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صفحة خالية
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مقدمة
ّ

عز وج ّل
فاقية ممزمة تبرم بين اهلل واإلنسان حيث يطمب اهلل ّ
العيد في المفيوم ّ
يني ىو اتّ ّ
الد ّ
معينة ،أو ييب اهلل اإلنسان
معيناً مقابل ما يضمنو لو من بركات ّ
بموجبيا من اإلنسان سموكاً ّ
معين.
لمسموك في منياج ّ
بموجبيا عنايات مقابل ما يأخذه من أولئك الّذين يقبميم كمتعيّدين ّ

إليي مع أتباعو ويعدىم ّأنو
وىناك – مثال عمى ذلك – العيد األعظم الّذي يبرمو ك ّل مظير ّ
إليياً ويأخذ منيم عيداً بقبولو عندما يحدث ذلك.
بحمول الوقت سيرسل مظي اًر ّ
بأنيم سيقبمون بخميفتو الّذي
ىناك أيضاً العيد األصغر الّذي يبرمو مظير أمر اهلل مع أتباعو ّ
الدين سيبقى محتفظاً بوحدتو ونقائو ،وان ىم نقضوا عيدىم
فإن ّ
ّ
يعينو من بعده ،فإن ىم فعموا ذلك ّ
قوتو.
ّ
فإنو سينقسم عمى نفسو وتيدر ّ
النوع من العيد – أي العيد األصغر – ىو الّذي أبرمو حضرة بياء اهلل مع أتباعو
وىذا ّ
ي.
بخصوص حضرة عبد البياء والّذي خمّده حضرة عبد البياء من خالل ّ
النظام اإلدار ّ
األحباء)
موجية ألحد
ّ
مؤرخة  23آذار 1975م ّ
(من رسالة لبيت العدل األعظم ّ
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صفحة خالية
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فاقية مبرمة بين اهلل واإلنسان" ...
أوالً :العهد "  ...اتّ ّ
إن ّأول ما كتب اهلل عمى العباد عرفان مشرق وحيو ومطمع أمره الّذي كان مقام نفسو في
ّ .1
الضالل ولو يأتي
عالم األمر والخمق من فاز بو قد فاز بك ّل الخير والّذي منع ّإنو من أىل ّ
بك ّل األعمال .إذا فزتم بيذا المقام األسنى واألفق األعمى ينبغي لك ّل نفس أن يتّبع ما أمر
ألنيما معاً ال يقبل أحدىما دون اآلخر ىذا ما حكم بو مطمع اإلليام.
بو من لدى المقصود ّ
السبب األعظم لنظم العالم وحفظ األمم ...قد
ّ
إن الّذين أوتوا بصائر من اهلل يرون حدود اهلل ّ

إن الّذين
الرحمن اغتنموا يا أولي األلباب ّ
ماجت بحور الحكمة والبيان بما ىاجت نسمة ّ
غني المتعال.
نكثوا عيد اهلل في أوامره ونكصوا عمى أعقابيم أولئك من أىل ّ
الضالل لدى ال ّ
(األقدس المستطاب)

 ... .2وعميو انبذوا أىواء أنفسكم وال تنقضوا عيد اهلل وميثاقو بل تو ّجيوا إليو بكمال االستقامة
بالقمب والفؤاد والمّسان وال تكونوا من الجاىمين ،وال تعرضوا عن رّبكم وال تكونوا من
الغافمين.

الفارسي – مترجم ًا)
(من لوح أحمد
ّ

 ... .3نعيماً لك بما وفيت ميثاق اهلل وعيده ...كن خادماً ألمر موالك وذاك اًر بذكره ومثنياً
بثنائو لينتبو بو ك ّل غافل بعيد...

المنزلة بعد الكتاب األقدس)
(من ألواح حضرة بياء اهلل ّ

النفوس عمى نحو لو دخل
 ... .4يجب أن يكون سموككم المعاً كال ّشمس وتمتازون عن سائر ّ
أي مدينة،
أحدكم ّ
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ومحبتو وأمانتو وديانتو واخالصو لعموم العالم
يشار إليو بالبنان لخمقو وصدقو ووفائو
ّ
ألن أطواره وحركاتو
أن ذلك ال ّشخص ىو
بيائي حتماً ّ
اإلنساني .ويشيد أىل تمك المدينة ّ
ّ
ّ
وسموكو وخمقو ىي من خصائص البيائيين .وما لم تصموا إلى ذلك المقام لن توفوا بعيد

اإلليية
النصائح
أن اهلل أخذ عمينا ميثاقاً وثيقاً لنسمك بموجب الوصايا و ّ
ّ
اهلل وميثاقو .ذلك ّ
انية.
الرّب ّ
والتّعاليم ّ
(من مكاتيب حضرة عبد البياء – مترجماً)
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إلهي مع أتباعه" ...
ثانياً ... " :العهد العام الّذي أبرمه ك ّل مظهر ّ
س ّنة اهلل
.5

أي كتاب ،إالّ وقد أخذ عيد جميع البشر عمى اإليمان
ّ
نبي ولم ينزل ّ
إن اهلل لم يبعث ّ
أي ّ
حد لو.
بالظّيور والكتاب التّاليين ،إذ ال يتوقّف الفيض
اإلليي وال ّ
ّ

.6

السالم عيد حضرة موسى الموعود وب ّشر بظيوره ،وأخذ
 ...أخذ حضرة إبراىيم عميو ّ
حضرة موسى عيد حضرة المسيح وب ّشر العالم بظيوره ،وأخذ حضرة المسيح عيد فارقميط
محمد عيد حضرة الباب .وكان الباب الموعود الّذي
وب ّشر بظيوره .وأخذ حضرة ّ
الرسول ّ

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

محمد .وأخذ حضرة الباب عيد الجمال المبارك حضرة بياء اهلل وب ّشر
ب ّشر بظيوره حضرة ّ
ألن الجمال المبارك ىو الموعود الّذي ب ّشر حضرة الباب بظيوره .وأخذ الجمال
بظيوره ّ
السنين .كما أخذ حضرتو
المبارك عيد الموعود الّذي سيظير بعد ألف سنة أو آالف من ّ
بأثر من القمم األعمى من جميع البيائيين عيداً عظيماً بإطاعتيم مركز الميثاق بعد

صعوده وأن ال ينحرفوا عن إطاعتيم حضرتو قيد شعرة.

