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مقدّمة
العهssد فssي املssفهوم الّ sديssنيّ هssو اتّssفاقّ sية مssلزمssة تssبرم بssني اهلل واإلنssسان حssيث يssطلب اهلل عsزّ وجsّ sل بssموجssبها مssن
اإلنsسان سsلوكsا ً مsع ّينا ً مsقابsل مsا يsضمنه لsه مsن بsركsات مsع ّينة ،أو يهsب اهلل اإلنsسان بsموجsبها عsنايsات مsقابsل
معني.
للسلوك في منهاج ّ
ما يأخذه من أولئك ا ّلذين يقبلهم كمتع ّهدين ّ
وهsناك – مsثال عsلى ذلsك – العهsد األعsظم ا ّلsذي يsبرمsه ك ّsل مظهsر إلsهيّ مsع أتsباعsه ويsعدهsم أنّsه بحsلول الsوقsت
سيرسل مظهرا ً إلهيّا ً ويأخذ منهم عهدا ً بقبوله عندما يحدث ذلك.
هssناك أيssضا ً العهssد األصssغر ا ّلssذي يssبرمssه مظهssر أمssر اهلل مssع أتssباعssه بssأنّssهم سssيقبلون بخssليفته ا ّلssذي يssع ّينه مssن
بsعده ،فsإن هsم فsعلوا ذلsك فsإ ّن الّ sديsن سsيبقى مsحتفظا ً بsوحsدتsه ونsقائsه ،وإن هsم نsقضوا عهsدهsم فsإنّsه سsينقسم
على نفسه وتهدر ق ّوته.
وه ssذا الs sنّوع م ssن العه ssد – أي العه ssد األص ssغر – ه ssو ا ّل ssذي أب ssرم ssه ح ssضرة ب ssهاء اهلل م ssع أت ssباع ssه ب ssخصوص
اإلداري.
حضرة عبد البهاء وا ّلذي خ ّلده حضرة عبد البهاء من خالل النّظام
ّ
موجهة ألحد األحبّاء(
مؤرخة  23آذار 1975م
ّ
)من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

٣

أوالً :العهد "  ...اتّفاقيّة مبرمة بني اهلل واإلنسان" ...
.1إ ّن أ ّول مssا كssتب اهلل عssلى الssعباد عssرفssان مشssرق وحssيه ومssطلع أمssره ا ّلssذي كssان مssقام نssفسه فssي عssالssم األمssر
sضالل ولssو يssأتssي بّ s
والخssلق مssن فssاز بssه قssد فssاز بّ s
sكل الssخير وا ّلssذي مssنع إنّssه مssن أهssل الّ s
sكل األعssمال .إذا فssزتssم
به ssذا امل ssقام األس ssنى واألف ssق األع ssلى ي ssنبغي ل ّ s
sكل ن ssفس أن ي sتّبع م ssا أم ssر ب ssه م ssن ل ssدى امل ssقصود ألنّ ssهما م ssعا ً ال
يssقبل أحssدهssما دون اآلخssر هssذا مssا حssكم بssه مssطلع اإللssهام .إ ّن ا ّلssذيssن أوتssوا بssصائssر مssن اهلل يssرون حssدود اهلل
السssبب األع ssظم ل ssنظم ال ssعال ssم وح ssفظ األم ssم ...ق ssد م ssاج ssت ب ssحور ال ssحكمة وال ssبيان ب ssما ه ssاج ssت ن ssسمة ال sّ sرح ssمن
ّs
اغsتنموا يsا أولsي األلsباب إ ّن ا ّلsذيsن نsكثوا عهsد اهلل فsي أوامsره ونsكصوا عsلى أعsقابsهم أولsئك مsن أهsل ال ّ
sضالل
لدى الغنيّ املتعال.
)األقدس املستطاب(

sوجssهوا إلssيه بssكمال االسssتقامssة بssالssقلب
 ....2وعssليه انssبذوا أهssواء أنssفسكم وال تssنقضوا عهssد اهلل ومssيثاقssه بssل تsّ s
والفؤاد وال ّلسان وال تكونوا من الجاهلني ،وال تعرضوا عن ربّكم وال تكونوا من الغافلني.
)من لوح أحمد الفارسيّ – مترجما ً(

 ....3نssعيما ً لssك بssما وفssيت مssيثاق اهلل وعهssده ...كssن خssادمsا ً ألمssر مssوالك وذاكssرا ً بssذكssره ومssثنيا ً بssثنائssه لssينتبه بssه
ّ
كل غافل بعيد...
)من ألواح حضرة بهاء اهلل املنزّلة بعد الكتاب األقدس(

 ... .4يsجب أن يsكون سsلوكsكم المsعا ً كsال ّ
sشمس وتsمتازون عsن سsائsر الsنّفوس عsلى نsحو لsو دخsل أحsدكsم أيّ
مدينة،
يsشار إلsيه بsالsبنان لخsلقه وصsدقsه ووفsائsه ومsحبّته وأمsانsته وديsانsته وإخsالصsه لsعموم الsعالsم اإلنsسانsيّ .ويشهsد
أهsل تsلك املsديsنة أ ّن ذلsك ال ّ
sشخص هsو بsهائsيّ حsتما ً أل ّن أطsواره وحsركsاتsه وسsلوكsه وخsلقه هsي مsن خsصائsص
الssبهائssيني .ومssا لssم تssصلوا إلssى ذلssك املssقام لssن تssوفssوا بعهssد اهلل ومssيثاقssه .ذلssك أ ّن اهلل أخssذ عssلينا مssيثاق sا ً وثssيقاً
الر ّبان ّية.
لنسلك بموجب الوصايا والنّصائح اإلله ّية والتّعاليم ّ
)من مكاتيب حضرة عبد البهاء – مترجما ً(

٤

ثانيا ً ... " :العهد العام ا ّلذي أبرمه ّ
كل مظهر إلهيّ مع أتباعه“ ...
سنّة اهلل
أي ك ssتاب ،إالّ وق ssد أخ ssذ عه ssد ج ssميع البش ssر ع ssلى اإلي ssمان ب ssالs sظّهور
أي ن ssبيّ ول ssم ي ssنزل ّ
.5إ ّن اهلل ل ssم ي ssبعث ّ
والكتاب التّاليني ،إذ ال يتو ّقف الفيض اإللهيّ وال ح ّد له.
)من كتاب منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى – مترجما ً(

وبشssر بssظهوره ،وأخssذ حssضرة مssوسssى
السssالم عهssد حssضرة مssوسssى املssوعssود ّ s
 ....6أخssذ حssضرة إبssراهssيم عssليه ّ s
وبشsر بsظهوره .وأخsذ حsضرة
وبشsر الsعالsم بsظهوره ،وأخsذ حsضرة املsسيح عهsد فsارقsليط ّs s
عهsد حsضرة املsسيح ّs s
بشssر ب ssظهوره ح ssضرة مح sّ sمد .وأخ ssذ ح ssضرة
ال sّ sرس ssول مح sّ sمد عه ssد ح ssضرة ال ssباب .وك ssان ال ssباب امل ssوع ssود ا ّلssذي ّ s
بش ssر
وبش ssر ب ssظهوره أل ّن الج ssمال امل ssبارك ه ssو امل ssوع ssود ا ّل ssذي ّs s
ال ssباب عه ssد الج ssمال امل ssبارك ح ssضرة ب ssهاء اهلل ّs s
sسنني.
حsضرة الsباب بsظهوره .وأخsذ الجsمال املsبارك عهsد املsوعsود ا ّلsذي سيظهsر بsعد ألsف سsنة أو آالف مsن ال ّ
ك ssما أخ ssذ ح ssضرت ssه ب ssأث ssر م ssن ال ssقلم األع ssلى م ssن ج ssميع ال ssبهائ ssيني عه ssدا ً ع ssظيما ً ب ssإط ssاع ssتهم م ssرك ssز امل ssيثاق ب ssعد
صعوده وأن ال ينحرفوا عن إطاعتهم حضرته قيد شعرة.
)من لوح مبارك لحضرة عبد البهاء خطاب لشارلز ميسون ريمي – مجلد العالم البهائي –
طبعة ويلمت عام  1976ص (358

