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 ااعظم االعدللبیت پیامم
١۱٩۹۶٩۹ ددسامبر ٧۷ موررّخخ

١۱٩۹۶٩۹ ددسامبر ٧۷

پیامم بیتاالعدلل ااعظم

ددووست عزیز بهائی

نامۀ ااخیر شما ررااجع به سؤااالتی که ددرر موقع مطالعۀ کتابب «ددوورر بهائی» براایی
بعضی اازز جواانانن پیش آآمدهه ووااصل وو به کمالل ددقّّت مورردد مالحظه وو توجّه قراارر
گرددید.  ااین هیأتت مایل ااست عباررتت مخصوصی که ددرر نامه متذکّّر شدههااید وو
همچنین عباررتت ددیگریی که ددرر همانن کتابب مذکورر وو مربوطط به ااین موضوعع
میباشد نظرااتت خودد رراا ااظهارر نماید ززیراا هر ددوو ددرر خصوصص رراابطۀ مقامم ووالیت

اامرااللّه وو بیتاالعدلل ااعظم گفتگو مینماید. 
عباررتت ااووّلل ررااجع به ااین ووظیفۀ وولی اامرااللّه ااست که ددرر بیتاالعدلل ااعظم ووضع هر
قانونی رراا که مخالف مفهومم حقیقی آآثارر مقدّّسه وو مباین با ررووحح تعالیم االهیه
تشخیص ددهد میتوااند اازز ااعضاءء وو همکارراانن خویش بخوااهد ددرر آآنن تجدید نظر

نمایند.
عباررتت ثانی مربوطط به جنبۀ عصمت بیتاالعدلل ااعظم بدوونن حضورر وولی اامرااللّه
ااست یعنی ناظر  به ااین بیانن حضرتت شوقی اافندیی ااست  که میفرماید «بدوونن ااین
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مؤسّسه (یعنی ووالیت اامر) ... هداایتی که جهت تعیین حدوودد عمل
قانوننگذاارریی نمایندگانن منتخب ضروورریی ااست کامالً سلب میگردددد.»

به قراارر مرقومه بعضی اازز جواانانن ددرر ااین خصوصص ددچارر حیرتت وو شگفتی
گرددیدههااندکه چگونه ممکن ااست عباررتت ااووّلل رراا با بیاناتی نظیر ااین بیانن
مباررکک حضرتت عبداالبهاءء که ددرر االوااحح ووصایا صریحاًً میفرمایند «بیتاالعدلل

االذیی مصدرر کلّ خیر وو مصوناًً من کل خطا» تطبیق دداادد.
ددرر ااین خصوصص متذکّّر میشودد که االوااحح ووصایایی حضرتت عبداالبهاءء به هیچ
ووجه من االوجوهه با مندررجاتت کتابب ااقدسس مباینت نداارردد، بلکه طبق بیانن
حضرتت وولی اامرااللّه مؤیّد وو مکمّل وو شاررحح ااحکامم کتابب ااقدسس ااست.  به
همانن قسم بین آآثارر حضرتت وولی اامرااللّه وو آآیاتت ناززله اازز قلم ااعلٰى تبییناتت وو
توضیحاتت صاددررهه اازز یرااعۀ میثاقق به هیچ ووجه مغایرتت وو بینونیت ووجودد
نداارردد.  بنابر ااین براایی ددررکک معنی آآثارر مباررکه باید اابتداا به ااین حقیقت پی
بردد که فیاالوااقع ددرر کلماتت االهیه ااختالفف وو تصاددیی نیست وو نمیتوااند ووجودد
ددااشته باشد وو سپس ددرر پرتو ااین اامر میتواانن با کمالل ااطمینانن ددرر صددد تجسّس

ووحدتت معانی متضمنه ددرر آآنها بر آآمد. 
وولی اامرااللّه وو بیتاالعدلل ااعظم پاررههاایی ووظایف وو تکالیف مشترکک ددااررند، وولی
ددرر عین حالل هر یک ددرر دداایرۀۀ مشخّّص وو جدااگانه عمل میکنند.  وولی اامرااللّه

ددرر ااین باررهه میفرمایند:
«کامالً ووااضح وو ررووشن ااست که وولی اامر مبین آآیاتتااللّه وو بیت عدلل ااعظم
ووااضع ااحکامم غیرمنصوصه ااست.  تفسیر وو تبیین ووالیت اامر ددرر دداایرۀۀ خویش
همانن قدرر مورردد تمکین وو اانقیادد ااست که قواانین موضوعۀ بیت عدلل که حقوقق