(من لوح مبارك لحضرة عبد البياء خطاب لشارلز ميسون ريمي – مجمد العالم البيائي –
طبعة ويممت عام  1976ص )358

ظهور حضرة بهاء اهلل
.7

رب ىذا يوم ب ّشرت الك ّل فيو بظيورك وطموعك واشراقك وأخذت عيد مشرق
" ...أي ّ
وأخذت عيد مشرق وحيك في كتبك وزبرك

9

وصحفك وألواحك وجعمت البيان مب ّش اًر ليذا الظّيور األعظم األبيى وىذا الطّموع األنور

األسنى".

نص أصمي)
(من كتاب مناجاة لحضرة بياء اهلل – ّ

عهد حضرة بهاء اهلل بخصوص الظّهور القادم
.8

ثم من
الرسل من قبل نقطة البيان
ّ
" ...وان بمثل ما قد أبعث اهلل ّ
ليبعثن اهلل من يظيره اهلل ّ
يشاء من بعده واهلل عمى ك ّل شيء قدير."...

.9

يدعي أم اًر قبل إتمام ألف سنة كاممة ّإنو ك ّذاب مفتر."...
"من ّ

النقطة األولى)
(من كتاب منتخبات من آثار حضرة ّ

(األقدس المستطاب)

"إن ظير أحد بك ّل اآليات قبل إتمام ألف سنة كاممة الّتي ىي اثنا عشر شي اًر بما ّنزل في
الفرقان وتسعة عشر شي اًر بما ّنزل في البيان وك ّل شير منيا تسعة عشر يوماً ،فال
تصدقوه قطّ".
ّ
معرباً – العيد األوفى – الطّبعة الثّانية ص )61
(حضرة بياء اهلل – ّ

الدىور وتنقضي آالف األعصار حتّى تطمع شمس الحقيقة في
" .11تمضي القرون وتنتيي ّ
برج األسد وتسطع من دارة الحمل"...
المقدسة الّتي تأتي من بعد في ِظمَ ٍل من الغمام من حيث االستفاضة ىم
أما المظاىر ّ
"ّ ...
في ظ ّل جمال القدم ،ومن حيث اإلفاضة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد".
(حضرة عبد البياء – مترجماً – كتاب القرن البديع ص )126
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ثالثاً:

العهد الخاص ..." :الّذي أبرمه حضرة بهاء اهلل مع أتباعه بخصوص حضرة عبد
البهاء"...
التّعيين

يتوجو عموم األغصان واألفنان والمنتسبين إلى الغصن األعظم.
إن وصية اهلل ىي :أن ّ
ّ " .11
انظروا إلى ما ّنزلناه في كتابي األقدس .إذا غيض بحر الوصال ،وقضي كتاب المبدأ في
توجيوا إلى من أراده اهلل الّذي انشعب من ىذا األصل القديم .وقد كان المقصود
المآلّ ،
الفضال
من ىذه اآلية المباركة الغصن األعظم .كذلك أظيرنا األمر فضالً من عندنا وأنا
ّ
الكريم."...

(حضرة بياء اهلل – العيد األوفى – الطّبعة الثّانية ص )9

مبيناً
ّ ..." .12
عين حضرة بياء اهلل مركز العيد والميثاق ّ
الصريح لكتاب األقدسّ ،
ص ّ
بالن ّ
أي مظير من المظاىر
لكممتو .ذلك العيد المحكم المتين الّذي لم يبرم مثمو في ظيور ّ
المقدسة من ّأول اإلبداع إلى يومنا ىذا".
ّ

العالمي لحضرة بياء اهلل)
النظام
(حضرة عبد البياء – مترجماً – كتاب ّ
ّ

إن أعظم األمور اليوم ىو الثّبات عمى العيد والميثاق إذ إ ّنو وسيمة اجتناب االختالف...
ّ " .13
المبين
إن عبد البياء ىو ّ
لقد أخذ حضرة بياء اهلل ىذا العيد ال ليعمن ّأنني الموعود ،بل ّ
السنين .ىذا ىو
لكتابو ومركز الميثاق وا ّن موعود بياء اهلل سيظير بعد ألف سنة أو آالف ّ
العيد الّذي أخذه حضرة بياء اهلل ،فإذا انحرفت نفس عنو لن تقبل لدى عتبة حضرتو .وفي
الرجوع إلى
حالة حدوث االختالف يجب ّ
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أسس بيت العدل
عبد البياء .عمى الك ّل أن يطوفوا حول رضاه .وبعد عبد البياء ومتى ّ
العمومي فسيعمل عمى رفع االختالف".
ّ
(حضرة عبد البياء – مترجماً – من مجمّة نجمة الغرب)

المذىبية موجودة دائماً في العصور الماضية نتيجة أفكار
" .14كانت االختالفات واالنشقاقات
ّ
ق ج ّل جاللو .لذا فقد شاء حضرة بياء اهلل أن ال يبقى
وعقائد جديدة ينسبيا األفراد إلى الح ّ

ووجيو إلى
بين البيائيين سبب لوجود االختالف ،لذلك فقد سطر بقممو كتاب عيده ّ
ِ
مخاطباً ّإياىم بقولو ّإنني قد عّينت من ىو مركز عيدي ،وعمى
المنتسبين وأىل العالم
وجو إليو واطاعتو ألنّو مبين كتاب اهلل والعالم بمقصد أمر اهلل ومرجع جميع
الجميع التّ ّ

ألنو ىو الواقف عمى أسرار كتاب اهلل وال أحد غيره.
الصواب ّ
أحباء اهلل ،وك ّل ما ّ
ّ
يبينو فيو ّ

المقصود من ىذا البيان المبارك محو الخالف واالنشقاق بين أىل البياء حتّى يكونوا
متّحدين ومتّفقين دوماً ...لذلك فك ّل من أطاع مركز ميثاقو فقد أطاع الجمال المبارك وك ّل
من خالفو فقد خالف الجمال المبارك...

