جمموعة نصوص عن

صادرة عن دائرة األحباث

التابعة لبيت العدل األعظم
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املق ّدمة

شهد اليوم األول من رضوان سنة  120بديع ،أي  21أبريل ،1963
الذي وافق الذكرى املئوية إلعالن هباء هللا عن رسالته السماويّة يف بغداد،
األول لبيت
حداثً اترخييّا مل تعرف اإلنسانيّة مثله من قبل ،أال وهو االنتخاب ّ
العدل األعظم ،من قِبَ ِل أعضاء ستة ومخسني حمفالً روحانياً مركزيً كانت
قائمة يف ذلك التاريخ.
شرف األعضاء التّسعة لبيت العدل األعظم االحتفال حبضورهم مجيعاً
ّ
فور انتخاهبم ،ذلك االحتفال الفريد ابليوبيل األعظم الذي انعقد يف لندن،
ابجنلرتا ،من  28أبريل إىل  2مايو  ،1963حيث اجتمع فيه أكثر من ستّة
آالف من البهائيّني من مجيع أحناء العامل ،وقُ ِّدم هؤالء األعضاء التسعة فردا
فردا للمجتمعني هبذا االحتفال العاملي العظيم ،وبذلك "عرفهم عموم اجلامعة
البهائيّة ابلعامل" كما وعد حضرة عبد البهاء يف أحد ألواحه املباركة.
"قمة" النّظام
إن بيت العدل األعظم الذي وصفه شوقي أفندي أبنّه ّ
مرتحنة" ،و"األداة العليا لرابطة
اإلداري البهائي ،و"امللجأ األخري حلضارة ّ
الشعوب ( )Commonwealthالبهائية" ،ال ميكن اعتباره هيئة شورى
فحسب ،ألنّه ميتاز ابلوعود اليت أكدها له هباء هللا وعبد البهاء بكونه حم ّط
إهلام ومشموالً ابلعصمة والصواب .ويتأ ّكد ذلك االمتياز عندما يؤخذ يف
االعتبار املهام واملسئوليّات اليت أنيط به .إن وجود هيئة على رأس ال ّدين
املشرع مث تستطيع تعديل أو
تستطيع التشريع يف األمور اليت مل ينصص عليها ّ
نسخ ما قامت به من تشريع يف زمن الحق ،هو أمر يضفي على دورة هباء
هللا برمتها املرونة اليت مل تر األدين السابقة شبهها .إن بيت العدل األعظم
3

جزء ال يتجزأ من "أساس اثبت راسخ متني ال تزعزعه أريح العامل وال
إشارات األمم" وضعت يد القدرة أمـر هباء هللا عليه ،واملنارة املمتد نورها
الزمان بعد صعود شوقي أفندي ليجعل يوم هللا هذا ،يوم ظهور هباء
مدى ّ
هللا" ،لن يعقبه الليل".
وقد برهنت تلك اهليئة اجلليلة ،بيت العدل األعظم ،منذ اللحظة األوىل
من أتسيسها ،على قدرهتا على القيام ابملهام واملسئوليّات املنتظرة منها.
فتوالت املشاريع العامليّة النطاق منذ  ،1964وهي مشاريع هتدف إىل مواصلة
حتقيق مقاصد اخلطة اإلهليّة لعبد البهاء؛ ونُ ِشَر كتاب األقدس ؛ وتـُ ْرِمجَت
انتشَرت اآلاثر املق ّدسة لبهاء هللا والباب وعبد البهاء وشوقي
وطُبِ َعت و َ
أفندي؛ وطبقت قوانني وأحكام من كتاب األقدس على نطاق العامل البهائي
وأتسس األمر اإلهلي يف البقيّة الباقية من أقطار العامل؛ وارتفع عدد
أبمجله ؛ ّ
اهليئات اإلداريّة املركزيّة إىل أكثر من ثالثة أضعاف ما كانت عليه يوم
أتسيس بيت العدل األعظم ؛ وخرج ال ّدين البهائي من طور اجملهوليّة إىل
عرصة املشاهدة والظهور؛ واكتسب الرتابط املتني الذي نسج شوقي أفندي
اجملتمع البهائي العاملي عليه عند وفاته يف  – 1957اكتسب حيويّة وقوة مل
ورقي مستمرين ؛ وانتشرت يف العامل البهائي مناهج التعلّم
تزل يف ّ
تطور ّ
والتكوين اهلادفة إىل مت هيد الطريق لدخول أعداد متزايدة من أهل العامل إىل
وتوحدت الرؤى لدى املؤمنني بدين هباء هللا
حظرية دين هللا ؛ وتبلورت ّ
وترّكزت جهودهم بفضل مراسالت وتوضيحات بيت العدل األعظم املنهمرة
الرب.
من جبل ّ
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أما على الصعيد ال ّدويل ،فقد قام بيت العدل األعظم بتقوية الروابط اليت
وعزز
كان قد بعثها شوقي أفندي مع هيئة األمم املتّحدة ووكاالهتا املختلفةّ ،
مشاركة البهائيّني يف أنشطة هيئة األمم املتّحدة االجتماعيّة واالقتصاديّة،
الفعالة يف القمم األمميّة واملؤمترات العامليّة
وأع ّد ملشاركة اجملتمع العاملي البهائي ّ
القمة األلفيّة
اليت نظمتها هيئة األمم املتّحدة وابلذات يف قمة األرض و ّ
توجه بيت العدل األعظم
والذكرى اخلمسني لتأسيس هيئة األمم املتّحدة ،و ّ
إىل ملوك ورؤساء العامل الفتا انتباههم إىل ما دعاهم إليه هباء هللا أن يتفقوا
ويؤسسوا السالم العام يف العامل ،ودعا قادة األدين إىل تدبّر
فيما بينهم ّ
مسئولياهتم الوجدانيّة اجلسيمة حنو إرساء روح األلفة واحملبّة بني اجلاليات
ال ّدينيّة املختلفة اليت تتطلع إليهم وهتتدي بتوجيهاهتم ،على أساس أن دين هللا
واحد واجلنس البشري واحد.
ودأب بيت العدل األعظم على تشجيع البهائيّني على بعث املشاريع
االجتماعيّة واالقتصاديّة والرتبويّة والزراعيّة واهلادفة إىل احملافظة على البيئة،
منواً يف العامل ،وعلى مشاركة اجملتمع املدين ابلعامل يف
وذلك يف اجملتمعات األقل ّ
جمهوده ونشاطه كلّما وأينما كان متفقاً مع املبادئ البهائيّة.
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احملتوايت

ّأوال  :من آاثر حضرة هباء هللا
اثنيا  :من آاثر حضرة عبد البهاء
اثلثا  :من توقيعات حضرة شوقي أفندي
رابعا  :من رسائل بيت العدل األعظم
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من آاثر حضرة هباء هللا
املختصة للخريات إىل هللا مظهر اآلايت ليس
 - 1قد رجعت االوقاف
ّ

يتصرف فيها االّ بعد اذن مطلع الوحي ومن بعده يرجع احلكم
الحد ان ّ
إىل االغصان ومن بعدهم إىل بيت العدل ان حت ّقق أمره يف البالد

ليصرفوها يف البقاع املرتفعة يف هذا األمر وفيما أمروا به من لدن مقتدر

قدير واالّ ترجع إىل اهل البهآء الّذين ال يتكلمون االّ بعد اذنه وال
حيكمون االّ مبا حكم هللا يف هذا اللّوح اولئك اوليآء النّصر بني
السموات واالرضني ليصرفوها فيما ح ّدد يف الكتاب من لدن عزيز
كرمي.

(كتاب األقدس – فقرة )42

 - 2اي رجال العدل كونوا رعاة اغنام هللا يف مملكته واحفظوهم عن

ال ّذائب الّذين ظهروا ابالثواب كما حتفظون أبنآئكم كذلك ينصحكم

الـنّاصح األمني.

(كتاب األقدس – فقرة )52

 - 3إ ّن أمور امللّة َمنوطةٌ برجال بيت العدل اإلهلي أولئك أمنآء هللا بني
عباده ومطالع األمر يف بالده.
للركنني اجملازاة واملكافأة.
ي حزب هللا إ ّن ّ
مرّب العامل هو العدل ألنـّه حائز ّ
كل يوم يقتضي أمراً
الركنان مها الينبوعان حلياة أهل العامل .وحيث إ ّن ّ
وهذان ّ
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ليقرروا
كل حني يستدعي حكماً فلذلك ترجع األمور إىل وزراء بيت العدل ّ
و ّ
ما يرونه موافقاً ملقتضى الوقت .والّذين يقومون على خدمة األمر لوجه هللا
الكل إطاعتهم .واألمور
أولئك ملهمون ابإلهلامات الغيبيّة اإلهليّة وجيب على ّ
السياسيّة كلُّها ترجع إىل بيت العدل .و ّأما العبادات فرتجع إىل ما أنزله هللا يف
ّ
الكتاب.
(لوح البشارات  -البشارة الثّالثة عشرة)

 - 4وما مل يكن منصوصاً من احلدود يف الكتاب صراحة جيب على أمناء

بيت العدل التّشاور فيه وإجرآء ما يستحسنونه .إنـّه يلهمهم ما يشاء وهو
املدبّر العليم.

( كلمة هللا يف الورق الثامن من الفردوس األعلى )

 - 5نوصي رجال بيت العدل وأنمرُه ْم حبفظ العباد وصيانة اإلماء
واألطفال .وجيب أن يراعوا يف مجيع األحوال مصاحل العباد .طوىب ألمري

توجه إىل الفقري ولعادل أخذ ح ّق املظلوم من الظّامل
ولغن ّ
أخذ يَ َد األسري ٍّّ
وألمني عمل ما أمر به من لدن آمر ٍّ
قدمي.
( كلمة هللا يف الورق التّاسع من الفردوس األعلى )

 - 6إ ّن األساس األعظم الذي أُنيطت به إدارة العامل اإلنساين هو :
حّت يراتح
ّأوالً  -جيب على وزرآء بيت العدل أن حي ّققوا ُّ
الصلح األكرب ّ
وضروري َّ
ألن
العامل ويتخلّص من املصاريف الباهظة .وهذا األمر واجب
ٌّ
احلرب والنّزاع مها أساس التعب واملشقَّةِ.
(لوح ال ّدنيا  -جمموعة من ألواح حضرة هباء هللا  -ص) 106
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 - 7ويف أصول األحكام الّيت سبق نزوهلا يف كتاب األقدس وسائر األلواح
الرؤساء العادلني وأمناء بيت العدل .ويرى
قد أحيلت األمور إىل امللوك و ّ
اق ن ّـري العدل ابلبصر
معن يف ما ذُكَِر إ ْشر َ
املتبصرون بعد التّ ّ
املنصفون و ّ
و ِ
البص ْ َرية.
( لوح ال ّدنيا  -جمموعة من ألواح حضرة هباء هللا  -ص) 110

الرمحة ألمراء األرض ووزرائها ما يضمن
 - 8ولقد كتبنا مبحض الفضل و ّ
شر الظّاملني
احلفظ واحلراسة واألمن واألمان للعباد لعلّهم يظلّوا حمفوظني من ّ

إنـّه هو احلافظ النّاصر املعني.
األيم
وجيب على رجال بيت العدل اإلهلي أن جيعلوا رائدهم يف اللّيايل و ّ
ما أشرق من أفق مساء القلم األعلى يف تربية العباد وتعمري البالد وحفظ
النّفوس وصيانة النّاموس.
( لوح اإلشراقات – جمموعة من ألواح حضرة هباء هللا – ص ) 23

 - 9إ ّن دين هللا ومذهبه قد نـُِّزًل وظهر من مساء مشيئة مالك القدم حملض
ّاحتاد أهل العامل واتّفاقهم فال جتعلوه سبب االختالف والنّفاق .ومل يزل
السبب األعظم والوسيلة الكربى لظهور ّنري
ال ّدين اإلهلي و ّ
الشريعة الرّابنيّة ّ
منو العامل وتربية األمم واطمئنان العباد وراحة من يف البالد
اال ّحتاد وإشراقه .و ّ
السبب األعظم هلذه العطيّة الكربى
منوط ابألصول واألحكام اإلهليّة .فهي ّ
السرمديّة .فليبذل رؤساء
هتب كأس البقاء وتعطي احلياة اخلالدة ومتنح النّعمة ّ
األرض وعلى اخلصوص أمناء بيت العدل اإلهلي اجلهد اجلهيد لصيانة هذا
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الرعيّة
املقام ويعملوا على إعالئه وحفظه .وكذلك جيب عليهم تف ّقد أحوال ّ
كل حزب من األحزاب وأحواهلم .نطلب من مظاهر
واالطّالع على أعمال ّ
اهلمة عسى أن يرتفع اخلالف
الرؤساء أن يبذلوا ّ
القدرة اإلهليّة أعين امللوك و ّ
من بني الربيـّ ّّة ويستنري اآلفاق بنور االتّفاق.
(جمموعة من ألواح حضرة هباء هللا  -اإلشراق التّاسع– ص 28و)29
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من آاثر حضرة عبد البهاء
 - 1إ ّن عبد البهاء يف طوفان اخلطر وميقت بشدة اختالف اآلراء....
احلمد هلل ليست هناك أسباب لالختالف.
حضرة ا ألعلى هو صبح احلقيقة قد أضاء إشراق نوره مجيع األرجاء.
ابلنري األعظم األهبى .اجلمال املبارك هو املوعود يف مجيع
وهو أيضا ّ
املبشر ّ
السدرة املشتعلة يف طور
الكتب والصحف والزبر واأللواح والظهور املتجلّي يف ّ
سيناء .كلّنا ،أفراداً ومجاعات ،خدمة عتبتيهما ولدى اببيهما خاشعون...
يتفوه
املقصود هو هذا :أنّه قبل انقضاء ألف سنة ،ليس ألحد أن ّ
حّت ولو لي ّدعي مقام الوالية .كتاب األقدس هو مرجع مجيع األمم
بكلمةّ ،
وفيه ّنزلت األحكام اإلهليّة .األحكام غري املذكورة يف الكتاب ترجع إىل قرار
بيت العدل (األعظم).
لن تكون هناك أسباب للخالف .ومن يتـع ّد بعد ذلك فأولئك هم
الناعقون وأولئك هم الظاملون وأولئك هم األعداء املبغضون .حذار حذار

من أن تقوم نفس ابفتعال انشقاق أو إاثرة فتنة .إذا ما حصل اختالف يف
حيل تلك املشاكل فوراً ،وما يقرره أبغلبيّة
اآلراء فإ ّن بيت العدل األعظم ّ
األصوات هو عني احلقيقة .أل ّن بيت العدل األعظم حتت محاية وعصمة
ظل جناح
وصون سلطان األحديّة .سوف حيفظه من اخلطأ وحيميه يف ّ
قدسيّته وعصمته .من خيالفه يكون مردوداً ويف العاقبة مقهوراً.
يُنتخب بيت العدل األعظم طبقاً للرتتيب والنّظام املتّبع يف انتخاب
الربملاانت األوربيّة .وملا هتتدي البلدان ،تقوم بيوت عدل تلك البالد املختلفة
ّ
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أي وقت يقوم مجيع األحبّاء يف كل ال ّدير
ابنتخاب بيت العدل األعظم .يف ّ
بتعيني وكالء هلم ،الّذين ينتخبون بدورهم ممثلني عنهم .هؤالء املمثلون
ينتخبون هيئة ،تلك اهليئة هي بيت العدل األعظم.
إ ّن أتسيس ذلك البيت غري مشروط إبميان مجيع دول العامل .مثالً ،إذا
أي اضطراب ،يقوم األحبّاء يف إيران ابنتخاب
مسحت الظروف ولن حيصل ّ
ممثلني عنهم ،كذلك أحبّاء أمريكا واهلند ومناطق أخرى ينتخبون أيضا ممثلني،
الّذين ينتخبون بدورهم بيت عدل .ذلك البيت هو بيت العدل األعظم.
والسالم.

(مكاتيب عبد البهاء – اجلزء الثالث – ص  501/500مرتجم عن الفارسيّة ،اخلطوط العريضة أصلها عرّب)

الشريعة اإلهليّة
تكون أساس ّ
 .... - 2هلذا فإ ّن املسائل الكلّيّة اليت ّ
منصوص عنها ،أ ّما القوانني الفرعيّة فرتجع إىل بيت العدل .واحلكمة يف هذا
الزمان ال يستمر على نفس املنوال ،فالتّغيري والتّبديل من لوازم
هو أ ّن ّ
الزمان واملكان .هلذا يتخذ بيت العدل اإلجراء مبقتضاه.
اإلمكان و ّ
أي قرار تبعاً لرأيه أو فكره،
ال جمال للظّ ّن أب ّن بيت العدل سوف يتّخذ ّ
استغفر هللا ،إن قرارات وأحكام بيت العدل األعظم جتري إبهلام وأتييد روح
القدس ،ألنّه يف حصن ومحاية وصيانة مجال القدم ،وإتباع قراراته فرض مسلّم
ألي نفس كانت من ذلك أبداً.
مفر ّ
و واجب حمتّم وال ّ

الرحيم،
الرمحن ّ
قل اي قوم إ ّن بيت العدل األعظم حتت جناح ربّكم ّ
أي صونه ومحايته وحفظه وكالئته ،ألنّه أمر املؤمنني املوقنني إبطاعة تلك
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العصبة الطيبة الطّاهرة ،والث ـ ِ
لة املق ّدسة القاهرة ،فسلطتها ملكوتيّة رمحانيّة
ّ
ّ
وأحكامها إهلاميّة روحانيّة.
ابالختصار هذا هو املقصود من احلكمة يف إرجاع أحكام اجملتمع
إىل بيت العدل .فشريعة الفرقان أيضا مل تنصص على مجيع األحكام ،كالّ،
املهمة كانت
كل املسائل ّ
وال ُعشر عُشر املعشار منها كان منصوصا .ومع أ ّن ّ
الشك أنّه كان هناك آالف األحكام اليت مل أيت
مذكورة ابل ّذات ،لكن
ّ
الشريعة ،وجاء أفراد
ذكرها ،فقام علماء العصور التّالية ابستنباطها من قواعد ّ
املنزلة األصليّة ،وقد طُبِّ َقت مجيعها.
منهم ابستنتاجات متضاربة من األوامر ّ
اليوم عمليّة االستنباط هذه ترجع إىل بيت العدل ،وال يـُ ْعتَ َمد على ما
يستنبطه أو يستنتجه العلماء إالّ إذا صادق عليه بيت العدل .الفرق هو
هذا :أنّه لن حيصل اختالف ممّا تستنتجه وتص ّدق عليه هيئة بيت العدل
الذي انتخب أعضاؤه وعرفهم عموم اجلامعة البهائيّة ابلعامل ،بينما ما
يستنتجه أفراد العلماء واحلكماء يكون حتماً ابعثاً للتّفرقة والتّشتّت والتّبديد،
وسبب اضمحالل وحدة كلمة دين هللا وتزلزل بنيان شريعة هللا.
(مرتجم من كتاب "رحيق خمتوم"– جملد  1ص  ،372/1اخلطوط العريضة أصلها عرّب)

 - 3خالصة القول هو أنّه قبل انتهاء ألف سنة ليس ألحد أن يتن ّفس
الرعيّة اخلاضعة املطيعة ألوامر هللا وأحكام
الكل أنفسهم من ّ
بكلمة .فليعترب ّ
بيت العدلَ .م ْن حييد ولو بقدر رأس إبرة عن حكم بيت العدل العمومي أو
يرتدد يف اإلذعان له يكون مردوداً ومطرودا.
ّ
(مرتجم من منتخبايت از مكاتيب حضرت عبد البهاء -اجلزء األول – ص  65الفقرة ) 33
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ابلرجال
وأما بيت العدل بنصوص قاطعة يف شريعة هللا ا ْختُ َّ
ّ - 4
ص ّ
وسيُظْ ِه ُر هذه احلكمة كظهور ال ّشمس يف رابعة النّهار.
حكمةً من عند هللا َ
(من مكاتيب عبد البهاء  -طبعة الربازيل  139بديع  -ص ) 130

