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 ، هیئت مجلّلۀ یاران ایران

  معهد اعلی مقّرر فرمودند ، اعظم بیت العدلو  اهلل امر در مورد والیت 2008یه فور  18موّرخ  پیام پیرو

 .  برسانیم هیئت محترمبه اّطالع آن  مطالب زیر را 

در بارۀ  آلمان،  برجستۀاز احبّای یکی  آقای دکتر اودو شفر ترجمۀ فارسی مقالۀ از قرار مسموع

 سؤاالتی را در این مورد برانگیخته است. ، بیت العدل اعظم عصمت موهوبی

شخصی خود   اتنظر ات دیگرنشریّ  و اند"انگاشته  "راست را کژ تحت عنوان کتاب خوددکتر شفر در 

نظور دفاع از امر مبارک و  ایشان به م  .اندبیان داشته  بیت العدل اعظمعصمت موهوبی  کیفیّترا در بارۀ 

که  ند اشتهاظهار دا ،قابل قبول باشداین مفهوم به نحوی که برای دنیایی شّکاک و بدبین برای توضیح 

شخصی   ایشان استدالل عالوهه ب . استآن هیئت اری ذگبه حیطۀ قانون  محدودبیت العدل اعظم  عصمت

  اری ذگمعدود قانون  چند نوبتدر  فقط حال ه تا ب ند که بیت العدل اعظمماینخود را چنین عرضه می 

 و  بوده "دارای ارتباط جهانیکلّی و " یاه مسئلدر بارۀ ایشان،  گفتۀیک از این موارد، به  اند و هرده نمو

   . نداشته است خطاجائزالاز منابع  اّطالعکه احتیاج به کسب  صورت گرفته یاز طریق فرایند گیریتصمیم 

در  ا احبّ وظیفۀ که  اندکرده تر برده و اظهار فراهای ایشان را یک مرحله گیری اد نتیجهمتأّسفانه بعضی از افر

  ی ی هاگذاری قانون  محدود چنین به حیطۀکه است  مواردی منحصر به اطاعت از بیت العدل اعظم خصوص

   شود.می  مربوط

افکار فردی و تبادل ک مبار امر تفّحص و تحقیق در برای احبّای عزیز مایلند  اصوًال بیت العدل اعظم

در مورد  بیان مبارک حضرت عبدالبهاء باید  ولی.  داشته باشند را اکثر آزادی حدّ  الهیتعالیم  بارۀ در

 فرمایند: می  را به خاطر داشت که مبارکهاستنباط از آثار 

استنباط و استخراج افراد علماء را حکمی نه مگر آنکه در تحت تصدیق بیت عدل  ...

همین است که از استنباط و تصدیق هیأت بیت العدل که اعضایش منتخب  درآید و فرق 

گردد ولی از استنباط افراد علماء حکمًا  و مسلّم عموم ملّت است اختالف حاصل نمی 

عیض گردد و وحدت کلمه بر هم خورد و  اختالف حاصل شود و باعث تفریق و تشتیت و تب

 هلل متزلزل گردد. ا  اهلل مضمحل شود و بنیان شریعت  اتّحاد دین
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عالوه بر آنچه  بارۀ وظایف و اختیارات خود  در در حال حاضر که ندارند قصدبیت العدل اعظم 

را ضروری   توضیحاتیبیت العدل اعظم چنین  همین که  .مرقوم دارند توضیحات بیشتریموجود است 

دقیق حوزۀ عمل بیت العدل   در تعییناحبّای عزیز  باشد که موشکافی دوستانهشداری برای باید  دانندنمی 

به  راجعدر آثار مبارکه  ی واضحبیانات اگرچه کر است که ذّ ت الزم به  معهذا.  ست نی  حکمت مقرون بهاعظم 

این استدالل که بیت العدل اعظم  ، وجود داردگذاری قانون  در زمینۀ بیت العدل اعظم عصمت موهوبی

شمار  دۀ بی بیانات مؤّک  طور قطعه ب . نیستوجیه فقط در حوزۀ تشریع مصون از خطاست معتبر و قابل ت

چنین  برای رّد  ءوصایای حضرت عبدالبها مقّدسۀالواح  ازذیل مبارک جمله بیان از در آثار مبارکه،  موجود

 : کافی استی ی اّدعا

 س و ولفرع مقدّ ...
ّ
سیس و تشكیل  أ عموم ت انتخابه كه ب یامر اهلل و بیت عدل عموم ی

