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مقّدمة

العهــد فــي املــفهوم الــّديــنيّ هــو اتّــفاقــيّة مــلزمــة تــبرم بــني اهلل واإلنــسان حــيث يــطلب اهلل عــزّ وجــّل بــموجــبها مــن 
اإلنـسان سـلوكـاً مـعيّناً مـقابـل مـا يـضمنه لـه مـن بـركـات مـعيّنة، أو يهـب اهلل اإلنـسان بـموجـبها عـنايـات مـقابـل 

ما يأخذه من أولئك اّلذين يقبلهم كمتعّهدين للّسلوك في منهاج معنّي.

وهـناك – مـثال عـلى ذلـك – العهـد األعـظم الّـذي يـبرمـه كـّل مظهـر إلـهيّ مـع أتـباعـه ويـعدهـم أنّـه بحـلول الـوقـت 
سيرسل مظهراً إلهيّاً ويأخذ منهم عهداً بقبوله عندما يحدث ذلك.

هــناك أيــضاً العهــد األصــغر الّــذي يــبرمــه مظهــر أمــر اهلل مــع أتــباعــه بــأنّــهم ســيقبلون بخــليفته الّــذي يــعيّنه مــن 
بـعده، فـإن هـم فـعلوا ذلـك فـإّن الـّديـن سـيبقى مـحتفظاً بـوحـدتـه ونـقائـه، وإن هـم نـقضوا عهـدهـم فـإنّـه سـينقسم 

على نفسه وتهدر قّوته. 

وهــــذا الــــنّوع مــــن العهــــد – أي العهــــد األصــــغر – هــــو الّــــذي أبــــرمــــه حــــضرة بــــهاء اهلل مــــع أتــــباعــــه بــــخصوص 
حضرة عبد البهاء واّلذي خّلده حضرة عبد البهاء من خالل النّظام اإلدارّي.

(من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرّخة 23 آذار 1975م موّجهة ألحد األحبّاء)
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: العهد " ... اتّفاقيّة مبرمة بني اهلل واإلنسان... " أوالً

1.إّن أّول مــا كــتب اهلل عــلى الــعباد عــرفــان مشــرق وحــيه ومــطلع أمــره الّــذي كــان مــقام نــفسه فــي عــالــم األمــر 
والخــلق مــن فــاز بــه قــد فــاز بــكّل الــخير والّـــذي مــنع إنّــه مــن أهــل الــّضالل ولــو يــأتــي بــكّل األعــمال. إذا فــزتــم 
بهـــذا املـــقام األســـنى واألفـــق األعـــلى يـــنبغي لـــكّل نـــفس أن يـــتّبع مـــا أمـــر بـــه مـــن لـــدى املـــقصود ألنّـــهما مـــعاً ال 
يــقبل أحــدهــما دون اآلخــر هــذا مــا حــكم بــه مــطلع اإللــهام. إّن الّـــذيــن أوتــوا بــصائــر مــن اهلل يــرون حــدود اهلل 
السّـــــــبب األعـــظم لـــنظم الـــعالـــم وحـــفظ األمـــم... قـــد مـــاجـــت بـــحور الـــحكمة والـــبيان بـــما هـــاجـــت نـــسمة الـــرّحـــمن 
اغـتنموا يـا أولـي األلـباب إّن الّـذيـن نـكثوا عهـد اهلل فـي أوامـره ونـكصوا عـلى أعـقابـهم أولـئك مـن أهـل الـّضالل 

لدى الغنيّ املتعال.
(األقدس املستطاب)

2.... وعــليه انــبذوا أهــواء أنــفسكم وال تــنقضوا عهــد اهلل ومــيثاقــه بــل تــوجّـــــهوا إلــيه بــكمال االســتقامــة بــالــقلب 
والفؤاد والّلسان وال تكونوا من الجاهلني، وال تعرضوا عن ربّكم وال تكونوا من الغافلني.

  (من لوح أحمد الفارسيّ – مترجماً)

3.... نــعيماً لــك بــما وفــيت مــيثاق اهلل وعهــده... كــن خــادمــاً ألمــر مــوالك وذاكــراً بــذكــره ومــثنياً بــثنائــه لــينتبه بــه 
كّل غافل بعيد...

(من ألواح حضرة بهاء اهلل املنزّلة بعد الكتاب األقدس)
 

4.   ... يـجب أن يـكون سـلوكـكم المـعاً كـالـّشمس وتـمتازون عـن سـائـر الـنّفوس عـلى نـحو لـو دخـل أحـدكـم أيّ 
مدينة،

يـشار إلـيه بـالـبنان لخـلقه وصـدقـه ووفـائـه ومـحبّته وأمـانـته وديـانـته وإخـالصـه لـعموم الـعالـم اإلنـسانـيّ. ويشهـد 
أهـل تـلك املـديـنة أّن ذلـك الـّشخص هـو بـهائـيّ حـتماً ألّن أطـواره وحـركـاتـه وسـلوكـه وخـلقه هـي مـن خـصائـص 
الــبهائــيني. ومــا لــم تــصلوا إلــى ذلــك املــقام لــن تــوفــوا بعهــد اهلل ومــيثاقــه. ذلــك أّن اهلل أخــذ عــلينا مــيثاقــاً وثــيقاً 

لنسلك بموجب الوصايا والنّصائح اإللهيّة والتّعاليم الّربّانيّة.
(من مكاتيب حضرة عبد البهاء – مترجماً)
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ثانياً: " ... العهد العام اّلذي أبرمه كّل مظهر إلهيّ مع أتباعه... “

سنّة اهلل

5.إّن اهلل لــــم يــــبعث أّي نــــبيّ ولــــم يــــنزل أّي كــــتاب، إالّ وقــــد أخــــذ عهــــد جــــميع البشــــر عــــلى اإليــــمان بــــالــــظّهور 
والكتاب التّاليني، إذ ال يتوّقف الفيض اإللهيّ وال حّد له.

