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 املقّدمة
، 1963أبريل  21بديع، أي  120شهد اليوم األول من رضوان سنة      

بغداد،  إلعالن هباء هللا عن رسالته السماويّة يف املئويةالذي وافق الذكرى 
بيت ل األّول نتخاباالحداثً اترخيّيا مل تعرف اإلنسانّية مثله من قبل، أال وهو 
كانت   مركزيً  اً روحاني العدل األعظم، من ِقَبِل أعضاء ستة ومخسني حمفالً 

 قائمة يف ذلك التاريخ. 
حبضورهم مجيعاً  االحتفال بيت العدل األعظملالّتسعة  عضاءاأل شّرف     

االحتفال الفريد ابليوبيل األعظم الذي انعقد يف لندن، ذلك  ،مفور انتخاهب
اجتمع فيه أكثر من سّتة  حيث، 1963مايو  2أبريل إىل  28ابجنلرتا، من 

آالف من البهائّيني من مجيع أحناء العامل، وُقدِّم هؤالء األعضاء التسعة فردا 
اجلامعة  م عمومبذلك "عرفهو فردا للمجتمعني هبذا االحتفال العاملي العظيم، 

 كما وعد حضرة عبد البهاء يف أحد ألواحه املباركة.البهائّية ابلعامل"  
إن بيت العدل األعظم الذي وصفه شوقي أفندي أبنّه "قّمة" الّنظام      

اإلداري البهائي، و"امللجأ األخري حلضارة مرتحّنة"، و"األداة العليا لرابطة 
 ميكن اعتباره هيئة شورى ( البهائية"، الCommonwealthالشعوب )

كونه حمّط بفحسب، ألنّه ميتاز ابلوعود اليت أكدها له هباء هللا وعبد البهاء 
ابلعصمة والصواب. ويتأّكد ذلك االمتياز عندما يؤخذ يف  إهلام ومشموالً 

هيئة على رأس الّدين  وجود إنبه.  طيأناالعتبار املهام واملسئولّيات اليت 
عليها املشرّع مث تستطيع تعديل أو  صينصمور اليت مل تستطيع التشريع يف األ

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 
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جزء ال يتجزأ من "أساس اثبت راسخ متني ال تزعزعه أريح العامل وال 
ات األمم" وضعت يد القدرة أمـر هباء هللا عليه، واملنارة املمتد نورها إشار 

مدى الّزمان بعد صعود شوقي أفندي ليجعل يوم هللا هذا، يوم ظهور هباء 
 هللا، "لن يعقبه الليل".      

وقد برهنت تلك اهليئة اجلليلة، بيت العدل األعظم، منذ اللحظة األوىل      
ا على القيام ابملهام واملسئولّيات املنتظرة منها. من أتسيسها، على قدرهت

، وهي مشاريع هتدف إىل مواصلة 1964فتوالت املشاريع العاملّية النطاق منذ 
؛ وتـُْرمِجَت  حتقيق مقاصد اخلطة اإلهلّية لعبد البهاء؛ وُنِشَر كتاب األقدس

وشوقي  وطُِبَعت وانتَشَرت اآلاثر املقّدسة لبهاء هللا والباب وعبد البهاء
أفندي؛ وطبقت قوانني وأحكام من كتاب األقدس على نطاق العامل البهائي 

؛ وأتّسس األمر اإلهلي يف البقّية الباقية من أقطار العامل؛ وارتفع عدد  أبمجله
اهليئات اإلداريّة املركزيّة إىل أكثر من ثالثة أضعاف ما كانت عليه يوم 

لبهائي من طور اجملهولّية إىل أتسيس بيت العدل األعظم ؛ وخرج الّدين ا
عرصة املشاهدة والظهور؛ واكتسب الرتابط املتني الذي نسج شوقي أفندي 

اكتسب حيويّة وقوة مل  – 1957اجملتمع البهائي العاملي عليه عند وفاته يف 
؛ وانتشرت يف العامل البهائي مناهج التعّلم  تزل يف تطّور ورقّي مستمرين

هيد الطريق لدخول أعداد متزايدة من أهل العامل إىل والتكوين اهلادفة إىل مت
؛ وتبلورت وتوّحدت الرؤى لدى املؤمنني بدين هباء هللا  حظرية دين هللا

وترّكزت جهودهم بفضل مراسالت وتوضيحات بيت العدل األعظم املنهمرة 
 من جبل الرّب.
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روابط اليت  أما على الصعيد الّدويل، فقد قام بيت العدل األعظم بتقوية ال     
كان قد بعثها شوقي أفندي مع هيئة األمم املّتحدة ووكاالهتا املختلفة، وعّزز 
مشاركة البهائّيني يف أنشطة هيئة األمم املّتحدة االجتماعّية واالقتصاديّة، 
وأعّد ملشاركة اجملتمع العاملي البهائي الفّعالة يف القمم األممّية واملؤمترات العاملّية 

يئة األمم املّتحدة وابلذات يف قمة األرض والقّمة األلفّية اليت نظمتها ه
والذكرى اخلمسني لتأسيس هيئة األمم املّتحدة، و توّجه بيت العدل األعظم 
إىل ملوك ورؤساء العامل الفتا انتباههم إىل ما دعاهم إليه هباء هللا أن يتفقوا 

األدين إىل تدّبر فيما بينهم ويؤّسسوا السالم العام يف العامل، ودعا قادة 
مسئولياهتم الوجدانّية اجلسيمة حنو إرساء روح األلفة واحملّبة بني اجلاليات 
الّدينّية املختلفة اليت تتطلع إليهم وهتتدي بتوجيهاهتم، على أساس أن دين هللا 

 واحد واجلنس البشري واحد.
 لى بعث املشاريععودأب بيت العدل األعظم على تشجيع البهائّيني      

االجتماعّية واالقتصاديّة والرتبويّة والزراعّية واهلادفة إىل احملافظة على البيئة، 
مشاركة اجملتمع املدين ابلعامل يف على وذلك يف اجملتمعات األقل منّواً يف العامل، و 

 مع املبادئ البهائّية.  قاً جمهوده ونشاطه كّلما وأينما كان متف
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 حضرة هباء هللا  آاثرمن 
 
وقاف املختّصة للخريات إىل  هللا مظهر اآلايت  ليس قد رجعت اال - 1
ومن بعده يرجع احلكم  الوحي  ذن مطلعااّل بعد ان يتصّرف فيها احد ال

ه يف البالد  أمر ن حتّقق  ابيت العدل  غصان  ومن بعدهم إىل إىل  اال
وا به من لدن مقتدر أمر وفيما  مر ليصرفوها يف البقاع املرتفعة يف هذا األ

ذنه وال ااّل بعد اال يتكلمون  اّلذينء آهل البهااّل ترجع إىل  اقدير   و 
وليآء الّنصر بني اولئك اوح   يف هذا اللّ اّل مبا حكم هللااحيكمون 

  ليصرفوها فيما حّدد يف الكتاب من لدن عزيز  رضنيالسموات واال
 .كرمي

 (42فقرة  –األقدس  كتاب)

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

حكم ينصكم  كذلك ئثواب كما حتفظون أبنآظهروا ابال اّلذينالّذائب 
 .صح األمنيلـّناا

 (52فقرة  –األقدس  )كتاب

 
منآء هللا بني أ ولئكأهلي  ّلة َمنوطٌة برجال بيت العدل اإلمور املأّن إ - 3

  .يف بالده مر عباده ومطالع األ
ي حزب هللا إّن مرّّب العامل هو العدل ألنـّه حائز للرّكنني اجملازاة واملكافأة.      

ًا أمر ّن كّل يوم يقتضي إن حلياة أهل العامل. وحيث وهذان الرّكنان مها الينبوعا
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 يستدعي حكمًا فلذلك ترجع األمور إىل وزراء بيت العدل ليقّرروا وكّل حني
لوجه هللا مر على خدمة األ نيقومو  اّلذينملقتضى الوقت. و  ما يرونه موافقاً 

واألمور وجيب على الكّل إطاعتهم.   اإلهلّيةأولئك ملهمون ابإلهلامات الغيبّية 
ادات فرتجع إىل ما أنزله هللا يف ترجع إىل بيت العدل. وأّما العبالّسياسّية كلُّها 

 الكتاب.
 (البشارة  الثّالثة عشرة  -)لوح البشارات 

 

من احلدود يف الكتاب صراحة  جيب على أمناء  وما مل يكن منصوصاً   -  4
يشاء وهو همهم ما إنـّه يلما يستحسنونه.  ءآوإجر بيت العدل الّتشاور فيه 

 .املدبّر العليم
 ( ثامن من الفردوس األعلىيف الورق الهللا  ة) كلم

 

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

أخذ حّق املظلوم من الظّامل  أخذ يََد األسري ولغنٍّّ توّجه إىل الفقري ولعادل
  .قدميٍّ مر آبه من لدن أمر وألمني عمل ما 

 ( يف الورق التّاسع من الفردوس األعلى هللا ة) كلم
 

 : و إّن األساس األعظم الذي أُنيطت به إدارة العامل اإلنساين ه   -  6
راتح جيب على وزرآء بيت العدل أن حيّققوا الصُّلح األكرب حّّت ي -أّواًل      

وضروريٌّ ألنَّ  واجبمر العامل ويتخّلص من املصاريف الباهظة. وهذا األ
 احلرب والّنزاع مها أساس التعب واملشقَِّة.

 ( 106ص  -هللا  هباء ألواح حضرة  من  جمموعة  -لوح الّدنيا )
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ويف أصول األحكام اّليت سبق نزوهلا يف كتاب األقدس وسائر األلواح   -  7

 ء العادلني وأمناء بيت العدل. ويرىاور إىل  امللوك والّرؤسقد أحيلت األم
نـرّي العدل ابلبصر  راقَ شْ إ رَ كِ ما ُذ فون واملتبّصرون بعد الّتمّعن يف املنص
 ة.ريَْ والبصِ 

 ( 110ص  -ء هللا األواح حضرة هب من  جمموعة  -الّدنيا  لوح )
 

يضمن زرائها ما ء األرض وو امر ولقد كتبنا مبحض الفضل والّرمحة أل  -  8
حمفوظني من شّر الظّاملني  يظّلواهم واألمان للعباد لعلّ  احلفظ واحلراسة واألمن

    .إنـّه هو احلافظ الّناصر املعني

جيب على رجال بيت العدل اإلهلي أن جيعلوا رائدهم يف الّليايل واألّيم و      
البالد وحفظ ما أشرق من أفق مساء القلم األعلى يف تربية العباد وتعمري 

 .الّنفوس وصيانة الّناموس
 (  23ص   – ألواح حضرة هباء هللا من موعةجم –شراقات لوح اإل )

 
إّن دين هللا ومذهبه قد نـُّزًِل وظهر من مساء مشيئة مالك القدم حملض   -  9

ختالف والّنفاق. ومل يزل احّتاد أهل العامل واتّفاقهم  فال جتعلوه سبب  اال
نرّي  ة الراّبنّية الّسبب األعظم والوسيلة الكربى لظهوروالّشريعاإلهلي  الّدين
البالد حّتاد وإشراقه. ومنّو العامل وتربية األمم واطمئنان العباد وراحة من يف اال

الكربى . فهي الّسبب األعظم هلذه العطّية اإلهلّيةابألصول واألحكام  منوط
ء اعمة الّسرمديّة. فليبذل رؤسكأس البقاء وتعطي احلياة اخلالدة ومتنح النّ   هتب

ت العدل اإلهلي اجلهد اجلهيد لصيانة هذا األرض وعلى اخلصوص أمناء بي
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املقام ويعملوا على إعالئه وحفظه. وكذلك جيب عليهم تفّقد أحوال الّرعّية 
ّطالع على أعمال كّل حزب من األحزاب وأحواهلم. نطلب من مظاهر واال

يبذلوا اهلّمة عسى أن يرتفع اخلالف والّرؤساء أن أعين امللوك  اإلهلّيةالقدرة 
ة ويستنري اآلفاق بنور من بني ال ّّ  .     فاقاالتّ ربيـّ

 (29و28ص   –اإلشراق الّتاسع - ألواح حضرة هباء هللا من جمموعة)
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  من آاثر حضرة عبد البهاء
 
 ....اآلراءف إّن عبد البهاء يف طوفان اخلطر وميقت بشدة اختال   -  1

 احلمد هلل ليست هناك أسباب لالختالف.
ألعلى هو صبح احلقيقة قد أضاء إشراق نوره مجيع األرجاء. حضرة ا     
املبّشر ابلنرّي األعظم األهبى. اجلمال املبارك هو املوعود يف مجيع  أيضاوهو 

 ورط يفدرة املشتعلة الكتب والصحف والزبر واأللواح والظهور املتجّلي يف السّ 
 ن...و ما خاشعخدمة عتبتيهما ولدى اببيه عات،سيناء. كّلنا، أفراداً ومجا

أنّه قبل انقضاء ألف سنة، ليس ألحد أن يتفّوه  هذا:املقصود هو      
لو ليّدعي مقام الوالية. كتاب األقدس هو مرجع مجيع األمم و بكلمة، حّّت 

اب ترجع إىل قرار يف الكتذكورة امل. األحكام غري اإلهلّيةوفيه نزّلت األحكام 
 بيت العدل )األعظم(.

بعد ذلك فأولئك هم  يتـعدّ من و ك أسباب للخالف. لن تكون هنا     
حذار حذار  الناعقون وأولئك هم الظاملون وأولئك هم األعداء املبغضون.

من أن تقوم نفس ابفتعال انشقاق أو إاثرة فتنة. إذا ما حصل اختالف يف 
دل األعظم حيّل تلك املشاكل فوراً، وما يقرره أبغلبّية اآلراء فإّن بيت الع

هو عني احلقيقة. ألّن بيت العدل األعظم حتت محاية وعصمة  األصوات
جناح  ظلّ يف وصون سلطان األحديّة. سوف حيفظه من اخلطأ وحيميه 
 قدسّيته وعصمته. من خيالفه يكون مردوداً ويف العاقبة مقهوراً.

لرتتيب والّنظام املّتبع يف انتخاب طبقًا لاألعظم يُنتخب بيت العدل      
وملّا هتتدي البلدان، تقوم بيوت عدل تلك البالد املختلفة  ألوربّية.الربملاانت ا
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ابنتخاب بيت العدل األعظم. يف أّي وقت يقوم مجيع األحّباء يف كل الّدير 
مثلون ينتخبون بدورهم ممثلني عنهم. هؤالء امل اّلذينبتعيني وكالء هلم، 

 ت العدل األعظم.ينتخبون هيئة، تلك اهليئة هي بي
ميان مجيع دول العامل. مثاًل، إذا  أتسيس ذلك البيت غري مشروط إبإنّ      

مسحت الظروف ولن حيصل أّي اضطراب، يقوم األحّباء يف إيران ابنتخاب 
 ،ممثلني أيضايكا واهلند ومناطق أخرى ينتخبون أمر ، كذلك أحّباء ممثلني عنهم

عظم.  هو بيت العدل األذلك البيت   ينتخبون بدورهم بيت عدل. اّلذين
 .     السالمو 

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

 
 اإلهلّية.... هلذا فإّن املسائل الكّلّية اليت تكّون أساس الّشريعة   -  2

هذا  واحلكمة يف .ّما القوانني الفرعّية فرتجع إىل بيت العدلعنها، أمنصوص 
هو أّن الّزمان ال يستمر على نفس املنوال، فالّتغيري والّتبديل من لوازم 

 .اإلمكان والّزمان واملكان.  هلذا يتخذ بيت العدل اإلجراء مبقتضاه
ًا لرأيه أو فكره، ال جمال للّظّن أبّن بيت العدل سوف يّتخذ أّي قرار تبع     

هلام وأتييد روح عظم جتري إبالعدل األاستغفر هللا، إن قرارات وأحكام بيت 
قراراته فرض مسّلم  تباعإو القدس، ألنّه يف حصن ومحاية وصيانة مجال القدم، 

 .ذلك أبداً و واجب حمّتم وال مفّر ألّي نفس كانت من 
كم الّرمحن الّرحيم، قل اي قوم إّن بيت العدل األعظم حتت جناح ربّ      

املؤمنني املوقنني إبطاعة تلك  رأمئته، ألنّه أي صونه ومحايته وحفظه وكال
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فسلطتها ملكوتّية رمحانّية  ،والثــّلِة املقّدسة القاهرة ،العصبة الطّيبة الطّاهرة
 .وأحكامها إهلامّية روحانّية

حكام اجملتمع ابالختصار هذا هو املقصود من احلكمة يف إرجاع أ            
 ،كالّ   ،مجيع األحكامعلى  صتنصمل  أيضاالعدل. فشريعة الفرقان  إىل بيت

وال ُعشر ُعشر املعشار منها كان منصوصا. ومع أّن كّل املسائل املهّمة كانت 
لكن الشّك أنّه كان هناك آالف األحكام اليت مل أيت  ،مذكورة ابلّذات

، وجاء أفراد من قواعد الّشريعةباطها ابستن الّتاليةعصور الفقام علماء  ،ذكرها
طُبَِّقت مجيعها. ، وقد األصلّية املنزّلةامر األو من ابستنتاجات متضاربة  منهم

وال يـُْعَتَمد على ما ، اليوم عملّية االستنباط هذه ترجع إىل بيت العدل
الفرق هو   .يستنبطه أو يستنتجه العلماء إاّل إذا صادق عليه بيت العدل

ستنتجه وتصّدق عليه هيئة بيت العدل لن حيصل اختالف ممّا تهذا: أنّه 
بينما ما  ،ابلعامل اجلامعة البهائّية ه وعرفهم عمومؤ انتخب أعضاالذي 

يستنتجه أفراد العلماء واحلكماء يكون حتمًا ابعثًا للّتفرقة والّتشّتت والّتبديد، 
  .وسبب اضمحالل وحدة كلمة دين هللا وتزلزل بنيان شريعة هللا

 ة أصلها عرّب(، اخلطوط العريض1/372ص  1جملد  –)مرتجم من كتاب "رحيق خمتوم"

 
خالصة القول هو أنّه قبل انتهاء ألف سنة ليس ألحد أن يتنّفس   -  3

هللا وأحكام  مروابكلمة. فليعترب الكّل أنفسهم من الّرعّية اخلاضعة املطيعة أل
حكم بيت العدل العمومي أو  بيت العدل.  َمْن حييد ولو بقدر رأس إبرة عن

 مطرودا.  و   ً ودايرتّدد يف اإلذعان له يكون مرد
 ( 33الفقرة  65ص  – لاألو زء اجل  -عبد البهاء حضرت مكاتيب  ازمنتخبايت)مرتجم من 
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بيت العدل بنصوص قاطعة يف شريعة هللا اْخُتصَّ ابلّرجال  وأّما -   4

 .ة كظهور الّشمس يف رابعة الّنهارحكمًة من عند هللا وَسُيْظِهُر هذه احلكم
 (130ص  -بديع  139عة الربازيل طب  - مكاتيب عبد البهاء)من 

 
املبارك. ألنّه قد مر احلمد هلل مجيع تلك األبواب مسدودة يف األ   -   5

  .تاخلالفامرجع حيّل مجيع املشاكل ويدفع أذى كّل  -تعنّي مرجع خمصوص 
وكّل ما يقضي به بيت  ملشاكل،ل مجيع افانه حي كذلك بيت العدل العمومي

ولكن مل يتأّسس بعد فس ختالف تكون مردودة. وكّل ن ،العدل هو املقبول
 بيت العدل املشرّع للقوانني.