 - 5احلمد هلل مجيع تلك األبواب مسدودة يف األمر املبارك .ألنّه قد
كل اخلالفات.
ّ
حيل مجيع املشاكل ويدفع أذى ّ
تعني مرجع خمصوص  -مرجع ّ
كل ما يقضي به بيت
كذلك بيت العدل العمومي فانه حيل مجيع املشاكل ،و ّ
يتأسس بعد
كل نفس ختالف تكون مردودة .ولكن مل ّ
العدل هو املقبول ،و ّ
املشرع للقوانني.
بيت العدل ّ
هكذا يشاهد أنّه مل ترتك أسباب للخالف ،لكن اهلواجس النفسانيّة هي
شك
سبب االختالف كما هو احلال مع الناقضني .ال يوجد عند الناقضني ّ
ألّنم ال يعرفون
جرهتم إىل هذا احلال .ال ّ
يف امليثاق ولكن األغراض النّفسانيّة ّ
ما يعملون ّ -إّنم يعلمون جيّداً ،ومع ذلك يظهرون االعرتاض.
( مرتجم  -من مكاتيب عبد البهاء  -طبعة الربازيل  139بديع  -ص ) 243

ويل أمر هللا  -وبيت العدل العمومي الذي
 - 6والفرع املق ّدس ّ -
أي ّ
ؤسس ويُش ّكل ابنتخاب العموم ،كالمها حتت حفظ ومحاية اجلمال األهبى
يُ ّ
كل ما
وحراسة العصمة الفائضة من حضرة األعلى ،روحي هلما الفداءّ ،

يقررانه من عند هللا .من خالفه وخالفهم فقد خالف هللا ،ومن عصاهم فقد
ّ

عصى هللا ،ومن عارضه فقد عارض هللا ،ومن انزعهم فقد انزع هللا ،ومن
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جادله فقد جادل هللا ،ومن جحده فقد جحد هللا ،ومن أنكره فقد أنكر

هللا ،ومن احناز وافرتق واعتزل عنه ،فقد اعتزل واجتنب وابتعد عن هللا،

ويل
عليه غضب هللا ،عليه قهر هللا وعليه نقمة هللا .إنّه إبطاعة من هو ّ
ومصوان ،فيجب على أعضاء بيت
أمر هللا يبقى حصن أمر هللا املتني حمفوظًا
ً
العدل ومجيع األغصان واألفنان وأيدي أمر هللا كمال الطّاعة والتمكني
لويل أمر هللا.
واالنقياد والتّ ّ
وجه واخلضوع واخلشوع ّ
( ألواح وصاي حضرة عبد البهاء  -الرتمجة العربيّة  -طبعة مصر  104ب 1948 -م  -ص  11و )12

ومصوان من ك ّل
كل خري
ً
ّ - 7أما بيت العدل الذي جعله هللا مصدر ّ
عاما وأن يش ّكل من النّفوس املؤمنة ،وجيب
خطأ ،فيجب أن يُنتخب
انتخااب ًّ
ً
أن يكون أعضاؤه مظاهر تقوى هللا ومطالع العلم والنّهى ومن الثابتني يف دين
هللا واحملبّني خلري مجيع نوع اإلنسان .واملقصود ببيت العدل هو بيت العدل
العمومي .واملقصود هو أن يُش ّكل يف مجيع البالد بيوت عدل خصوصيّة
ِ
كل األمور
وهذه تَـْنـتَخب بيت العدل العمومي .وهذا اجملمع هو مرجع ّ
ومؤسس القوانني واألحكام اليت مل ترد يف النّصوص اإلهليّة .ويف هذا اجمللس
ّ
الرئيس املق ّدس هلذا اجمللس
وويل أمر هللا هو ّ
ُحتَ ُّل مجيع املسائل املشكلةّ .
والعضو األعظم املمتاز الذي ال ينعزل .وإذا مل حيضر بذاته االجتماعات
ضره العموم،
فيختار انئباً ووكيالً عنه .وإذا اقرتف أحد األعضاء ذنباً يلحق ّ
األمة .وبيت
لويل أمر هللا خاصة ،و ّأما انتخاب غريه فمن ّ
حق ّ
فأمر إخراجه ّ
القوة التّنفيذيّة .والتّشريع جيب
العدل هذا هو مصدر التّشريع ،واحلكومة هي ّ
حّت
أن يكون مؤيّداً ابلتنفيذ ،والتنفيذ جيب أن يكون ظهرياً ومعيناً للتّشريعّ ،
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القوتني والتئامهما متانة ورزانة دعائم العدل
حيصل من ارتباط هاتني ّ
واإلنصاف ،فتصري األقاليم جنّة نعيم وفردوساً أعلى.
( ألواح وصاي حضرة عبد البهاء  -الرتمجة العربيّة  -طبعة مصر  104ب 1948 -م  -ص )15

الرب
 - 8فأساس عقائد أهل البهاء ،روحي هلم الفداء ،هو :أ ّن حضرة ّ
ومبشر مجال القدم ؛ وحضرة مجال
األعلى مظهر الوحدانيّة والفردانية اإلهليّة ّ
األهبى ،روحي ألحبّائه الثابتني فداء ،املظهر الكلّي اإلهلي ومطلع احلقيقة
الكل -
كل أبمره يعملون .ومرجع ّ
كل عباد له و ّ
املق ّدسة الرّابنيّة ،وما دون ّ -
كل مسألة غري منصوصة ترجع إىل بيت العدل العمومي،
كتاب األقدس  -و ّ
حق وهو مراد هللا.
يقرره بيت العدل ابالتّفاق أو أبكثرية اآلراء هو ّ
كل ما ّ
و ّ
رب امليثاق.
أحب الشقاق وأظهر الـنّفاق وأعرض عن ّ
َمن جتاوز عنه فهو ممّن ّ
واملراد هو بيت العدل العمومي الذي يُنتخب من مجيع البالد ،مبعىن أ ّن
أحبّاء الشرق والغرب املوجودين ينتخبون األعضاء بقاعدة االنتخاب
املصطلح عليها يف بالد الغرب كاإلجنليز .وجيتمع هؤالء األعضاء يف مكان
كل ما وقع فيه االختالف أو يف املسائل املبهمة أو يف املسائل
ويتذاكرون يف ّ
يقررونه هو كالنص .وحيث أ ّن بيت العدل هو
كل ما ّ
الغري املنصوصة .و ّ
واضع قوانني املعامالت الغري املنصوصة فهو أيضا يستطيع نسخ تلك القوانني
قانوان يف مسألة ويُعمل به ،ولكن بعد مائة
 يعين أ ّن بيت العدل يضع اليوم ًسنة حيصل تغيري كلّي يف احلالة العموميّة وحيصل اختالف يف األزمان،
فيستطيع بيت العدل الثاين أن يب ّدل تلك املسألة القانونيّة حسب اقتضاء
16

نصا صرحيًا إهليَّا .فالواضع هو بيت العدل والنّاسخ
الزمان ،ألنـّها مل تكن ًّ
ّ
أيضا هو بيت العدل.
( ألواح وصاي حضرة عبد البهاء  -الرتمجة العربيّة  -طبعة مصر  104ب 1948 -م  -ص  19و )20

الكل يقتبس من
... - 9فليس لنفس ّ
حق يف رأي واعتقاد خمصوص ،بل ّ

كل خمالف يف ضالل مبني
مركز األمر وبيت العدل  -وما عدامهاّ ،
وعليكم البهاء األهبى.
(ختام ألواح وصاي حضرة عبد البهاء)

من أقوال حضرة عبد البهاء
 - 10وخالصة القول  :إ ّن العصمة ال ّذاتيّة حمصورة يف املظاهر الكلّيّة
لكل نفس مق ّدسة .مثالً :لو يتش ّكل بيت الـعدل
والعصمة الصفاتيّة موهوبة ّ
أي ابنتخاب مجيع امللّة ،فإنّه يكون حتت عصمة
الـعمومي ابلشرائط الّالزمةّ ،
ويقرره بيت العدل ابتّفاق
ّ
كل ما مل ينصص عليه يف الكتاب ّ
احلق ومحايته .و ّ
اآلراء أو األكثرية ،فإ ّن ذلك القرار واحلكم يكون حمفوظاً من اخلطأ .واحلال
لكل فرد من أعضاء بيت العدل العصمة ال ّذاتيّة .ولكن هيئة بيت
أنّه ليس ّ
تسمى ابلعصمة املوهوبة.
العدل حتت محاية احل ّق وعصمته .وهذه ّ
( النور األهبى يف مفاوضات عبد البهاء  -طبعة مصر  -سنة  1928ص )153

(أي حضرة هباء هللا) بتأسيس بيت العدل الذي
 - 11لقد أمر حضرته ّ
أي كامل الوحدة واالندماج بني
املهمة السياسيّة و ّ
جيمع بني ّ
املهمة ال ّدينيّةّ ،
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املؤسسة هي حتت حفظ ومحاية حضرة هباء هللا
السلطة ال ّدينيّة وال ّدولة .هذه ّ
ّ
نفسه .وسوف يقام أيضا بيت عدل عاملي ،أو
عمومي ،قراراته تكون وفقاً
ّ
يقرره بيت العدل األعظم يكون ُمطَاَعاً
ألوامر وتعاليم حضرة هباء هللا ،وما ّ
من كامل اجلنس البشري .وبيت العدل العمومي هذا سوف يوجد ويُنتخب
ِ
كل العامل سيأيت حتت إدارته.
من قبَ ِل بيوت العدل ابلعامل أمجع ،و ّ
( من خطاب حلضرة عبد البهاء ابلواليت املتحدة وكندا سنة ) 1912
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من توقيعات حضرة شوقي أفندي
الروحانية وتسيريها  ،فأه ّم شيء
ّ - 1أما فيما ّ
خيص ترتيب أمور األحبّاء ّ
الروحانية يف كل مركز ،ألنّه على هذا
اآلن هو تقوية أسس احملافل املق ّدسة ّ
ويستقر يف
األساس احملكم املتني سوف يستوي بيت العدل األعظم اإلهلي
ّ
األيم .وعندما يرتفع هذا البنيان األعظم على ذلك األساس األقْـ َوم،
مستقبل ّ
تنكشف وتظهر ابلتـّدريج النـّواي املق ّدسة اإلهليّة واحلِ َكم واملعاين الكلّيـّ ّّة
الرموز واحلقائق امللكوتيّة ،وهي اهلامات غيبيّة من ودائع أمر حضرة هباء هللا
وّ
يف ألواح وصاي حضرة عبد البهاء املباركة.
( من توقيع إىل أحبّاء الشرق بتاريخ  19ديسمرب  - 1922مرتجم عن الفارسيّة )

اهلمة
 -2عندما تعمل هذه احملافل احمللية منها واملركزية ،بكامل االنسجام و ّ
والفعالية يف مجيع أحناء العامل البهائي ،تكون قد توفّرت الوسيلة الوحيدة
أسس هذه اهليئة العليا فإ ّّنا سوف
لتأسيس بيت العدل األعظم .وعندما تت ّ
تنظر إىل الوضع برمته من جديد وتضع املبدأ الذي سوف تدار به شؤون أمر
هللا على املدى الذي تراه مالئما.
( من توقيع مؤرخ  12مارس 1923م – مرتجم عن اإلجنليزية )

تبين
 -3إ ّن موالان احملبوب يف ألواح وصايه املباركة ؛ ال يدعوان فحسب إىل ّ
نظم حضرة هباء هللا العاملي اجلديد بدون حت ّفظ ،بل أيضاً كشف النقاب عن
أهليّته جلميع أهل العامل .إنّه لسابق ألوانه وجرأة مفتعلة من طرفنا أن حناول
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تقدير قيمتها كامالً ،أو نقف على دقيق معانيها يف غضون م ّدة قصرية كهذه
الزمن منذ استهالهلا .لكي حنصل على فهم أكثر وضوحا ومشوليّة ملا
من ّ
تضمنه (ألواح الوصاي) علينا أن نعتمد على الزمن وهداية بيت
تق ّدمه وت ّ
العدل األعظم اإلهلي.
( من توقيع بتاريخ  23فرباير  - 1924مرتجم عن اإلجنليزيّة)

 -4إ ّن املقصود من التأكيدات املتتابعة املرّكزة ال ّداعية إىل تقوية تلك احملافل
الروحانية وتدعيمها ،هو هذا  :أن يزداد أساس أمر هللا اتساعاً واستحكاماً
ّ
أي خلل على النّظام اإلهلي ،وأن تقام
يوماً بعد يوم ،وأن ال يطرأ أبداً ّ
روابط جديدة ومتينة بني الشرق والغرب ،وأن حتفظ وحدة أمر هللا وتستنري
ـقر على تلك احملافل بيوت عدل
جبماله البديع أنظار أهل العامل ،فتـقوم وتست ّ
ص ُر بيت العدل العمومي
إهليّة ،ويرتفع على بيوت العدل اخلصوصيّة هذه ،قَ ْ
ال َـم ِشـيد على أحسن نظام وترتيب وكمال وجالل ،دون تعويق أو أتخري.
وملا يظهر بيت العدل العمومي من حيّز اآلمال إىل حيّز العمل والشهود
ّ
كل األكناف واألقاليم ،تقوم تلك اهليئة اجمللّلة،
يف
ويشتهر
صيته
تفع
ر
وي
ّ
املستفيضة واملستم ّدة السند من اإلهلامات اإلهليّة ،بوضع وتنفيذ مشروعات
ؤسسات الباهرة وهي راكزة مرتكزة
متقنة واإلقدام على أنشطة عامليّة وإقامة امل ّ
الرزين لكامل اجلامعة البهائيّة يف الشرق والغرب .هبذه
على األساس املتني ّ
الكيفيّة حييط العامل صيت أمر هللا ويضيء نوره األرض كلّها.
( من توقيع مؤرخ " 1924إىل كافة البهائيني يف العامل شرقًا وغرًاب" -مرتجم عن الفارسيّة )
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الروحانية أت ّسست ّأوالً حملض إجراء تلك األمور ،واثنيـاً
 - 5إ ّن هذه احملافل ّ
بقصد هتيئة التمهيدات الكاملة املتقنـة لتأسـيس بيـت العـدل العمـومي اإلهلـي.
يتأس ــس ذل ــك احمل ــور املرك ــزي أله ــل البه ـاء بنهاي ـة اجل ــالل واإلتق ــان،
وعنــدما ّ
يشرق عصر جديد وتنهمر من ذلك املنبع النّعم واأللطاف السـماويّة وتتح ّقـق
الوعود الكلّيّة.
( من توقيع بتاريخ  30أكتوبر  1924إىل حمفل روحاين طهران ،مرتجم عن الفارسيّة)

الروحاني ــة
 - 6فيم ــا خي ــص امل ــنهج ال ــذي جي ــب إتّباع ــه النتخ ــاب احملاف ــل ّ
املركزيّة ،فإنّه ملن الواضح أن نصوص ألواح وصاي حمبوبنا عبد البهـاء ال تعطينـا
أيّة إشارة حول الطّريقة اليت تنتخب هبا تلك احملافل .ولكن يف إحـدى ألواحـه
األوىل الـيت أرســلها حضـرته إىل أحــد املــؤمنني يف إيـران ،يتفضــل هبــذا التوضــيح
اجللي بقوله :
ّ
أي وقت يقوم مجيع األحبّاء يف كل ال ّدير بتعيني
"يف ّ
وكالء هلم ،الذين ينتخبون بدورهم ممثلني عنهم ،هؤالء
املمثلون ينتخبون هيئة ،تلك اهليئة هي بيت العدل
األعظم".
هذه الكلمات تشري بوضوح إىل أن حضرة عبد البهاء ح ّدد عمليّة
االنتخاب لتشكيل بيت العدل األعظم يف ثالث مراحل ،ومبا أ ّن حضرته قد
أي احملافل
اشرتط بكل دقة يف ألواح وصايه أ ّن "بيوت العدل اخلصوصيّة ( ّ
املركزيّة) هي اليت جيب عليها انتخاب أعضاء بيت العدل العمومي" ،يكون
الروحانية املركزيّة من قِبـَِل مجع
من الواضح أن انتخاب أعضاء احملافل ّ
كل إقليم ،البد وأن يكون بطريقة غري مباشرة .وعلى ضوء هذه
املؤمنني يف ّ
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املتتامة فإن املبدأ الذي أشري إليه يف رساليت بتاريخ  12مارس
التعليمات ّ
 1923يصبح اثبتاً ،وهو أن يقوم أحبّاء هللا يف كل قطر ابنتخاب عدد من
الوكالء الّذين بدورهم ينتخبون ممثليهم ابهليئة املركزيّة (بيت العدل اخلصوصي
الروحاين املركزي) ،ويكون هلؤالء املسؤوليّة املق ّدسة واالمتياز الفريد
أو احملفل ّ
النتخاب بيت العدل األعظم اإلهلي يف ميقاته.
نص حضرة عبد البهاء مرتجم عن الفارسيّة )
( من توقيع بتاريخ  12مايو  - 1925مرتمجا عن اإلجنليزيّة عدى ّ