حذار حذار من أن يتكمّم أحد بكممة من محض أفكاره وأن يوجد بدعة من عنده .حذار

ي بموجب
حذار من االىتمام بمثل ىذا ال ّشخص ّ
ألن االجتناب عنو أمر واجب وضرور ّ
النفوس".
عيد وميثاق حضرة بياء اهلل .وحضرة بياء اهلل بنفسو يعوذ من مثل ىذه ّ
عالمي لحضرة شوقي أفندي – مترجماً)
(من كتاب ترويج ّ
السالم ال ّ
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إن عبد البياء يجب أن ينظر إليو دوماً عمى ّأنو ّأوالً وقبل ك ّل شيء ،مركز ميثاق حضرة
ّ " .15
النظير المحيط بك ّل شيء واّنو أسمى ما صاغتو
بياء اهلل ومحوره وىو الميثاق المنقطع ّ
ومبين كممتو المعصوم ،والجامع لك ّل
الصافية لنوره والمثل األعمى لتعاليموّ ،
يده ،والمرآة ّ
البيائية ،والغصن األعظم المنشعب من
الكماالت البيائية ،المتمثّمة فيو ك ّل الفضائل
ّ

األصل القديم ،وغصن األمر الّذي استحكمو اهلل في أرض المشيئة والّذي طاف حولو
الصمح األعظم ،والقمر الّذي يدور في الفمك
األسماء ،مصدر وحدة العالم
اإلنساني ،وراية ّ
ّ
الدور األقدس .فيذه األسماء واأللقاب تكمن في اسم حضرة عبد البياء
ئيسي ليذا ّ
ّ
الر ّ

"سر
السحر ّ
ّ
ي وتجد فيو أعظم تعبير وأدقّو وأصدقو .غير ّأنو فوق ك ّل ىذا – وأكثر منو – ّ
تبرر
اهلل" وىي التّسمية الّتي اختارىا حضرة بياء اهلل نفسو ليطمقيا عميو ،وىي تسمية ال ّ
كيفية اختالط الخصائص
بأي شكل من األشكال أن ننسب إليو مقام ّ
بوة ،بل تشير إلى ّ
ّ
الن ّ
المتبانية وانسجاميا انسجاماً كامالً في شخص حضرة عبد البياء ،وىي خصائص الطّبيعة

الغيبية "
اإلليية
االنسانية والمعرفة
ّ
ّ
ّ

طبعة الثّانية  1981ص )64-63
(حضرة شوقي أفندي – مترجماً – العيد األوفى ال ّ

الدور األفخم ،ومطمع األمر ومنشأ العدل
 .16حضرة بياء اهلل مصدر الوحي اإللي ّي في ىذا ّ
النظم البديع في عالم بني آدم منبع اإلليام وواضع أساس
الصمح األعظم وباني ّ
ورافع راية ّ
اإلليية في العالم ،ومؤلّف القموب ومحيي األمم القاضي والمشرع ألمر اهلل ،أعمن
المدنية
ّ
ّ
وبين مبادئو وأوجد
استقرار ممكوت اهلل عمى بسيط الغبراء وأنزل أحكامو وقوانينو ّ
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الصحيح
يوجو القوى
ّ
مؤسساتو ،وحتّى ّ
القدسية الّتي انطمقت من ظيوره األعظم في مجراىا ّ
ّ
لتستمر في سريانيا وجريانيا في الجية المقصودة فقد وضع أساس عيد وميثاق متين
ّ
الدافعة أصالة ووحدة أمره المبين وعممت عمى ترقّيو
قوتو ّ
ضمنت ّ
القوة
مركز الميثاق ووالية أمر ّنير اآلفاق .واآلن ّ
فإن نفس ىذه ّ

عالمياً في دورة
وتقدمو
ّ
ّ
العظيمة لمميثاق تعمل

مؤسسة بيت العدل األعظم الّذي ىو أحد الوارثين
أىدافيا المحيية لؤلرواح من خالل
ّ
اإلليية الّتي
السيطرة
ّ
لحضرة بياء اهلل وحضرة عبد البياء وغايتو القصوى استمرار القدرة و ّ
حبائو وصون تعاليمو سميمة من االنحراف
انية وحفظ وحدة أ ّ
الرّب ّ
جرت من مصدر ال ّشريعة ّ
والتّصمّب والجمود.

األساسي لبيت العدل األعظم" صادر سنة  – 1978مترجماً)
"النظام
(بيت العدل األعظم من ّ
ّ

الميثاق الفريد لحضرة بهاء اهلل
وتفرده بمبدأ لم يأت بو أي من
أىم ّ
ّ .17
مميزات ظيور حضرة بياء اهلل عمى اإلطالق ّ
إن ّ
السابقين ،ىو تعيين مركز العيد والميثاق .وبيذا التّعيين حمى وصان أمر اهلل من
الرسل ّ
ّ
االختالفات واالنقسامات وجعل من المستحيل ألحد أن يبتدع مذىباً جديداً.
العالمي" – مترجماً)
السالم
(من كتاب "ترويج ّ
ّ

مزودة
 .18وبات من الواضح بعد صعود صاحب الظّيور أ ّنو ال غنى عن أداة ّ
إليية التّقدير ّ
توجو تمك القوى الّتي أطمقيا ذلك التّدبير
بسمطة صريحة ،مرتبطة بو ارتباطاً
عضوياً لكي ّ
ّ
السميمة،
السماء ،وتجرييا في قنواتو ّ
المرسل من ّ
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قدم حضرة بياء اهلل ىذه األداة
وتؤمن انسجاميا وتناغميا ،وتضمن حركتيا
المستمرة .ولقد ّ
ّ
ّ
بأنو أشار إلى ىذا الميثاق
حين أقام نظام الميثاق بصورة راسخة وطيدة قبل صعوده .ذلك ّ

يودع أفراد أسرتو الّذين كان يستدعييم إلى
نفسو في الكتاب األقدس كما أشار إليو وىو ّ
األيام الّتي سبقت صعوده مباشرة ،وأبرمو في وثيقة خاصة أسماىا
جوار فراشو خالل ّ
"كتاب عيدي" وأودعيا ،أثناء مرضو األخير ،عند حضرة عبد البياء ،أرشد أبنائو.

