کتابهايی در منطق رياضی بوده است و اينگونه عمدا فرافکنی می کند.

 ما دو جمله از کتاب مارتين داگالس را برای مردم در کنار هم در زير قرار می دهيم.

" حضرت ولی امرهللا اين مساله را روشن کردند که اين موسسۀ واليت امر است که بايستی وحدت و هم بستگی همۀ افراد جامعه را تامين و سرپرستی کند 
و اهميت شخصی که بعنوان ولی امر تعيين و منصوب گرديده است مسالۀ ثانوی محسوب می شود. به همين جهت بهائيان از از رعايت هر گونه مراسم 

 مربوط به وقايع حيات ظاهری شخص ولی امرهللا منع گرديدند"
 "حضرت شوقی افندی که بنا به نّص الواح وصايای حضرت عبدالبهاء يگانه مقام مسوول تبيين و توضيح اثار بهائی بودند."

 کدام يک از اين جمالت را باور کنيم که هر دو از شخص مارتين داگالس بوده است!

 مارتين داگالس در کتاب " ديانت بهائی" می گويد که 

 " موسسۀ واليت امر از نقطه نظر تعاليم بهائی موسسه ای است دائمی و مستمر"
 اما در چند سطر بعد در همين کتاب می نويسد که 

" چون از افراد عائلۀ مبارکه نفسی که واجد شرايط روحانی مذکور در کتاب عهد حضرت بهاء هللا و الواح وصايای حضرت عبدالبهاء باشد نبود عمال وجود 
 ولی امر ثانوی امکان ناپذير نمی نمود"

در يک جمله می گويد که موسسۀ واليت امز موسسه ای دائمی و مستمر و در جمله ای ديگر، لغو واليت الهی را تاييد می کند حال انکه لغو واليت الهی 

 مستقيما به لغو موسسۀ واليت می انجامد و داليل اصلی اين است که 

 ايادی امرهللا با فقدان ولی امر بعنوان رئيس انها که بايد دائم انها را هدايت کند لغو می شوند. .1

حتی اگر ايادی امر را بعد از صعود حضرت شوقی لغو نگيريم انتصاب ايادی ديگری، امکان ناپذير است و لذا بعد از چند سال قطعا موسسۀ واليت  .2
 امر بايد از ايادی امر نيز خالی شود که چنين موسسه ای که ولی امر و ايادی امر را ندارد نه تنها باطل است بلکه مضحک است.

ايادی امر، بعد از صعود حضرت شوقی به عناصری دائم العمر در جامعۀ بهائی تبديل شده اند در حالی که انها دائم العمر نبوده اند و ولی امر الزم  .3
 بوده است که اگر انها خطا کنند انها را عزل کند.

ايادی را ولی امر انتخاب کرده اند و لذا بيت عدل جعلی نمی توانسته است هيچ کدام از ايادی را عزل کند حال انکه اين ايادی، مصون از خطا نبوده  .4
 اند لذا اگر يکی از اين ايادی، موجب خطايی بوده است که الزم به عزل او، در اين صورت چه کسی بوده است که اين ايادی خاطی را عزل کند؟

اگر بيت عدل بايد من دون ولی امر، بی رئيس تشکيل شود در اين صورت موسسۀ واليت که ولی امر قطعا بايد رئيس ان باشد من دون رئيس، بايد  .5
 بی رئيس باشد حال انکه بيت العدل جعلی خود را رئيس کل اعالم کرده است. 

 اين مارتين داگالس در جمالتی ديگر می نويسد که 

 " حضرات ايادی امرهللا دراين مرحله بنشانۀ محويت و بی نشانی خود را از انتخاب شدن بعضويت بيت العدل اعظم معاف دانستند."
حال انکه مطابق الواح وصايا، هيچ يک از اعضای موسسۀ واليت امر نمی توانند در شورای بيت عدل اعظم وارد شوند چرا که اين دو موسسه، حق تعدی در 

وظايف هم را ندارند و اين قضيه نيز يکی از مواردی است که نشان می دهد چگونه با اين گونه کلمات، احباء را به استحمار کشيده اند. خود اين قضيه که اين 

ايادی، خود را مجاز به شرکت در انتخابات بيت عدل می دانسته اند باطل است و اگر بگويند که قبل از شرکت در انتخابات می خواسته اند استعفاء از مقام 

 ايادی دهند در اين صورت استعفای خود را به کدام ولی امر بايد تسليم می کرده اند!

 در اين کتاب اين ملعون می نويسد که 
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" و باالخره حضرت ولی امرهللا در اخرين پيام خطاب به بهائيان عالم، حضرات ايادی امرهللا را بنام " حارسان" نظم بديع جهان ارای الهی خوانده و از انان 
خواسته بودند که با همکاری نزديک با محافل روحانی ملی در اتمام و اکمال اهداف نقشۀ دهساله اقدام کرده و در حفظ و صيانت و وحدت جامعه سعی بليغ 

 مبذول دارند."
حضرت با اين نوشته، مارتين داگالس قويا سعی بر اين دارد که فعاليت ايادی بعد از صعود حضرت شوقی در قبال نقشۀ دهساله را توجيح کند حال انکه 

  :شوقی افندی اولين ولی امر بهائی ميفرمايند

  ".ايادی امرهللا دارای اختيارات اجرائی در حدود انجام اموری که از جانب ولی امرهللا به آنان ارجاع ميگردد خواهند بود"

(Shoghi Effendi, The Light of Divine Guidance v II, p. 80)  

  :همچنين در خصوص اختيارات و مسئوليت اجرای وظايف مربوط به اجرای نقشه ده ساله که در نيمه آن صعود فرمودند ميفرمايند

محفل روحانی ملی هيئتی است که مسئوليت اداری وظايف مربوط به نقشه ده ساله بعهده اش گذارده شده است. ايادی امرهللا و هيئت معاونت آنان فاقد "

 "مسئوليتهای اداری در اين زمينه ميباشند.

(Shoghi Effendi, The Unfolding Destiny of the British Baha'i Community, p. 341)  

لهذا هم القای شبهات در گفتار مارتين داگالس کامال مشهود است و هم اينکه اصال ايادی امر، در خصوص اقدام بر فعاليت در خصوص نقشۀ دهساله مجرم 

 بوده اند.

از طرفی تبليغ و تعليم ايين بهائی از وظايف موسسۀ واليت است و اينکه بيت عدل جعلی اين وظيفه را در حکم خويش قرار داده است مساله ای باطل و يک 

 تعّدی است چنانکه حضرت شوقی می فرمايند که

" مرکز اعظم و مرجع مقّدسی که عالم انسانی و جميع تشکيالت بشری در ظلّ ان می باشد، مقام مقّدس واليت امرهللا است که طبق نصوص الواح وصايای 
حضرت عبدالبهاء، حافظ و حامی دين و مرّوج شريعت و مبّين آيات است و حائز مقام رياست عالی و دائمی بيت العدل اعظم نيز می باشد، ايادی امر هللا و 

مجمع ايادی و کلّية نفوس بهايی از هر رتبه و مقام، و کلّية اعضای بيوت عدل (محاقل ملّی و محلّی) و اعضای بيت العدل اعظم، جميعا در ظلّ او و مطيع و 
منقاد حکمش می باشند. منتهی امور اداری و اجتماعی و صدور قوانين و  احکام عمومّيه مقتضّيه در موارد غير منصوصه از وظائف مخصوصة بيت العدل 
اعظم است و اين دو مرکز سياست و روحانّيت تواما و متفقا عالم انسانی را مشمول مواهب عظيمة صلح عمومی و وحدت بشری خواهند نمود و هيچ وقت 

و به هيچ قسم بين اين دو مرکز اختالفی حاصل نخواهد شد. زيرا اختيارات و وظايف مقّدسة هر يک جداگانه محرز و معلوم است و به عالوه به واسطة 
رياست عالّيه و دائمی ولی امر هللا در بيت العدل اعظم، نقطة وحدت و اتصالی بين اين دو قوة عظيمه مقّرر و مقّدر گشته است." (نظر اجمالی در ديانت 

 )66-65 بديع، صفحات 107بهائی، چاپ 

لهذا اگر اختيارات هر يک از اين دو موسسه کامال معلوم و محرز شده است در اين صورت تعليم و تبليغ امرهللا که از وظايف اصلی موسسۀ واليت امر است 

 چرا توسط اين بيت کاذب انجام می شود؟

چنانچه در اين بيان مبارک ديده می شود وظايف سياسی به بيت عدل و وظايف روحانی مانند تبليغ و تعليم به موسسۀ واليت سپرده شده است. لهذا بيت عدل 

 جعلی چگونه در حال تعليم و تبليغ روحانی است؟ خالف از اين بزرگتر؟

 و اصال اگر شکی در اين وجود دارد که تعليم و تبليغ از وظايف موسسۀ واليت امر بوده است به اين بيان مبارک در الواح وصايا رجوع کنيم که می فرمايند

"و وظيفۀ ايادی امرهللا نشر نفحات هللا و تربيت نفوس در تعليم علوم و تحسين اخالق عموم و تقديس و تنزيه در جميع شئونست... و اين مجمع ايادی در 
 تحت ادارۀ ولی امرهللا است که بايد انانرا دائما بسعی و کوشش و جهد در نشر نفحات هللا و هدايت من علی االرض نگمارد."

  :همچنين ميفرمايند

وظائف اصلّيه ايادی امر ّهللا تأليف کتب مفيده و رسائل بديعه در اثبات الوهّيت و وحدانّيت و حقّيت مظاهر مقّدسه است علی الخصوص در اين اّيام بقواعد "

  ".فلسفی و طبيعی و دالئل عقلی و براهين منطقی زيرا اکثر اهل عالم از منقول دور و بمعقول متشّبث و مقتنع و مسرور

 )۳٦لوح اديب ايادی امر هللا) (مائده آسمانی جلد نهم صفحه (
و جالب است که اگر اين منطق دان امريکايی، عمدا شيطنت نمی کرده است چگونه به اين قضيه اشاره ای هم نکرده است که مطابق الواح وصايا، به هيچ 

عنوان فعاليت و حتی وجود ايادی در غياب ولی امر ممکن نيست حال انکه در غياب ولی امر، اينها بجای تبليغ دين، رياست امرهللا را غصب کرده اند و خود 
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را با بی شرمی، جانشين حضرت شوقی معرفی کرده اند و مدارک اين ادعا ها موجود و مثبوت. مضحک است که ميسن ريمی را که رئيس الينعزل شورای 

بين المللی بهائيان بوده است عزل می کنند و خود را رئيس اعالم می کنند که اصال به هيچ وجه من الوجوه چنين چيزی در آيين بهائی ممکن نبوده است. 

شيطنت از اين واضح تر که اگر حتی رياست ميسن ريمی بر جامعۀ بهائی ايراد داشته است رياست ايادی بر امرهللا که ايراد مافوق تصوری بوده است که در 

 قسمت های ديگر به صورت دقيق تری اين مساله را تجزيه و تحليل خواهيم کرد.

اگر حضرت شوقی اين ايادی را به عنوان رياست جامعۀ بهائی انتخاب کرده است در اين صورت مطابق قول خود اينها که انتصاب به جانشينی بايد به 

صورت علنی اعالم می شده است در اين صورت چرا حضرت شوقی، هيچ اعالميه ای برای جانشينی ايادی صادر نکرده است تا اينکه مطابق الواح مبارک 

وصايا، بعد او اختالف حاصل نشود در حالی که نه تنها هيچ انتصاب علنی موجود نيست بلکه اصال رياست ايادی بر امرهللا شرعا و قانونا و عرفا و حقوقا و 

 عقال و علما باطل است و هيچ انتصاب ضمنی برای انتصاب انها به رياست ممکن نبوده است.

 و در اين کتاب مارتين داگالس باز می نويسد که

" موسساتی که بمنظور تبليغ و حفظ و صيانت جامعه بوجود امده بدوا بواسطۀ عهد و ميثاق حضرت بهاء هللا در مورد حضرات ايادی امرهللا نشات گرفته و 
 توسط حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرهللا و سپس بيت العدل اعظم توسعه يافته است."

 ببينيد اين شخص چگونه علنا شيطنت می کند!

بدوا يعنی ابتدا و لذا مارتين داگالس می گويد که تبليغ و حفظ و صيانت جامعه، ابتدا از طريق ايادی امرهللا نشات گرفته است و دقيقا از کلمۀ نشات نيز استفاده 

 می کند و نشات، يعنی منشا و ريشه گرفتن.

 و جالب است که می نويسد که بعد از ايادی امرهللا، صيانت جامعه، توسط حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرهللا و سپس بيت العدل اعظم توسعه يافته است.

دليل اين شيطنت اين است که بايد دليلی بياورد که چرا ايادی امر، رياست امر را غصب کرده اند و می خواهد که صيانت را از ولی امر خارج کرده و انرا به 

ايادی امر به صورت ريشه ای منتقل کند تا بتواند هيات های مشاورين و هيات های معاونين تشکيل شده توسط بيت عدل را به گونه ای جايگزين ان کند 

 چنانکه در چند صفحه بعد در کتاب اش، مارتين داگالس اين قضيه را عنوان می کند که

" در غياب ولی امرالهی پس از صعود حضرت ولی امرهللا راهی برای تسميه و اتصاب عده ديگری بعنوان ايادی امرهللا باقی نماند ولی بهر حال بيت العدل 
اعظم الهی بموجب عهد و ميثاق حضرت بهاء هللا دارای چنان حق و اختياری است که بتواند موسساتی را که برای پيشرفت جامعۀ بهايی الزم می داند 
بوجود اورد. چون بموجب مندرجات الواح وصايای حضرت عبدالبهاء امور مربوط به ايادی امرهللا بخشی انفکاک ناپذير از نظم اداری بهائی محسوب 

گرديده بيت العدل اعظم به تشکيل موسسۀ ويژه ای که بکلی از سيستم انتخابی محافل روحانی مجزی است برای انجام اين مقصود اقدام فرمود. اين موسسه 
 امروزه بنام هيات های مشاورين شناخته شده و اعضاء ان در سطح قارات دنيا در انجام خدمات محولّه مشغول ميباشند."

 اينها اعضايی را توسط بيت عدل کاذب و نامعتبر انتصاب می کنند که کار موسسۀ واليت را انجام دهد.

به قول خودشان چون بموجب مندرجات الواح وصايای حضرت عبدالبهاء، امور مربوط به ايادی امرهللا بخشی انفکاک ناپذير از نظم اداری بهايی محسوب 

است اينها با تغيير نام موسسه واليت به موسسه مشاورين، وظايف موسسۀ واليت را به موسسۀ مشاورين داده اند و حاال چون نام عوض شده است لذا اعضای 

 ان می تواند تحت انتصاب بيت عدل قرار گيرد!

 ال هذا اال استحمار عظيم.

مطابق الواح وصايا، کال وظايف موسسه واليت، قابل تعدی توسط بيت عدل نيست و وظايف بيت عدل نيز قابل تعدی توسط موسسۀ واليت نيست. اما مارتين 

 داگالس می گويد که ما وظايف موسسۀ واليت را با تغيير نام ان به موسسۀ مشاورين قاره ای انجام می دهيم.

 گويا مساله، مربوط به اسم بوده است.

اينها اعضايی را انتخاب می کنند تا کار ايادی امر را انجام دهند و اعضايی ديگر را نيز، اين اعضای مشاورين قارده ای، انتخاب می کنند تا بجای معاونينی 

 باشند که برای ايادی کار می کردند.

 مثال به کسی بگويند که شما نبايد اشپزی کنی، بگويد که خب حاال که اجازۀ اشپزی ندارم طّباخی می کنم!

 جالب است که اين مارتين داگالس می گويد که

"ولی بهر حال بيت العدل اعظم الهی بموجب عهد و ميثاق حضرت بهاء هللا دارای چنان حق و اختياری است که بتواند موسساتی را که برای پيشرفت جامعۀ 
 بهايی الزم می داند بوجود اورد."   
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اول اينکه اين قضيه چه ربطی به استعمال نام عهد و ميثاق در اين جمله دارد و معلوما اينها می دانسته اند که احباء، از اين کلمه، ترس و وحشت دارند و لذا 

 هر جا کم می اورند سريع از لغت عهد و ميثاق استفاده می کنند.

دوم اينکه کجای امرهللا، چنين اختياری به بيت عدل داده است که موسسه ای ايجاد کند که کار موسسۀ واليت امر را انجام دهد و خود بيت، رياست موسسۀ 

 واليت را به جای ولی امر به عهده بگيرد؟

به احتمال قوی يک منطق دانی بوده است که برای نفوذ در ايين مبارک جمال قدم از طرف ابرقدرت ها استخدام شده است و اصال مارتين داگالس به صراحت 

 در کتاب خود اعتراف می کند که اين بيت، تمام امور امر بديع را بدست می گيرد.

" برای بهائيان جهان انتخاب و تشکيل اولين دورۀ بيت العدل اعظم از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. باگذشت بيش از يک قرن تالش و تحمل 
صدمات و بحرانهای پی در پی داخلی و خارجی جامعۀ بهائی موفق گرديد بوسيلۀ انتخاباتی ازاد و عمومی موسسه و مرجعی دائمی را بوجود اورد که همۀ 
امور امر بديع را عهده دار شود. نکتۀ جالب انکه بذر چنين موسسه ای بيد اقتدار حضرت بهاء هللا کاشته شده و طرح کلی ان در الواح و اثار نازله از قلم 

 حضرت عبدالبهاء ريخته شده بود."
در حالی که وظايف بيت عدل، تنها می تواند به عنوان مکمل سياسی برای وظايف روحانی موسسۀ واليت باشد و کجا حضرت بهاء هللا چنين بذر فاسدی را 

 افشانده است بلکه اکيدا منع چنين موسسه ای بارها مذکور.

چنان وانمود می کند که گويا اين بيت کاذب، مطابق طرح کلی ای که حضرت عبدالبهاء برای ان ريخته است بنا شده است حال انکه مطابق الواح وصايا، بيت 

 عدل بايد حاوی موسسۀ واليت باشد و ولی امر بايد بر کل بيت رياست دائم و الينعزل داشته باشد.

 و دربارۀ امر جانشينی حضرت شوقی نيز، مارتين داگالس در کتاب " ديانت بهائی" می نويسد

 " هر گونه برتری نژادی از نظر تعاليم بهائی مردود شناخته شده و اعتقاد بان ناشی از جهل و تصورات بی پايه محسوب می گردد."
 حاال سوال می شود که ايا تحديد انتخاب جانشين به ساللۀ حضرت بهاء هللا که ايشان به ان معتقد بوده اند يک گونه از تبعيض نژادی نيست؟ 

و ايرادهای عرفانی نيز در کتاب او مشاهده می شود که نشان از ناتوانی او در درک مسائل الهيه دارد که در اين جا محل مناسبی برای نقد و بررسی ان 

 نيست.

به هر حال تجربه نشان داده است که تعدادی از اشخاص، هميشه به اندازه ای مسخ می شوند تا اينکه بصيرت خود را از دست دهند اما اينکه در بيت العدل 

باشی و با اين همه تناقضات ارسالی به بيت، روبرو باشی و بيانات علنا مخالف نصوص مبارکه را صادر کنی، امری نيست که حتی از يک بهائی مسخ شده 

 صورت گيرد بلکه احتمال قوی کل اعضاء تاحين مسموم به نقض علنی بوده اند چنانکه حضرت عبدالبهاء نيز تاييد دارند که

"ديگر راه اختالفی نمانده ولی هواجس نفسانی مورث اختالف می شود مثل ناقضين. ناقضين شبهه ای در ميثاق ندارند ولی غرض نفسانی انان را به اين 

 ).243 و 210 ص 1درجه رسانده. نه اين است که نمی دانند می دانند و مخالفت می کنند. (منتخباتی ا ز مکاتيب جلد 

لذا اعضای بيت االيادی از ابتدا تا حين، از هر کشوری،کل بايد تحت پيگرد داداگاهی رسمی قرار گيرند تا معلوم شود از چه سازمانی به امرهللا نفوذ کرده اند 

و دربارۀ قتل حضرت شوقی الزم کهتحقيق دقيق انجام گيرد خصوصا از کسانی که با ايادی امر، حسن بالينوزی و جان فرابی، متّهم درجۀ يک قتل حضرت 

 شوقی بعد از روحيه خانم، مقاربت داشته اند.
در مورد نفوسی مانند ايادی که خود را صاحب عرفان دانسته اند واصل امر را لغو نموده اند می توان به بيان مبارکی از حضرت بهاء هللا استناد کرد که 

 ميفرمايند

" چنانچه مشاهده شد بعضی از نفوس ادعای عرفان نموده اند و در ظاهر به ايام هللا و عرفان ان فائز و مع ذلک به امری از امور باسفل سافلين راجع شده 
 اند.
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 اثبات استمرار واليت از طريق وحدت عالم انسانی .6

 مطابق اصل وحدت عالم انسانی حضرت بهاء هللا می فرمايند
 " فی الحقيقه عالم يک وطن محسوب است و من علی االرض اهل ان" •
 " ليس الفخر لحبکم انفسکم بل لحب ابناء جنسکم" •
 " همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار" •
  و عقول خود را صرف تربيت ملل و اقوام ارض نمائيد شايد..""کار •
 " جميع نوع بشر حامی يک نظم و ساکنين يک شهر گردند..." •
 "شما در يک دنيا ساکنيد و از اثر يک اراده بوجود امده ايد." •
 "اياکم ان تفرفکم شئونات النفس و الهوی کونوا کاالصابع فی اليد و االرکان للبدن." •
 " جميع نهالها از شجرۀ واحده ظاهر و جميع قطرات از بحر واحد و هستی جميع موجودات از يک وجود موجود" •

حال اگر انتخاب جانشين برای واليت الهی، محصور به ساللۀ حضرت بهاء هللا از لحاظ ژنتيکی باشد در اين صورت چگونه می توان جهانيان را با شعار 

 !وحدت عالم انسانی وحدت داد حال انکه معترف به اصالت يک ژنتيک و انحصار واليت الهی برای يک ژن باشيم و مابقی ژن ها را فاقد اين صالحيت

گشتند تا جايی که کسی برای انتخاب ميثاق احمقانه اينکه اگر چنين اصالت ژنتيکی وجود دارد پس چرا می گوييد که همۀ ژن های حضرت بهاء هللا ناقض 

 جانشين از ساللۀ او موجود نبود!

ايا بانی وحدت عالم انسانی در عالم بشريت که شعار او برداشتن اختالفات نژادی است اساس تعاليم خود را محصور به نژاد خود کرده است و به باقی مردمان 

 !يدمی فرمايد که اختالف ژنتيکی را کنار بگذار

 دراين صورت با اين حکم قاطع در همۀ اديان که انچه برای خود نمی پسندی برای ديگران مپسند چه بايد کرد؟

ايا کسی می تواند اختالف نژادی را از جهان با وجود انحصار رياست برای نژآد خود به ارمغان اورد و بدتر اينکه رياست روحانی را بجای انحصار به روح 

 انسانی به طبيعت جسمانی تحديد کند.

 بلکه وحدت عالم انسانی واضحا شرف انسان را به عنصر روحی مربوط ميسازد نه به عنصر جسمی.

 حضرت عبدالبهاء می فرمايند

" افتخار انسان بفضائل و خصائص حميده است و شرق و منقبتش بتقرب درگاه کبريا و اال اموال دنيا متاع غرور است و طالبان از اهل شرور و عنقريب 
 مايوس و مخذول."

 در ايقان مبارک می فرمايند حضرت بهاء هللا 
 "حق در کتب قبل جميع عباد را ابن خود خوانده و اين نظر بتجليات انوار رحمتی است که بر کل سبقت گرفته."

 اين بيان وحدت عالم انسانی است  لهذا هر کسی که مومن به خداست فرزند خداست می تواند جانشين خدا در عالم انسانی باشد.

در واقع عدم تحری حقيقت در اينها مشهود است چنانچه از طريق معنی کردن اياتی الهی به رای خود، القای شبهات می کنند حال انکه حضرت بهاءهللا در 

 ايقان مبارک می فرمايند

" چنانچه مذکور شد از روايات مکشوفه و ايات واضحه و بياناتی با حجاب و ستر فرموده و ميفمرمايند تا مغلّين انچه در قلب پنهان نموده اند ظاهر شود و  
 حقائقشان باهر گردد."

 حضرت عبدالبهاء در منتخاباتی از مکاتيب می فرمايند

" چنانکه حضرت بهاءهللا خطاب بعالم انسانی ميکند که ای نوع انسان همه بار يکداريد و برگ يکشاخسار نهايتش اينست که بعضی نفوس جاهلند بايد 
 انانرا تعليم نمود بعضی مريضند بايد انانرا شفا داد بعضی اطفالند بايد انانرا بالغ کرد و بنهايت درجه مهربان بود  اينست مسلک اهل بهاء"
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اگر کسی که می خواهد به ايين بهايی مومن شود از ما سوال کند که اگر همه بار يک داريم و برگ يک ساخسار، چرا غصن که شاخه های اين شاخسار است 

 تنها محدود به فرزندان ذکور حضرت بهاء هللا است، به او چه بگوييم؟

در واقع با انتقال واليت الهی به ملت ها و اقوام مختلفه، اصل وحدت در کثرت به اثبات ميرسد و اال انحصار واليت امر به ايرانی ها و انهم ساللۀ جمال قدم 

 در ايينی که اساس ان وحدت در کثرت است چه توجيحی دارد؟

 حضرت بهاء هللا می فرمايند

 " مومنين و محبين بمنزله اغصان و اوراق شجره مبارکه هستند."
 و دراينجا ارتباط مومنين و محبين نه از طريق يک شجرۀ ژنتيکی بلکه از طريق شجرۀ مبارکه اثبات می شود.

