االوقاف

االوقاف
حضرت هباءاهلل:
يتصرف فيها إالّ بعد إذن مطلع الوحي ومن بعده يرجع احلكم
 " - 1قد رجعت األوقاف ا ّ
ملختصة للخريات إىل اهلل مظهر اآلايت ليس ألحد أن ّ
إىل األغصان ومن بعدهم إىل بيت العدل إن حت ّقق أمره يف البالد ليصرفوها يف البقاع املرتفعة يف هذا األمر وفيما أمروا به من لدن مقتدر قدير "
(كتاب اقدس – بند )42

بیت العدل:
 " - 1اغصان (مجع غصن) به معنی شاخه ها است  .مجال اقدس اهبی سالله ذکور خود را به اين کلمه مل ّقب فرمودند .
وصي بعد از صعود مجال اقدس اهبی (ايدداشت مشاره
اصطالح اغصان هم در مورد ّ
حق ّ
تصرف در اوقاف و هم در مورد تعيني ّ
 )14٥و حضرت عبدالبهاء مصداق می ايبد  .مجال مبارک در کتاب عهدی پسر ارشد خويش  ،غصن اعظم حضرت عبدالبهاء را
اهلل منصوب فرمودهاند  .حضرت عبدالبهاء نيز در الواح مبارکه وصااي حفيد ارشد
مرکز عهد و ميثاق ّ
معني و به زعامت و قيادت امر ّ
خويش  ،حضرت شوقی افندی  ،را به واليت و مرجعيّت امر هبائی تعيني منودهاند  .هلذا جانشينی اغصان منتخبه و ابلنّتيجه
اهلل و نيز امکان انقطاع در نسل اغصان در ضمن اين بيان مبارک در کتاب مستطاب اقدس پيش بينی شده
مؤسسه واليت امر ّ
ّ
اهلل در سنه  1٩٥٧عيناً مهان وضعی را به وجود آورد که در اين فقره از کتاب مستطاب اقدس به آن
ويل امر ّ
است  .صعود حضرت ّ
اشاره گرديده  ،يعنی قبل از تشکيل بيت العدل اعظم سالله اغصان به انتها رسيد (ايدداشت مشاره " )٦٧
(كتاب اقدس – شرح )٦٦
 " - 2مجال اقدس اهبی امکان انقطاع در سالله اغصان را قبل از أتسيس بيت العدل اعظم پيش بينی منوده و در صورت وقوع
املختصة للخريات  ...ترجع الی اهل البهآء .اصطالح "اهل هباء" در آاثر مبارکه معانی
مقرر فرمودند که االوقاف
ّ
چنني وضعی ّ
اهلل فی هذا
خمتلف دارد  .در اين مورد در وصف آانن چنني آمده است  :ال ّذين ال يتکلّمون ّاال بعد اذنه و ال حيکمون ّاال مبا حکم ّ
اهلل ات هنگام أتسيس بيت العدل اعظم در سال ، 1٩٦٣
اهلل  ،اايدی امر ّ
ويل امر ّ
اللّوح  .از سنه  ، 1٩٥٧بعد از صعود حضرت ّ
امور امر هبائی را اداره می منودند (ايدداشت مشاره ( " )1٨٣كتاب اقدس – شرح )٦٧
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