لكن اهلواجس النفسانّية هي  ،فللخالهكذا يشاهد أنّه مل ترتك أسباب      
 شّك يوجد عند الناقضني سبب االختالف كما هو احلال مع الناقضني. ال

ال. ال ألّّنم ال يعرفون م إىل هذا احلجّرهتولكن األغراض الّنفسانّية  يف امليثاق
  إّّنم يعلمون جّيداً، ومع ذلك يظهرون االعرتاض. -ما يعملون 

 ( 243ص  -بديع  139طبعة الربازيل   - مكاتيب عبد البهاءمن   -) مرتجم 

   
وبيت العدل العمومي الذي  - أمر هللاأّي ويّل  -والفرع املقّدس   -  6

اجلمال األهبى  محايةا حتت حفظ و كالمه  ،يُؤّسس وُيشّكل ابنتخاب العموم
روحي هلما الفداء، كّل ما  ،وحراسة العصمة الفائضة من حضرة األعلى

ومن عصاهم فقد  ،من خالفه وخالفهم فقد خالف هللايقّررانه من عند هللا. 
ومن  ،ومن انزعهم فقد انزع هللا ،عصى هللا، ومن عارضه فقد عارض هللا
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ومن أنكره فقد أنكر  ،ه فقد جحد هللاومن جحد ،جادله فقد جادل هللا
 ،هللا، ومن احناز وافرتق واعتزل عنه، فقد اعتزل واجتنب وابتعد عن هللا

إنّه إبطاعة من هو ويّل  . عليه غضب هللا، عليه قهر هللا وعليه نقمة هللا
 املتني حمفوظًا ومصواًن، فيجب على أعضاء بيت هللا أمرهللا يبقى حصن أمر 

هللا كمال الطّاعة والتمكني أمر ألغصان واألفنان وأيدي العدل ومجيع ا
 .أمر هللاواالنقياد والّتوّجه واخلضوع واخلشوع لويّل 

 (12و  11ص   -م 1948 -ب  104طبعة مصر  -الرتمجة العربّية  -ألواح وصاي حضرة عبد البهاء ) 

 
ّل أّما بيت العدل الذي جعله هللا مصدر كّل خري ومصواًن من ك  -  7

، فيجب أن يُنتخب انتخااًب عامًّا وأن يشّكل من الّنفوس املؤمنة، وجيب أخط
أن يكون أعضاؤه مظاهر تقوى هللا ومطالع العلم والّنهى ومن الثابتني يف دين 

العدل  ت العدل هو بيت. واملقصود ببياإلنسانهللا واحملّبني خلري مجيع نوع 
البالد بيوت عدل خصوصّية  العمومي.  واملقصود هو أن ُيشّكل يف مجيع

ب بيت العدل العمومي. وهذا اجملمع هو مرجع كّل األمور خِ تَ وهذه تـَنْـ 
. ويف هذا اجمللس اإلهلّيةومؤّسس القوانني واألحكام اليت مل ترد يف الّنصوص 

هللا هو الرّئيس املقّدس هلذا اجمللس  أمر حُتَلُّ مجيع املسائل املشكلة. وويلّ 
متاز الذي ال ينعزل. وإذا مل حيضر بذاته االجتماعات والعضو األعظم امل

فيختار انئبًا ووكياًل عنه. وإذا اقرتف أحد األعضاء ذنبًا يلحق ضرّه العموم، 
هللا خاصة، وأّما انتخاب غريه فمن حّق األّمة. وبيت أمر إخراجه لويّل  أمرف

والّتشريع جيب نفيذيّة. العدل هذا هو مصدر الّتشريع، واحلكومة هي القّوة التّ 
ومعينًا للّتشريع، حّّت  يكون ظهرياً أن يكون مؤيّدًا ابلتنفيذ، والتنفيذ جيب أن 



 16 

حيصل من ارتباط هاتني القّوتني والتئامهما متانة ورزانة دعائم العدل 
   .وساً أعلىواإلنصاف، فتصري األقاليم جّنة نعيم وفرد

 (15 ص  -م 1948 -ب  104طبعة مصر  -ة الرتمجة العربيّ  -ألواح وصاي  حضرة عبد البهاء ) 
 

فأساس عقائد أهل البهاء، روحي هلم الفداء، هو: أّن حضرة الرّب   -   8
ومبّشر مجال القدم ؛  وحضرة مجال  اإلهلّية والفردانيةاألعلى مظهر الوحدانّية 

حلقيقة ّبائه الثابتني فداء، املظهر الكّلي اإلهلي ومطلع ااألهبى، روحي ألح
  -ه يعملون.  ومرجع الكّل مر كّل عباد له وكّل أب  - ّدسة الراّبنّية، وما دوناملق

لة غري منصوصة ترجع إىل  بيت العدل العمومي، أوكّل مس -كتاب األقدس 
مراد هللا.  وهو هو حقّ  اآلراءوكّل ما يقّرره بيت العدل ابالّتفاق أو أبكثرية 
ـّنفاق وأعرض عن رّب امليثاق. َمن جتاوز عنه فهو ممّن أحّب الشقاق وأظهر ال

واملراد هو بيت العدل العمومي الذي يُنتخب من مجيع البالد، مبعىن أّن 
أحّباء الشرق والغرب املوجودين ينتخبون األعضاء بقاعدة االنتخاب 

وجيتمع هؤالء األعضاء يف مكان  املصطلح عليها يف بالد الغرب كاإلجنليز.
ئل اختالف أو يف املسائل املبهمة أو يف املسويتذاكرون يف كّل ما وقع فيه اال

الغري املنصوصة. وكّل ما يقّررونه هو كالنص. وحيث أّن بيت العدل هو 
يستطيع نسخ تلك القوانني  أيضاواضع قوانني املعامالت الغري املنصوصة فهو 

لة ويُعمل به، ولكن بعد مائة أدل يضع اليوم قانواًن يف مسيعين أّن بيت الع -
صل تغيري كّلي يف احلالة العمومّية وحيصل اختالف يف األزمان، سنة حي

ة القانونّية حسب اقتضاء ألفيستطيع بيت العدل الثاين أن يبّدل تلك املس
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الّناسخ ألنـّها مل تكن نصًّا صرحًيا إهليَّا. فالواضع هو بيت العدل و  ،الّزمان
 هو بيت العدل. أيضا

 (20و  19ص   -م 1948 -ب  104طبعة مصر  -الرتمجة العربّية  -ألواح وصاي  حضرة عبد البهاء ) 
 
...فليس لنفس حّق يف رأي واعتقاد خمصوص، بل الكّل يقتبس من  -  9

وما عدامها، كّل خمالف  يف ضالل مبني  -وبيت العدل  مر مركز األ
 .هبىوعليكم البهاء األ

 (ألواح وصاي حضرة عبد البهاء )ختام

 
 البهاءمن أقوال حضرة عبد 

 
الكّلّية  : إّن العصمة الّذاتّية حمصورة يف املظاهر وخالصة القول - 10

لو يتشّكل بيت الـعدل  مثاًل:والعصمة الصفاتّية موهوبة لكّل نفس مقّدسة. 
ة، فإنّه يكون حتت عصمة الـعمومي ابلشرائط اّلالزمة، أّي ابنتخاب مجيع امللّ 

يف الكتاب ويقّرره بيت العدل ابّتفاق عليه  ينصصاحلّق ومحايته.  وكّل ما مل 
اآلراء أو األكثرية، فإّن ذلك القرار واحلكم يكون حمفوظًا من اخلطأ. واحلال 
أنّه ليس لكّل فرد من أعضاء بيت العدل العصمة الّذاتّية. ولكن هيئة بيت 

 ّق وعصمته. وهذه تسّمى ابلعصمة املوهوبة.العدل حتت محاية احل
 (153 ص  1928سنة   -طبعة مصر   - فاوضات عبد البهاءالنور األهبى يف م) 

 
حضرته )أّي حضرة هباء هللا( بتأسيس بيت العدل الذي أمر لقد   - 11

ّية، أّي كامل الوحدة واالندماج بني الّدينجيمع بني املهّمة السياسّية واملهّمة 
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هباء هللا حضرة ومحاية ّية  والّدولة. هذه املؤّسسة هي حتت حفظ الّدينطة الّسل
قراراته تكون وفقاً  ،بيت عدل عاملي، أو عموميّ  أيضاام يقسوف نفسه. و 

وتعاليم حضرة هباء هللا، وما يقّرره بيت العدل األعظم يكون ُمطَاَعاً مر األو 
يوجد ويُنتخب ف و سهذا  موميبيت العدل العو من كامل اجلنس البشري. 

 مل سيأيت حتت إدارته.   ِقَبِل بيوت العدل ابلعامل أمجع، وكّل العا من
 ( 1912املتحدة وكندا سنة  ابلواليتمن خطاب حلضرة عبد البهاء ) 
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 حضرة شوقي أفندي اتمن توقيع

 
 ّم شيء، فأه هاأّما فيما خيّص ترتيب أمور األحّباء  الّروحانية وتسيري   -   1

ألنّه على هذا  ،مركزاآلن  هو تقوية أسس احملافل املقّدسة الّروحانية يف كل 
األساس احملكم املتني سوف يستوي بيت العدل األعظم اإلهلي ويستقّر يف 

م، وَ مستقبل األّيم. وعندما يرتفع هذا البنيان األعظم على ذلك األساس األقْـ 
ة ّـ َكم واملعاين الكّليواحلِ  اإلهلّيةّدسة املق ايتنكشف وتظهر ابلتـّدريج النـّو  ّّ

حضرة هباء هللا  أمراهلامات غيبّية من ودائع  وهي ،امللكوتّية موز واحلقائقوالرّ 
 يف ألواح وصاي حضرة عبد البهاء املباركة. 

 ( مرتجم عن الفارسّية - 1922يسمرب د 19الشرق بتاريخ  اءأحبّ  إىل توقيع ) من  
 

 اهلّمةسجام و ناالبكامل  ،فل احمللية منها واملركزيةاحملاهذه  عندما تعمل -2
رت الوسيلة الوحيدة كون قد توفّ ت ،ائيالعامل البه اءحنأالية يف مجيع والفع

سوف  افإّنّ هذه اهليئة العليا  أّسسوعندما تت  .األعظملتأسيس بيت العدل 
أمر ن املبدأ الذي سوف تدار به شؤو  تضعبرمته من جديد و  إىل الوضعنظر ت

 .على املدى الذي تراه مالئما هللا
 ( اإلجنليزيةمرتجم عن  –م 1923 رسما 12) من توقيع مؤرخ 

 

ال يدعوان فحسب إىل تبيّن  ؛ إّن موالان احملبوب يف ألواح وصايه املباركة -3
عن  نظم حضرة هباء هللا العاملي اجلديد بدون حتّفظ، بل أيضًا كشف النقاب

سابق ألوانه وجرأة مفتعلة من طرفنا أن حناول ل إنّهامل. لعا جلميع أهلأهلّيته 
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يف غضون مّدة قصرية كهذه  امعانيه دقيقف على نق ، أوكامالً   ار قيمتهتقدي
 ملاأكثر وضوحا ومشولّية على فهم  لكي حنصل.  ااستهالهلمن منذ من الزّ 
بيت نعتمد على الزمن وهداية علينا أن  )ألواح الوصاي(تضّمنه تو  تقّدمه

 العدل األعظم اإلهلي.
 (اإلجنليزيّةمرتجم عن  - 1924 فرباير 23بتاريخ  توقيع) من  

 

تقوية تلك احملافل  إىل إّن املقصود من التأكيدات املتتابعة املرّكزة الّداعية   -4
اتساعًا  واستحكاماً   أمر هللاوتدعيمها، هو هذا : أن يزداد أساس  الّروحانية

،  وأن تقام اإلهلي الّنظام خلل على  أيّ  أبداً  ال يطرأ يومًا بعد يوم، وأن
وتستنري   أمر هللاجديدة ومتينة بني الشرق والغرب، وأن حتفظ وحدة روابط 

تـقوم وتستـقّر على تلك احملافل بيوت عدل فجبماله البديع أنظار أهل العامل، 
مي دل العمو بيت الع رُ صْ ،  ويرتفع على بيوت العدل اخلصوصّية هذه، قَ إهلّية

 تعويق أو أتخري.  نظام وترتيب وكمال وجالل، دونالـَمِشـيد على أحسن  
العمل والشهود  إىل حّيزوملّا يظهر بيت العدل العمومي من حّيز اآلمال 

، لةلّ اجملتلك اهليئة  تقوميف كّل األكناف واألقاليم، ويشتهر ويرتفع صيته 
بوضع وتنفيذ مشروعات  ،اإلهلّيةستمّدة السند من اإلهلامات املستفيضة و امل

وهي راكزة مرتكزة الباهرة  ؤّسساتاملإقامة و ة اإلقدام على أنشطة عامليّ و متقنة 
يف الشرق والغرب. هبذه  اجلامعة البهائّيةساس املتني الّرزين لكامل على األ

 ويضيء نوره األرض كّلها. أمر هللاالعامل صيت  الكيفّية حييط
 ( ّيةمرتجم عن الفارس -ا وغراًب"ني يف العامل شرقً ائيكافة البهإىل  " 1924 مؤرخمن توقيع ) 
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تلك األمور، واثنيـاً  اءأّواًل حملض إجر  تّسسأت الّروحانيةاحملافل  هذه نّ إ -  5
 .اإلهلـيبيـت العـدل العمـومي  لتأسـيس التمهيدات الكاملة املتقنـةبقصد هتيئة 

 ة اجلـــالل واإلتقـــان،ايـــبنه اءذلـــك احملـــور املركـــزي ألهـــل البهـــ يتأّســـسعنـــدما و 
وتتحّقـق  ماويّةسـع الّنعم واأللطاف الجديد وتنهمر من ذلك املنب عصرشرق ي

 الوعود الكّلّية.  
 (وحاين طهران، مرتجم عن الفارسّيةحمفل ر  إىل  1924أكتوبر  30من توقيع بتاريخ ) 

 

 نيـــةالّروحاالنتخـــاب احملافـــل  باعـــهتّ إجيـــب  الـــذيفيمـــا خيـــص املـــنهج   -   6
تعطينـا ال عبد البهـاء حمبوبنا  وصاياملركزيّة، فإنّه ملن الواضح أن نصوص ألواح 

تلك احملافل. ولكن يف إحـدى ألواحـه تنتخب هبا ة اليت الّطريق إشارة حول ةيّ أ
، يتفضــل هبــذا التوضــيح إيــراناملــؤمنني يف  إىل أحــداألوىل الـيت أرســلها حضــرته 

 : بقوله اجلليّ 
يف كل الّدير بتعيني األحّباء مجيع وقت يقوم  أيّ يف "

 ءهؤال ،ممثلني عنهمبدورهم  الذين ينتخبون ،هلم ءوكال
تلك اهليئة هي بيت العدل  ،املمثلون ينتخبون هيئة

 ." األعظم
عملّية  حّدد اءعبد البهحضرة  إىل أنهذه الكلمات تشري بوضوح      
حضرته قد  أنّ ا ومب ،ثالث مراحليف  األعظمبيت العدل  لتشكيلنتخاب اال

افل احمل أيّ دل اخلصوصّية )أّن  "بيوت الع وصايهيف ألواح  بكل دقةاشرتط 
بيت العدل العمومي"،  يكون   اءعضأ ركزيّة( هي اليت جيب عليها انتخابامل

املركزيّة من ِقبـَِل مجع  الّروحانيةاحملافل  اءمن الواضح أن  انتخاب أعض
هذه على ضوء و  .ون بطريقة غري مباشرةن يكد وأ، البإقليم كلّ يف  املؤمنني 
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مارس  12يف رساليت بتاريخ  ليهإي أشري ذال أن املبدإف املتتاّمة التعليمات
هللا يف كل قطر ابنتخاب عدد من  اءأن يقوم أحبّ  وهو  ،يصبح اثبتاً  1923
بدورهم ينتخبون ممثليهم ابهليئة املركزيّة )بيت العدل اخلصوصي  اّلذين ءالوكال
االمتياز الفريد و  املقّدسةولّية ؤ املس ءويكون هلؤال ،املركزي( الّروحاينحملفل أو ا

   .ميقاتهيف  اإلهلي األعظمبيت العدل النتخاب 
 ( حضرة عبد البهاء مرتجم عن الفارسّية عن اإلجنليزيّة عدى نصّ  امرتمج - 1925 مايو 12من توقيع بتاريخ ) 

 

ّية وح أن بيوت العدل احملّلّية والعاملجيب أن يكون واضحًا كّل الوض  -   7
املركزي،  الّروحاين؛ وأن مؤّسسة احملفل  ابلّذاتدس قد نّص عليها كتاب األق

قد  ،صوصّية"اخلعدل ال"ببيوت  الوصايألواح  يف إليها أشري وهي هيئة وسط
وحّدد بنفسه، يف ألواح وصايه ويف عدد  ،ابلّذات اءحضرة عبد البه اهأقرّ 

ملي يف انتخاب بيت العدل العا باعهاتإة اليت جيب الّطريق، األخرى همن ألواح
وفضاًل عن ذلك فإّن صناديق التربّع احمللّية واملركزيّة،   .املركزيّةبيوت العدل و 

احمللّية  الّروحانيةامللحقات الضروريّة جلميع احملافل  اآلن منوهي اليت أصبحت 
إىل أرسلها يف ألواحه املباركة اليت  اءبهبد الععليها حضرة  ينصصواملركزيّة، مل 

تها وضرورهتا يف خطاابته أمهيّ د على أكّ  كثريًا ما  لب ،الشرق فحسب أحّباء
على أن يغرس يف النفوس ابملثابرة والتدريج، كما  تهواظب حضر  وكتاابته. وقد
دي أييف  الّسلطةمبدأ تركيز  :تشارناالة والواسعة ألواحه املوثق تشهد بذلك

ادر من الص إىل القرار املؤمنني كل  وضرورة امتثال ؛لي املؤمنني املنتخبنيممثّ 
اليت القرارات  نفوذو  ؛عند اختاذ القراراتمجاع لإلوتفضيله   ؛الّروحانيةفل احملا

على  البهائّيةلمحافل لالوثيق شراف اإلضًا أمهّية أيو  ؛األصوات ةغلبيّ أبتتخذ 
جهة من ة سانيّ ناإلو  الّرحبة اآلفاق مهتعالي أن نقبل  .البهائّيةاملطبوعات 
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فان ذلك  ؛األكثر حتدّيً ومتييزاً من جهة أخرى أوامرهوالمباالة  مهالإب نرفضو 
 أعظم ما اعتّز به حضرته يف حياته.عن واضح  احنراف يكون مبثابة

احملافل  نّ أوتكرارا بنفسه مرارا  اءعبد البهد حضرة وقد أكّ            
تلك  وأن املستقبل،ستبدل ببيوت عدل يف يا سوف تُ ودة حالة املوجالّروحاني
هيئات ن تكون ول وعملها متطابقة من حيث جوهرهاتكون سوف  اهليئات
حمفل  أول إىل أعضاءيف لوح أرسله  أشارإذ تفّضل حضرته و  .منفصلة
املّتحدة  ابلواليتت ّسسة منتخبة أتائيوهو أّول هيئة هب -شيكاغو بروحاين 

حضرته  أثبتبذلك يكون قد  ،" تلك املدينة بيت عدل " اءعضأ أبّنم  -
هي نفسها احلاليـة  البهائّية الّروحانيةاحملافل أن وبال أدىن شّك،  ،مهبنص قل

ألسباب ليست بعيدة عن و  .هللا اءبيوت العدل اليت أشار إليها حضرة هب
 تمعاتجملا عنبني تسمية املمثلني املنتخَ   ً ،مؤقتاابت من املستحسن  ،اإلدراك
وهي تسمية سوف حتّل  ،"ةالّروحانيحملافل "اب العامل  اءبكامل أحن البهائّية

 مابعد ،أال وهي  بيت العدل ،مالئمةة الّدائمة واألكثر يحمّلها تدرجيّيًا التسم
لن يكون  .وحيظى ابعرتاف أوسعومقاصده  ائيالبه الّدينيزداد التقدير ملقام 

سوف فحسب، بل قي املستقبل خمتلفًا قائمة اليوم لا الّروحانيةاحملافل إبداع 
اليت ولّيات واالمتيازات ؤ واملس الّسلطاتا احلاليـّة، تلك ـمهامهإىل ضاف ي

ّية الّدينظمة ناألال كمجرد واحد من  ،هللا اءهب حضرةمر أباالعرتاف  يتطلبها
 .طانمسي لدولة مستقلة ذات سيادة وسلرّ ال الّدينكبل   ،املعرتف هبا ابلعامل