 اگر عنصر بيولوژيکی عامل انتخاب جانشين باشد لذا همۀ ما انسانها پدر مشترکی داشته ايم و لذا همه قابل انتخاب؟

 در واقع انتخاب جانشين، خود به لحاظ اجتناب از اختالف انجام می گيرد چنانکه حضرت عبدالبهاء می فرمايند

 " ای احبای الهی بايد ولی امرهللا در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل نشود."
لذا ديگر مهم نيست چه دليلی باعث عدم انتخاب می شود بلکه صريحا عدم انتخاب جانشين به صورت طبيعی باعث اختالف است چنانکه حضرت فاطمه عليه 

 السالم می فرمايند

خداوند ايمان را بر شما واجب کرده تا از شرک پاک شويد. و فرمانبرداری از ما را واجب کرده تا نظام يابيد و پيشوايی ما را واجب کرده تا از پراکندگی 
 ”امان يابيد.
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 الزام وجود ولی امر از طريق تبيين کلمه هللا .7
 

 تبيين کلمه هللا مخصوص ولی امرهللا است 7.1

 در الواح مبارک وصايا حضرت عبدالبهاء در همان ابتدا قضيه را روشن می نمايند 

داً لمن صان هيکل امره بدرع الميثاق عن سهام الّشبهات و حمی حمی شريعته الّسمحآء و وقی محّجته البيضآء بجنود عهوده من هجوم عصبة ناقضة " حم
 و دينه المبين برجال ال تاخذهم لومه الئم و ال تلهيهم تجاره و ال عزه و ال سلطه عن عهد هللا و ميثاقه الثابت بايات بينات و ثلّة هادمة للبنيان و حرس الحصن
 من اثر القلم االعلی فی لوح حفيظ."

به وضوح حضرت عبدالبهاء روشن می سازند که امرهللا را رجالی شايسته، بايات بّينات من اثر القلم االعلی صيانت و حفظ می کنند. لهذا تنها کسی که توانايی 

 بيان ايات را دارد ولی امرهللا است و الغير.

 لذا به سادگی نتيجه می شود که ميثاق مذکور در اين بيان مبارک همانا واله امرهللا هستند که قادر به تبيين و تعليم از روی اثر قلم اعلی هستند. 

 ايا شما خللی در اين استدالل مشاهده می کنيد؟

مطابق اين بيان مبارک از حضرت عبدالبهاء، انهم در اول الواح مبارک وصايا، معلوم می شود که هيچ کسی يا کسانی که قادر به تبيين و تعليم ايات الهی 

 نيستند نمی توانند امرهللا را صيانت و حراست نمايند.

 مسائل مربوط به بيت عدل به صورت دقيق در بيان زير از حضرت شوقی موجود است که

" مرکز اعظم و مرجع مقّدسی که عالم انسانی و جميع تشکيالت بشری در ظلّ ان می باشد، مقام مقّدس واليت امرهللا است که طبق نصوص الواح وصايای 
حضرت عبدالبهاء، حافظ و حامی دين و مرّوج شريعت و مبّين آيات است و حائز مقام رياست عالی و دائمی بيت العدل اعظم نيز می باشد، ايادی امر هللا و 

مجمع ايادی و کلّية نفوس بهايی از هر رتبه و مقام، و کلّية اعضای بيوت عدل (محاقل ملّی و محلّی) و اعضای بيت العدل اعظم، جميعا در ظلّ او و مطيع و 
منقاد حکمش می باشند. منتهی امور اداری و اجتماعی و صدور قوانين و  احکام عمومّيه مقتضّيه در موارد غير منصوصه از وظائف مخصوصة بيت العدل 
اعظم است و اين دو مرکز سياست و روحانّيت تواما و متفقا عالم انسانی را مشمول مواهب عظيمة صلح عمومی و وحدت بشری خواهند نمود و هيچ وقت 

و به هيچ قسم بين اين دو مرکز اختالفی حاصل نخواهد شد. زيرا اختيارات و وظايف مقّدسة هر يک جداگانه محرز و معلوم است و به عالوه به واسطة 
رياست عالّيه و دائمی ولی امر هللا در بيت العدل اعظم، نقطة وحدت و اتصالی بين اين دو قوة عظيمه مقّرر و مقّدر گشته است." (نظر اجمالی در ديانت 

 )66-65 بديع، صفحات 107بهائی، چاپ 

 و بيت االيادی خود نيز معترف است که 

 " در حالی که مبين ملهم به الهام الهی، لسان حی کتاب هللا است تنها او است که می تواند به نحوی موثق و معتبر معانی کتاب الهی را بيان نمايد."
 و خود اينها معترف که 

" قبال در کتاب دور بهايی حضرت ولی امرهللا بدو ن هيچ شک و شبهه ای مشخص فرموده اند که تبيين موثق تعاليم بهايی صرفا و منحصرا به ولی امرهللا 
 اختصاصا دارد. نه بيت العدل اعظم و نه هيچ موسسه، شخص يا گروه ديگری از اشخاص نمی توانند اين نقش را به عهده بگيرند "

 اما در پاسخ به تناقضات می گويند که

" ياران الهی بايد درک کنند که بيت العدل اعظم قبل از وضع قانون در هر موردی، ابتدا به مطالعه دقيق و جامع اثار مقدسه مبارکه و تواقيع منيعه حضرت 
ولی امرهللا در خصوص موضوع مورد نظر خواهد پرداخت. تبيينات مکتوب حضرت ولی مجبوب امرهللا گستره وسيعی از مواضيع را در بر می گيرد مانند 

 نصوص مبارکه واجب االطاعه است."
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 و اضافه کرده است که 

" اگرچه بيت العدل اعظم دارای وظيفه تبيين نيست، اما در موقعيتی قرار دارد که هر انچه برای استقرار و تثبيت نظم جهانی حضرت بهاء هللا در بسيط 
غبراء ضروری باشد، انجام دهد. وحدت عقايد با وجود متون موثق اثار مبارکه و تبيينات کثيره حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، همراه با نهی 

 اکيد هر گونه اعالم تبيينات موثق يا ملهم يا غصب مقام و وظيفه واليت، حفظ و صيانت می شود."
درست مثل اينکه کسی پزشک نباشد و مطب پزشکی تاسيس کند و به او ايراد بگيرند و بگويد که اگر چه پزشک نيست اما هر انچه از دست اش بر بيايد 

 برای بيماران انجام می دهد!

 در کل اينکه اين بيت معتقد است که 

. "هرچندسلسلةوالهامراللهبهپايانرسيدهاستاماعهدوميثاقالهيمحفوظاست

 ".امرمبارکبهپيشرفتخودادامهميدهدومجموعةتبييناتمشروححضرتوليامراللهراهنمايتصميماتبيتالعدالعظمميباشد

 اين کلمات، همه مخالف نصوص مبارکه چنانکه  درباره رجوع اختالف در مسائل الهيه حضرت عبدالبهاء ميفرمايند

" ای احبای الهی، صريح کتاب اين است که اگر دو نفس در مسائل الهيه جدال و بحث نمايند و اختالف و منازعه نمايند هر دو باطل اند... اگر اندک 

 )3 سوال کنند." ( مکاتيب جلد – ولی امر–معارضه ای به ميان ايد، سکوت کنند و حقيقت حال را از مبّين 

 يا می فرمايند

" باری از خصائص اين دور حضرت بهاء هللا که در دورهای سابق نبوده است يکی اين است که حضرت بهاء هللا مجال اختالف نگذاشت زيرا در يوم 

مبارکش به اثر قلم اعلی عهد و ميثاق گرفته و مرجع کل را بيان فرموده و مبّين کتاب را تصريح کرده و ابواب تاويل را مسدود نموده جميع بايد شکر خدا کنند 

 که در اين دور مبارک کّل را راحت فرموده و مجال ترّدد نگذاشته لهذا بايد اطاعت و انقياد نمود و توجه تام داشت."

 )169( منتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد چهارم صفحه 

  می فرمايند165و همچنين در منتخبات مکاتيب جلد چهارم صفحه 

" اگر حصن حصين امرهللا به قّوه ميثاق محفوظ نماند در يک روز در بهائيان هزار مذهب پيدا شود چنانچه در دورهای سابق حاصل شد ولی در اين روز 

ميارک محض صيانت امر هللا که تفريق در بين حزب هللا نشود جمال مبارک روحی له الفداء به اثر قلم اعلی عهد و پيمان گرفت و مرکزی معين فرمود که 

مبّين کتاب است و رافع اختالف آنچه او بنگارد و بگويد مطابق واقع و در صون حمايت جمال مبارک از خطا محفوظ، مقصد از اين عهد و ميثاق رفع اختالف 

 از آفاق است."

و به صراحت نيز بيان شده است که مسائل الهيه، راجع به بيت العدل اعظم نيست بلکه مربوط به موسسۀ واليت امر تحت حکم ولی امر است چنانکه می 

 فرمايند که 

"مقصود در اين لوح عظيم ( لوح کرمل) که فی الحقيقه کاشف اسرار الهيه و بشارت دهنده دو تاسيس عظيم و جليل و خطير که يکی روحانی و ديگری 

 ص 114-109 بديع، توقيقات مبارکه 111 (توقيع نورز اداری در مرکز جهانی ايين بهايی است سفينه ای است که راکبينش رجال بيت عدل اعظم که ..."

171( 

 اين بيان مبارک، مسائل روحانی را منحصرا به موسسۀ واليت منصوص نکرده است؟

 يا اين بيان مبارک که

" مرکز اعظم و مرجع مقّدسی که عالم انسانی و جميع تشکيالت بشری در ظلّ ان می باشد، مقام مقّدس واليت امرهللا است که طبق نصوص الواح وصايای 
حضرت عبدالبهاء، حافظ و حامی دين و مرّوج شريعت و مبّين آيات است و حائز مقام رياست عالی و دائمی بيت العدل اعظم نيز می باشد، ايادی امر هللا و 

مجمع ايادی و کلّية نفوس بهايی از هر رتبه و مقام، و کلّية اعضای بيوت عدل (محاقل ملّی و محلّی) و اعضای بيت العدل اعظم، جميعا در ظلّ او و مطيع و 
منقاد حکمش می باشند. منتهی امور اداری و اجتماعی و صدور قوانين و  احکام عمومّيه مقتضّيه در موارد غير منصوصه از وظائف مخصوصة بيت العدل 
اعظم است و اين دو مرکز سياست و روحانّيت تواما و متفقا عالم انسانی را مشمول مواهب عظيمة صلح عمومی و وحدت بشری خواهند نمود و هيچ وقت 

و به هيچ قسم بين اين دو مرکز اختالفی حاصل نخواهد شد. زيرا اختيارات و وظايف مقّدسة هر يک جداگانه محرز و معلوم است و به عالوه به واسطة 



 

30 | P a g e  
 

رياست عالّيه و دائمی ولی امر هللا در بيت العدل اعظم، نقطة وحدت و اتصالی بين اين دو قوة عظيمه مقّرر و مقّدر گشته است." (نظر اجمالی در ديانت 

 )66-65 بديع، صفحات 107بهائی، چاپ 

 ايا اين بيان مبارک، امورات روحانی را به موسسه واليت مخصوص نکرده است؟

 لهذا چگونه مخالفت بيان مبارک حضرت عبدالبهاء کنيم و هنگام اختالف بر سر مسائل الهيه، به بيت العدل، انهم بيت العدل نامشروع و نامعتبر رجوع کنيم!

 نظام بيت العدل نيز يک حکومت سياسی نيست بلکه نهايتا در حد تشريع قوانين غير منصوص استچنانکه ميفرمايند
 "...امورات سياسيه کل راجع است به بيت العدل و عبادات بما انزله هللا فی الکتاب..." ( بشارات، حضرت بهاءهللا)

و منظور از سياستی که کل راجع به بيت العدل است به هيچ عنوان سياستن غير دينی نيست که اين دخالت در امر شهرياری است و سياست دينی هم تنها، 

تشريع قوانين غير منصوصه است و اين قوانين غير منصوصه نمی تواند در برگيرندۀ امورات روحانی باشد که در حيطۀ وظايف بيت عدل نيست بلکه به 

 چيزهايی مانند قصاص و زنا و امثالها ارتباط دارد که از احکام سياسيه برای کسانی است که خود را معتقد به آيين بهائی می دانند.

 در الواح وصايا ميفرمايند که 

" اين مجمع مرجع کل امور است و موسس قوانين و احکامی که در نصوص الهی موجود نه و جميع مسائل مشکله در اينمجلس حل گردد و ولی امرهللا 
 رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز الينعزل"

 حضرت شوقی افندی می فرمايند که 

" اين نظم بديع از انظمه باطله سقيمه عالم ممتاز در تااريخ اديان فريد و بی مثيل و سابقه بنيادش بر دو رکن رکين استوار رکن اول و اعظم رکن واليت 
الهيه که مصدر تبيين است و رکن ثانی بيت عدل اعظم الهی که مرجع تشريع است همچنانچه در اين نظم الهی تفکيک بين احکام شارع امر و مبادی 

) 127اساسيه اش که مرکز عهد و ميثاقش تبيين نموده ممکن نه، انفصال رکنين نظم بديع نيز از يکديگر ممتنع و محال" ( توقيعات مبارکه: صفحه 

 )301(توقيعات مبارکه خطاب به احبا شرق: صفحه 

پس امور مشورت پذير، در شورای مشورت انجام می شود و تعليم و تبيين مسائل الهيه که ابدا مشورت پذير نيست کال به ولی امر راجع است که مصدر تبيين 

است بلکه اگر ولی امر نباشد کسی نمی تواند حتی تشخيص دهد که چه مسائلی منصوص است و چه مسائلی غير منصوص و درواقع اگر ولی امر نباشد 

 تشريع قوانين غير منصوصه نيز حکمی الهی ندارد.

منظور اين است که ارجاع مسائل الهيه به ولی امر يک قرارداد نيست که بخواهد تغيير کند بلکه طبيعت ولی امر، مسائل روحانی است و طبيعت شورا، 

 مسائل قابل رای گيری است.

انچه شما ادعا داريد که اختالف در مسائل الهيه با نقل ايات و بيانات الهی من دون تبيين به صورت خطا ناپذير انجام می گيرد حکم اين دارد که نقل قول الهی، 

 ميزانی تام است حال انکه حضرت عبدالبهاء می فرمايند که  

"ميزان ثالث ميزان نقل است و ان نصوص کتب مقدسه است که گفته می شود خدا در تورات چنان فرموده است و درانجيل چنين فرموده است. اين ميزان 
 هم تام نيست بجهت انکه نقل را عقل ادارک نمايد."

 در يک جا نوشته ايد که 
" اين حقيقت که ولی امرهللا دارای اختيار و اقتدار جهت تعريف حيطه اقدام تشريعی و تقنينی بيت العدل اعظم می باشد اين نتيجه قهری را به دنبال ندارد که 
بدون چنين هدايتی بيت العدل اعظم ممکن است از محدوده اختيارات صحيح خود تجاوز نمايد و منحرف شود. چنين استنتاجی با جميع نصوص ديگر که به 
عصمت ان اشاره دارد و به طور اخص با تصريح نفس حضرت ولی امر هللا که بيت العدل اعظم هزگز نمی تواند به حيطه مقدس و مجاز واليت تجاوز کندو 

 تعدی نخواهد کرد مباينت خواهد داشت."
 و در جای ديگر دقيقا مخالف قول خود را نوشته ايد که 

" از انجا که حيطۀ اختيارات بيت العدل اعظم در مواضيع تشريع به هر انچه که صريحا در نصوص مبارکه نازل نشده،گسترش می يابد، اين نکته بديهی 
است که نفس کتاب الهی باالترين مقام مختار و مقتدر است و حيطۀ اقدام بيت العدل را تعيين ميفرمايد. همچنين، مبّين کتاب هللا نيز بايد دارای اختيار جهت 

 تعريف حيطۀ اقادم تشريعی و تقنينی نمايندگان منتخب امرهللا باشد."
 اين دو جملۀ شما کامال در تناقض با هم هستند و نشان از شيطنت شما در پاسخ گويی به تناقضات.



 

31 | P a g e  
 

حال انکه اصال نيازی به اين اعتراف شما هم نبود بلکه مطابق نصوص مبارکه، معلوم است که ولی امر بايد حيطۀ اقدامات شما را تعيين نمايد چنانچه برای 

 مثال در بيان زير می فرمايند که 

) يعنيواليتامر (بدوناينموسسه"
وحدتامراللهدرخطرافتدوبنيانشمتزلزلگرددوازمنزلتشبکاهدوازواسطهفيضيکهبرعواقباموردرطيدهوراحاطهداردبالمّرهبينصيبماندوهدايتيکهجهتتعيينحدودووظايف

." تقنينيهمنتخبينضرورياستسلبشود
 از طرفی در الواح وصايا امده است که 

 شوقی،دوربهاييص." ( هرگاهتصميميراوجدانامباينباروحآياتمنزلهتشخيصدهد،بايدابراموتاکيددرتجديدنظرآننمايد –  وليامر،رئيسالينعزالينمجلسفخيماست"

83(" 

 اصال ما اعتراف نامه ای جالب از خود اينها را در اينجا قرار می دهيم تا نشان از شدت گستاخی اين بيت کاذب کند:

" اما، غير از فعاليت به عنوان يک عضو و رئيس مقدس ابدی بيت العدل اعظم، حضرت ولی امرهللا، در حيطه فعاليت خود، حق و وظيفه تعيين حدود و 
وظايف تقنينيه بيت العدل اعظم را داشتند. به عبارت ديگر ايشان اختيار داشتند اعالم نمايند که ايا موضوعی از قبل در متون نصوص مقدسه و اثار مبارکه 

وجود داشت يا نداشت و بنابراين ايا در زمره اختيارات بيت العدل اعظم بود که در زمينه مزبور به تشريع احکام بپردازد يا خير. هيچ نفس ديگری به جز 
 ولی امرهللا حق يا اختيار ندارد که چنين مواضيعی را تعريف کند."

 هم گفته است که رياست ولی امر، ابدی است و هم اينکه ولی امر بايد تعيين حدود نمايد!

 شما در دستخط خود نوشته ايد که

 "تبيينات مکتوب حضرت ولی محبوب امرهللا گستره وسيعی از مواضيع را در بر می گيرد"

 لذا حتی با استناد به همين قول  شما، چون تبييات حضرت شوقی، تنها گسترۀ وسيعی از مواضع را در بر می گيرد و نه همۀ گستره را لذا مبّين حی الزم. 

بيان زير به صراحت وجود ولی امرهللا را برای تطابق حکيمانه امرهللا با مقتضيات زمان نشان ميدهد و همين مساله نشان می دهد که ولی امر بايستی برای 

 تبيين مسائل موجود در هر زمانی در همان زمان وجود داشته باشد.

" آنها ( حضرت بهاء هللا و حضرت عبدالبهاء ) ... با بيانی صريح و قاطع دو موسسة توامان بيت العدل و واليت امر هللا را به عنوان جانشينان خويش 
معين فرموده اند که وظايفشان عبارت است از اجراء اصول و ترويج حدود و محافظة موسسات و تطابق حکيمانة امر هللا با مقتضيات زمان و تحّقق ميراث 

 )25، نظم جهانی بهايی، ص 1930 مارس 21مرغوب خلل ناپذير بانی بنيان امر يزدان در عالم امکان." ( توقيع موّرخ 

 بديع حدود سه سال قبل از صعود 111ولی عزيز امرهللا در توقيع در يکی از بيانات مبارک، محل ساختمان تبيين ايات در ارض اقدس ذکر شده است و 

 فرموده اند

" در قرب اين دو بنيان رفيع البنا و اين دو معهد قوی االرکان بنائی ديگر که دارالواليه و مرکز تبيين و تاويل و تفسير احکام منصوصه است و مويد و 
متمم هيئت تشريعيه است متدرجا مرتفع خواهد گشت و نيز بنيانی ديگر منضم باين ابنيه ثالثه خواهد شد که مرکز ترويج و دارالتبليغ است و مقر استقرار 
 ايادی امرهللا که بر حسب نص قاطع کتاب وصايا مامور به محافظه و صيانت و حمايت امرهللا و حفظ وحدت جامعه و انتشار دين هللا و ابالغ کلمه هللا اند" 

حاال شما بايد جواب بدهيد که حضرت شوقی، چرا دست به تاسيس دالواليه و مرکز تبيين و تاويل و تفسير احکام منصوصه را زده اند و ساختمان انرا بنا 

 نهاده اند؟ 

 اگر به قول شما می دانسته اند که غصن ديگری نيست که جانشين او باشد و واليت از ميان می رفته است چرا اين کارها را انجام داده اند؟

ايا بهتر نيست بجای اينکه حضرت عبدالبهاء، به لحاظ سوء تدبير و حضرت شوقی به لحاظ عدم اجرای وظايف اشان زير سوال بروند خيانت روحيه خانم 

 وايادی و حماقت پيروان بيت عدل جعلی را بپذيريم؟

 صداقت ايادی محکم تر بوده است يا ايات کتاب اقدس؟

 در الواح وصايا حضرت مولی الوری می فرمايند

 " ايات محکمات را بگذاشت و القای شبهات کرد- و اگر تاييدات موعودۀ جمال قدم پی در پی باين الشیء نميرسيد بکلی امرهللا را محو و نابود مينمود."
دراين بيان، حضرت عبدالبهاء با وجود عبدالبهاء بودن، نياز به الهام الهی را برای صيانت حی الهی تاکيد کرده اند که الزام وجود ولی امر است حال با قطع 

 ولی امر به عنوان تنها کسی که ملهم به الهام الهی برای تبيين ايات است چگونه شما ادعا بر صيانت مصون از خطا می کنيد!
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 از خطاهای ديگر می توان به موارد زير اشاره کرد. 

استفاده از تبييات قبلی در شرايط جديد برای همان اتفاق قبلی نيز جايز نيست چنانکه هر ذکام را با يک دوا درمان نمی کنند چنانچه حضرت محمد  •
 فرموده اند الحب الوطن من االيمان حال انکه همين بيان در شرايط کنونی به صورت، حب من علی االرض توسط حضرت بهاءهللا تبيين گشته است.

هيچ جای نصوص مبارکه، کافی بودن تبييات قبلی تبيين نشده است لهدا حکم کفايت تبييات قبلی که توسط شما صادر شده است يک تبيين جديد توسط  •
 شماست که مجاز نيستيد! 

اصالپايانيافتنتبيينايات،عقالنينيستچراکهمطابق نصوص مبارکه، فروعاتاموردينينامتناهيهستند و تبيين اينکه کدام فرع در ايات الهی هست و کدام  •
نيست از وظايف شما نيست بلکه ولی امر نيز موظف است که پاسخ مسائل را از طريق رجوع به کتاب بدهند و تفاوت اين است که او به رجوع به 

 کتاب ملهم به الهام الهی است و ديگران نه.
 مالحظۀ مشروعيت دينی برای تصميمات شورای منتخب مردم، قطعا نمی تواند توسط خود شورای مردم انجام گيرد.  •

 بيان زير از خطابۀ حضرت عبدالبهاء نيز، تاييد موضوعات است

" حضرت بهاء هللا بيت العدل را مقرر و تاسيس فرمودند و وظيفه ای سياسی و دينی به ان محول کردند تا اتحاد را به اعلی درجه رساند و مذهب و سياست 
را به هم ممزوج سازد. اين مشروع تحت صيانت نفس حضرت بهاء هللا است. يک بيت العدل عمومی يا بين المللی نيز تشکيل خواهد شد. احکام ان بايد 

 منطبق با اوامر و تعاليم حضرت بهاء هللا باشد و هر انچه بيت العدل مقرر کند جميع نوع بشر بايد اطاعت کنند."
اوال اينکه مطابق اين بيان مبارک، معلوم می شود که بيتی که احکام ان منطبق با اوامر و تعاليم حضرت بهاء هللا نباشد نامعتبر است و ثانيا چنانکه می بينيم 

حضرت بهاءهللا تشکيل بيت العدل عمومی را به صورت خاص، جدا از تشکيل کل بيت العدل در اين بيان ذکر کرده اند و کامال روشن است که امور سياسی 

 به بيت عدل عمومی ای که منتخب مردم است مرجوع می شود حال انکه بيت عدل کلی شامل هر دو موسسۀ توامان واليت امر و بيت عدل عمومی است.

در واقع مطابق اين بيان مبارک معلوم می شود که از همان زمان حضرت بهاء هللا، بيت عدل مقرر و تاسيس شده بوده است اما يک بيت عدل ديگری نيز 

 الزم به تاسيس بوده که جمهور مردم، اعضای انرا به جز عضو ممتاز الينعزل ان، تعيين می کنند.

 بيان زير نيز نشان می دهد که بيت عدل عمومی شعبه ای از کل بيت عدل است چنانکه می فرمايند

" جريان سفينه احکام اشاره به استقرار ديوان عدل الهی که فی الحقيقه دارالتشريع است و شعبه ای از مرکز جهان اداری بهائيان در اين جبل مقدس 

 )558 بديع- توقيعات مبارکه خطاب به احبای شرق صفحه 111 ( توقيع نوروز محسوب"

 در بيانی ديگر حضرت شوقی می فرمايند

"مقصود در اين لوح عظيم ( لوح کرمل) که فی الحقيقه کاشف اسرار الهيه و بشارت دهنده دو تاسيس عظيم و جليل و خطير که يکی روحانی و ديگری 

 ص 114-109 بديع، توقيقات مبارکه 111 (توقيع نورز اداری در مرکز جهانی ايين بهايی است سفينه ای است که راکبينش رجال بيت عدل اعظم که ..."