ظهور حضرة بهاء اهلل
ّ
رب هذا يوم ّ
الكل فيه بظهورك وطلوعك وإشراقك وأخذت عهد مشرق وأخذت عهد
بشرت
 ..." .7أي ّ
ّ
مبشرا ً لهذا الظّهور األعظم األبهى وهذا
مشرق وحيك في كتبك وزبرك وصحفك وألواحك وجعلت البيان
الطّلوع األنور األسنى".
نص أصلي(
)من كتاب مناجاة لحضرة بهاء اهلل – ّ

عهد حضرة بهاء اهلل بخصوص الظّهور القادم
 ..." .8وإن بsمثل مsا قsد أبsعث اهلل ال ّsرسsل مsن قsبل نsقطة الsبيان لsيبعث ّن اهلل مsن يظهsره اهلل ثّ sم مsن يsشاء مsن
بعده واهلل على ّ
كل شيء قدير."...
)من كتاب منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى(

" .9من ي ّدعي أمرا ً قبل إتمام ألف سنة كاملة إنّه كذّاب مفتر."...
)األقدس املستطاب(

٥

"إن ظه ssر أح ssد ب ّ s
sكل اآلي ssات ق ssبل إت ssمام أل ssف س ssنة ك ssام ssلة ا ّلssتي ه ssي اث ssنا عش ssر شه ssرا ً ب ssما ن sزّل ف ssي ال ssفرق ssان
وتسعة عشر شهرا ً بما نزّل في البيان ّ
وكل شهر منها تسعة عشر يوماً ،فال تص ّدقوه ق ّ
ط".
معربا ً – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص (61
)حضرة بهاء اهلل – ّ

" .10تsمضي الsقرون وتsنتهي الّ sدهsور وتsنقضي آالف األعsصار حsتّى تsطلع شsمس الsحقيقة فsي بsرج األسsد
وتسطع من دارة الحمل"...
" ...أ ّsمsا املsظاهsر املsق ّدسsة ا ّلsتي تsأتsي مsن بsعد فsي ِ
ظَ sل ٍل مsن الsغمام مsن حsيث االسsتفاضsة هsم فsي ظ ّsل جsمال
القدم ،ومن حيث اإلفاضة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد".
)حضرة عبد البهاء – مترجما ً – كتاب القرن البديع ص (126

٦

ثالثا ً :العهد الخاص ..." :ا ّلذي أبرمه حضرة بهاء اهلل مع أتباعه بخصوص حضرة
عبد البهاء"...
التّعيني
sتوجssه عsموم األغsصان واألفsنان واملنتسsبني إلsى الsغصن األعsظم .انsظروا إلsى
" .11إ ّن وصsية اهلل هsي :أن ي ّ
sوجssهوا إلssى مssن
مssا ن sزّلssناه فssي كssتابssي األقssدس .إذا غssيض بحssر الssوصssال ،وقssضي كssتاب املssبدأ فssي املssآل ،تsّ s
أراده اهلل ا ّلssذي انssشعب مssن هssذا األصssل الssقديssم .وقssد كssان املssقصود مssن هssذه اآليssة املssباركssة الssغصن األعssظم.
ّ
الفضال الكريم."...
كذلك أظهرنا األمر فضالً من عندنا وأنا
)حضرة بهاء اهلل – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص (9

sصري ssح ل ssكتاب األق ssدس ،ع sّ sني ح ssضرة ب ssهاء اهلل م ssرك ssز العه ssد وامل ssيثاق م ssبيّنا ً ل ssكلمته .ذل ssك
ص ال ّ s
 ..." .12ب ssال sن ّ ّ
أي مظهsر مsن املsظاهsر املsق ّدسsة مsن أ ّول اإلبsداع إلsى يsومsنا
العهsد املsحكم املsتني ا ّلsذي لsم يsبرم مsثله فsي ظsهور ّ
هذا".
)حضرة عبد البهاء – مترجما ً – كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل(

" .13إ ّن أع ssظم األم ssور ال ssيوم ه ssو ال sثّبات ع ssلى العه ssد وامل ssيثاق إذ إنّ ssه وس ssيلة اج ssتناب االخ ssتالف ...ل ssقد أخ ssذ
sبني لssكتابssه ومssركssز املssيثاق وإنّ
حssضرة بssهاء اهلل هssذا العهssد ال لssيعلن أنّssني املssوعssود ،بssل إ ّن عssبد الssبهاء هssو املّ s
sسنني .هsذا هsو العهsد ا ّلssذي أخsذه حsضرة بsهاء اهلل ،فsإذا
مsوعsود بsهاء اهلل سيظهsر بsعد ألsف سsنة أو آالف ال ّ
الرجوع إلى
انحرفت نفس عنه لن تقبل لدى عتبة حضرته .وفي حالة حدوث االختالف يجب ّ
عsبد الsبهاء .عsلى ال ّ
أسsس بsيت الsعدل الsعمومsيّ فsسيعمل
sكل أن يsطوفsوا حsول رضsاه .وبsعد عsبد الsبهاء ومsتى ّs s
على رفع االختالف".
)حضرة عبد البهاء – مترجما ً – من مج ّلة نجمة الغرب(

" .14كssانssت االخssتالفssات واالنssشقاقssات املssذهssبيّة مssوجssودة دائssما ً فssي الssعصور املssاضssية نssتيجة أفssكار وعssقائssد
جsديsدة ينسsبها األفsراد إلsى الsحقّ ج ّsل جsاللsه .لsذا فsقد شsاء حsضرة بsهاء اهلل أن ال يsبقى بsني الsبهائsيني سsبب
sخاطsبا ً إيّsاهsم بsقولsه
ووجsهه إلsى املنتسsبني وأهsل الsعالsم م ِ s
لsوجsود االخsتالف ،لsذلsك فsقد سsطر بsقلمه كsتاب عهsده ّ s
وجsه إلsيه وإطsاعsته ألنّsه مsبني كsتاب اهلل والsعالsم بsمقصد
إنّsني قsد عsيّنت مsن هsو مsركsز عهsدي ،وعsلى الجsميع الsت ّ ّ s
sصواب ألنّsه هsو الsواقsف عsلى أسsرار كsتاب اهلل وال أحsد
أمsر اهلل ومsرجsع جsميع أحsبّاء اهلل ،وك ّsل مsا يsبيّنه فsهو ال ّ
غيره.
امل ssقصود م ssن ه ssذا ال ssبيان امل ssبارك م ssحو ال ssخالف واالن ssشقاق ب ssني أه ssل ال ssبهاء ح sتّى ي ssكون ssوا متّح ssدي ssن وم sتّفقني
دوم sا ً ...لssذلssك فّ s
sكل مssن أطssاع مssركssز مssيثاقssه فssقد أطssاع الجssمال املssبارك وكsّ sل مssن خssالssفه فssقد خssالssف الجssمال
املبارك...
حsذار حsذار مsن أن يsتك ّلم أحsد بsكلمة مsن مsحض أفsكاره وأن يsوجsد بsدعsة مsن عsنده .حsذار حsذار مsن االهsتمام
بsمثل هsذا ال ّ
sروري بsموجsب عهsد ومsيثاق حsضرة بsهاء اهلل .وحsضرة
sشخص أل ّن االجsتناب عsنه أمsر واجsب وض
ّ
بهاء اهلل بنفسه يعوذ من مثل هذه النّفوس".
٧

