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 امور در مشورت  
 

 حضرت هباءاهلل: 
م آمدينة أن جيعلوا فيها بيت العدل وجيتمع فيه الن فوس على عدد البه " قد كتب هللا على كل   – 1 ء وإن ازداد ال أبس ويرون كأّن 

 ع ن على األرل كل ها ء هللاء الر محن بني اإلمكان ووكآلآيدخلون حمضر هللا العلي  األعلى ويرون من ال يرى وينبغي هلم أن يكونوا أمن
 ويشاوروا يف مصاحل العباد لوجه هللا كما يشاورون يف أمورهم وخيتاروا ما هو اع ختار كذلك حكم رب كم العزيز الغف ار " 

 ( 30بند  –)كتاب اقدس 
 
عد حبکم قرعه به " سؤال : در ابره مشورت. جواب : اگر در نفوس جمتمعه اولی اختالف حاصل نفوس جديده ضم  منائيد و ب – 2

ثنني طاع و اگر هم اختالف شد زي ن  اإلعدد اسم اعظم اي اقل اي اکثر از آن انتخاب منائيد و جمد د مشورت ما ظهر منه هو اع 
 ( 99)رساله سؤال و جواب، لی سوآء الص راط " إمن يشآء  يه يهدن  إقوی ذ األابلث الث و خ  

 
 امن آمسان به صعود. مقامها حافظي و زمامها آلخذي طوبی الفالح و الفوز لسماء مرقاة جعلناها ن  إ اع شاورة يف ذکرت وما"  - 3
 الل   علی متوک لني مورألا يف شاوروا...  ابشند متمس ک ابو الل   اهل احوال مجيع در الل   شاء نإ. معل ق مشورت مرقات به امان و

 (خلق امرو 3 ج ٤09 ص)" .  القي وم اع هيمن
  

 متمس ک مشورت به امور مجيع در.  شفقت و مشورت مني و روشن ني   بدو اهلی حکمت آمسان  ميفرمايد موجود حضرت"  - ٤
 ". کند عطا آگاهی و منايد راه.  هدايت سراج اوست که چه شويد

 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 102 ص مقصود مبارک لوح)
 
 هدايت و منايد راه.  ظلمانی عامل در نورانی سراج اوست. منايد تبديل بيقني را گمان و ظن   و بيفزايد آگاهی بر مشورت"  - 5

 ".    هويدا و ظاهر مبشورت خرد ظهور و بلوغ و بود خواهد و بوده بلوغ و کمال مقام امری هر برای از .کند
 (بديع 121 ط آمسانی مائده ٨ ج ٦0 ص)
 
   " القي وم اع هيمن الل   حکم هو شود ظاهر اخيار مشورت از آنچه و است معل ق مبشورت امور اين" ...  - ٦
 (121 ط آمسانی مائده ٨ ج 112 ص)
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 مشورت مستقيمه مؤمنه نفوس اب.  شده معل ق مبشورت اهلی کتاب  در امور اين منودی ذکر معامالت و کسب درابره اينکه " - 7
 ع ن طوبی الل   مرأ هذا و الل   حکم هذا.  کنيد عمل الل   علی الک  متو  شود ظاهر آنچه و آن امثال و اقرتاف و کسب در يعنی منائيد
 (خلق و امر 3 ج ٤11 ص)  "  للغافلني ويل عملو و مسع

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 تبص ر سبب شور.  ايبد اط الع است موافق آبنچه ات منايد مشورت ابيد انسان کل ی و جزئی امور در  مجع ای االهبی هو"  – 1
 انسان حقيقت رمچنستان د حيات معني و گردد  طالع مشورت اهل رخ از حقيقت انوار.  جمهول مسائل در تعم ق و است امور در

 و الفت و حمب ت ّنايت در مشورت اعضاء ابيد ولی شود مزي ن بديعه ابمثار وجود سدره و بتابد قدميه عز ت انوار.  گردد جاری
 ".  ع ع منايند شور نيز عاديه امور در مل ت افراد ابيد و اهلی اساس اعظم از مشورت اصول. ابشند يکديگر اب صداقت

 (خلق و امر 3 ج ٤12 ص)
 
 واحد رأی از هبرت البت ه متعد ده نفوس آراء که آنست مقصود مشورت از بوديد منوده سؤال هبا مأمور مشورت خصوص در"  - 2

 عادي ه امور از آن و  به مأمور کرباي درگاه مقبول شور هلذا است واحد شخص قو ت از اعظم البت ه کثيه نفوس قوت نظي است
 کشف و حتر ی البت ه کند مشورت اخوان بعضی اب اگر البت ه پيش در کاری را مثالشخصی.  عمومي ه کلي ه امور ات گرفته شخصي ه

