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 االوقاف 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
بعد إذن مطلع الوحي ومن بعده يرجع احلكم  قد رجعت األوقاف املختّصة للخريات إىل اهلل مظهر اآلايت ليس ألحد أن يتصّرف فيها إلّ "  - 1

 "  فيما أمروا به من لدن مقتدر قديرإىل األغصان ومن بعدهم إىل بيت العدل إن حتّقق أمره يف البالد ليصرفوها يف البقاع املرتفعة يف هذا األمر و 
 ( 42 الفقرة  –قدس لكتاب اال)
 

 
 

  بیت العدل: 
 مدن سداللته علد " األغصاان" كلمدة هللا هبدا  حضدرة أطلدق وقدد.  الّشجرة أصل من انشعب ما كلّ  لغة غصن مجع" األغصان""  - 1

 فقدرة الّشدر  انظدر) خالفتده موضدوع إىل ذلد  تتعدّد  بدل فحسب األوقاف يف الّتصّرف عل  تقتصر ل هامة آاثر الّتعيني وهلذا.  الذّكور
 العهددد مركدد  ليكددون عبدددالبها   حضددرة البكددر  ابندده" عهددد  كتدداب" يف هبددا هللا حضددرة عددنّي  وقددد.  البهددا  عبددد حضددرة وخالفددة( 145

 أعبدا  ليحمدل أفندد   شدوقي البكدر  سدبطه" وصداايال ألدوا " يف بددوره عبددالبها  حضدرة وعدنّي .  بعدده من الّدين رائسة وليتوىّل  وامليثاق 
 .بعده من الّدين ورائسة هللا أمر ولية
 

 ابحتمددال أيضددا تنبّدد ت كمددا األمددر  وليددة قيددا  وابلتّدداي خمتددارين  أبغصددان اخلالفددة أمددر سددلفا دبّددرت قددد هددذه األقدددس الكتدداب فددتايت
 أتسديس قبدل األغصدان سداللة انقطعدت حيد  الّنبدو ة  هدذه بتحقيدق  1957 عدا  هللا أمر ويّ  حضرة وفاة وعّجلت.  ساللتهم انقطاع
 (  66شر  ال –قدس لكتاب اال) " (67. )انظر الّشر  فقرة األعظم العدل بيت
 
األوقاف املختّصة توّقع حضرة هبا هللا احتمال انقطاع تسلسل األغصان قبل قيا  بيت العدل األعظم ف مر يف هذه احلالة أبّن ""  - 2

" أهل البهاء" يف اآلاثر املباركة مبعان متعّددة.  وقد وصف حضرته "أهل البهاء" وقد وردت عبارة "ترجع إىل أهل البهاء... اتللخي 
وبعد وفاة حضرة وّي أمر هللا عا    "اّلذين ال يتكّلمون إاّل بعد إذنه وال حيكمون إاّل مبا حكم هللا يف هذا الّلوحيف هذا املقا  أبّّنم "

 ( 67شر  ال –قدس لكتاب اال)"  . 1963توىّل أايد  أمر هللا شئون الّدين البهائّي حّّت انتخاب بيت العدل األعظم عا    1957
 

 