السالم العامليّ لحضرة شوقي أفندي – مترجما ً(
)من كتاب ترويج ّ

" .15إ ّن عssبد الssبهاء يssجب أن يssنظر إلssيه دوم sا ً عssلى أنّssه أ ّوالً وقssبل كsّ sل شssيء ،مssركssز مssيثاق حssضرة بssهاء اهلل
ومsحوره وهsو املsيثاق املsنقطع الsنّظير املsحيط ب ّ
sصافsية لsنوره
sكل شsيء وإنّsه أسsمى مsا صsاغsته يsده ،واملsرآة ال ّ
sبني كssلمته املssعصوم ،والssجامssع لّ s
sكل الssكماالت الssبهائssية ،املssتمثّلة فssيه كsّ sل الssفضائssل
واملssثل األعssلى لssتعالssيمه ،ومّ s
ال ssبهائs sيّة ،وال ssغصن األع ssظم امل ssنشعب م ssن األص ssل ال ssقدي ssم ،وغ ssصن األم ssر ا ّلss sذي اس ssتحكمه اهلل ف ssي أرض
sصلح األعssظم ،والssقمر ا ّلssذي
املssشيئة وا ّلssذي طssاف حssولssه األسssماء ،مssصدر وحssدة الssعالssم اإلنssسان sيّ ،ورايssة الّ s
يssدور فssي الssفلك الsّ sرئssيسيّ لهssذا ال ّ sدور األقssدس .فهssذه األسssماء واأللssقاب تssكمن فssي اسssم حssضرة عssبد الssبهاء
sري وتج ssد ف ssيه أع ssظم ت ssعبير وأد ّقssه وأص ssدق ssه .غ ssير أنّ ssه ف ssوق ك sّ sل ه ssذا – وأك ssثر م ssنه – "س sّ sر اهلل" وه ssي
ّ
السح ّ s
sأي شssكل مssن األشssكال
sبرر بّ s
الsتّسمية ا ّلssتي اخssتارهssا حssضرة بssهاء اهلل نssفسه لssيطلقها عssليه ،وهssي تssسمية ال تّ s
أن ننسsب إلsيه مsقام الsنّب ّوة ،بsل تsشير إلsى كsيفيّة اخsتالط الsخصائsص املsتبانsية وانsسجامsها انsسجامsا ً كsامsالً
في شخص حضرة عبد البهاء ،وهي خصائص الطّبيعة االنسانيّة واملعرفة اإللهيّة الغيبيّة "
)حضرة شوقي أفندي – مترجما ً – العهد األوفى الطّبعة الثّانية  1980ص (64-63

 .16حsضرة بsهاء اهلل مsصدر الsوحsي اإللsهيّ فsي هsذا الّ sدور األفخsم ،ومsطلع األمsر ومsنشأ الsعدل ورافsع رايsة
sصلح األعssظم وبssانssي ال sنّظم الssبديssع فssي عssالssم بssني آدم مssنبع اإللssهام وواضssع أسssاس املssدن sيّة اإللssهيّة فssي
الّ s
ال ssعال ssم ،وم ssؤ ّلssف ال ssقلوب وم ssحيي األم ssم ال ssقاض ssي واملش ssرع ألم ssر اهلل ،أع ssلن اس ssتقرار م ssلكوت اهلل ع ssلى ب ssسيط
يوجه القوى القدس ّية ا ّلتي انطلقت من
وبني مبادئه وأوجد
الغبراء وأنزل أحكامه وقوانينه ّ
مؤسساته ،وحتّى ّ
ّ
sتمر ف ssي س ssري ssان ssها وج ssري ssان ssها ف ssي ال ssجهة امل ssقصودة ف ssقد وض ssع
ظ ssهوره األع ssظم ف ssي مج ssراه ssا ال ّ s
sصحيح لتس ّ s
أسsاس عهsد ومsيثاق مsتني ضsمنت قّ sوتsه الّ sدافsعة أصsالsة ووحsدة أمsره املsبني وعsملت عsلى تsر ّقssيه وتsق ّدمsه عsاملّ sياً
فssي دورة مssركssز املssيثاق وواليssة أمssر ن ّ sير اآلفssاق .واآلن فssإ ّن نssفس هssذه الssق ّوة الssعظيمة لssلميثاق تssعمل أهssدافssها
sؤسsسة بsيت الsعدل األعsظم ا ّلsذي هsو أحsد الsوارثsني لsحضرة بsهاء اهلل وحsضرة عsبد
املsحيية لsألرواح مsن خsالل م ّs s
الشssريssعة الsّ sربّssانsيّة وحssفظ
sسيطرة اإللssهيّة ا ّلssتي جssرت مssن مssصدر ّ s
الssبهاء وغssايssته الssقصوى اسssتمرار الssقدرة والّ s
وحدة أحبّائه وصون تعاليمه سليمة من االنحراف والتّص ّلب والجمود.
)بيت العدل األعظم من "النّظام األساسيّ لبيت العدل األعظم" صادر سنة  – 1978مترجما ً(

امليثاق الفريد لحضرة بهاء اهلل
sفرده بss sمبدأ لss sم يss sأت بss sه أي مss sن الsّ s sرسss sل
 .17إ ّن أه ّ s sم مss sميّزات ظss sهور حss sضرة بss sهاء اهلل عss sلى اإلطss sالق وتّ s s
sساب ss sقني ،ه ss sو ت ss sعيني م ss sرك ss sز العه ss sد وامل ss sيثاق .وبه ss sذا ال s sتّعيني ح ss sمى وص ss sان أم ss sر اهلل م ss sن االخ ss sتالف ss sات
ال ّ s s
واالنقسامات وجعل من املستحيل ألحد أن يبتدع مذهبا ً جديدا ً.
السالم العامليّ" – مترجما ً(
)من كتاب "ترويج ّ