(من كتاب منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى – مترجماً)

6.... أخــذ حــضرة إبــراهــيم عــليه السّــــــالم عهــد حــضرة مــوســى املــوعــود وبشّــــــر بــظهوره، وأخــذ حــضرة مــوســى 
عهـد حـضرة املـسيح وبشّـــــر الـعالـم بـظهوره، وأخـذ حـضرة املـسيح عهـد فـارقـليط وبشّـــــر بـظهوره. وأخـذ حـضرة 
الـــرّســـول محـــّمد عهـــد حـــضرة الـــباب. وكـــان الـــباب املـــوعـــود الّـــذي بشّـــــــر بـــظهوره حـــضرة محـــّمد. وأخـــذ حـــضرة 
الــــباب عهــــد الجــــمال املــــبارك حــــضرة بــــهاء اهلل وبشّــــــــر بــــظهوره ألّن الجــــمال املــــبارك هــــو املــــوعــــود الّــــذي بشّــــــــر 
حـضرة الـباب بـظهوره. وأخـذ الجـمال املـبارك عهـد املـوعـود الّـذي سيظهـر بـعد ألـف سـنة أو آالف مـن الـّسنني. 
كـــما أخـــذ حـــضرتـــه بـــأثـــر مـــن الـــقلم األعـــلى مـــن جـــميع الـــبهائـــيني عهـــداً عـــظيماً بـــإطـــاعـــتهم مـــركـــز املـــيثاق بـــعد 

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 1976 ص 358)

ظهور حضرة بهاء اهلل

7. "... أي رّب هذا يوم بّشرت الكّل فيه بظهورك وطلوعك وإشراقك وأخذت عهد مشرق وأخذت عهد 
مشرق وحيك في كتبك وزبرك وصحفك وألواحك وجعلت البيان مبّشراً لهذا الظّهور األعظم األبهى وهذا 

الطّلوع األنور األسنى".
(من كتاب مناجاة لحضرة بهاء اهلل – نّص أصلي)

عهد حضرة بهاء اهلل بخصوص الظّهور القادم

8. "... وإن بـمثل مـا قـد أبـعث اهلل الـرّسـل مـن قـبل نـقطة الـبيان لـيبعثّن اهلل مـن يظهـره اهلل ثـّم مـن يـشاء مـن 
بعده واهلل على كّل شيء قدير...".

(من كتاب منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى)

9. "من يّدعي أمراً قبل إتمام ألف سنة كاملة إنّه كذّاب مفتر...".
(األقدس املستطاب)
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"إن ظهـــر أحـــد بـــكّل  اآليـــات قـــبل إتـــمام ألـــف ســـنة كـــامـــلة الّـــتي هـــي اثـــنا عشـــر شهـــراً بـــما نـــزّل فـــي الـــفرقـــان 
وتسعة عشر شهراً بما نزّل في البيان وكّل شهر منها تسعة عشر يوماً، فال تصّدقوه قّط".

(حضرة بهاء اهلل – معّرباً – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص 61)

10. "تـمضي الـقرون وتـنتهي الـّدهـور وتـنقضي آالف األعـصار حـتّى تـطلع شـمس الـحقيقة فـي بـرج األسـد 
وتسطع من دارة الحمل..."

"... أمّــا املـظاهـر املـقّدسـة الّـتي تـأتـي مـن بـعد فـي ظِـــَلٍل مـن الـغمام مـن حـيث االسـتفاضـة هـم فـي ظـّل جـمال 
القدم، ومن حيث اإلفاضة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد".

(حضرة عبد البهاء – مترجماً – كتاب القرن البديع ص 126)
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ثالثاً: العهد الخاص: "... اّلذي أبرمه حضرة بهاء اهلل مع أتباعه بخصوص حضرة 
عبد البهاء..."

التّعيني

11. "إّن وصـية اهلل هـي: أن يـتوجّــــه عـموم األغـصان واألفـنان واملنتسـبني إلـى الـغصن األعـظم. انـظروا إلـى 
مــا نــزّلــناه فــي كــتابــي األقــدس. إذا غــيض بحــر الــوصــال، وقــضي كــتاب املــبدأ فــي املــآل، تــوجّـــــهوا إلــى مــن 
أراده اهلل الّــذي انــشعب مــن هــذا األصــل الــقديــم. وقــد كــان املــقصود مــن هــذه اآليــة املــباركــة الــغصن األعــظم. 

كذلك أظهرنا األمر فضالً من عندنا وأنا الفّضال الكريم...".
(حضرة بهاء اهلل – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص 9)

12. "... بـــالـــنّّص الـــّصريـــح لـــكتاب األقـــدس، عـــنّي حـــضرة بـــهاء اهلل مـــركـــز العهـــد واملـــيثاق مـــبيّناً لـــكلمته. ذلـــك 
العهـد املـحكم املـتني الّـذي لـم يـبرم مـثله فـي ظـهور أّي مظهـر مـن املـظاهـر املـقّدسـة مـن أّول اإلبـداع إلـى يـومـنا 

هذا".
(حضرة عبد البهاء  – مترجماً – كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل)

13. "إّن أعـــظم األمـــور الـــيوم هـــو الـــثّبات عـــلى العهـــد واملـــيثاق إذ إنّـــه وســـيلة اجـــتناب االخـــتالف... لـــقد أخـــذ 
حــضرة بــهاء اهلل هــذا العهــد ال لــيعلن أنّــني املــوعــود، بــل إّن عــبد الــبهاء هــو املــبنّي لــكتابــه ومــركــز املــيثاق وإنّ 
مـوعـود بـهاء اهلل سيظهـر بـعد ألـف سـنة أو آالف الـّسنني. هـذا هـو العهـد الّــذي أخـذه حـضرة بـهاء اهلل، فـإذا 

انحرفت نفس عنه لن تقبل لدى عتبة حضرته. وفي حالة حدوث االختالف يجب الرّجوع إلى 
عـبد الـبهاء. عـلى الـكّل أن يـطوفـوا حـول رضـاه. وبـعد عـبد الـبهاء ومـتى أسّـــــس بـيت الـعدل الـعمومـيّ فـسيعمل 

على رفع االختالف".
(حضرة عبد البهاء – مترجماً – من مجّلة نجمة الغرب)

14. "كــانــت االخــتالفــات واالنــشقاقــات املــذهــبيّة مــوجــودة دائــماً فــي الــعصور املــاضــية نــتيجة أفــكار وعــقائــد 
جـديـدة ينسـبها األفـراد إلـى الـحّق جـّل جـاللـه. لـذا فـقد شـاء حـضرة بـهاء اهلل أن ال يـبقى بـني الـبهائـيني سـبب 
لـوجـود االخـتالف، لـذلـك فـقد سـطر بـقلمه كـتاب عهـده ووجّـــهه إلـى املنتسـبني وأهـل الـعالـم مـخاطِـــباً إيّـاهـم بـقولـه 
إنّـني قـد عـيّنت مـن هـو مـركـز عهـدي، وعـلى الجـميع الـتّوجّــــه إلـيه وإطـاعـته ألنّـه مـبني كـتاب اهلل والـعالـم بـمقصد 
أمـر اهلل ومـرجـع جـميع أحـبّاء اهلل، وكـّل مـا يـبيّنه فـهو الـّصواب ألنّـه هـو الـواقـف عـلى أسـرار كـتاب اهلل وال أحـد 

غيره.