171( 

شما می گوييد که بعد از صعود حضرت شوقی با امری روبرو شديد که در تبييات قبلی موجود نبوده است اما شما که در فهم ايات الهی مصون از خطا نيستيد 

 چرا فکر می کنيد که در اين کالم، مصون از خطا هستيد؟

 حاال انکه حضرت بهاء هللا می فرمايند

 "کلمات منزلۀ الهيه ميزان کلّست و دون او ميزان او نميشود هر يک از قواعدی که مخالف آيات الهيه است ان قاعده از درجۀ اعتبار ساقط "
اين حکم شما که بعد از صعود حضرت شوقی، امرهللا با حالت جديد روبرو شده است که در تبييات قبلی نبوه است مخالف کالم شما نيست که تبييات شوقی 

 برای ايندۀ امر کافی هستند؟

 اکنون بيانيه ای که بيت العدل جعلی برای اعالم لغو واليت الهی صادر کرده اند را قرائت کنيم 

"در زمان صعود ولی مجبوب امرهللا، حضرت شوقی، از قرائن و نيز از شرايط مصّرح در اثار مبارکه، معلوم و واصح بود که انتصاب جانشين منطبق با 

شرايط مندرج در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء، برای هيکل مبارک ميّسر نبود. اين وضعيت که حضرت ولی امرهللا بدون اينکه قادر باشند جانشينی برای 

خويش تعيين فرمايند، صعود کردند، مسئله ای مبهم را ايجاد کرد که در اثار صريحه مبارکه ذکر نشده بود و می بايست به بيت العدل احاله گردد. يلران الهی 

بايد به روشنی دريابند که قبل از انتخاب بيت العدل اعظم هيچ پيش اگهی وجود نداشت که ولی امری در اينده وجود نخواهد داشت. آحاد احبا هر عقيده و 

باوری ممکن بود داشته باشند، اما علم و اگاهی مسلم در اين مورد وجود نداشت.  حضرات ايادی امرهللا، شورای بين المللی بهايی يا هر يک از ساير هيات 

های موجود نمی توانستند در اين موضوع بسيار مهم نتيجه گيری و اتخاذ تصميم نمايند. تنها بيت العدل اعظم از اختيار و اقتدار الزم برای اعالم چنين 
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موضوعی برخورداد بود. بعد از صعود حضرت ولی امرهللا امور اداری بين المللی امر مبارک توسط حضرات ايادی امرهللا، با وقاداری و موافقت کامل 

محافل روحانی ملی و آحاد احباء صورت می گرفت. اين منطبق با تعيين حضرات ايادی توسط حضرت ولی امرهللا به عنوان " حّراس جامعۀ جنينی جهانی 

 حضرت بهاء هللا" بود.

از همان ابتدای تصدی امور امر الهی، حضرات ايادی متوجه شدند چون قطعيت و يقين به هدايت الهی، ان چنان که به طور مسلم و ترديد ناپذيری برای ولی 

امر و بيت العدل اعظم تضمين شده، نداشتند تنها مسير بی خطر و امن برای انها اين بود که با قاطعيتی انحراف ناپذير از هدايات و خط مشی حضرت شوقی 

افندی تبعيت کنند. تمامی تاريخ دين هيچ سابقه مشابهی از چنين انضباط نفس شديد، چنين وفاداری مطلق، و چنين ايثار کاملی از سوی رهبران ديانتی را که 

 خود را ناگهان از وجود هدايت ملهم الهی محروم مشاهده می کنند نشان نمی دهد."

 اين بيت کاذب می گويد که

 " مساله ای مبهم را ايجاد کرد که در اثار صريحه مبارکه ذکر نشده بود و می بايست به بيت العدل احاله گردد."
 اين مسالۀ مبهم، عدم وجود وصيت نامه ای برای تعيين من هو بعده بوده است.

 تعيين من هو بعده عينا نص مبارک حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا است لذا هيچ احدی مجاز به تشريع قانونی برای تعيين من هو بعده نمی باشد.

 در حالی که حتی دران زمان، بيت عدلی وجود نداشته است و بيت عدل جنينی نيز توسط ايادی منحل شده بوده است.

 از طرفی شما خودتان در اين جمالت می گوييد که 

"حضرات ايادی امرهللا، شورای بين المللی بهايی يا هر يک از ساير هيات های موجود نمی توانستند در اين موضوع بسيار مهم نتيجه گيری و اتخاذ تصميم 
 نمايند. تنها بيت العدل اعظم از اختيار و اقتدار الزم برای اعالم چنين موضوعی برخورداد بود."

خود شما معترف هستيد که ايادی امر حتی مجاز نبوده اند که دربارۀ مسالۀ جانشينی، نتيجه گيری و اتخاذ تصميم نمايند ولی در عمل، هم نتيجه گيری می کنند 

 و هم اتخاذ تصميم نموده اند.

يعنی اقداماتی مانند انحالل واليت الهی و انحالل بيت عدل جنينی و انتصاب ايادی به رياست جامعۀ بهائی و تاسيس بيت عدلی نامعتبر و امورات ديگر، جزو 

 نتيجه گيری و اتخاذ تصميم نبوده است؟

 مگر قرار بوده است چه تصميم ديگری نيز بگيرند!

 کسانی که نمی توانسته اند در اين خصوص اتخاذ تصميم کنند ايا می توانسته اند رياست امر باشند؟

از طرفی در اين جمالت ايادی خودشان، صحبت از وجود شورای بين المللی بهاييان می کنند که در انزمان توسط حضرت شوقی تاسيس شده بوده است و 

 حضرت شوقی ميسن ريمی را به رياست ان انتخاب کرده بوده اند و حضرت شوقی شخصا اين شورای بين المللی بهاييان را بيت العدل جنينی ناميده اند.

 حاال با وجود اين شورای بين المللی بهاييان، ايادی را بعد از صعود حضرت شوقی چه اجازه ای برای دخالت در امور بهاييان بوده است؟

 وصيت نامۀ شوقی می توانسته است توسط اشخاصی از نزديکان خود حضرت شوقی مثل همين ايادی مفقود شده باشد و يا در لندن، به دليل اينکه حضرت 

 شوقی می خواسته اند به احباء، جانشين خود را معرفی کنند به قتل رسيده اند حال انکه وجود ايادی در غياب ولی امر هيچ احتمالی انرا توجيح نمی کند.

اين ايادی چه اذنی برای انحالل اين شورای بين المللی بهاييان داشته اند حال انکه حضرت شوقی فرموده بوده اند که اين شورای بين المللی بهاييان همان بايد 

 باشد که در نهايت به بيت العدل عمومی تبديل می شود بعد از گذر از مرحلۀ انتصاب که مرحلۀ جنينی محسوب.

 ايا انحالل شورای بين المللی بهائيان ايجاد اختالف در امرهللا توسط ايادی نبوده است؟

 اين بيت کاذب می گويد که

 "حضرات ايادی امرهللا، با وقاداری و موافقت کامل محافل روحانی ملی و آحاد احباء صورت می گرفت"
 از چه زمانی، رياست نا مشروع، نامش وفاداری شده است؟

جالب است که محافل ملی تهران و پاريس و هند و پاکستان، دعوت ايادی را برای لغو واليت الهی نپذيرفتند لهذا بواسطۀ زور و سياست، اين محافل روحانی 

 را تعطيل و بسياری را ناقض ميثاق اعالم کردند. 

 ايا اين دروغ نيست که به احباء می گوييد که مرافقت کامل محافل روحانی و ملی صورت گرفته است!

حال انکه اصال اصل وراثت، انتخاب جانشين را تحت قبول يا رد محافل روحانی قرار نداده است و اين هم خطای ديگری از هزاران خطای شما که خود را 

 مصون از خطا ناميده ايد.
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 ايا اين خطا نيست که ايادی برای لغو واليت الهی، رای گيری کرده اند؟

 در جای ديگر اين بيت کاذب می گويد که 

"در زمان صعود ولی مجبوب امرهللا، حضرت شوقی، از قرائن و نيز از شرايط مصّرح در اثار مبارکه، معلوم و واصح بود که انتصاب جانشين منطبق با 
شرايط مندرج در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء، برای هيکل مبارک ميّسر نبود. اين وضعيت که حضرت ولی امرهللا بدون اينکه قادر باشند جانشينی 
 برای خويش تعيين فرمايند، صعود کردند، مسئله ای مبهم را ايجاد کرد که در اثار صريحه مبارکه ذکر نشده بود و می بايست به بيت العدل احاله گردد.
در حقيقت انچه مربوط به مسائل الهيه است، کل تبيين نام دارد چه اعم از رساله ای که ولی امر مکتوب کند يا اعم از يک دستور العمل اجرايی يا اعم از 

 مالحظۀ اثار و يا اعم از تاييد و يا تکذيب يک مساله و يا اعم از انچه خود شما به صراحت معترف که تعريف حيطه اقدام تشريعی برای بيت العدل.

حال انکه شما با جسارت و بی حيايی بسيار، هم معترف هستيد که تبيين نخواهيد کرد و هم مدعی هستيد که کليۀ مسائل الهيه به شما راجع است حال انکه تبيين 

به معنی ارجاع کليۀ مسائل الهيه به ولی امر است لهذا بيان شما هر چه باشد حتی تاييد و يا تکذيب يک مسالۀ روحانی، باز تعدی در وظايف ولی امر است 

 چنانکه خود شما اين کالم زير را نوشته ايد که
 "هيچ نفس ديگری به جز ولی امرهللا حق يا اختيار ندارد که چنين مواضيعی را تعريف کند."

  تحريفات خود تحت عنوان يادداشت ها و توضيحات کتاب اقدس نوشته است که66جالب است که در خصوص معنی کلمۀ غصن اين بيت کاذب در قمست 

 " اغصان (جمع غصن) به معنی شاخه ها است. جمال اقدس ابهی ساللۀ ذکور خود را به اين کلمه ملقب فرموده اند."

 که البته بحث کامل دربارۀ اين بيت با گستاخی پاسخی نمی دهد که کجای بيانات الهی حضرت بهاء هللا، ساللۀ ذکور خود را به اغصان خطاب کرده است؟

 کلمۀ غصن در جلد اول انجام گرفته است.

 بيت االيادی در جمله ای می گويد که 
" اين وضعيت که حضرت ولی امرهللا بدون اينکه قادر باشند جانشينی برای خويش تعيين فرمايند، صعود کردند، مسئله ای مبهم را ايجاد کرد که در اثار 

 صريحه مبارکه ذکر نشده بود"
 حاال اين را با بيان مبارک حضرت شوقی مقايسه کنيم که

"رهبران اديان و مرّوجان فرضيه های سياسی و روسای جوامع انسانی... نبايد انی در اصل و اعتبار و کيفيت موسسات و تشکيالت بهائی که اهل بهاء در 
سراسر جهان به بنايش مشغولند ادنی شک و شبهه ای نمايند. زيرا همه انها در گنجينه تعاليم و اثار بهائی موجود و مذکور است و هرگز ابهامی در ميان 

 )32( نطم جهانی بهائی ص نيست که مجال دهد تا فساد و دخالت های بيجا و تفسيرهای غير مجاز در ان نظم بديع راه يابد."

 يا اين بيت کاذب در جمله ای ميگويد

 "تنها مسير بی خطر و امن برای انها (ايادی) اين بود که با قاطعيتی انحراف ناپذير از هدايات و خط مشی حضرت شوقی افندی تبعيت کنند."
اينکه بيت می گويد که جوری دقت می کند که خطا نکند اين خودش، يک خطاست چرا که اين ادعا که جوری دقت می کند که خطا نمی کند همان عصمت 

 است که بيت، معصوم به کتاب نيست.

 در ادامه بيت الدروغ می نويسد که 

" ياران الهی بايد درک کنند که بيت العدل اعظم قبل از وضع قانون در هر موردی ابتدا به مطالعه دقيق و جامع اثار مقدسه مبارکه و تواقيع منيعه حضرت 
 ولی امراللهدر خصوص موضوع مورد نظر خواهد پرداخت."

 اثار الهی به صورت مصون از خطا مطرح ۀهر بهايی نيز مامور است برای تصميمات، ايات و بيانات را مالحظه کند در حالی که در مسالۀ واليت، مالحظ

است و شما خود معتقد که نه مصون از خطا در کتاب هستيد و هم معترف هستيد که اين وظيفۀ ولی امر است و شما حق دخالت نداريد لهذ اينکه می گوييد با 

 وجود لغو واليت الهی، خطا نمی کنيد خود خطايی بزرگ تر است.

 شما در عين کالم خود می گوييد که 

 "تفاوت زيادی مابين مالحظه شما و تبييات ولی امرهللا وجود دارد"
لذا خودتان زودتر اعتراف می کنيد که کسی شما را به اين متهم نکند حال انکه اعتراف شما، اثبات اتهام شماست و به وضوح، شما از اين گونه بيانات برای 

 گيج کردن و در نتيجه مسخ کردن احباء استفاده می کنيد.

 بعد می نويسيد که
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" اگر چه بيت العدل اعظم دارای وظيفۀ تبيين نيست، اما در موقعيتی قرار دارد که هر انچه برای استقرار و تثبيت نظم جهانی حضرت بهاء هللا در بسيط 
 غبراء ضروری باشد، انجام دهد."

 ما می گوييم تبيين ايات صرفا مخصوص ولی امرهللا است ايشان می گويند هر کاری الزم باشد انجام می دهند. 

 ما به اينها می گوييم که نمی توانيد تبيين کنيد ايشان می گويند که درست است نمی توانند تبيين کنند اما هر چه از دستشان برايد انجام می دهند! 

 احباء چطوری دنبال اينها افتاده اند اين سوال بررگتری است که خود نياز به بررسی دارد.

مضحک اينکه اينها اصال مشغول تبيين هستند و فقط اقرار به عدم تبيين می کننداگر باور نمی کنيد اين به عينه همان است که ايادی، اعالميه دادند که کليه 

 وظايف ولی امرهللا بعهده انان خواهد بود  و از طرفی مکتوب کرده اند که در وظايف ولی امرهللا تعّدی نخواهند کرد و هر دو اعالميه موجود.

 اين بيت عدل کاذب می گويد که

"وحدت عقايد با وجود متون موثق اثار مبارکه و تبيينات کثيره حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، همراه با نهی اکيد هر گونه اعالم تبيينات 
 "موثق" يا "ملهم" يا غصب مقام و وظيفه واليت حفظ و صيانت می شود."

 و درادامه با جسارت ناباورانه ای از حضرت شوقی می نويسند که 

 " چنين است کلمه ثابت و تغيير ناپذير امر الهی"
 از کلمات ثابت الهی، يکی اين بيان مبارک حضرت شوقی است کهحال انکه 

 " بدون اين موسسه وحدت امرهللا در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد."

 حضرت شوقی می فرمايند که

 " ان تغيير ناپذيری کلمه هللا هويت امر بهايی را ثابت و اصالت احکامش را محفوظ می دارد"

 ايا برداشتن رکن اول و اعظم يک نظم و برداشتن مرکز امر يک سيستم، تغيير ناپذيری است؟

اين بيت می گويد که تبيين نمی کند بلکه مالحظۀ اثار را عاری از خطا انجام می دهد. گويا ولی امرهللا قرار است نصوص مبارکه را تغيير دهند که اينها 

اينچنين می گويند حال انکه ولی امرهللا نيز نمی تواند مخالف نصوص مبارکه چيزی بگويد بلکه کار او تفهيم مسائل الهی از روی نصوص مبارکه است بلکه 

 او هم مانند هر کسی ديگر، مالحظۀ اثار می کند اما تفاوت اين است که او ملهم به الهام الهی است تا مالحظه ای که ميکند خطا نباشد.

 تبيين در حقيقت تعليم کتاب است و تعليم کتاب هم مخصوص ولی امر است و اين ديگر اين همه فرافکنی ندارد.

 انسان متحير که چگونه چنين استحماری ممکن است!اين نقطه را شايد بتوان، کمال جنون انسانی دانست.

 حضرتشوقيافنديميفرمايندکه

. ازاينبياناتکامالواضحوروشناستکهوليامر،مبّيناياتاللهوبيتعدالعظمواضعاحکامغيرمنصوصهاست "

. تفسيروتبيينواليتامردردايرةخويشهمانقدرموردتمکينوانقياداستکهقوانينموضوعةبيتعدلکهحقوقوامتيازاتش،وضعقوانينواحکامغيرمنصوصةحضرتبهاءاللهاست
. هيچيکازايندونميتوانندبهحدودمقدّسةديگريتجاوزنمايدوهرگزتعّدينخواهدنمود

 )82 صفحة: دوربهايی." ( هيچيکدرصددتزئيفسلطهواختياراتمنصوصهمسلّمةديگريکهازطرفخداوندعنايتگشتهاستبرنخواهدامد

 وحضرتشوقيافنديميفرمايند
. مقامتفسيروتبيينآياتوکلماتحضرتبهاءاللهوحضرتعبدالبهاءکهمنحصرابهوليامراللهعنايتشدهمستلزماننيستکهاورادررتبهومقامانهياکلمقدسهقراردهد "

. وليامرميتواندبااحرازحّقتبيينبهايفايوظايفومسئولياتخويشپرداختهدرعينحاالزحيثرتبهومقاممادوناندونفسبزرگوارومتفاوتباانانباشد
وليامرحاضرووالهامردرمستقباليامبايدبااقوالواعمالخودکامالبهحقيقتايناصلمهمايناييننازنينماشهادتدهندوباروشوسلوکخودحقيقتايناصلرابراساسمتيناستوارسازند
وبراينسلهايايندهآياتباهراتيمّصونازاتهاماتباشندومنبهسهمخوداگرتاملدرقبوالينحقيقتمسلّموترديددراظهاراينعقيدةراسخروادارمبهثقهواعتماديکهحضرتعبدالبهاءب

 ".هاينعبدداشتهبيوفاييکردهوغصبمقامينمودهامکهفقطبهانحضرتعنايتگشتهواينخودگناهياستغيرمغفور

 حضرت بهاء هللا می فرمايند که 

"ای صاحبان ذائقۀ بحر عذب فرات در امواج بملح اجاج قانع مشويد در بيانات رحمانی تفکّر نمائيد و ببصر حديد در ان نظر کنيد که شايد برشحی از بحر 
 معانی که در بيان مستور است فائز شويد و در اين فجر روحانی خود و عباد را از هبوب ارياح قميص رحمانی محروم منمائيد."
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حاال که مردم مجاز به تفکر در درک معانی مستور در ايات و بيانات الهی هستند در غياب ولی امر، چه کسی می خواهد حل اختالفات محتمل از تفاوت 

 ديدگاه در درک ايات و بيانات الهی نمايد؟ 

قطعا بيت عدل، چه حقيقی چه جعلی هرگز نمی تواند وظيفۀ تبيين ايات و بيانات الهی را تعدی کند که مخصوص ولی امر است. با اين قضايا ديگر چه جای 

 اين همه خيانت و سياست؟

 ادعای باطل بر مصونيت از خطا در غياب ولی امر 7.2

 بيت االيادی مدعی است که 

 " مصون از خطا بودن بيت العدل اعظم که در حوزۀ اختيارات مقرره خود عمل مينمايد، مشروط به حضور ولی امرهللا در بين اعضای ان نگرديده است."
 حال اين نوشته از اين بيت کاذب را با اين بيان مبارک از حضرت شوقی مقايسه کنيد.

بدون اين موسسه (يعنی واليت امر) وحدت امر هللا در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بکاهد  و از واسطه فيضی که بر عواقب امور در طی "
 د."دهور احاطه دارد بالمّره بی نصيب ماند و هدايتی که جهت تعيين حدود و وظايف تقنينيه منتخبين ضروری است سلب شو

 پيروان اين بيت را می توان از کورترين يا قويا کورترين موجودات عالم حساب کرد.

 برای اين مساله که در غياب ولی امر، عدم مباينت تصميات بيت با روح ايات منزله چگونه تضمين می شود اين بيتبا جسارت در بيان زير می گويد که
" اين حقيقت که ولی امرهللا دارای اختيار و اقتدار جهت تعريف حيطۀ اقدام تشريعی و تقنينی بيت العدل اعظم می باشد اين نتيجۀ قهری را به دنبال ندارد که 
بدون چنين هدايتی بيت العدل اعظم ممکن است از محدودۀ اختيارات صحيح خود تجاوز نمايد و منحرف شود، چنين استنتاجی با جميع نصوص ديگر که به 
عصمت ان اشاره دارد و به طور اخّص با تصريح نفس حضرت ولی امرهللا که بيت العدل اعظم هرگز نمی تواند به حيطۀ مقّدس و مجاز واليت تجاوز کند و 

 تعدی نخواهد کرد، مباينت خواهد داشت."
 درباره عصمت بيت عدل نيز اين بيت می گويد

"در هيچ جا ذکر نشده است که عصمت بيت العدل اعظم به عضويت ولی امرهللا يا حضورش دراين هيات است. محققا حضرت عبدالبهاء درالواح مبارکه 
وصايا و نيز حضرت شوقی افندی، در توقيع "دور بهائی" هر دو بالصراحه اظهار داشته اند که اعضاء منتخب بيت العدل اعظم در حين مشورت مهبط 

 هدايت دائمی هستند."
اينها می گويند که هيچ جا ذکر نشده است که عصمت بيت عدل اعظم به عضويت ولی امرهللا يا حضورش در اين هيات است حال انکه من باب مثال حضرت 

 شوقی فرموده اند که 

بدون اين موسسه (يعنی واليت امر) وحدت امر هللا در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بکاهد  و از واسطه فيضی که بر عواقب امور در طی "
 د."دهور احاطه دارد بالمّره بی نصيب ماند و هدايتی که جهت تعيين حدود و وظايف تقنينيه منتخبين ضروری است سلب شو

 و جالب است که اينها در بعضی از مکتوبات خودشان اعتراف کرده اند که من دون ولی امر، مصون از خطا نيستند مثال در جايی گفته اند که

. دراينامرمبارک،بينتبيينموثقوتبيينيادرکيکههريکازافرادبامطالعهتعاليمبرايخودبهانميرسدوجهتمايزيبارزوروشنوجوددارد" 
." درحاليکهوجهاولمحصورومنحصربهحضرتوليامراللهاست،وجهثانی،بنابههدايتيکهازنفسحضرتوليامراللهبهماعنايتشده،بههيچوجهنبايدسرکوبومنکوبگردد

 و چه خوب گفته اند که دروغ گو، کم حافظه است.

لذا مسالۀ انتقال عصمت به شما بعد از ولی امر، باطل است و اما دربارۀ اين ادعا که در حضور ولی امر، بيت عدل عصمت دارد به تناقضات مربوط به اين 

 ادعا می پردازيم.

اين بيت عدل جعلی، تعليم مسائل الهيه را مصون از خطا که از وظايف ولی امر است تحت اختيار کامل خود گرفته است لهذا چگونه کسانی که در  •
فهم مسائل الهيه مصون از خطا نيستند می توانند تعليم مسائلی را دهند که فهم درستی از ان ندارند و اگر مدعی هستند تعليمات آيين جمال قدم را 
مصون از خطا انجام ميدهند در اين صورت ملزم به دو حالت است يا تعليم دهنده، عالم تعاليم الهی است و يا ملهم به علم الهی برای فهم تعليمی 

است که ميدهد. اما حالت اول که در اعضای بيت سازگاز نيست و حالت دوم نيز سازگار نيست چون تعليم مسائل الهيه امری نيست که رای گيری، 
 الزم داشته باشد چرا که مسائل الهی قوانين تشريعی نيستند.

مساله اين است که باحضور ولی امر اينگونه نيست که اعضای بيت به لحاظ اينکه مهبط به هدايت الهی هستند از تباين با روح ايات منزله، مصون  •
 هستند چرا که اين قضيه، مخالف اين بيان مبارک است که
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 )83 شوقی،دوربهاييص." ( هرگاهتصميميراوجدانامباينباروحآياتمنزلهتشخيصدهد،بايدابراموتاکيددرتجديدنظرآننمايد – وليامر،رئيسالينعزالينمجلسفخيماست"

سوال اين است که اگر مطابق قول شما، هدايت الهی در مشورت اعضاء به گونه ای است که مشورت شما از روح ايات حضرت بهاء هللا مباينت نمی يابد در 

 اين صورت بيان حضرت شوقی، بيانی بيهوده است؟

اگر شما به دليل اينکه مهبط هدايت الهی در مشورت هستيد ، مصون از مباينت با روح ايات منزله ميباشيد در اين صورت ديگر چه نيازی به ولی  •
امر تا تبيين کتاب برای شما نمايد چه که اگر من دون ولی امر، شما مهبط هدايت الهی برای مصونيت از مباينت با ايات هستيد حضرت شوقی نيز 

 ولی امر بوده است و شما من دون تبييات او نيز بايد مصون از مباينت با ايات باشيد که نيستيد.

 اينکه تبييات حضرت شوقی برای تمام مقتضيات زمانی در دور هزار ساله بهائی کافی است در نصوص مبارکه موجود نيست و قانون تشريعی نيز  •
نمی تواند باشد چرا که يک مساله الهيه است لذا اينکه شما ميگوييد تبييات حضرت شوقی کافی است خود يک تبيين است لهذا شما صريحا مجرم 

 هستيد هم به جرم خيانت در امر و هم به جرم مخالفت باقول خود.