  ی حضرت اعل و حراست و عصمت فائض از یانت جمال ابه شود در تحت حفظ و صی 

نچه قرار دهند من عند اهلل است من خالفه و خالفهم فقد خالف  آ است  ا لهما الفد ی روح

اهلل و من عارضه فقد عارض اهلل و من نازعهم فقد نازع اهلل و   ی اهلل و من عصا هم فقد عص

 . نكر اهللأنكره فقد أهلل و من  ا من جادله فقد جادل اهلل و من جحده فقد جحد

ای که از طرف حضرت  در مرقومه  .موضوع مرجعیّت در میان است ،از خطا نیّتمسئلۀ مصو از سوی  

 
ّ
اختیارات   حوزۀکه "افراد احبّا این حّق را ندارند   :فرمایندمی یسی نوشته شده چنین لامراهلل به زبان انگولی

 
ّ
آزادند   یا چه وقتو  کنندباید از او اطاعت  اوری نمایند که در چه موقعیّتیدنمایند یا  محدوداهلل را  امر ولی

احبّای   "به آشفتگی و تفرقه خواهد انجامید. واضحًا رفتاریطرز فکر و که قضاوت او را رّد نمایند.  چنین 

 . مالک عمل قرار دهند  نیز بیت العدل اعظم   بارۀرا در  اصل و قاعدهعزیز باید همین 

یک از احبّای عزیز   هراز مفاهیم عمیق روحانی مندرج در آثار دیانت بهائی است.  یکی  عصمت 

  شخصی  اّما نظرات خواهد داشت. موضوع  هراز را  خود برداشت  فهم و طبعًا بیانات مبارکهدر بعد از تعّمق 

یافت   هنصوص مبارککه در ای عقیده به صورت  که شودآنقدر بزرگ  یا و نباید به دیگران تحمیل گردد

، مرجع کّل  بیت العدل اعظم راجع به خود  تبادل افکاردوستان عزیز در  . گرددمتشّکل و عرضه  شود نمی 

  . آمیز به آن نسبت دهندی مبالغهیها نه خصیصه  و م شمارندک آن را  مقام نه  باید مراقب باشند که امور،

  حضرت عبدالبهاء است که به بارک مخاطر داشت، بیان ه ب باید بهترین انذاری که در این قبیل موارد

 : فرمودند مرقوممقام آن حضرت  بارۀبعضی از مؤمنین در   مناسبت اختالف نظر بین

را در   گونه مباحثات و منافسات از این مباحث نتیجه و ثمری نه بلکه باید ما کّل این...

یم زیرا این  یآنچه که امروز واجب و الزم است قیام نما ه کنار نهیم بلکه فراموش کنیم و ب
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حقیقت واقع اینست که کّل متّحد و   .مباحث لفظ است نه معانی مجاز است نه حقیقت

یم و این عداوت و بیگانگی بین بشر را بنیاد  ی را روشن نما متّفق شده این عالم ظلمانی

نور هدایت  ه را معّطر کنیم و ب نفحات قدس ُخلق و خوی جمال ابهی جهانه براندازیم ب

یم خیمۀ محبّت اهلل برافرازیم و جمیع را در سایۀ آن درآوریم و کّل  یا منّور نما ر شرق و غرب

را در ظّل شجرۀ مبارکه راحت و آسایش بخشیم دشمن را از شّدت مهربانی حیران کنیم و  

یم ظالم را حالوت مظلومی  ی گرگان درندۀ خونخوار را آهوان صحرای محبّت اهلل نما

یم و محامد و  ین و تسلیم مقتوالن بیاموزیم آیات توحید منتشر نما بچشانیم و قاتل را تمکی 

اوج اعلی رسانیم و فریاد اشرقت األرض  ه نعوت رّب جلیل ترتیل کنیم نعرۀ یابهآءاألبهی ب

  .مسامع اهل ملکوت رسانیم ه نور ربّها به ب

دۀ فقهی که در ادوار  بیهو  مباحث   گونهاین  گیرکه در ندداربیت العدل اعظم از احبّای عزیز تمنّا 

تا مبادا از وظیفۀ خطیر خود در قبال ترویج وحدت عالم   نشوند هموجب اختالف و نفاق گردیدگذشته 

از نظر دور   رادر ایجاد وحدت افکار، افئده و ارواح  مانند و نقش عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل انسانی باز

 . دارند

 ات یّ تح   ـمیبا تقد 

 بیت العدل اعظم  داراالنشاء

 انها ی اهلل بن دیّ ش      یالمللن یب  غی دارالتّبل   ۀلیجل ۀعصب 

 بهاء اهلل  هیعل      …مشاور ارجمند 
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