يخية الفريدة الّتي وصفيا حضرة بياء اهلل بأ ّنيا "المّوح األعظم" وأشار إلييا
تمك الوثيقة التّار ّ
تفض
في لوح ابن ال ّذئب ب
"الصحيفة الحمراء" سطرىا من ّأوليا إلى آخرىا بخطّ يده ،ولم ّ
ّ

إالّ في اليوم التّاسع من صعوده بمحضر من تسعة شيود منتخبين من آل بيتو وأصحابو،
وقرئت في عصر ذلك اليوم التّاسع في مقامو األقدس أمام جمع غفير من أبنائو وذوي
الزائرين المقيمين .وىي وثيقة ف ّذة ال شبيو ليا وال مثيل في
األحباء ّ
قربى حضرة الباب و ّ
أي كتاب
الكتب ّ
السابقة جميعاً بما فييا دورة حضرة الباب .ذلك ّأننا ال نجد في ّ
الدورات ّ
البابي نفسو ،وثيقة
الديانات في العالم بأسره ال بل وال في آثار صاحب الظّيور
من كتب ّ
ّ
واحدة تبرم ميثاقاً ذا سمطان مييمن كذلك الميثاق الّذي أبرمو حضرة بياء اهلل.

ولي أمر اهلل – مترجماً)
(كتاب القرن البديع لحضرة ّ

السابقة ،فقد أعمن حضرة بياء
 ... .19مع ذلك ّ
فإن الفرق عظيم بين ىذا الظّيور والظّيورات ّ
مستمر لميداية
يؤمن مرك اًز
ّاً
اهلل ّ
بأن "ىذا يوم لن يعقبو ليل" .لقد أعطانا عيده الّذي ّ

15

ىم ليا سوى زمام
اإلليية في العالم .لم يخ ُل األمر
ّ
اإلليي من نفوس طالبة لمجاه ال ّ
ّ
وتبددت آماليا عمى صخرة
السمطة وتحريف كممة اهلل،
مرة ّ
ّ
ّ
ولكنيا تحطّمت في ك ّل ّ
الميثاق.

األحباء في )79/1/14
(من رسالة لبيت العدل األعظم إلى أحد أفراد
ّ
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ي"
رابعاً :العهد الخاص ..." :الّذي ابرمه حضرة عبد البهاء من خالل ال ّنظام اإلدار ّ
الوريثان التّوأم
السدرة المباركة وأفنانيا
 .21يا أحبائي
ّ
األوداء ،بعد فقدان ىذا المظموم ،يجب عمى أغصان ّ
النابت من ال ّشجرتين
السدرتين ّ
أحباء الجمال األبيى أن ّ
وأيادي أمر اهلل و ّ
يتوجيوا إلى فرع ّ
الدوحتين يعني – شوقي
عي ّ
ّ
المقدستين المباركتين .الّذي برز إلى الوجود من اقتران فر ّ
وولي أمر اهلل ومرجع جميع األغصان واألفنان
أفندي – إذ ىو آية اهلل والغصن الممتاز
ّ
ومبين آيات اهلل ومن بعده بكر بعد بكر يعني من ساللتو.
أحباء اهلل ّ
وأيادي أمر اهلل و ّ
وصية حضرة عبد البياء – العيد األوفى – الطّبعة الثّانية ص )27
(من
ّ

أما بيت العدل الّذي جعمو اهلل مصدر ك ّل خير ومصوناً من ك ّل خطأ ،فيجب أن ينتخب
ّ .21
النفوس المؤمنة ،ويجب أن يكون أعضاؤه مظاىر تقوى اهلل
عاماً وأن يش ّكل من ّ
انتخاباً ّ
ومطالع العمم و ُّ
المحبين لخير جميع نوع اإلنسان.
النيَى ومن الثّابتين في دين اهلل و ّ

السابق – ص )31
(نفس المصدر ّ

 ..." .22ومرجع الك ّل ىو الكتاب األقدس وك ّل مسألة غير منصوصة ترجع إلى بيت العدل
حق وىو مراد اهلل".
يقرره بيت العدل باالتّفاق أو بأكثرّية اآلراء ىو ّ
العمومي وك ّل ما ّ
ّ
وصية حضرة عبد البياء – العيد األوفى – الطّبعة الثّانية ص )34
(من
ّ
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عين حضرة بياء اهلل وحضرة عبد البياء ،بمغة صريحة واضحة ،ىاتين
 ..." .23وقد ّ
المؤسستين التّوأم ،بيت العدل ووالية األمر ،خميفتين ليما ،وأوكال إلييما تطبيق المبادئ،
ّ

متطور بغاية ال ّذكاء
الدين مع متطمّبات مجتمع
تنفيذ األحكام ،حماية
المؤسسات ،مطابقة ّ
ّ
ّ
اإلليي لمعالم".
مؤسسو األمر
والوالء محقّقاً ىدف الميراث الّذي خمّفو ّ
ّ
العالمي لحضرة بياء اهلل)
النظام
ولي أمر اهلل – مترجماً – من كتاب ّ
ّ
(حضرة ّ

السمطة لؤلمر
 .24بموجب الميثاق
اإلليي ،كان حضرة شوقي أفندي خالل فترة واليتو ،قطب ّ
ّ
يتبوأه
وجو إليو ...و ّ
المبارك والّذي أمر الك ّل بالتّ ّ
النظام ىذا نفسو ينطبق عمى المركز الّذي ّ
باألحباء.
بيت العدل األعظم في عالقتو
ّ
األحباء)
موجية ألحد
(من رسالة ّ
ّ
مؤرخة في ّ 81/11/9
بالنيابة غن بيت العدل األعظم ّ

السمطة
ّ
يؤسس ويش ّكل
ولي أمر اهلل – وبيت العدل ا
 ..." .25والفرع
ّ
لعمومي الّذي ّ
ّ
المقدس – أي ّ
بانتخاب العموم ،كالىما تحت حفظ وصيانة الجمال األبيى وحراسة العصمة الفائضة من
يقررانو من عند اهلل .من خالفو وخالفيم فقد
حضرة األعمى روحي ليما الفداء ،ك ّل ما ّ
خالف اهلل! ومن عصاىم فقد عصى اهلل! ومن عارضو فقد عارض اهلل! ومن نازعيم فقد
نازع اهلل! ومن جادلو فقد جادل اهلل! ومن جحده فقد جحد اهلل! ومن أنكره فقد أنكر اهلل!