بّية ان غالميإو  ،الشرق والغرب مجاهري بني هللا اءهبحضرة أمر ومع نفوذ 
أوج  األعظميبلغ بيت العدل  عندئذ ،به شعوب عدد من دول العامل املستقّلة
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كامل ،  ائيبوصفه اهليئة العليا لرابطة شعوب العامل البه ،وميارس ،سلطانه
 . ةيَّ املستقبل 1امل العلياولة العلقيام دزمة الالّ والواجبات واملسئوليات  احلقوق
أنّه على عكس ما إىل وص، إلشارة يف هذا اخلصلكن البّد من او            
ال يتوّقف بتااًت على اعتناق  األعظمأتسيس بيت العدل  ، فإنّ  ً سابقاترّدد 

 أيّ سّكان  غالبية هًضا أن يقبلأيهللا، وال يفرتض مر مجاهري شعوب العامل أل
ألواحه  حدأيف  ،نفسهب اءحضرة عبد البهتوّقع  لقد .العامل نبلد من بلدا

ولوال  ؛حياته اءأثن يف األعظمبيت العدل  أتسيسباركة األوىل، إمكانية امل
خذ ّـ الئمة اليت كانت قائمة حتت احلكم الرتكّي آنذاك، التاملغري الّظروف 

 واضحوهكذا يصبح من الحضرته، على األرجح، اخلطوات األوىل لتأسيسه. 
لدان اجملاورة الواقعة لبويف ا إيرانيف ني ائيللبه املالئمة الظروف توّفرتأنّه لو 

، من انتخاب ممثليهم للهيئة املركزيّة طبقًا للتوجيهات حتت احلكم السوفييّت 
، يكون قد أزيلت آخر عقبة يف طريق اءعبد البه آاثر حضرةيف اليت وردت 

ى عاتق بيوت العدل املركزية يف شرق لع هنّ إ إذ .العموميأتسيس بيت العدل 
 وذلك العمومي انتخااًب مباشراً،بيت العدل  اءعضانتخاب أيقع وغربه العامل 
ت العدل و ل بيثِّ متُ  إىل أن .صرحية الواردة ابلوصّية املباركةال للّنصوصطبقًا 
صل على اخلربة حتأن إىل و  ،تمثيلالحّق  املؤمنني ببلداّنممجهور  املركزيّة
مهّة ونشاط  بكلّ  اوظيفته اءّكنها من أدمتسوف زمة واملكانة املرموقة اليت الالّ 

 وإعداداملقدس  االقيام بواجبه لن تتمّكن من ،هللامر يف احلياة العضويّة أل
  .ائيالبهابلعامل   - مبثل هذا اجلالل - زمة لتأسيس هيئةالالّ  الّروحّيةالقاعدة 

                                                
1 world's future Super-State 
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وح لــدى كــل فــرد مــن أفــراد أن يكــون مفهومــاً بكــّل وضــأيضــاً جيــب  
 تنـتقصحال مـن األحـوال، وال  أبيّ غي تل المر األ واليةاملؤمنني، أن مؤّسسة 

هللا  اءالـيت منحهـا حضـرة هبـ الّسـلطاتمـن  أيّ درجة مهما كانـت ضـئيلة،  ةأبيّ 
 مـرارًا وإبجـالل عليـه أّكـد هـو مـاو  ،كتابـه األقـدس  األعظـم يفالعدل  إىل بيت

ال  )مؤّسســـة واليــة األمـــر( املباركـــة. إّّنــا وصــايه واحألـــ البهــاء يفحضــرة عبـــد 
 آاثرههللا و  اءمـــع وصـــّية حضـــرة هبـــتنـــاقض  أيّ وجـــه مـــن الوجـــوه  أبيّ تشـــّكل 

ــة.   هر امــأو مــن  أيّ املباركــة، وال تبطــل  تعــّزز مــن مــر ّّ مؤّسســة واليــة األإنّ املنزّل
 وتكفـــل ،وتصـــون وحدتـــه ،وترّســـخ مقامـــه األمســـى بيـــت العـــدل األعظـــمهيبـــة 
ي حتــّددت اختصاصــه الــذأدىن انتهــاك حلرمــة جمــال دون  ،وداتــههجماريّة اســتمر 

ــا فعــاًل نقــف قريبــاً جــّداً مــن وثيقــة ) معاملــه بكــّل وضــوح (  الوصــاي ألــواح. إنّن
نــّدعي أنّنــا  حبيــث ال ميكننــا أنة مهيّــعلــى هــذا القــدر الكبــري مــن العظمــة واأل

نــا أدركنــا األســرار و نفــرتض أنّ كــّل مــا تتضــّمنه مــن معــان أبصــورة كاملــة  فهمنــا 
ــة العديــدة الــيت الشــكّ  ــال القادمــة وحــدها األ نّ إ دة فيهــا.موجــو  اخلفّي هــي جي

ـــة يف هـــذال ـــى فهـــم املعـــاين العظيمـــة املكنون  يتالـــ 2ةماويّ الّســـ ائعـــةالرّ  هقـــادرة عل
هللا العـاملي  اءهبـ حضـرةأمـر مـن أجـل توحيـد ونصـرة  3العامل املـاهر اءـنـّ ب اهعدبأ
مــن إدراك  منهموقــف ميّكــ يفســيكونون ســيأتون مــن بعــدان  الّــذينإن  .طــاقالنّ 

أمهّية مؤسسة بيت  عنالوصاي  ألواح قدر التأكيدات القويّة املذهلة الواردة يف
 ...مر العدل األعظم ووالية األ

 ( .اإلجنليزيّةمرتجم عن  - 1929  فرباير 27توقيع  بتاريخ  من )
 

                                                
2 Divine Masterpiece 
3 Master-builder 
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طبقًا ملا وّصاان وأخربان به نا البهّي األهبى و قريب حبول هللا ربّ  عن)  -   8
سينكشف الّنقاب   اءروح الوجود ملرقده الفد ،اءالبه دعبا موالان وحمبوبن

عامل إىل وخترج من خلوة اآلمال  اءعن عروس اآلمال القدمية ألهل البه
الّشهود والبيان وتتجّلى مبا حيرّي العقول يف جمامع أهل الشرق والغرب وتظهر 

 رؤوس األشهاد رغًما ألنف كّل حاسد لدود ومكّذبزّة القدمية على الع
املركزيّة  املقّدسة(  وتثبت وتستقّر يف كّل إقليم ابلّتدريج أعمدة احملافل عنود

احملّلّية املتني الرزين، وينتصب  الّروحانيةأساس احملافل  أسّ  على اءألهل البه
املشيد يف قطب  ظمعاألويرتفع على هذه األعمدة اجلليلة قصر عدله 

إىل على األرض من أقصاها  اءأهل البه إلمكان. وتتحّقق وتتجّسم وحدةا
 املستطاب ملنصوصة يف كتابه األقدس، وتنّفذ وتطّبق األحكام اأقصاها

 اءويسري وجتري من معني نظم هللا العاملّي، م ،أبحسن ما ميكن يف اإلبداع
 ملكاره وشرور العوامل الرّتابّية، والّشايفاحليوان الكافل للحياة األبدية والّدافع 

 الّسلطةاملتباغضة. فتزلزل  املتباينةزمنة لكّل أقوام وملل العامل لألسقام والعلل امل
أركان املمالـك والبلدان وتنّبه وترعب البعض من  األعظماهرة لالسم الظّ 
حو الّرسوم من كّل فرقة ويف كّل إقليم، وتشّتت وتُقهر وخُتذل ومت اءعلم

أرايح كره  هبوبمّث  القهر احلّق أتتيهم صواعق يوم اتهلل)البعض اآلخر 
  (عقيم
ما  ( إنّ ،اءئكم الفدا، روحي حملبتكم و وفاءحضرة عبد البه اءاي أعزّ )     

وارتفاع شأن  اإلهليمر األلزم الـّلوازم لتقوية أساس أم من يّ يعدُّ يف هذه األ
معّلق ومشروط على  البهائّية الّشريعةحكام السماوّي وترويج أ الّدينومنزلة 
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 األعظمبيت العدل  موجبات تشكيليف هتيئة  ا اإلسراعأوهلم ،خطريين ينأمر 
 يكا.        أمر مشرق أذكار  اءإمتام بن واثنيهما اإلهلي

ما بني  فارسّية.عن ال مرتجم – 1929نوفمرب  27توقيع بتاريخ )                                                         
 (لعريض أصله عرّب.اخلط ا ليزي.جناإلغري وارد يف  )(قوسني 

 

ب ميزان ينصّ يف أرض امليعاد و  اء.. حينئذ يستقّر عرش حكومة البه. -9
االستقالل وينشّق حجاب الّسرت عن وجه انموسه  مُ لَ العدل ويتمّوج عَ 

بغلبة  اءنّورة البيضق أهنر الّسنن واألحكام من بقعته املدفّ توت األعظم
ًا يظهر مصداق ما نزل من لسان وهيمنة مل تَر شْبهها القرون األّولون. إذ

    أبن: ءالكرباي

وبنور أتى املكنون بسلطان غلب العامل  ويلق  …اي كرمل"   
 ساطع به أشرقت األرض ومن عليها...

طوىب لعبد طاف حولك وذكر ظهورك وبروزك وما  ...اي كرمل"
 ل هللا رّبك... فض من به فزت

 اءبهسوف جتري سفينة هللا عليك ويظهر أهل ال"   
  "اءذكرهم يف كتاب األمس اّلذين

. هبا تظهر خفّياته اءوجه الغرب  علىمر األهبا تستحكم دعائم  ....
 ه وتسطع أنواره على اخلالئق أمجعني.اايتاثره وتتمّوج ر آوتتجّلى 

 (األصل عرّب -1929 فمرب نو  27اريخ الشرق بت اءأحبّ  إىل توقيع ) من 
 

مل  –كما يتعني علينا أن ندركه دومنا تردد   –إذ أن حضرة هباء هللا   -  10
أو  ،فقطعلن عن مبادئ عاملية ومل ي ،فحسبروح جديدة بة اإلنسانيّ  غمري
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ا منّ إو  املدى. وسليمة وعاملية مقنعةمهما بدت كلها  – معّينةم فلسفة قدّ 
حضرة  من بعدهو ، قام حضرته لّدورات الّسابقة،فا لالخو  إضافة إىل كّل هذا

وتعيني  ،الواضحة الّدقيقة جمموعة من القوانني ابإلعالن عن ،اءعبد البه
 كلّ   .4هلي شاملإتدبري ل الاّلزمة اجلوهريّة ئلساالو توفري و  ،حمددةمؤّسسات 
لح صّ الستقرار العليا وأداة  ،جملتمع املستقبل ن يكون منوذجاأر له ذلك مقدّ 
 باب الصالحاستتالعامل واإلعالن عن  والواسطة الفريدة لتوحيد ،األعظم

 اءعبد البهوحضرة  هللا اءهبمل يكشف حضرة  وجه البسيطة. والعدل على
ا اليت تنّبأ يَ لْ الاّلزمة لكي تتحّقق فعاًل تلك املثل العُ  عليماتفقط عن كّل الت
 العرفاءخيال  ت منذ القدمواليت أشعل ،رؤاهمون يف الّسابقهبا رسل هللا 

جلّية، بتعيني هاتني  حامسةوبلغة  ،ًضاأي قاما هما؛ لكن كّل زمان  يف اءعر والشّ 
، بكوّنما مر األ والية( و األعظمدل )ـبيت الع - التوأمتنياملؤّسستني 

، وصيانة مرانْي، املقّدر هلما تطبيق املبادئ، ونشر األو تا املختار ـيهمتوريث
 اءالحتياجات جمتمع تقّدمّي، وبن اءإبخالص وذك هللا أمر املؤّسسات، وهتيئة

 .الّدينا ذه وسؤسّ متركه للعامل  الذيث املنيع املريا
 (ليزية.جناإلمرتجم عن  1931نوفمرب  28من توقيع بتاريخ ) 

 

وأبسلوب بديع وحزم  ،قطاعناالوالتوّجه و اهلّمة ويباشرون بكمال ) -  11
ومستمدين من  هدايتهبني اجلهات طال منقطعني عن ،متني ليس له مثيل

رجال بيت العدل انتخاب ، تعاليمهمه و ومتمسكني حببل أحكا هفيوضات
 (من بني مجهور املؤمنني يف الشرق والغرب واجلنوب والشمال. اإلهلي األعظم

                                                
4yivine EconomD  
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 ءوصاايوتتمّكن  داتناو جمهعند ذلك تتحّقق آمالنا وتثمر شجرة      
ربـّنا وإهلنا، وتنكشف أمام أعيننا  أمرات حمبوبنا وموالان وتتجّلى خفيّ 

منكم  ائيتر شبهه القرون األّولون. هذا أعظم رج ملفاحتة عصر وأبصاران 
 وبالغ مّن إليكم إن أنتم تقبلون.

بني قوسني)(  ما – 1932ديسمرب  13مؤرخ  إيران اءأحبّ  إىلمن توقيع )                                                   
 (، اخلط العريض أصله عرّبوأضافه املرتجم مرتجم عن الفارسّية

 

انلوا إكليل الّشهادة خالل  اّلذين ،اإليرانينيعلى أثر إخواّنم   -  12
عصره طالئع  يكان،مر املؤمنني األدور اآلن  اءج ،مر هللاألويّل العصر البط

ل جّ السإن لواء نصر عزيز املنال. الذهيّب، ليخلفوهم ابستحقاق يف محل 
يبهم األرجح يف قد برهن بدون أدىن شّك، عن نص باهرةاملتواصل ملآثرهم ال

اضطراب  إىل ويتدهور حاله  أملـاً ى في عامل يتلوّ فهم احملبوب. أمر  تقرير مصري
أطلقها حضرة  ليت ا القوى احملررة طليعة  - ائيالبه اجملتمع هذا كبري، جنح
حكام بناء إ يف ،اءعبد البهحضرة  ةوفاخالل السنوات اليت تلت  -هباء هللا 

 قيقة يفالشّ  البهائّيةشيدهتا اجملتمعات  ليت ا سات سّ ؤ سة تسمو على املسّ ؤ م
يف  األعظملبيت العدل عامة الرئيسية قد تشكل الدّ  اليتو الغرب  الشرق أو يف

 مللجأ األخري حلضارة مرتحّنة.االقادمة  جيالسوف تعتربه األ بيت - املستقبل
 (ليزية.جناإلمرتجم عن  1933 ابريل 21خ ع بتاريمن توقي)

 

 يابلتحديد بيت العدل العامل عّينتاليت هللا  اءحضرة هب ففي ألواح - 13
أماط  يتلا أمر هللادي أيّ  مؤّسسة؛ ويف  وأقامتها رمسّياوبيوت العدل احمللية 

مؤّسسيت ؛  ويف  اءومن بعده حضرة عبد البه هللا اءهبحضرة أّواًل  اعنه ثاماللّ 
 قبللت يف مرحلة اجلنني وهي مازااحملافل احملّلّية واملركزيّة اليت بدأت تعمل 
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ومركز  أمر هللااليت اختار مؤّسس  الّسلطةويف  ؛ صعود حضرة عبد البهاء
عهده أن مينحاها يف ألواحهما هلاتني املؤّسستني ؛ ويف نظام صندوق اخلرييّة 

 من بعضإىل الدقيقة  حضرة عبد البهاء طبقًا لتعليمات ّسسأت الذياحملّلي 
 قيام املتضّمنة بوضوحكتاب األقدس   آيتويف  ؛ نإيرا يفلّّية احملافل احمل

 أحديف  اءالبه حضرة عبدأّكد  يّلذا الشرح؛ ويف  مراأل واليةمؤّسسة 
 - ونالّسابقهللا  اءه أنبي"  كما أقرّ كركر بعد البِ ألواحه مبدأ الوراثة وحق "البِ 

كتشف ون لّنظام اإلداريا ذلك ةكفاءل اً وميض بنّي تنكن لنا أن هذا مي يف كلّ 
وصية أن تعلن عنه ر قدّ  الذيلصفاته املمتازة، وهو النظام املالمح األّولّية 

  .وتقيمه رمسياوقت الحق  يفحضرة عبد البهاء 
 (.اإلجنليزيّةجم عن مرت  - 1934 فرباير 8مؤرّخ  دورة هباء هللا من توقيع بعنوان)

 
 تالزمتان، تقوم هااتن املؤّسستان املبعضهمامع يف عملهما املقرتن   -4
، وتنســــيق هللاأمــــر ( علــــى إدارة شــــؤون األعظــــموبيــــت العــــدل مــــر األ واليــــة) 

مؤّسسـاته الفرعيّـة. أّمـا يف  محايةأنشطته، وترويج مصاحله، وتطبيق أحكامه، و 
، وكــّل وحمــّددضــح وا دائــرة اختصــاصفصــال، فكــّل منهمــا يعمــل يف ناالمقــام 

ــــ -مالزمــــة هلــــا  جمّهــــز مبؤّسســــاتمنهمــــا  ــــام أدوات مهّي أة لتمكينهــــا مــــن القي
ــــى أحســــن وجــــه. مبســــئولياهتا ومبهامهــــا الدّ  مــــن هــــاتني  ومتــــارس كــــلّ قيقــــة عل

نطـاق القيـود املفروضـة  ستني سلطاهتا ونفوذهـا وحقوقهـا وصـالحياهتا يفاملْؤسّ 
  تبوأهـاالـيت ملكانـة مـن ا أمّيـا قـدرتقص وال تنـ اعارض فيما بينهـتتال ليت ا، عليها

تضـــارب أو تعـــارض،  أيّ بعيـــداتن كـــّل البعـــد عـــن إّّنمـــا . امـــهكـــل واحـــدة من
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ـــقَ بْـ تو  يهتمـــا ايف غ نيدتومتحـــ لســـلطة ومهـــام بعضـــهما الـــبعض، نيملتـــمك ناَي
 ئماً وأساساً. اد
 ،باركةته املوصيّ يف  اءعبد البهحضرة أقامه  الّنظام الذي هذاا ُجّرَِد إذ        

فإنّه  ،(مراأل اليةو اليت ال تقّل جوهريّة )عن  األعظممن مؤّسسة بيت العدل 
لك الفجوات اليت تعّمد تركها عاجزًا عن ملء تو الّياته فع يصبح مشلواًل يف

   .داريةإلية واالّتشريع هأحكاميف هيكل ل كتاب األقدس زـِّ نَ مُ 
  (.اإلجنليزيّةمرتجم عن  - 1934 فرباير 8مؤرّخ  دورة هباء هللا من توقيع بعنوان)

 

قد  أمر هللاويّل ح ويتأكد مبا ال شّك فيه، أّن من هذه البياانت يّتض   - 15
يف  الّتشريعقد ُمِنَح سلطة  األعظمبنّي لكلمات هللا وأّن بيت العدل املُجِعَل 

وهو  هللا، أمرويّل  نيبيتإّن  يف الكتاب.صراحة  ةمنصوصاألمور اليت مل تكن 
ها بيت اإللزام مثل القوانني اليت يصدر له نفس الّسلطة و  ائرته،مل يف ديع

احلكم النهائي إبداء الرأي وإصدار ، الذي ينفرد حبق وامتياز العموميالعدل 
عليها حضرة هباء هللا صراحة. ال  ينصّ واألحكام اليت مل  مرافيما يتعّلق ابألو 

 دى على اجملال املقدسعتيأن  ،احلال أو االستقبال يفميكن ألّي منهما 
 يالذ الوثيق دقيقال نفوذالالّنيل من سعى أّي منهما إىل يولن  لآلخر. احملّدد

  لكّل منهما.منحه هللا 
 

هليئة هبذا الّدائم هللا قد ُجِعَل الرئيس  أمرويّل أّن من  الّرغموعلى      
حّق  ، حّّت ولو بصورة مؤقتة، أن يباشرفإنّه ال يستطيع بتاات اجلالل،
 راً جاوز قرا. وال ميكنه أن يت(األعظمعلى بيت العدل )املقصور  الّتشريع

صرار على إلاب يف نفس الوقت مملزَ  هولكنّ  اءعضاأل رفاقهذه غالبية اختّ 
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معىن ه يتعارض مع أنّ ضمريه بتشريع يعتقد  أيّ ظر يف عادة النّ مطالبتهم إب
   .عن روحها حييدهللا و  اءضرة هباملنزّلة حل اآلاثر