كل الوضوح أن بيوت العدل احمللّيّة والعامليّة
 - 7جيب أن يكون واضحاً ّ
الروحاين املركزي،
نص عليها كتاب األقدس ابل ّذات ؛ وأن ّ
قد ّ
مؤسسة احملفل ّ
وهي هيئة وسط أشري إليها يف ألواح الوصاي "ببيوت العدل اخلصوصيّة" ،قد
أقرها حضرة عبد البهاء ابل ّذات ،وح ّدد بنفسه ،يف ألواح وصايه ويف عدد
ّ
من ألواحه األخرى ،الطّريقة اليت جيب إتباعها يف انتخاب بيت العدل العاملي
وبيوت العدل املركزيّة .وفضالً عن ذلك فإ ّن صناديق التربّع احملليّة واملركزيّة،
الروحانية احملليّة
وهي اليت أصبحت اآلن من امللحقات الضروريّة جلميع احملافل ّ
واملركزيّة ،مل ينصص عليها حضرة عبد البهاء يف ألواحه املباركة اليت أرسلها إىل
أحبّاء الشرق فحسب ،بل كثرياً ما أ ّكد على أمهيّتها وضرورهتا يف خطاابته
وكتاابته .وقد واظب حضرته على أن يغرس يف النفوس ابملثابرة والتدريج ،كما
السلطة يف أيدي
تشهد بذلك ألواحه املوثقة والواسعة االنتشار :مبدأ تركيز ّ
ممثّلي املؤمنني املنتخبني؛ وضرورة امتثال كل املؤمنني إىل القرار الصادر من
الروحانية؛ وتفضيله لإلمجاع عند اختاذ القرارات؛ ونفوذ القرارات اليت
احملافل ّ
تتخذ أبغلبيّة األصوات؛ وأيضاً أمهيّة اإلشراف الوثيق للمحافل البهائيّة على
الرحبة اآلفاق واإلنسانيّة من جهة
املطبوعات البهائيّة .أن نقبل تعاليمه ّ
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حتديً ومتييزاً من جهة أخرى؛ فان ذلك
ونرفض إبمهال والمباالة أوامره األكثر ّ
اعتز به حضرته يف حياته.
يكون مبثابة احنراف واضح عن أعظم ما ّ
وقد أ ّكد حضرة عبد البهاء بنفسه مرارا وتكرارا أ ّن احملافل
الروحانية املوجودة حاليا سوف تُستبدل ببيوت عدل يف املستقبل ،وأن تلك
ّ
اهليئات سوف تكون متطابقة من حيث جوهرها وعملها ولن تكون هيئات
تفضل حضرته وأشار يف لوح أرسله إىل أعضاء أول حمفل
منفصلة .إذ ّ
روحاين بشيكاغو  -وهو ّأول هيئة هبائية منتخبة أت ّسست ابلواليت املتّحدة
 أبّنم أعضاء " بيت عدل " تلك املدينة ،بذلك يكون قد أثبت حضرتهالروحانية البهائيّة احلاليـة هي نفسها
بنص قلمه ،وبال أدىن ّ
شك ،أن احملافل ّ
بيوت العدل اليت أشار إليها حضرة هباء هللا .وألسباب ليست بعيدة عن
املنتخبني عن اجملتمعات
اإلدراك ،ابت من املستحسن مؤقتا ً،تسمية املمثلني َ
حتل
البهائيّة بكامل أحناء العامل "ابحملافل ّ
الروحانية" ،وهي تسمية سوف ّ
حملّها تدرجييّاً التسمية ال ّدائمة واألكثر مالئمة ،أال وهي بيت العدل ،بعدما
يزداد التقدير ملقام ال ّدين البهائي ومقاصده وحيظى ابعرتاف أوسع .لن يكون
الروحانية القائمة اليوم خمتلفاً قي املستقبل فحسب ،بل سوف
إبداع احملافل ّ
السلطات واملسؤوليّات واالمتيازات اليت
يضاف إىل مهامهـا احلاليـّة ،تلك ّ
يتطلبها االعرتاف أبمر حضرة هباء هللا ،ال كمجرد واحد من األنظمة ال ّدينيّة
املعرتف هبا ابلعامل ،بل كال ّدين الّرمسي لدولة مستقلة ذات سيادة وسلطان.
ومع نفوذ أمر حضرة هباء هللا بني مجاهري الشرق والغرب ،وإميان غالبيّة
شعوب عدد من دول العامل املستقلّة به ،عندئذ يبلغ بيت العدل األعظم أوج
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سلطانه ،وميارس ،بوصفه اهليئة العليا لرابطة شعوب العامل البهائي ،كامل
احلقوق والواجبات واملسئوليات الالّزمة لقيام دولة العامل العليا 1املستقبليَّة.
ولكن الب ّد من اإلشارة يف هذا اخلصوص ،إىل أنّه على عكس ما
تردد سابقاً  ،فإ ّن أتسيس بيت العدل األعظم ال يتوقّف بتااتً على اعتناق
ّ
أي
مجاهري شعوب العامل ألمر هللا ،وال يفرتض أي ً
ضا أن يقبله غالبية س ّكان ّ
بلد من بلدان العامل .لقد توقّع حضرة عبد البهاء بنفسه ،يف أحد ألواحه
املباركة األوىل ،إمكانية أتسيس بيت العدل األعظم يف أثناء حياته؛ ولوال
كي آنذاك ،التـّخذ
الظّروف غري املالئمة اليت كانت قائمة حتت احلكم الرت ّ
حضرته ،على األرجح ،اخلطوات األوىل لتأسيسه .وهكذا يصبح من الواضح
أنّه لو توفّرت الظروف املالئمة للبهائيني يف إيران ويف البلدان اجملاورة الواقعة
السوفييت ،من انتخاب ممثليهم للهيئة املركزيّة طبقاً للتوجيهات
حتت احلكم
ّ
اليت وردت يف آاثر حضرة عبد البهاء ،يكون قد أزيلت آخر عقبة يف طريق
أتسيس بيت العدل العمومي .إذ إنّه على عاتق بيوت العدل املركزية يف شرق
العامل وغربه يقع انتخاب أعضاء بيت العدل العمومي انتخاابً مباشراً ،وذلك
طبقاً للنّصوص الصرحية الواردة ابلوصيّة املباركة .إىل أن ُمتثِّل بيوت العدل
حق التمثيل ،وإىل أن حتصل على اخلربة
املركزيّة مجهور املؤمنني ببلداّنم ّ
بكل مهّة ونشاط
الالّزمة واملكانة املرموقة اليت سوف مت ّكنها من أداء وظيفتها ّ
يف احلياة العضويّة ألمر هللا ،لن تتم ّكن من القيام بواجبها املقدس وإعداد
الروحيّة الالّزمة لتأسيس هيئة  -مبثل هذا اجلالل  -ابلعامل البهائي.
القاعدة ّ
world's future Super-State
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جيــب أيض ـاً أن يكــون مفهوم ـاً بكـ ّـل وض ـوح لــدى كــل فــرد مــن أف ـراد
أبي حال مـن األحـوال ،وال تنـتقص
املؤمنني ،أن ّ
مؤسسة والية األمر ال تلغي ّ
السـلطات الـيت منحهـا حضـرة هبـاء هللا
أبيّة درجة مهما كانـت ضـئيلةّ ،أي مـن ّ
إىل بيت العدل األعظـم يف كتابـه األقـدس ،وهـو مـا أ ّكـد عليـه مـر ًارا وإبجـالل
(مؤسســة واليــة األمــر) ال
حضــرة عبــد البهــاء يف أل ـواح وصــايه املباركــةّ .إّنــا ّ
أي تن ــاقض م ــع وص ــيّة حض ــرة هبـ ـاء هللا وآاثره
أبي وج ــه م ــن الوج ــوه ّ
تشـ ـ ّكل ّ
مؤسســة واليــة األمــر تعـ ّـزز مــن
املباركــة ،وال تبطــل ّأي مــن أوام ـره ّ
املنزلــة .إ ّن ّّ ّ
وترس ــخ مقامــه األمســى ،وتصــون وحدتــه ،وتكف ــل
هيبــة بيــت العــدل األعظــم ّ
اســتمراريّة جمهوداتــه ،دون أدىن انتهــاك حلرمــة جمــال اختصاصــه الــذي حت ـ ّددت
معاملــه بكـ ّـل وضــوح .إنّنــا فع ـالً نقــف قريب ـاً ج ـ ّداً مــن وثيقــة ( أل ـواح الوصــاي )
علــى هــذا القــدر الكبــري مــن العظمــة واألمهيّ ـة حبيــث ال ميكننــا أن ن ـ ّدعي أنّنــا
فهمنــا بصــورة كاملــة كـ ّـل مــا تتضـ ّـمنه مــن معــان أو نفــرتض أنّنــا أدركنــا األس ـرار
ـك موجــودة فيهــا .إ ّن األجيــال القادمــة وحــدها هــي
اخلفيّــة العديــدة الــيت الشـ ّ
السـ ـماويّة 2الـ ـيت
الرائع ــة ّ
ال ق ــادرة عل ــى فه ــم املع ــاين العظيم ــة املكنون ــة يف ه ــذه ّ
أبدعها بـنّـاء العامل املـاهر 3مـن أجـل توحيـد ونصـرة أمـر حضـرة هبـاء هللا العـاملي
النّطــاق .إن الّــذين ســيأتون مــن بعــدان ســيكونون يف موقــف مي ّكـنهم مــن إدراك
قدر التأكيدات القويّة املذهلة الواردة يف ألواح الوصاي عن أمهيّة مؤسسة بيت
العدل األعظم ووالية األمر ...
( من توقيع بتاريخ  27فرباير  - 1929مرتجم عن اإلجنليزيّة) .

Divine Masterpiece
Master-builder
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وصاان وأخربان به
البهي األهبى وطبقاً ملا ّ
( - 8عن قريب حبول هللا ربّنا ّ
موالان وحمبوبنا عبد البهاء ،روح الوجود ملرقده الفداء سينكشف النّقاب
عن عروس اآلمال القدمية ألهل البهاء وخترج من خلوة اآلمال إىل عامل
حيري العقول يف جمامع أهل الشرق والغرب وتظهر
ّ
الشهود والبيان وتتجلّى مبا ّ

كل حاسد لدود ومك ّذب
العّزة القدمية على رؤوس األشهاد ً
رغما ألنف ّ
كل إقليم ابلتّدريج أعمدة احملافل املق ّدسة املركزيّة
عنود) وتثبت
ّ
وتستقر يف ّ
الروحانية احمللّيّة املتني الرزين ،وينتصب
أس أساس احملافل ّ
ألهل البهاء على ّ
ويرتفع على هذه األعمدة اجلليلة قصر عدله األعظم املشيد يف قطب
وتتجسم وحدة أهل البهاء على األرض من أقصاها إىل
اإلمكان .وتتح ّقق
ّ
أقصاها ،وتن ّفذ وتطبّق األحكام املنصوصة يف كتابه األقدس املستطاب
العاملي ،ماء
أبحسن ما ميكن يف اإلبداع ،ويسري وجتري من معني نظم هللا
ّ
الشايف
الرتابيّة ،و ّ
احليوان الكافل للحياة األبدية وال ّدافع ملكاره وشرور العوامل ّ
السلطة
لكل أقوام وملل العامل املتباينة املتباغضة .فتزلزل ّ
لألسقام والعلل املزمنة ّ
الظّاهرة لالسم األعظم أركان املمالـك والبلدان وتنبّه وترعب البعض من
وختذل ومتحو
كل إقليم ،وتشتّت وتُقهر ُ
علماء ّ
كل فرقة ويف ّ
الرسوم من ّ
البعض اآلخر (اتهلل احل ّق أتتيهم صواعق يوم القهر مثّ هبوب أرايح كره
عقيم)

أعزاء حضرة عبد البهاء ،روحي حملبتكم و وفائكم الفداء )،إ ّن ما
(اي ّ

ُّ
يعد يف هذه األ ّيم من ألزم الـلّوازم لتقوية أساس األمر اإلهلي وارتفاع شأن
الشريعة البهائيّة معلّق ومشروط على
ومنزلة ال ّدين
السماوي وترويج أحكام ّ
ّ
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أمرين خطريين ،أوهلما اإلسراع يف هتيئة موجبات تشكيل بيت العدل األعظم
اإلهلي واثنيهما إمتام بناء مشرق أذكار أمريكا.

(توقيع بتاريخ  27نوفمرب  – 1929مرتجم عن الفارسيّة .ما بني
قوسني () غري وارد يف اإلجنليزي .اخلط العريض أصله عرّب).

ينصب ميزان
 ... -9حينئذ
يستقر عرش حكومة البهاء يف أرض امليعاد و ّ
ّ

السرت عن وجه انموسه
العدل
ّ
ويتموج َعلَ ُم االستقالل وينش ّق حجاب ّ
السنن واألحكام من بقعته امل ّنورة البيضاء بغلبة
األعظم وتتدفّق أهنر ّ
األولون .إذاً يظهر مصداق ما نزل من لسان
وهيمنة مل َتر ْ
شبهها القرون ّ
الكربايء أبن:

"اي كرمل… قويل أتى املكنون بسلطان غلب العامل وبنور

ساطع به أشرقت األرض ومن عليها...

"اي كرمل ...طوىب لعبد طاف حولك وذكر ظهورك وبروزك وما

فزت به من فضل هللا ربّك...
"سوف جتري سفينة هللا عليك ويظهر أهل البهاء

الّذين ذكرهم يف كتاب األمساء"

 ....هبا تستحكم دعائم األمر على وجه الغرباء .هبا تظهر خفيّاته
وتتموج راايته وتسطع أنواره على اخلالئق أمجعني.
وتتجلّى آاثره ّ
( من توقيع إىل أحبّاء الشرق بتاريخ  27نوفمرب  - 1929األصل عرّب)

 - 10إذ أن حضرة هباء هللا – كما يتعني علينا أن ندركه دومنا تردد – مل
يغمر اإلنسانيّة بروح جديدة فحسب ،ومل يعلن عن مبادئ عاملية فقط ،أو
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ق ّدم فلسفة معيّنة – مهما بدت كلها مقنعة وسليمة وعاملية املدى .وإّمنا
السابقة ،قام حضرته ،ومن بعده حضرة
كل هذا وخالفا لل ّدورات ّ
إضافة إىل ّ
عبد البهاء ،ابإلعالن عن جمموعة من القوانني الواضحة ال ّدقيقة ،وتعيني
4
كل
ّ
مؤسسات حمددة ،وتوفري الوسائل اجلوهريّة الالّزمة لتدبري إهلي شامل ّ .
صلح
ذلك مق ّدر له أن يكون منوذجا جملتمع املستقبل ،وأداة عليا الستقرار ال ّ
األعظم ،والواسطة الفريدة لتوحيد العامل واإلعالن عن استتباب الصالح
والعدل على وجه البسيطة .مل يكشف حضرة هباء هللا وحضرة عبد البهاء
الع ْليَا اليت تنبّأ
كل التعليمات الالّزمة لكي تتح ّقق فعالً تلك املثل ُ
فقط عن ّ
السابقون يف رؤاهم ،واليت أشعلت منذ القدم خيال العرفاء
هبا رسل هللا ّ
ضا ،وبلغة حامسة جليّة ،بتعيني هاتني
و ّ
كل زمان ؛ لكنهما قاما أي ً
الشعراء يف ّ
املؤسستني التوأمتني  -بيت العـدل (األعظم) ووالية األمر  ،بكوّنما
ّ
وريثتيهمـا املختارت ْني ،املق ّدر هلما تطبيق املبادئ ،ونشر األوامر ،وصيانة
مي ،وبناء
ّ
املؤسسات ،وهتيئة أمر هللا إبخالص وذكاء الحتياجات جمتمع تق ّد ّ
ؤسسو هذا ال ّدين.
املرياث املنيع الذي تركه للعامل م ّ
( من توقيع بتاريخ  28نوفمرب  1931مرتجم عن اإلجنليزية).

التوجه واالنقطاع ،وأبسلوب بديع وحزم
اهلمة و ّ
( - 11ويباشرون بكمال ّ
متني ليس له مثيل ،منقطعني عن اجلهات طالبني هدايته ومستمدين من
فيوضاته ومتمسكني حببل أحكامه وتعاليمه ،انتخاب رجال بيت العدل
األعظم اإلهلي من بني مجهور املؤمنني يف الشرق والغرب واجلنوب والشمال).
Divine Economy4
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عند ذلك تتح ّقق آمالنا وتثمر شجرة جمهوداتنا وتتم ّكن وصاايء

حمبوبنا وموالان وتتجلّى خفيّات أمر ربـّنا وإهلنا ،وتنكشف أمام أعيننا
األولون .هذا أعظم رجائي منكم
وأبصاران فاحتة عصر مل تر شبهه القرون ّ
من إليكم إن أنتم تقبلون.
وبالغ ّ

(من توقيع إىل أحبّاء إيران مؤرخ  13ديسمرب  – 1932ما بني قوسني()
مرتجم عن الفارسيّة وأضافه املرتجم ،اخلط العريض أصله عرّب)

الشهادة خالل
 - 12على أثر إخواّنم اإليرانيني ،الّذين انلوا إكليل ّ
ويل ألمر هللا ،جاء اآلن دور املؤمنني األمريكان ،طالئع عصره
العصر البط ّ
الذهيب ،ليخلفوهم ابستحقاق يف محل لواء نصر عزيز املنال .إن الس ّجل
ّ
شك ،عن نصيبهم األرجح يف
املتواصل ملآثرهم الباهرة قد برهن بدون أدىن ّ
يتلوى أملـاً ويتدهور حاله إىل اضطراب
تقرير مصري أمرهم احملبوب .ففي عامل ّ
كبري ،جنح هذا اجملتمع البهائي  -طليعة القوى احملررة اليت أطلقها حضرة
هباء هللا  -خالل السنوات اليت تلت وفاة حضرة عبد البهاء ،يف إحكام بناء
الشقيقة يف
مؤ ّسسة تسمو على املؤ ّسسات اليت شيدهتا اجملتمعات البهائيّة ّ
الشرق أو يف الغرب واليت قد تشكل ال ّدعامة الرئيسية لبيت العدل األعظم يف
مرتحنة.
املستقبل  -بيت سوف تعتربه األجيال القادمة امللجأ األخري حلضارة ّ
(من توقيع بتاريخ  21ابريل  1933مرتجم عن اإلجنليزية).

 - 13ففي ألواح حضرة هباء هللا اليت عيّنت ابلتحديد بيت العدل العاملي
مؤسسة ّأيدي أمر هللا اليت أماط
وبيوت العدل احمللية وأقامتها رمسيّا ؛ ويف ّ
مؤسسيت
اللّثام عنها ّأوالً حضرة هباء هللا ومن بعده حضرة عبد البهاء ؛ ويف ّ
احملافل احمللّيّة واملركزيّة اليت بدأت تعمل وهي مازالت يف مرحلة اجلنني قبل
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مؤسس أمر هللا ومركز
السلطة اليت اختار ّ
صعود حضرة عبد البهاء ؛ ويف ّ
املؤسستني ؛ ويف نظام صندوق اخلرييّة
عهده أن مينحاها يف ألواحهما هلاتني ّ
احمللّي الذي أت ّسس طبقاً لتعليمات حضرة عبد البهاء الدقيقة إىل بعض من
املتضمنة بوضوح قيام
احملافل احمللّيّة يف إيران ؛ ويف آيت كتاب األقدس
ّ
مؤسسة والية األمر ؛ ويف الشرح الّذي أ ّكد حضرة عبد البهاء يف أحد
ّ
ِ
ِ
السابقون -
أقره أنبياء هللا ّ
ألواحه مبدأ الوراثة وحق "البكر بعد البكر" كما ّ
كل هذا ميكن لنا أن نت ّبني وميضاً لكفاءة ذلك النّظام اإلداري ونكتشف
يف ّ
األوليّة لصفاته املمتازة ،وهو النظام الذي ق ّدر أن تعلن عنه وصية
املالمح ّ
حضرة عبد البهاء يف وقت الحق وتقيمه رمسيا.
مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

املؤسستان املتالزمتان
 -4يف عملهما املقرتن مع بعضهما ،تقوم هااتن ّ
(والي ــة األم ــر وبي ــت الع ــدل األعظ ــم) عل ــى إدارة ش ــؤون أم ــر هللا ،وتنس ــيق
مؤسسـاته الفرعيّـةّ .أمـا يف
أنشطته ،وترويج مصاحله ،وتطبيق أحكامه ،ومحاية ّ
مقــام االنفصــال ،فكـ ّـل منهمــا يعمــل يف دائــرة اختصــاص واضــح وحمـ ّدد ،وكـ ّـل
مبؤسسـ ــات مالزم ــة هل ــا  -أدوات مهيّ ـ ـأة لتمكينه ــا م ــن القيـ ــام
منهم ــا ّ
جمه ــز ّ
مبس ــئولياهتا ومبهامهـ ــا ال ّدقيق ــة علـ ــى أحسـ ــن وج ــه .ومتـ ــارس ك ـ ّـل مـ ــن هـ ــاتني
ؤس ستني سلطاهتا ونفوذهـا وحقوقهـا وصـالحياهتا يف نطـاق القيـود املفروضـة
املْ ّ
عليها ،اليت ال تتعارض فيما بينهـا وال تنـتقص ّأميـا قـدر مـن املكانـة الـيت تبوأهـا
أي تضــارب أو تعــارض،
كــل واحــدة منهم ـاّ .إّنمــا بعيــداتن كـ ّـل البعــد عــن ّ
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وتْبـ َقيَ ـان مكملت ـني لس ــلطة ومه ــام بعض ــهما ال ــبعض ،ومتح ـدتني يف غايهتم ــا
دائماً وأساساً.
إذا ُجِّرَد هذا النّظام الذي أقامه حضرة عبد البهاء يف وصيّته املباركة،
تقل جوهريّة (عن والية األمر) ،فإنّه
من ّ
مؤسسة بيت العدل األعظم اليت ال ّ
تعمد تركها
يصبح مشلوالً يف فعاليّاته وعاجزاً عن ملء تلك الفجوات اليت ّ
ُمنَـِّزل كتاب األقدس يف هيكل أحكامه التّشريعية واإلدارية.
مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