املـــقصود مـــن هـــذا الـــبيان املـــبارك مـــحو الـــخالف واالنـــشقاق بـــني أهـــل الـــبهاء حـــتّى يـــكونـــوا متّحـــديـــن ومـــتّفقني 
دومــاً... لــذلــك فــكّل مــن أطــاع مــركــز مــيثاقــه فــقد أطــاع الجــمال املــبارك وكــّل مــن خــالــفه فــقد خــالــف الجــمال 

املبارك...

حـذار حـذار مـن أن يـتكّلم أحـد بـكلمة مـن مـحض أفـكاره وأن يـوجـد بـدعـة مـن عـنده. حـذار حـذار مـن االهـتمام 
بـمثل هـذا الـّشخص ألّن االجـتناب عـنه أمـر واجـب وضـرورّي بـموجـب عهـد ومـيثاق حـضرة بـهاء اهلل. وحـضرة 

بهاء اهلل بنفسه يعوذ من مثل هذه النّفوس".
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(من كتاب ترويج الّسالم العامليّ لحضرة شوقي أفندي – مترجماً)

15. "إّن عــبد الــبهاء يــجب أن يــنظر إلــيه دومــاً عــلى أنّــه أواّلً وقــبل كــّل شــيء، مــركــز مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل 
ومـحوره وهـو املـيثاق املـنقطع الـنّظير املـحيط بـكّل شـيء وإنّـه أسـمى مـا صـاغـته يـده، واملـرآة الـّصافـية لـنوره 
واملــثل األعــلى لــتعالــيمه، ومــبنّي كــلمته املــعصوم، والــجامــع لــكّل الــكماالت الــبهائــية، املــتمثّلة فــيه كــّل الــفضائــل 
الــــبهائــــيّة، والــــغصن األعــــظم املــــنشعب مــــن األصــــل الــــقديــــم، وغــــصن األمــــر الّـــــذي اســــتحكمه اهلل فــــي أرض 
املــشيئة والّـــذي طــاف حــولــه األســماء، مــصدر وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ، ورايــة الــّصلح األعــظم، والــقمر الّـــذي 
يــدور فــي الــفلك الــرّئــيسيّ لهــذا الــّدور األقــدس. فهــذه األســماء واأللــقاب تــكمن فــي اســم حــضرة عــبد الــبهاء 
الّسحـــرّي وتجـــد فـــيه أعـــظم تـــعبير وأدقّـــه وأصـــدقـــه. غـــير أنّـــه فـــوق كـــّل هـــذا – وأكـــثر مـــنه – "ســـّر اهلل" وهـــي 
الــتّسمية الّــتي اخــتارهــا حــضرة بــهاء اهلل نــفسه لــيطلقها عــليه، وهــي تــسمية ال تــبّرر بــأّي شــكل مــن األشــكال 
أن ننسـب إلـيه مـقام الـنّبّوة، بـل تـشير إلـى كـيفيّة اخـتالط الـخصائـص املـتبانـية وانـسجامـها انـسجامـاً كـامـالً 

في شخص حضرة عبد البهاء، وهي خصائص الطّبيعة االنسانيّة واملعرفة اإللهيّة الغيبيّة "
(حضرة شوقي أفندي – مترجماً – العهد األوفى الطّبعة الثّانية 1980 ص 64-63) 

16. حـضرة بـهاء اهلل مـصدر الـوحـي اإللـهيّ فـي هـذا الـّدور األفخـم، ومـطلع األمـر ومـنشأ الـعدل ورافـع رايـة 
الــّصلح األعــظم وبــانــي الــنّظم الــبديــع فــي عــالــم بــني آدم مــنبع اإللــهام وواضــع أســاس املــدنــيّة اإللــهيّة فــي 
الـــعالـــم، ومـــؤلّـــف الـــقلوب ومـــحيي األمـــم الـــقاضـــي واملشـــرع ألمـــر اهلل، أعـــلن اســـتقرار مـــلكوت اهلل عـــلى بـــسيط 
الغبراء وأنزل أحكامه وقوانينه وبنّي مبادئه وأوجد مؤّسساته، وحتّى يوّجه القوى القدسيّة اّلتي انطلقت من 
ظـــهوره األعـــظم فـــي مجـــراهـــا الـــّصحيح لتســـتمّر فـــي ســـريـــانـــها وجـــريـــانـــها فـــي الـــجهة املـــقصودة فـــقد وضـــع 
أسـاس عهـد ومـيثاق مـتني ضـمنت قـّوتـه الـّدافـعة أصـالـة ووحـدة أمـره املـبني وعـملت عـلى تـرقّــيه وتـقّدمـه عـاملـيّاً 
فــي دورة مــركــز املــيثاق وواليــة أمــر نــيّر اآلفــاق. واآلن فــإّن نــفس هــذه الــقّوة الــعظيمة لــلميثاق تــعمل أهــدافــها 
املـحيية لـألرواح مـن خـالل مـؤسّـــــسة بـيت الـعدل األعـظم الّـذي هـو أحـد الـوارثـني لـحضرة بـهاء اهلل وحـضرة عـبد 
الــبهاء وغــايــته الــقصوى اســتمرار الــقدرة والــّسيطرة اإللــهيّة الّــتي جــرت مــن مــصدر الشّــــــريــعة الــّربّــانــيّة وحــفظ 

وحدة أحبّائه وصون تعاليمه سليمة من االنحراف والتّصّلب والجمود.
(بيت العدل األعظم من "النّظام األساسيّ لبيت العدل األعظم" صادر سنة 1978 – مترجماً)

امليثاق الفريد لحضرة بهاء اهلل
 

17. إّن أهـــــّم مـــــميّزات ظـــــهور حـــــضرة بـــــهاء اهلل عـــــلى اإلطـــــالق وتـــــفرّده بـــــمبدأ لـــــم يـــــأت بـــــه أي مـــــن الـــــرّســـــل 
الــــــّسابــــــقني، هــــــو تــــــعيني مــــــركــــــز العهــــــد واملــــــيثاق. وبهــــــذا الــــــتّعيني حــــــمى وصــــــان أمــــــر اهلل مــــــن االخــــــتالفــــــات 

واالنقسامات وجعل من املستحيل ألحد أن يبتدع مذهباً جديداً.
" – مترجماً) (من كتاب "ترويج الّسالم العامليّ