 .18وب ssات م ssن ال ssواض ssح ب ssعد ص ssعود ص ssاح ssب ال sظّهور أنّ ssه ال غ ssنى ع ssن أداة إل ssهيّة ال sتّقدي ssر م ssز ّودة بس ssلطة
sسماء،
صsريsحة ،مsرتsبطة بsه ارتsباطsا ً عsضو ّيsا ً لsكي ت ّ s
sوجsه تsلك الsقوى ا ّلssتي أطsلقها ذلsك الsتّدبsير املsرسsل مsن ال ّ
السليمة،
وتجريها في قنواته ّ
٨

sتمرة .ولssقد ق ّ sدم حssضرة بssهاء اهلل هssذه األداة حssني أقssام
وتssؤ ّمssن انssسجامssها وتssناغssمها ،وتssضمن حssركssتها املسّ s
ن ssظام امل ssيثاق ب ssصورة راس ssخة وط ssيدة ق ssبل ص ssعوده .ذل ssك ب ssأنّ ssه أش ssار إل ssى ه ssذا امل ssيثاق ن ssفسه ف ssي ال ssكتاب
األقsدس كsما أشsار إلsيه وهsو يsو ّدع أفsراد أسsرتsه ا ّلssذيsن كsان يسsتدعsيهم إلsى جsوار فsراشsه خsالل األ ّيsام ا ّلssتي
سssبقت صssعوده مssباشssرة ،وأبssرمssه فssي وثssيقة خssاصssة أسssماهssا "كssتاب عهssدي" وأودعssها ،أثssناء مssرضssه األخssير،
عند حضرة عبد البهاء ،أرشد أبنائه.
تssلك الssوثssيقة ال sتّاريssخيّة الssفريssدة ا ّلssتي وصssفها حssضرة بssهاء اهلل بssأنّssها "ال ّ sلوح األعssظم" وأشssار إلssيها فssي لssوح
sصحيفة الحsمراء" سsطرهsا مsن أ ّولsها إلsى آخsرهsا بخّ s
ط يsده ،ولsم ت ّ
sفض إالّ فsي الsيوم الsتّاسsع
ابsن الsذّئsب ﺒ "ال ّ
مsن صsعوده بsمحضر مsن تsسعة شsهود مsنتخبني مsن آل بsيته وأصsحابsه ،وقsرئsت فsي عsصر ذلsك الsيوم الsتّاسsع
فsي مsقامsه األقsدس أمsام جsمع غsفير مsن أبsنائsه وذوي قsربsى حsضرة الsباب واألحsبّاء الsزّائsريsن املsقيمني .وهsي
sسابsقة جsميعا ً بsما فsيها دورة حsضرة الsباب .ذلsك أنّsنا
وثsيقة فsذّة ال شsبيه لsها وال مsثيل فsي الsكتب الّ sدورات ال ّ
أي كsتاب مsن كsتب الّ sديsانsات فsي الsعالsم بsأسsره ال بsل وال فsي آثsار صsاحsب الsظّهور الsبابsيّ نsفسه،
ال نجsد فsي ّ
وثيقة واحدة تبرم ميثاقا ً ذا سلطان مهيمن كذلك امليثاق ا ّلذي أبرمه حضرة بهاء اهلل.
)كتاب القرن البديع لحضرة وليّ أمر اهلل – مترجما ً(

sسابssقة ،فssقد أعssلن حssضرة بssهاء اهلل بssأنّ
 ... .19مssع ذلssك فssإ ّن الssفرق عssظيم بssني هssذا ال sظّهور وال sظّهورات الّ s
sتمرا ً للهssدايssة اإللssهيّة فssي الssعالssم .لssم يخsلُ
"هssذا يssوم لssن يssعقبه لssيل" .لssقد أعssطانssا عهssده ا ّلssذي يssؤ ّمssن مssركssزا ً مسّ s
السsلطة وتحsريsف كsلمة اهلل ،ولsكنّها تحsطّمت فsي
األمsر اإللsهيّ مsن نsفوس طsالsبة لsلجاه ال هّ sم لsها سsوى زمsام ّs s
ّ
مرة وتب ّددت آمالها على صخرة امليثاق.
كل ّ
)من رسالة لبيت العدل األعظم إلى أحد أفراد األحبّاء في (14/1/79

٩

اإلداري
"رابعا ً :العهد الخاص ..." :ا ّلذي ابرمه حضرة عبد البهاء من خالل النّظام
ّ
الوريثان التّوأم
السsدرة املsباركsة وأفsنانsها وأيsادي أمsر
 .20يsا أحsبائsي األو ّداء ،بsعد فsقدان هsذا املsظلوم ،يsجب عsلى أغsصان ّ s s
السssدرت ssني ال sنّاب ssت م ssن ّ
الشج ssرت ssني امل ssق ّدس ssتني امل ssبارك ssتني.
sتوجssهوا إل ssى ف ssرع ّ s
اهلل وأح sبّاء الج ssمال األب ssهى أن ي sّ s
ا ّلsذي بsرز إلsى الsوجsود مsن اقsتران فsرعsيّ الّ sدوحsتني يsعني – شsوقsي أفsندي – إذ هsو آيsة اهلل والsغصن املsمتاز
sبني آيsات اهلل ومsن بsعده بsكر
وولsيّ أمsر اهلل ومsرجsع جsميع األغsصان واألفsنان وأيsادي أمsر اهلل ّ s
وأحsباء اهلل وم ّ
بعد بكر يعني من ساللته.
)من وصيّة حضرة عبد البهاء – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص (27

 .21أ ّsمsا بsيت الsعدل ا ّلsذي جsعله اهلل مsصدر ك ّsل خsير ومsصونsا ً مsن ك ّsل خsطأ ،فsيجب أن يsنتخب انsتخابsا ً عsا ّمsاً
وأن ي ssش ّكل م ssن ال sنّفوس امل ssؤم ssنة ،وي ssجب أن ي ssكون أع ssضاؤه م ssظاه ssر ت ssقوى اهلل وم ssطال ssع ال ssعلم وال sن ُّ َهى وم ssن
الثّابتني في دين اهلل واملحبّني لخير جميع نوع اإلنسان.
السابق – ص (30
)نفس املصدر ّ

 ..." .22ومsرجsع ال ّ
sكل هsو الsكتاب األقsدس وك ّsل مsسألsة غsير مsنصوصsة تsرجsع إلsى بsيت الsعدل الsعمومsيّ وكsلّ
يقرره بيت العدل باالتّفاق أو بأكثريّة اآلراء هو حقّ وهو مراد اهلل".
ما ّ
)من وص ّية حضرة عبد البهاء – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص (34

sؤسسssتني الsتّوأم،
 ..." .23وقssد عsّ sني حssضرة بssهاء اهلل وحssضرة عssبد الssبهاء ،بssلغة صssريssحة واضssحة ،هssاتssني املّ s
sؤسssسات،
بssيت الssعدل وواليssة األمssر ،خssليفتني لssهما ،وأوكssال إلssيهما تssطبيق املssبادئ ،تssنفيذ األحssكام ،حssمايssة املs ّ s
sؤسssسو
مssطابssقة الّ sديssن مssع مssتط ّلبات مssجتمع مssتط ّور بssغايssة الsذّكssاء والssوالء مssح ّققا ً هssدف املssيراث ا ّلssذي خّ sلفه مs ّ s
األمر اإللهيّ للعالم".
)حضرة وليّ أمر اهلل – مترجما ً – من كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل(

الس ssلطة ل ssألم ssر امل ssبارك
 .24ب ssموج ssب امل ssيثاق اإلل ssهيّ ،ك ssان ح ssضرة ش ssوق ssي أف ssندي خ ssالل ف ssترة والي ssته ،ق ssطب ّs s
وا ّلssذي أمsر ال ّ
وجsه إلsيه ...والsنّظام هsذا نsفسه يsنطبق عsلى املsركsز ا ّلssذي يsتب ّوأه بsيت الsعدل األعsظم فsي
sكل بsالsت ّ ّ s
عالقته باألحبّاء.
موجهة ألحد األحبّاء(
مؤرخة في 9/11/81
ّ
)من رسالة بالنّيابة غن بيت العدل األعظم ّ