ويل أمر هللا قد
 - 15من هذه البياانت يتّضح ويتأكد مبا ال ّ
شك فيه ،أ ّن ّ
ُجعِ َل امل ّبني لكلمات هللا وأ ّن بيت العدل األعظم قد ُمنِ َح سلطة التّشريع يف
ويل أمر هللا ،وهو
األمور اليت مل تكن منصوصة صراحة يف الكتاب .إ ّن تبيني ّ
السلطة واإللزام مثل القوانني اليت يصدرها بيت
يعمل يف دائرته ،له نفس ّ
العدل العمومي ،الذي ينفرد حبق وامتياز إبداء الرأي وإصدار احلكم النهائي
ينص عليها حضرة هباء هللا صراحة .ال
فيما يتعلّق ابألوامر واألحكام اليت مل ّ
ألي منهما يف احلال أو االستقبال ،أن يتعدى على اجملال املقدس
ميكن ّ
أي منهما إىل النّيل من النفوذ الدقيق الوثيق الذي
احمل ّدد لآلخر .ولن يسعى ّ
لكل منهما.
منحه هللا ّ
ويل أمر هللا قد ُجعِ َل الرئيس ال ّدائم هليئة هبذا
وعلى ّ
الرغم من أ ّن ّ
حق
حّت ولو بصورة مؤقتة ،أن يباشر ّ
اجلالل ،فإنّه ال يستطيع بتااتّ ،
التّشريع املقصور (على بيت العدل األعظم) .وال ميكنه أن يتجاوز قراراً
ملزم يف نفس الوقت ابإلصرار على
ّاختذه غالبية رفاقه األعضاء ولكنّه َ
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أي تشريع يعتقد بضمريه أنّه يتعارض مع معىن
مطالبتهم إبعادة النّظر يف ّ
املنزلة حلضرة هباء هللا وحييد عن روحها.
اآلاثر ّ

مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

 - 16ال ميكن اعتبار النّظام اإلداري لدين حضرة هباء هللا حبال ما دميقراطيا
كل الدميقراطيات ،وهو
حبتا ،نظراً ألن االفرتاض األساسي الذي تستند عليه ّ
احلصول على تفويض من الشعب ،ال وجود له متاماً يف هذا ال ّدور .جيب أن
نضع نصب أعيننا ،أ ّن أعضاء بيت العدل األعظم يف اضطالعهم بشؤون أمر
سن األحكام اليت يلزم إضافتها إىل أحكام كتاب
مبهمة ّ
هللا اإلداريّة و ّ
األقدس ،ال يكونون ،وذلك طبقاً لبياانت حضرة هباء هللا الصرحية ،مسئولني
أمام أولئك الّذين ميثلوّنم ،وال يسمح هلم أن يتأثروا ال مبشاعر سواد املؤمنني
حّت براسخ حججهم .بل عليهم
أو الّذين ينتخبوّنم مباشرة وال آبرائهم وال ّ
بتضرع وخشوع ،ملا يوحي وميلي عليهم وجداّنم .ميكنهم ،بل
أن يستجيبواّ ،
السائدة يف اجلامعة البهائيّة ،وأن
إنّه ملن واجبهم ،أن يطّلعوا على األحوال ّ
بكل هدوء أمر كل قضيّة تعرض عليهم ،ولكن عليهم االحتفاظ
يزنوا ّ
كل قيد .لقد أ ّكـد حضرة هباء هللا
ألنفسهم ّ
حبق إصدار القرار ّ
املتحرر من ّ

أتكيداً قاطعـاً أ ّّنم هم الّذين "يلهمهم ما يشاء" ،وليس مجهور الّذين
ينتخبوّنم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،وهم الّذين ُجعِلُوا حمط هذه اهلداية
اإلهليّة  -هداية هي يف آن واحد قوام حياة 5هذا الظهور وسبب حفظه
ومحايته...
مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ
Life-blood 5
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األول (وهو االتّصاف ابستقامة عالية يف حياهتم االجتماعيّة
ّ - 17
موجه ابخلصوص ،ولو أنّه ليس على وجه احلصر ،إىل
وأنشطتهم اإلداريّة) ّ
كزيً ،الّذين ،بصفتهم أمناء
ممثليهم املنتخبني ،حمليّاً كان أو إقليميّا أو مر ّ
وأعضاء اهليئات الوليدة ألمر حضرة هباء هللا ،حيملون املسؤوليّة األوىل يف
إرساء األساس املتني لبيت العدل األعظم ،الذي ،كما يدل امسه ،سيكون
النصري واحلافظ لذلك العدل اإلهلي الذي هو وحده الكفيل ابستتباب األمن
وبتحقيق سيادة القانون والنّظام يف عامل تسوده فوضى واضطراب غريب....
( من توقيع بتاريخ  25ديسمرب  - 1938مرتجم عن اإلجنليزيّة )

 - 18إذ أن األمر الذي جيب أن يكون مفهوما جبالء ،وال ميكن إيفاؤه
احلق يف التأكيد عليه ،هو أن إرفاق مرقد الورقة املباركة العليا (هبية خامن)
مبرقدي شقيقها (مريزا مهدي) ووالدهتا (نواب خامن) يعزز بال حدود ،من
الروحيّة هلذه البقعة املباركة املق ّدر هلا – وهى تستظل حتت أجنحة
القدرات ّ
مقام حضرة الباب ،وجتاور مشرق األذكار الذي سيشيد جبانبه يف املستقبل
املؤسسات اإلداريّة
طور لتصبح احملور الذي ستلتف من حوله تلك ّ
– أن تت ّ
وتوجهه ،واليت أمر إبقامتها حضرة هباء هللا
اليت سوف ّ
هتز العامل وحتتضنه ّ
املؤسسات سوف تعمل بتناغم
واستبق تشييدها حضرة عبد البهاء .إ ّن هذه ّ
ملؤسستان التوأمان ،أي والية األمر وبيت
مع املبادئ اليت تسري مبوجبها ا ّ
العدل األعظم .عندئذ ،وعندئذ فقط ،تتح ّقق هذه النبوءة اخلطرية اليت تزيّن
الفقرات األخرية من لوح الكرمل بقوله تعاىل" :سوف جتري سفينة هللا

عليك ويظهر أهل البهاء الّذين ذكرهم يف كتاب األمساء"
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ومما يفوق إمكانيايت وطاقيت بدرجة كبرية ،أن أحاول أن أرسم
صورة ،ولو أببسط اخلطوط ،لذلك اجملد الذي البد وأن حييط هبذه
ًّ  -خلصائصها أو
امل ْؤ ّسسات ،أو أن آتى بوصف  -مهما كان مرجتالً و ّ
جمزأ ً
أسلوب عملها ،أو أن أتبني – ولو بقدر ضئيل – مسار األحداث امل ْؤدية يف
ّناية املطاف إىل بروزها مث إحكام بنياّنا .يكفي القول يف هذه املرحلة
املضطربة من اتريخ العامل ،أ ّن الربط بني هذه النفوس الثالثة الغالية بال مثال
 و اليت تلي يف املكانة بعد الشخصيات املقدسة الثالثة لديننا العزيز(حضرة هباء هللا وحضرة الباب وحضرة عبد البهاء ) ،وتسمو مبقامها على
زمرة أبطال أمر حضرة هباء هللا وحروفاته وشهدائه وأيديه ومبلغيه وإدارييه،
والتحام مراقدها الشريفة مبركز له هذا القدر من اإلمكاانت الروحانيّة
واإلداريّة ،هو يف حد ذاته حدث سوف يطلق من القوى ما يعجل – يف
الروحي واإلداري لكوكبنا أبسره – بربوز
أرض هي مبثابة القلب اجلغرايف و ّ
بعض من أهبر جواهر ذلك النظم العاملي الذي ينمو اآلن يف رحم عصر
املخاض هذا.
( توقيع بتاريخ  21ديسمرب  1939إىل أحبّاء أمريكا الشماليّة  -مرتجم عن اإلجنليزيّة) .

 - 19يف دستور احلضارة العامليّة هذا (كتاب األقدس) يعلن صاحبه ،
وموحده وخملّصه يف آن واحد ،مللوك
ومشرعه ّ
الذي هو ّ
دين اجلنس البشري ّ
مؤسسة
األرض جميء "الناموس األكرب" ...ويف هذا الكتاب ينص على ّ

أبّنم "رجال
ويعرف مهماته وحي ّدد موارده ويصف أعضاءه ّ
"بيت العدل" ّ
الرمحن"....
العدل" و "وكالء هللا" و "أمناء ّ

( من " كتاب القرن البديع " صفحة ) 261

34

 - 20إىل جانب كل من عملييت التدعيم والبناء املتالزمتني ،جتب إعارة
اهتمام خاص إىل توفري األسباب الالّزمة إلجياد الرتابط بني املراكز احلديثة
مجهوريت أمريكا الالّتينيّة وتقوية أسسها ،وذلك
كل من كندا و ّ
التّأسيس يف ّ
عن طريق تشييد ثالثة حمافل روحانيّة مركزيّة تكون مستع ّدة للمشاركة ،عندما
حيني الوقت ،يف االنتخاابت العامليّة اليت البد أن تسبق أتسيس أول بيت
عدل أعظم .إ ّن تشييد هذه األعمدة الثّالثة اليت سوف يرتفع هبا عدد احملافل
الروحانية املركزيّة القائمة حاليّاً إىل أحد عشر حمفالً ،واليت سوف تُـ ْعَرف يف
ّ
املستقبل ابسم بيوت العدل اخلصوصيّة ،الـ ُم َع َّدة لريتفع عليها أعلى هيئة
السلسلة اهلرميّة لإلدارة البهائيّة ،سوف يُ َد َّعم ،مع توايل ظهور
تشريعيّة يف ّ
مقاصد اخلطّة اإلهليّة حلضرة عبد البهاء ،بفضل تشكيل هيئات مماثلة أخرى
املؤسسة املنتخبة
توسع قاعدة ّ
اليت بدورها وبتضاعف أعدادها ،البد وأن ّ
مؤسسة والية األمر ،سوف تدير
وتقوي صفتها التمثيليّة .وابقرتاّنا مع ّ
العليا ّ
وتنسق نشاط أمر هللا
هذه اهليئة املنتخبة العظمى (بيت العدل األعظم)ّ ،
الروحانية املركزيّة (الثالثة) ،مع
حول العامل أبسره .وبفضل تشكيل هذه احملافل ّ
تواصل ظهور مقاصد اخلطة اإلهلية حلضرة عبد البهاء يف السنوات القادمة،
تكون اجلامعة البهائيّة األمريكية قد سامهت مباشرة ،ابإلضافة إىل نشاطها
قارات العامل اخلمس وجزر البحار السبع ،يف إرساء األساس
لنشر أمر هللا يف ّ
املؤسسة ،اليت عندما يتم تشكيلها ،تكون
املتني واإلسراع يف إقامة تلك ّ
العملية ذات األجزاء الثالثة إلقامة كامل صرح النّظام اإلداري ألمر حضرة
هباء هللا قد اكتملت.
( Messages to Americaبتاريخ  15يونيو )1946
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الروحيّة
 -21البد وأن يتوقّف على جناح ذلك املشروع ّ
الضخم يف إمكانياته ّ
الشروع يف إجنازات
السابق من مثيلّ ، ،
(محَْلَةُ إفريقيا) ،والذي ليس له يف ّ
تقوم على حتقيقها مجيع احملافل املركزيّة القائمة بكامل العامل البهائي ،خالل
فرتة الحقة يف عصر التّكوين ألمر هللا .تلك اإلجنازات ،هي يف ح ّد ذاهتا
مق ّدمة النطالق مشاريع عامليّة النّطاق يف مراحل قادمة من نفس ذلك
العصر ،مق ّدر أن يباشر تنفيذها بيت العدل األعظم ،وهو رمز وحدة تلك
املوحد ألنشطتها.
املنسق و ّ
احملافل املركزيّة و ّ
يقي هذا ،يف العقد األ ّول من القرن الثاين
إ ّن ميالد املشروع اإلفر ّ
البهائي ،وتزامنه مع تشكيل اهليئة البهائيّة العامليّة (اجمللس البهائي العاملي)،6
تطور أمران احملبوب .كال
البد وأن ّ
يرحب به بوصفه حداث ذا داللة متميّزة يف ّ
ِ
حتما ،كدليلني متتاليّني واضحني
احلدثني ،سوف تق ّد ُرمها األجيال القادمة ً
منو
على التجلّي القاهر الغالّب لنظام إداري أع ّدته العناية اإلهليّة ،وعن ّ
عاملي ،مبشراً بتأسيس اهليئة التّشريعية العليا
ّ
مؤسساته الفرعيّة على نطاق ّ
هبمة وعناء البناءون
املق ّدر هلا أن تتوج ّ
الصرح اإلداري القائم على تشييده ّ
ض َع خطوط معامله العريضة مركز العهد وامليثاق يف ألواح
املميّزون لنظام إهلي َو َ
ؤسس ديننا األعظم يف كتابه
وصايه املباركة ،وكشف عن أحكامه األساسيّة م ّ
املبشر ابل ّدورة البهائيّة يف كتابه "البيان" األفخم.
"األقدس" ،وتنبّأ بقدومه ّ
(مرتجم من توقيع حلضرة شوقي أفندي بتاريخ  25فرباير  1951إىل اجلامعة البهائيّة ابجلزر الربيطانيّة)
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الختاذ خطوة وردت يف وصيّة حضرة عبد البهاء،
 - 22لقد حان الوقت ّ
ِ
ضطَُّر أتجيلها مل ّدة طويلة ،ومقرتنة ابخلطوات الستّة املذكورة أعاله ،أال وهي
اْ
موزعني ابلتّساوي بني أرض
اثين عشر أيدي أمـر هللاّ ،
تعيني ّأول دفعة من ّ
وقارات أسيا وأمريكا وأوراب .إ ّن هذه اخلطوة األ ّوليّة تعترب خطوة
األقدس ّ
للمؤسسة الوارد ذكرها يف وصيّة حضرة عبد البهاء،
متهيديّة للتّطور الكامل
ّ
املقدر
وتتوازى مع اإلجراء التّمهيدي الذي ّاختذ لتأسيس اهليئة البهائيّة العامليّة ّ
املؤسسة
أن يبلغ ذروته بتأسيس بيت العدل األعظم .سوف تسوغ هذه ّ
الوليدة حلقات جديدة لربط مركز األمر العاملي الصاعد ابجملتمع العاملي
الختاذ إجراءات إضافيّة هتدف إىل تقوية
ممهدة الطّريق ّ
ألتباع االسم األعظمّ ،
أسس صرح النّظام اإلداري البهائي...
( برقيّة من حضرة شوقي أفندي بتاريخ  24ديسمرب  1951إىل العامل البهائي )

 - 23يف هذا اللّوح العظيم (لوح الكرمل) الذي يكشف النقاب عن
ويبشر بتحقيق مشروعني عظيمني جليلني خطريين ،أحدمها
أسرار إهليّة ّ
روحاين واآلخر إداري ،كالمها ابملركز العاملي البهائي  -يشري حضرة هبـاء هللا
إىل "سفينة" ،راكبوها هم رجال بيت العدل األعظم ،وهو اهليئة اليت
ستسن  -طبقا للنصوص القاطعة يف ألواح وصاي مركز العهد األمت األقوم –
ينص عليه صراحة يف الكتاب من أحكام .وسوف جتري هذه األحكام،
ما مل ّ
يف هذا ال ّدور البديع ،من هذا اجلبل املق ّدس كما جرت وسارت شريعة هللا
من جبل صهيون يف عهد حضرة الكليم .إ ّن إحبار سفينة األحكام هذه،
إشارة إىل استقرار ديوان العدل اإلهلي الذي هو يف احلقيقة دار التّشريع
وواحد من شعب املركز اإلداري البهائي على هذا اجلبل املق ّدس...
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( من توقيع بتاريخ نريوز سنة  111بديع  - 1954 -مرتجم عن الفارسيّة )

يبشر بدوره بتشييد ع ّدة مبان
الصرح (دار اآلاثر) ّ
 - 24إ ّن إقامة ذلك ّ
أخرى ،خالل املراحل املتتالية من عصر التّكوين ألمر هللا ،لتكون مراكز
ملؤسسات إهليّة مثل والية األمر  ،وأيدي أمر هللا ،وبيت العدل األعظم.
ّ
سوف تشيّد تلك املباين على شكل قوس مرتامي األطراف ويف إبداع
معماري يف غاية من االنسجام ،يدور حول مرقد حضرة الورقة العليا املباركة،
ّ
تتبوأ املقام األول بني أعضاء جنسها يف ال ّدورة البهائيّة ،ومرقد أخيها،
اليت ّ
الذي وهبه حضرة هباء هللا افتداء إلحياء العامل واحتاد من فيه ،ومرقد
كل عامل من عوامله ".إ ّن
والدهتما ،اليت جعلها حضرته "صاحبة له يف ّ
االنتهاء من إمتام هذا املشروع اهلائل سوف يتزامن مع ذروة بلوغ النّظام
السنوات
اإلداري العاملي
اإلهلي التّعيني الذي ميكن اقتفاء آاثر بدايته يف ّ
ّ
ويل ألمر هللا.
األخرية من العصر البط ّ
(من توقيع بتاريخ  27نوفمرب  ،1954مرتجم عن اإلجنليزيّة)
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فه ــرس

رسائل بيت العدل األعظم

من دستور بيت العدل األعظم
• مركز العهد وامليثاق
• األساس الذي يقوم عليه بيت العدل األعظم

خيص أتسيسه
من رسائل بيت العدل األعظم فيما ّ
 .1اجلواب على بعض األسئلة
 .2أساس االنتخاب
 .3مسألة العصمة
 .4التبيني والتّشريع
 .5سلطة الطــرد

 .6والية األمر وبيت العدل األعظم
 .7جماالن منفصالن من املسئوليّة والوظيفة
ويل أمر هللا
 .8دائرة اختصاص ّ

 .9تكامل أهداف املؤسسات
 .10األمانة والتّواضع
 .11التّمييز بني التبيني املعتمد والفهم الفردي
 .12احلفاظ على أمر هللا

 .13دورة هباء هللا
 .14والة ألمر هللا آخرون
للسلطة يتوجه إليهما املؤمنون.
 .15مركزان ّ
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مقتطفات من دستور بيت العدل األعظم

مركز العهد وامليثاق

إ ّن حضرة هباء هللا هو مصدر الوحي اإلهلي يف هذا اليوم ،وهو مطلع
ومؤسس النّظام العاملي اجلديد ورافع لواء السالم األعظم
األمر ومنبع العدل ّ
ومشرع دين هللا وقاضيه
ومصدر اإلهلام وواضع أساس املدنيّة اإلهليّة يف العاملّ ،
ومؤلف القلوب وحميي األمم ،وقد أعلن عن ظهور امللكوت اإلهلي على
مؤسساته .ولكي
بسيط الغرباء وأنزل حدوده وأحكامه ّ
وبني أصوله وأوجد ّ
يقود قواه املق ّدسة املنبعثة من ظهوره األعظم ،لتظل جارية يف جمراها حنو اجلهة
وابلقوة ال ّدافعة هلذا العهد
أسس عهداً متيناً وميثاقاً غليظاً،
املقصودة هلاّ ،
ّ
ض ِم َن أصالة أمره املبني وكفل وحدته األساسيّة ّإابن دورة مركز امليثاق ويف
َ
عهد والية حضرة شوقي أفندي ،وكان هذا العهد ابعثاً لتقدم أمره العزيز
استمرت ّقوة هذا امليثاق يف حتقيق أهدافه احليويّة من
عاملي النّطاق .و ّ
تق ّدماً ّ
خالل إجراءات يتّخذها بيت العدل األعظم الذي يهدف أساساً ،كأحد
نص عليهما حضرة هباء هللا وحضرة عبد البهاء ،إىل ضمان
املرجعني اللذين ّ
الشريعة الرّابنيّة وحفظ وحدة
استمراريّة القدرة اإلهليّة املتدفّقة من مصدر ّ
أتباعها واحملافظة على سالمة تعاليمها ومرونتها.
(من دستور بيت العدل األعظم الرتمجة العربيّة طبعة  156بديع  1999م)
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األساس الذي يقوم عليه بيت العدل األعظم
إ ّن مصدر سلطة بيت العدل األعظم ووظائفه ونطاق أعماله كلّها
املنزلة من يراعة حضرة هباء هللا ،فهذه اآليت الباهرات وما
منبعثة من اآليت ّ
املبني الوحيد
بيّنه ّ
ويل أمر هللا ،الذي هو ّ
ووضحه مركز امليثاق وحضرة ّ
كل ذلك يعترب مرجعاً مطاعاً لبيت
املنصوص عليه بعد حضرة عبد البهاءّ ،
أس أساسه .إ ّن سلطة هذه النّصوص املباركة سلطة مطلقة
العدل األعظم و ّ
وقاطعة وهي املرجع الثّابت الذي لن يتغري حّت يظهر يف العامل مظهر أمر
إهلي جديد مبشيئة هللا ويوضع يومئذ زمام األمر واحلكم يف قبضة قدرته.
ّ
ويل أمر يقوم مقام حضرة شوقي أفندي بعد
وابلنظر إىل عدم وجود ّ
صعوده ،فإ ّن رائسة أمر هللا ترجع إىل بيت العدل األعظم الذي هو اهليئة
العليا ومرجع أهل البهاء وتؤول إليه مسؤوليّة احلفاظ على وحدة األمر اإلهلي
ونشره وتق ّدمه وازدهاره.
(من دستور بيت العدل األعظم الرتمجة العربيّة طبعة  156بديع  1999م)