18. وبـــات مـــن الـــواضـــح بـــعد صـــعود صـــاحـــب الـــظّهور أنّـــه ال غـــنى عـــن أداة إلـــهيّة الـــتّقديـــر مـــزّودة بســـلطة 
صـريـحة، مـرتـبطة بـه ارتـباطـاً عـضويّـاً لـكي تـوجّــــه تـلك الـقوى الّــتي أطـلقها ذلـك الـتّدبـير املـرسـل مـن الـّسماء، 

وتجريها في قنواته الّسليمة،
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وتــؤمّـــن انــسجامــها وتــناغــمها، وتــضمن حــركــتها املســتمرّة. ولــقد قــّدم حــضرة بــهاء اهلل هــذه األداة حــني أقــام 
نــــظام املــــيثاق بــــصورة راســــخة وطــــيدة قــــبل صــــعوده. ذلــــك بــــأنّــــه أشــــار إلــــى هــــذا املــــيثاق نــــفسه فــــي الــــكتاب 
األقـدس كـما أشـار إلـيه وهـو يـوّدع أفـراد أسـرتـه الّــذيـن كـان يسـتدعـيهم إلـى جـوار فـراشـه خـالل األيّـام الّــتي 
ســبقت صــعوده مــباشــرة، وأبــرمــه فــي وثــيقة خــاصــة أســماهــا "كــتاب عهــدي" وأودعــها، أثــناء مــرضــه األخــير، 

عند حضرة عبد البهاء، أرشد أبنائه.

تــلك الــوثــيقة الــتّاريــخيّة الــفريــدة الّــتي وصــفها حــضرة بــهاء اهلل بــأنّــها "الــّلوح األعــظم" وأشــار إلــيها فــي لــوح 
ابـن الـذّئـب ب "الـّصحيفة الحـمراء" سـطرهـا مـن أّولـها إلـى آخـرهـا بخـّط يـده، ولـم تـفّض إالّ فـي الـيوم الـتّاسـع 
مـن صـعوده بـمحضر مـن تـسعة شـهود مـنتخبني مـن آل بـيته وأصـحابـه، وقـرئـت فـي عـصر ذلـك الـيوم الـتّاسـع 
فـي مـقامـه األقـدس أمـام جـمع غـفير مـن أبـنائـه وذوي قـربـى حـضرة الـباب واألحـبّاء الـزّائـريـن املـقيمني. وهـي 
وثـيقة فـذّة ال شـبيه لـها وال مـثيل فـي الـكتب الـّدورات الـّسابـقة جـميعاً بـما فـيها دورة حـضرة الـباب. ذلـك أنّـنا 
ال نجـد فـي أّي كـتاب مـن كـتب الـّديـانـات فـي الـعالـم بـأسـره ال بـل وال فـي آثـار صـاحـب الـظّهور الـبابـيّ نـفسه، 

وثيقة واحدة تبرم ميثاقاً ذا سلطان مهيمن كذلك امليثاق اّلذي أبرمه حضرة بهاء اهلل.
(كتاب القرن البديع لحضرة وليّ أمر اهلل – مترجماً)

19. ... مــع ذلــك فــإّن الــفرق عــظيم بــني هــذا الــظّهور والــظّهورات الــّسابــقة، فــقد أعــلن حــضرة بــهاء اهلل بــأنّ 
"هــذا يــوم لــن يــعقبه لــيل". لــقد أعــطانــا عهــده الّــذي يــؤمّــن مــركــزاً مســتمرّاً للهــدايــة اإللــهيّة فــي الــعالــم. لــم يخــلُ 
األمـر اإللـهيّ مـن نـفوس طـالـبة لـلجاه ال هـّم لـها سـوى زمـام السّـــــلطة وتحـريـف كـلمة اهلل، ولـكنّها تحـطّمت فـي 

كّل مرّة وتبّددت آمالها على صخرة امليثاق.
(من رسالة لبيت العدل األعظم إلى أحد أفراد األحبّاء في 14/1/79)
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"رابعاً: العهد الخاص: "... اّلذي ابرمه حضرة عبد البهاء من خالل النّظام اإلدارّي

الوريثان التّوأم

20. يـا أحـبائـي األوّداء، بـعد فـقدان هـذا املـظلوم، يـجب عـلى أغـصان السّــــــدرة املـباركـة وأفـنانـها وأيـادي أمـر 
اهلل وأحـــبّاء الجـــمال األبـــهى أن يـــتوجّـــــهوا إلـــى فـــرع السّـــــــدرتـــني الـــنّابـــت مـــن الّشجـــرتـــني املـــقّدســـتني املـــباركـــتني. 
الّـذي بـرز إلـى الـوجـود مـن اقـتران فـرعـيّ الـّدوحـتني يـعني – شـوقـي أفـندي – إذ هـو آيـة اهلل والـغصن املـمتاز 
وولـيّ أمـر اهلل ومـرجـع جـميع األغـصان واألفـنان وأيـادي أمـر اهلل وأحّــــباء اهلل ومـبنّي آيـات اهلل ومـن بـعده بـكر 

بعد بكر يعني من ساللته.
(من وصيّة حضرة عبد البهاء – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص 27)

21. أمّــا بـيت الـعدل الّـذي جـعله اهلل مـصدر كـّل خـير ومـصونـاً مـن كـّل خـطأ، فـيجب أن يـنتخب انـتخابـاً عـامّــاً 
وأن يـــشّكل مـــن الـــنّفوس املـــؤمـــنة، ويـــجب أن يـــكون أعـــضاؤه مـــظاهـــر تـــقوى اهلل ومـــطالـــع الـــعلم والـــنَُّهى ومـــن 

الثّابتني في دين اهلل واملحبنّي لخير جميع نوع اإلنسان.
(نفس املصدر الّسابق – ص 30)

22. "... ومـرجـع الـكّل هـو الـكتاب األقـدس وكـّل مـسألـة غـير مـنصوصـة تـرجـع إلـى بـيت الـعدل الـعمومـيّ وكـلّ 
ما يقّرره بيت العدل باالتّفاق أو بأكثريّة اآلراء هو حّق وهو مراد اهلل".