عصمت نسبت به مباينت با روح ايات الهی، يک مساله الهيه است که نياز به علم الهی دارد و خود شما نيز اين الهی بودن اين عصمت را تاييد کرده  •
ايد با اين جمله که شما مهبط هدايت الهی هستيد حال انکه شما می گوييد که اين مصونيت را از طريق مطالعۀ دقيق اثار بدست می اوريد اما حتی 

تمامی دانشمندان جهان نيز جمع شوند نمی توانند با نهايت دقتی که به کار می برند مصونيت از خطا داشته باشند لهذا اينکه شما می گوييد دقت می 
کنيد تا خطا نشود خود خطاست بلکه مصون از خطا نيازی به دقت هم گاهی ندارد چنانکه ولی امر برای مصونيت از خطا، قرار نيست در هر 

 مسئله از ابتدا تا انتهای اثار مبارکه را به دقت مرور کند.

هدايت الهی من دون فهم، باطل است مثال ولی امر اگر به الهام الهی تبيينی انجام می دهد اينگونه نيست که او خود، فهم ان تبيين را نکند بلکه هدايت  •
الهی در اصل فهم ان تبيين است و تبيين، قول ولی امر اما اعضای نادان اين بيت کاذب که نادانی انها اظهر من الشمس است با وجود اعتراف بر 

عدم مصونيت در فهم ايات الهی، عصمت مشورت برای عدم مباينت با ايات الهی را از هدايتی با شعور می دانند که خود انها، اين شعور را ندارند 
که در اين صورت، اشخاصی که خود شعور درست و نادرست بودن يک قانون را ندارند ان قانون را برای مردم تشريع می کنند که در اين 

صورت، کسی نيز مجاز به سوال و جواب از حکمت قوانين تشريع شده نيست چرا که علم ان نزد خداست و اعضا بيت، تنها دور همی داشته اند و 
اگر اين اعضا معتقد هستند که اين هدايت الهی به صورت فهم قضايا بر انها نازل ميشود در اين صورت اول اينکه ديگر چرا رای گيری ميکنند و 
دوم اينکه فهم قضايا چگونه به اکثريت نازل می شود و سوم اينکه اين گونه هدايت الهی که همراه با فهم ايات الهی است مخصوص ولی امر است 

چه که ولی امر است که به الهام الهی از معنی ايات باخبر می شود و انرا بيان می کند و چهارم اينکه اگر اينها از معنی با خبر می شوند دراين 
صورت هنگامی که کسی از انها از معنی سوال کند و انها جواب دهند اين ميشود تبيين چرا که بيان معنی ايات مصون از خطا، تبيين ايات است 

مگر اينکه بگويند که انها معنی را ميفهمند و اما مجاز به بيان نيستند که با وجود مضحک بودن اين قضيه، مساله ای ديگر اين است که حتما وقتی 
 از بيت خارج می شوند معنی ايات از ياد اعضاء ميرود!

ايا اينکه شما ميگوييد که تمام مسائل الهيه را می توان من دون تبيين ولی امر ديگری، تشخيص داد دراين صورت البد اگر يک شخص سوالی کند  •
 که پاسخ ان در تبييات قبلی نباشد بايد امرهللا را باطل دانست چرا که هر جوابی شما بدهيد تاويل محسوب می شود و تاويل هم برای شما باطل است.

بلکه بينهايت بودن مقتضيات طبيعی منطقانتيجه اش بينهايت بودن تبييات الهی است حال انکه خود شما معترف هستيد که تبييات شوقی تمام ملزومات  •
را در بر نمی گيرد چنانکه معترف هستيد که دامنه وسيعی را در بر ميگيرد و حال امديم و يک قضيه از اين دامنه وسيع بيرون بود لهذا بايد در ان 

 لحظه بفهميم که شما باطل بوده ايد بلکه بهتر نيست از همين االن بفهمميم بلکه حضرت شوقی می فرمايند

."( مسائلکليهکهاساسشريعتاستمنصوصاستوليمتفرعاتراجعبهبيتعدلوحکمتايناستکهزمانبريکمنوالنماند،تغييروتبّدالزخصايصولوازمامکانوزمانومکاناست" 

 )230 گلزارتعاليمبهاييص

با تغيير مقتضای زمان، همان قانونی که در زمان قبل برای يک پديده وضع شده است می تواند قابل اجرا نباشد لذا فهم اينکه تبيين قبلی برای  •
 مقتضای زمانی جديد قابل اجرا نيست خود نياز به تبيين جديد دارد.

خود فهم تبييات شوقی نياز به الهام الهی دارد چرا که اين تبييات حضرت شوقی تنها جمالتی خشک نيستند بلکه منشاء بيان انها، فهم حضرت شوقی  •
از قضايا و امورات بوده است که به الهام الهی همراه است و لذا شماچگونه باخواندن تبييات او تمام معانی موجود در تبييات حضرت شوقی را 

 درک کرده ايد بلکه اين عصمت درک تبييات قبلی نيز، از عصمتی است که مخصوص ولی امر است.

تبييات قبلی با توجه به مقتضيات زمان بيان شده اند در حالی که شما اگر قادر به تبيين جديد نيستيد اين تبييات قبلی را بايد من دون شعور در همۀ  •
 مقتضيات به کار گيريد که خطاست.
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وقتی که شما می گوييد که تبييات حضرت شوقی به صورت کافی احتياجات معنوی الزم را براورده است اين کفر است چرا که مطابق ايات الهی  •
 اگر جميع درياها مرکب و تمام اشجار مداد شوند قادر به بيان معانی مکنونه در کلمات الهی نيستند.

اگر در يک بيان حضرت شوقی، دو گونه معنی قابل تاويل شود در اين صورت نصوص مبارکه بايد يکی از معانی را تاييد کند اما اين کار همان  •
کاری است که برای حضرت شوقی رخ داده است و او به الهام الهی از فهم نصوص مبارکه به تبيين مربوطه نائل شده است و اگر خود اين تبيين، 

 مورد اختالف باشد بايد اعضاء بيت، مهبط همان هدايتی شوند که حضرت شوقی شده است و اين علنا ادعا بر عصمت ولی امر.

اصال مسائل الهيه مشورت پذير نيست مثال شما نمی توانيد برای حالل يا حرام بودن يک مال، مشورت کنيد، چه که علم به حرام و حالل اين مال،  •
 نياز به علم غيبی دارد و کسی نمی تواند نظر دهد که اين مال حرام است يا حالل.

 لذا مطابق کالم مبارک حضرت شوقی، اين اعضاء بيت، بايددائم تحت هدايت ولی امر باشند تا از روح ايات منزله انحراف نکنند.

اما سوال است که اگر مشورت اعضاء بيت با وجود مهبط به هدايت الهی، مصون از مباينت با ايات الهی در غياب ولی امر نيست در اين صورت تصميم بيت 

 چرا با وجود تاکيد ولی امر مبنی بر اصالح ان، مقبول است؟

در حقيقت اقبال حکم اکثريت را، اين بيت کاذب، بهانه ای کرده است تا بگويد که او نيز، مصون از خطاست و تصميمات او با روح ايات منزل مباينت نمی 

 يابد.

اکثر احباء، مشورت اعضاء در بيت را اينگونه تصور می کنند که اعضايی از عموم مردم که علم نسبی دارند هنگامی که در مجلس مشورت قرار ميگيرند، 

الهام الهی، انها را از خطا محافظه می کند به اين صورت که اگرچه ممکن است تک تک اعضاء، نظريات خطايی داشته باشند اما در نهايت به الهام الهی 

 اکثريت اراء مصون از خطاست.

 اما هر چيزی با توجه به طبيعت ان در حرکت است و حرکت غير عقالنی، حرکت شيطانی و توهم است.

 عصمت موهوبی مادام که با عقل مباينت دارد وهم است.

مردم، عصمت موهوبی را مانند عصمت ولی امر می دانند و لذا انتظار اينکه بيت العدل در تصميمات خود خطايی کند را ندارند و با مشاهدۀ اولين امتحان 

الهی که به صورت يک خطا، در يک تصميم بروز می کند احتماال عده ای با تاويل نادرست مصونيت از خطا برای بيت عدل، به حضرت بهاء هللا شک 

 نموده و از ايمان خارج شوند.

 شايد بگوييد چطور ممکن است که بيت عدل خطا کند؟

اگر به نصوص مبارکه رجوع کنيم می بينيم که در نصوص مبارکه، اطاعت از بيت عدل امده است اما خطا نکردن بيت نيامده است به ان معنايی که ما انرا 

 خطا می دانيم بلکه امده است که هر انچه قرار دهند من عندهللا است.

اما من عندهللا بودن به معنی خطا نداشتن تصميمات، به ان معنی که ما انرا خطا می دانيم نيست چرا که اساسا مشورت، خالی از خطا نيست و مشورت 

مشمول اصل عدم قطعيت است چرا که اگر مشورت به عصمت موهوبی همواره مانندعصمت واليتی بود دراين صورت، ديگر نه نيازی به ولی امر بود و نه 

 نيازی به مشورت همانگونه که دز تبيين ايات الهی، ولی امرهللا با کسی مشورت نمی کند و رای کسی را جويا نمی شود.

علم الهی با علوم ناقص بشری، جمع پذير نيست و مشورت عده ای ناقص العقل و ضعيف البصر قابل ترکيب با علم الهی که محيط بر کائنات است نمی باشد و 

مشورت اين اعضاء چه تاثيری می تواند در علم مصون از خطای الهی داشته باشد بلکه علم الهی در فنای باهللا ظاهر می شود و تنها زمانی جريان ميابد که 

 علم انسانی از ميان برود چنانکه در ولی امر نيز الهام الهی با علم ولی امر جمع زده نميشود.

لذا مطابق حرف های اين بيت کاذب نتيجه می شود که اين اعضاء بيت عدل، نيازی به عقل و درايت ندارند چرا که هر چه نظر دهند در نهايت نيروی الهی 

 انرا درست خواهد کرد! 

 ايا اين مطابق عقل است؟

در حقيقت هر فکر انسانی در مقابل با بحر اليزال علم صمدانی خطاست و اين است که ولی امر تنها کسی ميشود که فنای بال باشد و به اين دليل است که 

 هرجا سخن از اهل بهائی است که اليتکلم اال بما اذن هللا، مقصود اولياء الهی هستند.

 حضرت عبدالبهاء می فرمايند که

 "چنان نيست که اعضا بيت از خود چيزی قرار دهند بلکه کل من عند هللا است."
 لهذا سوال اين است که پس مشورت اعضاء به چه دردی می خورد هنگامی که کل من عندهللا است؟
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 خداوند به حضرت محمد فرمان داده اند که 

 " وشاورو فی االمور."
حال انکه حضرت محمد اگرعلم بی خطا بر امورات مدنّيه داشتند مشاوره کردن با ديگران مخالف عقل سليم است و مانند اين می ماند که کسی جواب چيزی 

 را بداند اما بيهوده با ديگران مشورت کند که در اين صورت توهينی به کسانی است که با انها مشورت می کند.

 بلکه امورات سياسی يا مدنی، در نهايت کمال، منوط به مشورت هستند چنانکه حضرت عبدالبهاء می فرمايند 

 " حقيقت شعاع ساتع از تصادم افکار است."

به اين معنی که در امورات سياسی، کار درست، مشورت کردن است و کار نادرست مشورت نکردن و نه اينکه اگر نتيچه مفيد بود مشورت درست بوده است 

 و اگر مفيد نبود مشورت درست نبوده است.

چه بسيار مشورت ها که طبيعتا ممکن است باعث ضرر شوند اما به لحاظ اينکه امورات دنيوی، تابع قوانين احتمال است و مانند کازينو عمل می کند لذا در 

 نهايت برندۀ واقعی کسی است که مشورت می کندهمانگونه که کازينو ها ممکن است در بعضی روزها ضرر بدهند اما در نهايت هميشه منفعت با انهاست.

در مشورت نيز قضيه همين است و مشورت به لحاظ طبيعی بودن، ممکن است باعث ضرر شود اما اين ضرر به معنی خطا نيست که بگوييم اگر مشورت 

 نمی کرديم حتما کار ديگری می کرديم و ضرر نمی کرديم.

پس بر خالف تصور مردم، بيت عدل نيز ممکن است خطا کند اما خطا در تعريف مردم به معنی ضرر در چيزی و در واقع خطای رای گيری در بيت مانند 

خطای داور در فوتبال است و اگر فيفا بگويد که داور، مصون از خطاست دليل اين نيست که داورها به اشتباه سوت نخواهند زد بلکه مصونيت داور به جهت 

مصونيت خود اوست که می تواند خطا کند اما خطای داور جزء بازی محسوب است حال انکه اگر مردم از اين عصمت موهوبی مطلع نباشند در اولين 

امتحان الهی از حق روی برمی گردانند چنانکه  بسياری ممکن است ترجيح رای اکثريت را بر رای ولی امر در امور مشورتی را دليل اين کنند که امر الهی 

 به لحاظ تناقض مابين عصمت ولی و عصمت موهوبی باطل است. 

 حال انکه در عصمت واليتی نيز قضيه کامال انچيزی نيست که مردم فکر می کنند و در جنگ احد حتی با وجود وعدۀ الهی بر پيروزی، شکست حاصل شد. 

دربارۀ ولی امرهللا نيز به لحاظ طبيعی بودن امرهللا، او فقط يک رای در امور سياسيه دارد و اگررای اکثريت با رای ايشان مخالف باشد رای اکثريت، تصويب 

بيت عدل است حتی اگر ولی امرهللا تاکيد کنند که اين رای اکثريت مخالف ايات الهی است چرا که امر هللا يک قوه جبری و اجرايی نيست بلکه در نهايت يک 

 مقام تذکر دهنده است چنانکه خداوند در قران به حضرت محمد می فرمايد که

 )21" فذّکر انما انت مذّکر"(غاشيه 

 حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا می فرمايند 

 )83 شوقی،دوربهاييص." ( هرگاهتصميميراوجدانامباينباروحآياتمنزلهتشخيصدهد،بايدابراموتاکيددرتجديدنظرآننمايد – وليامر،رئيسالينعزالينمجلسفخيماست"

لهذا اينگونه نيست که اگر ولی امرهللا به صراحت مخالفت اکثريت اراء را با ايات الهی نشان دهند اين مساله دليل اختالل ميان عصمت ولی امر و عصمت 

موهوبی باشد و اينگونه نيست که احمقانه تصور کنيم که هرگز چنين اختاللی بروز نخواهد کرد که اگر واقع شد نتيجه بگيريم که امرهللا کاذب بوده است بلکه 

عصمت موهوبی، عصمت جايزالخطاست و به اين دليل که واليت الهی تنها ناصح است لهذا اختيار امور سياسی چه خطا و چه غير خطا در رای اکثريت 

است چه که مردم، خود اعضای بيت را انتخاب کرده اند و مسئوليت تصميم سياسی اين اعضا حتی اگر مخالف نظر ولی امرهللا باشد به خود مردم راجع است 

و خطايی برای امرهللا نيست چنانکه مطابق تعاليم الهی، اگر واليت الهی از اين نظم بديع لغو شود شورای بيت عدل تنها يک شورای مردمی خواهد بود و از 

 صيانت الهی محروم و ممنوع.

اما مردم می توانند با مشاهدۀ اينکه تصميمات بيت با نظر ولی امر مخالفت می کند به ميل خود اين اعضا را تغيير دهند و انتخاب جديدی کنند و لذا مخالفت 

اعضاء با رای ولی امرهللا هنگامی که با خواست مردم همراه نباشد اين اعضاء،  کناره می روند و چنين سيستمی است که مجالی برای اختالف نمی دهد و 

 يک دموکراسی واقعی است. 

 چنانکه خود اين بيت االيادی معترف است

" اگر چه ولی امرهللا در رابطه با ساير اعضاء بيت العدل اعظم، نمی تواند تصميمات اکثريت را لغو کند، غير قابل درک است که ساير اعضاء هر گونه 
اعتراضی را که ولی امرهللا در جريان مشاوره يا تصويب قانون، مباين با انچه که او انطباق با روح امر می داند، مطرح نمايد نشنيده بگيرند و به ان اعتنا 
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ننمايند. مع کل ذلک، قضاوت نهايی بيت العدل اعظم است که مصون ازخطا اعالم می شود، نه نظراتی که در طی جريان وضع قانون اظهار  ابراز می 
 گردد."

لذا معلوم می شود که دين هميشه يکی بوده است بلکه به لحاظ تغيير شرايط، فرم ان تغيير می کند مثال در زمان حضرت محمد نيز، عصمت موهوبی بوده 

 است و حضرت محمد مامور مشورت در امور سياسيه بوده اند.

و اين مشورت در امور مدنيه است و نه در امور روحانی لذا معلوم است که مشورت نمی تواند جايگزين الهام الهی برای مصونيت از خطای روحانی باشد 

 حتی اگر اين مشورت مشمول عصمت موهوبی باشد.

چنانچه در زمان حضرت محمد نيز ايۀ شورا که پيروان عايشه برای رسيدن به خالفت به ان استناد کردند دليل اين نبود که مشورت و اجماع می تواندجانشين 

 واليت حضرت علی شود.

پس با لغو واليت الهی، اصل مشورت برقرار اما محروم از مصونيت از خطای مباينت با روح ايات و چون از روح ايات انزوا می يابد لهذا از حمايت جمال 

اقدس نيز محروم و لذا انچه می ماند يک مجلس سياسی است مشابه مجالس ديگر جهان با اين تفاوت که اکنون اين مجلس بيت االيادی، ناقص نيز هست چه که 

 حضرتشوقيافنديفرمودهاندکهمجالس ديگر برای حفظ نظم خود رئيس دارند و در تاييد، 

"و 
نيزايننظمراکهبهاسمحضرتبهاءاللهمرتبطاستنبايدباهيچيکازحکوماتاشرافيصرفمماثلدانستزيراازطرفيمبتنيبراصلتوارثاستووظيفهمقدسهتبيينآياترابهوليامرتفويض

 )90 شوقيافندی،دوربهائی،ص(".کردهوازطرفديگرهيئتعاليهمقّننهآنبهانتخابمستقيموآزادبوسيلهجمهورمومنينومومناتمعينميگردد

اينکه چگونه با لغو واليت الهی، حمايت جمال قدم از اين مجلس قطع می شود اين نيز قطع يک حمايت جادويی نيست بلکه دو گونه حمايت است که يکی 

حمايت خصوصی است که مشمول هر يکاز اعضاست تا در تاييد الهی بتوانند به درکی نائل شوند که بينش بيشتری در امورات اکتساب کنند و انرا در 

تصميمات خود مجری دارند و گونه ای ديگر در واقع حمايت جمال قدم از شورای مشورت از طريق وجود رای مصون از خطای روحانی است که 

 مخصوص ولی امر بعنوان يکی از اعضاء بيت عدل است. 

لذا عصمت موهوبی را نمی توان الهامی از طريق اتصال به علم نامتناهی الهی دانست بلکه من عندهللا بودن در عصمت موهوبی تنها می تواند به اين معنی 

 باشد که رای اکثريت، رای خدا است که درغير اين صورت چگونه امکان اختالف ميان عصمت ولی امر و عصمت موهوبی می توانست ممکن الوحود باشد؟

  لذا معلوم می شود که اصوال در امرهللا دو عصمت الزم 

 عصمت روحی   .1

 عصمت سياسی  .2

ايات الهی مقدس است از اشتراک با انتخاب مردم بلکه محض عنايت برای کمک نازل می شود چنانکه مطابق ايۀ اوقاف، اولياء امر، اولياء النصر ناميده شده 

اند و اال اگر مردم خواهان کمک الهی نباشند دين کسی را اجبار به تعليم نمی کند و امرالهی خود را بااستنباط علماء و حکماء اميزش نمی دهد چنانکه 

 حضرت بهاء هللا  می فرمايند

 " استنباط و استخراج افراد علماء را حکمی نه"(رحيق مختوم)
لذا تقاوت اساسی نظم الهی با ديگر انظمه عالم در اين است که نظم الهی بر پايه يک اصل صددرصد صحيح قرار دارد حال انکه انظمه ديگر تنها بر اساس 

رای پادشاهی يا اصل مشورت استوار هستند و لذا با لغو واليت الهی که باعث نزول امور به شورای مشورت مردمی می شود معلوما اين شورا ديگر، مانند 

 شوراهای ديگر است و حتی از انها هم کمتر چرا که رئيس ندارد.

لذا هر زمان که ولی امر از نظم الهی انزوا يايد انچه می ماند يک تشکيالت صرفا سياسی است چرا که رابط خود را به علم الهی برای مصونيت از خطا به 

 الهام الهی از دست می دهد.

در حقيقت همانگونه که انتخاب جانشين به الهام الهی است الغای ان نيز تنها به الهام الهی ممکن و لذا لغو واليت الهی نيز جز به  حکم ولی امر تاييد نمی شود 

و من دون ولی امر، کسی حق اعالم لغو واليت الهی ندارد چه که انکه علم به تعيين امری ندارد علم به نسخ ان نيز ندارد و دربارۀ بيت العدل نيز چنين اجازه 

 ای صادر نشده است چنانکه در الواح وصايا امده است که

  و چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه از معامالتست ناسخ ان مسائل نيز تواند بود.""
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از طرفی وقتی شما می گوييد که حتما حضرت شوقی افندی بايستی جانشين خود را علنا با نام جانشين اعالم می کرده است لذا معلوم است که اگر جانشينی 

 برای انتخاب نبوده است عدم وجود جانشين را نيز حتما بايد اعالم می کرده است.

از طرفی جدا از صالحيت جانشين، انتخاب جانشين يک امر طبيعی است که خالف ان تناقض است چه که مصونيت از خطا از ميان ميرود حال انکه دين بايد 

مصون از خطا باشد و اين است که انتخاب جانشين امری طبيعی است چه که لغو واليت الهی به اين معنی است که دينی که مصون از خطا بايد باشد مصون 

 از خطا نيست.

 پس لغو واليت الهی تناقض است و مطابق کالم مبارک حضرت بهاء هللا

 " تناقض را در ساحت اقدس راهی نبوده و نخواهد بود."
 حال اين نتايج را با اين دستخط بيت االيادی مقايسه کنيد 

 " هم اکنون در غياب ولی امرهللا (بيت الدل ) تنها موسسه ای در عالم است که از هدايت مصون از خطا برخوردار و مرجع کل می باشد."
اوال خود اين جمله ايراد دارد که موسسه ای بگويد که ما تنها موسسه ای هستيم که مصون از خطا هستيم. اين همان است که بگوييم که ما دان هستيم و 

 ديگران ندان. شايد موسسه ای موجود باشد که به فيض اختصاصی الهی در موضع خود مصون از خطا باشد. 

حضرتعبدالبهاءميفرمايندکهصيانتامراللهبوسيلهرجااللهيصورتميگيردلذاهرجاکهوليامراللهدرميانمردمنبودهاست 

 .مانندليالسالميامانندحضرتعلی،بودهاماتکفيرشده،ملّتبهقهقراسيرکردهاند

درواقعخالفواقعاستکهگمانکنيم،اموارتجهانمانندتکوينموجودات،امريمستقيمالواقعباشدبلکهتکوينموجوداتيکروندانجامشدهبواسطةسببوعلتاستواينمخالفعقلسليماستکهگ

مانکنيممثاليکحيوانمانندشير،ناگهانبههمانصورتشيردرزمينظاهرشدهباشدبلکهقطعارونديدرکاراستوسلسلةعلتهاومعلولهاموجود چنانکه حضرت عبدالبهاء نيز اين 

 قضيه تکوين تدريجی انسان را نيز تاييد کرده و می فرمايند

" انسان در بدو وجود در رحم کرۀ ارض مانند نطفۀ در رحم مادر بتدريج نشو و نما نموده و از صورتی بصورتی انتقال کرده و از هياتی به هياتی تا انکه 
باين جمال و کمال و وقوی و ارکان جلوه نموده. در بدايت يقين است که باين حالوت و ظرافت و لطافت نبوده است بلکه بتدريج باين هيات و شمايل و حسن 

 و مالحت رسيده است."

   .بههمينمنوالدرکاردينهم،مخالفعقلسليماستکهگمانکنيمکههدايتوصيانتالهيامريمستقيمالواقعاستهنگاميکهاسبابيممکن

مثالماداميکهنانماراازطريقکاروتالشبدهدايننيستکهبيايدوازآسمانبرايماماهيبياوردواينتفسيرآياتانجيلکهحضرتعيسيازآسمانبرايمردمماهيآورداصواليامعنيديگريداردويا

 اينکهاصالامربهگونةديگريواقعشدهاست و اگر هم واقع شده است حکمت خاص خود را مقتضی.

لذادربيتعدلهمصيانت،صيانتجادويينيستبلکهمطايق نصوص مبارکه اين وظيفه، مخصوص ولی امر هللا است تاتصمياتگرفتهشدهدران،مطابقنصوصمبارکهباشدنه 

 .بوسيلهنيروهاينامعلومکهدردهانانهابياندازدکهانهاحکمدرستدرنظربگيرند

 .لذاهمينتاويل اشتباهبيتاالياديکهبيتعدلرادربيانيههايمختلف،مّصونازخطاتاويلکردهاستدليلبرجهالينمجمعوجهالينمجمع،دليلواضحيبرنقضميثاقبوسيلهايادياست

درواقعبيتاالياديباصدوراحکامياينچنينيباعثشدهاستکهدشمنانآيينبهاييبراساسآيينبهاييحملهورشوندچنانچهدربارةاينمّصونيتجادوييدربيتعدلکهازتفاسيرنادرستبيتااليادی، 

 حاصل شده است تمسخرآيينجمالقدممينمايندواينگونهجعلياتبيتاالياديرابهجمالمبارکنسبتميدهندچراکهاکثرمردمبهدنباالينناقضينافتادهاند.

