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مرجعیت بیت االعدلل ااعظم

نامه ددااررااالنشاءء بیت االعدلل ااعظم خطابب به هیئت یارراانن اایراانن

165    شهراالبهاءء18

2008    آآپریل7

اایراانن، یارراانن مجلّّلۀ هیئت

ددرر2008 فورریه 18 موررخخ پیامم پیروو االعدلل بیت وو االه اامر ووالیت مورردد  

. برسانیم محترمم هیئت آآنن ااطالعع به رراا ززیر مطالب فرموددند مقررر ااعلی معهد ااعظم،

ااحبایی اازز یکی شفر ااووددوو ددکتر آآقایی مقالۀ فاررسی ترجمۀ مسموعع قراارر اازز
ااین ددرر رراا سؤااالتی ااعظم، االعدلل بیت موهوبی عصمت باررۀۀ ددرر آآلمانن، برجستۀ

.ااست براانگیخته مورردد

نشریاتت وو" اانداانگاشته کژ رراا ررااست" عنواانن تحت خودد کتابب ددرر شفر ددکتر

ااعظم االعدلل بیت موهوبی عصمت کیفیت باررۀۀ ددرر رراا خودد شخصی نظرااتت ددیگر

به مفهومم ااین توضیح براایی وو مباررکک اامر اازز ددفاعع منظورر به اایشانن.  ااندددااشته بیانن

که ااندددااشته ااظهارر باشد، قبولل قابل بدبین وو شکّّاکک ددنیایی براایی که نحویی

عالووهه به.  ااست هیئت آآنن گذااررییقانونن حیطۀ به محدوودد ااعظم االعدلل بیت عصمت

به تا ااعظم االعدلل بیت که نمایندمی عرضه چنین رراا خودد شخصی ااستداللل اایشانن
به مواارردد، ااین اازز یک هر وو ااندنموددهه گذااررییقانونن معدوودد نوبت چند ددرر فقط حالل
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اازز گیرییتصمیم وو بوددهه" جهانی ااررتباطط دداارراایی وو کلّّی" ااییمسئله باررۀۀ ددرر اایشانن، گفتۀ

ندااشته جائزاالخطا منابع اازز ااطالعع کسب به ااحتیاجج که گرفته صوررتت فراایندیی طریق

وو برددهه فرااتر مرحله یک رراا اایشانن هاییگیریینتیجه اافراادد اازز بعضی متأسفانه.  ااست

به منحصر ااعظم االعدلل بیت اازز ااطاعت خصوصص ددرر ااحبا ووظیفۀ که ااندکرددهه ااظهارر

. شوددمی مربوطط هاییگذااررییقانونن چنین محدوودد حیطۀ به که ااست موااررددیی

اامر ددرر تحقیق وو تفحص براایی عزیز ااحبایی مایلند ااصوال ااعظم االعدلل بیت

.باشند ددااشته رراا آآززااددیی ااکثر حدّّ االهی تعالیم باررۀۀ ددرر فرددیی اافکارر تباددلل وو مباررکک

به رراا مباررکه آآثارر اازز ااستنباطط مورردد ددرر عبداالبهاءء حضرتت مباررکک بیانن باید وولی

:فرمایندمی که ددااشت خاطر

ددرر آآنکه مگر نه حکمی رراا علماءء اافراادد ااستخرااجج وو ااستنباطط...

وو ااستنباطط اازز که ااست همین فرقق وو ددررآآید عدلل بیت تصدیق تحت
ملّّت عمومم مسلّّم وو منتخب ااعضایش که االعدلل بیت هیأتت تصدیق
حکماًً علماءء اافراادد ااستنباطط اازز وولی گرددددنمی حاصل ااختالفف ااست

وو گردددد تبعیض وو تشتیت وو تفریق باعث وو شودد حاصل ااختالفف
بنیانن وو شودد مضمحل االه ددین ااتّّحادد وو خورردد هم بر کلمه ووحدتت

.گردددد متزلزلل االه شریعت

وو ووظایف باررۀۀ ددرر حاضر حالل ددرر که ندااررند قصد ااعظم االعدلل بیت

همین.  ددااررند مرقومم بیشتریی توضیحاتت ااست موجودد آآنچه بر عالووهه خودد ااختیاررااتت
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براایی هشداارریی باید دداانندنمی ضروورریی رراا توضیحاتی چنین ااعظم االعدلل بیت که
االعدلل بیت عمل حوززۀۀ ددقیق تعیین ددرر عزیز ااحبایی موشکافی که باشد ددووستانن

ووااضح بیاناتی ااگرچه که ااست تذّّکر به الززمم معهذاا.  نیست حکمت به مقروونن ااعظم

گذااررییقانونن ززمینۀ ددرر ااعظم االعدلل بیت موهوبی عصمت به ررااجع مباررکه آآثارر ددرر
اازز مصونن تشریع حوززۀۀ ددرر فقط ااعظم االعدلل بیت که ااستداللل ااین دداارردد، ووجودد

ددرر موجودد شمارربی مؤکّّدۀۀ بیاناتت قطع طورر به.  نیست توجیه قابل وو معتبر خطاست

عبداالبهاءء حضرتت ووصایایی مقدّّسۀ االوااحح اازز ذذیل مباررکک بیانن جمله اازز مباررکه، آآثارر

:ااست کافی ااددعایی چنین رردد براایی

اانتخابب به كه عمومی عدلل بيت وو االه اامر وولی وو مقدّّسس فرعع...