من رسائل خبصوص أتسيس بيت العدل األعظم
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 - .1اجلواب على بعض األسئلة
حتري بعض املؤمنني .ألنّه من
إنّنا مسرورون مبا بعثت لنا ابألسئلة اليت ّ
حبريّة وصراحة ،حّت ال يثقل كتماّنا قلوب
األفضل طرح هذه األسئلة ّ
املؤمنني املخلصني .عندما يفهم الفرد بعض املبادئ األساسيّة لرسالة حضرة
الشكوك .هذا ال يعين أنّه
السهل عليه تبديد مثل هذه ّ
هباء هللا ،يصبح من ّ
ليست هناك خفيّات غيبيّة يف أمر هللا .اخلفيّات الغيبيّة موجودة ،ولكنّها
ليست من النّوع الذي يهز إميان الفرد إذا ما ابتت املعتقدات األساسيّة ألمر
هللا واحلقائق اليت ال جدال فيها بشأن أيّة قضيّة ،مفهومة بوضوح.
تقع األسئلة اليت طرحها عدد من املؤمنني يف ثالث جمموعات.
اجملموعة األوىل ترّكز على التساؤالت اآلتية :ملاذا اتـُّ ِخ َذت اخلطوات النتخاب
ويل لألمر؟ وهل
بيت العدل األعظم مع العلم املسبق أبنّه لن يكون هناك ّ
كان الوقت قد حان ملثل ذلك اإلجراء؟ أمل يكن يف إمكان اهليئة العامليّة
البهائيّة 7القيام ابلعمل؟
 - .2أساس االنتخــاب
عند وفاة حمبوبنا شوقي أفندي كان واضحاً أن الظروف اليت كانت
قائمة ،وما ورد يف النّصوص املباركة من شروط أساسيّة بيّنة ،جعلت من
املستحيل على حضرته تعيني من خيلفه طبقا ملا ورد يف ألواح وصاي حضرة
ويل األمر دون أن يستطيع
عبد البهاء .إ ّن هذا الوضع – ّ
أي وفاة حضرة ّ
7
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الصرحية املباركة،
تتعرض له النّصوص ّ
تعيني من خيلفه – طرح سؤاالً غامضاً مل ّ
الرجوع يف شأّنا إىل بيت العدل األعظم .على األحبّاء
لذلك كان الب ّد من ّ
أن يتأكدوا متاماَ أنّه قبل انتخاب بيت العدل األعظم مل يكن هناك علم أبنّه
ويل لألمر .ال ميكن أن تكون ملثل هذه املعلومة وجود مسبق
لن يكون هناك ّ
مهما كان لدى فرادى األحبّاء من آراء .فال حضرات أيدي أمر هللا وال
أي هيئة كانت موجودة حينذاك ،كان ميكن هلم أو
اهليئة العامليّة البهائيّة وال ّ
املؤسسة
هلا أن تتّخذ قراراً يف هذه املسألة اهلامة .إ ّن بيت العدل األعظم هو ّ
بت يف هذا املوضوع .هذا كان أحد األسباب
السلطة لل ّ
الوحيدة اليت لديها ّ
امللحة لل ّدعوة النتخاب بيت العدل األعظم يف أقرب وقت ممكن.
ّ
توىل حضرات أيدي أمر هللا زمام
بعد وفاة حضرة شوقي أفنديّ ،
الشئون اإلداريّة لألمر املبارك على املستوى العاملي بكامل الرضاء والوالء من
قبل احملافل الروحانيّة املركزيّة وجمموع املؤمنني .وكان هذا مطابقا للتّسمية اليت
8
أبّنم " :احلماة الرئيسيون
ويل أمر هللا على حضرات األيدي ّ
أطلقها حضرة ّ
لرابطة شعوب حضرة هباء هللا العامليّة اجلنني".
أدرك حضرات األيدي منذ بداية ائتماّنم على شؤون أمر هللا ،أنّه
نظراً إىل عدم أتكدهم من نيل هداية إهليّة كتلك املكفولة بغري جدال حلضرة
ويل أمر هللا وبيت العدل األعظم ،أصبح املنهج الوحيد السليم أمامهم هو
ّ
يسجل
إتباع توجيهات حضرة شوقي أفندي وأسلوبه حبزم ال احنراف فيه .مل ّ
التجرد التّام
اتريخ األدين ّ
برمته مثل هذا االنضباط الدقيق والوالء الصرف و ّ
من قبل رؤساء دين جيدون أنفسهم وقد حرموا فجأة من مرشدهم احلائز على
"حراس اعظم"
ترجت بالمركز العالمي إلى الفارسيّة
ّ
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اإلهلي .إ ّن العرفان ابجلميل الذي تدين به البشريّة ألجيال قادمة ،بل
اإلهلام ّ
الراسخة النّبيلة هلو أعظم من
لعصور آتية ،إىل تلك الثّلة من النّفوس املكلومة ّ
حق التقدير.
أن يق ّدر ّ
ويل أمر هللا قد أعطى العامل البهائي مشروعات دقيقة
وكان حضرة ّ
ومفصلة لفرتة تنتهي يف رضوان  ،1963أي ّناية محلة عشر السنوات .ومن
ّ
يتعرض أمر هللا إىل املخاطر ،كان البد من وجود هداية
بعد ذلك ّ
وحّت ال ّ
ملحاً لل ّدعوة النتخاب بيت العدل األعظم.
إهليّة .أصبح ذلك سبباً اثنياً ّ
صحة اختيار هذا الوقت أيضا ما ورد يف توقيعات حضرة شوقي
ويؤكد ّ
أفندي من إشارات إىل أن هناك مشروعات عامليّة بعد محلة عشر السنـوات،
سوف يشرف على تنفيذها بيت العدل األعظم .وردت إحدى هذه
الروحاين املركزي للجزر
اإلشارات يف الفقرة التّالية من رسالة إىل احملفل ّ
الربيطانيّة بتاريخ  25فرباير  1951بشأن مشروع العامني الذي سبق محلة
عشر السنوات مباشرة:
الضخم يف إمكانياته
البد وأن يتوقّف على جناح ذلك املشروع ّ
السابق من مثيل،
الروحيّة (محَْلَةُ إفريقيا) ،والذي ليس له يف ّ
ّ
الشروع يف إجنازات تقوم على حتقيقها مجيع احملافل املركزيّة
ّ
القائمة بكامل العامل البهائي ،خالل فرتة الحقة يف عصر
التّكوين ألمر هللا .تلك اإلجنازات ،هي يف ح ّد ذاهتا مق ّدمة
النطالق مشاريع عامليّة النّطاق يف مراحل قادمة من نفس
ذلك العصر ،مق ّدر أن يباشر تنفيذها بيت العدل األعظم،
املوحد ألنشطتها.
املنسق و ّ
وهو رمز وحدة تلك احملافل املركزيّة و ّ
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وبعد ست سنوات من محل مسئوليّة إدارة أمر هللا ،قام حضرات
األيدي حيدوهم إميان مطلق ابآلاثر املباركة ،بدعوة األحبّاء إىل انتخاب بيت
العدل األعظم ،وذهبوا إىل ح ّد أن طلبوا عدم انتخاهبم لعضويّة هذه املؤسسة
سول الغرور نفساً لكسب
اإلهليّة .وكان احلدث الوحيد املؤسف الذي فيه ّ
السلطة ،هو تلك احملاولة املثرية للراثء اليت قام هبا تشارلز ميسون رميي
ّ
الغتصاب والية األمر.
تنص بوضوح وأتكيد
إ ّن املقتطفات التّالية من لوح حلضرة عبد البهاء ّ
على املبادئ اليت حت ّدد قاعدة انتخاب بيت العدل األعظم ،وهي املبادئ اليت
يعرفها األحبّاء من ألواح وصاي املوىل ومن التوقيعات املختلفة حلضرة شوقي
ويل أمر هللا احملبوب بنفسه هذا اللوح إىل إيران ،يف
أفندي .أرسل حضرة ّ
أوائل سنوات واليته ألمر هللا ،لنشره بني املؤمنني:
إ ّن عبد البهاء يف طوفان اخلطر وميقت بشدة اختالف
اآلراء....
احلمد هلل ليست هناك أسباب لالختالف.
حضرة األعلى هو صبح احلقيقة قد أضاء إشراق نوره
ابلنري األعظم األهبى .اجلمال
مجيع األرجاء .وهو أيضا ّ
املبشر ّ
املبارك هو املوعود يف مجيع الكتب والصحف والزبر واأللواح
السدرة املشتعلة يف طور سيناء .كلّنا،
والظهور املتجلّي يف ّ
أفراداً ومجاعات ،خدمة عتبتيهما ولدى اببيهما خاشعون...
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املقصود هو هذا :أنّه قبل انقضاء ألف سنة ،ليس ألحد
حّت ولو لي ّدعي مقام الوالية .كتاب األقدس
يتفوه بكلمةّ ،
أن ّ
هو مرجع مجيع األمم وفيه ّنزلت األحكام اإلهليّة .األحكام غري
املذكورة يف الكتاب ترجع إىل قرار بيت العدل (األعظم).
لن تكون هناك أسباب للخالف .ومن يتـع ّد بعد ذلك
فأولئك هم الناعقون وأولئك هم الظاملون وأولئك هم

األعداء املبغضون .حذار حذار من أن تقوم نفس ابفتعال

انشقاق أو إاثرة فتنة .إذا ما حصل اختالف يف اآلراء فإ ّن
حيل تلك املشاكل فوراً ،وما يقرره أبغلبيّة
بيت العدل األعظم ّ
األصوات هو عني احلقيقة .أل ّن بيت العدل األعظم حتت
محاية وعصمة وصون سلطان األحديّة .سوف حيفظه من
ظل جناح قدسيّته وعصمته .من خيالفه يكون
اخلطأ وحيميه يف ّ
مردوداً ويف العاقبة مقهوراً.
املتبع
يُنتخب بيت العدل األعظم طبقاً ًّ للرتتيب والنّظام ّ
يف انتخاب الربملاانت األوربيّة .وملا هتتدي البلدان ،تقوم بيوت
ّ
عدل تلك البالد املختلفة ابنتخاب بيت العدل األعظم .يف
أي وقت يقوم مجيع األحبّاء يف كل ال ّدير بتعيني وكالء هلم،
ّ
الّذين ينتخبون بدورهم ممثلني عنهم .هؤالء املمثلون ينتخبون
هيئة ،تلك اهليئة هي بيت العدل األعظم.
إ ّن أتسيس ذلك البيت غري مشروط إبميان مجيع دول
أي اضطراب،
العامل .مثالً ،إذا مسحت الظروف ولن حيصل ّ
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يقوم األحبّاء يف إيران ابنتخاب ممثلني عنهم ،كذلك أحبّاء
أمريكا واهلند ومناطق أخرى ينتخبون أيضا ممثلني ،الّذين
ينتخبون بدورهم بيت عدل .ذلك البيت هو بيت العدل
األعظم .والسالم.

( مكاتيب عبد البهاء – اجلزء الثالث – ص  501/500مرتجم
عن الفارسيّة ،اخلطوط العريضة أصلها عرّب)

على األحبّاء أن يدركوا أنّه ال يوجد يف النّصوص املباركة ما يشري إىل أ ّن
ويل أمر هللا.
املناداة النتخاب بيت العدل األعظم ال يقوم به سوى حضرة ّ
ابلعكس ،إ ّن حضرة عبد البهاء كان قد ف ّكر يف ال ّدعوة إىل انتخاب بيت
ويل األمر بكونه
العدل األعظم يف أثناء حياته .ففي وقت وصفه حضرة ّ
"أحلك فرتات حياته (أي حياة املوىل) ،حتت حكومة عبد احلميد ،عندما
واجه اإلبعاد إىل أقاصي مناطق مشال إفريقيا" ،بل وكانت نفس حياته
عم حضرة
مه ّددة ،كتب حضرة عبد البهاء إىل احلاج مريزا تقي أفنان ،ابن ّ
الباب والباين الرئيسي ملشرق أذكار عشق آابد ،آمراً إ ّيه بعمل الرتتيبات
املوجهة ض ّده.
النتخاب بيت العدل األعظم إذا ما حت ّققت التهديدات ّ
القسم الثاين من ألواح وصاي املوىل وثيق الصلة أيضاً هبذا الوضع وعلى
األحبّاء أن يدرسوه.
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 - .3مسألة العصمة
اجملموعة الثّانية من املسائل اليت تثري تساؤالت بعض األحبّاء ترتّكز حول
ويل األمر.
مسألة عصمة بيت العدل األعظم وقدرته على العمل يف غياب ّ
ب عليهم فهم املعاين اليت تضمنها البيان التايل حلضرة
وبصورة ّ
خاصةَ ،
صعُ َ
ويل أمر هللا احملبوب:
ّ
مؤسسة والية
إذا ُجِّرَد نظم حضرة هباء هللا العاملي من ّ
تشوه معامله وحيرم ّنائيّا من مبدأ الوراثة الذي قال عنه
األمرّ ،
مقرراً يف شريعة
حضرة عبد البهاء أبنّه كان يف مجيع األوقات ّ
تفضل حضرة
هللا .ففي لوح إىل أحد أتباع أمر هللا يف إيرانّ ،
عبد البهاء" :يف مجيع ال ّدورات اإلهليّة ،أُعطي االبن األكرب
امتيازات خاصة ،بل إ ّن مقام النّبوة كان من ح ّقه عند مولده".
املؤسسة (والية األمر) ،تكون سالمة ال ّدين
فبدون هذه ّ
مه ّددة ،واستقرار بنيته أبكملها معرضاً للخطر اجلسيم.
الضروريّة لبقائه قادراً
ويتضاءل نفوذه ،وتنعدم متاماً الوسائل ّ
على رعاية مصاحل سلسلة من األجيال دون انقطاع ،وتسلبه
كلياً اهلداية الالّزمة لتحديد دائرة العمل التّشريعي ملمثليه
املنتخبني.
َ
مؤرخ  8فرباير  ،1934مرتجم عن اإلجنليزيّة )
( من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

على األحبّاء الّذين يرغبون احلصول على فهم أوضح لتلك الفقرة
النصوص العديدة
السابقة يف الوقت احلايل ،أن يفكروا فيها مليّاً يف ضوء ّ
ّ
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األخرى اليت تتناول هذا املوضوع ،كالفقرات التّالية املقتطفة من توقيعات
حضرة شوقي أفندي على سبيل املثال:
بل ّإّنما قاما (أي حضرة هباء هللا وحضرة عبد البهاء)
املؤسستني التوأمتني:
أيضا ،وبلغة واضحة جليّة ،بتعيني هاتني ّ
بيت العدل (األعظم) ووالية األمر ،بوصفهما وريثتيهما
املختارتني ،املق ّدر هلما تطبيق املبادئ ،ونشر األوامر ،وصيانة
املؤسسات ،وهتيئة األمر إبخالص وذكاء الحتياجات جمتمع
ّ
مؤسسا
التطور ،وإمتام بناء املرياث املنيع الذي أوصى به ّ
دائم ّ
أمر هللا للعامل...
(من توقيع بتاريخ  21مارس  1930مرتجم عن اإلجنليزيّة)

بكل وضوح لدى كل فرد من
جيب أيضاً أن يكون مفهوماً ّ
أبي حال من
أفراد املؤمنني ،أن ّ
مؤسسة والية األمر ال تلغي ّ
األحوال ،وال تنتقص أبيّة درجة مهما كانت ضئيلةّ ،أي من
السلطات اليت منحها حضرة هباء هللا إىل بيت العدل األعظم
ّ
يف كتابه األقدس ،وهو ما أ ّكد عليه مر ًارا وإبجالل حضرة عبد
(مؤسسة والية األمر) ال
البهاء يف ألواح وصايه املباركة .إ ّّنا ّ
أي تناقض مع وصيّة حضرة هباء
أبي وجه من الوجوه ّ
تش ّكل ّ
مؤسسة
هللا وآاثره املباركة ،وال تبطل ّأي من أوامره ّ
املنزلة .إ ّن ّّ ّ
وترسخ مقامه
والية األمر ّ
تعزز من هيبة بيت العدل األعظم ّ
األمسى ،وتصون وحدته ،وتكفل استمراريّة جمهوداته ،دون أدىن
بكل
انتهاك حلرمة جمال اختصاصه الذي حت ّددت معامله ّ
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وضوح .إنّنا فعالً نقف قريباً ج ّداً من وثيقة (ألواح الوصاي)
على هذا القدر الكبري من العظمة واألمهيّة حبيث ال ميكننا أن
تتضمنه من معان أو
كل ما ّ
ن ّدعي أنّنا فهمنا بصورة كاملة ّ
الشك موجودة
نفرتض أنّنا أدركنا األسرار اخلفيّة العديدة اليت
ّ
فيها.
( من توقيع بتاريخ  27فرباير  - 1929مرتجم عن اإلجنليزيّة)

ويل
من هذه البياانت يتّضح ويتأكد مبا ال ّ
شك فيه ،أ ّن ّ
أمر هللا قد ُجعِ َل امل ّبني لكلمات هللا وأ ّن بيت العدل األعظم قد
ُمنِ َح سلطة التّشريع يف األمور اليت مل تكن منصوصة صراحة يف
ويل أمر هللا ،وهو يعمل يف دائرته ،له نفس
الكتاب .إ ّن تبيني ّ
السلطة واإللزام مثل القوانني اليت يصدرها بيت العدل األعظم،
ّ
الذي ينفرد حبق وامتياز احلكم النهائي فيما يتعلّق ابألوامر
ينص عليها حضرة هباء هللا صراحة .ال ميكن
واألحكام اليت مل ّ
ألي منهما يف احلال أو االستقبال ،أن يتعدى على اجملال
ّ
أي منهما إىل النّيل من
املقدس احمل ّدد لآلخر .ولن يسعى ّ
كل منهما…
النفوذ الدقيق الوثيق الذي منحه هللا ل ّ
مؤرخ  8فرباير  ،1934مرتجم عن اإلجنليزيّة)
( من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

ومتــارس كــل مــن هــاتني املؤسســتني ســلطاهتا ونفوذهــا وحقوقهــا
وصــالحياهتا يف نطــاق القيــود املفروضــة عليهــا ،الــيت ال تتعــارض
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فيما بينها وال تنـتقص مهمـا كـان ضـئيالً مـن املكانـة الـيت تتبوهـا
كل واحدة منهما…
السابق )
( نفس املرجع ّ

ويل أمر هللا قد ُجعِ َل الرئيس ال ّدائم
وعلى ّ
الرغم من أ ّن ّ
حّت ولو بصورة مؤقتة،
هليئة هبذا اجلالل ،إالّ أنّه ال ميكنه بتااتًّ ،
حق التّشريع املقصور (على بيت العدل األعظم).
أن يباشر ّ
وال ميكنه أن يتجاوز قراراً ّاختذه غالبية رفاقه األعضاء…
السابق )
(املرجع ّ