السلطة
ّ
sؤسss sس وي ssش ّكل ب ssان ssتخاب
 ..." .25وال ssفرع امل ssق ّدس – أي ولs sيّ أم ssر اهلل – وب ssيت ال ssعدل ال ssعمومs sيّ ا ّل ssذي ي s ّ s
الsعموم ،كsالهsما تsحت حsفظ وصsيانsة الجsمال األبsهى وحsراسsة الsعصمة الsفائsضة مsن حsضرة األعsلى روحsي
sقررانsه مsن عsند اهلل .مsن خsالsفه وخsالsفهم فsقد خsالsف اهلل! ومsن عsصاهsم فsقد عsصى اهلل!
لsهما الsفداء ،ك ّsل مsا ي ّ
ومsن عsارضsه فsقد عsارض اهلل! ومsن نsازعsهم فsقد نsازع اهلل! ومsن جsادلsه فsقد جsادل اهلل! ومsن جحsده فsقد جحsد
اهلل! وم ssن أن ssكره ف ssقد أن ssكر اهلل! وم ssن ان ssحاز واف ssترق واع ssتزل ع ssنه ،ف ssقد اع ssتزل واج ssتنب واب ssتعد ع ssن اهلل! ع ssليه
غضب اهلل! عليه قهر اهلل! وعليه نقمة اهلل!
)من وصيّة حضرة عبد البهاء – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية – ص (27

١٠

مبني آيات اهلل وإ ّن بيت العدل األعظم له صالحيّة
 .26لقد أصبح واضحا ً بشكل قاطع أ ّن ولي أمر اهلل هو ّ
السssلطة
تشssريssع مssا لssم يssرد فssي األحssكام أو ال sتّعالssيم .إ ّن تssبني ول sيّ األمssر ضssمن نssطاق وظssيفته يحssمل نssفس ّ s
sصالحّ sية ا ّلssتي يssتمتّع بssها تشssريssع بssيت الssعدل األعssظم ا ّلssذي لssه الssحقّ املssطلق فssي إصssدار حssكم أو تشssريssع
والّ s
وأي مsنهما ال يسsتطيع ولsن يsقوم بsتجاوز دائsرة اخsتصاصsه املحّ sددة األكsيدة،
مsا لsم يحّ sدده حsضرة بsهاء اهللّ .
ألي منهما".
أو
يمس ّ
ّ
السلطة املق ّدسة ّ
)حضرة شوقي أفندي – مترجما ً – من كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل(

sكملة ألحssكام الssكتاب األقssدس ،فssإنّ
 ..." .27أثssناء تssصريssفهم لssشؤون األمssر اإلداريّssة ،وفssي سّ sن الssقوانssني املّ s
أعsضاء بsيت الsعدل الsعمومsيّ ،كsما ي ّ
sتفضل حsضرة بsهاء اهلل ،لsيسوا مsسؤولsني أمsام أولsئك ا ّلsذيsن يsمثّلوهsم ،وال
يssجوز أن تssحكمهم مssشاعssر الsّ sرأي الssعام أو اعssتقادات جssمهور األحsبّاء أو أولssئك ا ّلssذيssن قssامssوا بssانssتخابssهم .إنّ
عرف عssلى أحssوال الssجالssية ،وأن يssزنssوا
واجssبهم هssو اتّssباع ضssمائssرهssم فssي جّ sو مssن االبssتهال والّ sدعssاء .عssليهم الsت ّ ّ
األمsور فsي ك ّsل حsالsة بsعيديsن عsن الsعاطsفة .ويsبقى الsحقّ لsهم فsي اتّsخاذ الsقرار دون قsيود .ويsؤ ّsكsد حsضرة بsهاء
اهلل )م ssترج ssما ً( "إنّ ssه ي ssلهمهم م ssا ي ssشاء" .ه ssم وح ssده ssم ،ول ssيس ال ssهيئة ا ّل ssتي ت ssنتخبهم ب ssشكل م ssباش ssر أو غ ssير
مباشر ،جعلوا مهبط اإللهام الغيبيّ ا ّلذي هو مصدر الحياة والحصن لهذا األمر املبني.
)حضرة شوقي أفندي  -مترجما ً – من كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل(

صعود حضرة شوقي أفندي
تبني عند صعود وليّ أمر اهلل حضرة شوقي أفندي ،أنّه حسب النّصوص املباركة كان من املتعذر عليه
ّ .28
تعيني وليّ لألمر حسب نصوص وصيّة حضرة عبد البهاء".
)بيت العدل األعظم – من رسالة في كتيّب "منبع اإلرشاد"(

وجssه وال ّ sدعssاء والssبحث ال ّ sدقssيق فssي ال sنّصوص املssباركssة فssي تssعيني خssلف لssحضرة شssوقssي أفssندي
 .29بssعد ال sت ّ ّs
كssول sيّ ألمssر اهلل ،وبssعد املssشاورات ال sطّويssلة واالطssالع عssلى آراء حssضرات أيssادي أمssر اهلل املssقيمني فssي أرض
األق ssدس ل ssم يج ssد ب ssيت ال ssعدل األع ssظم م ssا ي ssخول ssه ال sتّعيني أو س ّ sن تش ssري ssع ي ssم ّكنه م ssن ت ssعيني ول sيّ ث ٍ s
sان ل ssألم ssر
ليخلف حضرة شوقي أفندي.
الرجاء إبالغ هذا القرار إلى جميع األحبّاء في منطقتكم.
ّ
مؤرخة في (6/10/1963
)من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

بيت العدل األعظم
 .30إ ّن مssيثاق حssضرة بssهاء اهلل بssقي مssحفوظ sا ً وق ّ sوتssه املssحيطة مssصونssة وم sيّزاتssه عssن بssاقssي املssواثssيق ال ّ sديssنيّة
sسالsفة قsائsمتان ال يsعتريsهما الsتّغيير .إ ّن الsكلمة اإللsهيّة ،فsي كsمال نsقائsها األصsليّ ،قsد تsد ّعssمت بsالsتّفسير
ال ّ
وال sتّبيني لssحضرة عssبد الssبهاء وحssضرة شssوقssي أفssندي أرواحssنا لssهما الssفداء ،وبssقيت ثssابssتة مssنزّهssة عssن الssعقائssد
واملذاهب البشريّة واالجتهادات غير الجائزة والتّفسيرات غير املشروعة.
sالسssلطة
sؤسssسة ،ا ّلssتي أوجssدهssا حssضرة بssهاء اهلل وأنssعم عssليها بs ّ s
إ ّن طssريssق الهssدايssة يssبقى مssفتوح sا ً عssبر تssلك املs ّ s
العليا،
١١

وب ssمعني م ssن اإلرش ssاد ال ي ssنضب ،واه ssبا ً امل ssرون ssة ل ّ s
sكل ال ّ s
sشؤون البش ssريّ ssة وك ssما ت ّ s
sفضل ح ssضرة امل ssول ssى" :وله ssذا
املج ssمع ي ssجب أن ت ssرج ssع ك sّ sل األم ssور" .وك ssم ه ssو ج ssليّ ص ssدق ك ssلمات ح ssضرة ب ssهاء اهلل ب ssقول ssه األح ssلى" :إ ّن ي ssد
sري عssلى تssقويssض
الssقدرة اإللssه ّية قssد أقssامssت صssرح أمssره عssلى أسssس مssتينة لssن تssقوى عssواصssف الssهجوم البشّ s
دعائمه أو نظر ّيات اإلنسان املوهومة على النّيل من بنيانه".
مؤرخة في تشرين األ ّول عام (1963
)من رسالة لساحة بيت العدل األعظم ّ