  (.اإلجنليزيّةم عن مرتج - 1934 فرباير 8مؤرّخ  دورة هباء هللا من توقيع بعنوان)
 

حبال ما دميقراطيا  هللا اءهبلدين حضرة الّنظام اإلداري اعتبار  ميكنال  - 16
 وهو الدميقراطيات، كلّ   تستند عليه الذي االفرتاض األساسي نظرًا ألن ،حبتا
ن جيب أ  .ورالدّ يف هذا  متاماً د له وجو ال ، حلصول على تفويض من الشعبا

 أمرون العهم بشؤ يف اضط األعظمبيت العدل  اءضعأ أنّ  نضع نصب أعيننا،
حكام كتاب أ إىل ليت يلزم إضافتهااحكام األ سنّ  مبهّمةة و داريّ اإل هللا
 مسئولني ،الصرحية هللا اءهببياانت حضرة ل وذلك طبقاً  ،ال يكونون ،قدساأل
 سواد املؤمنني مبشاعرال هلم أن يتأثروا  سمحي وال ،ميثلوّنم يناّلذ أولئك مامأ

بل عليهم  .حججهم خبراسوال حّّت  آبرائهمال و  أو اّلذين ينتخبوّنم مباشرة
 بل ميكنهم، .لي عليهم وجداّنمميو  يوحيملا  ،عشو بتضرّع وخ ،أن يستجيبوا

أن ، و بهائّيةعة الاجلام يفائدة حوال السّ األعلى  أن يطّلعوا ،ن واجبهمإنّه مل
االحتفاظ  عليهم لكنكل قضّية تعرض عليهم، و أمر  يزنوا بكّل هدوء 

 هللا اءهبحضرة  دـلقد أكّ  .املتحّرر من كّل قيدصدار القرار إ نفسهم حبقّ أل
 اّلذين مجهوروليس  ،""يلهمهم ما يشاء اّلذينّّنم هم أ اً ـأتكيدًا قاطع

اهلداية هذه  وا حمطلُ عِ جُ  اّلذينوهم ، مباشرة أو غري مباشرةبطريقة م ّننتخبو ي
سبب حفظه و  هذا الظهور 5حياة قوامآن واحد  يفهي هداية  - هلّيةاإل
                         ...محايتهو 

 (.اإلجنليزيّةمرتجم عن  - 1934 فرباير 8مؤرّخ  دورة هباء هللا من توقيع بعنوان)

                                                
5blood -Life 
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  حياهتم االجتماعّيةصاف ابستقامة عالية يفاألّول )وهو االتّ  - 17
 إىل أنّه ليس على وجه احلصر، ة( موّجه ابخلصوص، ولو اإلداريّ أنشطتهم و 

 اء، بصفتهم أمناّلذينا أو مركزّيً، أو إقليميّ  كان  ممثليهم املنتخبني، حملّياً 
يف  األوىلولّية ؤ هللا، حيملون املس اءحضرة هب مر اهليئات الوليدة أل اءوأعض

ا يدل امسه، سيكون ، كمالذي، األعظمل ني لبيت العداألساس املت اءرسإ
كفيل ابستتباب األمن الحده و  هو يالذ اإلهليلذلك العدل  فظاحلاالنصري و 

  ....واضطراب  غريبيف عامل تسوده فوضى الّنظام وبتحقيق سيادة القانون و 
 ( اإلجنليزّيةمرتجم عن  - 1938مرب ديس 25من توقيع بتاريخ ) 

 

 هؤ إيفاوال ميكن  ،جيب أن يكون مفهوما جبالء الذي مر األ إذ أن  -  18
هو أن إرفاق مرقد الورقة املباركة العليا )هبية خامن(  ،التأكيد عليه يفاحلق 
من  ،( ووالدهتا )نواب خامن( يعزز بال حدودمهديشقيقها )مريزا  يمبرقد

 حتت أجنحةظل وهى تست –ر هلا قدّ امل هلذه البقعة املباركة  ّيةوحالرّ  القدرات
املستقبل  يف جبانبه سيشيد الذيذكار األوجتاور مشرق  ،مقام حضرة الباب

 املؤّسسات اإلداريّةتلك ستلتف من حوله  الذيلتصبح احملور  طّورأن تت –
إبقامتها حضرة هباء هللا  أمر، واليت سوف هتّز العامل وحتتضنه وتوّجههاليت 

بتناغم سوف تعمل  املؤّسسات هذهإّن حضرة عبد البهاء.  تشييدها استبقو 
وبيت  مروالية األ أي ،نان التوأماملؤّسستا مبوجبها تسريمع املبادئ اليت 

اليت تزّين  طريةاخلة ءالعدل األعظم. عندئذ، وعندئذ فقط، تتحّقق هذه النبو 
"سوف جتري سفينة هللا : بقوله تعاىل الفقرات األخرية من لوح الكرمل

  ذكرهم يف كتاب األمساء" اّلذين عليك ويظهر أهل البهاء
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أن أحاول أن أرسم  ،بدرجة كبرية وطاقيت إمكانيايتومما يفوق  
البد وأن حييط هبذه  الذيلذلك اجملد  ،ولو أببسط اخلطوط ،صورة

ًّ و  كان مرجتالً   مهما -أو أن آتى بوصف  ،ساتسّ ؤْ امل خلصائصها أو  - جمزًّأ
 يفدية ؤْ مسار األحداث امل –يل ولو بقدر ضئ –أو أن أتبني  ،أسلوب عملها
يكفي القول يف هذه املرحلة  . ام بنياّناحكإبروزها مث  إىلّناية املطاف 

هذه النفوس الثالثة الغالية بال مثال بني ربط ال أنّ  ،املضطربة من اتريخ العامل
العزيز لديننا  ةشخصيات املقدسة الثالثال بعد املكانة  يف يتل ليت ا و -

 مبقامها على تسموو  ،باب وحضرة عبد البهاء ( وحضرة ال)حضرة هباء هللا
 ،إدارييهوشهدائه وأيديه ومبلغيه و  هوحروفاتحضرة هباء هللا  أمربطال زمرة أ

له هذا القدر من اإلمكاانت الروحانّية  والتحام مراقدها الشريفة مبركز
 يف –حد ذاته حدث سوف يطلق من القوى ما يعجل  يفهو  واإلداريّة،

بربوز  –لكوكبنا أبسره  يواإلدار  يوحوالرّ  يفراغمبثابة القلب اجل يه رضأ
رحم عصر  يفاآلن  ينمو يالذ يبعض من أهبر جواهر ذلك النظم العامل

  هذا. املخاض
 (. اإلجنليزيّةمرتجم عن  -يكا الشمالّية أمر  اءأحبّ إىل  1939ديسمرب  21توقيع بتاريخ ) 

 

،  صاحبهّية هذا )كتاب األقدس( يعلن يف دستور احلضارة العامل  - 19
صه يف آن واحد، مللوك ده وخملّ ري ومشّرعه وموحّ دّين اجلنس البشهو  الذي

على مؤّسسة  ينص.. ويف هذا الكتاب ."الناموس األكرب"األرض  جميء 
"رجال ه أبّّنم ءاويعّرف مهماته وحيّدد موارده ويصف أعض "بيت العدل"

 ....  الّرمحن" اء"أمنو  هللا" ء"وكال و العدل"
 ( 261ة "  صفح كتاب القرن البديع  " من) 
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ب إعارة جت ،التدعيم والبناء املتالزمتني جانب كل من عملييت إىل  -  20
رتابط بني  املراكز احلديثة الاد جيتوفري األسباب الاّلزمة إل  إىل خاص اماهتم
وذلك  ،أسسهاة وتقوية يكا الالّتينيّ أمر مجهورّيت و كندا من   يف كلّ أسيس التّ 

عندما  ،للمشاركة ةستعدّ مزيّة تكون حمافل روحانّية مرك ةالثث دتشييعن طريق 
بيت  تسبق أتسيس أولالبد أن تخاابت العاملّية اليت ناالحيني الوقت، يف 

عدد احملافل هبا يرتفع سوف اليت  ةالثإّن تشييد هذه األعمدة الثّ  .عدل أعظم
ف يف رَ عْ واليت سوف تُـ ، حمفالً  عشر حدأ إىلالّيًا لقائمة حركزيّة اامل الّروحانية

أعلى هيئة  ريتفع عليهال ةدَّ عَ مُ ـال ،صوصّيةاخلعدل التقبل ابسم بيوت املس
ظهور سوف يَُدعَّم، مع توايل  ،البهائّيةاهلرمّية لإلدارة  الّسلسلةتشريعّية يف 

ات مماثلة أخرى يئه ليكبفضل تش ،اءحلضرة عبد البه اإلهلّية اخلطّة مقاصد
قاعدة املؤّسسة املنتخبة  اليت بدورها وبتضاعف أعدادها، البد وأن توّسع

، سوف تدير مراأل والية. وابقرتاّنا مع مؤّسسة ّيةالتمثيل صفتها وتقّوي العليا
 هللا أمروتنّسق نشاط  ،(األعظم)بيت العدل اهليئة املنتخبة العظمى هذه 
، مع )الثالثة( املركزيّة الّروحانيةه احملافل ل هذتشكيبفضل . و أبسره لعاملحول ا
 ،السنوات القادمة يفحلضرة عبد البهاء  اخلطة اإلهليةمقاصد ظهور تواصل 

 انشاطه إىلابإلضافة  ،شرةمبا تقد سامه ةيكيمر األ اجلامعة البهائّية ونكت
اس األس اءيف إرس ،السبعالبحار جزر و اخلمس العامل  قارّات يفهللا أمر  لنشر
تكون يلها، تشكيتم  اليت عندما ،املؤّسسة إقامة تلكسراع يف واإلتني امل

حضرة  مرأل يدار اإل الّنظامكامل صرح   قامةإلالثالثة  اءجز العملية ذات األ
                             .قد اكتملتهللا  اءهب

(Messages to America  1946يونيو  15بتاريخ) 
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الّضخم يف إمكانياته الّروحّية ى جناح ذلك املشروع البد وأن يتوّقف عل -21
الذي ليس له يف الّسابق من مثيل، ، الّشروع يف إجنازات و فريقيا(، )مَحَْلُة إ

تقوم على حتقيقها مجيع احملافل املركزيّة القائمة بكامل العامل البهائي، خالل 
حّد ذاهتا  . تلك اإلجنازات، هي يفمر هللاأل عصر الّتكوينفرتة الحقة يف 

دمة من نفس ذلك مراحل قا الق مشاريع عاملّية الّنطاق يفمقّدمة النط
هو رمز وحدة تلك و مقّدر أن يباشر تنفيذها بيت العدل األعظم، العصر، 

 احملافل املركزيّة واملنّسق واملوّحد ألنشطتها.    

اين من القرن الث لوّ العقد األيف  ،إّن ميالد املشروع اإلفريقّي هذا     
 ،6(يامللعا يلس البهائاجمل) اهليئة البهائّية العاملّية مع تشكيل تزامنهو  ،ائيالبه

ان احملبوب. كال أمر ذا داللة متمّيزة يف تطّور  وأن يرّحب به بوصفه حداثالبد 
،  كدليلني متتالّيني واضحني احتمً  األجيال القادمة مهارُ تقدِّ احلدثني، سوف 

 وعن منوّ  ،أعّدته العناية اإلهلّية يدار إب لنظام القاهر الغالّ  يعلى التجلّ 
ية العليا الّتشريع، مبشرًا بتأسيس اهليئة على نطاق عامليّ  رعّيةالفساته مؤسّ 

 البناءون اءالقائم على تشييده هبّمة وعناإلداري رح تتوج الصّ أن املقّدر هلا 
امليثاق يف ألواح خطوط معامله العريضة مركز العهد و  عَ ضَ وَ  يإهلم ااملمّيزون لنظ

يف كتابه  األعظمؤّسس ديننا ه املباركة، وكشف عن أحكامه األساسّية مايوص
 يف كتابه "البيان" األفخم.      البهائّيةورة "األقدس"، وتنّبأ بقدومه املبّشر ابلدّ 

 (يطانّيةابجلزر الرب  اجلامعة البهائّية إىل 1951 فرباير 25من توقيع حلضرة شوقي أفندي بتاريخ  مرتجم)
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 ،ضرة عبد البهاءوصّية حيف  تورد لقد حان الوقت الخّتاذ خطوة  -  22
مقرتنة ابخلطوات السّتة املذكورة أعاله، أال وهي و  ،ويلةطأتجيلها ملّدة  رَّ طُ ضْ اِ 

ساوي بني أرض هللا، موّزعني ابلتّ  رـأمدي أيعشر  اثينّ تعيني أّول دفعة من 
ة تعترب خطوة ليّ وّ هذه اخلطوة األ نّ إ. أورابيكا و أمر األقدس وقارّات أسيا و 

 ،اءعبد البهحضرة  ذكرها يف وصّيةسة الوارد الكامل للمؤسّ طور للتّ  متهيديّة
املقدّر  اهليئة البهائّية العاملّيةلتأسيس ذ مهيدي الذي اختّ التّ  اءاإلجر مع توازى تو 
ة هذه املؤّسس غو ست. سوف األعظمبيت العدل تأسيس ببلغ ذروته ين أ

 العاملي عجملتمابالعاملي الصاعد مر األربط مركز للقات جديدة الوليدة ح
 تقوية إىلة هتدف ات إضافيّ اءالخّتاذ إجر  الّطريقدة ممهّ  األعظم، االسمألتباع 

 ...ائيالبهاإلداري   الّنظام  أسس صرح
 ( ائيالعامل البه  إىل 1951يسمرب د 24برقّية من حضرة شوقي أفندي بتاريخ ) 

 

عن  النقاب يكشف الذيكرمل( اليف هذا الّلوح العظيم )لوح   -  23
 مهاحدأ، خطريين عظيمني جليلني مشروعنيبتحقيق  ويبّشر إهلّيةأسرار 
هللا  اءيشري حضرة هبـ - ائيكالمها ابملركز العاملي البه  ،ين واآلخر إداريروحا
 ليت ا ئة وهو اهلي، األعظمهم رجال بيت العدل  وهاراكب  ،"سفينة"  إىل

 –عهد األمت األقوم ألواح وصاي مركز اليف طبقا للنصوص القاطعة   - ستسن
 ،سوف جتري هذه األحكامو . الكتاب من أحكام يفعليه صراحة  ينصّ مل  ما

من هذا اجلبل املقّدس كما جرت وسارت شريعة هللا  ،ور البديعيف هذا الدّ 
 ،هنة األحكام هذفيس إحبار نّ إ .من جبل صهيون يف عهد حضرة الكليم

 الّتشريعهو يف احلقيقة دار  الذي اإلهلياستقرار ديوان العدل  إىلإشارة 
 ...على هذا اجلبل املقّدس ائيالبهاإلداري شعب املركز  وواحد من
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 (  مرتجم عن الفارسّية - 1954 - ديع ب 111من توقيع بتاريخ نريوز سنة ) 
 

 تشييد عّدة مبان  ب( يبّشر بدوره اآلاثررح )دار إّن إقامة ذلك الصّ   - 24
ون مراكز لتك، مر هللاأل عصر الّتكوينمن  املتتالية املراحلخالل  ،أخرى

 .األعظموبيت العدل  ،أمر هللادي أيو  ،مر األ واليةمثل  إهلّيةملؤّسسات 
يف إبداع و  على شكل قوس مرتامي األطراف املباين تلك سوف تشّيد

 ،املباركة العليا حول مرقد حضرة الورقة يدور ،اية من االنسجامغيف معمارّي 
 ،ومرقد أخيها ،البهائّيةورة جنسها يف الدّ  اءقام األول بني أعضاليت تتبّوأ امل

ومرقد  ،العامل واحتاد من فيه افتداء إلحياء هللا اءهبوهبه حضرة  الذي
إّن   "صاحبة له يف كّل عامل من عوامله."اليت جعلها حضرته  ،لدهتماوا
لّنظام اتزامن مع ذروة بلوغ يسوف  ائلاملشروع اهلهذا  إمتامتهاء من ناال

نوات يف السّ ميكن اقتفاء آاثر بدايته  الذيعيني التّ  اإلهليّ  اإلداري العاملي
  .هللامر ألويّل خرية من العصر البطاأل

  (مرتجم عن اإلجنليزيّة ،1954 نوفمرب  27من توقيع بتاريخ )
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 عظمبيت العدل األئل رسا
 فهـــرس

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

 من رسائل بيت العدل األعظم فيما خيّص أتسيسه 
 اجلواب على بعض األسئلة .1
 نتخابأساس اال .2
 مسألة العصمة .3
 والّتشريع نيبيتال .4
 الطــرد سلطة .5
 وبيت العدل األعظم مروالية األ .6
 منفصالن من املسئولّية والوظيفة النجما .7
 أمر هللاويّل  دائرة اختصاص .8
  تكامل أهداف املؤسسات .9

 األمانة والّتواضع .10
 املعتمد والفهم الفردي تبينيالالّتمييز بني  .11
 أمر هللا احلفاظ على .12
 دورة هباء هللا  .13

 آخرون مر هللاوالة أل .14
 .  يتوجه إليهما املؤمنونلطة مركزان للسّ  .15
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 لعدل األعظمدستور بيت امقتطفات من 

 مركز العهد وامليثاق
هو مصدر الوحي اإلهلي يف هذا اليوم، وهو مطلع  ء هللاحضرة هبا نّ إ     
ورافع لواء السالم األعظم  اجلديد ومنبع العدل ومؤّسس الّنظام العامليمر األ

اضيه يف العامل، ومشرّع دين هللا وق اإلهلّيةومصدر اإلهلام وواضع أساس املدنّية 
ي على علن عن ظهور امللكوت اإلهلأوقد  ومؤلف القلوب وحميي األمم،

بسيط الغرباء وأنزل حدوده وأحكامه وبنّي أصوله وأوجد مؤّسساته. ولكي 
يقود قواه املقّدسة املنبعثة من ظهوره األعظم، لتظل جارية يف جمراها حنو اجلهة 

، وابلقّوة الّدافعة هلذا العهد املقصودة هلا، أّسس عهدًا متينًا وميثاقًا غليظاً 
وحدته األساسّية إاّبن دورة مركز امليثاق ويف  ه املبني وكفلأمر َضِمَن أصالة 

ه العزيز أمر عهد والية حضرة شوقي أفندي، وكان هذا العهد ابعثًا لتقدم 
تقّدمًا عاملّي الّنطاق. واستمّرت قّوة هذا امليثاق يف حتقيق أهدافه احليويّة من 

، كأحد جراءات يّتخذها بيت العدل األعظم الذي يهدف أساساً خالل إ
ضمان  إىلعني اللذين نّص عليهما حضرة هباء هللا وحضرة عبد البهاء، املرج

املتدّفقة من مصدر الّشريعة الراّبنّية وحفظ وحدة  اإلهلّيةاستمراريّة القدرة 
  أتباعها واحملافظة على سالمة تعاليمها ومرونتها.   

 م( 1999بديع  156بيت العدل األعظم الرتمجة العربّية طبعة ستور )من د 
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 األساس الذي يقوم عليه بيت العدل األعظم
إّن مصدر سلطة بيت العدل األعظم ووظائفه ونطاق أعماله كّلها  

الباهرات وما  اآليتاملنزّلة من يراعة حضرة هباء هللا، فهذه  اآليتمنبعثة من 
، الذي هو املبنّي الوحيد أمر هللابّينه ووّضحه مركز امليثاق وحضرة ويّل 

عليه بعد حضرة عبد البهاء، كّل ذلك يعترب مرجعًا مطاعًا لبيت  املنصوص
العدل األعظم وأّس أساسه.  إّن سلطة هذه الّنصوص املباركة سلطة مطلقة 

 أمر حّت يظهر يف العامل مظهر وقاطعة وهي املرجع الثّابت الذي لن يتغري
 قدرته.  واحلكم يف قبضة مر إهلّي جديد مبشيئة هللا ويوضع يومئذ زمام األ

يقوم مقام حضرة شوقي أفندي بعد أمر عدم وجود ويّل  إىلوابلنظر  
بيت العدل األعظم الذي هو اهليئة  إىلمر هللا ترجع صعوده، فإّن رائسة أ
اإلهلي مر اء وتؤول إليه مسؤولّية احلفاظ على وحدة األالعليا ومرجع أهل البه
 ونشره وتقّدمه وازدهاره.