وفضال عن هذا وذاك فلتطمئن قلوب األحبّاء هبذه الكلمات حلضرة
هباء هللا:
...إنّه وضع أمره على أساس اثبت راسخ متني ال تزعزعه
أرايح العامل وال إشارات األمم...
تفضل حضرة عبد البهاء:
كذلك مبا ّ
يفعل هللا ما يشاء ؛ ال يبطل عهده من شيء ؛ ال مينع
عنايته أو يقاوم أمره من شيء ؛ يفعل إبرادته ما يشاء
كل شيء قدير.
وهو على ّ
(مرتجم عن اإلجنليزيّة)
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ـشِّرع بيت
جيب أن يكون مفهوماً لدى األحبّاء ،أنّه قبل أن يُ َ
أي شأن ،يدرس بدقّة ومشول كامل النّصوص املباركة
العدل األعظم يف ّ
ويل األمر
وبياانت حضرة شوقي أفندي يف املوضوع .أل ّن بياانت حضرة ّ
للنص ذاته.
احملبوب تناولت جماالت واسعة من املواضيع ،وهلا من اإللزام ما ّ

 - .4التبيني والتّشريع

ويل أمــر هللا وإيضــاحات بيــت العــدل
هنــاك فــارق كبــري بــني تبيــني حضــرة ّ
األعظــم عنــد قيامــه بوظيفــة "ويتــذاكرون يف كــلّ مــا وقــع فيــه اخــتالف أو يف
املســائل املبهمــة أو يف املســائل الغــري املنصوصــة ص ـراحة يف الكتــاب" .إذ أن
ويل أمر هللا يكشف عما تعنيه اآلاثر املباركة؛ وتبيينـه هـو بسـط حلقيقـة
حضرة ّ
ويل األمــر أنّــه
ال ميكــن تغيريهــا .أمــا بيــت العــدل األعظــم ،فقــد قــال حضــرة ّ
"ينفرد حبقّ التّشريع يف األمـور الغـري منصـوص عليهـا صـراحة يف اآلاثر البهائيّـة
" .وأحكامه القابلة للتّعديل واإللغاء مـن قبـل بيـت العـدل نفسـه ،تعمـل علـى
تكملة األحكام اإلهليّـة وتطبيقهـا .وعلـى ال ّـرغم مـن أ ّن بيـت العـدل األعظـم مل
مهمة التبيني ،إالّ أنّه يف مركز جيعله قادراً على القيام بكل ما حيتاجـه
يـُ ْع َهد له ّ
تش ــييد نظ ــم حض ــرة هب ــاء هللا الع ــاملي عل ــى بس ــيط الغ ـرباء .إ ّن وح ــدة التع ــاليم
اإلهليّــة تصــوّنا النّصــوص واآلاثر املباركــة والبيان ــات الضــافية لكــل مــن حضــرة
ألي كـان أن
عبد البهاء وحضرة شـوقي أفنـدي ،ابإلضـافة إىل التحـر القـاطع ّ
مهمــة واليــة أمــر هللا.
يـ ّدعي اإلتيــان بتفســري "جــازم أو ملهــم" أو أن يغتصــب ّ
تضمنها سلطة بيت العدل األعظم.
ّأما وحدة اإلدارة ف ْ
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"هكذا يكون ثبات كلمته العليا" يقول حضرة شوقي
اختصت هبا مهام وزرائه
أفندي" ،هكذا تكون املرونة اليت
ّ
املعيّنني .األوىل حتفظ هويّة أمره وأتمتن سالمة أحكامه .والثّانية
حي ،من االتساع والتكيّف مع احتياجات
مت ّكنه ،وكأنّه كائن ّ
يتغري على ال ّدوام.
ومطالب جمتمع ّ
(من توقيع بتاريخ  21مارس  1930مرتجم عن اإلجنليزيّة)

كل مؤمن حقيقي يريد أن يُ َـد ِّعم فهمه لألمر اإلهلي ،البد له أن جيمع
ّ
بني التحلّي ابالقتناع التّام بدوام فعاليّة رسالة حضرة هباء هللا وميثاقه املتني،
ِ
االدعاء
والتّواضع يف االعرتاف أبنّه ال يوجد م ْن بني هذا اجليل َم ْن ميكنه ّ
ابلوقوف على عظمة أمره ،أو إدراك األسرار الغيبيّة واإلمكانيات العديدة
املكنونة فيه .كلمات حضرة شوقي أفندي التّالية تشهد هلذه احلقيقة بكل
جالء و وضوح:
مــا أغــزر رســالة حضــرة هبــاء هللا ومــا أمشلهــا م ومــا أعظــم قــدر
بركاته اليت أمطرها على البشرية يف هـذا اليـوم م ومـع ذلـك ،مـا
أوهن إدراكنـا ملغزاهـا وجالهلـا ومـا أضـأله .إن هـذا اجليـل يقـف
قريبــا جــداً مــن رســالة هبــذه العظمــة حبيــث ال ميكنــه إيفــاء ديــن
حضرة هباء هللا حق قدره مـن التقـدير إلمكانياتـه الـيت ال حتصـى
ولصفاته اليت مل يسبق هلا مثيل ولعطايه الغيبية اآلتيـة مـن فضـل
عنايته.
(من توقيع بتاريخ  21مارس  1930مرتجم عن اإلجنليزيّة)
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إ ّن موالان احملبوب يف ألواح وصايه املباركة؛ ال يدعوان فحسب
تبىن نظم حضرة هباء هللا العاملي اجلديد بدون حت ّفظ ،بل
إىل ّ
أيضاً إىل كشف النّقاب عن أهليّته جلميع أهل العامل .إنّه
لسابق ألوانه وجرأة مفتعلة من طرفنا أن حناول تقدير قيمتها
كامالً ،أو نقف على دقيق معانيها يف غضون م ّدة قصرية
الزمن منذ استهالهلا .لكي حنصل على فهم أكثر
كهذه من ّ
تضمنه (ألواح الوصاي) علينا أن
وضوحا ومشوليّة ملا تق ّدمه وت ّ
نعتمد على الزمن وهداية بيت العدل األعظم اإلهلي.
(توقيع بتاريخ  23فرباير  - 1924مرتجم عن اإلجنليزيّة)

فأهم
ّأما فيما ّ
الروحانية وتسيريهاّ ،
خيص ترتيب أمور األحبّاء ّ
الروحانية يف كل
شيء اآلن هو تقوية أسس احملافل املق ّدسة ّ
مركز ،ألنّه على هذا األساس احملكم املتني سوف يستوي بيت
األيم .وعندما يرتفع
العدل األعظم اإلهلي
ويستقر يف مستقبل ّ
ّ
هذا البنيان األعظم على ذلك األساس األ ْقـ َوم ،تنكشف
وتظهر ابلتـّدريج النـّواي املق ّدسة اإلهليّة واحلِ َكم واملعاين الكلّيـّ ّّة
الرموز واحلقائق امللكوتيّة ،وهي اهلامات غيبيّة من ودائع أمر
وّ
حضرة هباء هللا يف ألواح وصاي حضرة عبد البهاء املباركة.
(من توقيع إىل أحبّاء الشرق بتاريخ  19ديسمرب  - 1922مرتجم عن الفارسيّة)

تشري مثل هذه البياانت إىل أن املعىن الكامل أللواح وصاي حضرة عبد
البهاء ،وكذلك الفهم ملا يتضمنه النظم العاملي الذي أزاحت عنه الستار تلك
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الوثيقة اخلطرية ،لن يتّضح ألعني العامل إالّ ابلتّدريج ،وبعد جميء بيت العدل
األعظم إىل حيّز الوجود .وما على األحباء إالّ االعتماد على مرور الزمن
وانتظار إرشادات بيت العدل األعظم الذي سوف ُْجيري من األحكام ،طبقا
ملا تتطلبه الظروف ،ما يكون الفصل يف األمور الغامضة.
 - .5سلطة الطـرد
تتعلّــق اجملموعــة الثّالثــة مــن االستفســارات الــيت أاثرهــا األحبّــاء ،بتفاصــيل
ويل األمـر ،وابلـ ّذات موضـوع طـرد
حول عمـل بيـت العـدل األعظـم يف غيـاب ّ
توضــح هــذه األســئلة يف دســتور بيــت الع ــدل،
أعضــاء لبيــت العــدل .ســوف ّ
الــذي جي ــري إع ــداده يف نط ــاق أهــداف مش ــروع تس ــع الس ــنوات .يف األثن ــاء،
ضره ابلعموم" ،ميكـن
لألحباء أن يعلموا أنّه إذا ارتكب ّ
أي عضو "ذنباً يلحق ّ
طــرده مــن عضــويّة بيــت العــدل األعظــم أبغلبيّــة أصـوات البيــت نفســهّ .أمـا إذا
أي عض ــو ،ال قـ ـ ّدر هللا ،نقضـ ـاً للعه ــد وامليث ــاق ،ف ــإ ّن أيدي أم ــر هللا
ارتك ــب ّ
يقومــون يف هــذه احلالــة ابلتحقيــق يف املوضــوع ،ويُطْـ َـرد النّــاقض للعهــد وامليثــاق
بقـ ـرار أيدي أم ــر هللا املقيم ــني ابألرض املق ّدسـ ـة شـ ـريطة موافق ــة بي ــت الع ــدل
ألي م ــؤمن آخ ــر .وقـ ـرار األيدي يف ه ــذه
األعظ ــم ،كم ــا ه ــو احل ــال ابلنّس ــبة ّ
احلالة ،يعلنه بيت العدل األعظم على البهائيـّني ابلعامل.
الرسـالة وتعـرض
إنّنا واثقون أنّه عندما تقوم ابطْـالع األحبّـاء علـى هـذه ّ
ويل أمـر هللا،
عليهم هذه الفقرات من النّصـوص املباركـة ومـن توقيعـات حضـرة ّ
ستزول شكوكهم وتتب ّدد ظنوّنم ويصـبح يف اسـتطاعتهم تكـريس ك ّـل جهـودهم
اتمـة أ ّن ق ّـوة عهـد وميثـاق حضـرة
لنشر رسـالة حضـرة هبـاء هللا ،وهـم علـى ثقـة ّ
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هبــاء هللا قــادرة علــى التغلّــب علــى أيــة امتحــاانت قــد أتيت عليه ـا بتقــدير مــن
عنايــة غيبيّــة إهليّــة .بــذلك تــربهن تلــك القـ ّـوة علــى قــدرهتا أن ختلّــص العــامل مــن
عذابه األليم وترفع لواء ملكوت هللا على األرض.

الروحانية املركزية)
(من رسالة لبيت العدل األعظم بتاريخ  9مارس  1965إىل إحدى احملافل ّ

 - .6والية األمر وبيت العدل األعظم
ّأما ما سألت عن توقيت انتخاب بيت العدل األعظم ابلنظر إىل بيان
ويل أمر هللا القائل ..." :وهكذا يصبح من الواضح أنّه لو توفّرت
حضرة ّ
الظروف املالئمة للبهائيني يف إيران ويف البلدان اجملاورة الواقعة حتت احلكم
يكون قد أزيلت آخر
السوفييت ،من انتخاب ممثليهم للهيئة املركزيّة...
ّ
عقبة يف طريق أتسيس بيت العدل العمومي" .توجد اإلجابة على هذا
ويل األمر
السؤال يف رسالة بتاريخ  19أبريل  1947كتبها سكرتري حضرة ّ
نيابة عن حضرته ،رداً على استفسار أحد املؤمنني حول هذه الفقرة ،حيث
نقرأ:
" عندما أشار حضرته إىل روسيا كان فيها هبائيون ،ولكن اآلن
متاما هناك ،لذا ال
تكاد اجلامعة البهائيّة أن تكون مفقودةً ً
ميكن أن يتوقّف أتسيس بيت العدل العمومي على وجود
الروحاين املركزي لروسيا .ولكن الب ّد من إقامة حمافل
احملفل ّ
حّت ميكن تشييد بيت العدل
روحانية مركزية أخرى قويّة ّ
العمومي".
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إنّك تعتقد أنّه ميكن أن تكون هناك بعض معلومات حول خالفة
حضرة شوقي أفندي قد أخفيت عن املؤمنني ملصلحة األمر اإلهلي .إنّنا نؤكد
ألي سبب كان .ليس
أي شيء بتااتً
ٌ
مستور عن األحبّاء ّ
لك أنّه ال يوجد ّ
شك أنّه مبقتضى ألواح وصاي حضرة عبد البهاء ،فإ ّن حضرة
هناك أدىن ّ
املخول هلا تعيني من خيلفه .إالّ أنّه مل يكن حلضرته
السلطة ّ
شوقي أفندي هو ّ
أوالد ،كما أ ّن مجيع األغصان الّذين كانوا على قيد احلياة كانوا قد نقضوا
ٌ
العهد وامليثاق .وبناء عليه ،وكما أعلن حضرات ّأيدي أمر هللا يف عام
أي شخص ميكن تعييّنه
 ،1957يصبح واضحاً أنّه مل يكن أمام حضرته ّ
مبقتضى ما جاء ابلوصيّة املباركة .أما أن يقوم حضرة ويل األمر بتعيّني
للشروط الواضحة الدقيقة اليت وردت يف ألواح وصاي املوىل ّإمنا
شخص خالفا ّ
تصور حصوله من قِبَ ِل حضرته وهو
هو عمل ال ميكن أن حيصل وال ميكن ّ
املعني إهلياً حامياً وانصراً لعهد هللا وميثاقه .وفضال عن ذلك ،وكما هو معلوم
ّ
تضمنت بوضوح الطّريقة اليت تتم هبا
لديك ،فإ ّن تلك الوصيّة املباركة نفسها ّ
ويل األمر خليفة له .إذ كان البد من موافقة األيدي
املصادقة على َم ْن يعيّنه ّ
ويل األمر خليفة له
التّسعة الّذين ينتخبهم مجيع األيدي ،على من خيتاره ّ
السري .يف  1957أعلن مجيع األيدي ،بعد البحث والتّدقيق ،أن
ابالقرتاع ّ
يعني خلفاً له ومل يرتك وصيّة .وهذا أمر موثّق واثبت
حضرة شوقي أفندي مل ّ
مبا ال يقبل الشك.
ال ميكن أن يؤخذ على حضرة شوقي أفندي أن يف عدم تركه
وصيّة تقصري يف طاعته حلضرة هباء هللا .بل على عكس ذلك علينا اإلقرار
أب ّن يف صمته حكمة ودليل على عصمته .علينا أن نف ّكر إبمعان يف ما لدينا
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من اآلاثر املباركة ،ونسعى حنو احلصول على فهم املعاين اليت ال حتصى
تفضل به حضرة شوقي أفندي أب ّن شيئني الزمني
املكنونة فيها .ال تنس ما ّ
وه ْدي بيت العدل
لنمو فهمنا لنظم حضرة هباء هللا العاملي ومها مرور الّزمن َ
ّ
األعظم.
 - .7جماالن منفصالن للمسئوليّة والوظيفة

مل تعلّق عصمة بيت العدل األعظم ،وهو يعمل يف نطاق اجملال
الرغم من أ ّن ما قاله حضرة
عضوا به .وعلى ّ
ويل األمر ً
املق ّدر له ،بوجود ّ
ويل
ويل أمر هللا يف جمال التبيني ،يبقى ُم ْل ِزماً ً
دائما ،إالّ أنّه يف جمال مشاركة ّ
ّ
األمر يف التّشريع يكون قرار بيت العدل نفسه هو النّافذ دائماً .إ ّن
ويل األمر التّالية تؤيد هذا بوضوح:
كلمات حضرة ّ
السلطة
ويل أمر هللا ،وهو يعمل يف دائرته ،له نفس ّ
إ ّن تبيني ّ
واإللزام مثل القوانني اليت يصدرها بيت العدل العمومي ،الذي
ينفرد حبق وامتياز إبداء الرأي وإصدار احلكم النهائي فيما
ينص عليها حضرة هباء هللا
يتعلّق ابألوامر واألحكام اليت مل ّ
ألي منهما يف احلال أو االستقبال ،أن
صراحة .ال ميكن ّ
ي منهما
يتعدى على اجملال املقدس احمل ّدد لآلخر .ولن يسعى أ ّ
لكل منهما.
إىل النّيل من النفوذ الدقيق الوثيق الذي منحه هللا ّ
ويل أمر هللا قد ُجعِ َل الرئيس ال ّدائم
وعلى ّ
الرغم من أ ّن ّ
حّت ولو بصورة
هليئة هبذا اجلالل ،فإنّه ال يستطيع بتااتّ ،
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حق التّشريع املقصور (على بيت العدل
مؤقتة ،أن يباشر ّ
األعظم) .وال ميكنه أن يتجاوز قراراً ّاختذه غالبية رفاقه
ملزم يف نفس الوقت ابإلصرار على مطالبتهم
األعضاء ،ولكنّه َ
أي تشريع يعتقد بضمريه أنّه يتعارض مع معىن
إبعادة النّظر يف ّ
املنزلة حلضرة هباء هللا وحييد عن روحها.
اآلاثر ّ
مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

ويل أمر هللا
 - .8دائرة اختصاص ّ

ومع ذلك ،وبعيدا عن مهمته كعضو بيت العدل ورئيسه املقدس مدى
وىل األمر ومن واجبه وهو يعمل يف دائرة اختصاصه ،أن
احلياة ،فإن من حق ّ
" حي ّدد جمال العمل التّشريعي" لبيت العدل األعظم .أو بعبارة أخرى كانت
يقرر ما إذا كانت النصوص املباركة قد تناولت موضوعاً
السلطة ألن ّ
لديه ّ
معيّناً أو مل تتناوله ،وابلتّايل ما إذا كان من اختصاص بيت العدل األعظم أن
احلق أو
ويل األمر ،له ّ
ّ
يشرع فيه .ال يوجد شخص آخر ،سوى حضرة ّ
السلطة ألن حي ّدد مثل هذه األمور .واآلن أييت السؤال :هل أ ّن بيت العدل
ّ
ضياع إىل خارج اجملال احمل ّدد
ويل أمر هللا ،خلطر ال ّ
األعظم ّ
معرض ،يف غياب ّ
له وعندئذ يرتكب خطأ ؟
علينا هنا أن نتذ ّكر ثالثة أمور :أوالً ،لقد ق ّدم حضرة شوقي أفندي
خالل ستة وثالثني سنة من واليته ألمر هللا ،عددا ال حيصى من
اإليضاحات ،إضافة إىل تلك اليت تفضل هبا حضرة عبد البهاء وما تفضل به
حضرة هباء هللا نفسه .وكما أ ُْعلِ َن على األحبّاء من قبل ،فإ ّن بيت العدل
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أي موضوع
يقوم بدراسة دقيقة للنّصوص املق ّدسة والبياانت املباركة اليت ّ
ختص ّ
ينوي التّشريع فيه ،قبل إصدار هذا التّشريع .اثنيا فإ ّن بيت العدل األعظم،
ويل األمر غري موجود ،وال يتناول
وهو واثق من اهلداية اإلهليّة ،يدرك متاما أن ّ
ّأيً من شئون التّشريع إالّ بعد التأكد من أّنا تدخل يف دائرة اختصاصه،
أبّنا "واضحة حم ّددة" .اثلثاً،
ويل األمر بكامل الثقة ّ
وهي دائرة وصفها حضرة ّ
املؤسستني
ويل األمر عن هاتني ّ
علينا أالّ ننسى البيان الذي ّ
دونه حضرة ّ
أبّنما "ال ميكن أليّ منهما يف احلال أو االستقبال أن يتعدى على اجملال
ّ

املقدس لآلخر".