(من وصيّة حضرة عبد البهاء – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية ص 34)
23. "... وقــد عــنّي حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء، بــلغة صــريــحة واضــحة، هــاتــني املــؤّسســتني الــتّوأم، 
بــيت الــعدل وواليــة األمــر، خــليفتني لــهما، وأوكــال إلــيهما تــطبيق املــبادئ، تــنفيذ األحــكام، حــمايــة املــؤسّـــــــسات، 
مــطابــقة الــّديــن مــع مــتطّلبات مــجتمع مــتطّور بــغايــة الــذّكــاء والــوالء مــحّققاً هــدف املــيراث الّــذي خــّلفه مــؤسّــــــسو 

األمر اإللهيّ للعالم".
(حضرة وليّ أمر اهلل – مترجماً – من كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل)

24. بـــموجـــب املـــيثاق اإللـــهيّ، كـــان حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي خـــالل فـــترة واليـــته، قـــطب السّــــــــلطة لـــألمـــر املـــبارك 
والّــذي أمـر الـكّل بـالـتّوجّــــه إلـيه... والـنّظام هـذا نـفسه يـنطبق عـلى املـركـز الّــذي يـتبّوأه بـيت الـعدل األعـظم فـي 

عالقته باألحبّاء.
(من رسالة بالنّيابة غن بيت العدل األعظم مؤرّخة في 9/11/81 موّجهة ألحد األحبّاء)

الّسلطة

25. "... والــــفرع املــــقّدس – أي ولــــيّ أمــــر اهلل – وبــــيت الــــعدل الــــعمومــــيّ الّــــذي يــــؤسّـــــــــس ويــــشّكل بــــانــــتخاب 
الـعموم، كـالهـما تـحت حـفظ وصـيانـة الجـمال األبـهى وحـراسـة الـعصمة الـفائـضة مـن حـضرة األعـلى روحـي 
لـهما الـفداء، كـّل مـا يـقّررانـه مـن عـند اهلل. مـن خـالـفه وخـالـفهم فـقد خـالـف اهلل! ومـن عـصاهـم فـقد عـصى اهلل! 
ومـن عـارضـه فـقد عـارض اهلل! ومـن نـازعـهم فـقد نـازع اهلل! ومـن جـادلـه فـقد جـادل اهلل! ومـن جحـده فـقد جحـد 
اهلل! ومـــن أنـــكره فـــقد أنـــكر اهلل! ومـــن انـــحاز وافـــترق واعـــتزل عـــنه، فـــقد اعـــتزل واجـــتنب وابـــتعد عـــن اهلل! عـــليه 

غضب اهلل! عليه قهر اهلل! وعليه نقمة اهلل!
(من وصيّة حضرة عبد البهاء – العهد األوفى – الطّبعة الثّانية – ص 27)
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26. لقد أصبح واضحاً بشكل قاطع أّن ولي أمر اهلل هو مبنّي آيات اهلل وإّن بيت العدل األعظم له صالحيّة 
تشــريــع مــا لــم يــرد فــي األحــكام أو الــتّعالــيم. إّن تــبني ولــيّ األمــر ضــمن نــطاق وظــيفته يحــمل نــفس السّـــــــلطة 
والــّصالحــيّة الّــتي يــتمتّع بــها تشــريــع بــيت الــعدل األعــظم الّــذي لــه الــحّق املــطلق فــي إصــدار حــكم أو تشــريــع 
مـا لـم يحـّدده حـضرة بـهاء اهلل. وأّي مـنهما ال يسـتطيع ولـن يـقوم بـتجاوز دائـرة اخـتصاصـه املحـّددة األكـيدة، 

أو يمّس الّسلطة املقّدسة ألّي منهما".
(حضرة شوقي أفندي – مترجماً – من كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل)

27. "... أثــناء تــصريــفهم لــشؤون األمــر اإلداريّــة، وفــي ســّن الــقوانــني املــكّملة ألحــكام الــكتاب األقــدس، فــإنّ 
أعـضاء بـيت الـعدل الـعمومـيّ، كـما يـتفّضل حـضرة بـهاء اهلل، لـيسوا مـسؤولـني أمـام أولـئك الّـذيـن يـمثّلوهـم، وال 
يــجوز أن تــحكمهم مــشاعــر الــرّأي الــعام أو اعــتقادات جــمهور األحــبّاء أو أولــئك الّــذيــن قــامــوا بــانــتخابــهم. إنّ 
واجــبهم هــو اتّــباع ضــمائــرهــم فــي جــّو مــن االبــتهال والــّدعــاء. عــليهم الــتّعرّف عــلى أحــوال الــجالــية، وأن يــزنــوا 
األمـور فـي كـّل حـالـة بـعيديـن عـن الـعاطـفة. ويـبقى الـحّق لـهم فـي اتّـخاذ الـقرار دون قـيود. ويـؤكّــد حـضرة بـهاء 
اهلل (مــــترجــــماً) "إنّــــه يــــلهمهم مــــا يــــشاء". هــــم وحــــدهــــم، ولــــيس الــــهيئة الّــــتي تــــنتخبهم بــــشكل مــــباشــــر أو غــــير 

مباشر، جعلوا مهبط اإللهام الغيبيّ اّلذي هو مصدر الحياة والحصن لهذا األمر املبني.
(حضرة شوقي أفندي  - مترجماً – من كتاب النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل)

صعود حضرة شوقي أفندي

28. تبنّي عند صعود وليّ أمر اهلل حضرة شوقي أفندي، أنّه حسب النّصوص املباركة كان من املتعذر عليه 
تعيني وليّ لألمر حسب نصوص وصيّة حضرة عبد البهاء".

(بيت العدل األعظم – من رسالة في كتيّب "منبع اإلرشاد")
                                                 

 29. بــعد الــتّوجّـــــه والــّدعــاء والــبحث الــّدقــيق فــي الــنّصوص املــباركــة فــي تــعيني خــلف لــحضرة شــوقــي أفــندي 
كــولــيّ ألمــر اهلل، وبــعد املــشاورات الــطّويــلة واالطــالع عــلى آراء حــضرات أيــادي أمــر اهلل املــقيمني فــي أرض 
األقـــدس لـــم يجـــد بـــيت الـــعدل األعـــظم مـــا يـــخولـــه الـــتّعيني أو ســـّن تشـــريـــع يـــمّكنه مـــن تـــعيني ولـــيّ ثـــاٍن لـــألمـــر 

ليخلف حضرة شوقي أفندي.
الرّجاء إبالغ هذا القرار إلى جميع األحبّاء في منطقتكم.

(من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرّخة في 6/10/1963)

بيت العدل األعظم

30. إّن مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل بــقي مــحفوظــاً وقــّوتــه املــحيطة مــصونــة ومــيّزاتــه عــن بــاقــي املــواثــيق الــّديــنيّة 
الـّسالـفة قـائـمتان ال يـعتريـهما الـتّغيير. إّن الـكلمة اإللـهيّة، فـي كـمال نـقائـها األصـليّ، قـد تـدعّـــمت بـالـتّفسير 
والــتّبيني لــحضرة عــبد الــبهاء وحــضرة شــوقــي أفــندي أرواحــنا لــهما الــفداء، وبــقيت ثــابــتة مــنزّهــة عــن الــعقائــد 

واملذاهب البشريّة واالجتهادات غير الجائزة والتّفسيرات غير املشروعة.