 م( 1999بديع  156لعدل األعظم الرتمجة العربّية طبعة )من دستور بيت ا

 
 
 
 
 
 
 

  من رسائل خبصوص أتسيس بيت العدل األعظم
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 اجلواب على بعض األسئلة  -.  1

من  هنّ ألحترّي بعض املؤمنني. اليت  ئلةسابأل بعثت لنا مباإنّنا مسرورون      
قلوب  ماّناكت  حّت ال يثقل ،يّة وصراحةطرح هذه األسئلة حبرّ  األفضل

رسالة حضرة لاألساسّية عندما يفهم الفرد بعض املبادئ  .املؤمنني املخلصني
كوك. هذا ال يعين أّنه تبديد مثل هذه الشّ  يههل عليصبح من السّ  هباء هللا،

هللا. اخلفّيات الغيبّية موجودة، ولكّنها أمر ات غيبّية يف ليست هناك خفيّ 
مر ة ألرد إذا ما ابتت املعتقدات األساسيّ ميان الفإوع الذي يهز ليست من النّ 

   .، مفهومة بوضوحبشأن أيّة قضّية فيهااحلقائق اليت ال جدال و  هللا
وعات. تقع األسئلة اليت طرحها عدد من املؤمنني يف ثالث جمم          

َذت اخلطوات النتخاب اتُـّخِ اجملموعة األوىل ترّكز على التساؤالت اآلتية: ملاذا 
؟  وهل  مرأبنّه لن يكون هناك ويّل لأل قبل األعظم مع العلم املسبيت العد

اهليئة العاملّية أمل يكن يف إمكان   ؟لك اإلجراءكان الوقت قد حان ملثل ذ
 القيام ابلعمل؟  7البهائّية

 
 نتخــابأساس اال  -.  2

لظروف اليت كانت أن اكان واضحًا شوقي أفندي   حمبوبنا وفاة عند         
جعلت من  ،من شروط أساسّية بّينة الّنصوص املباركة ما ورد يفو  ،ئمةاق

ضرة ح وصاي واحأليف  ملا وردطبقا املستحيل على حضرته تعيني من خيلفه 
دون أن يستطيع مر ضرة ويّل األحأّي وفاة  –هذا الوضع إّن  .عبد البهاء

                                                
7International Bahá'í Council   



 43 

املباركة،  ةالّصرحيمل تتعّرض له الّنصوص غامضاً  طرح سؤاالً  –تعيني من خيلفه 
األحّباء  بيت العدل األعظم. على إىل اجوع يف شأّنمن الرّ  لذلك كان البدّ 

 متامَا أنّه قبل انتخاب بيت العدل األعظم مل يكن هناك علم أبنّه تأكدواأن ي
 كون ملثل هذه املعلومة وجود مسبقتال ميكن أن  مر.لألناك ويّل لن يكون ه

وال  أمر هللاأيدي فال حضرات  .آراءاألحّباء من  فرادى مهما كان لدى
هلم أو  ميكن كان  ،حينذاك موجودة كانتوال أّي هيئة  اهليئة العاملّية البهائّية 

دل األعظم هو املؤّسسة اهلامة. إّن بيت العهلا أن تّتخذ قرارًا يف هذه املسألة 
أحد األسباب كان بّت يف هذا املوضوع. هذا  لل لديها الّسلطةالوحيدة اليت 
 .نتخاب بيت العدل األعظم يف أقرب وقت ممكنالامللّحة للّدعوة 

هللا زمام  أمرتوىّل حضرات أيدي حضرة شوقي أفندي،  وفاةبعد           
ستوى العاملي بكامل الرضاء والوالء من املبارك على املمر الشئون اإلداريّة لأل

مطابقا للّتسمية اليت  هذا وكان. ع املؤمننيو قبل احملافل الروحانّية املركزيّة وجمم
 8هللا على حضرات األيدي أبّّنم: " احلماة الرئيسيونأمر أطلقها حضرة ويّل 

 ."اجلننيلرابطة شعوب حضرة هباء هللا العاملّية 
أنّه  ،هللاأمر على شؤون  مئتماّناية ااأليدي منذ بدأدرك حضرات           
حلضرة بغري جدال كفولة املكتلك   إهلّيةنيل هداية عدم أتكدهم من  إىلنظرًا 
املنهج الوحيد السليم أمامهم هو  أصبح ،وبيت العدل األعظم هللاأمر ويّل 
ل مل يسجّ حبزم ال احنراف فيه. توجيهات حضرة شوقي أفندي وأسلوبه  إتباع

ثل هذا االنضباط الدقيق والوالء الصرف والتجّرد الّتام ماتريخ األدين برّمته 
أة من مرشدهم احلائز على ين جيدون أنفسهم وقد حرموا فجمن قبل رؤساء د

                                                
    8Chief Stewardsترجت بالمركز العالمي إلى الفارسيّة "حّراس اعظم"     
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بل  ،به البشريّة ألجيال قادمة ذي تدينإّن العرفان ابجلميل ال اإلهلام اإلهلّي.
املكلومة الرّاسخة الّنبيلة هلو أعظم من  فوسمن النّ  الثّلةتلك  إىل ،لعصور آتية

 أن يقّدر حّق التقدير.
 دقيقة روعاتمشالعامل البهائي قد أعطى  هللا أمرحضرة ويّل  وكان         

سنوات. ومن الّناية محلة عشر  أي، 1963 رضوان لفرتة تنتهي يفومفّصلة 
وجود هداية املخاطر، كان البد من  إىلهللا أمر ال يتعّرض  وحّّت  بعد ذلك

نتخاب بيت العدل األعظم. الاثنيًا ملّحًا للّدعوة  اً سببذلك  أصبح. إهلّية
حضرة شوقي  قيعاتيف تو ما ورد  أيضاة اختيار هذا الوقت ويؤكد صحّ 

 ،سنـواتالعشر عاملّية بعد محلة  روعاتأن هناك مش إىلمن إشارات أفندي 
دى هذه إحوردت  .بيت العدل األعظم ى تنفيذهاعل سوف يشرف
لجزر لاحملفل الّروحاين املركزي  إىلرسالة من  ةالّتالي الفقرةاإلشارات يف 

 محلةالذي سبق  العامنيمشروع بشأن  1951فرباير  25بتاريخ الربيطانّية 
 سنوات مباشرة:العشر 

الّضخم يف إمكانياته البد وأن يتوّقف على جناح ذلك املشروع 
ذي ليس له يف الّسابق من مثيل، الو )مَحَْلُة إفريقيا(، الّروحّية 

الّشروع يف إجنازات تقوم على حتقيقها مجيع احملافل املركزيّة 
عصر قائمة بكامل العامل البهائي، خالل فرتة الحقة يف ال

هللا. تلك اإلجنازات، هي يف حّد ذاهتا مقّدمة مر أل الّتكوين
النطالق مشاريع عاملّية الّنطاق يف مراحل قادمة من نفس 

العصر، مقّدر أن يباشر تنفيذها بيت العدل األعظم،  ذلك
 ق واملوّحد ألنشطتها.    هو رمز وحدة تلك احملافل املركزيّة واملنسّ و 
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قام حضرات  ،أمر هللا إدارة وبعد ست سنوات من محل مسئولّية     
انتخاب بيت  إىلاألحّباء بدعوة  ،إميان مطلق ابآلاثر املباركةحيدوهم األيدي 

لعضويّة هذه املؤسسة  حّد أن طلبوا عدم انتخاهبم إىلوذهبوا  ،عدل األعظمال
لكسب  اً نفس الغرورل سوّ  فيه الذي املؤسفلوحيد احلدث ا. وكان اإلهلّية
اليت قام هبا تشارلز ميسون رميي  هو تلك احملاولة املثرية للراثء ،الّسلطة

  .مرالغتصاب والية األ
من لوح حلضرة عبد البهاء تنّص بوضوح وأتكيد  املقتطفات الّتالية إنّ      

عظم، وهي املبادئ اليت على املبادئ اليت حتّدد قاعدة انتخاب بيت العدل األ
املختلفة حلضرة شوقي  التوقيعاتيعرفها األحّباء من ألواح وصاي املوىل ومن 

إيران، يف  إىلهللا احملبوب بنفسه هذا اللوح أمر أفندي. أرسل حضرة ويّل 
 : بني املؤمنني لنشره، مر هللايته ألئل سنوات والاو أ

دة اختالف إّن عبد البهاء يف طوفان اخلطر وميقت بش   
 اآلراء....

 احلمد هلل ليست هناك أسباب لالختالف.
حضرة األعلى هو صبح احلقيقة قد أضاء إشراق نوره      

مال املبّشر ابلنرّي األعظم األهبى. اجل أيضامجيع األرجاء. وهو 
املبارك هو املوعود يف مجيع الكتب والصحف والزبر واأللواح 

شتعلة يف طور سيناء. كّلنا، درة املوالظهور املتجّلي يف السّ 
 ن...و خدمة عتبتيهما ولدى اببيهما خاشع عات،أفراداً ومجا



 46 

املقصود هو هذا: أنّه قبل انقضاء ألف سنة، ليس ألحد      
عي مقام الوالية. كتاب األقدس لو ليدّ و أن يتفّوه بكلمة، حّّت 

. األحكام غري اإلهلّيةهو مرجع مجيع األمم وفيه نزّلت األحكام 
 ذكورة يف الكتاب ترجع إىل قرار بيت العدل )األعظم(.ملا

ومن يتـعّد بعد ذلك لن تكون هناك أسباب للخالف.      
فأولئك هم الناعقون وأولئك هم الظاملون وأولئك هم 

حذار حذار من أن تقوم نفس ابفتعال  ون.األعداء املبغض
 انشقاق أو إاثرة فتنة. إذا ما حصل اختالف يف اآلراء فإنّ 
بيت العدل األعظم حيّل تلك املشاكل فوراً، وما يقرره أبغلبّية 
األصوات هو عني احلقيقة. ألّن بيت العدل األعظم حتت 
محاية وعصمة وصون سلطان األحديّة. سوف حيفظه من 

جناح قدسّيته وعصمته. من خيالفه يكون  ظلّ  يف ميهاخلطأ وحي
 مردوداً ويف العاقبة مقهوراً.

ًّ لت العدل األعظم يُنتخب بي      لرتتيب والّنظام املّتبع طبقًا
وملّا هتتدي البلدان، تقوم بيوت  يف انتخاب الربملاانت األوربّية.

عدل تلك البالد املختلفة ابنتخاب بيت العدل األعظم. يف 
 وقت يقوم مجيع األحّباء يف كل الّدير بتعيني وكالء هلم، أيّ 

هؤالء املمثلون ينتخبون  ينتخبون بدورهم ممثلني عنهم. اّلذين
 هيئة، تلك اهليئة هي بيت العدل األعظم.

ميان مجيع دول إّن أتسيس ذلك البيت غري مشروط إب     
العامل. مثاًل، إذا مسحت الظروف ولن حيصل أّي اضطراب، 
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، كذلك أحّباء ممثلني عنهميقوم األحّباء يف إيران ابنتخاب 
 اّلذين ممثلني، يضاأيكا واهلند ومناطق أخرى ينتخبون أمر 

هو بيت العدل ذلك البيت   ينتخبون بدورهم بيت عدل.
 األعظم.  والسالم.     

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

   
أّن  إىلما يشري املباركة ال يوجد يف الّنصوص  على األحّباء أن يدركوا أنّه     

  .أمر هللااملناداة النتخاب بيت العدل األعظم ال يقوم به سوى حضرة ويّل 
 بيت انتخاب إىل ابلعكس، إّن حضرة عبد البهاء كان قد فّكر يف الّدعوة

بكونه مر أثناء حياته. ففي وقت وصفه حضرة ويّل األ يف العدل األعظم
املوىل(، حتت حكومة عبد احلميد، عندما  أي حياةحياته ) "أحلك فرتات

حياته نفس أقاصي مناطق مشال إفريقيا"، بل وكانت  إىل اإلبعادواجه 
فنان، ابن عّم حضرة احلاج مريزا تقي أ إىلمهّددة، كتب حضرة عبد البهاء 

ّيه بعمل الرتتيبات إًا مر آالباب والباين الرئيسي ملشرق أذكار عشق آابد، 
 هة ضّده.نتخاب بيت العدل األعظم إذا ما حتّققت التهديدات املوجّ ال

وعلى  لة أيضًا هبذا الوضعصوثيق الاملوىل  ياالثاين من ألواح وص القسم
 األحّباء أن يدرسوه.
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 العصمةمسألة   -.  3

بعض األحّباء ترتّكز حول تثري تساؤالت ئل اليت ااجملموعة الثّانية من املس     
. مرمة بيت العدل األعظم وقدرته على العمل يف غياب ويّل األمسألة عص

ضرة التايل حلبيان الاملعاين اليت تضمنها عليهم فهم  بَ عُ ة، صَ وبصورة خاصّ 
  :احملبوب أمر هللاويّل 

ّرَِد نظم حضرة هباء هللا العاملي من مؤّسسة والية إذا جُ         
عنه  قال الوراثة الذي من مبدأّنائّيا ، تشّوه معامله وحيرم مراأل

شريعة  رًا يفحضرة عبد البهاء أبنّه كان يف مجيع األوقات مقرّ 
تفّضل حضرة  إيران،هللا يف  أمرأحد أتباع  إىلفي لوح فهللا. 

 األكرب البنا ي، أُعطاإلهلّيةرات "يف مجيع الّدو  عبد البهاء:
   ."مولده ه عندّن مقام الّنبوة كان من حقّ إخاصة، بل  امتيازات

 الّدينتكون سالمة  ،(مرون هذه املؤّسسة )والية األفبد
مهّددة، واستقرار بنيته أبكملها معرضًا للخطر اجلسيم. 

راً الّضروريّة لبقائه قاد ئلاويتضاءل نفوذه، وتنعدم متامًا الوس
  وتسلبه ،انقطاع دوناألجيال  سلسلة من مصاحلرعاية على 

 مثليهملالعمل الّتشريعي  كليًا اهلداية الاّلزمة لتحديد دائرة
 بني. املنتخَ 

 ، مرتجم عن اإلجنليزيّة  (1934فرباير  8مؤرّخ ) من توقيع بعنوان دورة هباء هللا  

  
لفقرة لتلك ا أوضح فهم ول علىصاحليرغبون  اّلذينعلى األحّباء      

ضوء الّنصوص العديدة  يفيفكروا فيها ملّيًا ، أن يف الوقت احلايل الّسابقة
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 اتالفقرات الّتالية املقتطفة من توقيعكاملوضوع،   تتناول هذاخرى اليت األ
 :على سبيل املثال حضرة شوقي أفندي

حضرة هباء هللا وحضرة عبد البهاء(  أيقاما ) إّّنما بل       
 :نيتالتوأموبلغة واضحة جلّية، بتعيني هاتني املؤّسستني  ،أيضا
هما يفهما وريثت، بوصمرالعدل )األعظم( ووالية األ بيت

 صيانةو  امر،األو املقّدر هلما تطبيق املبادئ، ونشر ، نياملختارت
إبخالص وذكاء الحتياجات جمتمع مر املؤّسسات، وهتيئة األ

نيع الذي أوصى به مؤّسسا بناء املرياث املإمتام ، و دائم التطّور
 للعامل...        أمر هللا

 (إلجنليزيّةعن ا مرتجم 1930مارس  21بتاريخ  توقيع من)
 

جيب أيضًا أن يكون مفهومًا بكّل وضوح لدى كل فرد من  
تلغي أبّي حال من  المر األأفراد املؤمنني، أن مؤّسسة والية 

من  لة، أيّ درجة مهما كانت ضئي ةأبيّ  تنتقصاألحوال، وال 
األعظم العدل  إىل بيتالّسلطات اليت منحها حضرة هباء هللا 

حضرة عبد  مرارًا وإبجالل عليه أّكد هو ماو  ،كتابه األقدس  يف
ال  )مؤّسسة والية األمر( ألواح وصايه املباركة. إّّنا البهاء يف

تشّكل أبّي وجه من الوجوه أّي تناقض مع وصّية حضرة هباء 
ّّ مؤّسسة إنّ املنزّلة.   هر امأو من  ملباركة، وال تبطل أيّ ا آاثرههللا و 

وترّسخ مقامه  األعظم بيت العدلهيبة والية األمر تعّزز من 
أدىن دون  ،وداتههجموتكفل استمراريّة  ،وتصون وحدته ،األمسى

انتهاك حلرمة جمال اختصاصه الذي حتّددت معامله بكّل 
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 الوصاي( )ألواحوثيقة  وضوح. إنّنا فعاًل نقف قريبًا جّدًا من
على هذا القدر الكبري من العظمة واألمهّية حبيث ال ميكننا أن 

نا فهمنا بصورة كاملة كّل ما تتضّمنه من معان أو نّدعي أنّ 
نفرتض أنّنا أدركنا األسرار اخلفّية العديدة اليت الشّك موجودة 

 فيها. 
 (مرتجم عن اإلجنليزيّة - 1929 فرباير  27توقيع  بتاريخ  من )                             

 

 ويّل من هذه البياانت يّتضح ويتأكد مبا ال شّك فيه، أنّ      
هللا وأّن بيت العدل األعظم قد  بنّي لكلماتاملقد ُجِعَل  أمر هللا

صراحة يف  منصوصةُمِنَح سلطة الّتشريع يف األمور اليت مل تكن 
له نفس  و يعمل يف دائرته،وه ،أمر هللاويّل  نيبيتإّن  الكتاب.
اإللزام مثل القوانني اليت يصدرها بيت العدل األعظم، الّسلطة و 
مر انفرد حبق وامتياز احلكم النهائي فيما يتعّلق ابألو الذي ي

عليها حضرة هباء هللا صراحة. ال ميكن  ينصّ واألحكام اليت مل 
تعدى على اجملال يأن  ،احلال أو االستقبال يفألّي منهما 

سعى أّي منهما إىل الّنيل من يولن  لآلخر. احملّدد ملقدسا
                            …كّل منهمالمنحه هللا  يالذالوثيق  دقيقال نفوذال

 ، مرتجم عن اإلجنليزّية(1934فرباير  8مؤرّخ   ) من توقيع بعنوان دورة هباء هللا             
 

 

ا ونفوذهــا وحقوقهــا ومتــارس كــل مــن هــاتني املؤسســتني ســلطاهت
عــارض لــيت ال تتا، نطــاق القيــود املفروضــة عليهــا يفوصــالحياهتا 
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  تتبوهـاالـيت ملكانـة امـن  مهمـا كـان ضـئيالً نـتقص وال ت افيما بينه
 …امكل واحدة منه

 ) نفس املرجع الّسابق (                                    

 
َل الرئيس الّدائم قد ُجعِ  أمر هللاويّل  أنّ من وعلى الّرغم      

، حّّت ولو بصورة مؤقتة، بتااتً ه ال ميكنه اّل أنّ إ هليئة هبذا اجلالل،
. (على بيت العدل األعظم)اشر حّق الّتشريع املقصور أن يب

 … األعضاء رفاقهاخّتذه غالبية  راً وال ميكنه أن يتجاوز قرا
 )املرجع الّسابق (     

 

ضرة حلالكلمات  األحّباء هبذه قلوبوفضال عن هذا وذاك فلتطمئن      
 هباء هللا: 

 
ه ه على أساس اثبت راسخ متني ال تزعزعأمر ...إنّه وضع 

 أرايح العامل وال إشارات األمم...
 