 .31إ ّن بsيت الsعدل األعsظم ،بsتأكsيد حsضرة ولsيّ أمsر اهلل ،سsيكون فsي نsهايsة املsطاف "املsرجsع األخsير أمsام
مsدنsيّة مsتزلsزلsة" وهsو اآلن ،فsي غsياب حsضرة ولsيّ أمsر اهلل ،تsلك الsهيئة املsرشsدة املsعصومsة الsوحsيدة فsي الsعالsم
وجsه إلsيها ،وعsليها تsقع مsسؤولsيّة الsحفاظ عsلى وحsدة األمsر املsبارك وتsق ّدمsه طsبعا ً لsلكلمة
وا ّلsتي عsلى الجsميع الsت ّ ّ s
اإللهيّة.
مؤرخة في  -27/5/1966مترجماً(
)من رسالة لساحة بيت العدل األعظم ّ
 .32إ ّن ع ssصمة ب ssيت ال ssعدل األع ssظم ض ssمن ن ssطاق ssه اإلل ssهيّ امل ssرس ssوم ل ssم ت ssع ّلق ب ssوج ssود ح ssضرة ول sيّ أم ssر اهلل
عssضوا ً فssيه ... .إالّ أ ّن حssضرة ول sيّ أمssر اهلل ،بssعيدا ً عssن وظssيفته كssعضو ورئssيس مssق ّدس لssبيت الssعدل األعssظم
طsيلة حsياتsه وضsمن صsالحsيّاتsه يsقع واجsب تحsديsد األعsمال التّشsريsعيّة لsبيت الsعدل األعsظم ،وبsمعنى آخsر فsإنّ
لssه الssحقّ فssي تssقريssر مssسألssة مssا إذا وردت فssي ال sنّصوص اإللssهيّة أم لssم تssرد ح sتّى تssقع ضssمن صssالح sيّة بssيت
العدل األعظم في وضع التّشريع املناسب لها.
وهssنا يssبرز سssؤال :هssل يssمكن لssبيت الssعدل األعssظم ،فssي غssياب ول sيّ أمssر اهلل ،أن يssقع فssي خssطر الخssروج عsّ sما
خsطّط لsه والsوقsوع فsي الخsطأ؟ هsنا عsلينا أن نsتذ ّsكsر ثsالثsة أمsور :أ ّولjها :أ ّن حsضرة شsوقsي أفsندي ،طsيلة فsترة
sصادرة عsن حsضرة
واليsته لس ّ
sصالحsيّات التّشsريsعيّة مsد ّsعsما ً إيّsاهsا بsالsبيانsات ال ّ
sت وثsالثsني سsنة ،قsد حّ sدد تsلك ال ّ
عsبد الsبهاء وحsضرة بsهاء اهلل نsفسه .وكsما أعsلن فsي حsينه عsلى األحsبّاء فsإ ّن دراسsة دقsيقة لsآلثsار املsباركsة ومsا
أي مssوضssوع يssرغssب بssيت الssعدل األعssظم ،إصssدار تشssريssع فssيه .وثjانjيها :إ ّن بssيت
لssها مssن تssفسيرات تssت ّم فssي ّ
الsعدل األعsظم ،مsع تsأ ّsكsده مsن اإللsهامsات اإللsهيّة فsإنّsه مsدرك تsمامsا ً ملsعنى غsياب حsضرة ولsيّ أمsر اهلل ،وسsيقوم
بssالتّشssريssع فssي األمssور بssعد ال sتّأ ّكssد مssن صssالحssياتssه وحssدوده ا ّلssتي رسssمها لssه حssضرة ول sيّ أمssر اهلل ووصssفها
بss sإنّss sها "مح ّ s sددة بss sوضss sوح" .وث jjال jjثها :يss sجب االّ نss sنسى بss sيان حss sضرة ول s sيّ أمss sر اهلل ال s sثّابss sت حss sول هss sاتss sني
السلطة املق ّدسة املمنوحة لألخرى".
املؤسستني والقائل" :ليس ألحداهما صالحيّة التّع ّدي على ّ
ّ
مؤرخة في  – 27/5/1966مترجما ً(
)من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

 .33ب ssاإلض ssاف ssة إل ssى ص ssالح sيّة ب ssيت ال ssعدل التّش ssري ssعيّة ف ssقد أوك ssلت إل ssيه م ssهام ح ssفظ األم ssر وص ssيان ssة وإدارة
ّ
والبت في املواضيع ا ّلتي تثير األختالف.
وحل املعضالت الغامضة
شؤونه
ّ
مؤرخة في  – 7/12/1969مترجما ً(
)من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

 .34طsبقا ً ملsا ت ّ
sفضل بsه حsضرة ولsيّ أمsر اهلل فsإ ّن لsبيت الsعدل األعsظم َوحَ sدهُ الsحقّ املsطلق فsي تشsريsع مsا لsم
يsرد ذكsره فsي الsنّصوص املsباركsة ،ووضsع هsذه الsتّشاريsع ،الsخاضsعة لsلتعديsل واإللsغاء مsن قsبله فsقط ،مsوضsع
التّنفيذ يدعم تطبيق أحكام ّ
الشريعة اإللهيّة .ومع أ ّن ذلك املرجع األعلى لم
١٢

sبني إالّ إنّsه فsي مsقام يsدعsوهُ لsلقيام ب ّ
sكل مsا شsأنsه تsأسsيس نsظام حsضرة بsهاء اهلل فsي الsعالsم.
يsأخsذ وظsيفة امل ّ
لssقد حssافssظت عssلى وحssدة الّ sديssن نssصوص مssوثّssقة مssن األلssواح والssبيانssات املssباركssة ومجّ sلدات مssن بssيانssات حssضرة
sالسssلطة" أو "اإللsهام" أو اغsتصاب لsوظsيفة أمsر
أي ا ّدعsاء "ب ّ s
عsبد الsبهاء وولsيّ أمsر اهلل والsتّأكsيد عsلى بsطالن ّ
اهلل .إ ّن وحدة اإلدارة أمر تؤ ّكده سلطة بيت العدل األعظم.
مؤرخة في  – 9/3/1965مترجما ً(
)من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