ومن انحاز وافترق واعتزل عنو ،فقد اعتزل واجتنب وابتعد عن اهلل! عميو غضب اهلل! عميو

قير اهلل! وعميو نقمة اهلل!

وصية حضرة عبد البياء – العيد األوفى – الطّبعة الثّانية – ص )27
(من
ّ
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مبين آيات اهلل وا ّن بيت العدل األعظم
أن ولي أمر اهلل ىو ّ
 .26لقد أصبح واضحاً بشكل قاطع ّ
لي األمر ضمن نطاق
لو
ّ
صالحية تشريع ما لم يرد في األحكام أو التّعاليمّ .
إن تبين و ّ

الحية الّتي يتمتّع بيا تشريع بيت العدل األعظم الّذي لو
الص ّ
السمطة و ّ
وظيفتو يحمل نفس ّ
أي منيما ال
الحق المطمق في إصدار حكم أو تشريع ما لم ّ
ّ
يحدده حضرة بياء اهلل .و ّ
ألي
يستطيع ولن يقوم بتجاوز دائرة اختصاصو
السمطة الم ّ
ّ
قدسة ّ
يمس ّ
المحددة األكيدة ،أو ّ
منيما".

العالمي لحضرة بياء اهلل)
(حضرة شوقي أفندي – مترجماً – من كتاب ا ّلنظام
ّ

سن
 ..." .27أثناء تصريفيم لشؤون األمر اإلدارّية ،وفي ّ
يتفضل
العمومي ،كما
فإن أعضاء بيت العدل
ّ
األقدسّ ،
ّ

المكممة ألحكام الكتاب
القوانين
ّ
حضرة بياء اهلل ،ليسوا مسؤولين

الرأي العام أو اعتقادات جميور
أمام أولئك الّذين يمثّموىم ،وال يجوز أن تحكميم مشاعر ّ
جو من
ّ
األحباء أو أولئك الّذين قاموا بانتخابيمّ .
إن واجبيم ىو اتّباع ضمائرىم في ّ
عرف عمى أحوال الجالية ،وأن يزنوا األمور في ك ّل حالة
االبتيال و ّ
الدعاء .عمييم التّ ّ

الحق ليم في اتّخاذ القرار دون قيود .ويؤ ّكد حضرة بياء اهلل
بعيدين عن العاطفة .ويبقى
ّ
"إنو يميميم ما يشاء" .ىم وحدىم ،وليس الييئة الّتي تنتخبيم بشكل مباشر أو
(مترجماً) ّ
الغيبي الّذي ىو مصدر الحياة والحصن ليذا األمر
غير مباشر ،جعموا ميبط اإلليام
ّ
المبين.

العالمي لحضرة بياء اهلل)
(حضرة شوقي أفندي  -مترجماً – من كتاب ا ّلنظام
ّ
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صعود حضرة شوقي أفندي
النصوص المباركة كان من
ولي أمر اهلل حضرة شوقي أفنديّ ،أنو حسب ّ
ّ .28
تبين عند صعود ّ
وصية حضرة عبد البياء".
ولي لؤلمر حسب نصوص
ّ
المتعذر عميو تعيين ّ
كتيب "منبع اإلرشاد")
(بيت العدل األعظم – من رسالة في ّ

النصوص المباركة في تعيين خمف لحضرة شوقي
الدعاء والبحث ّ
وجو و ّ
الدقيق في ّ
 .29بعد التّ ّ
كولي ألمر اهلل ،وبعد المشاورات الطّويمة واالطالع عمى آراء حضرات أيادي أمر
أفندي
ّ

سن تشريع
اهلل المقيمين في أرض األقدس لم يجد بيت العدل األعظم ما يخولو التّعيين أو ّ
يم ّكنو من تعيين ولي ٍ
ثان لؤلمر ليخمف حضرة شوقي أفندي.
ّ

األحباء في منطقتكم.
الرجاء إبالغ ىذا القرار إلى جميع
ّ
ّ

مؤرخة في )1963/11/6
(من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

بيت العدل األعظم
وميزاتو عن باقي المواثيق
وقوتو المحيطة مصونة ّ
ّ .31
إن ميثاق حضرة بياء اهلل بقي محفوظاً ّ
األصمي ،قد
اإلليية ،في كمال نقائيا
إن الكممة
ّ
ّ
الد ّ
السالفة قائمتان ال يعترييما التّغييرّ .
ينية ّ
ّ

تدعمت بالتّفسير والتّبيين لحضرة عبد البياء وحضرة شوقي أفندي أرواحنا ليما الفداء،
ّ
منزىة عن العقائد والمذاىب البشرّية واالجتيادات غير الجائزة والتّفسيرات غير
وبقيت ثابتة ّ

المشروعة.

المؤسسة ،الّتي أوجدىا حضرة بياء اهلل وأنعم
إن طريق اليداية يبقى مفتوحاً عبر تمك
ّ
ّ
بالسمطة العميا،
عمييا ّ
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تفضل حضرة
وبمعين من اإلرشاد ال ينضب ،واىباً المرونة لك ّل ال ّشؤون البشرّية وكما ّ
جمي صدق كممات حضرة
المولى" :وليذا المجمع يجب أن ترجع ك ّل األمور" .وكم ىو ّ
اإلليية قد أقامت صرح أمره عمى أسس متينة لن
"إن يد القدرة
ّ
بياء اهلل بقولو األحمىّ :

ي عمى تقويض دعائمو أو نظرّيات اإلنسان الموىومة عمى
تقوى عواصف اليجوم البشر ّ
ال ّنيل من بنيانو".