ّأما فيما خيص ضرورة احلصول على "استنتاجات" من النّصوص املباركة
النص التّايل من قلم حضرة عبد
لتساعد على َس ِّن قوانني بيت العدل ،هناك ّ
البهاء:
الشريعة اإلهليّة
تكون أساس ّ
 ....هلذا فإ ّن املسائل الكلّيّة اليت ّ
منصوص عنهاّ ،أما القوانني الفرعيّة فرتجع إىل بيت العدل.
الزمان ال يستمر على نفس املنوال،
واحلكمة يف هذا هو أ ّن ّ
الزمان واملكان .هلذا
فالتّغيري والتّبديل من لوازم اإلمكان و ّ
يتخذ بيت العدل اإلجراء مبقتضاه.
أي قرار تبعاً
ال جمال للظّ ّن أب ّن بيت العدل سوف يتّخذ ّ
لرأيه أو فكره ،استغفر هللا ،إن قرارات وأحكام بيت العدل
األعظم جتري إبهلام وأتييد روح القدس ،ألنّه يف حصن ومحاية
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وصيانة مجال القدم ،وإتباع قراراته فرض مسلّم و واجب حمتّم
ألي نفس كانت من ذلك أبداً.
مفر ّ
وال ّ

قل اي قوم إ ّن بيت العدل األعظم حتت جناح ربّكم
الرحيم ،أي صونه ومحايته وحفظه وكالئته ،ألنّه أمر
الرمحن ّ
ّ
املؤمنني املوقنني إبطاعة تلك العصبة الطيبة الطّاهرة ،والث ـ ِ
لة
ّ
ّ
املق ّدسة القاهرة ،فسلطتها ملكوتيّة رمحانيّة وأحكامها إهلاميّة
روحانيّة.
ابالختصار هذا هو املقصود من احلكمة يف إرجاع
أحكام اجملتمع إىل بيت العدل .فشريعة الفرقان أيضا مل تنصص
على مجيع األحكام ،كالّ ،وال عُشر ُعشر املعشار منها كان
املهمة كانت مذكورة ابل ّذات،
كل املسائل ّ
منصوصا .ومع أ ّن ّ
الشك أنّه كان هناك آالف األحكام اليت مل أيت ذكرها،
لكن
ّ
الشريعة ،وجاء
فقام علماء العصور التّالية ابستنباطها من قواعد ّ
املنزلة األصليّة،
أفراد منهم ابستنتاجات متضاربة من األوامر ّ
وقد طُبِّ َقت مجيعها .اليوم عمليّة االستنباط هذه ترجع إىل بيت
العدل ،وال يـُ ْعتَ َمد على ما يستنبطه أو يستنتجه العلماء إالّ إذا
صادق عليه بيت العدل .الفرق هو هذا :أنّه لن حيصل
اختالف ممّا تستنتجه وتص ّدق عليه هيئة بيت العدل الذي
انتخب أعضاؤه وعرفهم عموم اجلامعة البهائيّة ابلعامل ،بينما ما
يستنتجه أفراد العلماء واحلكماء يكون حتماً ابعثاً للتّفرقة
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والتّشتّت والتّبديد ،وسبب اضمحالل وحدة كلمة دين هللا
وتزلزل بنيان شريعة هللا.
(مرتجم من كتاب "رحيق خمتوم"– جملد  1ص  ،372/1اخلطوط العريضة أصلها عرّب)

 - .9تكامل أهداف املؤسسات
مؤسسات بذاهتا دون
يوجد يف نظم حضرة هباء هللا مهام معيّنة تنفرد هبا ّ
سواها ،كما توجد مهام مشرتكة فيما بينها حّت لو كانت هذه املهام واقعة
بقدر أكرب يف جمال اختصاص هذه املؤسسة أو تلك .فمثالً ،يف الوقت الذي
ويتفرغون هلذه األعمال،
خيتص أيدي أمر هللا ّ
مبهمة محاية ونشر أمر هللاّ ،
الروحانية أيضا عليها محاية وتبليغ أمر هللا.
فإ ّن بيت العدل األعظم واحملافل ّ
كل مؤمن.
بل إ ّن التبليغ فريضة مق ّدسة وضعها حضرة هباء هللا على عاتق ّ
املبني لكلمات هللا من بعد
ويل أمر هللا بصفة ّ
وابملثل ،بينما انفرد حضرة ّ
مهمة التّشريع مقصورة على بيت العدل األعظم ،إالّ
حضرة املوىل ،ومع أ ّن ّ
املؤسستني "مكمّلتني لبعضهما يف
أ ّن حضرة شوقي أفندي قال إن هاتني ّ

اهلدف واملقصد" ".هدفهما املشرتك واألساسي هو ضمان استمرار تلك
السّلطة اإلهليّة األصل اجلارية من منبع ديننا العزيز وحفظ وحدة أتباعه
وصيانة سالمة تعاليمه ومرونتها ".ويف حني أنّه ال ميكن لبيت العدل األعظم

ويل أمر هللا ،مع ذلك عليه
أبي ّ
القيام ّ
مهمة من املهام املقصورة على حضرة ّ
السعي لتحقيق اهلدف الذي يشرتك فيه مع والية األمر.
وكمــا أشـرمت واستشــهدمت ابلعديــد مــن البيــاانت املباركــة ،فقــد أ ّكــد حضــرة
املؤسستني عن بعضـهما .ومـع
شوقي أفندي مراراً وتكراراً عدم انفصال هاتني ّ
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أنّه من الواضـح أن حضـرته أخـذ يف االعتبـار إمكانيّـة عملهمـا معـاً ،إالّ أنّـه ال
ميكــن االســتنتاج مــن هــذا أن الواحــدة لــن تعمــل يف غيــاب األخــرى .فقــد قــام
حضرة شوقي أفندي بوالية األمر خالل ستة وثالثني عامـاً بـدون بيـت العـدل
ويل لألمــر ،ولكــن
األعظــم .واآلن بيــت العــدل األعظــم جيــب أن يعمــل دون ّ
مبدأ تالزم هاتني املؤسستني يبقي قآئمـاً .إ ّن واليـة األمـر ال تفقـد أمهيتهـا وال
ويل لألمـر علـى قيـد احليـاة.
مكانتها يف نظم حضرة هباء هللا ّ
جملرد أنّه ال يوجـد ّ
جيب علينا االحرتاز من نقيضني :أوهلما االحتجاج أبنه طاملا مل يعد لـدينا وىل
لألمــر ،ف ـإ ّن كــل مــا كتــب عــن واليــة األمــر ومكانتهــا يف نظــم حضــرة هبــاء هللا
العاملي شيءُ انتهى وال قيمة لـه ،واآلخـر أن تغمـران عظمـة واليـة األمـر بدرجـة
جتعلنــا نســتهن يف تقــديران بقـ ّـوة العهــد وامليثــاق ،أو ننزلــق إىل التّهــاون مبحكــم
الكتاب لكي جند بطريقة ما "وليّاً لألمر ".
 - .10األمانة والتّواضع
الصرف والنزاهة الكاملة ،واإلميان
إ ّن خدمة أمر هللا حتتاج إىل اإلخالص ّ
الراسخ ابهلل .وإذا أخذان مسئوليّة مستقبل أمر هللا يف أيدينا وحاولنا دفعه يف
ّ
طرق حنن نريده أن يسري فيها بغض النظر عن النّصوص الصرحية ودون مراعاة
شر.
لعجزان وقصوران ،فهذا سوف لن جيلب ّ
أي خري بل سيأيت فقط ابل ّ
فاألمر أمره هو ،وهو الذي وعد أب ّن نور أمره لن يُطفى .إ ّن دوران هو
ابملؤسسات اليت بعثها هللا حلماية عهده
املنزلة والتّشبّث
مسك ابلكلمة ّ
ّ
التّ ّ
وميثاقه.
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ألنّه يف هذا اخلصوص ابل ّذات جيب على املؤمنني أن يدركوا أمهيّة األمانة
السابقة أل ّن
والتّواضع الفكري .لقد وقعت أخطاء عديدة يف ال ّدورات ّ
الرسالة
املؤمنني ابلظهور اإلهلي كانوا متلهفني أكثر من الالّزم على استيعاب ّ
اإلهليّة يف إطار إدراكهم احملدود ،وتوضيح معتقدات يفوق توضيحها طاقاهتم،
وشرح أمور غيبيّة مل يكن من املمكن إدراكها إالّ حبكمة وجتربة عصر الحق،
جملرد أنّه مرغوب فيه أو ألنّه يف الظاهر ضروري .مثل
واجملادلة إلثبات شيء ّ
هذه املساومات على احلقيقة اجلوهريّة ،ومثل هذا الغرور الفكري ،علينا
بكل ما لدينا من ّقوة.
االبتعاد عنه ّ
على األحبّاء أن يدركوا أبنّه إن كانت بعض بياانت بيت العدل األعظم
السريّة ،بل تصميم هذه اهليئة
السبب يف هذا ليس ّ
تنقصها التفاصيل ،فإ ّن ّ
على جتنّب أيّة تبيني لآلاثر املباركة ،وعلى احملافظة على صدق بيان حضرة
تفضل" :ليس لرؤساء األدين ،وال ألصحاب النظريّت
ويل أمر هللا حيث ّ
ّ

شك أو
السّياسيّة ،وال حل ّكام املؤسّسات اإلنسانيّة ...أن يكون لديهم أيّ ّ
ختوّف فيما خيصّ جوهر أو مصدر أو شرعيّة املؤسّسات اليت يعمل أتباع أمر
هللا على تشييدها جبميع أحناء العامل ،ألّنا جزء ال يتجزأ من التّعاليم اإلهليّة
نفسها ،تبقى حمفوظة من أن تـمسّها أو تغشاها استنتاجات غري مسموح هبا
أو تفاسري غري معتمدة من كلمته العليا".
 - .11التّمييز بني التبيني املعتمد والفهم الفردي

يوجـد يف أمـران املبـارك متيّيـز واضـح بــني التبيـني املعتمـد والتّفسـري أو الفهـم
كل فرد لنفسه من دراسته للتّعاليم البهائيّة .ففي الوقت الـذي
الذي يصل إليه ّ
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يوض ــح لن ــا
ويل أم ــر هللا ،ف ــإ ّن الث ــاين كم ــا ّ
يك ــون ّ
األول مقص ــورا عل ــى حض ــرة ّ
أبي حــال م ــن األح ـوال .إ ّن مث ــل هــذه التفاس ــري
حض ـرته ،جيــب أالّ يُكْبَــت ّ
الفردية هي يف الواقع مثرة القوة املفكرة لإلنسان اليت تسـاعد علـى الوصـول إىل
فهم أفضل للتّعاليم ،بشرط أالّ يكون ذلـك سـببا للنّـزاع واجلـدال بـني األحبّـاء،
ويوض ـ ــح أ ّن آراءه م ـ ــا ه ـ ــي إالّ وجه ـ ــة نظ ـ ــره
وأن يفه ـ ــم الف ـ ــرد نفس ـ ــه ه ـ ــذاّ ،
الشخص ــيّة .فالتفاسـ ــري الشخص ــية دائمـ ــا مـ ــا تتغ ــري مـ ــع من ـ ّـو الفـ ــرد يف فهمـ ــه
ّ
وضــح لنــا حضــرة شــوقي أفنــدي تلــك النقطــة يف رســالة كتبهــا
للتّعــاليم .وقــد ّ
ســكرتري حض ـرته ألحــد املــؤمنني بتــاريخ  25أغســطس  1926جــاء فيهــا مــا
يل ــي" :التّعمّــق يف أم ــر هللا يع ــين أن نقـ ـرأ آاثر حض ــرة هب ــاء هللا وحض ــرة امل ــوىل

إبمعان وعناية حبيث ميكننا تقدميها إىل اآلخـرين يف صـورهتا الصـحيحة .هنـاك
الكثري ممّـن لـديهم فكـرة سـطحيّة عمّـا ميثّلـه أمـر هللا .فيق ّدمونـه مـع العديـد مـن
املفاهيم الناجتة من أفكارهم الشخصية .ومبا أن أمر هللا ما زال يف أول عهـده،
علينا أن حنذر كلّ احلذر حشية أن نقع يف مثل هذا اخلطأ ونسيء إىل الدعوة
اليت نكنّ هلا كلّ حمبّـة .دراسـة األمـر املبـارك ال حتـدها احلـدود ،فكلّمـا ازدادت
قراءتنا لآلاثر املباركة كلما تراءى لنا املزيد من احلقائق الكامنة فيها واتضح لنا
شـيئا فشـيئا أن انطباعاتنـا الشّخصـيّة السّـابقة كانـت غـري صـحيحة ".لــذلك،

الشخصيّة أن تكون نوراً وهدى ،ميكن أيضا
يف الوقت الذي ميكن للمفاهيم ّ
أن تك ــون س ــبب ض ــياع .عل ــى األحبّ ــاء إذاً أن يس ــتمعوا إىل وجه ــات نظ ــر
بعضــهم الــبعض مــن دون خــوف وال وجــل ،ومــن دون أن يرتكوهــا تــؤثّر علــى
إمياّنم ،ويعربوا بدورهم عن وجهات نظرهم ،دون فرضها على زمالئهم يف أمر
هللا.
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احلي .لقـد واجـه أمـر
إ ّن أمر هللا
ّ
عضوي ،يكرب وينمو مثل الكائن ّ
هللا مـن األزمـات مـا ح ّـريت املـؤمنني املـ ّـرة تلـو األخـرى ،إالّ أنـه كـان يتغلــب يف
كــل مــرة علــى األزمــة ويرقــى إىل مراتــب أعلــى ،مــدفوعا إىل العلــى مبشــيئة هللا
النافذة.
 - .12احلفاظ على أمر هللا
الغييب لصعود حضرة شوقي أفندي
مهما عظم قصوران يف فهم ال ّ
سر ّ
ومغزاه ،فإ ّن العهد وامليثاق يبقى هو احلبل املتني الذي على اجلميع
تفضل هبا
مسك به بثقة وثبات .كما تبقى الكلمات الرائعة القويّة اليت ّ
التّ ّ
حضرة عبد البهاء يف ألواح وصايه احلافظة ألمر هللا يف هذه اآلونة مثلما
كانت حني صعود حضرته:
كل مسألة غري منصوصة
ومرجع الكل  -كتاب األقدس  -و ّ
يقرره بيت العدل
كل ما ّ
ترجع إىل بيت العدل العمومي ،و ّ
حق وهو مراد هللا .من جتاوز عنه
ابالتّفاق أو أبكثرية اآلراء هو ّ
رب
فهو ممّن
أحب الشقاق وأظهر النّفاق وأعرض عن ّ
ّ
امليثاق"...
مثّ:
الكل يقتبس من مركز األمر وبيت العدل  -وما
" ...بل ّ
كل خمالف يف ضالل مبني وعليكم البهاء األهبى".
عدامهاّ ،
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ويل أمــر هللا أ ّن األجيــال
إ ّن بيــت العــدل األعظــم الــذي قــال عنــه حضــرة ّ
مرتحنـة" ،هـو اآلن  ،ويف غيـاب
القادمة سوف تراه "كامللجـأ األخـري حلضـارة ّ
ويل أم ــر هللا ،اهليئ ــة الوحي ــدة امللهم ــة املعص ــومة يف الع ــامل ال ــيت عل ــى الك ـ ّـل أن
ّ
يتوجــه إليه ـا ،والــيت يقــع علــى عاتقهــا مســئوليّة صــيانة وحــدة أمــر هللا وتقدمــه
ّ
ـدل علـى أن بيــت
ويل األمـر ت ّ
طبقـاً للكلمـة ّ
املنزلـة .هنـاك بيـاانت مـن املـوىل و ّ
العدل األعظم ،فضالً عن كونه أعلى هيئة تشريعيّة يف األمر املبارك ،هو أيضا
تل ــك اهليئ ــة ال ــيت عل ــى الكـ ـ ّـل أن يتوج ــه إليه ــا ،وأنّ ــه "قمّ ــة" النّظـ ــام اإلداري
البهــائي ،و "األداة العليــا لرابطــة الشّــعوب (كومونولــث) البهائيـّـة" .لقــد عـ ّـني
ويل أمر هللا يف آاثره املباركة وظائف أساسيّة لبيت العدل األعظـم منهـا
حضرة ّ
وضع خطط عامليّة لتبليغ أمر هللا ،وإدارة األمور اإلداريّة لألمر ،وتوجيه شؤون
أمــر هللا وتنظيمهــا وتوحيــدها يف مجيــع أرجــاء العــامل .وقــد ورد مــن قلــم حضــرة
ويل أمر هللا يف " كتاب القرن البديع " أ ّن:
ّ
" كتـ ــاب األقـ ــدس....مل حيـ ــتفظ لألجي ـ ـال ابلش ـ ـرائع األساسـ ــيّة
واألحكام اجلوهريّة اليت يقوم عليهـا صـرح النّظـام العـاملي املقبـل
ـص عل ــى
مبهم ــة التبي ـني كم ــا ن ـ ّ
فحس ــب ،ب ــل واخ ــتص خليفت ــه ّ
اهليئــات الــيت ال ميكــن لل ـ ّدين أن تصــان ســالمته ويــؤمن متاســكه
وصالبته إالّ هبا هي وحدها".
(القرن البديع ص  260و)261