مبني الكلمة
السلطة
ليتوجه إليهما جميع األحبّاء ذلك أل ّن ّ
ّ
ص في األمر اإللهيّ على وجود مركزين من ّ
 .35نُ َّ
اإلل ssهيّة ف ssي ال ssحقيقة ه ssو ام ssتداد ل ssذل ssك امل ssرك ssز ا ّلssذي ه ssو ك ssلمة اهلل ن ssفسها .ف ssال ssكتاب اإلل ssهيّ سج sّ sل ل ssبيان ssات
sبني املsلهم هsو الsفم الsحيّ لsذلsك الsكتاب وهsو وحsده فsقط املsخ ّول بsتبيني مsاذا
حsضرة بsهاء اهلل املsباركsة ولsك ّن امل ّ
يsعنيه الsكتاب ،وبsذلsك فsإ ّن أحsد املsركsزيsن هsو الsكتاب ومsبيّنه والsثّانsي بsيت الsعدل املsلهم فsي تشsريsع مsا لsم يsرد
ذكssره فssي الssكتاب صssراحssة .إ ّن طssبيعة هssذيssن املssركssزيssن والssعالقssة بssينهما واضssحة فssي كsّ sل مssرحssلة مssن مssراحssل
sتوجssهوا بssعد صssعوده
بssروز أمssر اهلل .وفssي كssتاب األقssدس املسssتطاب يssطلب حssضرة بssهاء اهلل مssن أتssباعssه أن يsّ s
sوضsح حsضرتsه
إلsى كsتاب اهلل وإلsى "مsن أراد اهلل ا ّلsذي انsشعب مsن هsذا األصsل الsقديsم" وفsي كsتاب عهsدي ي ّ s s s
sقرر حssضرة بssهاء اهلل تssأسssيس بssيت الssعدل
بssجالء بssإنّssه إشssارة إلssى حssضرة عssبد الssبهاء .وفssي كssتاب األقssدس يّ s
sؤسssس
السssلطة ال ssالزم ssة ل ssالض sطّالع ب ssمسؤول ّ sيات ssه وال ssقيام ب ssواج ssبات ssه .وف ssي ك ssتاب وص ssاي ssاه ي s ّ s
األع ssظم وي ssمنحه ّ s
حsضرة عsبد الsبهاء ،وب ّ
sكل وضsوح ،واليsة األمsر ،وا ّلssتي ي ّ
sتفضل حsضرة ولsيّ أمsر اهلل بsأنّsها مsوجsودة فsي آيsات
كتاب
sوج ssه أن ssظار األح sبّاء م sّ sرة
sوضssحها ،وي s ّ s
األق ssدس ،ك ssما ي ssؤ ّsك ssد ف ssي وص ssاي ssاه ع ssلى س ssلطة ب ssيت ال ssعدل األع ssظم وي s s sّ s
sنص عsلى أ ّن "مsرجsع ال ّ
sكل كsتاب األقsدس وك ّsل مsسألsة غsير مsنصوصsة تsرجsع إلsى
أخsرى إلsى كsتاب اهلل ا ّلsذي ي ّ
sتفضل حssضرتssه بssقولssه" :الّ s
الssبيت الssعدل األعssظم" .وفssي نssهايssة الssوصssايssا يّ s
sكل يssلتمس الهssدايssة مssن مssركssز األمssر
ٍ
وبيت العدل األعظم وما عداهما ُّ
مخالف في ضالل مبني".
كل
مؤرخة في  – 7/12/1969من كتاب رسائل بيت العدل األعظم من  – 1973 – 1968مترجما ً(
)من رسالة ّ

١٣

"خامسا ً :الوفاء للعهد الخاص يؤمّن "بقاء األمر موحّ دا ً نقيّا ً
 ..." .36إ ّن ق ّ s sوة املss sيثاق تss sحفظ أمss sر حss sضرة بss sهاء اهلل مss sن شss sبهات أهss sل الّ s s
sضالل وهss sي حss sصن أمss sر اهلل
ال ssحصني ورك ssن دي ssن اهلل امل ssتني وليس ssت ه ssناك ال ssيوم م ssن ق ّ sوة ل ssتحفظ وح ssدة ال ssعال ssم ال ssبهائ sيّ غ ssير ق ّ sوة امل ssيثاق
الرهيب.
اإللهيّ وبغيرها تحيط االختالفات بالعالم البهائيّ إحاطة الطوفان ّ
ومssن الssبديssهيّ أ ّن مssحور وحssدة الssعالssم اإلنssسان sيّ هssو ق ّ sوة املssيثاق ال غssير ...إذن يssجب عssلى كsّ sل فssرد قssبل ك sلّ
sرسsخ قsدمsه عsلى املsيثاق حsتّى تsحيط بsه تsأيsيدات حsضرة بsهاء اهلل مsن جsميع الsجهات وتsكون جsنود
شsيء أن ي ّs s
املأل األعلى معينة وظهيرة له ،وتنفذ نصائح عبد البهاء ووصاياه في القلوب كالنّقش في الحجر".
معربا ً عن مكاتيب حضرة عبد البهاء ج(3
)من ال ّلوح الثّامن من ألواح الخطّة اإللهيّة – ّ

 .37إذن ثsبّتوا أقsدامsكم وقsومsوا بsمنتهى الsق ّوة عsلى نشsر نsفحات اهلل وإعsالء كsلمة اهلل والsثّبات عsلى مsيثاقsه.
ور ّوجssت مssيثاق اهلل بssعزم وق ّ sوة
وأيssقنوا أنّssه لssو قssامssت نssفس بssكمال االسssتقامssة عssلى إعssالء ال sنّداء إلssى املssلكوت َ
فsسيفر مsنها الsفيل الsعظيم حsتّى لsو كsانsت نsملة ضsعيفة ،وسsتكسر أجsنحة الsعقاب الsكاسsر ولsو كsانsت بsعوضsة
هزيلة.
)من مكاتيب حضرة عبد البهاء – مترجما ً(

 .38إ ّن الsنّمو املsطّرد لsألمsر يsجعلنا نsنظر بsثقة إلsى الsيوم ا ّلsذي تsصل فsيه هsذه الsجالsية إلsى املsراحsل ا ّلsتي تsنبّأ
بها حضرة وليّ أمر اهلل ،وتكون قد رفعت على هذا الكوكب املتأ ّلم
صssرح مssلكوت اهلل ،لssينتهي االضsطّراب والssهيجان والssحيرة والخssراب ا ّلssذي جssلبته اإلنssسانّ sية املssعذّبssة لssنفسها،
والسsالم .ك ّsل هsذه األمsور سsتتح ّقق فsي نsطاق مsيثاق
ّs s
وتsتح ّول الsكراهّ sية والsعنف إلsى جّ sو مsن اإلخّ sوة الsعاملّ sية
األبدي ،ميثاق حضرة بهاء اهلل.
األب
ّ
الرضوان  1973إلى أحبّاء العالم(
)بيت العدل األعظم – رسالة ّ

" .39عssلى األح sبّاء أن يssوقssنوا تssمام sا ً بssأ ّن أمssر اهلل مssحفوظ ومssصون بssيد الssعنايssة اإللssهيّة وأ ّن مssيثاق حssضرة
ب ssهاء اهلل ال ي ssعتري ssه ال ssفساد وأن ي ssثقوا ت ssمام sا ً ب ssمقدرة ب ssيت ال ssعدل األع ssظم ع ssلى ال ssعمل ت ssحت "ص ssون وح ssفظ
ب األعلى".
الر ّ
الجمال األبهى وفي كنف ورعاية ّ
األحباء في (28/5/75
موجهة إلى أحد
)من رسالة بالنيابة عن بيت العدل األعظم
ّ
ّ