 حضرة عبد البهاء:تفّضل مبا كذلك       
 مينعما يشاء ؛ ال يبطل  عهده من شيء ؛ ال  يفعل هللا

ه ما يشاء ه من شيء ؛ يفعل إبرادتأمر عنايته أو يقاوم 
 .وهو على كّل شيء قدير

  )مرتجم عن اإلجنليزيّة(
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أنّه قبل أن يُـَشرِّع بيت  ،لدى األحّباء جيب أن يكون مفهوماً             
يدرس بدّقة ومشول كامل الّنصوص املباركة  ،شأن أيّ  العدل األعظم يف

مر األبياانت حضرة ويّل ألّن  .يف املوضوعحضرة شوقي أفندي  بياانتو 
 .ذاته اإللزام ما للنصّ  وهلا منع، يضاجماالت واسعة من املو  تتناول احملبوب

 
 
 والّتشريع نيبيتال  -.  4

 بيــت العــدل وإيضــاحات أمــر هللاويّل حضــرة  تبيــنيبــني  كبــريهنــاك فــارق       
ــه اخــتالف أو يف "عنــد قيامــه بوظيفــة   األعظــم ويتــذاكرون يف كــلّ مــا وقــع في

إذ أن   يف املســائل الغـــري املنصوصــة صــراحة يف الكتـــاب". املســائل املبهمــة أو
حلقيقـة  بسـطهـو  تبيينـهو  ؛ر املباركةاآلاثيكشف عما تعنيه هللا  أمرويّل  حضرة

أنّـــه مـــر حضــرة ويّل األفقــد قـــال  ،العــدل األعظـــمأمــا بيـــت تغيريهـــا. ال ميكــن 
 البهائيّـةر صـراحة يف اآلاث عليهـا الغـري منصـوص يف األمـور حبّق التّشريع "ينفرد

 علـى عمـلت ،بيـت العـدل نفسـهواإللغاء مـن قبـل  للّتعديل القابلة أحكامهو . "
. وعلـى الـّرغم مـن أّن بيـت العـدل األعظـم مل هـاوتطبيق اإلهليّـةكام األح تكملة

، إاّل أنّه يف مركز جيعله قادراً على القيام بكل ما حيتاجـه التبينيمهّمة  ْعَهد لهيُـ 
تعـــاليم وحـــدة ال بســـيط الغـــرباء. إنّ  العـــاملي علـــى حضـــرة هبـــاء هللاتشـــييد نظـــم 

ــة ـــات الضــافوا املباركــةواآلاثر  صــوّنا الّنصــوصت اإلهلّي حضــرة  ة لكــل مــنيلبيان
ألّي كـان أن  التحـر  القـاطع إىلابإلضـافة  ،عبد البهاء وحضرة شـوقي أفنـدي

. أمــر هللا واليــة مهّمــةأو أن يغتصــب  "جــازم أو ملهــم"اإلتيــان بتفســري يــّدعي 
 .األعظم منها سلطة بيت العدلتضْ فوحدة اإلدارة أّما 
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ل حضرة شوقي " يقو العلياهكذا يكون ثبات كلمته "     
هبا مهام وزرائه  تهكذا تكون املرونة اليت اختصّ " أفندي،

الثّانية و . أحكامه وأتمتن سالمة أمرهاملعّينني. األوىل حتفظ هويّة 
والتكّيف مع احتياجات  عاالتسا من ه كائن حّي، متّكنه، وكأنّ 

 . واميتغرّي على الدّ ومطالب جمتمع 
  (جم عن اإلجنليزيّةمرت  1930مارس  21بتاريخ من توقيع ) 

 
جيمع أن  له البد ،اإلهليمر لألأن يُـَدعِّم فهمه  يريد كّل مؤمن حقيقي       

 ،ه املتنيوميثاقة حضرة هباء هللا قتناع الّتام بدوام فعالّية رسالالاب يتحلّ بني ال
والّتواضع يف االعرتاف أبنّه ال يوجد ِمْن بني هذا اجليل َمْن ميكنه االّدعاء 

ك األسرار الغيبّية واإلمكانيات العديدة ادر إأو  ،هأمر ف على عظمة ابلوقو 
 كلمات حضرة شوقي أفندي الّتالية تشهد هلذه احلقيقة بكل  .املكنونة فيه

 وضوح: جالء و
ء هللا ومــا أمشلهــا م  ومــا أعظــم قــدر مــا أغــزر رســالة حضــرة هبــا

ا مـ ،ذلـك مـعهـذا اليـوم م  و  يفعلى البشرية  أمطرها اليتبركاته 
.  إن هـذا اجليـل يقـف وجالهلـا ومـا أضـأله ملغزاهـا إدراكنـاأوهن 

ــا جــداً  ديــن  إيفــاء حبيــث ال ميكنــه العظمــةمــن رســالة هبــذه  قريب
 ال حتصـى الـيت همكانياتـإلتقـدير ال مـن حق قدرهحضرة هباء هللا 

 اآلتيـة مـن فضـل الغيبية هعطايلو  اليت مل يسبق هلا مثيل صفاتهلو 
  .عنايته

 مرتجم عن اإلجنليزيّة( 1930مارس  21تاريخ بمن توقيع ) 

 



 54 

 فحسب يدعوانال  ؛املباركةألواح وصايه  إّن موالان احملبوب يف
بل  ،بدون حتّفظ العاملي اجلديد تبىّن نظم حضرة هباء هللا إىل

 إنّهالعامل.  جلميع أهلقاب عن أهلّيته كشف النّ   إىل أيضاً 
  ااول تقدير قيمتهسابق ألوانه وجرأة مفتعلة من طرفنا أن حنل

يف غضون مّدة قصرية   امعانيه دقيقف على نق ، أوكامالً 
أكثر على فهم  لكي حنصل.  ااستهالهلمن منذ كهذه من الزّ 

علينا أن  لوصاي(ألواح ا)تضّمنه ته و تقّدم ملاوضوحا ومشولّية 
 .بيت العدل األعظم اإلهلينعتمد على الزمن وهداية 
 (مرتجم عن اإلجنليزّية - 1924فرباير  23توقيع بتاريخ )

 
، فأهّم هاوتسيري  األحّباء الّروحانيةأّما فيما خيّص ترتيب أمور 

شيء اآلن هو تقوية أسس احملافل املقّدسة الّروحانية يف كل 
األساس احملكم املتني سوف يستوي بيت  ألنّه على هذا ،مركز

رتفع العدل األعظم اإلهلي ويستقّر يف مستقبل األّيم. وعندما ي
م، تنكشف وَ هذا البنيان األعظم على ذلك األساس األقْـ 

ة ّـ َكم واملعاين الكّليواحلِ  اإلهلّيةاملقّدسة  ايوتظهر ابلتـّدريج النـّو  ّّ
 امات غيبّية من ودائع أمروهي اهل ،موز واحلقائق امللكوتّيةوالرّ 

 حضرة هباء هللا يف ألواح وصاي حضرة عبد البهاء املباركة. 
 (مرتجم عن الفارسّية - 1922ديسمرب  19يع إىل  أحبّاء الشرق بتاريخ توق)من  

 
أن املعىن الكامل أللواح وصاي حضرة عبد  إىلالبياانت تشري مثل هذه      

أزاحت عنه الستار تلك الذي ه النظم العاملي البهاء، وكذلك الفهم ملا يتضمن
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بيت العدل  ءجميدريج، وبعد لن يّتضح ألعني العامل إاّل ابلتّ ، الوثيقة اخلطرية
عتماد على مرور الزمن اّل االإوما على األحباء  .حّيز الوجود إىل األعظم

، طبقا من األحكام ير جيُْ وف س الذيوانتظار إرشادات بيت العدل األعظم 
  .األمور الغامضة يففصل يكون الما  تتطلبه الظروف،ملا 
 
 الطـردسلطة   -.  5

 بتفاصـــيل ،األحّبـــاء أاثرهـــاالثـــة مـــن االستفســارات الـــيت ثّ اجملموعـــة التتعلّــق     
، وابلـّذات موضـوع طـرد مـرغيـاب ويّل األ األعظـم يفبيـت العـدل  عمـلحول 

بيـــت العـــدل، يف دســـتور هـــذه األســـئلة بيـــت العـــدل. ســـوف توّضـــح لأعضـــاء 
يف األثنـــاء، ســـنوات. الأهـــداف مشـــروع تســـع  يف نطـــاقالـــذي جيـــري إعـــداده 

ميكـن  ،لعموم"اب"ذنباً يلحق ضرّه ذا ارتكب أّي عضو إأنّه أن يعلموا ألحباء ل
ا إذا . أّمــالبيــت نفســه صــواتأأبغلبّيــة األعظــم طــرده مــن عضــويّة بيــت العــدل 

ـــإّن أيد ،امليثـــاقلعهـــد و ل اً ضـــال قـــّدر هللا، نق ،أّي عضـــو ارتكـــب  أمـــر هللا يف
وامليثــاق  هــدللع ضويُْطــَرد الّنــاق املوضــوع، يفهــذه احلالــة ابلتحقيــق  يفيقومــون 

 موافقـــة بيـــت العـــدل شـــريطة ةســـقدّ رض املألاملقيمـــني اب أمـــر هللابقـــرار أيدي 
ـــرار األيدي يف هـــذو كمـــا هـــو احلـــال ابلّنســـبة ألّي مـــؤمن آخـــر.   ،األعظـــم  هق

 .العدل األعظم على البهائيـّني ابلعامليعلنه بيت  ة،احلال
تعـرض و هـذه الّرسـالة  علـى األحبّـاء عالطْـتقوم ابأنّه عندما واثقون  إنّنا       
، أمـر هللاحضـرة ويّل  اتهذه الفقرات من الّنصـوص املباركـة ومـن توقيعـ عليهم

 همستزول شكوكهم وتتبّدد ظنوّنم ويصـبح يف اسـتطاعتهم تكـريس كـّل جهـود
لة حضـرة هبـاء هللا، وهـم علـى ثقـة اتّمـة أّن قـّوة عهـد وميثـاق حضـرة لنشر رسـا
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بتقــدير مـــن  اليهـــع أتيت قــد لـــى أيــة امتحـــاانتع علـــى التغلّــبهبــاء هللا قــادرة 
ــة  العــامل مــن  ختّلــصأن قــدرهتا لــى ع تــربهن تلــك القــّوة بــذلك .إهلّيــةعنايــة غيبّي

 .لواء ملكوت هللا على األرض األليم وترفععذابه 
 ة(ركزيامل الّروحانيةل افاحمل إحدى إىل 1965مارس  9الة لبيت العدل األعظم بتاريخ من رس)

 
 وبيت العدل األعظم مر ة األوالي  -.  6

بيان ابلنظر إىل انتخاب بيت العدل األعظم عن توقيت أّما ما سألت      
توّفرت هكذا يصبح من الواضح أنّه لو و "... : القائل هللا أمرحضرة ويّل 

البلدان اجملاورة الواقعة حتت احلكم يف إيران و يف للبهائيني  روف املالئمةالظ
ممثليهم للهيئة املركزيّة...     يكون قد أزيلت آخر  ، من انتخابالسوفييتّ 

ا ذة على هجابتوجد اإلبيت العدل العمومي".   أتسيسعقبة يف طريق 
مر ة ويّل األحضر  كتبها سكرتري  1947ريل بأ 19يف رسالة بتاريخ  السؤال

حيث هذه الفقرة،  حولعلى استفسار أحد املؤمنني  رداً  ،نيابة عن حضرته
 : نقرأ

ون، ولكن اآلن روسيا كان فيها هبائي إىلما أشار حضرته " عند
هناك، لذا ال  متاًما دةً مفقو  تكونأن  البهائّية امعةاجلكاد ت

بيت العدل العمومي على وجود يتوّقف أتسيس  ميكن أن
. ولكن البّد من إقامة حمافل اروسيلركزي امل الّروحاين فلاحمل

ييد بيت العدل شرى قويّة حّّت ميكن تخروحانية مركزية أ
 ".العمومي
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معلومات حول خالفة بعض هناك تعتقد أنّه ميكن أن تكون  إّنك     
إنّنا نؤكد  اإلهلي. مرملصلحة األ عن املؤمننيقد أخفيت حضرة شوقي أفندي 

ليس عن األحّباء ألّي سبب كان.  يوجد أّي شيء بتااًت مستورٌ  أنّه ال كل
حضرة فإّن  ،صاي حضرة عبد البهاءمبقتضى ألواح و  هشّك أنّ  هناك أدىن

أنّه مل يكن حلضرته  إالّ تعيني من خيلفه. املخّول هلا الّسلطة  هوشوقي أفندي 
ضوا نقنوا قد كا  كانوا على قيد احلياة  اّلذينمجيع األغصان كما أّن   ،أوالدٌ 

 عام يف أمر هللاوكما أعلن حضرات أّيدي  وبناء عليه،  .العهد وامليثاق
نه يّ شخص ميكن تعيأّي واضحًا أنّه مل يكن أمام حضرته  ، يصبح1957

 بتعّينياألمر ويل  ةأن يقوم حضر أما ابلوصّية املباركة.  مبقتضى ما جاء
إمّنا  املوىل وصاي  ألواحيف الواضحة الدقيقة اليت وردت شخص خالفا للّشروط

وهو  تههو عمل ال ميكن أن حيصل وال ميكن تصّور حصوله من قَِبِل حضر 
ذلك، وكما هو معلوم  وفضال عن .حامياً وانصراً لعهد هللا وميثاقه إهلياً املعنّي 

تم هبا تتضّمنت بوضوح الطّريقة اليت  نفسها لوصّية املباركةلديك، فإّن تلك ا
األيدي البد من موافقة  كانإذ  . خليفة له مرْن يعّينه ويّل األاملصادقة على مَ 

خليفة له مر على من خيتاره ويّل األ ،يديينتخبهم مجيع األ اّلذينسعة التّ 
دقيق، أن أعلن مجيع األيدي، بعد البحث والتّ  1957ابالقرتاع السّري. يف 

ق واثبت موثّ  أمروهذا . له ومل يرتك وصّية اً خلفحضرة شوقي أفندي مل يعنّي 
 . مبا ال يقبل الشك

 هترك عدمأن يف  حضرة شوقي أفندي علىال ميكن أن يؤخذ            
علينا اإلقرار ذلك عكس  بل على .طاعته حلضرة هباء هللاتقصري يف وصّية 
ما لدينا  يف إبمعان رنفكّ علينا أن  .عصمتهعلى  حكمة ودليل يف صمتهأبّن 
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حلصول على فهم املعاين اليت ال حتصى حنو اعى ونس ،باركةامل اثراآل من
 ني الزمنيي أبّن شيئحضرة شوقي أفند ما تفّضل به املكنونة فيها. ال تنس

وَهْدي بيت العدل ّزمن مرور ال ومهالنظم حضرة هباء هللا العاملي لنمّو فهمنا 
                                                                                                                          .األعظم

 
 ة والوظيفةلمسئوليّ لن  منفصالن جماال  -.  7

عصمة بيت العدل األعظم، وهو يعمل يف نطاق اجملال تعّلق مل      
حضرة  قالهما وعلى الّرغم من أّن عضًوا به. مر ويّل األبوجود املقّدر له، 

جمال مشاركة ويّل  أنّه يفإاّل  ،يبقى ُمْلزِماً دائًماالتبيني، هللا يف جمال أمر ويّل 
إّن  دائماً.  افذ يت العدل نفسه هو النّ الّتشريع يكون قرار ب يفمر األ

 : بوضوح اتؤيد هذ الّتاليةمر األكلمات حضرة ويّل 
 

له نفس الّسلطة  وهو يعمل يف دائرته، ،أمر هللاويّل  نيبيتإّن 
، الذي العمومينني اليت يصدرها بيت العدل اإللزام مثل القواو 

فيما احلكم النهائي إبداء الرأي وإصدار ينفرد حبق وامتياز 
عليها حضرة هباء هللا  ينصّ اليت مل  واألحكامامر ابألو يتعّلق 

أن  ،احلال أو االستقبال يفصراحة. ال ميكن ألّي منهما 
ّي منهما سعى أيولن  لآلخر. احملّدد تعدى على اجملال املقدسي

  لكّل منهما.منحه هللا  يالذالوثيق  الدقيق نفوذالإىل الّنيل من 
قد ُجِعَل الرئيس الّدائم  أمر هللاأّن ويّل  وعلى الّرغم من     

، حّّت ولو بصورة فإنّه ال يستطيع بتاات هليئة هبذا اجلالل،
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على بيت العدل )مؤقتة، أن يباشر حّق الّتشريع املقصور 
 رفاقهاخّتذه غالبية  راً ميكنه أن يتجاوز قرا . وال(األعظم

مطالبتهم  م يف نفس الوقت ابإلصرار علىملزَ  األعضاء، ولكّنه
إبعادة الّنظر يف أّي تشريع يعتقد بضمريه أنّه يتعارض مع معىن 

 عن روحها.   حييداآلاثر املنزّلة حلضرة هباء هللا و 
  (مرتجم عن اإلجنليزيّة. - 1934ر فرباي 8مؤرّخ  دورة هباء هللا من توقيع بعنوان)

 
 هللا أمرويّل  دائرة اختصاص  -.  8

بيت العدل ورئيسه املقدس مدى ضو عن مهمته كعومع ذلك، وبعيدا        
، أن دائرة اختصاصهيعمل يف  وهوومن واجبه مر من حق وىّل األفإن  احلياة،

 تكان  بارة أخرىبعأو  .العدل األعظم " لبيتحيّدد جمال العمل التّشريعي" 
 اً النصوص املباركة قد تناولت موضوع تلديه الّسلطة ألن يقّرر ما إذا كان

بيت العدل األعظم أن من اختصاص وابلّتايل ما إذا كان  ،مل تتناولهأو  اً معّين
 وأ له احلقّ  مر،األيشرّع فيه. ال يوجد شخص آخر، سوى حضرة ويّل 

بيت العدل أّن هل  أييت السؤال: ناآلو . حيّدد مثل هذه األمورالّسلطة ألن 
ال احملّدد اجمل رجاخ إىل ّضياعالطر خل، أمر هللايف غياب ويّل معّرض، األعظم 

 ؟   خطأيرتكب عندئذ و له 
حضرة شوقي أفندي  قّدم، لقد أمور: أوالً أن نتذّكر ثالثة  هنا علينا     

ن ال حيصى م ا، عددهللامر ته ألاليخالل ستة وثالثني سنة من و 
ما تفضل به حضرة عبد البهاء و  اتفضل هبتلك اليت  إىلإضافة  ،ضاحاتياإل

فإّن بيت العدل كما أُْعِلَن على األحّباء من قبل، حضرة هباء هللا نفسه. و 



 60 

أّي موضوع اليت ختّص املباركة  البياانتراسة دقيقة للّنصوص املقّدسة و يقوم بد
 ،بيت العدل األعظم اثنيا فإنّ    .هذا الّتشريع إصدار قبل، فيهينوي الّتشريع 

يتناول ال موجود، و غري مر أن ويّل األ متامايدرك  ،اإلهلّيةوهو واثق من اهلداية 
 ،ئرة اختصاصهاأّنا تدخل يف دمن تأكد بعد ال إالّ الّتشريع من شئون  أيًّ 

 ،". اثلثاً واضحة حمّددةبكامل الثقة أبّّنا " مروصفها حضرة ويّل األوهي دائرة 
هاتني املؤّسستني  عنمر األينا أاّل ننسى البيان الذي دّونه حضرة ويّل عل

يف احلال أو االستقبال أن يتعدى على اجملال نهما ال ميكن ألّي م" أبّّنما
  "املقدس لآلخر.