األول عام )1963
(من رسالة لساحة بيت العدل األعظم ّ
مؤرخة في تشرين ّ

ولي أمر اهلل ،سيكون في نياية المطاف "المرجع
ّ .31
إن بيت العدل األعظم ،بتأكيد حضرة ّ
ولي أمر اهلل ،تمك الييئة المرشدة
األخير أمام ّ
مدنية متزلزلة" وىو اآلن ،في غياب حضرة ّ
مسؤولية الحفاظ
وجو إلييا ،وعمييا تقع
ّ
المعصومة الوحيدة في العالم والّتي عمى الجميع التّ ّ
اإلليية.
وتقدمو طبعاً لمكممة
عمى وحدة األمر المبارك ّ
ّ
مؤرخة في  -1966/5/27مترجماً)
(من رسالة لساحة بيت العدل األعظم ّ

ولي
إن عصمة بيت العدل األعظم ضمن نطاقو
ّ .32
اإلليي المرسوم لم تعمّق بوجود حضرة ّ
ّ
ولي أمر اهلل ،بعيداً عن وظيفتو كعضو ورئيس
أمر اهلل عضواً فيو ... .إالّ ّ
أن حضرة ّ
صالحياتو يقع واجب تحديد األعمال
مقدس لبيت العدل األعظم طيمة حياتو وضمن
ّ
ّ
الحق في تقرير مسألة ما إذا وردت
فإن لو
ّ
التّشر ّ
يعية لبيت العدل األعظم ،وبمعنى آخر ّ
صالحية بيت العدل األعظم في وضع
اإلليية أم لم ترد حتّى تقع ضمن
النصوص
في ّ
ّ
ّ
التّشريع المناسب ليا.
وىنا يبرز سؤال :ىل يمكن لبيت العدل األعظم ،في غياب
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عما خطّط لو والوقوع في الخطأ؟ ىنا عمينا أن
ولي أمر اهلل ،أن يقع في خطر الخروج ّ
ّ
لست وثالثين سنة ،قد
أن حضرة شوقي أفندي ،طيمة فترة واليتو ّ
نتذ ّكر ثالثة أمورّ :أولهاّ :

الصادرة عن حضرة عبد البياء
ّ
يعية ّ
الحيات التّشر ّ
الص ّ
مدعماً ّإياىا بالبيانات ّ
حدد تمك ّ
فإن دراسة دقيقة لآلثار المباركة
وحضرة بياء اهلل نفسو .وكما أعمن في حينو عمى
ّ
األحباء ّ

أي موضوع يرغب بيت العدل األعظم ،إصدار تشريع فيو.
تتم في ّ
وما ليا من تفسيرات ّ
فإنو مدرك تماماً لمعنى
وثانيها :إ ّن بيت العدل األعظم ،مع تأ ّكده من اإلليامات
اإلليية ّ
ّ
ولي أمر اهلل ،وسيقوم بالتّشريع في األمور بعد التّأ ّكد من صالحياتو وحدوده
غياب حضرة ّ

بإنيا
"محددة بوضوح" .وثالثها :يجب االّ
ّ
ولي أمر اهلل ووصفيا ّ
الّتي رسميا لو حضرة ّ
المؤسستين والقائل" :ليس ألحداىما
ولي أمر اهلل الثّابت حول ىاتين
ّ
ننسى بيان حضرة ّ
المقدسة الممنوحة لؤلخرى".
السمطة ّ
صالحية التّ ّ
ّ
عدي عمى ّ
مؤرخة في  – 1966/5/27مترجماً)
(من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

يعية فقد أوكمت إليو ميام حفظ األمر وصيانة
 .33باإلضافة إلى
صالحية بيت العدل التّشر ّ
ّ
البت في المواضيع الّتي تثير األختالف.
وادارة شؤونو وح ّل المعضالت الغامضة و ّ
مؤرخة في  – 1969/12/7مترجماً)
(من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

الحق المطمق في
ّ
فإن لبيت العدل األعظم َو َ
 .34طبقاً لما ّ
ولي أمر اهلل ّ
حدهُ
تفضل بو حضرة ّ
النصوص المباركة ،ووضع ىذه التّشاريع ،الخاضعة لمتعديل
تشريع ما لم يرد ذكره في ّ
أن ذلك
واإللغاء من قبمو فقط ،موضع التّنفيذ يدعم تطبيق أحكام ال ّشريعة
ّ
اإلليية .ومع ّ
المرجع األعمى لم
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المبين إالّ إ ّنو في مقام يدعوهُ لمقيام بك ّل ما شأنو تأسيس نظام حضرة بياء اهلل
يأخذ وظيفة ّ
الدين نصوص موثّقة من األلواح والبيانات المباركة
في العالم .لقد حافظت عمى وحدة ّ

أي ّادعاء
ومجمّدات من بيانات حضرة عبد البياء
وولي أمر اهلل والتّأكيد عمى بطالن ّ
ّ
إن وحدة اإلدارة أمر تؤ ّكده سمطة بيت
"بالسمطة" أو "اإلليام" أو اغتصاب لوظيفة أمر اهللّ .
ّ
العدل األعظم.
مؤرخة في  – 1965/3/9مترجماً)
(من رسالة لبيت العدل األعظم ّ

األحباء ذلك
ليتوجو إلييما جميع
السمطة
ُ .35نص في األمر
ّ
ّ
اإلليي عمى وجود مركزين من ّ
ّ
اإلليية في الحقيقة ىو امتداد لذلك المركز الّذي ىو كممة اهلل نفسيا.
مبين الكممة
ّ
ألن ّ
ّ
الحي
المبين المميم ىو الفم
اإلليي سج ّل لبيانات حضرة بياء اهلل المباركة
فالكتاب
ولكن ّ
ّ
ّ
ّ
فإن أحد المركزين
لذلك الكتاب وىو وحده فقط
المخول بتبيين ماذا يعنيو الكتاب ،وبذلك ّ
ّ
ومبينو والثّاني بيت العدل المميم في تشريع ما لم يرد ذكره في الكتاب صراحة.
ىو الكتاب ّ
إن طبيعة ىذين المركزين والعالقة بينيما واضحة في ك ّل مرحمة من مراحل بروز أمر
ّ