١٤

سادسا ً :قوّة العهد واليثاق اإللهيّ
" .40إ ّن الssق ّوة الssنبّاضssة فssي شssريssان جssسم الssعالssم الssيوم هssي روح املssيثاق ،الsّ sروح الssواهssبة لssلحياة .وكsّ sل مssن
sصفاء
sعمد ب ssروح ال ssقدس وكس ssت ح ssيات ssه ح ّ sلة ج ssدي ssدة م ssن الج ssمال وال ّ s
أح ssيته ت ssلك ال sّ sروح ،ول ssد والدة ج ssدي ssدة وت ّ s
الروحانيّ وفاز بالحياة األبديّة.
وتحرر من قيد الظّلم والطّغيان والغفلة والقسوة ونجا من املوت ّ
ّ
ومتوجه وناظر إلى ن ّير اآلفاق ،حضرة بهاء اهلل".
الحمد هلل أنّك ثابت على العهد وامليثاق
ّ
)حضرة عبد البهاء – من مج ّلة نجمة الغرب – مترجما ً(

" .41م ssن ال ssبدي ssهي أ ّن ق ّ sوة امل ssيثاق دون س ssواه ssا ه ssي م ssحور وح ssدة ال ssعال ssم اإلن ssسان sيّ ...م ssثل امل ssيثاق ك ssمثل
sشمس ا ّلssتي تssربّssي جssميع الssكائssنات عssلى األرض وتّ s
حssرارة الّ s
sنميها .كssذلssك يssربّssي نssور املssيثاق عssالssم
sنشئها وتّ s
العقول والنّفوس والقلوب واألرواح"...
)حضرة عبد البهاء – من كتاب القرن البديع ص (289

sسماويّ ssة خ ssادم ssته وم ssالئ ssكة
رب ال ssجنود ال ssيوم ه ssو ح ssارس امل ssيثاق وق ssوى امل ssلكوت ح ssاف ssظته وال sنّفوس ال ّ s
 .42إ ّن ّ
امللكوت مر ّوجته بل لو يُنظر بعني البصيرة لترى جميع قوى العالم خادمة للميثاق.
)من كتاب منتخبات من كتابات حضرة عبد البهاء(

ألي ق ّ sوة أن تssزيssل أسssباب سssوء الssفهم مssا عssدا ق ّ sوة املssيثاق .فssق ّوة املssيثاق هssي الssكلمة الssجامssعة،
 .43ال يssمكن ّ
تحsّ sل جssميع املssعضالت إذ تّ s
أي سssوء فssهم يssجب الsّ sرجssوع
sفضل الssقلم األعssلى بّ s
sنص صssريssح فssي حssال حssدوث ّ
إلى مركز العهد وامليثاق.
)حضرة عبد البهاء – مترجما ً(

" .44لsوال قّ sوة املsيثاق الsواقsية لsحصن أمsر اهلل الsحصني لsبرزت بsني األحsبّاء فsي يsوم واحsد ألsف طsائsفة مsختلفة
sسالsفة .ولsك ّن فsي هsذا الّ sدور املsبارك وألجsل دوام األمsر اإللsهيّ وحsفظ األحsبّاء مsن
كsما حsدث فsي الsعصور ال ّ
االختالف ،فإ ّن الجمال املبارك ،روحي له الفداء ،وبقلمه األعلى قد سطر العهد وامليثاق".
)حضرة عبد البهاء – مترجما ً(

 .45ومsن خsالل هsذه املsجهودات )أي املsجهودات ا ّلssتي رافsقت تsقديsم األمsر املsبارك إلsى الsغرب( تبحsر سsفينة
sوجsه دفّsتها ذراع حsضرة عsبد
مsيثاق حsضرة بsهاء اهلل وعهsده فsي بحsر مsتالطsم مsن الsباليsا واملsحن املsتالحsقة ،ت ّ s
الsبهاء الsقويّsة ،وتsدفsع أشsرعsتها املsبادرة ال ّ
sشجاعsة والsحيويّsة الsفيّاضsة لsتلك الsعصبة مsن الsحواريّsني املsمتحنني.
ومsنذ تsلك األيّsام وسsفينة العهsد واملsيثاق تsتابsع سsيرهsا بsثبات غsير آبsهة بsعواصsف الsباليsا املsريsرة ا ّلsتي هsبّت وال
السالم واألمان.
تستمر في الهبوب دائما ً لتدفع
ب ّد أن
بالسفينة قدما ً نحو مرفا ً ّ
ّ
ّ
مؤرخة في  21/4/1933في كتاب "النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل
)رسالة لحضرة شوقي أفندي ّ
– رسائل مختارة" الطّبعة الثّانية .النّاشر "دار الطّبع البهائ ّية – ويلمت  1974ص (84

 .46إ ّن العه ssد وامل ssيثاق ه ssو "م ssحور وح ssدة ال ssعال ssم اإلن ssسان sيّ" إلنّ ssه ي ssحاف ssظ ع ssلى اتّ ssحاد األم ssر امل ssبارك ذات ssه
sصحيح
وتsماسsكه وحsمايsته مsن الsفوضsى والsتّمزّق نsتيجة اقsتناع بsعض األفsراد أ ّن فsهمهم لsلتّعالsيم هsو الsفهم ال ّ
السابقة.
الوحيد .وقد كانت هذه النّفوس سببا ً لالنشقاق في الظّهورات ّ
١٥

ك ssما أ ّن العه ssد وامل ssيثاق ج ssزء ال يتج sزّأ م ssن آث ssار ح ssضرة ب ssهاء اهلل ن ssفسه ل ssذل ssك وك ssما ت ssرى ب ssوض ssوح ف ssإ ّن ق ssبول
حضرة بهاء اهلل هو قبول كتاب عهده ورفض كتاب عهده هو رفض لحضرته.
مؤرخة (3/1/1982
)من رسالة كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء ّ

١٦

املراجع
حضرة بهاء اهلل*الكتاب األقدس ،طبع بومباي1309 ،ﻫ.
*مجjjموعjjة مjjن ألjjواح حjjضرة بjjهاء اهلل املjjنزّلjjة بjjعد كjjتاب األقjjدس .ط ssبع دار النّش ssر ال ssبهائ ّ sية ف ssي
بلجيكا.1980 ،
*مناجاة ،دار النّشر البهائيّة في البرازيل.1981 ،
حضرة الباب*كتاب منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى ،طبع إيران  134ب.
ح ssضرة ع ssبد ال ssبهاء*ألjjواح الخ jطّة اإللjjهيّة ،ط ssبع دار النّش ssر ال ssبهائّ s sية ف ssي ال ssبرازي ssل ،ال ssطبعة الs sثّان ssية،
.1981
*منتخبات من كتاب حضرة عبد البهاء )باإلنكليزيّة(.
*مكاتيب حضرة بهاء اهلل ،سبعة مج ّلدات .طبع إيران.1978 – 1910 ،
*ألواح وصايا حضرة عبد البهاء املباركة،
والسودان  104ب –  1948م.
طبع بمعرفة لجنة النّشر املركزيّة البهائيّة بمصر
ّ
حضرة شوقي أفندي *النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل )باإلنكليزيّة(.
*كتاب القرن البديع .دار النّشر البهائ ّية في البرازيل.1986 ،
بيت العدل األعظم *النّظام األساسيّ لبيت العدل األعظم.1972 ،
*رسائل بيت العدل األعظم.1973 – 1968 ،
*منبع اإلرشاد) ،باإلنكليزيّة(.
العالم البهائي * ِو ِ
يلمت.1976 ،
العهد األوفى*الطّبعة الثّانية.
نجمة الغرب *)مج ّلة كانت تصدر في أمريكا(.

١٧