 دريکمتنازکتابآوازدهل،مخالفينايينبهايينوشتهاندکه

. اعضايبيتالعدلبهالهاماتغيبيمجّهزند"

 ".درواقعبهاييانمعتقدندتصميماتگروهيعدهايازافرادخطاپذيرکهخودتوسطگروهخطاپذيرديگريانتخابشدهاندخاليازخطاخواهدبود

 حضرتشوقيافنديدربارةمّصونيتازخطاکهازطريقوليامراللهتضمينميشودميفرمايندکه

. اگردراياتمنزلهواصوالمرالهيتعمقبيشتريمعمولدارندبهمفهمومواليتامراللهواقفخواهندشد "

وقتيکهشخصيقلباوعقالبهدرکاينحقيقتفائزشودکهخداوندانسانرابوسيلةمظهرالهيمصونازخطادرهيکالنسانيهدايتوراهنماييميفرمايندتنهانتيجهمنطقيپذيرشاينحقيقتچ
. نينخواهدبودکهمقامحضرتعبدالبهاءواولياءامراللهپذيرفتهشود

والهامراللهنشانهبلوغنوعبشرهستندبهاينمعنيکهباالخرهانساندرحديپيشرفتنمودهکهدنيايمتحديبامديريتيواحدبراينظامجهانيبشرداشتهباشدودرحيطهروحانينيزبهم
 يعنيوالهامرهللا ( قاميترقينمودهکهخداوندميتواندامورامررادرايندورمبارکبهدستبشربسپارد

 (lights of guidance page 310)کهبفرمودهحضرتعبدالبهاءدرالواحمبارکوصايامستقيماازسويحضرتبهاءاللهوحضرتبابهدايتميشوند. )
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کامال واضح ديده می شود که در طول دور مبارک، امور امر به دست واله امرهللا سپرده شده است و انسان متحّير از اين همه تاکيد و تصريح دربارۀ 

 ضرورت و اهميت واليت الهی در آيين جمال مبارک. يعنی بعد از اين همه وصايا و نصايا، باز اين طايفه لغو واليت الهی نموده اند!!!

 بلکه مطابق ايه زير از قران، بيت العدل نمی تواند سرپرست جامعه بهائی باشد:

ايا کسی که هدايت به سوی حق می کند برای پيروی شايسته تر است يا ان کس که خود هدايت نمی شود مگر هدايتش کنند؟ شما را چه می شود چگونه 

 )35داوری می کنيد؟ (سوره يونس 

 ايا ايادی خود نيازمند هدايت نيودند؟
 اگر نبودند پس اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا چيست که می فرمايند

 "جميع بايد در ظلّ او باشند و در تحت حکم او اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرد نمود و انشقاق خواست عليه غضب هللا و قهره"
 يا اين وصّيت حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا که می فرمايند

” ای ياران ايادی امرهللا را بايد ولی امر هللا تسميه و تعيين کند. جميع بايد در ظل او باشند و در تحت حکم او. اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرد نود و 
 انشقاق خواست عليه غصب هللا و فهره زيرا سبب تفريق دين هللا گردد..."

 بيانات بسياری وجود دارند مثال اين بيان مبارک در الواح وصايا که

 ”."واينمجمعاياديدرتحتادارةوليامراللهاستکهبايدانانرادائمابسعيوکوششوجهددرنشرنفحاتاللهوهدايتمنعلياالرضبگمارد

الواح وصايای حضرت عبدالبهاء، وصيت نامه ای کوتاه است اما در اين وصيت نامه می بينيم که چندين بار، حضرت عبدالبهاء، احباء را از انشقاق و رياست 

 طلبی ايادی در غياب ولی امرهللا انذار داده اند و صريحا و تاکيدا فرموده اند که هر گونه فعاليت ايادی در غياب ولی امر باطل است.

حال اين قوم چه کرده اند و چه بی شرم هستند که می گويند کامال مطيع و منقاد الواح وصايای حضرت مولی الوری بوده اند! جه عذابی باالتر از اين که اين 

طايفه، خود را مضحکۀ هزاران سالۀ خالئق عالم کردند و شايد تا ابداالباد مثل اعالی حماقت برای تمام افرينش باشند کسلنی که خود را مثل اعالی هدايت می 

 گمارند. جّل الخالق.
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 الزام وجود دائم ولی امر در ائين بهائی از وجوه مختلف .8
 

 الزام ولی امر برای رفع اختالف  8.1

 رجوعبرايرفعاختالفدرکتاباللهصرفامخصوصوليامراللهاستچنانچهميفرمايند

) ابوابمخالفتواختالف ( الحمدللهدرامرمبارکجميعاينابواب"
 ."مسدوداستزيرامرجعمنصوصتعيينشدهاستکهانمرجعمنصوصحاللجميعمشکالتاستودافعجميعاختالفاستوهمچنينبيتعدلعموميدافعجميعاختالفاست

 اين بيان به صراحت تضمين می کند که ولی امر به همراه بيت عدل عمومی حالل و دافع جميع اختالف هستند.

 اين مرجع منصوص، ولی امرهللا است چنانکه حضرت شوقی می فرمايند

" کتاب مستطاب اقدس ... اين سفر قويم، وظيفه مقدسه تبيين ايات را که به مرجع منصوص و مبين مخصوص محول گرديده همچنين موسسات ضروريه 

 )427ای را که حافظ وحدت و جامعيت امر الهی است به صراحت بيان تعيين و تنصيص می نمايد. ( قرن بديع، طبع کانادا ص 

 و يا حضرت بهاء هللا در کتاب ايقان می فرمايند

" وچون مفهوم گشت که تعينات ورقاء هويه را احدی ادراک ننمايد اّال اهلش لهذا بر هر نفسی الزم و واجب است که مشکالت مسائل الهيه و معضالت 
اشارات مطالع قدسيه را بر صاحبان افئده منيره و حامالن اسرار احديه عرضه دارد تا بياييدات ربانی و افاضات الهی حل مسائل شود نه بتاييدات علوم 

 اکتسابی فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون."

 حال با توجه به اينکه مسائل الهيه به بيت عدل عمومی ارتباطی ندارد در اين صورت مشکالت مسائل الهيه و معضالت اشارات قدسيه را از چه کسی بپرسيم؟

 حضرت بهاء هللا می فرمايند

حضرتبهاءهللا."(قلوبکسانيکهمبّينمنصوصکالمالهيهستند،خزانةاسرارآنکلماتاستوآنهاتنهاکسانيهستندکهميتوانندمفهوموحکمتهايمتعددنهفتهدرانکلماترادريابند"

 )117 ،منتخباتيازآثارحضرتبهاءاللهص

 اين بيت القای شبهات می کند که او مرجع منصوص حل اختالفات است حال انکه در امرهللا دو گونه اختالف داريم

 مسائل الهيه  .1
 تشريع قانون غير منصوص .2

حل اختالف مسائل کتاب به ولی امر راجع است و حل مسائل مربوط به قوانين غير منصوص به مشورت شورای بيت عدل که ولی امر هم يک رای در ان 

 دارد و هم رياست ان را به عهده دارد.

 

 ايين الهی ارگانيک است 8.2

 بيانات مبارک حضرت شوقی افندی، ايين الهی يک سيستم ارگانيک است و مانند هيکل انسان در رشد و نمو.مطابق 
 لذا کل امرهللا، حکم هيکل واحد دارد چنانکه حضرت عبدالبهاء می فرمايند

"جمال مبارک ميفرمايد همه بار يکداريد و برگ يکشاخسار عالم وجود رابه يک شجر و جميع نفوس بمنزله اوراق و ازهار و اثمار تشبيه فرمودند لهذا 
 بايد جميع شاخه و برگ و شکوفه و ثمر در نهايت طراوت باشند"

قانون نيوتن می تواند بدون نيوتن مورد استفاده قرار گيرد چون تعليمات او، تعليماتی ارگانيک نيستند اما تعليمات الهی با وجود ثبات اصول اساسی ليکن 

 توسيع می يايد و اين است که تعاليم الهی را شجرۀ مبارکه می نامند بلکه با وجود اصول ثابت، دائما مرگ و زندگی را به صورت متوالی تجربه می کند.

تشريع قوانين غير منصوصه از داليل اين پويايی است و تشريع قوانين غير منصوصه کامال و اساسا وابسته به قوانين منصوصه است و اين ارتباط، ارتباط 

 شاخه به تنه و برگ به شاخه است.



 

44 | P a g e  
 

در واقع ايين بهايی به هيکل انسانی می ماند که شامل دو قسمت اساسی به نام موسسه واليت و موسسه بيت عدل عمومی است که بمنزلۀ قلب و مغز ايين 

 بهايی هستند و لذا قلب به اسمان وصل است و مغز به مشورت منتخب مردم.

رای و نظر، کار مغز است اما کار قلب روحانی است و اين است که مغز، مرکز امرنيست بلکه مرکز امرهللا، قلب است چنانچه قلب در انسان مرکزاوست و 

معلوم می شود مرکزيت واليت امر، يک قرارداد نيست که بتوان انرا تغيير داد بلکه يک طبيعت فطری است و بيت عدل، رکن ثانی لهذا يک قرارداد نيست 

 بلکه مطابق طبيعت مغز.

نظم بديع که بمثابه هيکل انسانی است نشان می دهد که هر عضوی از هيکل بايد در جای خود وظيفۀ خود را به صورت متحد با اعضاء ديگر انجام دهد و لذا 

سوال اين است که دستان امر چگونه کار مغز بلکه قلب، بلکه خود را بجای کل هيکل امر قرار داده است و از سوی ديگر، مغز امر که وظيفه محاسبه و 

 مشاوره را دارد چگونه اکنون خود را بجای قلب قرار داده است که مرکز روحانی است!

 روحيه خانم ام الفتنه که مرکز فتته محسوب در کتاب راه و رسم زندگی می گويند که 

 "عناصر مرده در مجموعه های زنده خطرناک و فاسد کننده اند."
 ايا دست بعد از قطع سر، حکم زنده دارد يا مرده؟

معلوم است که رياست ايادی بعد از قطع راس، نفوذ عناصر مرده و فاسد بوده است که ام الفتنه خودشان انرا خطرناک و فاسد می دانند و بر خالف قول خود 

 عمل می کنند.

  روحيه خانم در کتاب راه و رسم زندگی نوشته است که 

" سالمت در موجودات زنده مبتنی بر ان است که اجزاء متشکّله ان در رابطه ای صحيح نسبت به يکديگر قرار گرفته باشند، کافی است که اين موازنه بر 
 هم بخورد و يکی بر ديگری فزونی گيرد تا االم و اسقام ظاهر شود."

حاال ما از روحيه خانم سوال می کنيم که وقتی شما معتقد هستيد که کمترين نقصان در تشکيالت يک موجود زنده باعث ايجاد اسقام می شود در اين صورت 

 چگونه معتقد بوده ايد که نظم بديع در غياب قلب ان، سالم ميماند؟!

 عهد و ميثاق الهی همان واليت الهی است  8.3

 مطابقايهای ازقران،

" الذينينقضونعهداللهمنبعدميثاقهويقطعونماامراللهبهانيوصلوبفسدونفياالرضاولئکهمالخاسرون"
 هر پيامبری از مردم خود عهد و ميثاقی می گيرد اما عهد و ميثاق چيست؟

 مثال ايه ای از قران که در زير امده است عهد و ميثاق الهی را امامت می داند. 

 )124 (بقره  اماما قال و من ذّريتی قال ال ينال عهدی الّظالمين"لّناس"انی جاعلک 

 در الواح وصايا حضرت عبدالبهاء فرموده اند که

 " حمدا لمن صان هيکل امره بدرع الميثاق عن سهام الشبهات"
 و در الواح وصايا در بيانی ديگر فرموده اند که

 "حصن متين امرهللا به اطاعت من هو ولی امر هللا محفوظ و مّصون ماند."
 لذا ازمقايسة اين دو بيان مبارک معلوم می شود که ولی امر هللا اساس عهد و ميثاق الهی است.

 حضرت شوقی افندی دربارة تعريف عهد و ميثاق می فرمايند که 

"و اما در مورد معنی و مفهوم عهد و ميثاق بهايی، حضرت ولی امر هللا وجود دو نوع عهد وميثاق را که در اثار مقدسه امر مبارک، به هر دو اشاره شده 
مالحظه می فرمايند. اول عهدی است که هر يک از مظاهر الهيه با عالم انسانی يا به عبارت دقيق تر، با امت خود منعقد می سازد که به مظهر ظهور آتی 

که عبارت از رجعت حقيقت او است اقبال و از او تبعيت نمايند. نوع ثانی عهد و ميثاق همان است که حضرت بهاء هللا از امت خود گرفتند که مطيع و منقاد 
حضرت مولی الوری گردند. اين صرفا به منزله استقرار و تقويت وصايت سلسله انواری است که بعد از هر مظهر ظهور ظاهر می شوند. عهد و ميثاق 

 حضرت عبدالبهاء با احاد احباء که بايد بعد از صعود هيکل اطهر، مطيع و منقاد امور اداری بعد از ايشان گردند، در همين مقوله قرار می گيرد..."
 و  حضرت عبدالبها ء در الواح وصايا می فرمايند

 "و ثبتوا علی ميثاق هللا و اتبعوا النور الذی يلوح و يضی من فجرالهدی من بعدی"
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در يکی از اين دو بيان، عهد و ميثاق به نورهايی متوالی ناميده می شود و در بيان ديگر حضرت شوقی را بعنوان جانشين خود بنام نور بعدی خطاب می کنند 

هنگامی که تابوت ،  در شرح صعودو لذا نتيجه ميشود که انوار الهی که عهد و ميثاق الهی هستند واله امرهللا می باشند چنانکه خود روحيه خانم (اّم الفتنه)

  :برای دفن آماده ميشد نوشته است

  :وقتی گلها از روی تابوت برداشته شد لوحه ای نمايان گشت که بر روی آن حک شده بود"

 شوقی افندی ربانی 

  *اولين ولی امر ديانت بهائی*

 1957- چهارم نوامبر 1896سوم مارچ 

ايشان هميشه در طی سی و شش سال دوران واليت خود حتی تا آخرعمر بر تسلسل و ادامه واليت امرهللا تا پايان ديانت بهائی تاکيد و مکررأ در نوشته ها ... 

 " .وگفتار خود به اولياء امرهللا آينده اشاره نموده است

البته اين قضيه دليل اين نيست که روحيه خانم از نقض خويش اگاه نبوده است بلکه اين نيز از شدت شيطنت اوست که می خواهد به پيروان خود القاء کند که 

او هم می دانسته است که امتداد واليت مورد تاييد بوده است اما حيف که نشد و در حقيقت روحيه خانم مظنون اول قتل حضرت شوقی است چرا که هيچ کسی 

به اندازۀ او از جانشينی ميسن ريمی و انتقال ارث حضرت شوقی به ميسن ريمی به عنوان جانشين حضرت شوقی نمی توانسته است چنان خشمگين باشد که 

دست به قتل او برای جلوگيری از اين واقعه بزند و هم اينکه در کنار حضرت شوقی در لندن همين روحيه خانم بوده است و داليل ديگری که در جلد اول به 

 صورت دقيق تری بحث شده است.

ما در جلد اول اين کتاب، دليل حيرت اوری می اوريم مبنی بر اينکه روحيه خانم ( اّم الفتنه ) وصيت نامه را شخصا معدوم کرده است و چنين وصيت نامه ای 

بايد می بوده است و لذا اينکه می گويد که تعجب کرده است که چرا وصيت نامه ای نيست کامال شيطنت است بلکه کامال خيالش از فقدان وصيت نامه راحت 

 بوده است.

 حضرت عبدالبهاء در بديع االثار می فرمايند
در هر دوره اولياء و اصفيا دوازده نفر بودند : در ايام حضرت يعقوب دوازده پسر بودند و د ر ايام حضرت موسی دوازده نقيب روسای اسباط بودند و در "

 نفر هستند، دو برابر جميع، زيرا 24ايام حضرت مسيح دوازده حواری بودند و در ايام حضرت محمد دوازده امام بودند، و لکن در اين حضور اعظم، 

 )119، ص 1عظمت اين ظهور اين چنين اقتضا نمايد." ( بديع االثا، ج 

 اين قضيه در نصوص مبارکه نيز تصريح شده است که 

 ".تااخردورانديانتبهاييراهنماييوفيضخداوندابتداتوسطحضرتعبدالبهاءوسپسازطريقاولياءامراللهبهبشرخواهدرسيد."

 ديگر واضح تر و موّکد تر از اين بيان مبارک در خصوص استمرار واليت الهی در ايين بهايی چه می تواند باشد؟

اگر چه پيروان ناقض کبير اکبر، برای اين بيست و چهار ولی، در اين بيان مبارک نيز تاويلی اورده اند و ميگويند که حضرت عبدالبهاء، در لوحی، اسماء 

 تعدادی از اين اولياء را ذکر کرده است که حروفات حی از اين جمله هستند.

عجيب است که با وجود کتاب ايقان از دوباره اين امت، حکايات مشرکين سالفه را تکرار می کنند و فهم خود را ميزان کالم الهی قرار می دهند انچه بارها 

 بارها از ان توسط حضرت بهاء هللا منع شده اند.

در اينجا نيز حضرت عبدالبهاء از اولياء دوازده نفری در اديان سالفه صحبت ميکنند و اين ديگر بحث و تاويل ندارد لذا نمی توان افراد شاخص امری را که 

حکم امامت ندارند را با دوازده امام اديان سالفه مقايسه کرد چه که اگر در بيان حضرت عبدالبهاء، منظور از اولياء اديان سالفه، امامان انهاست در اينجا نيز 

 منظور به صورت منطقی بايد امامان اين دور باشد.

از سوی ديگر بيان حضرت عبدالبهاء را می توان به صورت های ديگری نيز تاويل کرد مثال اينگونه که حضرت عبدالبهاء، ذکر اسماء اولياء زمان حضرت 

باب را نموده اند که همه با هم مانند حواريون حضرت مسيح حضور داشته اند که علت اين امر می تواند دور بسيار کوتاه رسالت حضرت باب بوده باشد. 

حال انکه دور جمال قدم هزار سال است و به اين لحاظ که حضرت عبدالبهاء فرموده اند که تا پايان دور بهائی، واليت امر برقرار است لذا اين بيست و چهار 

ولی امر مذکور در لسان مبارک مولی الوری، امامان دور جمال قدم هستند که حتی اين بيست و چهار امام دور بهائی می تواند رجعت صفاتی اولياء زمان 
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حضرت رب اعلی باشد چه که در ايين اسالم هم، مطابق احاديث، امامان دور اسالم در زمان دور جمال قدم رجعت می کنند و در واقع امامان در همۀ اديان 

 الهی گويا رجعت همان امامان هميشگی هستند که انوار ازلی می باشند.

لذا بهتر است من دون تاويل صراحت کالم حضرت عبدالبهاء را در بيست و چهار امام دور بهائی قبول کنيم که صريح کالم اوست تا از هر گونه القای 

 شبهات احتمالی جلوگيری شود.

 از طرفی حضرت عبدالبهاد فرموده اند که 

 " اگر حصن حصين امر هللا به قوة ميثاق محفوظ نماند در يک روز در بهاييان هزار مذهب پيدا شود چنانچه در دوره های سابق حاصل شد."
 از طرفی ديگر در الواح وصايا حضرت عبدالبهاء فرموده اند که

 "حصن متين امرهللا به اطاعت من هو ولی امر هللا محفوظ و مّصون ماند."
 از مقايسۀ اين دو بيان متوالی در اينجا، چه نتيجه ای بدست می ايد؟

  به زبان انگليسی خطاب به يکی از ياران نوشته 1975 مارچ 23بيت االيادی در مرقومة موّرخ 

" وقتی شخصی ايمان خود به حضرت بهاء هللا را به عنوان يک مظهر ظهور الهی اعالن می کند، او از متمّسکين به عهد و پيمان حضرت رحمن گشته، 
جامعّيت و اصالت و تمامّيت ظهور مبارکش را قبول می نمايد. ليکن اگر اين شخص بعدا تغيير جهت داده و مقام حضرت بهاء هللا و يا مرجع مرکزی امر هللا 

 را مورد حمله قرار دهد، او نقض عهد کرده است."
  بيت عدل جعلی مکتوب کرده است که اگر کسی مرکز امرهللا را مورد حمله قرار دهد ناقض ميثاق است.

 اگر مرکز امر بيت عدل است چرا حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا، مرکز امر را از بيت عدل جدا کرده اند که 

 " کل اقتباس از مرکز امر و بيت عدل نمايند."

  سال است که پيروی از کسانی کرده اند که مظهر ايۀ زير بوده اند60احباء نزديک 

"ان الذين يفسدون فی  االرض و يتصرفون فی اموال الناس و يدخلون البيوت من غير اذن صاحبها  انی بری منهم اال ان يتوبوا و ارجعوا الی هللا الغفور 
 الرحيم."

 

 انشقاق باطل است  8.4

 چنانچه مطابق حديث ثقلين که بايستی در کنار هم باشند کلمه هللا هللا و مبّين ،کلمهدر واقع مطابق الواح الهی

"من در ميان شما دو امانت نفيس و گرانبها ميگذارم يکی کتاب خدا و ديگری عترتم را. تا وقتی که از اين دو تمسک جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد 
 و اين دو يادگار من هيچ گاه از هم جدا نميشوند. تاکنار حوض کوثر بر من وارد شوند."

 لهذا اکنون اين بيت الخطا همين ادعا را دارد که کتاب اقدس هست و اما مبّين حی ان نه و می گويد که خودش هم فهم کتاب را ندارد!

 نيز هرگونه انشقاق طلبی از ولی امر را شديدا نهی می کنند:حضرت عبدالبهاء 

 "جميع بايد در ظلّ او باشند و در تحت حکم او اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرد نمود و انشقاق خواست عليه غضب هللا و قهره"

 چنانکه در الواح مبارکه وصايا امده است که

 " الذين نقضوالميثاق و اعلنواالشقاق"

 اينموجود نامشروع يعنی ايادی،ادعايرياستمينمايددرحاليکه حضرتعبدالبهاءميفرمايندکه

. جميعبايددرظالوباشندودرتحتحکماو. "ايياران،اياديامراللهرابايدوليامراللهتسميهوتعيينکند

 ".اگرنفسيازاياديوغيراياديتمردنمودوانشقاقخواستعليهغضباللهوقهره

 وحضرت مولی الوری ميفرمايندکه

 "."واينمجمعاياديدرتحتادارةوليامراللهاستکهبايدانانرادائمابسعيوکوششوجهددرنشرنفحاتاللهوهدايتمنعلياالرضبگمارد

 تعيين ولی امرهللا، امر منصوص است 8.5
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تعيين کسی که خود او، حاکم بر تبيين کالم هللا است نمی تواند از طريق فروع واليت الهی انجام گيرد بلکه مطابق الواح وصايا، فروع واليت الهيه مانند ايادی 

امر اللهبايد تحت تعيين و تشخيص ولی امر هللا باشند و دربارۀ بيت عدل نيز چنين است و رکن ثانی نمی تواند تعيين رکن اول نمايد که اصوال هم اينها در 

 وظايف هم تعّدی نمی کنند.

 و بيانات زيادی در اين باره وجود دارد لهذا حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا می فرمايند

 " و اعضای بيت عدل و جميع اغصان و افنان و ايادی امرهللا بايد کمال اطاعت و تمکين و انقياد و توجه و خضوع و خشوعرا بولی امرهللا داشته باشند."
  بعد از مشاوره در تاالر مرکزی بهجی، بيانيه زير را صادر کردند يادیدر طی ماه اکتبر بعد از انتخابات، بيت اال

"بيت العدل اعظم متوجها مبتهال بعد از غور و تعّمن دقيق در نصوص مقدسه مبارکه راجع به تعيين وصّی حضرت شوقی افندی رّبانی ولی امر هللا و بعد از 
مشاورات مفّصل و همچنين مالحظه آراء حضرات ايادی امر هللا مقيم ارض اقدس به اين نتيجه رسيد که طريق تعيين ولّی ثانی امر بهائی، وصّی حضرت 

) 15شوقی افندی رّبانی، به کلی مسدود و امکان تشريع قوانينی که تعيين من هو بعده را ميّسر شازد بالمّره مفقود است. ( مجموعه دستخطها، ص 

می بينيم که بيت االيادی صراحتا بيان می نمايد که راجع به تعيين وصّی حضرت شوقی افندی دست به مشاوره و رای و نظر زده اند در حالی که در الواح 

 حضرت عبدالبهاء صراحتا و موکدا فرموده اند  ،وصايا

"نفسی را حق رائی و اعتقاد مخصوص نه، بايد کل اقتباس از مرکز امر و بيت عدل نمايند” 
 ايا راس بيت، قانونی بوده است که بيت عدل انرا قرار داده است تا خود بيت هم بتواند انرا لغو کند؟

 چرا که مطابق فرمايش حضرت عبدالبهاء در الواح مبارک وصايا

 " و چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه از معامالتست ناسخ ان مسائل نيز تواند بود.”