يتوجيوا بعد
اهلل .وفي كتاب األقدس المستطاب يطمب حضرة بياء اهلل من أتباعو أن ّ
صعوده إلى كتاب اهلل والى "من أراد اهلل الّذي انشعب من ىذا األصل القديم" وفي كتاب
يقرر
عيدي
يوضح حضرتو بجالء ّ
ّ
بإنو إشارة إلى حضرة عبد البياء .وفي كتاب األقدس ّ
بمسؤولياتو
السمطة الالزمة لالضطّالع
ّ
حضرة بياء اهلل تأسيس بيت العدل األعظم ويمنحو ّ
يؤسس حضرة عبد البياء ،وبك ّل وضوح ،والية األمر،
والقيام بواجباتو .وفي كتاب وصاياه ّ
بأنيا موجودة في آيات كتاب
والّتي
ولي أمر اهلل ّ
ّ
يتفضل حضرة ّ

23

ويوجو أنظار
ويوضحيا،
األقدس ،كما يؤ ّكد في وصاياه عمى سمطة بيت العدل األعظم
ّ
ّ
أن "مرجع الك ّل كتاب األقدس وك ّل
ّ
ينص عمى ّ
مرة أخرى إلى كتاب اهلل الّذي ّ
األحباء ّ
يتفضل
مسألة غير منصوصة ترجع إلى البيت العدل األعظم" .وفي نياية الوصايا
ّ
حضرتو بقولو" :الك ّل يمتمس اليداية من مركز األمر وبيت العدل األعظم وما عداىما ُّ
كل

ٍ
مخالف في ضالل مبين".

مؤرخة في  – 1969/12/7من كتاب رسائل بيت العدل األعظم من  – 1973 – 1968مترجماً)
(من رسالة ّ
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نقياً"
موحداً ّ
يؤمن "بقاء األمر ّ
خامساً :الوفاء لمعهد الخاص ّ
الضالل وىي حصن أمر
قوة الميثاق تحفظ أمر حضرة بياء اهلل من شبيات أىل ّ
ّ ..." .36
إن ّ
البيائي
قوة لتحفظ وحدة العالم
اهلل الحصين وركن دين اهلل المتين وليست ىناك اليوم من ّ
ّ
الرىيب.
اإلليي وبغيرىا تحيط االختالفات بالعالم
قوة الميثاق
البيائي إحاطة الطوفان ّ
غير ّ
ّ
ّ

قوة الميثاق ال غير ...إذن يجب عمى
أن محور وحدة العالم
ومن
البدييي ّ
اإلنساني ىو ّ
ّ
ّ
يرسخ قدمو عمى الميثاق حتّى تحيط بو تأييدات حضرة بياء
ك ّل فرد قبل ك ّل شيء أن ّ
اهلل من جميع الجيات وتكون جنود المؤل األعمى معينة وظييرة لو ،وتنفذ نصائح عبد
كالنقش في الحجر".
البياء ووصاياه في القموب ّ

معرباً عن مكاتيب حضرة عبد البياء ج)3
(من المّوح الثّامن من ألواح الخطّة
ّ
اإلليية – ّ

القوة عمى نشر نفحات اهلل واعالء كممة اهلل والثّبات عمى
 .37إذن ّثبتوا أقدامكم وقوموا بمنتيى ّ
ورّوجت
ميثاقو .وأيقنوا ّأنو لو قامت نفس بكمال االستقامة عمى إعالء ّ
النداء إلى الممكوت َ
وقوة فسيفر منيا الفيل العظيم حتّى لو كانت نممة ضعيفة ،وستكسر أجنحة
ميثاق اهلل بعزم ّ
العقاب الكاسر ولو كانت بعوضة ىزيمة.
(من مكاتيب حضرة عبد البياء – مترجماً)

النمو المطّرد لؤلمر يجعمنا ننظر بثقة إلى اليوم الّذي تصل فيو ىذه الجالية إلى
إن ّ
ّ .38
ولي أمر اهلل ،وتكون قد رفعت عمى ىذا الكوكب المتألّم
المراحل الّتي ّ
تنبأ بيا حضرة ّ
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اإلنسانية
صرح ممكوت اهلل ،لينتيي االضطّراب والييجان والحيرة والخراب الّذي جمبتو
ّ
السالم .ك ّل ىذه
اإلخوة
جو من
المع ّذبة لنفسيا،
ّ
وتتحول الكر ّ
العالمية و ّ
ّ
اىية والعنف إلى ّ
ّ
األبدي ،ميثاق حضرة بياء اهلل.
األمور ستتحقّق في نطاق ميثاق األب
ّ

أحباء العالم)
الرضوان  1973إلى ّ
(بيت العدل األعظم – رسالة ّ

أن ميثاق
بأن أمر اهلل محفوظ ومصون بيد العناية
" .39عمى
ّ
ّ
اإلليية و ّ
األحباء أن يوقنوا تماماً ّ
حضرة بياء اهلل ال يعتريو الفساد وأن يثقوا تماماً بمقدرة بيت العدل األعظم عمى العمل
ب األعمى".
الر ّ
تحت "صون وحفظ الجمال األبيى وفي كنف ورعاية ّ

األحباء في )75/5/28
(من رسالة بالنيابة عن بيت العدل األعظم مو ّجية إلى أحد ّ
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اإللهي
قوة العهد والميثاق
سادساًّ :
ّ
الروح الواىبة لمحياة .وك ّل
قوة ّ
ّ .41
النباضة في شريان جسم العالم اليوم ىي روح الميثاقّ ،
"إن ال ّ
وتعمد بروح القدس وكست حياتو حمّة جديدة من
الروح ،ولد والدة جديدة
من أحيتو تمك ّ
ّ
وحاني
الر
لصفاء
الجمال وا ّ
وتحرر من قيد الظّمم والطّغيان والغفمة والقسوة ونجا من الموت ّ
ّ
ّ
األبدية.
وفاز بالحياة
ّ
ومتوجو وناظر إلى ّنير اآلفاق ،حضرة بياء اهلل".
الحمد هلل ّأنك ثابت عمى العيد والميثاق
ّ