إّن طــريــق الهــدايــة يــبقى مــفتوحــاً عــبر تــلك املــؤسّــــــسة، الّــتي أوجــدهــا حــضرة بــهاء اهلل وأنــعم عــليها بــالسّــــــلطة 
العليا،
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وبـــمعني مـــن اإلرشـــاد ال يـــنضب، واهـــباً املـــرونـــة لـــكّل الـــّشؤون البشـــريّـــة وكـــما تـــفّضل حـــضرة املـــولـــى: "ولهـــذا 
املجـــمع يـــجب أن تـــرجـــع كـــّل األمـــور". وكـــم هـــو جـــليّ صـــدق كـــلمات حـــضرة بـــهاء اهلل بـــقولـــه األحـــلى: "إّن يـــد 
الــقدرة اإللــهيّة قــد أقــامــت صــرح أمــره عــلى أســس مــتينة لــن تــقوى عــواصــف الــهجوم البشــرّي عــلى تــقويــض 

دعائمه أو نظريّات اإلنسان املوهومة على النّيل من بنيانه".
(من رسالة لساحة بيت العدل األعظم مؤرّخة في تشرين األّول عام 1963)

31. إّن بـيت الـعدل األعـظم، بـتأكـيد حـضرة ولـيّ أمـر اهلل، سـيكون فـي نـهايـة املـطاف "املـرجـع األخـير أمـام 
مـدنـيّة مـتزلـزلـة" وهـو اآلن، فـي غـياب حـضرة ولـيّ أمـر اهلل، تـلك الـهيئة املـرشـدة املـعصومـة الـوحـيدة فـي الـعالـم 
والّـتي عـلى الجـميع الـتّوجّـــه إلـيها، وعـليها تـقع مـسؤولـيّة الـحفاظ عـلى وحـدة األمـر املـبارك وتـقّدمـه طـبعاً لـلكلمة 

اإللهيّة.
(من رسالة لساحة بيت العدل األعظم مؤرّخة في 27/5/1966- مترجماً)

32. إّن عـــصمة بـــيت الـــعدل األعـــظم ضـــمن نـــطاقـــه اإللـــهيّ املـــرســـوم لـــم تـــعّلق بـــوجـــود حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل 
عــضواً فــيه. ... إالّ أّن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل، بــعيداً عــن وظــيفته كــعضو ورئــيس مــقّدس لــبيت الــعدل األعــظم 
طـيلة حـياتـه وضـمن صـالحـيّاتـه يـقع واجـب تحـديـد األعـمال التّشـريـعيّة لـبيت الـعدل األعـظم، وبـمعنى آخـر فـإنّ 
لــه الــحّق فــي تــقريــر مــسألــة مــا إذا وردت فــي الــنّصوص اإللــهيّة أم لــم تــرد حــتّى تــقع ضــمن صــالحــيّة بــيت 

العدل األعظم في وضع التّشريع املناسب لها.

وهــنا يــبرز ســؤال: هــل يــمكن لــبيت الــعدل األعــظم، فــي غــياب ولــيّ أمــر اهلل، أن يــقع فــي خــطر الخــروج عــّما 
خـطّط لـه والـوقـوع فـي الخـطأ؟ هـنا عـلينا أن نـتذكّــر ثـالثـة أمـور: أّولـها: أّن حـضرة شـوقـي أفـندي، طـيلة فـترة 
واليـته لسـّت وثـالثـني سـنة، قـد حـّدد تـلك الـّصالحـيّات التّشـريـعيّة مـدعّــماً إيّـاهـا بـالـبيانـات الـّصادرة عـن حـضرة 
عـبد الـبهاء وحـضرة بـهاء اهلل نـفسه. وكـما أعـلن فـي حـينه عـلى األحـبّاء فـإّن دراسـة دقـيقة لـآلثـار املـباركـة ومـا 
لــها مــن تــفسيرات تــتّم فــي أّي مــوضــوع يــرغــب بــيت الــعدل األعــظم، إصــدار تشــريــع فــيه. وثـانـيها: إّن بــيت 
الـعدل األعـظم، مـع تـأكّــده مـن اإللـهامـات اإللـهيّة فـإنّـه مـدرك تـمامـاً ملـعنى غـياب حـضرة ولـيّ أمـر اهلل، وسـيقوم 
بــالتّشــريــع فــي األمــور بــعد الــتّأكّــــد مــن صــالحــياتــه وحــدوده الّـــتي رســمها لــه حــضرة ولــيّ أمــر اهلل ووصــفها 
بـــــإنّـــــها "محـــــّددة بـــــوضـــــوح". وثـــالـــثها: يـــــجب االّ نـــــنسى بـــــيان حـــــضرة ولـــــيّ أمـــــر اهلل الـــــثّابـــــت حـــــول هـــــاتـــــني 

املؤّسستني والقائل: "ليس ألحداهما صالحيّة التّعّدي على الّسلطة املقّدسة املمنوحة لألخرى".
(من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرّخة في 27/5/1966 – مترجماً)

33. بـــاإلضـــافـــة إلـــى صـــالحـــيّة بـــيت الـــعدل التّشـــريـــعيّة فـــقد أوكـــلت إلـــيه مـــهام حـــفظ األمـــر وصـــيانـــة وإدارة 
شؤونه وحّل املعضالت الغامضة والبّت في املواضيع اّلتي تثير األختالف.