وو اامتیاززااتش ووضع قواانین وو ااحکامم غیرمنصوصۀ حضرتت بهاءءااللّه ااست.»
وو سپس ااضافه میفرمایند که: «هیچ یک اازز ااین ددوو نمیتوااند به حدوودد
مقدّّسۀ ددیگریی تجاووزز نماید وو هرگز نیز تعدّّیی نخوااهد نمودد.  هیچ یک ددرر
صددد تزیید سلطه وو ااختیاررااتت مخصوصه وو مسلمۀ ددیگریی که اازز طرفف خدااووند

عنایت گشته بر نخوااهد آآمد.»
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فیاالحقیقه نمیتواانن تصوّرر نمودد که ددوو مرکز که دداارراایی قدررتت وو ااختیاررند وو
حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ آآنها میفرمایند: «هر ددوو ... تحت حفظ وو صیانت
جمالل اابهٰى وو حرااست وو عصمت فائز اازز حضرتت ااعلٰى ااست» با یکدیگر
معاررضض باشند، ززیراا هر ددوو ووااسطۀ فیض االهی وو حامل هداایت رربّانی

میباشند.
بیتاالعدلل ااعظم عالووهه بر ووظیفۀ ووضع قواانین ووظایف عمومیتریی نیز اازز قبیل
صیانت وو ااددااررۀۀ اامورر اامریه وو حلّ مسائل مبهمه وو ااتّّخاذذ تصمیم نسبت به
موااضیع مورردد ااختالفف بر عهدهه دداارردد وو ددرر هیچ کجا ذذکر نشدهه که عصمت
بیتاالعدلل ااعظم مالززمم عضویت وولی اامرااللّه یا حضورر اایشانن ددرر آآنن هیأتت
ااست، بلکه ددرر حقیقت ددرر االوااحح ووصایایی حضرتت عبداالبهاءء وو هم ددرر بیاناتت
حضرتت شوقی اافندیی مندررجج ددرر کتابب «ددوورر بهائی» ااین مسئله به صریح بیانن
مذکورر گرددیدهه که ااعضاءء منتخب بیتاالعدلل ااعظم ددرر حالل شورر وو مشوررتت اازز
حفظ وو هداایت االهی برخوررددااررند.  به عالووهه حضرتت وولی اامرااللّه بنفسه ددرر

کتابب نظم جهانی حضرتت بهاءءااللّه میفرمایند:
«ااین مسئله باید بر فردد فردد یارراانن ررووشن وو محقّّق گردددد که مؤسّسۀ ووالیت
اامرااللّه به هیچ ووجه ااختیاررااتی رراا که اازز طرفف حضرتت بهاءءااللّه ددرر کتابب ااقدسس
به بیتاالعدلل ااعظم تفویض گشته وو حضرتت عبداالبهاءء صریحاًً وو ااکیدااًً ددرر
االوااحح ووصایا تأیید فرموددههااند نسخ ننموددهه وو به قدرر خرددلی اازز مقامم آآنن
نمیکاهد.  ااین مؤسّسه با آآثارر وو االوااحح حضرتت بهاءءااللّه مباینتی ندااشته وو هیچ

یک اازز ااحکامم وو تعالیم منزله اازز قلم ااعلٰى رراا ملغی نمیساززدد.»
با ااینکه ووظیفه وو مسئولیت خاصصّ وولی اامرااللّه تبیین آآیاتت االهی ااست، ددرر عین
حالل قدررتت وو ااختیاررااتت الززمم جهت ااجراایی ووظیفۀ مقدّّسس ووالیت اامر وو
صیانت عالیه وو قیاددتت اامرااللّه رراا به نحو ااکمل دداارراا میباشد.  به عالووهه وولی
اامرااللّه ررئیس مقدّّسس وو عضو الینعزلل هیأتت عالیۀ تقنینیۀ ااین آآئین یزدداانی
ااست.  ددخالت، شرکت اایشانن ددرر ووضع قواانین به عنواانن ررئیس مقدّّسس
بیتاالعدلل ااعظم وو عضو ااین هیأتت صوررتت میگیردد وو چونن بیانن ذذیل که
موجب طرحح سؤاالل وو پرسش گرددیدهه با توجّه به رراابطۀ فوققاالذکر ددرر نظر گرفته
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شودد معلومم خوااهد شد که هیچ گونه تناقضی بین آآنن وو نصوصص ددیگر موجودد
نیست وو آآنن ااین ااست که میفرمایند:

«هر چند وولی اامر ررئیس الینعزلل ااین هیأتت عالیه ااست معهذاا نمیتوااند وولو
به طورر موقّّت حقّ ووضع قواانین رراا شخصاًً به عهدهه بگیردد وو یا تصمیماتت
ااکثریت ااعضاءء رراا لغو نماید، وولیکن هر گاهه تصمیمی رراا ووجدااناًً مباین با
مفهومم وو ررووحح آآیاتت منزلۀ حضرتت بهاءءااللّه تشخیص ددهد موظّف ااست مؤکّّدااًً

تجدید نظر ددرر آآنن رراا بخوااهد.»
با آآنکه وولی اامرااللّه اازز لحاظظ رراابطۀ خویش با سایر ااعضایی بیتاالعدلل
نمیتوااند تصمیم ااکثریت رراا ملغی ساززدد معذلک ااین اامر قابل تصوّرر نیست که
سایر ااعضاءء اایرااددااتت وو ااشکاالتی رراا که وولی اامرااللّه ددرر طی مشوررتت متذکّّر
میگردددد اازز نظر ددوورر ددااشته وو یا بوضع قانونی مباددررتت نمایند که حضرتت وولی
اامرااللّه آآنن رراا مغایر با ررووحح اامر االهی تشخیص ددهند.  به طورر خالصه آآنچه
محفوظظ اازز خطا وو مشمولل صیانت االهیه ااست همانا قضاووتت وو تصمیم نهائی
ااست که توسّط بیتاالعدلل ااعظم ااتّّخاذذ وو اابالغغ میگردددد، نه نظرااتت وو آآرراائی
که طی مذااکرااتت وو تعاطی اافکارر ددرر جریانن ااخذ تصمیم وو ووضع قانونن اابراازز
میشودد.  بنابر ااین مالحظه میشودد که هیچگونه تناقض وو ااختالفی بین
بیاناتت حضرتت عبداالبهاءء ررااجع به عصمت وو هداایت محتومۀ االهیه که به
بیتاالعدلل عنایت شدهه وو عباررتت فوقق که اازز کتابب ددوورر بهائی ااقتباسس گرددیدهه

 موجودد نمیباشد.
گاهی یارراانن نسبت به طرزز عمل بیتاالعدلل ااعظم ددرر جریانن ووضع توجّه وو آآ
قواانین ممکن ااست یارراانن رراا به ددررکک ااین رراابطه کمک نماید.  ددرر مقامم ااووّلل
مسلماًً نهایت ددقّّت وو مرااقبت ددرر مطالعۀ نصوصص مقدّّسه وو تبییناتت وولی مقدّّسس
اامرااللّه به عمل میآآید وو همچنین نظرااتت جمیع ااعضاءء مورردد توجّه ددقیق قراارر
میگیردد.  آآنن گاهه پس اازز مشوررتت کامل موضوعع تنظیم ررأأیی متّّخذهه به میانن
میآآید.  ددرر ااین مرحله نیز ممکن ااست موضوعع به طورر کلّّی مجدّّددااًً مورردد
مطالعه قراارر گیردد وو چه بسا ااتّّفاقق میاافتد که قضاووتت نهائی ددرر نتیجۀ غورر وو
تجدید نظر ثانویی به نحو قابل مالحظهاایی با نتیجهاایی که قبالً به ددست آآمدهه
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متفاووتت باشد وو حتٰى ممکن ااست باالخرهه ررأأیی هیأتت بر آآنن تعلّّق گیردد که ددرر
حالل حاضر ددرر باررۀۀ موضوعع مطرووحه ووضع قراارر وو قانونی ضرووررتت ندااشته
باشد.  ددرر ااینجا میتواانن ددرریافت که آآررااءء وو نظرااتت حضرتت وولی اامرااللّه هرگاهه
حیاتت ددااشتند ددرر جریانن طرحح ااین مسائل تا چه حدّّ طرفف توجّه وو ااحتراامم قراارر

میگرفت.
ااما ررااجع به عباررتت ثانی که ددرر فوقق ذذکر گرددید باید بارر ددیگر به ااین ااصل
مسلم تمسّک جسته به یقین بداانیم که تعالیم االهی هرگز مباین وو معاررضض