اابهی جمالل صيانت وو حفظ تحت ددرر شودد تشكيل وو تأسيس عمومم
االفداا لهما ررووحی ااعلی حضرتت اازز فائض عصمت وو حرااست وو

فقد خالفهم وو خالفه من ااست االه عند من ددهند قراارر آآنچه ااست
عاررضض فقد عاررضه من وو االه عصی فقد هم عصا من وو االه خالف
من وو االه جاددلل فقد جاددله من وو االه ناززعع فقد ناززعهم من وو االه

.االه أأنكر فقد أأنكرهه من وو االه جحد فقد جحدهه

ددرر.  ااست میانن ددرر مرجعیت موضوعع خطا، اازز مصونیت مسئلۀ اازز سوٰى

چنین شدهه نوشته اانگلیسی ززبانن به اامراالهوولی حضرتت طرفف اازز که ااییمرقومه

رراا االه اامر وولی ااختیاررااتت حوززۀۀ که ندااررند رراا حق ااین ااحبا اافراادد:  "فرمایندمی

چه یا وو کنند ااطاعت ااوو اازز باید موقعیتی چه ددرر که نمایند ددااوورریی یا نمایند محدوودد
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به ووااضحاًً ررفتارریی وو فکر طرزز چنین.  نمایند رردد رراا ااوو قضاووتت که آآززااددند ووقت

باررۀۀ ددرر رراا قاعدهه وو ااصل همین باید عزیز ااحبایی."  اانجامید خوااهد تفرقه وو آآشفتگی

.ددهند قراارر عمل مالکک نیز ااعظم االعدلل بیت

.ااست بهائی ددیانت آآثارر ددرر مندررجج ررووحانی عمیق مفاهیم اازز یکی عصمت

رراا خودد برددااشت وو فهم طبعاًً مباررکه بیاناتت ددرر تعمق اازز بعد عزیز ااحبایی اازز یک هر

وو گردددد تحمیل ددیگراانن به نباید شخصی نظرااتت ااما.  ددااشت خوااهد موضوعع هر اازز

شوددنمی یافت مباررکه نصوصص ددرر که ااییعقیدهه صوررتت به که شودد بزررگگ آآنقدرر یا

االعدلل بیت به ررااجع خودد اافکارر تباددلل ددرر عزیز ددووستانن.  گردددد عرضه وو متشکّّل

نه وو شماررند کم رراا آآنن مقامم نه که باشند مرااقب باید اامورر، کل مرجع ااعظم،

مواارردد قبیل ااین ددرر که اانذاارریی بهترین.  ددهند نسبت آآنن به آآمیزمبالغه هاییخصیصه

ااختالفف مناسبت به که ااست عبداالبهاءء حضرتت مباررکک بیانن ددااشت، خاطر به باید

:فرموددند مرقومم حضرتت آآنن مقامم باررۀۀ ددرر مؤمنین اازز بعضی بین نظر

گونه ااین کل ما باید بلکه نه ثمریی وو نتیجه مباحث ااین اازز...

آآنچه به وو کنیم فرااموشش بلکه نهیم کنارر ددرر رراا منافساتت وو مباحثاتت
لفظ مباحث ااین ززیراا نماییم قیامم ااست الززمم وو ووااجب اامرووزز که

که ااینست ووااقع حقیقت.  حقیقت نه ااست مجازز معانی نه ااست

ااین وو نماییم ررووشن رراا ظلمانی عالم ااین شدهه متّّفق وو متّّحد کل
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قدسس نفحاتت به برااندااززیم بنیادد رراا بشر بین بیگانگی وو عدااووتت
هداایت نورر به وو کنیم معطر رراا جهانن اابهی جمالل خویی وو خُُلق
رراا جمیع وو براافرااززیم االه محبت خیمهٴ نماییم منورر رراا غربب وو شرقق
وو ررااحت مباررکه شجرههٴ ظل ددرر رراا کل وو ددررآآوورریم آآنن سایهٴ ددرر

گرگانن وو کنیم حیراانن مهربانی شدّّتت اازز رراا ددشمن بخشیم آآسایش
رراا ظالم نماییم االه محبت صحراایی آآهواانن رراا خونخواارر ددررندههٴ

مقتوالنن تسلیم وو تمکین رراا قاتل وو بچشانیم مظلومی حالووتت
جلیل رربب نعوتت وو محامد وو نماییم منتشر توحید آآیاتت بیاموززیم
ااشرقت فریادد وو ررسانیم ااعلی ااووجج به یابهآءءااألبهی نعرههٴ کنیم ترتیل

. ررسانیم ملکوتت ااهل مسامع به رربها نورر به ااألررضض

مباحثِِ گونه ااین ددررگیر که ددااررند تمنّّا عزیز ااحبایی اازز ااعظم االعدلل بیت
اازز مبادداا تا نشوند گرددیدهه نفاقق وو ااختالفف موجب گذشته ااددوواارر ددرر که فقهی بیهوددۀۀ
وو عهد نقش وو مانند بازز اانسانی عالم ووحدتت تروویج قبالل ددرر خودد خطیر ووظیفۀ
ددوورر نظر اازز رراا ااررووااحح وو اافئدهه اافکارر، ووحدتت اایجادد ددرر بهاءءااله حضرتت میثاقق

.ددااررند

تحیاتت تقدیـم با
ااعظم االعدلل بیت ددااررااالنشاءء   
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