حق أعضاء بيت العدل األعظم:
كذلك ّ
تفضل يف توقيع "دورة هباء هللا" يف ّ
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ّإّنم هم الّذين " يلهمهم ما يشاء" ،وليس مجهور الّذين
ينتخبوّنم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،وهم الّذين ُجعِلُوا
9
حمط هذه اهلداية اإلهليّة ،وهي اليت يف آن واحد قوام حياة
هذا الظهور وسبب حفظه ومحايته...
لقد أعلن بيت العدل األعظم سلفاً ،أنّه ال ميكنه التّشريع مبا يسمح
بتعيني خليفة حلضرة شوقي أفندي ،وال التّشريع مبا يسمح بتعيني أيدي أمر
كل ما يف استطاعته لضمان استمرار أداء
هللا آخرين ،ولكن عليه عمل ّ
املؤسستني العظيمتني .مثّ عليه توفري
الوظائف اليت يشرتك فيها مع هاتني ّ
الوسيلة أيضاً لضمان استمرار مهام محاية ونشر أمر هللا يف املستقبل ،وهي
مهام تشرتك فيها اهليئات اإلداريّة مع والية األمر وأيدي أمر هللا؛ ويف غياب
التصرف فيها مبقتضى بيان حضرة
ويل أمر هللا عليه أيضا استالم حقوق هللا و ّ
ّ
عبد البهاء" :التّصرّف يف احلقوق كلّيـّاً أو جزئيـّاً جائز ،ولكن بعد إذن وإجازة
مرجع األمر "؛ كما أن على بيت العدل اختاذ الرتتيبات حبيث حيتوي دستوره
أي عضو من أعضائه إذا ارتكب "ذنباً يلحق
على اإلجراءات الالزمة إلقالة ّ
كل شيء عليه القيام ،إبميان راسخ حبضرة هباء هللا،
ضرّه العموم" .وفوق ّ
حّت يتح ّقق الصلح األعظم يف هذا العامل
على إعالن أمره وتطبيق أحكامه ّ
يتأسس ملكوت هللا على األرض.
و ّ
(مرتجم من رسالة لبيت العدل األعظم بتاريخ  27مأيّو  1966إىل أحد األفراد )
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 - .13دورة هباء هللا
لقد ّمت النظر مليّا يف رسالتك األخرية اليت وردت فيها أسئلة خطرت
الشباب يف معرض دراستهم لتوقيع "دورة هباء هللا" ،ورأينا أنّه جيب
لبعض ّ
إبداء بعض املالحظات حول الفقرة الواردة ابلتّوقيع املبارك اليت ذكرهتا يف
رسالتك ،وكذلك حول فقرة أخرى هلا صلة ابملوضوع وردت أيضاً يف نفس
التّوقيع ،أل ّن الفقرتني تتحداثن عن العالقة بني والية األمر وبيت العدل
األعظم.
يصر على إعادة النظر من
الفقرة األوىل ّ
ويل أمر هللا أبن ّ
ختص مسئوليّة ّ
أي تشريع يعتقد حضرته أنّه
طرف زمالئه األعضاء ببيت العدل األعظم يف ّ
يتعارض مع مضمون النصوص املقدسة وينحرف عن روحها .والفقرة الثّانية
ويل األمر ،وابل ّذات بيان حضرة
ّ
ختص عصمة بيت العدل األعظم يف غياب ّ
شوقي أفندي أنّه:
(أي والية األمر) ...تصبح
"بدون ّ
مؤسسة كهذه ّ
اهلداية الالّزمة لتحديد دائرة العمل التّشريعي ملمثليه
املنتخبني مسلوبة متاما".
الشباب كانوا يف حرية من التّوفيق بني أوىل
لقد
أشرت إىل أ ّن بعض ّ
َ
الفقرتني والبياانت األخرى مثلما جاء يف ألواح وصاي حضرة عبد البهاء اليت
كل خطأ".
تؤكد أن بيت العدل األعظم "مصو ٌن من ّ
وكما أن ألواح وصاي حضرة عبد البهاء ال تتعارض أبي حال من
ويل األمر“ ،تـؤّكد
األحوال مع "كتاب األقدس" ،بل ّإّنا ،كما ّ
تفضل حضرة ّ
ويل أمر
ّ
وتكمل وتربط بني ما جاء يف الكتاب األقدس" ،كذلك فإ ّن ما كتبه ّ
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املنزلة وال مع بياانت حضرة املوىل .عندما حياول
هللا ال يتعارض مع الكلمة ّ
الفرد فهم اآلاثر املباركة ،عليه أن يدرك ّأوالً ،أنّه ال يوجد وال ميكن أن يوجد
بكل ثقة عن وحدة
ّ
أي تضارب بينها .يف ضوء هذا الفهم ،ميكننا أن نبحث ّ
املعىن املوجودة فيها.
ويل أمر هللا وبيت العدل األعظم يف مسئوليّات ووظائف
يشرتك ّ
كل منهما يعمل أيضاً يف جمال منفصل وواضح املعامل.
معيّنة ،يف حني أن ّ
يتّضح هذا من الشرح التايل حلضرة شوقي أفندي:
ويل أمر
من هذه البياانت يتّضح ويتأكد مبا ال ّ
شك فيه ،أ ّن ّ
هللا قد ُجعِ َل امل ّبني لكلمات هللا وأ ّن بيت العدل األعظم قد
ُمنِ َح سلطة التّشريع يف األمور اليت مل تكن منصوصة صراحة يف
ويل أمر هللا ،وهو يعمل يف دائرته ،له نفس
الكتاب .إ ّن تبيني ّ
السلطة واإللزام مثل القوانني اليت يصدرها بيت العدل
ّ
العمومي ،الذي ينفرد حبق وامتياز إبداء الرأي وإصدار احلكم
ينص عليها
النهائي فيما يتعلّق ابألوامر واألحكام اليت مل ّ
حضرة هباء هللا صراحة.
يستمر حضرته ويؤّكد:
مثّ ّ
ألي منهما يف احلال أو االستقبال ،أن يتعدى على
ال ميكن ّ
أي منهما إىل النّيل
اجملال املقدس احمل ّدد لآلخر .ولن يسعى ّ
لكل منهما.
من النفوذ الواضح ال ّدقيق الوثيق الذي منحه هللا ّ
مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ
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من املستحيل أن نتخيّل أنّه ميكن أن حيدث خالف أو تعارض بني
مركزين للسلطة يقول عنهما حضرة املوىل" :كالمها حتت حفظ وصيانة
اجلمال األهبى وحراسة العصمة الفائضة من حضرة األعلى" ،أل ّن كليهما
قناة لنفس اهلداية اإلهليّة.
وإىل جانب مهمته كمشرع للقوانني واألحكام ،أنيط بيت العدل
وحل املسائل الغامضة والفصل يف
األعظم مبهام محاية األمر وإدارة شئونهّ ،
نص يقول إ ّن عصمة بيت
ي ّ
األمور اليت هي موضع اخلالف .ال يوجد أ ّ
ويل أمر هللا أو تواجده بتلك اهليئة .إذ
العدل األعظم تستند إىل عضوية ّ
أ ّكد حضرة عبد البهاء صراحة يف ألواح وصايه املباركة ،وكذلك حضرة
شوقي أفندي يف توقيع "دورة هباء هللا" أبن أعضاء بيت العدل األعظم
املنتخبني يتلقون مددا ال ينقطع من اهلداية اإلهلية عندما جيتمعون
ويل أمر هللا يف كتاب "نظم
للمشاورة .وعالوة على هذا ،فقد أ ّكد حضرة ّ
هباء هللا العاملي" 10على أنّه:
وبكل وضوح لدى كل فرد من
جيب أن يكون مفهوماً أيضاً ّ
أبي حال من
أفراد املؤمنني ،أن ّ
مؤسسة والية األمر ال تلغي ّ
األحوال ،وال تنتقص أبيّة درجة مهما كانت ضئيلةّ ،أي من
السلطات اليت منحها حضرة هباء هللا إىل بيت العدل األعظم
ّ
يف كتابه األقدس ،وهي ما أ ّكد عليها مر ًارا وإبجالل حضرة
أبي وجه
عبد البهاء يف ألواح وصايه املباركةّ .إّنا ال تش ّكل ّ
The World Order of Bahá'u'lláh 10
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أي تناقض مع وصيّة حضرة هباء هللا وآاثره املباركة،
من الوجوه ّ
املنزلة.
وال تبطل ّأي من أوامره ّ

مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ

املبني لكلمات هللا ،إالّ أ ّن
ويل أمر هللا قد
اختص مبسئوليّة ّ
ّ
ومع أ ّن ّ
ِ
ويل
حضرته قد ُمن َح أيضا كل ّ
السلطات والصالحيّات الالّزمة للقيام مبهام ّ
أمر هللا ورأس أمر هللا وحاميه األعلى .وقد ُجعل حضرته أيضا الرئيس الذي
ال ينعزل للهيئة التّشريعيّة العليا لل ّدين البهائي وعضوها الدائم مدى احلياة.
ويشرتك حضرته يف عمليّة التّشريع بصفته رئيساً لبيت العدل األعظم وعضواً
بتلك اهليئة .وإذا اعتربان أ ّن الفقرة التّالية ،وهي اليت أاثرت سؤالك ،تشري إىل
هذه العالقة األخرية ،فإنّك سرتى أبنّه ال يوجد تعارض بينها وبني النّصوص
األخرى :
ويل أمر هللا قد ُجعِ َل الرئيس ال ّدائم
وعلى ّ
الرغم من أ ّن ّ
حّت ولو بصورة مؤقتة،
هليئة هبذا اجلالل ،إالّ أنّه ال ميكنه أبداًّ ،
حق التّشريع املقصور (على بيت العدل األعظم).
أن يباشر ّ
وال ميكنه أن يتجاوز قرارا ّاختذه غالبية رفاقه األعضاء ،ولكنّه
ملزم يف نفس الوقت ابإلصرار على مطالبتهم إبعادة النّظر يف
َ
املنزلة
أي تشريع يعتقد بضمريه أنّه يتعارض مع معىن اآلاثر ّ
ّ
حلضرة هباء هللا أو حييد عن روحها.
مؤرخ  8فرباير  - 1934مرتجم عن اإلجنليزيّة).
(من توقيع بعنوان دورة هباء هللا ّ
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ويل أمر هللا ،يف عالقته مع رفاقه األعضاء داخل بيت العدل
ومع أن ّ
األعظم ،ال ميكنه جتاوز قرار األغلبيّة ،ال ميكن أن يعقل أن األعضاء اآلخرين
أي اعرتاض يكون قد أبداه حضرته أثناء املشاورة أو يصدروان
سيتجاهلون ّ
تشريعاً يتناقض مع ما اعتربه حضرته متفقاً مع روح األمر املبارك؛ أل ّن احلكم
النهائي الذي يصدره بيت العدل األعظم هو الذي تصونه العصمة ،وليست
أي آراء طرحت يف أثناء عمليّة التّشريع.
ّ
هكذا يصبح واضحا أ ّن بياانت حضرة املوىل خبصوص اهلداية اإلهليّة
املستمرة املوهوبة لبيت العدل األعظم ،ال تتعارض مع الفقرة املذكورة آنفا من
ّ
توقيع " دورة هباء هللا".
وقد يساعد األحبّاء على فهم تلك العالقة إذا ما اطلعوا على بعض
العمليّات اليت يتّخذها بيت العدل األعظم عند قيامه ابلتشريع .يويل بيت
كل العناية أوالً بدراسة النّصوص املق ّدسة
العدل األعظم بطبيعة احلال ّ
ويل أمر هللا ،وأيخذ يف االعتبار وجهات نظر مجيع األعضاء.
وبياانت حضرة ّ
بعد التشاور املستفيض تبدأ عمليّة وضع صيغة متهيديّة للقرار .خالل هذه
العمليّة قد يعاد النظر كلّيّـاً يف املوضوع .وقد يرتتب على إعادة النّظر هذه أن
خيتلف القرار النهائي متاما عن الرأي الذي كان مرجحاً يف البداية ،أو أنّه قد
أي تشريع يف تلك املسألة .للمرء أن
يتقرر صرف النّظر آنذاك عن إصدار ّ
ّ
ويل أمر هللا من االهتمام الكبري يف
يق ّدر إذاً ،ما كان َسيُـ ْوَىل آلراء حضرة ّ
معرض عملية التشريع هذه ،لو كان حضرته موجوداً على قيد احلياة.
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ويل أمر هللا املذكورة أعاله،
وإذا متعنّا يف الفقرة الثانية من بياانت حضرة ّ
تمسك مببدأ كون التعاليم املباركة
فال ب ّد أن يتضح لنا مرة أخرى ،أن علينا ال ّ
متّفقة مع بعضها البعض وال تتعارض بتااتً فيما بينها.

 - .14والة ألمر هللا آخرون يف املستقبل
تشري النّصوص املباركة بوضوح إىل والة لألمر آخرين يف املستقبل ،إالّ
تستمر إىل
أي وعد أو ضمان أن سلسلة والة أمر هللا سوف
أنّه ال يوجد ّ
ّ
األبد .على العكس من ذلك ،هناك مؤشرات واضحة على إمكانية انقطاع
متكرر يف اآلاثر
الرغم من ذلك ،هناك إصرار ّ
تسلسلها .ولكن ،وعلى ّ
املق ّدسة على مناعة العهد وامليثاق وثبات املقصد اإلهلي هلذا اليوم.
أحد النصوص األكثر صراحة اليت تفرتض إمكانية حدوث انقطاع
كهذا يف سلسلة والية األمر توجد يف كتاب األقدس نفسه ،إذ يطالعنا بقوله
:
املختصة للخريات إىل هللا مظهر اآلايت
قد رجعت األوقاف
ّ

يتصرف فيها إالّ بعد إذن مطلع الوحي ومن
ليس ألحد أن ّ
بعده يرجع احلكم إىل األغصان ومن بعدهم إىل بيت

العدل إن حت ّقق أمره يف البالد ليصرفوها يف البقاع املرتفعة

يف هذا األمر وفيما أمروا به من لدن مقتدر قدير وإالّ
ترجع إىل أهل البهاء الّذين ال يتكلمون إالّ بعد إذنه وال
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حيكمون إالّ مبا حكم هللا يف هذا الّلوح أولئك أولياء النصر

بني السموات واألرضني ليصرفوها فيما ح ّدد يف الكتاب
من لدن عزيز كرمي.
(كتاب األقدس الفقرة ) 42

عجل هذا الوضع الذي
صعود حضرة شوقي أفندي يف سنة ّ 1957
أوردته الفقرة املذكورة ،إذ انقطعت سلسلة األغصان قبل انتخاب بيت العدل
األعظم .ومع أ ّن النصوص أشارت إىل إمكانيّة انقطاع سلسلة األغصان يف
أي وقت من األوقات ،فإ ّن علينا أالّ نستهني ابخلسارة اجلسيمة اليت أصابت
ّ
السلسلة .ومع ذلك يبقى ما يريده هللا للبشرية اثبتا ال
أمر هللا ابنقطاع هذه ّ
يتغري ،ويظل عهد وميثاق حضرة هباء هللا املتني حصنا منيعا .أمل يتفضل
حضرة هباء هللا هبذا التأكيد املطلق:
...إنّه وضع أمره على أساس اثبت راسخ متني ال تزعزعه

أرايح العامل وال إشارات األمم...

مثّ يؤّكد حضرة عبد البهاء بقوله:
ِ
ف عنايته
يفعل هللا ما يشاء ،ال يبطل عهده من شيء ،ال يـُ ْوق ُ
أو يقاوم أمره من شيء

(مرتجم عن اإلجنليزيّة)

وقوله:
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كل شيء معرض لالحنالل ولكن عهد ربّك سوف يسري يف
ّ
كل األرجاء
ّ

(مرتجم عن اإلجنليزيّة)

وبقوله أيضا:
امتحاانت كلّ دور مبقدار عظمة ذلك ال ّدور ،ومبا أنّه مل يربم
حّت اآلن عهد ّبني مثل الذي خطّه القلم األعلى ،فإ ّن
ّ
االمتحاانت ستكون خطرية بنفس القدرّ ...أما شبهات
النقض فهي مثل زبد البحر ...ليس لزبد البحر بقاء عن
قريب سوف يذهب ولن يكون له وجود ،يف حني يبقى حبر
مواجاً
امليثاق عارماً ّ
(مرتجم عن الفارسيّة)

بكل وضوح:
كذلك ّ
صرح حضرة شوقي أفندي ّ
األســاس املتــني ال ــذي يقــوم عليــه ه ــذا النّظــام اإلداري ّإمنــا ه ــو
إرادة هللا الثابتة للبشريّة يف هـذا اليـوم... .هـذه اجلـوهرة الفريـدة
للرســالة اإلهليــة ،الــيت مازالــت يف طــور اجلنــني ،ســوف تنمــو يف
صــدف ش ـريعته لتمضــي قــدما إىل األمــام ،ال يفرقهــا ف ــارق وال
يعوقها عائق إىل أن حتتضن البشريّة مجعاء.
(مرتجم عن اإلجنليزيّة)
يتوجه إليهما املؤمنون
 - .15مركزان للسلطة ّ
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يتوجه إليهما املؤمنون،
ّ
تعني يف ال ّدين البهائي مركزان للسلطة جيب أن ّ
مبني الكلمة هو يف احلقيقة امتداد لذلك املركز الذي هو الكلمة نفسها.
أل ّن ّ
املبني امللهم من
الكتاب هو
السجل ملا نطق به حضرة هباء هللا يف حني أن ِّ
ّ
احلي لذلك الكتاب – وله وحده دون سواه السلطة لتحديد
هللا هو الناطق ّ
ما يعنيه الكتاب .وبناءً عليه فان أحد املركزين هو الكتاب ومبينّه ،واملركز
بت فيما ليس منصوصاً صراحة
اآلخر هو بيت العدل األعظم املؤيّد من هللا لي ّ
كل مرحلة
يف الكتاب .هذا النموذج للمراكز وعالقتها ببعضها موجود يف ّ
من مراحل جتلّي أمر هللا .ففي كتاب األقدس ،يوصي حضرة هباء هللا املؤمنني

ابلرجوع بعد صعوده إىل كتاب هللا وإىل “من أراده هللا الذي انشعب من
يوضح حضرته يف "كتاب عهدي" أن املقصود
هذا األصل القدمي ".و ّ

ينص حضرة هباء هللا يف كتاب
من هذا املرجع هو حضرة عبد البهاء .و ّ
مؤسسة بيت العدل األعظم ومينحها الصالحيّات الالّزمة
األقدس أيضاً على ّ
ينص حضرة املوىل يف ألواح وصايه بكل
املقررة هلا .كما ّ
للقيام بوظائفها ّ
جالء على مؤسسة والية األمر وهي اليت قال عنها حضرة شوقي أفندي أ ّن
آيت كتاب األقدس قد أشارت إليها بكل وضوح .مثّ يؤكد املوىل يف ألواح
وصايه سلطات بيت العدل األعظم ويتناوهلا ابلشرح والتوضيح ،ويدعو
الرجوع إىل الكتاب" :مرجع الكلّ  -كتاب األقدس -
مرة أخرى إىل ّ
املؤمنني ّ
وكلّ مسألة غري منصوصة ترجع إىل بيت العدل العمومي ،".وخيتم ألواح
وصايه بقوله ..." :فليس لنفس حقّ يف رأي واعتقاد خمصوص ،بل الكلّ

يقتبس من مركز األمر وبيت العدل  -وما عدامها ،كلّ خمالف يف ضالل
مبني وعليكم البهاء األهبى".
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مبا أن سلطة بيت العدل األعظم يف األمور التّشريعية تنبسط على ما مل
النص املق ّدس ،يصبح من الواضح أن الكتاب هو أعلى سلطة
يرد صراحة يف ّ
وهو الذي حي ّدد جمال عمل بيت العدل .وبنفس الكيفية البد وأن يكون
ملبني كلمات هللا سلطة حتديد جمال التّشريع لوكالء أمر هللا املنتخبني .إ ّن
ّ
ويل أمر هللا وتوجيهاته خالل ستة وثالثني سنة من واليته ألمر
بياانت حضرة ّ
كل من
هللاّ ،
تبني الطريق الذي انتهجه حضرته يف قيامه بتلك ّ
املهمة حيال ّ
الروحانية املركزيّة واحملليّة.
بيت العدل األعظم واحملافل ّ
السلطة لتحديد جمال العمل التّشـريعي
ويل أمر هللا ّ
أن يكون لدى حضرة ّ
لبيــت العــدل األعظــم ،ال يعــين ضــمناً أنـّـه بــدون تلــك اهلدايــة قــد خيــرج بيــت
العــدل األعظــم عــن حــدود ســلطته؛ إ ّن مثــل هــذا االســتنتاج يتنــاىف مــع ســائر
النصـوص املباركـة الـيت تشــري إىل عصـمة بيـت العــدل ،وابلتحديـد ،مـع أتكيــد
ويل األم ــر الواض ــح أنّــه ال ميك ــن لبي ــت الع ــدل األعظ ــم يف احل ــال أو
حض ــرة ّ
االستقبال أن يتعدى على اجملال املقدس الـذى حتـ ّدد لواليـة األمـر  .ويف حـني
أنّــه مــن املمكــن أن تشــمل اهلدايــة اإلهليّــة احملافــل الروحانيّــة املركزيّــة واحملليّــة إذا
كانت مشـاوراهتا مطابقـة للـروح الـيت وصـفها حضـرة عبـد البهـاء ،إالّ أ ّن تلـك
الصرحية للعصمة املوهوبة إىل بيت
احملافل الروحانيّة ال تتمتّع بنفس الضماانت ّ
ألي طالــب جمتهـد يف أمــر هللا أن يشـاهد مــدى العنايــة
العـدل األعظــم .ميكـن ّ
ويل أم ــر هللا ،بع ــد ص ــعود حض ــرة عب ــد البه ــاء ،يف توجي ــه
ال ــيت أواله ــا حض ــرة ّ
وك ــالء امل ــؤمنني املنتخب ــني للقي ــام عل ــى تش ــييد ص ــرح النظ ــام اإلداري وص ــياغة
ال ّدساتري البهائيّة املركزيّة واحملليّة.
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أملنــا أن تس ــاعد ه ــذه التوض ــيحات األحبّــاء عل ــى فه ــم تل ــك العالق ــات
بوضــوح أكــرب ،ولكــن علينــا مجيع ـاً أن نتــذ ّكر أنّنــا نقــف قريب ـاً ج ـ ّداً مــن بداي ـة
ذلــك "الرتتيــب" 11الــذي أعلــن عنــه حضــرة هبــاء هللا ،بدرجــة ال متكننــا مــن أن
نــدرك إدراكــا كــامالً إمكانياتــه املكنونــة واألواصــر الــيت ت ـربط بــني العناصــر الــيت
كونــه .فقــد كتــب ســكرتري حضــرة شــوقي أفنــدي نيابــة عــن حض ـرته إىل أحــد
ت ّ
أف ـراد املــؤمنني بتــاريخ  25مــارس  " :1930مــا تتضــمنه وصــيّة املــوىل أكثــر

بكثـري مــن أن يدركــه اجليـل احلــايل .إذ أنــه حيتـاج إىل مــا ال يقــل عـن مائــة ســنة
من العمل قبل أن تظهر كنوز احلكمة املكنونة فيها"...

(من رسالة لبيت العدل األعظم بتاريخ  7ديسمرب  1969إىل أحد املؤمنني)
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