یکدیگر نبوددهه وو نیستند. 
هر چند ددرر توقیعاتت مباررکه به نحو صریح ددرر باررۀۀ وولی اامرهایی آآیندهه مطالبی
پیشبینی شدهو مذکورر ااست، لیکن ددرر هیچ جا ووعدهه وو تضمین صریحی که
حکایت اازز ااستمراارر مقامم ووالیت براایی اابد نماید موجودد نیست، بلکه بالعکس
قراائن وو ااماررااتت ووااضحی ددرر ددست ااست که بر اانقطاعع سلسلۀ ووالیت دداللت
مینماید وو ددرر مقابل ددرر آآثارر مقدّّسه به کمالل صرااحت وو اابراامم تأیید گرددیدهه که
ددرر ااین یومم عظیم عهد وو میثاقق االهی غیر قابل اانفصامم وو ااررااددۀۀ رربانی غیر قابل

تغییر وو تبدیل ااست.
یکی اازز باررززترین شوااهدیی که اامکانن چنین اانقطاعی رراا ددرر سلسلۀ وولی اامرااللّه

پیشبینی مینماید ددرر نفس کتابب ااقدسس ااست که میفرماید قوله ااالحلٰى:
«قد ررجعت ااالووقاتت االمختصه للخیرااتت االی االلّه مظهر ااآلیاتت لیس الحد اانن
یتصرفف فیها ااال بعد ااذذنن مطلع االوحی وو من بعدهه یرجع االحکم االی ااالغصانن
وو من بعدهم االی بیت االعدلل اانن تحقیق اامرهه فی االبالدد لیصرفوها فی االبقاعع
االمرتفعة فی هذهه ااالمر وو فیما اامروواا به من لدنن مقتدرر قدیر وو ااال ترجع االی
ااهل االبهاءء االذین الیتکلمونن ااال بعد ااذذنه وو الیحکمونن ااال بما حکم االلّه فی
هذاا االلوحح ااوولئک ااوولیاءء االنصر بین االسموااتت وو ااالررضین لیصرفوها فیما حددد

فی االکتابب من لدنن عزیز کریم.»
 ووضعی رراا که ددرر آآیۀ فوقق بداانن١۱٩۹۵٧۷صعودد حضرتت شوقی اافندیی ددرر سالل 

ااشاررهه شدهه ززووددتر اازز آآنچه اانتظارر میررفت تحقّّق بخشودد، بدین معنی که سلسلۀ
غضانن قبل اازز تشکیل بیتاالعدلل ااعظم خاتمه پذیرفت.  هرچند به طورریی که
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مالحظه میشودد ااختتامم سلسلۀ ااغصانن ددرر مرحلهاایی اازز مرااحل پیشبینی شدهه
گرددیدهه بودد، وولی هرگز فقداانن عظیم صعودد وولی اامرااللّه وو ضربهاایی که بر اامر
االهی وواارردد آآمد اازز نظر ااهل بهاءء ددوورر نماندهه وو نخوااهد ماند.  معهذاا تقدیر
االهی براایی نوعع اانسانن الیتغیر ااست وو میثاقق عظیم حضرتت بهاءءااللّه چونن
حصن حصین غیر قابل نفوذذ وو تسخیر.  آآیا حضرتت بهاءءااللّه به کمالل صرااحت
کید نفرموددههااند که "ددست قدررتت االهی اامر خویش رراا بر ااساسس متین وو ااتقانن تأ

وو بنیانن ررصین بنا نهاددهه" (ترجمه)
وو همچنین ددرر بیاناتت حضرتت عبداالبهاءء مشاهدهه شدهه که میفرماید
"فیاالحقیقه خدااووند آآنچه رراا ااررااددهه نماید مجریی ساززدد وو ااحدیی قاددرر بر اانعداامم
میثاقق ااوو نیست وو نفسی بر منع عنایاتت وو یا مخالفت با اامرشش مقتدرر نه"

(ترجمه)
همچنین "معرضض فسادد ااست جز میثاقق االهی که دداائم وو مستمر ااست وو جمیع

آآفاقق رراا فراا خوااهد گرفت." (ترجمه)
وو "اامتحاناتت ددرر هر ددوورر وو عصر با عظمت ظهورر متناسب ااست وو چونن تا ااین
ززمانن چنین عهد صریحی که به قلم ااعلٰى مرقومم باشد ااخذ نگرددیدهه اامتحاناتت

ااین ددوورر به همانن نسبت شدید وو عظیم ااست." (ترجمه)
«ااین شبهاتت نقض مانند کف ددرریاست ... ااین کفهایی ددرریا بقائی نداارردد.
عنقریب محو وو نابودد گردددد، وولی ددرریایی میثاقق االیااالبد پُر موجج ااست وو پُر

جوشش وو خرووشش»
حضرتت وولی اامرااللّه به صریح بیانن میفرمایند:

«صخرههاایی که ااین نظم اادداارریی بر آآنن ااستواارر ااست مشیّت ثابتۀ االهیه براایی عالم
اانسانی ددرر عصر حاضر ااست.»