أّما فيما خيص ضرورة احلصول على "استنتاجات" من الّنصوص املباركة      
من قلم حضرة عبد  ّتايلهناك النّص ال َسنِّ قوانني بيت العدل، لتساعد على

 البهاء:
 

 اإلهلّيةس الّشريعة .... هلذا فإّن املسائل الكّلّية اليت تكّون أسا
 .منصوص عنها، أّما القوانني الفرعّية فرتجع إىل بيت العدل

واحلكمة يف هذا هو أّن الّزمان ال يستمر على نفس املنوال، 
كان والّزمان واملكان.  هلذا فالّتغيري والّتبديل من لوازم اإلم
 .يتخذ بيت العدل اإلجراء مبقتضاه

عدل سوف يّتخذ أّي قرار تبعاً ال جمال للّظّن أبّن بيت ال     
لرأيه أو فكره، استغفر هللا، إن قرارات وأحكام بيت العدل 

يف حصن ومحاية  القدس، ألنّههلام وأتييد روح األعظم جتري إب
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ع قراراته فرض مسّلم و واجب حمّتم تبا إوصيانة مجال القدم، و 
 .ذلك أبداً وال مفّر ألّي نفس كانت من 

ت العدل األعظم حتت جناح رّبكم قل اي قوم إّن بي     
 أمرالّرمحن الّرحيم، أي صونه ومحايته وحفظه وكالئته، ألنّه 

والثــّلِة  ،املؤمنني املوقنني إبطاعة تلك العصبة الطّيبة الطّاهرة
فسلطتها ملكوتّية رمحانّية وأحكامها إهلامّية  ،اهرةاملقّدسة الق

 .روحانّية
قصود من احلكمة يف إرجاع ابالختصار هذا هو امل            

 صمل تنص أيضاالعدل. فشريعة الفرقان  إىل بيتأحكام اجملتمع 
وال ُعشر ُعشر املعشار منها كان  ،كالّ   ،على مجيع األحكام

 ،املهّمة كانت مذكورة ابلّذاتمنصوصا. ومع أّن كّل املسائل 
 ،لكن الشّك أنّه كان هناك آالف األحكام اليت مل أيت ذكرها

، وجاء ابستنباطها من قواعد الّشريعة الّتاليةعصور اللماء فقام ع
، األصلّية املنزّلةامر األو ابستنتاجات متضاربة من  أفراد منهم

 إىل بيترجع طُبَِّقت مجيعها. اليوم عملّية االستنباط هذه توقد 
وال يـُْعَتَمد على ما يستنبطه أو يستنتجه العلماء إاّل إذا ، العدل

الفرق هو هذا: أنّه لن حيصل   .لعدلصادق عليه بيت ا
اختالف ممّا تستنتجه وتصّدق عليه هيئة بيت العدل الذي 

بينما ما  ،ابلعامل اجلامعة البهائّية ه وعرفهم عمومؤ انتخب أعضا
ماء واحلكماء يكون حتمًا ابعثًا للّتفرقة يستنتجه أفراد العل
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 والّتشّتت والّتبديد، وسبب اضمحالل وحدة كلمة دين هللا
  .وتزلزل بنيان شريعة هللا

 ، اخلطوط العريضة أصلها عرّب(1/372ص  1جملد  –)مرتجم من كتاب "رحيق خمتوم"

 

 

 تكامل أهداف املؤسسات  -.  9
بذاهتا دون تنفرد هبا مؤّسسات  معّينة ممهاحضرة هباء هللا يف نظم  يوجد     

ه املهام واقعة لو كانت هذحّت مشرتكة فيما بينها  مهامكما توجد   سواها،
يف الوقت الذي  ،مثالً ف. جمال اختصاص هذه املؤسسة أو تلك يفبقدر أكرب 

، ويتفّرغون هلذه األعمال، أمر هللاهللا مبهّمة محاية ونشر أمر خيتص أيدي 
 . أمر هللاعليها محاية وتبليغ  أيضاعدل األعظم واحملافل الّروحانية فإّن بيت ال

 .على عاتق كّل مؤمن ة وضعها حضرة هباء هللاسمقدّ  ةضيالتبليغ فر  نّ إبل 
بصفة املبنّي لكلمات هللا من بعد  هللاأمر ، بينما انفرد حضرة ويّل وابملثل

العدل األعظم، إالّ  حضرة املوىل، ومع أّن مهّمة الّتشريع مقصورة على بيت
مكمّلتني لبعضهما يف "ن هاتني املؤّسستني إقال أّن حضرة شوقي أفندي 

استمرار تلك ك واألساسي هو ضمان شرت ا املهدفهمواملقصد."  "اهلدف 
األصل اجلارية من منبع ديننا العزيز وحفظ وحدة أتباعه  اإلهليّةالسّلطة 

أنّه ال ميكن لبيت العدل األعظم  ويف حني  ."سالمة تعاليمه ومرونتها صيانةو 
عليه  مع ذلك ،أمر هللاالقيام أبّي مهّمة من املهام املقصورة على حضرة ويّل 

    مر.األمع والية  يشرتك فيه يلتحقيق اهلدف الذ يالسع
، فقــد أّكــد حضــرة املباركــة ابلعديــد مــن البيــاانت أشــرمت واستشــهدمتوكمــا      

مـع و  .دم انفصال هاتني املؤّسستني عن بعضـهمااراً وتكراراً عر شوقي أفندي م
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ال إاّل أنّـه عملهمـا معـاً،  إمكانيّـة أخـذ يف االعتبـارأنّه من الواضـح أن حضـرته 
ميكــن االســتنتاج مــن هــذا أن الواحــدة لــن تعمــل يف غيــاب األخــرى. فقــد قــام 

بيـت العـدل  بـدونخالل ستة وثالثني عامـاً مر حضرة شوقي أفندي بوالية األ
ولكـــن  مــر،لألاآلن بيــت العـــدل األعظــم جيــب أن يعمـــل دون ويّل و  .األعظــم
وال  أمهيتهـاال تفقـد مـر واليـة األإّن   .ئمـاً يبقي قآ تالزم هاتني املؤسستنيمبدأ 
 . قيـد احليـاة علـىمـر لألها يف نظم حضرة هباء هللا جملّرد أنّه ال يوجـد ويّل تمكان
أبنه طاملا مل يعد لـدينا وىل  جاالحتجا أوهلما  نقيضني:من  االحرتازعلينا جيب 
ء هللا حضــرة هبــايف نظــم  ومكانتهــامــر األكــل مــا كتــب عــن واليــة   نّ إفــ ،مــرلأل

 بدرجـةمـر اآلخـر أن تغمـران عظمـة واليـة األ، و وال قيمة لـهالعاملي شيُء انتهى 
ــا  مبحكــم هــاون التّ  إىلننزلــق أو  ،قــّوة العهــد وامليثــاقبيف تقــديران  ننســتهجتعلن
 ."مر د بطريقة ما "ولّياً لأللكي جن الكتاب

 
 األمانة والّتواضع  -. 10
الكاملة، واإلميان  النزاهةو  رفالصّ  خالصاإل إىلحتتاج  أمر هللاخدمة إّن      

دينا وحاولنا دفعه يف يهللا يف أأمر إذا أخذان مسئولّية مستقبل ابهلل. و الرّاسخ 
الصرحية ودون مراعاة الّنصوص بغض النظر عن أن يسري فيها  هنريدحنن طرق 

.  شرّ ابل فقطسيأيت خري بل  أيّ ، فهذا سوف لن جيلب لعجزان وقصوران
دوران هو  . إنّ ىفلن يُط هأمر  أبّن نور الذي وعد وهو، هوه مر أ مرفاأل

حلماية عهده  هللاالّتمّسك ابلكلمة املنزّلة والّتشّبث ابملؤّسسات اليت بعثها 
  .وميثاقه
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وص ابلّذات جيب على املؤمنني أن يدركوا أمهّية األمانة يف هذا اخلصألّنه      
الّسابقة ألّن يف الّدورات  أخطاء عديدةلقد وقعت  .الفكري والّتواضع
 سالةاستيعاب الرّ على متلهفني أكثر من الاّلزم  كانوااإلهلي  ابلظهور املؤمنني 
، هتمااقطتوضيحها فوق ي معتقدات توضيحو ، دوديف إطار إدراكهم احمل اإلهلّية
 ،عصر الحق وجتربةإدراكها إاّل حبكمة  من املمكن أمور غيبّية مل يكنوشرح 

مثل   .بات شيء جملّرد أنّه مرغوب فيه أو ألنّه يف الظاهر ضروريواجملادلة إلث
 ، عليناالفكريهذه املساومات على احلقيقة اجلوهريّة، ومثل هذا الغرور 

      . االبتعاد عنه بكّل ما لدينا من قّوة
بياانت بيت العدل األعظم على األحّباء  أن يدركوا أبنّه إن كانت بعض      

بل تصميم هذه اهليئة  ،الّسبب يف هذا ليس الّسريّة نّ إف،  تنقصها التفاصيل
وعلى احملافظة على صدق بيان حضرة  لآلاثر املباركة، تبينيأيّة على جتّنب 

النظرّيت  باحصألوال  ،دين"ليس لرؤساء األ: تفّضلحيث  هللاأمر ويّل 
 شّك أو ة... أن يكون لديهم أيّ يّ ساناإلنّكام املؤّسسات حلوال  ،ياسيّةالسّ 
أمر ف فيما خيّص جوهر أو مصدر أو شرعيّة املؤّسسات اليت يعمل أتباع وّ خت
 اإلهليّةّنا جزء ال يتجزأ من التّعاليم أل ،على تشييدها جبميع أحناء العامل هللا

ها أو تغشاها استنتاجات غري مسموح هبا مسّ ـت قى حمفوظة من أنتب نفسها،
 عليا."من كلمته  الري معتمدة غ و تفاسريأ
 

 املعتمد والفهم الفردي تبينيالالّتمييز بني   -. 11
املعتمـد والّتفسـري أو الفهـم  نيبيـتاليـز واضـح بــني ان املبـارك متيّ أمـر يوجـد يف      

. ففي الوقت الـذي البهائّيةدراسته للّتعاليم  منالذي يصل إليه كّل فرد لنفسه 
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يوّضـــح لنـــا  كمـــاّن الثـــاين  ، فـــإأمـــر هللاعلـــى حضـــرة ويّل مقصـــورا يكـــون األّول 
مثـــل هـــذه التفاســـري إّن يُْكَبـــت أبّي حـــال مـــن األحـــوال.  حضـــرته، جيـــب أاّل 

 إىلتسـاعد علـى الوصـول  اليتالواقع مثرة القوة املفكرة لإلنسان  يف يالفردية ه
 ،بـني األحبّـاءاجلـدال زاع و نّـلل اذلـك سـبب بشرط أاّل يكون ،أفضل للّتعاليم فهم
مـــــا هـــــي إاّل وجهـــــة نظـــــره  هءراآ أنّ  ويوّضـــــح ،هـــــذاســـــه الفـــــرد نفيفهـــــم أن و 

 يف فهمــــهالفــــرد  منــــوّ مــــع  فالتفاســــري الشخصــــية دائمــــا مــــا تتغــــري .الّشخصــــّية
رســالة كتبهـــا  يفتلــك النقطـــة حضــرة شـــوقي أفنــدي  لنــا وّضـــحوقــد للّتعــاليم. 

مــا جــاء فيهــا  1926أغســطس  25ســكرتري حضــرته ألحــد املــؤمنني بتــاريخ 
ـــي: حضـــرة هبـــاء هللا وحضـــرة املـــوىل  آاثرأن نقـــرأ  يعـــينهللا  أمـــر"التّعمّـــق يف  يل

هنـاك  .الصـحيحة ايف صـورهت اآلخـرين إىل هاتقدمي ميكننا وعناية حبيثإبمعان 
مـن  العديـد مـع نـهمو فيقدّ . أمـر هللا هميثّلـ امّـع سـطحيّةفكـرة ممّـن لـديهم  الكثري
 ،أول عهـدهزال يف  ما أمر هللاومبا أن  .أفكارهم الشخصية الناجتة من املفاهيم

 الدعوة إىلمثل هذا اخلطأ ونسيء  نقع يفشية أن حعلينا أن حنذر كلّ احلذر 
فكّلمـا ازدادت  ال حتـدها احلـدود، املبـاركمـر األدراسـة كلّ حمبّـة. هلا   اليت نكنّ 

 واتضح لناكلما تراءى لنا املزيد من احلقائق الكامنة فيها راءتنا لآلاثر املباركة  ق
 ،لــذلك  ".غـري صـحيحةالّشخصـيّة السّـابقة كانـت  انطباعاتنـا نشـيئا فشـيئا أ

 أيضاوهدى، ميكن   ً انور أن تكون لمفاهيم الّشخصّية لميكن  يف الوقت الذي
نظــــر  وجهــــات إىليســــتمعوا أن األحّبــــاء إذاً  علــــى  .ســــبب ضــــياع أن تكــــون

تــؤثّر علــى  يرتكوهــا ومــن دون أن وجــل،مــن دون خــوف وال  بعضــهم الــبعض
أمر بدورهم عن وجهات نظرهم، دون فرضها على زمالئهم يف  ربواعوي اّنم،إمي
 .هللا



 66 

أمـر لقـد واجـه   يكرب وينمو مثل الكائن احلّي.  ،عضويّ  أمر هللا نّ إ          
  يفإاّل أنـه كـان يتغلــب  ،املـؤمنني املــرّة تلـو األخـرى مـن األزمـات مـا حـرّيت هللا

 هللاة ئمبشــي إىل العلــى مــدفوعا ،أعلــىمراتــب  إىلكــل مــرة علــى األزمــة ويرقــى 
 ة. ذنافال
 

 أمر هللا احلفاظ على  -. 12
 حضرة شوقي أفندي صعودلالغييّب سّر القصوران يف فهم  عظممهما      
احلبل املتني الذي على اجلميع  قى هوالعهد وامليثاق يب فإنّ  ،ومغزاه    
 اليت تفّضل هبا قويّةالئعة ار الكلمات ال بقىكما ت  .مّسك به بثقة وثباتالتّ 

مثلما  هللا يف هذه اآلونة  مرأل ةاحلافظ ألواح وصايهيف حضرة عبد البهاء 
 :حضرته حني صعود تكان

وكّل مسألة غري منصوصة  -كتاب األقدس   -ومرجع الكل  
بيت العدل العمومي، وكّل ما يقّرره بيت العدل   إىلترجع 

. من جتاوز عنه ابالّتفاق أو أبكثرية اآلراء هو حّق وهو مراد هللا
عن رّب  الّنفاق وأعرضفهو مّمن أحّب الشقاق وأظهر 

 ." امليثاق..
 مّث:   

وما  -العدل  وبيتمر األبل الكّل يقتبس من مركز  "... 
 "وعليكم البهاء األهبى.  مبنيضالل  يف عدامها، كّل خمالف
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األجيــال  نّ أ أمــر هللاإّن بيــت العــدل األعظــم الــذي قــال عنــه حضــرة ويّل      
، هـو اآلن ، ويف غيـاب خـري حلضـارة مرتحّنـة"األلجـأ كامل" القادمة سوف تراه 

ـــى الكـــّل أن أمـــر هللاويّل  ـــيت عل ـــدة امللهمـــة املعصـــومة يف العـــامل ال ـــة الوحي ، اهليئ
 تقدمــهو  أمــر هللامســئولّية صــيانة وحــدة  قــع علــى عاتقهــايا، والــيت يتوّجــه إليهــ

علـى أن بيــت  تـدلّ مـر األاملـوىل و ويّل  انت مـنهنـاك بيـا طبقـاً للكلمـة املنزّلـة.
هو أيضا ، املباركمر األأعلى هيئة تشريعّية يف  كونهالعدل األعظم، فضاًل عن  

الّنظــــام اإلداري  قمّــــة""إليهــــا، وأنّــــه  أن يتوجــــهاهليئــــة الــــيت علــــى الكــــّل تلــــك 
 عــنّي .  لقــد "البهائيـّـةالعليــا لرابطــة الّشــعوب )كومونولــث(  "األداة و ،البهــائي
منهـا ت العدل األعظـم لبي ئف أساسّيةاوظ ةآاثره املباركهللا يف  أمرويّل  حضرة

شؤون وتوجيه  مر،لألاإلداريّة  مورإدارة األو ، هللاأمر لتبليغ عاملّية وضع خطط 
 حضــرة قلــممــن  وردقــد و   العــامل. مجيــع أرجــاءيف  هاوتوحيــد هــاتنظيمو  أمــر هللا
 :  أنّ  " لبديعكتاب القرن ا  هللا يف "أمر ويّل 

ــــ  " ــــدس....مل حيــــتفظ لألجي ــــاب األق شــــرائع األساســــّية لل اباكت
واألحكام اجلوهريّة اليت يقوم عليهـا صـرح الّنظـام  العـاملي املقبـل 

ـــة التبيـــ ـــى فحســـب، بـــل واخـــتص خليفتـــه مبهّم ني كمـــا نـــّص عل
أن تصــان ســالمته ويــؤمن متاســكه  للــّدينال ميكــن  اهليئــات الــيت

 وحدها".وصالبته إاّل هبا هي 
 (261و 260)القرن البديع ص 

  
 يف حّق أعضاء بيت العدل األعظم:  "دورة هباء هللا"توقيع يف  تفّضلكذلك 
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 اّلذين مجهوروليس  ،"" يلهمهم ما يشاء اّلذينإّّنم هم 
وا لُ عِ جُ  اّلذينوهم مباشرة أو غري مباشرة، بطريقة م ّننتخبو ي

 9حياة قوامن واحد اليت يف آوهي ، هلّيةهذه اهلداية اإلحمط 
 ...سبب حفظه ومحايتهو  هذا الظهور

 
ال ميكنه الّتشريع مبا يسمح أنّه  ،سلفاً أعلن بيت العدل األعظم  لقد     

أمر دي يمبا يسمح بتعيني أبتعيني خليفة حلضرة شوقي أفندي، وال الّتشريع 
أداء  استمرار لضمانهللا آخرين، ولكن عليه عمل كّل ما يف استطاعته 

عليه توفري مّث  .متنيياليت يشرتك فيها مع هاتني املؤّسستني العظ لوظائفا
يف املستقبل، وهي هللا أمر ونشر  محايةلضمان استمرار مهام أيضًا  الوسيلة

ويف غياب  هللا؛أمر وأيدي  مروالية األ داريّة معمهام تشرتك فيها اهليئات اإل
بيان حضرة  فيها مبقتضىالتصّرف استالم حقوق هللا و  عليه أيضاهللا أمر ويّل 
بعد إذن وإجازة  ، ولكنجائزأو جزئيـّاً  احلقوق كلّيـّاً الّتصرّف يف " البهاء:عبد 

حيتوي دستوره حبيث  اختاذ الرتتيباتكما أن على بيت العدل ؛  "مر مرجع األ
"ذنباً يلحق  ذا ارتكبإأّي عضو من أعضائه  قالةإلالالزمة اإلجراءات على 
، حبضرة هباء هللا راسخميان إبوفوق كّل شيء عليه القيام،   .وم"لعماضرّه 

الصلح األعظم يف هذا العامل  يتحّققه وتطبيق أحكامه حّّت أمر على إعالن 
 . ملكوت هللا على األرض يتأّسسو 

 (أحد األفراد إىل 1966 أّيوم 27من رسالة لبيت العدل األعظم بتاريخ  جم)مرت  
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 دورة هباء هللا  -. 13
 أسئلة خطرت فيها تورداليت رسالتك األخرية  ملّيا يف النظر متّ  لقد     

ورأينا أنّه جيب  ،"دورة هباء هللا" دراستهم لتوقيع يف معرضبعض الّشباب ل
يف اليت ذكرهتا لّتوقيع املبارك اب الواردة لفقرةحول ابداء بعض املالحظات إ

 نفس يف وردت أيضاً  ملوضوعابهلا صلة وكذلك حول فقرة أخرى  رسالتك،
وبيت العدل مر ن عن العالقة بني والية األتحداثت نيالفقرت الّتوقيع، ألنّ 

 األعظم.
نظر من أبن يصّر على إعادة ال هللا أمرمسئولّية ويّل  الفقرة األوىل ختصّ      

يعتقد حضرته أنّه  تشريعاألعضاء ببيت العدل األعظم يف أّي  طرف زمالئه
. والفقرة الثّانية روحها عن ينحرفلنصوص املقدسة و يتعارض مع مضمون ا

وابلّذات بيان حضرة  مر،األعصمة بيت العدل األعظم يف غياب ويّل  ختصّ 
  أنّه:شوقي أفندي 
(... تصبح رم)أّي والية األكهذه دون مؤّسسة  ب"

اهلداية الاّلزمة لتحديد دائرة العمل الّتشريعي ملمثليه 
 ."متاما املنتخبني مسلوبة

بعض الّشباب كانوا يف حرية من الّتوفيق بني أوىل  أنّ   إىل لقد أشرتَ      
جاء يف ألواح وصاي حضرة عبد البهاء اليت  والبياانت األخرى مثلماالفقرتني 

 من كّل خطأ". ونٌ "مصم تؤكد أن بيت العدل األعظ
أبي حال من  كما أن ألواح وصاي حضرة عبد البهاء ال تتعارضو      

تـؤّكد “ ،مراألحضرة ويّل  تفّضلكما   بل إّّنا،مع "كتاب األقدس"،  األحوال
أمر ما كتبه ويّل فإّن كذلك   ،"األقدسيف الكتاب وتكّمل وتربط بني ما جاء 
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عندما حياول بياانت حضرة املوىل. لة وال مع ال يتعارض مع الكلمة املنزّ  هللا
نّه ال يوجد وال ميكن أن يوجد أن يدرك أّواًل، أ الفرد فهم اآلاثر املباركة، عليه

أن نبحث بكّل ثقة عن وحدة ميكننا ضوء هذا الفهم،  يف .بينها أّي تضارب
 املعىن املوجودة فيها. 