 اصل توارث و استمرار واليت 8.6

بعالوهنفسيکهدراينظهوراعظمبرحسباصلتوارثبرکرسيواليتجالساستخودمبّينکلمهاللهاستودرنتيجهبرحسبسلطهواقعيکهبهويتفويضگشتهمانندهيچيکازسالطينی"
." نيست – جزمقاماسميندارند – کهدرحکوماتمشروطهمعمولهقدرتنداشته

 حال انکه اين بيت جعلی می گويد که 

 ".انتقاالمرالهيازدورۀواليتبهدورۀبيتالعدالعظم،باچنانآسانيوآرامينسبی،راميتواننتيجۀتمهيداتخاصالواحوصايادانست"

گذشته از اين بی شرمی که من دون هيچ برهانی، لغو واليت الهی را از تمهديدات الواح وصايا اعالم می کنند و هم می گويند که اين انتقال، به ارامی انجام 

 گرفته است ايا اين تناقض نيست که واليت امر به بيت عدل رسيده است در حالی که بيت عدل، مبّين کلمه هللا نيست؟

 اين ايادی بعد از صعود حضرت شوقی، خود را جانشينان حضرت بهاء هللا اعالم کرده اند چنانکه اعالم کرده اند که

"  ما از ميان خود تعدادی را تعيين می کنيم که از سوی ما بعنوان کازگزاران آيين جهان بهائی به فعاليت بپردازند... تا بر اساس تصميمات و 
دستوارتی که به تناسب زمان به آنها می دهيم بعنوان کارگزاران عالی آيين جهانی بهائی اقدام کنند... تمام اين اقدامات و حقوق و اختيارات بعنوان 

 جانشين ولی امرهللا آيين بهايی صورت خواهد گرفت".
 حال انکه حضرت بهاء هللا جانشينان خود را معرفی کرده است که

"حضرت بهاء هللا و بعد از ايشان حضرت عبدالبهاء يک سلسله قوانينی را وضع و موسسات مشخصی را ايجاد کرده و انچه را که الزمه تاسيس يک 
مجتمع منظم الهی است بيان فرموده اند و چنين امری در اديان گذشته هرگز سابقه نداشته است. به عبارت ديگر ان دو نفس مقدس برای تحقق نوايای 
عاليه ای که موعود انبيای سلف و کانون الهام صاحبدالن و شاعران قرون پيشين بوده تنها به تعيين جهت و مسير کلی قناعت نورزيده بلکه با بيانی 

صريح و قاطع دو موسسه توامان بيت العدل و واليت امرهللا را به عنوان جانشينان خويش معين فرموده اند که وظايفشان عبارت است از اجراء اصول 
و ترويج حدود و محافظه موسسات و تطابق حکيمانه امرهللا با مقتضيات زمان و تحقق ميراث مرغوب خلل ناپذير بانی بنيان امر يزدان در عالم 

 )113امکان." ( نظم جهانی بهايی ص 

اما با وجود اينکه بيت عدل نيز جانشين حضرت بهاء هللا است اما اين جانشينی بيت در اصل توارث سازگار نيست چرا که مطابق بيان حضرت شوقی در دور 

بهائی، اصل توارث از طزيق کسی که مبّين کلمه هللا است تحقّق می يابد و لذا استمرار ولی امر است که با اصل وراثت سازگار است و رياست ايادی که کال 

 باطل.
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 اثبات از روی الغای سلطنت الهی 8.7

 حضرت شوقی در قرن بديع می فرمايند که 

"هر گاه از نقل بيانات فوق که حضرت بهاء هللا بسالطين ارض خطاب فرموده و از ذکر مصيبتهای دردناکی که اغلب انها بدان مبتال شده اند چنين استنباط 
 شود که پيروان ان حضرت عقيده مند و يا طرفدار الغاء مقام سلطنت هستند البته اين تصور منافی تعاليم حضرت خواهد بود."

 حال ممکن است تصور شود که اين تنها مربوط به سلطنت ظاهره است اما دقيقا در ادامۀ همين مطالب حضرت شوقی می فرمايند که 

" و همچنين در ايه مبارکه (  اطيعواهللا و اطيعواالرسول و اولی االمر منکم) مقصود از اين اولی االمر در مقام اول و رتبه اولی ائمه صلوات هللا عليهم بوه 
و هستند ايشانند مظاهر قدرت و مصادر امر و مخازن علم و مطالع حکم الهی و در رتبه ثانی ملوک و سالطين بوده اند يعنی ملوکی که بنور عدلشان افاق 

 منور و روشن است."
اکنون ممکن است تصور شود که منظور حضرت شوقی از ولی امر که ائمه هستند ائمه صلوات هللا عليهم در دور اسالم بوده است اما در عين کالم، حضرت 

 شوقی می فرمايند که

 "در مقام اول و رتبه اولی ائمه صلوات هللا عليهم بوده و هستند."
 چنانکه می بينيم می فرمايند که "هستند".

 البته ايۀ واليت در قران نيز منحصر به دور اسالم نيست چرا که در همۀ ادوار، اطاعت از خدا و رسول و اولی االمر منکم امری طبيعی است.

اين بيت کاذب می گويد که اکنون او همان  اولياء امر، محسوب هستند حال انکه از چه زمانی، انوار الهی را مردم انتخاب می کنند و از طرفی اگر اولياء امر 

 هستيد پس چرا مبّين کلمه هللا نيستيد که از شرايط اولياء امر است. اصال اين موجود کريه از همۀ وجوه در تناقض است.

 در تاييد بر استمرار سلطنت الهی، حضرت شوقی در قرن بديع می فرمايند که

" و اين خّدام گمراه ابن که سلطنت موعودی را که "اب ابدی" از آسمان اورده و اينک بر سطح زمين مستقر ميسازد انکار کرده اند. اينها در اين روز 
حساب به بحرانی دچار شده اند که هر چند بشدت مصائب علمای اسالم دشمنان لدود دين هللا نيست ولی در وسعت و اهميت کمتر از انهم نمی باشد. هر اينه 

 از علمای رسومی که هر چند باسم ديانت صحبت می دارند ولی فرسنگها از روح ديانت دورند قدرت اخذ شده و باز هم بيشتر اخذ می شود."
 اين مساله را با ايه ای از ارميای نبی جمع می کنيم که

خداوند چنين می فرمايد: اگر بتوانی عهدی را که با روز و شب دارم. بشکنی تا نظمشان بر هم بخورد، انگاه من نيز عهد و پيمان خود را با خدمتگذرارم 

  )33:20داود خواهم شکست تا از نسل او کسی نباشد که وارث تاج و تختش شود. ( ارميای نبی ، 

 

 ولی امرهللا رکن دانايی است 8.8

 در مکاتيب حضرت عبدالبهاء مرقوم است که

" اساس متين دين هللا را ارکان مبين مقرر و مسلم است رکن اعظم علم و دانائيست و عقل و هوشياری و اطالع بر حقايق کونيه و اسرار الهی...( 

 )123، ص 1979منتخابی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ويلمت، سال 

اين رکن دانايی با دانايی ای که مخصوص اعضای بيت است تفاوت دارد چه که اين دانايی، الهی است اما انتخاب داناترين مردم برای امورات سياسی يک 

 دانش اکتسابی است.

 حضرت امير المومنين علی عليه السالم، شرايط واليت الهی را چنين می فرمايند که

" اما ان صفاتی که مربوط به خود امام است، اين است که امام بايد زاهدترين، داناترين، شجاع ترين، و کريم ترين مردم باشد و دوم اين که داناترين مردم 
به حالل و حرام الهی و اقسام مختلف احکام الهی و امر و نهی او و نيز داناترين انها به جميع اموری که مورد نياز مردم است، باشد و در نتيجه همه 

محتاج او باشند و او بی نياز از ديگران، تا اينکه فرمود: پنجم اين که عصمت از جميع گناهان داشته باشد اما اين که امام بايد اعلم باشد، به خاطر ان است 
 که اگر عالم نباشد از قلب احکام و حدود الهی و مشتبه شدن مسائل مشکل بر او و ندانستن پاسخ انها در امان نخواهد بود."

حال با توجه به اين بيان مبارک از حضرت امير که سرپرست مردم نمی تواند شخصی غير مصون از گناه باشد چگونه اعضای ايادی و اعضای بيت، خود 

 را سرپرست جامعۀ بهائی اعالم کرده اند با وجود الواح وصايا که دربارۀ اعضای بيت می فرمايد
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 ".اگرچنانچهعضويازاعضاگناهيارتکابنمايدکهدرحقعمومضرريحاصلشودوليامراللهصالحّيتاخراجاوداردبعدملتشخصديگرانتخابنمايد"

 و يا در الواح وصايا دربارۀ احتمال تمرد ايادی امده است که 

 " اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرد نمود و انشقاق خواست عليه غضب هللا و قهره."
اين مردم تنها کسی را که دعوی واليت داشته است را انکار کرده اند در حالی که معلوم بوده است که بايد در نهايت يک نفر ولی امر باشد و چه زيبا سروده 

 اند که 

 انانکه که سبط نبی کشند    دعوی دين کنند و خداوند دين کشند

. 

 امروز روزی است که شب انرا فرا نگيرد 8.9

 مطابقفرمايشجماالقدسابهی

 "هذايوماليعقبهالليل"

بعد از ايات حضرت رب اعلی معلوم شد که شب در بيانات الهی به معنی قطع واليت الهی است چنانکه بعد از صعود امام حسن عسگری عليه السالم رخ 

 .نمود لذا در اين يوم، واليت الهی مطابق اين بيان مبارک الينقطع است.

همپيشگوييشدهاستکه 22 اينامردرانجيليوحناباب  

وتختخداوقربانيبرهدرانخواهدبودبندگانشاوراعبادتخواهندکردوچهرهاوراخواهندديدواسمويبرپيشانيآنهاخواهدبودوديگرشبنخواهدبودواحتياجبهچراغونوروآفتاب"

 ".نداردزيراخداوندخدابرايشاننورانيونورميبخشد

 حال انکه حضرتشوقيافنديشخصا اين بيان مبارک حضرت بهاء هللا را با وجود صراحت ان، تبيين کرده اند که 

معنياينکهامروزروزياستکهشبدرپيندارداينستکهتااخردورانديانتبهاييراهنماييوفيضخداوندابتداتوسطحضرتعبدالبهاءوسپسازطريقاولياءامراللهبهبشرخواهدرسيد"

 ) ".اگرکسينائلبهايمانوادراکمقامحضرتبهاءاللهشوددرپذيرشاينحقيقتکهايشانافراديراکهدرامورامراللهمهتديبههدايتالهيهستندتعيينفرمودهمشکلينخواهدداشت

lights of guidance page 310) 

 و يا اين بيان مبارک که می فرمايند

" از جناب ولی امرهللا پرسش شد، آيا معنای اين آيه انجيل " امروز روزی است که شب در پی ندارد" آنست که مظاهر الهيه بعدی مورد آزار قرار نمی 
گيرند و بالفاصله از سوی مردم تاييد خواهند شد؟  ايشان پاسخ دادند: نه همواره شر در دنيا وجود خواهد داشت و بدون شک ظهورات بعدی هم ازار 

خواهند ديد اگر چه کمتر. بلکه معنای آيۀ انجيل اين است که واله امرهللا منابع هدايت و حفاظت از امرهللا خواهند بود تا زمان آمدن ظهور بعدی که ممکن 

 Haifa ) سال بيايد.  1000 سال بعد ظاهر نشود اگر چه بنابر نياز اين امکان وجود دارد که در هر زمانی پس از گذشت 6000است زودتر از 

impfressions by Valera Allen and John Allen 1954-12, p 12) 

 واينآيهازحضرتبهاءاللهمارابهيادقسمخدادرادوارگذشتهمياندازدکه

 )Psalms 89:35,36."(خداقسميادکردهاستکهزمينراازسريرسلطنتداوودبوسيلهمردانيکهبرتختسلطنتالهيبنشينندخالينخواهدگذاشتماداميکهروزاست"

 در واقع وقتی امام نباشد دين الهی نيز نخواهد بود و در تاييد، اين حديث معروف را ميتوان ذکر کرد که 

 " لوال الحجه لساخت االرض باهلها"

 اصوال سدره مبارکه چگونه می تواند خشک شده باشد؟

 حال انکه حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا می فرمايند که

 " طوبی لمن استظل فی ظله الممدود علی العالمين"
 درختی که شاخه ای ندارد چگونه سايه دارد؟

 ولی امرل، عامل وحدت روحانّيت و سياست 8.10

 اين وحدت که توسط حضرت ولی امرهللا انجام می گيرد از اين بيان حضرت شوقی معلوم که می فرمايند
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" مرکز اعظم و مرجع مقّدسی که عالم انسانی و جميع تشکيالت بشری در ظلّ ان می باشد، مقام مقّدس واليت امرهللا است که طبق نصوص الواح وصايای 
حضرت عبدالبهاء، حافظ و حامی دين و مرّوج شريعت و مبّين آيات است و حائز مقام رياست عالی و دائمی بيت العدل اعظم نيز می باشد، ايادی امر هللا و 

مجمع ايادی و کلّية نفوس بهايی از هر رتبه و مقام، و کلّية اعضای بيوت عدل (محاقل ملّی و محلّی) و اعضای بيت العدل اعظم، جميعا در ظلّ او و مطيع و 
منقاد حکمش می باشند. منتهی امور اداری و اجتماعی و صدور قوانين و  احکام عمومّيه مقتضّيه در موارد غير منصوصه از وظائف مخصوصة بيت العدل 
اعظم است و اين دو مرکز سياست و روحانّيت تواما و متفقا عالم انسانی را مشمول مواهب عظيمة صلح عمومی و وحدت بشری خواهند نمود و هيچ وقت 

و به هيچ قسم بين اين دو مرکز اختالفی حاصل نخواهد شد. زيرا اختيارات و وظايف مقّدسة هر يک جداگانه محرز و معلوم است و به عالوه به واسطة 
رياست عالّيه و دائمی ولی امر هللا در بيت العدل اعظم، نقطة وحدت و اتصالی بين اين دو قوة عظيمه مقّرر و مقّدر گشته است." (نظر اجمالی در ديانت 

 )66-65 بديع، صفحات 107بهائی، چاپ 

 

 عدم وجود ولی امرهللا عقال باطل است 8.11

بيتعدليکشورايمردمياستکهازرايمردم،اعضايخودرابجزوليامراللهکهرياستانرابهعهدهداردو عضو ممتاز الينعزل است 

انتخابمينمايدلذامانندهرمجلسديگريکهبراينظموادارهومديريتخودنيازبهرييسداردمسلمابايستيدارايرييسباشدجداازاينکهرييساينمجلس،مسئوليتخطيرتبييناياتالهيومسئوليت

 .هايبزرگغيرقابالنتقالديگريرانيزبهعهدهدارد

 اياميتوانقبولکردکهمجلسيکهبراينظموادارةخودش،رئيسنداردبلکهرئيسالينعزلخودراعزلکردهاستاينمجلس،رياستنظمجهانيرابهعهدهدارد؟

 بلکه موسس ان منصوص کرده است که رئيس بيت العدل، الينعزل و دائمی است.

البته دين بايد مطابق عقل باشد لهذا هر موسسه ای بايد رئيس و مرکز داشته باشد بلکه موسسه ای که ادعای ناظم جهانی می کند بايد رياست ان افضل و 

 اشرف از رياست های ديگر باشد.

 حضرت عبدالبهاء نيز وجود رئيس در بيت العدل را شرط الزم دانسته اند چنانکه مثال در يک بيان می فرمايند

" ای ياران رحمانی من، در اين ايام، خبری پر روح و ريحان از انسامان رسيد که الحمدل ياران، انجمن آراستند و نشر امرهللا خواستند و دل از دون محبت 
هللا پيراستند و تصور چنان دارند که در ايام معلومه در ان محفل، عقد انجمن نمايند و مشورت کنند و بانچه سبب انتشار نور هدايت است تمسک و تشبث 

 جويند اگر بشروط وعهود الزمه قيام گردد اين انجمن فی الحقيقه گلستان و چمن حقيقت است و آيت محبت حضرت احديت.
اول شرط محبت و الفت تام بين اعضای ان جمعيت است که از بيگانگی بيزار گردند و يگانگی حضرت پروردگار اشکار کنند زيرا امواج يک بحرند و 

قطرات يک نحر نجوم يک افقند و اشعه يک شمس درختان يک بوستانند و گلهای يک گلستان و اگر وحدت حال و يگانگی بی مالل در ميان نيايد ان جمع 
 پريشان گردد و ان انجمن بيسر و سامان.

و شرط ثانی ان است که رئيسی بجهت ان محفل، اعضای انجمن باالتحاد انتخاب کنند و دستور العمل و نظامی بجهت اجتماع و مذاکره قرار دهند و ان 
دستور العمل و نظام ان انجمن، در تحت اداره و محافظه و حمايت رئيس باشد و تنفيذ نمايد و اعضاء محفل بايد در نهايت اطاعت و انقياد باشند مکالمه 

حشو و زوائد در ان محفل نگردد و اعضاء در حين ورود توجه بملکوت اعلی کنند و طلب تاييد از افق ابهی در نهايت خلوص و وقار و سکون و اداب در 
انجمن قرار يابند و بنهايت اداب و ماليمت کالم و اهميت خطاب به بيان آراء پردازند در هر مسئله ای تحری حقيقت کنند نه اصرار در رای زيرا اصرار در 

رای منجر بمنازعه و مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند و ان اعضای محترمه بايد بنهايت ازادگی بيان رای خويش را نمايند و ابدا جايز نه که نفسی 
تزييف رای ديگری نمايد بلکه بکمال ماليمت بيان حقيقت کند و چون اختالف اراء حاصل شود رجوع به اکثريت آراء کنند و کل، اکثريت را مطيع و منقاد 

 گردند و ديگر جايز نه که نفسی از اعضای محترمه برقرار اخير چه در خارج و چه درداخل اعتراضی نمايد و يا نکته گيرد ولو مخالف صواب باشد" 
 مطابق اين بيان مبارک، دو شرط اساسی برای تاسيس محافل روحانی الزم الوجود است که در غياب انها تشکيل بيوت عدلممنوع است که عبارتند از 

 محبت و الفت تام .1
 وجود رئيس  .2

 اکنون به تعدادی از خطاهای اين بيت الخطا می پردازيم
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حاال سوال اين است  که چگونه يک بيت عدل خصوصی که وظايف ان محدود به يک محل است بدون وجود يک رئيس که محفل را اداره کند  •
 ممکن نيست اما بيت عدل عمومی که مجمع کل امور است را شما رئيس منصوص الينعزل دائمی ان را لغو دانسته ايد؟

از طرفی بيت عدل حصوصی تابع کامل بيت عدل عمومی است لذا چگونه بيوت عدل خصوصی که رئيس دارند از بيت عدل عمومی بی رئيس،  •
 الگو بگيرند؟

از سوی ديگر اين بيان مبارک، تنها مربوط به بيوت عدل خصوصی نيست بلکه چنانچه از بيان مبارک استناد می شود اين بيان برای تشکيل اولين  •
 بيوت عدل در ايران است که بيت عدل عمومی مشروط به تشکيل انها برای اجرای رای گيری بوده است.

  اگر هم امکان لغو واليت الهی موجود بود شما بايد مطابق اين بيان مبارک، يکی از اعضای بيت عمومی را بعنوان رئيس انتخاب می کرده ايد. •
شما برای فقدان عضو ممتاز کسی را جانشين کرده ايد در حالی که مطابق نصوص مبارکه، يکی از عضو ها، عضو ممتاز الينعزل است که ولی  •

امرهللا است لهذا اگر حاال که به قول شما، ولی امر نيست و بايد صندلی او را در رياست بيت، خالی بگذاريد لذا بايد صندلی عضو ممتاز را هم 
 خالی بگذاريد چرا که يک صندلی در شورا نيز مخصوص عضو ممتاز الينعزل است.

اگر برای صندلی عضو ممتاز کسی را بجای ولی امرهللا انتخاب کرده ايد لذا چرا برای مطابقت با بيان مبارک حضرت عبدالبهاء برای رياست يبت  •
 نيز از ميان اعضاء کسی را اتخاب نکرده ايد؟

انتخاب کسی ديگر بجای عضو ممتاز در بيت بعد از لغو واليت الهی، يک قانون است که شما انرا تشريع کرده ايد اما بيت عدل حقيقی وظيفه ندارد  •
 که قانونی تشريع کند که قبال منصوص است و نص مبارک از قبل موجود که يک عضو بيت عدل حقيقی، عضو ممتاز، غير منتخب مردمی است. 

 اين بيت االيادی يک صندلی خالی را به عنوان رييس خود قرار داده است حال انکه عقال يک مومن در امرهللا اگر به رياست انتخاب شود بهتر از يک 

 صندلی خالی عمل خواهد کرد مگر نه اينکه دين بايد مطابق عقل باشد.

 ما به اين سوال مردم جهان، چه پاسخی دهيم که رهبر روحانی جهان يک صندلی خالی است؟

لذا مطابق بيان مبارک حضرت عبدالبهاء، حتی اگر بر خالف نصوص مبارکه، واليت الهی لغو می شده است باز بيت عدل نياز به انتخاب رئيس از 

 اعضاء منتخب مردمی مانند محالفل خصوصی داشته است نه اينکه يک صندلی را رييس کنند.

 اياامربيمرکزميتواندمرکزامرجهانيباشد؟

جالباستکهايناياديبعداز طرد ميسن ريمی از رياست شورای بين المللی بهائيان، کل شورای بين المللی بهائيان رانيز به لحاظ لغو رياست ان لغو کردند اما بعد از 

مدتی خود، تشکيل يک شورای بين المللی دادند که رئيس نداشت حال انکه اگر شورايی من دون رئيس جايز بود در اين صورت چرا همان شورای بين المللی 

 بهاييان که حضرت شوقی انرا تاسيس کرده بودند من دون رئيس ان، نمی بايست رياست امر را ادامه می داده است؟

اگر مشکل، واليت ميسن ريمی بود در اين صورت چرا کل شورای بين المللی را منحل کرديد و اگر ادامۀ اين شورای بين المللی در غياب رئيس ان امکان 

 نداشت چرا شما شورای جديدی من دون رئيس را جانشين ان کرده ايد؟ 

ازسويديگراگرايادی،امکانعدمرئيسبرايبيتعدلرادراينميدانندکهبيتعدلدرغيابرئيس،مّصونازخطاستدراينصورتدربارةرياستجامعةبهاييمابينزمانصعودحضرتشوقيافنديتا

 زمانتاسيسبيت االيادی،شوراياياديچگونهدرغيابرئيسخود،رياستجامعهايرا من دون مصونيت از خطا داشته اند؟

 اخراج عضو خاطی  8.12

 حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا می فرمايند 

 ".اگرچنانچهعضويازاعضاگناهيارتکابنمايدکهدرحقعمومضرريحاصلشودوليامراللهصالحّيتاخراجاوداردبعدملتشخصديگرانتخابنمايد"

 اما اين بيت الشيطان قانون زير را تشريع کرده است که 

 در اين ضمن، به اطالع ياران ميرساند که هر عضوی که مرتکب گناهی شود که درحق عموم ضرری حاصل شود،  با رای اکثريت خود بيت العدل اعظم "
می توان او را از عضويت منفصل نمود. اگر معاذهللا عضوی از اعضاء مرتکب نقض عهد شود، موضوع توسط حضرات ايادی امرهللا مورد تحقيق و 

تفحص قرار خواهد گرفت و ناقض ميثاق  مانند هر فرد ديگری از احباء، با تصميم حضرات ايادی امرهللا مقيم ارض اقدس و تصويب بيت العدل اعظم از 
اطمينان داريم که وقتی شما اين جامعه اخراج خواهد شد. تصميم حضرات ايادی در چنين قضيه ای توسط بيت العدل اعظم به عالم بهائی اعالم خواهد گرديد. 

مکتوب را به اطالع احباء برسانيد و بيانات مبارکه و اثار حضرت ولی امرهللا که نقل گرديد مورد توجه انان واقع گردد ترديدها و دودلی های انها زائل 
 خواهد شد."

مسالۀ عجيب اين است که اخراج عضو خاطی، منصوص الواح وصاياست که مخصوص ولی امر است  حال انکه کار بيت االعدل حقيقی هم، تنها می تواند 

 تشريع قوانين غير منصوصه باشد!
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 يعنی چه که گروهی که خودشان خطا کنند اکثريت اراء خودشان، تعيين عضو يا اعضای خاطی نمايد؟

 اين بی عقلی را مردم جهان چگونه درک کنند؟

 لهذا اگر تعداد اعضا خاطی بيش از چهار نفر بود و رای به رفع اتهام، به ناحق داده شود، حقيقت چه می شود؟

اگر کسی که متهم به خطاست، نمی تواند رای دهد در اين صورت او را بايد از بيت عدل، قبل از رای شورا اخراج کرد اما اخراج اعضای متهم، قبل از 

دعوت مردم برای رای گيری برای انتخاب اعضايی بجای اعضای متِهم، مضحک است و اصال به فرض انکه اخراج شدند و مردم دوباره رای گيری کردند 

و اعضايی بجای متهم به خطا، انتخاب شد لذا اگر رای اکثريت، رفع اتهام نمايد در اين صورت دوباره بايد اعضای منتخب شده اخراج شوند تا دوباره 

 اعضايی که از انها رفع اتهام شده بازگردند! 

 از اينها گذشته، مردم دنيا را چگونه می توان با اين اعمال مضحک به آيين الهی دعوت کرد؟

جالب است که اينها با بی شرمی ای بی مثال، به پيروان کر و کور خود می گويند که ابدا در وظايف ولی امر تعدی نمی کنند و می گويند که کامال مطابق 

 الواح وصايا رفتار می کنند.

در آينده بايد مطالعات مخصوصی دربارۀ پيروان بيت العدل جعلی انجام گيرد که اينها در چه هوايی سير می کرده اند و کجا بوده اند که چنين ناشنوا و نابينا 

 بوده اند. 