وو همچنین «گوهر گراانبهایی اامر االهی که ااکنونن ددرر حالل جنین ااست ددرر صدفف
شرعع مقدّّسس نشو وو نما نماید وو بدوونن اانقسامم وو اانشقاقق تقدّّمم وو تعالی جوید تا

آآنکه عالم اانسانی رراا فراا گیردد.» (ترجمه)
ددرر اامر بهائی ددوو مرکز قویم مقرّرر گرددیدهه که کافۀ ااقتدااررااتت ددرر ددست آآنانن ااست
وو ااحبّایی االهی بایستی به آآنن ددوو مرکز توجّه نمایند، ززیراا ددرر حقیقت مُبَیِِّن
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کلمةااللّه تجلّّی آآنن مرکز ااست که نفس کلمةااللّه باشد.  کتابب مخزنن بیاناتت
حضرتت بهاءءااللّه ااست، ددرر حالی که مُبَیِِّن کتابب که مُلْْهَمْ به االهاماتت رربّانی
ااست لسانن گویا وو ززندۀۀ کتاببااللّه ااست وو تنها مُبَیِِّن کتابب ااست که میتوااند با
قدررتت وو ااختیارر تامم معانی آآیاتت منزله ددرر کتابب رراا توضیح وو تشریح نماند وو
بدین قراارر مالحظه میشودد که یک مرکز عباررتت ااست اازز کتابب وو مُبَیِِّن آآنن.
مرکز ددیگریی بیتاالعدلل ااعظم ااست که به هداایت رربّانیه مهتدیی ااست وو
میتوااند نسبت به هر مسئله وو موضوعع که صریحاًً ددرر کتابب مذکورر نهاتّّخاذذ

تصمیم نماید.  
کیفیت ااین ددوو مرکز منصوصص وو رروواابط آآنانن با یکدیگر به نحویی که مذکورر
شد ددرر هر مرحله اازز مرااحل توسعه وو ترقّّی اامرااللّه ظاهر وو مشهودد وو حضرتت

بهاءءااللّه ددرر کتابب ااقدسس خطابب به یارراانن میفرمایند:
«پس اازز غیبت آآنن مظهر مقدّّسس االهی به کتابب وو من ااررااددهه االلّه االذیی اانشعب
من هذاا ااالصل االقدیم توجّه نمایند» وو ددرر کتابب عهدیی توضیح میفرمایند که

«مقصودد اازز ااین آآیۀ مباررکه غصن ااعظم بوددهه.» 
همچنین ددرر کتابب مستطابب ااقدسس مؤسّسۀ بیتاالعدلل ااعظم رراا مقرّرر فرموددهه وو
ااختیاررااتت الززمم براایی اایفاءء ووظایف محوّله به آآنن مؤسّسه عنایت میفرماید.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح مباررکۀ ووصایا مؤسّسۀ ووالیت اامر رراا که به فرموددۀۀ
حضرتت وولی اامرااللّه ددرر آآیاتت کتابب ااقدسس به نحو ررووشنی بداانن ااشاررهه شدهه
صریحاًً تأسیس وو ووظایف وو ااختیاررااتت بیتاالعدلل ااعظم رراا تعیین وو تبیین

میفرمایند وو بارر ددیگر ااحبّاءء رراا به ررجوعع به کتابب ااقدسس دداللت میفرمایند:
به قوله االعزیز: «مرجع کلّ کتابب ااقدسس وو هر مسئلۀ غیر منصوصه ررااجع به
بیتاالعدلل عمومی» وو ددرر پایانن آآنن االوااحح مقدّّسه میفرمایند: «باید کلّ ااقتباسس
اازز مرکز اامر وو بیت عدلل عمومی نمایند وو ماعدااهما کلّ مخالف فی ضاللل