(حضرة عبد البياء – من مجمّة نجمة الغرب – مترجماً)

اإلنساني ...مثل الميثاق
قوة الميثاق دون سواىا ىي محور وحدة العالم
" .41من البدييي ّ
أن ّ
ّ
وتنمييا .كذلك يرّبي
كمثل ح اررة ال ّشمس الّتي ترّبي جميع الكائنات عمى األرض وتن ّشئيا ّ
النفوس والقموب واألرواح"...
نور الميثاق عالم العقول و ّ
(حضرة عبد البياء – من كتاب القرن البديع ص )289

ماوية خادمتو
رب الجنود اليوم ىو حارس الميثاق وقوى الممكوت حافظتو و ّ
الس ّ
إن ّ
ّ .42
النفوس ّ
مروجتو بل لو ُينظر بعين البصيرة لترى جميع قوى العالم خادمة
ومالئكة الممكوت ّ
لمميثاق.
(من كتاب منتخبات من كتابات حضرة عبد البياء)

فقوة الميثاق ىي الكممة
 .43ال يمكن ّ
قوة الميثاقّ .
قوة أن تزيل أسباب سوء الفيم ما عدا ّ
ألي ّ
الجامعة ،تح ّل جميع
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الرجوع
المعضالت إذ ّ
بنص صريح في حال حدوث ّ
تفضل القمم األعمى ّ
أي سوء فيم يجب ّ
إلى مركز العيد والميثاق.
(حضرة عبد البياء – مترجماً)

األحباء في يوم واحد ألف
قوة الميثاق الواقية لحصن أمر اهلل الحصين لبرزت بين
ّ
" .44لوال ّ
الدور المبارك وألجل دوام
السالفة.
ولكن في ىذا ّ
ّ
طائفة مختمفة كما حدث في العصور ّ

فإن الجمال المبارك ،روحي لو الفداء ،وبقممو
اإلليي وحفظ
األمر
ّ
األحباء من االختالفّ ،
ّ
األعمى قد سطر العيد والميثاق".
(حضرة عبد البياء – مترجماً)

 .45ومن خالل ىذه المجيودات (أي المجيودات الّتي رافقت تقديم األمر المبارك إلى الغرب)
تبحر سفينة ميثاق حضرة بياء اهلل وعيده في بحر متالطم من الباليا والمحن المتالحقة،

يوية
توجو دفّتيا ذراع حضرة عبد البياء
القوية ،وتدفع أشرعتيا المبادرة ال ّشجاعة والح ّ
ّ
ّ
األيام وسفينة العيد والميثاق
الفياضة لتمك العصبة من الحوارّيين الممتحنين .ومنذ تمك ّ
ّ
تستمر في
بد أن
ىبت وال ّ
تتابع سيرىا بثبات غير آبية بعواصف الباليا المريرة الّتي ّ
ّ
السالم واألمان.
بالسفينة قدماً نحو مرفاً ّ
اليبوب دائماً لتدفع ّ

العالمي لحضرة بياء اهلل
"النظام
ؤرخة في  1933/4/21في كتاب ّ
(رسالة لحضرة شوقي أفندي م ّ
ّ
البيائية – ويممت  1974ص )84
الناشر "دار الطّبع
– رسائل مختارة" الطّبعة الثّانيةّ .
ّ

إلنو يحافظ عمى اتّحاد األمر المبارك
إن العيد والميثاق ىو "محور وحدة العالم
اإلنساني" ّ
ّ .46
ّ
ذاتو وتماسكو وحمايتو
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الصحيح
من الفوضى والتّ ّ
مزق نتيجة اقتناع بعض األفراد أ ّن فيميم لمتّعاليم ىو الفيم ّ
السابقة.
الوحيد .وقد كانت ىذه ّ
النفوس سبباً لالنشقاق في الظّيورات ّ
يتجز من آثار حضرة بياء اهلل نفسو لذلك وكما ترى بوضوح
أن العيد والميثاق جزء ال ّأ
كما ّ
فإن قبول حضرة بياء اهلل ىو قبول كتاب عيده ورفض كتاب عيده ىو رفض لحضرتو.
ّ

مؤرخة )1982/1/3
بالنيابة عن بيت العدل األعظم ألحد
(من رسالة كتبت ّ
ّ
األحباء ّ
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صفحة خالية
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المراجع
حضرة بياء اهلل

*الكتاب األقدس ،طبع بومباي1319 ،ى.

حضرة الباب

*كتاب منتخبات من آثار حضرة ال ّنقطة األولى ،طبع إيران  134ب.

حضرة عبد البياء

البرزيل ،الطبعة
النشر البيا ّئية في ا
*ألواح الخطّة
اإللهية ،طبع دار ّ
ّ
الثّانية.1981 ،

المنزلة بعد كتاب األقدس .طبع دار
*مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل
ّ
بمجيكا.1981 ،
البيائية في
النشر
ّ
ّ
البيائية في الب ارزيل.1981 ،
النشر
*مناجاة ،دار ّ
ّ

*منتخبات من كتاب حضرة عبد البهاء (باإلنكميزّية).

*مكاتيب حضرة بهاء اهلل ،سبعة مجمّدات .طبع إيران.1978 – 1911 ،
*ألواح وصايا حضرة عبد البهاء المباركة،
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السودان  114ب –
النشر المركزّية
طبع بمعرفة لجنة ّ
ّ
البيائية بمصر و ّ
 1948م.
حضرة شوقي أفندي

العالمي لحضرة بهاء اهلل (باإلنكميزّية).
*ال ّنظام
ّ
البيائية في الب ارزيل.1986 ،
النشر
*كتاب القرن البديع .دار ّ
ّ

بيت العدل األعظم

األساسي لبيت العدل األعظم.1972 ،
*ال ّنظام
ّ
*رسائل بيت العدل األعظم.1973 – 1968 ،

العالم البيائي

* ِو ِ
يممت.1976 ،

العيد األوفى

*الطّبعة الثّانية.

نجمة الغرب

*(مجمّة كانت تصدر في أمريكا).

*منبع اإلرشاد( ،باإلنكميزّية).
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