 حقوق هللا و الزام ولی امرهللا 8.13

 حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا می فرمايند

 " و حقوق هللا راجع بولی امرهللا است تا در نشر نفحات هللا و ا رتفاع کلمه هللا  اعمال خيرّيه و منافع عموميه صرف گردد."
مطابق قانونی که اين بيت تشريع کرده است حقوق هللا در اختيار بيت عدل، قرار گرفته است يعنی تصميم گيرنده ان، بيت عدل است حاال ممکن است موسسه 

 ای زير شاخه را تاسيس کند و ان موسسه را تحت فرمان خود مسئول حقوق هللا کند لهذا تفاوتی در اصل کار نمی کند.

 ام الفتنه معروف به روحيه خانم در راه و رسم زندگی می گويد که

 " از دروغ گفتن تا عاری از صداقت عمل کردن فاصلة چندانی نيست. به کالمی ديگر مصادرة چيزی است که به شما تعلّق ندارد."

حيرت اور است که اين بيت الشيطان در بيان زيرعلنا اعالم تشريع قانونی بر حقوق هللا می کند حال انکه حقوق هللا به نّص صريح بيانات الهی، مخصوص 

 ولی امر است و بيت عدل حتی حقيقی هم نمی تواند قانونی را که از پيش منصوص بوده است تغيير دهد چه برسد که جعلی هم باشد!

"همان طور که بيت العدل اعظم قبال اعالم نموده است نمی تواند قانونی وضع کند که انتصاب جانشينی برای حضرت شوقی افندی را ميّسر سازد و نيز نمی 
تواند به تشريع قوانينی بپردازد که انتصاب تعداد بيشتری ايادی امرهللا را امکان پذير نمايد" اما بايد انچه در قوه دارد برای تضمين اجرای ان وظايفی که با 

اين دو موسسه قويم و متين در ان مشترک است به کار ببرد.بايد برای اجرای صحيح وظايف صيانت و تبليغ در اتيه ايام که هياتهای اداری با موسسه 
واليت امرهللا و حضرات ايادی امرهللا در ان شريکند، شرايطی را تمهيد بيند، بايد در غياب ولی امرهللا، طبق بيان حضرت عبدالبهاء که ذيال نقل می گردد 

 حقوق هللا را دريافت و هزينه کند."
راست گفته اند که دروغ گو، کم حافظه است و در اين بيان، خودش معترف است که نمی تواند قانونی وضع کند که جانشين حضرت شوقی را انتصاب نمايد و 

 از طرفی اعالميه ای صادر می کند و در ان، هيات ايادی را به عنوان جانشين حضرت شوقی اعالم می کند.

از سوی ديگر قوانينی مربوط به موسسۀ واليت امری وضع می کند حال انکه موسسۀ واليت امری ديگر وجود ندارد چنانکه خود اينها معترف هستند که نمی 

 تواند به تشريع قوانينی بپردازد که انتصاب تعداد بيشتری ايادی امرهللا را امکان پذير نمايد!

 اصال اين ايادی مانند گاز درهوای امرهللا معلّق بوده اند و در نهايت معنی اجل معلّق را دريافتيم!

 مطابق روايات، مولی الوری پولی که کسی با بی ميلی به عنوان حقوق هللا به او فرستاده بودند ارجاع دادند و اين ازعصمت الهی است.

 حضرت علی می فرمايند که 
 "ولی امرهللا بايد حالل و حرام را بشناسد."

 لهذا اين بيت االيادی چگونه حالل و  حرام را تشخيص می دهد؟
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 ئا مشروعيت رياست ايادی و بيت االيادی .9

 اينبيت کذايياينادعاراکردهاستکه 
 ".انتقاالمرالهيازدورۀواليتبهدورۀبيتالعدالعظم،باچنانآسانيوآرامينسبی،راميتواننتيجۀتمهيداتخاصالواحوصايادانست "

اول اينکه انتقالرياستبهبيتعدلجعليباقلدريوگردنکشيايادی،همراهبانقضوطردمخالفينوتعطيلکردنمحافلروحانيمليايرانوپاکستانوهندوفرانسهانجامشدهاست و 

 نهتمهيداتالواحوصايابلکهمطابقالواحوصايا،ايادی وظيفهداشتهاندکه

" 

اياديامراللهبايدبيدارباشندبهمحضاينکهنفسيبناياعتراضومخالفتباوليامراللهگذاشتفوراانشخصرااخراجازجمعبهاءنمايندوابدابهانهايازاوقبولننمايندچهبسيارکهباطل

 "...محضبهصورتخيردرايدتاالقايشبهاتکند

 اين تشکيالت شيطانی که خود را بيت العدل ناميده است دربارۀ موسس خود يعنی ايادی می گويد که 

"بعد از صعود حضرت ولی امرهللا امور اداری بين المللی امر مبارک توسط حضرات ايادی امرهللا، با وقاداری و موافقت کامل محافل روحانی ملی و آحاد 
 احباء صورت می گرفت. اين منطبق با تعيين حضرات ايادی توسط حضرت ولی امرهللا به عنوان " حّراس جامعۀ جنينی جهانی حضرت بهاء هللا" بود.

از همان ابتدای تصدی امور امر الهی، حضرات ايادی متوجه شدند چون قطعيت و يقين به هدايت الهی، ان چنان که به طور مسلم و ترديد ناپذيری برای 
ولی امر و بيت العدل اعظم تضمين شده، نداشتند تنها مسير بی خطر و امن برای انها اين بود که با قاطعيتی انحراف ناپذير از هدايات و خط مشی حضرت 

شوقی افندی تبعيت کنند. تمامی تاريخ دين هيچ سابقه مشابهی از چنين انضباط نفس شديد، چنين وفاداری مطلق، و چنين ايثار کاملی از سوی رهبران 
 ديانتی را که خود را ناگهان از وجود هدايت ملهم الهی محروم مشاهده می کنند نشان نمی دهد."

لذا اين بيت االيادی برای مشروعيت خود مطابق مکتوب خود، اين ادعا را دارد که حضرت شوقی، ايادی را به عنوان " حراس جامعه جنينی جهانی حضرت 

 بهاء هللا" قرار داده اند.

لذا الاقل قبول دارد که حکمی از جانب حضرت شوقی برای رياست انها الزم بوده است لهذا اگر قبول نمی کرد که حکم ولی امر قبلی برای انها الزم است 

 اثبات اين لزوم، معلوم است بلکه صريح بيانات الهی است.

چنانکه در جلد اول قاموس الواح وصايا "منادی ميثاق" ثابت می شود که اگر جامعه ای جنينی وجود داشته است که ايادی، حراس ان جامعه جنينی بوده اند 

 شورای بين المللی بهاييان به رياست ميسن ريمی نيز بيت عدل جنينی است.

حراس جامعه جنينی بهائی يک لقب برای ايادی است و اگر قرار بود که اثبات جانشينی از طريق القاب باشد ميسن ريمی که منادی ميثاق و پسر حقيقی 

حضرت عبدالبهاء و پسر سلطنت الهی است و اصال استفاده از همين القاب توسط اين تشکليالت شيطانی برای القای شبهات، خودش منکر است چنانکه القابی 

 را که حضرت بهاء هللا برای فرزدندان خود دادند وسيله ای برای شيطنت خود کردند.

يعنی چه که يک لقب را برای رياست خود بر امتی بعنوان ُحکم قرار دهيد دقيقا مانند رياست علمای فاسد دور اسالم که با يک کلمۀ خاتم النبيين، هنوز هم 

 درحال رياست بر ان مردم بيچاره هستند.

در هيچ جای نصوص مبارکه، سمتی برای ايادی جز خدمت به ولی امر مذکور نيست و لذا ما از اينها حکم رياست می خواهيم اينها می گويند که حضرت 

 شوقی در فالن جا از انها بعنوان حراس جامعه جهانی بهائی نام برده است.

 خود بيت عدل نيز دچار همين قضاياست و ما به بيت عدل می گوييم که حضرت شوقی بايد بيت عدل حقيقی را تاسيس کند، اينها می گويند که
" ياران بايد متوجه باشند که در نصوص مبارکه هيچ نکته ای نيست که اشاره داشته باشد که فقط ولی امرهللا می تواند دعوت به انتخاب بيت العدل اعظم 
نمايد بر عکس حضرت عبدالبهاء دعوت به اين انتخابات را در ايام حيات خويش پيش بينی فرمودند. در زمانی که توسط حضرت ولی امرهللا به عنوان " 

مظلم ترين لحظات حيات ان حضرت تحت حکومت عبدالحميد  که هيکل مبارک خود را اماده اخراج و تبعيد به نامساعدترين نواحی افريقای شمالی می 
کردند" توصيف می فرمايند و زمانی که حتی حيات خود هيکل مبارک مرکز ميثاق در مخاطره و تهديد بوده حضرت عبدالبهاء به حاجی ميرزا تقی افنان 
پسر خاله حضرت رب اعلی و بانی اصلی معبد عشق اباد مکتوبی مرقوم و به ايشان امر فرمودند در صورتی که تهديدات عليه مرکز ميثاق عملی گردد 

 ترتيب انتخابات بيت العدل اعظم را بدهد."
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دربارۀ مزخرف بودن اين کالم بيت االيادی همين بس که ايادی در زمان حضرت شوقی، هرگز جسارت چنين گستاخی را که انها بتوانند من دون حکم ولی 

امر، دست به تاسيس بيت عدل بزنند نداشته اند و دليل منصوص برعليه اينها که ادعا می کنند هيچ نّصی وجود ندارد که تاسيس بيت عدل را به ولی امر 

 واگذار کند مثال اين بيان مبارک که می فرمايند

 " کل اقتباس از مرکز و بيت العدل نمايند و ما عداهم فی ضالل مبين."

و مرکز امر ولی امر است و در امر تشکيل بيت عدل که نمی توان به بيت عدل رجوع کرد لهذا احباء، امر به رجوع به مرکز امر در هر مساله ای 

مخصوصا تاسيس بيت عدل داشته اند و اال هر گروهی بيت خود را بسازند و ادعای مردمی بودن کنند و اختالف سازند لهذا همين ادعا که اينها می گويند که 

 تاسيس بيت عدل، نيازی به دستور ولی امر ندارد، حکم بطالن اين بيت عدل کاذب است. 

 اگر ميگوييد که در تاسيس بيت، من دون حکم ولی امر اختالفی بروز نخواهد کرد لذا اين بيان مبارک را هم تاويل کنيد که ميفرمايند

 )19، ص 1بديع االثار، ج " اگر بهائيان دو فرقه شوند و هر يک بيت العدلی بنا کنند و مخالفت يکديگر نمايند هر دو باطل است"(

 از طرفی شما معتقد هستيد که تاويل نبايد بکنيد و نبايد محکمات را بگذاريد و القای شبهات کنيد!

پس چگونه بجای رجوع به محکم بيانات الهی، در ميان نامه هايی که اصال معلوم نيست درست است يا نه، دنبال بهانه هايی برای توجيح اين همه فساد خود 

 هستيد؟

نامه ای که حضرت عبدالبهاء به پسر خالۀ رب اعلی نوشته اند می تواند معانی مختلفی داشته باشد و شما چرا تاويل به رای خود کرده ايد؟ مگر نه اينکه مجاز 

 به معنی کردن بيانات الهی نيستيد.

شايد او مامور اماده ساختن شرايط تاسيس بيت بوده اند و همچنين مگر نمی گوييد که تاسيس بيت عدل به ولی امر دخلی ندارد لهذا چگونه حضرت عبدالبهاء، 

 امر تاسيس انرا به پسرخاله داده اند؟ 

 تناقضات اين رياست نامشروع بسيار زياد است و ما مجبور به بيان تعدادی از انها به صورت فهرست هستيم.

ايادی بعد از صعود حضرت شوقی افندی، بيت عدل را که در مرحلة جنينی ان بوده است تعطيل می کنند و خودشان رياست امر را بدست می  •
گيرند و سپس ايادی، تشکيل شورايی دادند که مدت شش سال رياست جامعة بهايی را تا تاسيس بيت االيادی عهده دار بودند در حالی  که در الواح 

 وصايا حضرت عبدالبهاء دربارة ايادی می فرمايند که 

 " ايادی امر هللا از نفس جمعيت خويش نه نفر را انتخاب نمايند ... که غصن منتخبرا که ولی امر هللا تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند"
لطفا به تفاوت کارها توجه کنيم مثل اين می ماند که کسی باغبانی برای خانه ای اختيار کند و وقتی صاحب خانه مسافرت می کند باغبان صاحب خانه شود به 

 اين بهانه که اطمينان يافته است که صاحب خانه برنميگردد!

ايادی از اعضاء موسسۀ واليت امر بوده اند و رياست انها به اين دليل که رياست امر در امورات سياسی نيز دخالت می کند باطل است چرا که  •
 امورات سياسی به بيت راجع است و نه به اعضای موسسۀ واليت امر و يکی از اين امورات سياسی، تشکيل بيت عدل است.

 با رياست تعدادی از ايادی به تعدادی ديگر، اين حالت، مخالف الواح وصاياست که رياست ايادی تنها مخصوص ولی امر است. •
 اصال اين نه نفر بودن رياست اين ايادی در کجای بيانات الهی مکتوب شده است؟ •
 اين نه نفر منتجب به نمايندگی از مابقی ايادی رياست می کرده اند يعنی کل اينها رياست می کرده اند! •
اين ايادی، ميسن ريمی را انکار کرده اند به اين دليل که می گفتند او از اغصان نيست اما خود را به جانشينی حضرت شوقی اعالم کردند حال انکه  •

ايادی نيز مطابق تعريف خودشان از اغصان، اغصان نبودند و لذا اگر کسی غير از غصن می تواند جانشين حضرت شوقی باشد در اين صورت 
 ميسن ريمی حتی اگر ولی امر هم نباشد باز او رئيس جامعۀ بهائی به انتخاب حضرت شوقی بوده است.

 از سوی ديگر حضرت عبدالبهاء می فرمايند که  •

 " ای ياران ايادی امر هللا را بايد ولی امر هللا تسميه و تعيين کند. جميع بايد در ظل او باشند و در تحت حکم او."
 چگونه ممکن است که واليت الهی لغو شده باشد اما دست او هنوز منتصب مانده باشد؟

 در الواح وصايا امده است که •
 " و ايادی امرهللا از نفس جمعيت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه بخدمات مهمۀ ولی امرهللا مشغول باشند."

وقتی نه نفر از ايادی، خود را به مرکزيت امر رسانده اند در اين صورت مطابق تعريف ايادی که بايد به ولی امرهللا خدمت کنند هنگامی که خود را رئيس 

 کردند چگونه بايد خود به خود خدمت کنند.

 از سوی ديگر حضرت عبدالبهاء می فرمايند که  •
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 " و اين مجمع ايادی در تحت ادارة ولی امر هللا است که بايد آنانرا دائما بسعی و کوشش و جهد در نشر نفحات هللا و هدايت من عی االرض بگمارد"
 مطابق بيان زير از حضرت شوقی  •

"تبيينات ولی امر را نمی توان باطل کرد"زيرا ابطال تبيينات تلويحا به اين معناست که آنها از هدايت کافی برخوردار نبوده اند و حتی در انجام آنها 
اشتباهاتی صورت گرفته است." البته می توان "دستور های موقتی که بسته به نياز يک مقطع خاص صادر شده اند" در آينده تغيير داد و حضرت ولی امر 

 نگاشته شده) 1947 فوريه 19هللا تضمين کرده است که چنين دستوراتی را دقيقا مشخص کند."(ترجمه از نامه ای که از طرف شوقی افندی در 

ايا واليت الهی يک دستور موقتی در امر بوده است که بتوان ان را تغيير داد حال انکه اگر هم يک دستور موقتی بود در اين صورت نيز حضرت شوقی 

 تضمين کرده اند که تغيير ان را دقيقا مشخص کنند.

و اما حضرت عبدالبهاء می فرمايند  روحيه خانماست ، دليل تقديس  امرهللابسياری بر اين باورند که همجواری با ولی •

"مالحظه نما که چه قدر ناس جاهلند نفوسيکه تلقاء حضور بوده اند مع ذلک رفته اند و چنين سخنها اشتهار داده اند الی ان قال جلت صراحته اگر انی از 
 ظل امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود”

 که عجيبی صادر می کند ةجالب است که بيت االيادی بعد از تاسيس خود بدست ايادی، بيانی •

مسئوليت اتخاذ تصميمات در زمينهء . "هيچ طريقی برای انتصاب يا وضع قانونی برای مّيسر ساختن انتصاب نفوسی به سمت ايادی امر هللا وجود ندارد
مواضيع سياست کلی موثر بر موسسه ايادی امر هللا که قبال توسط حضرت ولی امر هللا اتخاذ می شد. اکنون به عهدّه به اصطالح بيت العدل اعظم به عنوان 

موسسه عالی و مرکزی امر هللا است که همه بايد به آن توجه نمايند."( پيام های بيت العدل اعظم) 
حال انکه وقتی کسی نيست که اين ايادی را انتصاب کند در اين صورت کسی هم نيست که اين ايادی را لغو کند لهذا اين ايادی  بعد از صعود ولی امر، 

نامشروع بوده اند چرا که هم مصون از خطا نبوده اند و هم کسی نبوده است که اگر اينها خطا کنند جلوی انها را بگيرد مگر اينکه ولی امر را قبول می کرده 

 اند که نکرده اند.

در اين صورت اين ايادی، الينعزل بوده اند تا پايان عمر و اين واضحا مخالف نصوص مبارکه است چرا که تنها ولی امر مطابق نصوص مبارکه الينعزل 

است واين ايادی بعد از تشکيل بيت عدل کذايی، چون موسسه ای جدا از بيت هستند نمی توانستند تحت ادارۀ کسی جز ولی امر باشند و لذا وجود انها نيز با 

رياست بيت عدل بر کل امر در تناقض بوده است مگر اينکه اينها هنگام تشکيل بيت عدل، استعفا می داده اند و اما وقتی رئيس خود را لغو کرده اند در اين 

 صورت کسی هم نبوده است که استعفای اينها را امضاء  کند.

   مبادرت ورزيدند. " محافظين يا قّيم های ديانت بهايی"ايادی بجای شورای بين المللی بهايی به ايجاد هيئتی مرکب از نه نفر از ايادی با نام •

حال انکه قّيم به معنی ولی است و ولی به معنی سرپرست و لذا اگر سرپرستی امرهللا لغو شده است و حضرت شوقی افندی کسی را نيافتند تا او را جانشين 

کنند چگونه ايادی ليافت داشتند که سرپرست امرهللا باشند و اگر اين شايستگی را داشتند لذا حضرت شوقی،خودشان ايادی را جانشين خود می کردند تا اينکه 

 مردم مختلف نشوند چرا که با تغيير اسم تفاوتی نمی کند بلکه در عمل، رياست خود را اعالم کرده اند.

اگر ايادی همان کسانی بوده اند که بايستی جانشين حضرت شوقی می شده اند چنانکه خودشان اين ادعا را دارند که حضرت شوقی با لقب " حراس  •
جامعۀ جنينی بهائی" اين را تاييد کرده اند در اين صورت مطابق الواح مبارکۀ وصايا، قطعا حضرت شوقی بايستی انتصاب ايادی به جانشينی را 

 اعالم می کرده اند.
 قانون رای گيری ايادی برای رياست عده ای از خودشان از کدام بيان الهی استخراج شده است؟  •
 اعالميه ای انتشار دادند و دران اظهار داشتند که اين قّيم ها يا محافظين از جانب انان به عنوان " سرخدمه " 1957 نوامبر 25ايادی در تاريخ  •

وارث همة حقوق اختيارات و وظايف واليت امر ديانت بهايی می باشند حال انکه مطابق الواح وصايا تنها وظيفه ای که اين ايادی داشته اند تصديق 
 جانشين منتخب يا به اکثريت يا باالتفاق بوده است 

 " و اين نه نفر يا باالتفاق يا باکثريت آزاء بايد غصن منتخبرا که ولی امرهللا تعيين بعد از خود نمايد تصديق کنند"
اين ايادی بجای ولی امر هللا يک هيئت نه نفره را جانشين کرده اند لذا اگر اين کار، قانونی بوده است در اين صورت هنگام تشکيل بيت عدل نيز اين هيئت نه 

 نفره الزم بوده است مطابق قانون خودانها، در رياست بيت عدل قرار گيرد.

خودشان اعالم کرده اند که تمام وظايف ولی امرهللا بعد از صعود حضرت شوقی به اين هيات نه نفره اننقال يافته است اما گويا فراموش کرده اند که يکی از 

 وظايف ولی امرهللا، رياست بيت عدل است لذا انها مطابق کالم خودشان نيز بايستی به رياست بيت عدل انتخاب می شده اند.
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 مضحک است که می گويند  •
 "وارث همۀ حقوق اختيارات و وظايف واليت امر ديانت بهايی می باشند" 

 و در جای ديگر مجبور به صدور اين بيانيه شده اند که "

"اينکه بيت العدل اعظم هرگز به اموری که به ولی امرهللا منحصر شده تعدی نخواهند کرد، نه فقط در نوشته ها و عمل کرد خود بيت العدل اعظم، بلکه در 
بيان حضرت ولی ا مرهللا در همان سند مذکور نشان داده شده است: "هيچ يک از اين دو موسسه نه می تواند به قلم رو مقدس و مقرر ديگری تجاوز نمايد 

 و هرگز نيز تجاوز نخواهد نمود."
روحيه خانم ( اّم الفتنه ) يک زن بوده است و حضور او در ميان نه نفر ايادی که ادعای رياست جامعۀ بهائی را کرده اند مخالف صريح قوانين ايين  •

بهائی بوده است چه که اگر حضور يک زن در رياست جامعۀ بهائی قادر بوده است در اين صورت در بيت عدل نيز مقدور خواهد بود که جزئی از 
 رياست است.

 درباره اين مساله که ايادی بايد غصن منتخبرا تصديق کنند. •
 رای ايادی مطابق الواح وصايا بايستی مخفی باشد اما کسی بايد رای انها را مشاهده کند که اين شخص، رئيس انها ولی امر است! .1
 عين کالم در الواح وصايا اين است که غصن منتخب را بايد تصديق کنند يا باکثريت يا باالتفاق و حالتی برای عدم تصديق مذکور نشده است.  .2
از لحاظ عقلی نيز اگر ايادی، جانشين او را تصديق نکنند ولی امرهللا مجاز است در همان لحظه،ايادی را برکنار کند لذا اينکه ايادی می توانند  .3

 جانشين ولی امرهللا را لغو کنند مضحک است.
 

 انتخاب جانشين به الهام الهی است و الهام الهی با مشورت خدمۀ ولی امرهللا جمع نميشود.  .4
 

 چاپ و منتشر گشته 1955گذشته از اين داليل حضرت شوقی به سوالی دربارۀ تصديق نه نفر ايادی پاسخ داده اند که متن ان در بهائی فوريه  .5
" بيان مبارک در الواح وصايای حضرت عبدالبهاء بمعنای ان نيست که به ايادی امرهللا اختيار داده شده منصوب است که ترجمۀ ان چنين است 

ولی امرهللا را رد نمايند. امکان ندارد که حضرت عبدالبهاء برخورد و مغايرت اختيارات در امر را فراهم نموده باشند. اين از بيان مبارکشان 
در الواح وصايا اشکار است که می فرمايند" حصن متين امرهللا باطاعت من هو ولی امرهللا محفوظ و مصون ماند و اعضای بيت عدل و جميع 

اغصان و افنان و ايادی امرهللا بايد کمال اطاعت و تمکين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را بولی امرهللا داشته باشند اگر چنانچه نفسی 
 مخالفت نمود مخالفت بحق کرده و سبب تشتيت امرهللا شود و علت تفريق کلمه هللا گردد و مظهری از مظاهر مرکز نقض شود.""

 

جالب است که اصال چنين اعضای نه نفری اصال توسط حضرت شوقی تشکيل نگرديده است و در اين باره ايادی سابق امرهللا طراز سمندری  .6
از اولين ولی امرهللا سوال نموده بود که حضرت شوقی می فرمايند: " در خصوص ايادی عرض کردم وقت نرسيده به موجب وصايا نه نفر 
برای خدمات و اجرای اوامر مبارک ايادی منتخب شود؟ فرمودند االن کمک من محافل ملی و مرکزی هستند اين مطلب بعد از تاسيس بيت 

 )508العدل خواهد بود ( طراز الهی صفحه 
 

اگر مطابق بيان مبارک، تشکيل اين هيات نه نفره به بعد از تشکيل بيت عدل موکول شده است در اين صورت چرا ايادی امر بعد از صعود  .7
 حضرت شوقی، دست به تشکيل اين هيات قبل از تشکيل بيت العدل نامشروع خودشان زده اند؟

 

بيت عدل در ابتدا نياز به موسس دارد تا اهل بهاء در تاسيس بيت عدل دچار اختالف نشوند چرا که وقتی تاسيس يک مرکز جهانی به عهدة  .8
کسی نباشد در اين صورت جمعّيت های مختلفی می توانند ادعای تاسيس بيت نمايند چنانچه تاسيس اين بيت نامشروع باعث شد که عده ای به 

 غير حق ادعای واليت الهی کنند و بيت عدل  های ديگری نيز بوجود ايد.
 

مسلما رييس جامعة بهايی حضرت شوقی افندی بوده اند و لذا تاسيس بيت عدل از وظايف ايشان بوده است و اگر اين تاسيس را به ايادی سپرده  .9
اند لذا ايادی، حکم تاسيس بيت عدل را که از حضرت شوقی افندی دريافت کرده اند به خط و امضای ايشان رو کنند چنانچه به قول خودشان، 

 انتصاب ميسی ريمی را به خط و امضای حضرت شوقی افندی الزم دانسته اند.
 