مسئولّيات ووظائف يف هللا وبيت العدل األعظم أمر ويّل يشرتك      
وواضح املعامل. جمال منفصل  يعمل أيضًا يف يف حني أن كّل منهما ،معّينة

 : ضرة شوقي أفنديهذا من الشرح التايل حليّتضح 
أمر من هذه البياانت يّتضح ويتأكد مبا ال شّك فيه، أّن ويّل 

بنّي لكلمات هللا وأّن بيت العدل األعظم قد املقد ُجِعَل  هللا
صراحة يف  منصوصةلطة الّتشريع يف األمور اليت مل تكن ُمِنَح س

له نفس  ل يف دائرته،وهو يعم ،أمر هللاويّل  نيبيتإّن  الكتاب.
القوانني اليت يصدرها بيت العدل  اإللزام مثلو الّسلطة 
احلكم إبداء الرأي وإصدار ، الذي ينفرد حبق وامتياز العمومي

عليها  ينصّ اليت مل  مواألحكاامر ابألو النهائي فيما يتعّلق 
  حضرة هباء هللا صراحة.

 ّكد:ؤ ويمّث يستمّر حضرته 
أن يتعدى على  ،احلال أو االستقبال يفال ميكن ألّي منهما 

الّنيل  إىلولن يسعى أّي منهما  لآلخر. احملّدد اجملال املقدس
  لكّل منهما.منحه هللا  يلذا الوثيق قيقالواضح الدّ  نفوذالمن 

 (مرتجم عن اإلجنليزيّة. - 1934فرباير  8مؤرّخ  دورة هباء هللا وانمن توقيع بعن)
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أنّه ميكن أن حيدث خالف أو تعارض بني  تخّيلنمن املستحيل أن      
"كالمها حتت حفظ وصيانة  يقول عنهما حضرة املوىل:مركزين للسلطة 

ألّن كليهما  ،اجلمال األهبى وحراسة العصمة الفائضة من حضرة األعلى"
 . اإلهلّيةاة لنفس اهلداية قن

أنيط بيت العدل  ،جانب مهمته كمشرع للقوانني واألحكام إىلو      
 والفصل يفئل الغامضة اوحّل املس ،شئونه وإدارةمر األعظم مبهام محاية ألا

ّن عصمة بيت إ يقول نصّ  يّ أال يوجد  هي موضع اخلالف.األمور اليت 
إذ  هللا أو تواجده بتلك اهليئة. رأمعضوية ويّل  إىلتستند العدل األعظم 

حضرة  وكذلك ،ألواح وصايه املباركة يفحضرة عبد البهاء صراحة أّكد 
 بيت العدل األعظمأعضاء  أبن دورة هباء هللا""شوقي أفندي يف توقيع 

عندما جيتمعون  يتلقون مددا ال ينقطع من اهلداية اإلهلية املنتخبني
 م"نظكتاب   هللا يفأمر حضرة ويّل  ّكدأفقد  ،للمشاورة. وعالوة على هذا

 على أنّه:  10هباء هللا العاملي"
 وبكّل وضوح لدى كل فرد من ب أن يكون مفهومًا أيضاً جي

ال تلغي أبّي حال من مر أفراد املؤمنني، أن مؤّسسة والية األ
من  درجة مهما كانت ضئيلة، أيّ  ةأبيّ  تنتقصاألحوال، وال 

بيت العدل األعظم  إىلهباء هللا الّسلطات اليت منحها حضرة 
حضرة  مرارًا وإبجالل عليها أّكد هي ماو  ،يف كتابه األقدس

لبهاء يف ألواح وصايه املباركة. إّّنا ال تشّكل أبّي وجه عبد ا
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املباركة،  آاثرهمن الوجوه أّي تناقض مع وصّية حضرة هباء هللا و 
 . ه املنزّلةمر امن أو  وال تبطل أيّ 

 (مرتجم عن اإلجنليزيّة. - 1934فرباير  8مؤرّخ  دورة هباء هللا وانمن توقيع بعن)
  

إاّل أّن  ،كلمات هللال املبنّي سئولّية مب اختصّ قد  هللاأمر ويّل  أنّ ومع      
 مبهام ويلّ الّسلطات والصالحّيات الاّلزمة للقيام كل   أيضاحضرته قد ُمِنَح 

الرئيس الذي حضرته أيضا  ُجعلقد و  .األعلىوحاميه هللا  أمرأس هللا ور  أمر
. مدى احلياة ها الدائموعضو  البهائي للّدينللهيئة الّتشريعّية العليا  ينعزلال 

رئيسًا لبيت العدل األعظم وعضواً بصفته عملّية الّتشريع يف حضرته ويشرتك 
 إىلتشري  ،سؤالك أاثرت الفقرة الّتالية، وهي اليتأّن  اعتربان إذاو  .بتلك اهليئة

العالقة األخرية، فإّنك سرتى أبنّه ال يوجد تعارض بينها وبني الّنصوص هذه 
 األخرى : 
هللا قد ُجِعَل الرئيس الّدائم  أمرأّن ويّل  غم منوعلى الرّ      

ه ال ميكنه أبداً، حّّت ولو بصورة مؤقتة، اّل أنّ إ هليئة هبذا اجلالل،
. (ظمعلى بيت العدل األع)أن يباشر حّق الّتشريع املقصور 

األعضاء،  ولكّنه  رفاقهرا اخّتذه غالبية وال ميكنه أن يتجاوز قرا
صرار على مطالبتهم إبعادة الّنظر يف م يف نفس الوقت ابإلملزَ 

أّي تشريع يعتقد بضمريه أّنه يتعارض مع معىن اآلاثر املنّزلة 
 عن روحها. حييدحلضرة هباء هللا أو 

   (مرتجم عن اإلجنليزيّة. - 1934فرباير  8 مؤرّخ دورة هباء هللا من توقيع بعنوان)
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عضاء داخل بيت العدل األ رفاقهيف عالقته مع  ،أمر هللاومع أن ويّل      
يعقل أن األعضاء اآلخرين ، ال ميكن أن األعظم، ال ميكنه جتاوز قرار األغلبّية

 نايصدرو حضرته أثناء املشاورة أو  يكون قد أبداهسيتجاهلون أّي اعرتاض 
 ألّن احلكم ؛املبارك مرروح األمع  تفقاً حضرته م اعتربهيتناقض مع ما يعًا تشر 

 تالعصمة، وليس تصونهيت العدل األعظم هو الذي صدره بيالذي  النهائي
 الّتشريع.أثناء عملّية يف ء طرحت ار آأّي 
 اإلهلّيةاملوىل خبصوص اهلداية حضرة  بياانتأّن  واضحاهكذا يصبح      

من  آنفا الفقرة املذكورة مع ال تتعارض ،هوبة لبيت العدل األعظماملستمرّة املو 
 دورة هباء هللا".  توقيع "
 اطلعوا على بعض فهم تلك العالقة إذا ما على يساعد األحّباء وقد     

يويل بيت  .عند قيامه ابلتشريعها بيت العدل األعظم خذاليت يتّ  العملّيات
دراسة الّنصوص املقّدسة بأواًل اية كّل العن  بطبيعة احلالالعدل األعظم 
يع األعضاء.  وجهات نظر مجاالعتبار  يف وأيخذ ،هللاأمر ويّل وبياانت حضرة 

خالل هذه تبدأ عملّية وضع صيغة متهيديّة للقرار.  ستفيضاملتشاور البعد 
ظر هذه أن عادة النّ إقد يرتتب على و . يف املوضوع اً ـيّ قد يعاد النظر كلّ العملّية 
قد  أو أنّه، البدايةالذي كان مرجحًا يف  يمتاما عن الرأ النهائيالقرار  خيتلف
لمرء أن ل . تلك املسألة يفتشريع  إصدار أيّ  نع اكآنذظر صرف النّ  يتقّرر
 يف الكبرياالهتمام من هللا  أمرويّل  حضرةراء آل ىَل وْ يُـ سَ ما كان  ،إذاً  يقّدر

 داً على قيد احلياة. ، لو كان حضرته موجو معرض عملية التشريع هذه
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 رة أعاله،حضرة ويّل أمر هللا املذكو  تمن بياان الفقرة الثانية متعّنا يفوإذا      
التعاليم املباركة  كونبدأ  مب تمّسكعلينا الأن  ،مرة أخرى أن يتضح لنا ال بدّ ف
 .بتااتً فيما بينها تعارضتوال  ة مع بعضها البعضفقمتّ 
 
 
 

 ون يف املستقبلآخر  مر هللاوالة أل  -. 14
، إاّل لبيف املستقآخرين مر والة لأل إىل بوضوح صوص املباركةالنّ  تشري     

 إىل تستمرّ وف هللا س أمرسلسلة والة أن وعد أو ضمان أّي ال يوجد  هأنّ 
انقطاع  إمكانيةعلى واضحة هناك مؤشرات  ،على العكس من ذلك .األبد

 اآلاثرمتكّرر يف  إصرارهناك ، وعلى الّرغم من ذلك ،ولكن .تسلسلها
                                                                                                                                                                                                                                                      وثبات املقصد اإلهلي هلذا اليوم. مناعة العهد وامليثاق علىاملقّدسة 

تفرتض إمكانية حدوث انقطاع    اليت صراحةاألكثر  وصحد النصأ     
بقوله إذ يطالعنا   ،كتاب األقدس نفسه  يفتوجد مر سلسلة والية األ يفكهذا 

: 
  اآلايتر مظه هللا إىلقد رجعت األوقاف املختّصة للخريات 

ليس ألحد أن يتصّرف فيها إاّل بعد إذن مطلع الوحي  ومن 
بيت   إىلومن بعدهم   األغصان  إىلبعده يرجع احلكم 

ه يف البالد ليصرفوها يف البقاع املرتفعة أمر العدل إن حتّقق  
وا به من لدن مقتدر قدير   وإاّل أمر وفيما مر يف هذا األ

يتكلمون إاّل بعد إذنه وال ال  اّلذينأهل البهاء   إىلترجع 
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حيكمون إاّل مبا حكم هللا يف هذا اّللوح أولئك أولياء النصر 
موات واألرضني ليصرفوها فيما حّدد يف الكتاب بني الس

 من لدن عزيز كرمي.
 (42دس الفقرة ق)كتاب األ

 
 يالوضع الذ هذا عّجل 1957حضرة شوقي أفندي يف سنة  صعود     

انقطعت سلسلة األغصان قبل انتخاب بيت العدل  إذ ،ةالفقرة املذكور  أوردته
 نقطاع سلسلة األغصان يفإمكانّية ا إىلالنصوص أشارت ومع أّن  .األعظم

ليت أصابت اجلسيمة ا خلسارةاب نينسته أالّ  علينافإّن ، وقت من األوقات أيّ 
ال  ومع ذلك يبقى ما يريده هللا للبشرية اثبتانقطاع هذه الّسلسلة. اب هللاأمر 
أمل يتفضل  .حصنا منيعااملتني ميثاق حضرة هباء هللا عهد و  ويظل ،يتغري

 : التأكيد املطلقهبذا حضرة هباء هللا 
ه على أساس اثبت راسخ متني  ال تزعزعه أمر ...إنّه وضع 

    أرايح العامل وال إشارات األمم...
 
 :بقوله حضرة عبد البهاء يؤّكدمّث 

عنايته  فُ قِ وْ عهده من شيء، ال يُـ  اء، ال يبطليفعل هللا ما يش
 ه من شيءأمر أو يقاوم 

 (مرتجم عن اإلجنليزيّة)

 وقوله:
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يف   يسريمعرض لالحنالل ولكن عهد رّبك سوف  كّل شيء
 كّل األرجاء 

 (مرتجم عن اإلجنليزيّة)

 وبقوله أيضا:
 يربم ، ومبا أنّه ملالّدورر عظمة ذلك اقدمب دور ّ امتحاانت كل

القلم األعلى، فإّن  مثل الذي خّطه عهد بنّي  اآلن حّّت 
شبهات  أّما.. .ستكون خطرية بنفس القدراالمتحاانت 

عن    ليس لزبد البحر بقاء زبد البحر...هي مثل فالنقض 
حبر  يف حني يبقىقريب سوف يذهب ولن يكون له وجود، 

                   امليثاق عارماً مّواجاً  
 (مرتجم عن الفارسّية)                                      

 
 حضرة شوقي أفندي بكّل وضوح: صرّحكذلك 

عليـــه هـــذا الّنظـــام اإلداري إمّنـــا هـــو  األســـاس املتـــني الـــذي يقـــوم
هـذه اجلـوهرة الفريـدة للبشريّة يف هـذا اليـوم.  ...الثابتة إرادة هللا 

نمـــو يف تســوف  ،يف طــور اجلنــنيللرســالة اإلهليــة، الــيت مازالـــت 
 فـــارق وال رقهـــاال يف ،األمـــام إىل لتمضـــي قـــدما تهشـــريع صـــدف
                                                                   حتتضن البشريّة مجعاء.  أن إىل عائقيعوقها 

 (مرتجم عن اإلجنليزيّة)                                     
 

  نمركزان للسلطة يتوّجه إليهما املؤمنو   -. 15
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 ،املؤمنون ليهماإ جيب أن يتوّجهللسلطة ان البهائي مركز  الّدينيف  تعنّي      
امتداد لذلك املركز الذي هو الكلمة نفسها.  لمة هو يف احلقيقةألّن مبنّي الك

يف حني أن املبنيِّ امللهم من  حضرة هباء هللا ملا نطق بههو السجّل  الكتاب
تحديد لسلطة الوله وحده دون سواه  –هللا هو الناطق احلّي لذلك الكتاب 

ملركز وابيّنه، املركزين هو الكتاب وم أحدفان  وبناًء عليه .ما يعنيه الكتاب
صراحة  اً ليس منصوصفيما  بتّ لياآلخر هو بيت العدل األعظم املؤيّد من هللا 

يف كّل مرحلة  موجود بعضهابيف الكتاب.  هذا النموذج للمراكز وعالقتها 
ففي كتاب األقدس، يوصي حضرة هباء هللا املؤمنني  .هللا أمر يجتلّ من مراحل 

من أراده هللا الذي انشعب من “ إىلو هللا  كتاب  إىل صعودهابلرجوع بعد 
يف "كتاب عهدي"   أن املقصود  يوّضح حضرتهو    ".هذا األصل القدمي

حضرة هباء هللا يف كتاب  ينصّ و من هذا املرجع هو حضرة عبد البهاء.  
الصالحّيات الاّلزمة  ومينحهامؤّسسة بيت العدل األعظم على  أيضاً س األقد

ألواح وصايه بكل  يفوىل املحضرة  ينصّ  كما  ا.املقّررة هل بوظائفها لقيامل
حضرة شوقي أفندي أّن قال عنها  اليت يوهمر على مؤسسة والية األ جالء
يف ألواح  ىلاملو  مّث يؤكد ليها بكل وضوح. إأشارت قد ألقدس ا كتاب  آيت
، ويدعو ويتناوهلا ابلشرح والتوضيحسلطات بيت العدل األعظم  وصايه

 -كتاب األقدس   - مرجع الكلّ ": الكتاب إىل الّرجوع إىلرى املؤمنني مرّة أخ
ألواح  وخيتم ،".بيت العدل العمومي  إىلوكّل مسألة غري منصوصة ترجع 

اد خمصوص، بل الكلّ لنفس حّق يف رأي واعتق... فليس " :بقولهوصايه 
وما عدامها، كلّ خمالف  يف ضالل  -وبيت العدل  مر يقتبس من مركز األ

     ".عليكم البهاء األهبىمبني  و 
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ما مل  على تنبسطبيت العدل األعظم يف األمور الّتشريعية سلطة مبا أن      
هو أعلى سلطة  كتاباليصبح من الواضح أن  املقّدس، صراحة يف النصّ  يرد
البد وأن يكون  وبنفس الكيفية .و الذي حيّدد جمال عمل بيت العدلوه

. إّن هللا املنتخبنيأمر لوكالء  الّتشريعال ملبنّي كلمات هللا سلطة حتديد جم
مر واليته ألوثالثني سنة من هللا وتوجيهاته خالل ستة أمر حضرة ويّل  بياانت

 حيال كّل منك املهّمة قيامه بتليف تبنّي الطريق الذي انتهجه حضرته  ،هللا
 احملافل الّروحانية املركزيّة واحمللّية. و بيت العدل األعظم 

الّسلطة لتحديد جمال العمل الّتشـريعي  أمر هللاحضرة ويّل ون لدى يكأن      
ــة قــد خيــرج بيــت ، لبيــت العــدل األعظــم ال يعــين ضــمناً أنّــه بــدون تلــك اهلداي

ــاهــذا االســتنتاج مثــل إّن العــدل األعظــم عــن حــدود ســلطته؛  ســائر مــع  ىفيتن
كيــد أت مـع  ،وابلتحديـد، عصـمة بيـت العــدل إىلالـيت تشــري  النصـوص املباركـة
احلــــال أو  يفأنّــــه ال ميكـــن لبيــــت العــــدل األعظــــم الواضــــح مــــر حضـــرة ويّل األ

ويف حـني . مـر د لواليـة األدّ حتـأن يتعدى على اجملال املقدس الـذى  االستقبال
ــةاهلدايــة أنّــه مــن املمكــن أن تشــمل  ــة إذا   اإلهلّي ــة املركزيّــة واحمللّي احملافــل الروحانّي

إاّل أّن تلـك   وصـفها حضـرة عبـد البهـاء،كانت مشـاوراهتا مطابقـة للـروح الـيت
بيت  إىلللعصمة املوهوبة  احملافل الروحانّية ال تتمّتع بنفس الضماانت الّصرحية

شـاهد مــدى العنايــة أن ي أمــر هللايف  طالــب جمتهـدميكـن ألّي العـدل األعظــم. 
يف توجيـــه  ،حضـــرة عبـــد البهـــاء صـــعودبعـــد  ،هللاأمـــر الـــيت أوالهـــا حضـــرة ويّل 

ـــىلقيـــام ل املنتخبـــنيملـــؤمنني اوكـــالء  صـــياغة و  يتشـــييد صـــرح النظـــام اإلدار  عل
 .املركزيّة واحمللّية البهائّيةساتري الدّ 
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 أن تســـاعد هـــذه التوضـــيحات األحّبـــاء علـــى فهـــم تلـــك العالقـــات أملنـــا     
ــا نقــف قريبــاً جــّداً مــن بد ة ايــبوضــوح أكــرب، ولكــن علينــا مجيعــاً أن نتــذّكر أنّن

بدرجــة ال متكننــا مــن أن  ،حضــرة هبــاء هللا أعلــن عنــه يلــذا 11"الرتتيــب"ذلــك 
 الــيت عناصــرالبــني تــربط لــيت اواألواصــر كــاماًل إمكانياتــه املكنونــة نــدرك إدراكــا  

 أحــد إىلبــة عــن حضــرته كتــب ســكرتري حضــرة شــوقي أفنــدي نيا  فقــد. كّونــهت
 أكثـــر " مـــا تتضـــمنه وصـــيّة املـــوىل  :1930مـــارس  25أفـــراد املـــؤمنني بتـــاريخ 

مائــة ســنة ال يقــل عـن  مــا إىلحيتـاج  إذ أنــه مــن أن يدركــه اجليـل احلــايل. بكثـري
  احلكمة املكنونة فيها..."كنوز أن تظهر   العمل قبلمن 

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