مبین.»
نظر به ااینکه دداایرۀۀ ااختیاررااتت بیتاالعدلل ااعظم ددرر ووضع قواانین محدوودد به
موااررددیی ااست که صریحاًً ددرر نصوصص مباررکه مذکورر نه، ووااضح وو معلومم میشودد
که کتابب االهی بنفسه مرجع کلّ ااست وو ااووست که حدوودد ووظایف بیتاالعدلل رراا
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تعیین مینماید به همین قراارر ااین کتابب نیز باید ااختیارر الززمم براایی تعیین حدوودد
نمایندگانن منتخب اامر ددرر مورردد ووضع قواانین ددااشته باشد. آآثارر حضرتت وولی
اامرااللّه وو بیاناتت وو ااشاررااتت اایشانن که ددرر مدّّتی بیش اازز سی وو شش سالل ووالیت
اامر صاددرر گرددیدهه طریقی رراا که براایی ااجرااءء ااین ووظیفه نسبت به بیتاالعدلل
ااعظم وو همچنین محافل ملیه وو محلیه ااختیارر فرموددههااند به خوبی نشانن

میددهد.
ااین حقیقت که وولی اامرااللّه ااختیارر دداارردد حدوودد عمل قانوننگذاارریی بیتاالعدلل
ااعظم رراا نقض نماید مستلزمم ااین نتیجه نیست که بیتاالعدلل بدوونن چنین
هداایت ممکن ااست اازز حدوودد ااختیاررااتت مخصوصۀ خویش عدوولل کرددهه
سرگردداانن بماند.  چنین ااستنتاجج با جمیع نصوصص مباررکه ررااجع به عصمت
بیتاالعدلل ااعظم وو خصوصاًً با بیانن صریح وو ررووشن وولی مقدّّسس اامرااللّه که
میفرماید: «بیتاالعدلل ااعظم هرگز به حدوودد مقدّّسۀ مخصوصۀ ووالیت اامر
تجاووزز نخوااهد نمودد» منافاتت خوااهد ددااشت.  علی اایی حالل باید متذکّّر بودد
که هرچند محافل ررووحانیۀ محلیه وو ملیه مادداامم که به موجب موااززین مقرّررهه اازز
طرفف حضرتت عبداالبهاءء به شورر وو تباددلل اافکارر پرددااززند اازز هداایت االهیه
برخورردداارر خوااهند بودد معذلک اازز تضمین صریحی که ددرر حقّ بیتاالعدلل ااعظم
ددرر باررۀۀ مصونیت اازز خطا عنایت شدهه برخورردداارر نخوااهد بودد.  هر فردد بصیر که
با توجّه تامم حقایق اامریه رراا مطالعه نماید به خوبی ددررخوااهد یافت که حضرتت
وولی اامرااللّه با چه توجّه وو ددقّّت خاصصّ پس اازز صعودد حضرتت عبداالبهاءء
نمایندگانن منتخب یارراانن رراا ددرر ااررتفاعع نظم اادداارریی اامرااللّه وو تنظیم مقرّررااتت وو

خط مشی محافل ملّّی وو محلی ررااهنمائی فرموددند. 
اامیدوواارریم که توضیحاتت فوقق ددووستانن رراا ددرر ددررکک ااین رروواابط بنحو ررووشنتریی
کمک وو مساعدتت نماید، وولی باید متذکّّر باشیم که همۀ ما نسبت به مرااحل
مقدّّماتی نظم اابدااعی حضرتت بهاءءااللّه چنانن نزددیکیم که هنوزز نمیتواانیم به
قواایی مکنونه وو ااجزاایی رروواابط ضروورریۀ آآنن پی بریم وو ااین همانن مطلبی ااست که

 اازز طرفف هیکل مباررکک١۱٩۹٣۳٠۰ ماررچچ ٢۲۵منشی حضرتت وولی اامرااللّه ددرر تارریخ 
به یکی اازز ااحبّاءء مرقومم ددااشته ااست که میفرماید:
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«مندررجاتت االوااحح ووصایایی حضرتت عبداالبهاءء به ددررجهاایی عمیق ااست که فهم
آآنن براایی نسل حاضر کما هو حقه متصوّرر نیست المحاله.  یک قرنن عمل وو
فعالیت الززمم ااست تا آآنکه مخاززنن حکمت مستوررهه ددرر آآنن ظاهر وو نمایانن

گردددد.»

با تحیّاتت مشتاقانه  

بیتاالعدلل ااعظم   
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