اگر ايادی معتقد هستند که انتصاب انها از طريق اصول منصوص در الواح وصايا صورت گرفته است در اين صورت چرا به ميسن ريمی  .10
ايراد می گيرند که انتصاب او نيز از طريق اصول الواح وصايا صورت گرفته است به اين صورت که هر کس به رياست بيت عدل انتخاب 
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شود او ولی امر هللا است  حال انکه اصال برای انتصاب ايادی به رياست جامعة بهايی نه امضايی از حضرت شوقی موجود و نه اصلی از 
 الواح وصايا، رياست جامعة بهايی را به ايادی درهيچ حالتی داده است بلکه وظايف ايادی مشروحا در الواح وصايا مذکور.

 

اصال ما در ايين بهايی چنين اصلی نداريم که کسی يا گروهی بتواند خودش خودش را برای سمتی انتخاب نمايد و موسس ايين بهايی نيز  .11
 منتخب خداست حال اينکه چگونه ايادی، خودشان خودشان را به سمت رياست جامعة بهايی رسانده اند، شيطنت انها را می رساند.سسس

 

از طرفی مطابق نصوص مبارکه مبنی بر فعاليت توامان اين دو موسسه، معلوم است که تعيين ايادی امر هللا مطابق الواح وصايا بايستی در  .12
زمان تاسيس بيت عدل انجام گيرد چنانکه از بيانات حضرت شوقی نيز همين قضيه مالحظه می شود يعنی حتی اگر به فرض محال قبول کنيم 
که واليت الهی، لغو يافته باشد مجددا موجوديت ايادی در هر حالتی در غياب موجوديت بيت عدل، باطل است لذا اگر ايادی در زمان حضرت 

شوقی، تاسيس شده بوده است حتما بيت عدل هم تاسيس شده بوده است و حضرت شوقی افندی نيز چنين کرده اند و دقيقا بعد از تاسيس بيت 
، سپس به انتصاب ايادی امر هللا در دسامبر همين سال مبادرت ورزيدند و لذا 1951عدل جنينی واعالن ان به احبای شرق و غرب در سال  

  اعالم نمودند که1952در ماه جون 

" باالخره در مرکز جهانی امر تشکليالت عاليترين موسسات ان حول مراقد مقدسه مستقر گرديده است و واالترين اعضاء و اجزاء نظم شکوفايش در حال 
 جنينی خود اشکار می شوند."

 در کلمات مکتوب از بيت االيادی امده است که  .13

" بنابراين پيروان ثابت قدم جمال ابهی بايد اطمينان داشته باشند که پايان يافتن سلسلة واله امر نتيجة هيچ يک از تصميمات و اقدامات ايادی امر هللا بعد از 
 صعود ناگهانی حضرت ولی امر هللا نبود."

در قول می گويد ايادی هيچ دخالتی در لغو واليت الهی نداشتند اما می بينيم که واليت الهی به حکم اين ايادی، لغو شده است  و اين ايادی با برسميت شناختن 

خود بعنوان رييس جامعة بهايی، شورای بين المللی بهايی را لغو کرده اند و رييس الينعزل انرا عزل کرده اند و خود را موسس بيت عدل قرار داده اند و 

تاسيس موسسات امری در غياب ولی امر هللا را مشروع دانسته اند و پيروان استمرار واليت الهی را ناقض ميثاق اعالم کرده اند و القای شبهات کرده اند و 

اساس نظم بديع را متزلزل ساخته اند و نقشه های حضرت شوقی را تغيير داده  و محافل ملی ای را که معتقد به استمرار واليت الهی بودند تعطيل کردند و 

 امالک و داراييه حضرت شوقی را به نفع خود ضبط کردند و کارهای ديگر. 

 اعالميه ای انتشار دادند و دران اظهار داشتند که اين قّيم ها يا محافظين از جانب انان به عنوان " سرخدمه " 1957 نوامبر 25ايادی در تاريخ  .14
 وارث همة حقوق اختيارات و وظايف واليت امر ديانت بهايی می باشند اما چند سال بعد بيت عدل اعالم می کند که 

" وحدت عقايد با وجود متون موّثق اثار مبارکه و تبيينات کثيرة حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، همراه با نهی اکيد هر گونه اعالم تبيينات موّثق 
 يا ملهم يا غصب مقام و وظيفة واليت، حفظ و صيانت می شود."

 از طرفی مطابق الواح مبارکه وصايا است که  .15

 "کل اقتباس از مرکز امر و بيت عدل نمايند."

ايادی با انحالل بيت عدل جنينی که شورای بين المللی بهايی به رياست ميسن ريمی بود حالتی را برای خود ايجاد کردند که نه بيت عدل موجود بود و نه ولی 

امرهللا که مرکز امر است و اين خود بيانگر اين است که انحالل بيت عدل جنينی با اصول الواح وصايا ناسازگار بوده است چرا که با انحالل بيت عدل جنينی، 

 اين بيان حضرت عبدالبهاء که کسی را حق رای و نظری نيست و همه بايد به مرکز امر و بيت عدل رجوع کنند زير سوال می رود.

 اين ايادی، اگر معتقد به ولی امر نبوده اند و بيت عدل هم که نبوده است در اين ميانه چکار؟ .16
 ايا اينکه رياست ايين بهايی می تواند به عهدۀ ايادی باشد باب اجتهاد نيست؟ .17
در حقيقت مطابق نصوص مبارکه، ايادی، مّصون از خطا نيستند و لذا تصميمات ايادی بعد از صعود حضرت شوقی، قطعيت نداشته است و  .18

 حاال اين تصميمات چگونه می توانند تاسيس سازمانی کنند که مصون از خطاست؟
اين ايادی در اينده، بيتی را تاسيس می کند تا اين بيت بيايد و دربارۀ کارهای ايادی که در گذشته انجام يافته است تحقيق کند که درست بوده  .19

 است يا نه!
اذن الهی برای دعوت از ايادی برای مخالفت با شورای بين المللی بهائيان توسط روحيه خانم از کجا است مثال رجوع به ايه ای يا حکمی از  .20

 طرف حضرت شوقی؟
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همسر شوقی افندی با توجه به اينکه انتظار عمومی اين بود که فرزند او ولی امر هللا بعدی باشد در اين صورت او نمی بايست به اولين مخالف  .21
 واليت الهی تبديل شود الاقل بايد حيا می کرده است که اگر من اعتراض کنم دعوی حسادت خواهد شد.

 ايا تاسيس موسسه ای بنام هيات های مشاورۀ قاره ای بجای موسسۀ واليت، تحت رياست بيت عدل مطابق نصوص مبارکه است؟ .22
تاسيس موسسۀ واليت از ايادی باقيمانده که هر سال تعدادی از انها می مرده اند و جانشينی هم برای او قابل انتصاب نبوده است ايا مضحک  .23

 نيست؟ 
 چگونه يک شورای سياسی ميتواند سرپرست عالی يک جامعۀ روحانی باشد؟ .24
اگر امکان داشت که من دون بيت عدل، جامعه ای رياستی مانند ايادی داشته باشد لذا از ابتدا رياست جامعۀ بهايی به عهدۀ شورای بين المللی  .25

بهاييان بود و اگر ان شورای بيت المللی بهاييان، بيت عدل نبوده است و بايد منحل می شده است تا بيت عدل، تاسيس شود لذا رياست ايادی به 
 جامعۀ بهايی نيز اقدامی شرم انگيز بوده است که تناقض قول خود اينها با عمل انهاست.

اين ايادی از ميان خود نه نفر را رييس می کنند و مطابق مکتوبی از خود اينها، اين نه نفر انتخاب شده، رياست جامعه را داشته اند تحت حکم  .26
  نفر بر جامعۀ بهايی! 9 نفر رئيس بوده است و اين 9کل انها. يعنی کل انها بر اين 

 مطابق الواح وصايا زمانی که ولی امرهللا نباشد بايد نائبی انتخاب نمايد اما چرا هيچ نائبی توسط حضرت شوقی انتخاب نشده است؟ .27

 اعالميه ای انتشار دادند و دران اظهار داشتند که اين قّيم ها يا محافظين از جانب انان به عنوان " سرخدمه " 1957 نوامبر 25ايادی در تاريخ  .28
 وارث همة حقوق اختيارات و وظايف واليت امر ديانت بهايی می باشند حال انکه در الواح وصايا حضرت عبدالبهاء می فرمايند که

 " و چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه از معامالتست ناسخ ان مسائل نيز تواند بود.”

 بداء يک تبيين است و اعالم بداء توسط روحيه خانم، دعوی واليت او بوده است. .29

 به عنوان مثال در ايقان حضرت بهاء هللا می فرمايند که 

" يا عندليب عليک بهائی بگو در حضرت اسمعيل ابن حضرت صادق چه ميگويی اين همان اسمعيل است که حضرات اسمعيليه باو م تمّسک و متشبثند 
انحضرت او را امام و وّصی فرمود و حکم در اينفقره ثابت بعد عزلش نمودند و اين سبب اضطراب اصحاب شد و زراه که از اجلّه اصحاب انحضرت بود 

 عرض نمود ايا ميشود امام عزل شود در جواب فرمودند بدا شد."

 دستورات ايادی قبل از تاسيس شما، يا تشريع قوانين غير منصوص بوده است ويا تبيين که هر دو باطل. .30

مطابق نصوص مبارکه، ولی امر مرکز امر و رياست روحانی امر را دارد و چون رئيس بيت عدل عمومی نيز هستند لذا کال رياست امرهللا را  .31
 دارند.

 و شما خود معترف هستيد که 

"اينکه بيت العدل اعظم هرگز به اموری که به ولی امرهللا منحصر شده تعدی نخواهند کرد، نه فقط در نوشته ها و عمل کرد خود بيت العدل اعظم، بلکه در 
بيان حضرت ولی ا مرهللا در همان سند مذکور نشان داده شده است: "هيچ يک از اين دو موسسه نه می تواند به قلم رو مقدس و مقرر ديگری تجاوز نمايد 

 و هرگز نيز تجاوز نخواهد نمود."

 اما اعالم کرده ايد که

" چون بعد از حضرت شوقی افندی جانشينی در مقام واليت امرهللا موجود نه، رياست امرهللا با بيت العدل اعظم است که معهد اعلی و مرجع اهل بهاء و 

 )!!!3-1بالمال مسئول حفظ وحدت و تعميم ترقی و تقدم امر الهی است...( قانون اساسی بيت العدل اعظم، صفحات 

 !و بد تر اينکه قبل از موسسۀ بيت االيادی، ايادی نيز اعالم رياست امر را کرده است

 اينها در صدد هستند که با القای شبهات به گونه ای وانمود کنند که گويا بيت عدل از ولی امر جداست حال انکه مطابق نصوص مبارکه  .32

 ولی امر رئيس مقدس بيت عدل .1

 ولی امر عضو ممتاز بيت عدل .2

بيت عدل در قول می گويد که رئيس ندارد حال انکه همين که وظايف ولی امر را انجام می دهد لذا عمال رياست بيت را غصب کرده است  .33
چرا که چنانکه خواهيم ديد در عمل تمامی وظايف ولی امر را در حال انجام دادن است و در قول نيز مانند ديوانگان، معترف است به انجام 

 انچه که می گويد نبايد بکند.
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 بيت عدل کذايی می گويد .34

 ".بيتالعدالعظمغيرازوظيفهاشبهعنوانواضعقوانين،دارايوظايفکليترييعنيصيانتوادارهامرهللا،حلمسائلمبهمهواتخاذتصميمدرخصوصمواضيعموجوداختالفاست "

 و در جای ديگر می گويد

درحاليکهمسئوليتصريحوليامراللهعبارتازتبيينکالمالهياست،اماجميعقواوحقوقانحصاريضروريبرايايفايوظيفهبهعنوانوليامرالهی،رياستعاليهوحاميوحافظاعالياننی"

 ".مضافاوليامراللهرئيسالينعزلوعضومادامالعمرهياتعاليتشريعيهامراللهاست. زبهايشاناعطاءشدهاست

 حال انکه اين دو بيان ضد يکديگر هستند.

ايادی بعد از صعود حضرت شوقی به ظن خود بايد رای گيری از اعضای خود می کرده اند که ببينند که نظر اعضاء در قبال حکم جانشينی  .35
 حضرت شوقی چيست؟

 خود اين بيت کذايی معترف است که

 " پيش اگاهی وجود نداشته است."
لذا شورا کردند در مساله ای که به انها ارتباط نداشت لهذا مساله اين است که اگر تعداد بيشتری از ايادی بر اين معتقد ميگشتند که ميسن ريمی جانشين 

حضرت شوقی است در اين صورت چه ميشد يعنی واليت الهی منوط به مشورت اينها بوده است به اين صورت که رای اکثريت اينها ايا تعيين کنندۀ واليت 

بوده است؟ و اگر واليت مستقل از رای اکثريت اين ايادی بوده است در اين صورت به چه حقی مشورت کرده اند؟ چه ولی امر ميسن ريمی بوده است و چه 

واليت لغو شده باشد. در هر دو صورت، حقيقت امر ربطی به رای اکثريت آراء ايادی نداشته است؟ مثل اين می ماند که کسی سکه ای بياندازد که يا شير 

 است و يا خط و کسی هم فرض کنيم که نمی داند که شير است يا خط. حال عده ای رابياوريم که رای گيری کنند تا ببينند که شير است يا خط!!!   

در اينجا به افتضاح واضحی ديگر در تصميمات اين ايادی اشاره می کنيم به اين صورت که اين ايادی بعد از شش سال رياست نامشروع،  .36
هنگام تاسيس بيت االيادی توسط خود انها، به احباء اعالم کردند که انها برای اينکه نشان دهند در وظايف خود خالص هستند و طالب رياست 

 نيستند خود لز انتخابات کناره گيری می کنند.

حال انکه اينها، شش سال رئيس بوده اند و از سوی ديگر ايادی امرهللا، از موسسه واليت امر بوده اند و لذا شرکت انها در بيت عدل خالف بوده است چرا که 

اين دو موسسه، مکمل هم هستند و ادغام انها خالف دستورات صريح نصوص مبارکه و لذا برای ورود به انتخابات بيت عدل، ابتدا بايستی از سمت ايادی 

 استعفا می داده اند لذا ولی امرهللا بايد باشد تا انها را از سمت ايادی معاف کند تا انها مجاز به شرکت در انتخابات بيت عدل باشند.

پس اگر انها در انتخابات بيت عدل شرکت می کرده اند اين سوال مطرح می شد که شما چگونه هم ايادی هستيد و هم اعضای بيت عدل در حالی که اينها 

 مکمل هم هستند و بر هم تجاوز نکنند و اصال ايادی نمی تواند در امور سياسيه دخول کند.

اما اينها اين احباء بيچاره را چنان حمير يافته بوده اند که عدم شرکت در انتخابات را بمنزلۀ حسن نيت خود قلمداد کرده اند و ما بارها شاهد اين بوده ايم که اين 

احباء اين رفتار ايادی را تعريف و تمجيد می کنند و به خود با شعف وافر ميبالند! ديگر چه توهينی باالتر از اين برای اين امت بيچاره و اين توهين طوق 

 گردن انهاست و هميشه مورد استهزاء خواهند بود.

 و در نهايت خطای بسيار فاحشی را از اين تشکيالت شيطانی در اينجا بيان می کنيم. .37

 درالواح مبارکه وصايا آمده است که

 "و ولی امرهللا رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز الينعزل."
 و خود اين بيت کذايی در اين خصوص اعتراف کرده است که

 "مضافاوليامراللهرئيسالينعزلوعضومادامالعمرهياتعاليتشريعيهامراللهاست."

ايادی و بيت االيادی، توجه نکرده اند که الينعزل بودن ولی امر، تنها مخصوص رياست او در بيت عدل، نبوده است بلکه مطابق بيانات مبارکه، ولی امر 

 عضو اعظم ممتاز الينعزل در بيت عدل نيز هست.

چرا که ولی امر هم رئيس بيت عدل است و هم عضو ممتاز بيت عدل بلکه مطابق بيان مبارکه در الواح وصايا، ولی امر عضو اعظم ممتاز الينعزل است 

 يعنی الينعزل بودن عضويت ولی امر در بيت عدل منصوص شده است و لذا الينعزل بودن رياست او به صورت بديهی نتيجه می شود.

 پس همانند رياست اش که الينعزل است در خصوص عضويت او در شورای بيت عدل نيز، ولی امر الينعزل است.
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 نفر باشند و يک نفر اعضاء، به صورت الينعزل و مادام العمر، تنها ولی امر است و مردم حّق تشکيل 8در واقع نيز اعضای بيت عدل، تنها می توانند 

 انتخابات برای تعيين اين عضو الينعزل را ندارند.

 نفره بايستی قرار داده 9لذا اگر يک صندلی خالی برای رياست امر برای رئيس الينعزل ان قرار داده شد است يک صندلی خالی هم برای او در ميان اعضای 

 نفر هستند اگر چه اين قضايا باطل و ما به فرض محال چنين گرازه هايی را در نظر گرفته ايم. پس ببين 8شود چرا که اعضای بيت من دون ولی امر،مادام، 

 که حماقت تا چه حد!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عايشۀ اخر الزمان و تکرار نقض واليت .10
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 بنی يفۀ اختالفی بروز کرد و در سق،حضرت محمد همسری احتيار کردند که دختر نوجوان ابوبکر بود و اما بعد از صعود حضرت محمد در همان روز

ن حضرت یند و ابوبکر را به عنوان جانشد گروهی از بزرگان امر که حکم مشاور حضرت محمد را داشتند شورايی تشکيل دادند و رای گيری کر،ساعده

محمد برای امت اسالم اختيار کردند حال انکه حضرت علی و اصحاب حضرت محمد مشغول دفن پيکر مبارک حضرت محمد بودند. 

 شورايی تشکيل دادند دليلشان اين بود که هيچ وصيت نامه ای از حضرت محمد که جانشين خود را انتخاب کرده باشد ،اين گروهکه برای خالفت و جانشنينی

 . موجود، نکرده است که جانشين را تعيين کرده باشد در حالی که قلمءموجود نيست و حضرت محمد هيچ سندی را امضا

لذا پيروان ابوبکر بر اين باور هستند که اگر پيامبری جانشين خود را انتخاب نکند ياران نزديک ان حضرت ميتوانند اجماع کنند و رای گيری نمايند که چه 

کسی را جانشين حضرت برای اداره  امور امت کنند. 

امر از او در حقيقت،  محروم و ، قبول نشد و ايشان خانه نشين شدند و از امر، مدعی واليت شد و اما ادعای او به جهت اجماع امت اسالم،اما حضرت علی

محروم. 

 از ياران فرموده است که  تعدادی، حضرت محمد به  يک بيابانتنها دليل گروه معتقد به واليت، اين بود که می گويند در جايی در

من کنت مواله و هذا علی مواله 
چقدر نصوص مبارکه نسبت به ان دوران که اکنون در تاييد استمرار و الزام واليت امر موجود است، صراحت و وسعت بيشتری دارد چنانکه حضرت شوقی 

 افندی می فرمايند که
" در هيچيک از کتب مقدسه اديان عالم حتی در  اثار حضرت اعلی نمی توان راجع به عهد و ميثاق و تدارک نظم اداری نصوصی يافت که از حيث درجه و 

 اعتبار به انچه در اين مورد در اساس ائين بهائی است قابل قياس باشد."
ب و واقعا نيز کلمۀ اولياء در بيانات الهی گاها و گروه شيعه می گويند که موال يعنی جانشين واهل سنت ميگويند که موال يعنی محلذا کلمۀ مولی مورد اختالف 

در جلد اول قاموس که اين معنی  گاها ان معنی را می دهد چنانکه آيات قران نيز در اثبات اين قضيه موجود چنانکه اکنون درباره کلمۀ غصن هم همين است 

 الواح وصايا بحث شده است.

لذا پيروان روحيه خانم که حکم اجماع در غياب وجود ولی امرهللا را قبول دارند بايستی حکم اجماع امت اسالم را نيز بعد از صعود حضرت محمد قبول کنند 

ام الفتنه می گويند که ان، در غدير خم اعالم شد لذا ما نيز می  تعيين شده باشد موجود نيست و اگر پيروان ، وصيت نامه ای که خليفه،چرا که در هر دو مورد

 را فرزند سلطنت الهی و منادی ميثاق و نيز ميسن ريمیحضرت عبدالبهاء گوييم که اين نيز توسط حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی اعالم شده است چه که 

که مطابق الواح مبارکه وصايا، تنها ولی امر می تواند قرار دادند و بيت عدل جنينی پسر عزيز خطاب کرده اند و حضرت شوقی او را رييس تشکيالت امری 

و او را برادر خود معرفی کردند و اثار مبارک حضرت بهاء هللا را تقديم او کردند که از نشانه های جانشينی بود. اين مقام را داشته باشد 

و جالب مدتها او را مردم حضرت علی خطاب می کردند  حضرت نبود بلکه يکی از ياران بود و بعد از ، حضرت علی مانند ميسن ريمیزدر ان زمان نی

است که شما تعداد کم پيروان ميسن ريمی را دليل بطالن واليت می کنيد و پيروان حضرت علی نيز اقليت بودند و امت اسالم اکثرا بلکه تقريبا همه مانند امت 

بهايی پيروی از اجماعکردند. 

 داريد؟شما در چه چيزی با انها تفاوت 

 اين بهانه را مانند شما می گرفتند که حضرت محمد چون فرزند ذکور نداشته است لذا جانشين خود را انتخاب نکرده ،علیحضرت انها نيز برای رّد واليت 

است و ان را به شورای مردمی واگذار کرده است مانند شما. 

 حضرت محمد بود يعنی از فرزندان او؟ ۀايا حضرت علی از سالل

 بوده مربوط حضرت علی به لحاظ خونی از طريق پدرانشان به حضرت محمد گر ما از يک ژن بوجود امده ايم و لذا اۀدرباره ژنتيک هم همين است و هم

 .  ابتدا از يک ژن بوده ايمنيزاست لذا هر يک از ما 

 لذا در واقع شما تنها واليت ميسن ريمی را لغو نکرده ايد بلکه در حقيقت واليت حضرت علی را لغو کرده ايد.

همين قضيا دربارۀ جانشين حضرت موسی نيز رخ داده است و در ان زمان نيز صفورا، همسر حضرت موسی، پرچم مخالفت را با جانشينی يوشع برداشت و 

در زمان سليمان نيز، بر عليه جانشينی آصف بن برخيا، شورايی از بزرگان قرار گرفت و عاصف را از جانشينی کنار زدند که البته هيچ کدام از انها به اين 

 حد، گستاخانه و بی شرمانه نبوده است.
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روحيه خانم که از طرف ميسن ريمی به ناقض کبير اکبر موسوم شد گويا ترکيبی از سه زن ناقض سالفه يعنی صفورا و عايشه و جعده است چه که صفورا 

همسر حضرت موسی بر عليه واليت يوشع قيام کرد و عايشه، همسر حضرت محمد، فرزند ذکور نداشت و بر واليت حضرت علی رشک می ورزيد و جعده، 

همسر حضرت امام حسن مجتبی، که او را به قتل رساند که اين هر سه مورد دراين زن، کما هو حقّه مشهود. اين است که نام ناقض کبير اکبر واقعا در خور 

ايشان است و قويا، ايشان درس عبرتی ابدی برای بشرّيت خواهند بود و پيروان او مثالی از برای گمراهی آشکار که سفيهانه ترين ورقه های کتاب عالم 

بشريت را به نمايش گذاشتند. لهذا درخواست اين عبد اين است که اين اقدام پيروان اين بيت جعلی را به عنوان رکوردی جهانی در سفاهت در کتاب گينس ثبت 

 کنند تا بار ديگر مشهود عالميان گردد که چگونه کسانی که خود را هدايت يافته ترين می دانسته اند گمراه ترين بوده اند.

پيروان بيت عدل جعلی در واقع به چند دسته تقسيم می شوند. دسته ای هنگامی که به تحری حقيقت دعوت می شوند با کمال شگفتی می گويند که حقيقت برای 

انها مانند روز روشن است و نياز به تحری حقيقت ندارند که اين دسته از گمراه ترين انها هستند و مظهر آيۀ صم، بکم عمی فهم اليعقلون. دسته ای ديگر 

حقيقت را حس می کنند اما از ترس جايگاه خود در خانواده های خود ترجيح می دهند که خود را راضی کنند به اعتقاد خانواده که اين دسته اندکی بهترند. 

دسته ای ديگر حاضر هستند هر دروغی را بگويند تا بتوانند صحت اعتقاد خود را حفظ کنند که مخصوصا کاسر امر ودسته ای هم از اينها خود را تعليم دهنده 

می دانند و عمری در گمراهی بوده اند و سن و سالی از انها گذشته است و ديگر بسيار سخت شده است که بخواهند تغيير عقيده بدهند. دسته ای ديگر از 

مبلغين هستند که مسخ اين هستند که صاحب عنوانی در ميان بهائيان باشند و نهايت آمال و ارزوی انها رسيدن به بيت عدل است که اينها بسيار معرض و 

گستاخ هستند و دسته ای ديگر سالهاست که می دانند که بيت عدل مشکلی دارد و اما مساله را در قلب خود نگه داشته اند و ترجيح می دهند به آرامی زندگی 

 کنند و کاری با کار کسی نداشته باشند و الی ماشاء هللا کل از اغصان و اوراق شجرۀ ناريه محسوب مطابق انچه واقع شده است.

 اين کتاب را با بيانی از حضرت بهاء هللا خاتمه می دهيم که می فرمايند

قل اّنا فتحنا لکم ابواب الملکوت هل انتم تغلقون علی وجهی ابواب البيوت ان هذا اّال خطاء کبير""   
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