            (من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرّخة في 7/12/1969 – مترجماً)

34. طـبقاً ملـا تـفّضل بـه حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـإّن لـبيت الـعدل األعـظم َوحـَدهُ الـحّق املـطلق فـي تشـريـع مـا لـم 
يـرد ذكـره فـي الـنّصوص املـباركـة، ووضـع هـذه الـتّشاريـع، الـخاضـعة  لـلتعديـل واإللـغاء مـن قـبله فـقط، مـوضـع 

التّنفيذ يدعم تطبيق أحكام الّشريعة اإللهيّة. ومع أّن ذلك املرجع األعلى لم
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يـأخـذ وظـيفة املـبنّي إالّ إنّـه فـي مـقام يـدعـوهُ لـلقيام بـكّل مـا شـأنـه تـأسـيس نـظام حـضرة بـهاء اهلل فـي الـعالـم. 
لــقد حــافــظت عــلى وحــدة الــّديــن نــصوص مــوثّــقة مــن األلــواح والــبيانــات املــباركــة ومجــّلدات مــن بــيانــات حــضرة 
عـبد الـبهاء وولـيّ أمـر اهلل والـتّأكـيد عـلى بـطالن أّي اّدعـاء "بـالسّــــــلطة" أو "اإللـهام" أو اغـتصاب لـوظـيفة أمـر 

اهلل. إّن وحدة اإلدارة أمر تؤّكده سلطة بيت العدل األعظم.
 (من رسالة لبيت العدل األعظم مؤرّخة في 9/3/1965 – مترجماً)

35. نُصَّ في األمر اإللهيّ على وجود مركزين من الّسلطة ليتوّجه إليهما جميع األحبّاء ذلك ألّن مبنّي الكلمة 
اإللـــهيّة فـــي الـــحقيقة هـــو امـــتداد لـــذلـــك املـــركـــز الّـــذي هـــو كـــلمة اهلل نـــفسها. فـــالـــكتاب اإللـــهيّ سجـــّل لـــبيانـــات 
حـضرة بـهاء اهلل املـباركـة ولـكّن املـبنّي املـلهم هـو الـفم الـحيّ لـذلـك الـكتاب وهـو وحـده فـقط املـخّول بـتبيني مـاذا 
يـعنيه الـكتاب، وبـذلـك فـإّن أحـد املـركـزيـن هـو الـكتاب ومـبيّنه والـثّانـي بـيت الـعدل املـلهم فـي تشـريـع مـا لـم يـرد 
ذكــره فــي الــكتاب صــراحــة. إّن طــبيعة هــذيــن املــركــزيــن والــعالقــة بــينهما واضــحة  فــي كــّل مــرحــلة مــن مــراحــل 
بــروز أمــر اهلل. وفــي كــتاب األقــدس املســتطاب يــطلب حــضرة بــهاء اهلل مــن أتــباعــه أن يــتوجّـــــهوا بــعد صــعوده 
إلـى كـتاب اهلل وإلـى "مـن أراد اهلل الّـذي انـشعب مـن هـذا األصـل الـقديـم" وفـي كـتاب عهـدي يـوضّـــــــــح حـضرتـه 
بــجالء بــإنّــه إشــارة إلــى حــضرة عــبد الــبهاء. وفــي كــتاب األقــدس يــقرّر حــضرة بــهاء اهلل تــأســيس بــيت الــعدل 
األعـــظم ويـــمنحه السّـــــــلطة الـــالزمـــة لـــالضـــطّالع بـــمسؤولـــيّاتـــه والـــقيام بـــواجـــباتـــه. وفـــي كـــتاب وصـــايـــاه يـــؤسّـــــــس 
حـضرة عـبد الـبهاء، وبـكّل وضـوح، واليـة األمـر، والّــتي يـتفّضل حـضرة ولـيّ أمـر اهلل بـأنّـها مـوجـودة فـي آيـات 

كتاب
األقـــدس، كـــما يـــؤكّـــــد فـــي وصـــايـــاه عـــلى ســـلطة بـــيت الـــعدل األعـــظم ويـــوضّـــــــــــحها، ويـــوجّــــــه أنـــظار األحـــبّاء مـــرّة 
أخـرى إلـى كـتاب اهلل الّـذي يـنّص عـلى أّن "مـرجـع الـكّل كـتاب األقـدس وكـّل مـسألـة غـير مـنصوصـة تـرجـع إلـى 
الــبيت الــعدل األعــظم". وفــي نــهايــة الــوصــايــا يــتفّضل حــضرتــه بــقولــه: "الــكّل يــلتمس الهــدايــة مــن مــركــز األمــر 

وبيت العدل األعظم وما عداهما كلُّ مخالٍف في ضالل مبني".
(من رسالة مؤرّخة في  7/12/1969 – من كتاب رسائل بيت العدل األعظم من 1968 – 1973 – مترجماً)
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 "خامساً: الوفاء للعهد الخاص يؤّمن "بقاء األمر موّحداً نقيّاً

36. "... إّن قـــــّوة املـــــيثاق تـــــحفظ أمـــــر حـــــضرة بـــــهاء اهلل مـــــن شـــــبهات أهـــــل الـــــّضالل وهـــــي حـــــصن أمـــــر اهلل 
الـــحصني وركـــن ديـــن اهلل املـــتني وليســـت هـــناك الـــيوم مـــن قـــّوة لـــتحفظ وحـــدة الـــعالـــم الـــبهائـــيّ غـــير قـــّوة املـــيثاق 

اإللهيّ وبغيرها تحيط االختالفات بالعالم البهائيّ إحاطة الطوفان الرّهيب.

ومــن الــبديــهيّ أّن مــحور وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ هــو قــّوة املــيثاق ال غــير... إذن يــجب عــلى كــّل فــرد قــبل كــلّ 
شـيء أن يـرسّـــــخ قـدمـه عـلى املـيثاق حـتّى  تـحيط بـه تـأيـيدات حـضرة بـهاء اهلل مـن جـميع الـجهات وتـكون جـنود 

املأل األعلى معينة وظهيرة له، وتنفذ نصائح عبد البهاء ووصاياه في القلوب كالنّقش في الحجر".
(من الّلوح الثّامن من ألواح الخطّة اإللهيّة – معّرباً عن مكاتيب حضرة عبد البهاء ج3)

37. إذن ثـبّتوا أقـدامـكم وقـومـوا بـمنتهى الـقّوة عـلى نشـر نـفحات اهلل وإعـالء كـلمة اهلل والـثّبات عـلى مـيثاقـه. 
وأيــقنوا أنّــه لــو قــامــت نــفس بــكمال االســتقامــة عــلى إعــالء الــنّداء إلــى املــلكوت وَرّوجــت مــيثاق اهلل بــعزم وقــّوة 
فـسيفر مـنها الـفيل الـعظيم حـتّى لـو كـانـت نـملة ضـعيفة، وسـتكسر أجـنحة الـعقاب الـكاسـر ولـو كـانـت بـعوضـة 

هزيلة.
(من مكاتيب حضرة عبد البهاء – مترجماً)

38. إّن الـنّمو املـطّرد لـألمـر يـجعلنا نـنظر بـثقة إلـى الـيوم الّـذي تـصل فـيه هـذه الـجالـية إلـى املـراحـل الّـتي تـنبّأ 
بها حضرة وليّ أمر اهلل، وتكون قد رفعت على هذا الكوكب املتأّلم