 يکديگر اب خويش امور جبهت ای قريه اهل اگر آن مافوق مهچنني و شود آشکار و واضح حال حقيقت و گردد است موافق آنچه
 مشورت يکديگر اب خويش امور در صنعت مثالاهل اصناف از صنف هر مهچنني و شود منودار صواب طريق البت ه منايند مشورت

   ". امور و خصوص درهر حمبوب و مقبول شور خالصه. کنند مشورت جتاري ه مسائل در جت ار و منايند
 (خلق و امر 3 ج ٤12-3 ص)
 
 رأی و فکر موافق خواه داريد جمری رآيد د شور از که آنچه طلبيد رأی يکديگر از و منائيد مشورت امور در اهلی احب ای ای"  - 3

 مالحظه موارد مجيع در را حکمت و دارند جمری بينند موافق شور اهل را آنچه که اينست شور معنی زيرا نباشد خواه ابشد مشا
 (احکام و حدود گنجينه 227 ص)  ". ع ع والث ناء الت حي ة عليکم و کتابست صرحيه نصوص از حکمت زيرا ابشند داشته

 
 مر ات و کر ات يک هر کسب و جتارت و صناعت و زراعت جبهت حت ی منائيد شور خويش کل ي و جزئی امور مجيع در"  - ٤

   "  حق   عنايت و عون جاذب و است امور در کل ی فتوح سبب و اهلي ه اوامر از شور چه منائيد معاونت و مشاورت
 (خلق امرو 3 ج ٤13 ص)
 
 ابشد حيان خويش امر در چون مثالنفسی.  نفوس سعادت و راحت وسائط اعظم از و مهم   بسيار امور در مشورت قضي ه"  - 5
 در مهچنني و دارد جمری ابيد يزن او و بنمايند او امر در تدبيی و بيارايند حمفلی اهلی احب ای ابيد خواهد کسبی و کاری  آنکه اي و
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 حبق   توک ل بعد کنند تدبيی و منايند مشورت گشته جمتمع عقالء ابيد دهد روی عسرتی و گردد حاصل مشکلی چون عمومي ه امور
 کند دستگيی حق   عنايت و عون که نيست ای شبهه و آيد پيش و گردد گر جلوه نوع هر ات شوند تقدير تسليم و کنند

 (احکام و حدود گنجينه 22٨ ص)  ". است الربي ه رب   قطعي ه اوامر از مشورت.
 
 يکديگر درفکر. ننمائيد مباشرت مهم ی امر در ، مشاورت بدون خويش برای دهيد قرار مبشورت کل ی و جزئی را امور"  - ٦

 مت فقا مت حدا اتک ل کنيد مهديگر معاونت .مگذاريد حمتاج را مل ت افراد. خوريد يکديگر غص ه. دهيد يکديگر امور متشيت ابشيد
 (تربيت و تعليم درابره مبارکه آاثر از منتخباتی73 ص)  ".کنيد پيدا هيکل يک حکم

 
 آنچه البد م آنوقت نباشد امرالل   صالح که مهم ی بسيار امور در مگر کنم رفتار احب ا مشورت و ميل به ميخواهم مهيشه من"  - 7

 (خلق و امر 3 ج ٤13 ص)".   ميشومي کمتمس   است مفيد اهلی امر برای
 

 
 

  بیت العدل: 
می فرمايند : در مجيع امور به  مجال اقدس اهبی امر مشورت را يکی از اصول اساسی آئني خود قرار داده و به مؤمنني"  – 1

ر مشورت را يکی از اصول منايد و آگاهی عطا کند . حضرت ويل  امرالل  ام مشورت متمس ک شويد چه که اوست سراج هدايت راه
ای از مشاوره را بيان طريقه 99فقره  اند . مجال اقدس اهبی در رساله *)سؤال و جواب(* ،نظم اداری هبائی حمسوب فرموده حمکمه

اذ تصميم امهيت حصول ات فاق آراء است  را أتکيد منوده و می فرمايند که اگر ات فاق آراء حاصل نشود، رأی اکثري ت قاطع و در اّت 
مذکور شده قبل از أتسيس حمافل روحانی بوده و در اپسخ به  . بنا بر تصريح بيت العدل اعظم اين حنوه مشورت که در فقره فوق

حمافل روحانی که مهواره  اند که اجيادمشورت نزل گرديده است . در عني حال بيت العدل اعظم أتييد منوده سؤالی در ابره امر
منی شود که ايران از طريق مذکور در رساله *)سؤال و جواب(* نيز  ر امور است به هيچ وجه مانع از اينمرجع و مساعد احب اء د

 " شخصی استفاده کنند  لذا احب اء در صورتی که مايل ابشند می توانند از اين روش برای مشورت در مسائل پيوی منايند .
 ( 52شرح  –)كتاب اقدس 

 

 