صــرح مــلكوت اهلل، لــينتهي االضــطّراب والــهيجان والــحيرة والخــراب الّــذي جــلبته اإلنــسانــيّة املــعذّبــة لــنفسها، 
وتـتحّول الـكراهـيّة والـعنف إلـى جـّو مـن اإلخـّوة الـعاملـيّة والسّــــــالم. كـّل هـذه األمـور سـتتحّقق فـي نـطاق مـيثاق 

األب األبدّي، ميثاق حضرة بهاء اهلل.
(بيت العدل األعظم – رسالة الرّضوان 1973 إلى أحبّاء العالم)

39. "عــلى األحــبّاء أن يــوقــنوا تــمامــاً بــأّن أمــر اهلل مــحفوظ ومــصون بــيد الــعنايــة اإللــهيّة وأّن مــيثاق حــضرة 
بـــهاء اهلل ال يـــعتريـــه الـــفساد وأن يـــثقوا تـــمامـــاً بـــمقدرة بـــيت الـــعدل األعـــظم عـــلى الـــعمل تـــحت "صـــون وحـــفظ 

الجمال األبهى وفي كنف ورعاية الرّّب األعلى".
(من رسالة بالنيابة عن بيت العدل األعظم موّجهة إلى أحد األّحباء في 28/5/75)
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سادساً: قوّة العهد واليثاق اإللهيّ

40. "إّن الــقّوة الــنبّاضــة فــي شــريــان جــسم الــعالــم الــيوم هــي روح املــيثاق، الــّروح الــواهــبة لــلحياة. وكــّل مــن 
أحـــيته تـــلك الـــّروح، ولـــد والدة جـــديـــدة وتـــعّمد بـــروح الـــقدس وكســـت حـــياتـــه حـــّلة جـــديـــدة مـــن الجـــمال والـــّصفاء 

وتحّرر من قيد الظّلم والطّغيان والغفلة والقسوة ونجا من املوت الّروحانيّ وفاز بالحياة األبديّة.

الحمد هلل أنّك ثابت على العهد وامليثاق ومتوّجه وناظر إلى نيّر اآلفاق، حضرة بهاء اهلل".
(حضرة عبد البهاء – من مجّلة نجمة الغرب – مترجماً)

41. "مـــن الـــبديـــهي أّن قـــّوة املـــيثاق دون ســـواهـــا هـــي مـــحور وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ... مـــثل املـــيثاق كـــمثل 
حــرارة الــّشمس الّــتي تــربّــي جــميع الــكائــنات عــلى األرض وتــنّشئها وتــنّميها. كــذلــك يــربّــي نــور املــيثاق عــالــم 

العقول والنّفوس والقلوب واألرواح..."
(حضرة عبد البهاء – من كتاب القرن البديع ص 289)

42. إّن رّب الـــجنود الـــيوم هـــو حـــارس املـــيثاق وقـــوى املـــلكوت حـــافـــظته والـــنّفوس الـــّسماويّـــة خـــادمـــته ومـــالئـــكة 
امللكوت مرّوجته بل لو يُنظر بعني البصيرة لترى جميع قوى العالم خادمة للميثاق.

(من كتاب منتخبات من كتابات حضرة عبد البهاء)

43. ال يــمكن ألّي قــّوة أن تــزيــل أســباب ســوء الــفهم مــا عــدا قــّوة املــيثاق. فــقّوة املــيثاق هــي الــكلمة الــجامــعة، 
تحــّل جــميع املــعضالت إذ تــفّضل الــقلم األعــلى بــنّص صــريــح فــي حــال حــدوث أّي ســوء فــهم يــجب الــرّجــوع 

إلى مركز العهد وامليثاق.
(حضرة عبد البهاء – مترجماً)

44. "لـوال قـّوة املـيثاق الـواقـية لـحصن أمـر اهلل الـحصني لـبرزت بـني األحـبّاء فـي يـوم واحـد ألـف طـائـفة مـختلفة 
كـما حـدث فـي الـعصور الـّسالـفة. ولـكّن فـي هـذا الـّدور املـبارك وألجـل دوام األمـر اإللـهيّ وحـفظ األحـبّاء مـن 

االختالف، فإّن الجمال املبارك، روحي له الفداء، وبقلمه األعلى قد سطر العهد وامليثاق".
(حضرة عبد البهاء – مترجماً)

45. ومـن خـالل هـذه املـجهودات (أي املـجهودات الّــتي رافـقت تـقديـم األمـر املـبارك إلـى الـغرب) تبحـر سـفينة 
مـيثاق حـضرة بـهاء اهلل وعهـده فـي بحـر مـتالطـم مـن الـباليـا واملـحن املـتالحـقة، تـوجّــــه دفّـتها ذراع حـضرة عـبد 
الـبهاء الـقويّـة، وتـدفـع أشـرعـتها املـبادرة الـّشجاعـة والـحيويّـة الـفيّاضـة لـتلك الـعصبة مـن الـحواريّـني املـمتحنني. 
ومـنذ تـلك األيّـام وسـفينة العهـد واملـيثاق تـتابـع سـيرهـا بـثبات غـير آبـهة بـعواصـف الـباليـا املـريـرة الّـتي هـبّت وال 

بّد أن تستمّر في الهبوب دائماً لتدفع بالّسفينة قدماً نحو مرفاً الّسالم واألمان.
(رسالة لحضرة شوقي أفندي مؤرّخة في 21/4/1933 في كتاب "النّظام العامليّ لحضرة بهاء اهلل
 – رسائل مختارة" الطّبعة الثّانية. النّاشر "دار الطّبع البهائيّة – ويلمت 1974 ص 84)

" إلنّـــه يـــحافـــظ عـــلى اتّـــحاد األمـــر املـــبارك ذاتـــه  46. إّن العهـــد واملـــيثاق هـــو "مـــحور وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ
وتـماسـكه وحـمايـته مـن الـفوضـى والـتّمزّق نـتيجة اقـتناع بـعض األفـراد أّن فـهمهم لـلتّعالـيم هـو الـفهم الـّصحيح 

الوحيد. وقد كانت هذه النّفوس سبباً لالنشقاق في الظّهورات الّسابقة.
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كـــما أّن العهـــد واملـــيثاق جـــزء ال يتجـــزّأ مـــن آثـــار حـــضرة بـــهاء اهلل نـــفسه لـــذلـــك وكـــما تـــرى بـــوضـــوح فـــإّن قـــبول 
حضرة بهاء اهلل هو قبول كتاب عهده ورفض كتاب عهده هو رفض لحضرته. 

(من رسالة كتبت بالنّيابة عن بيت العدل األعظم ألحد األحبّاء مؤرّخة  3/1/1982)
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