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 .األمور يف الّتشاور
 هباءاهلل:  ةحضر 

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 
ء هللا ملن على األرض كل ها ء 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 املختار كذلك حكم رب كم العزيز الغف ار " 
 ( 30 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
 خبصوص املشاورة." سؤال :  – 2

أضيفت إليهم عد ة أخرى، مث  ينتخب من بينهم ابالقرتاع عدد معادل  بداية، ]للمشاورة[جواب : إذا اختلفت آراء الن فوس اجملتمعة 
للمشاورة من جديد، وما يظهر منهم فهو املطاع، فإن اختلفوا من جديد يعاد العمل بنفس  –أو أقل  أو أكثر  –لالسم األعظم 

تيب مر ة اثلثة، مث  يؤخذ برأي األغلبي    ( 99جواب، ة سؤال و )رسال" ة إن ه يهدي من يشاء إىل سواء الص راط.الرت 
 
 مورألا يف شاوروا...  مقامها وحافظي زمامها آلخذي طوبی والفالح الفوز لسماء مرقاة جعلناها ن  إ املشاورة يف ذکرت وما"  - 3

 (409ص-3ج-وخلق امر كتاب)" .  القي وم املهيمن هللا علی متوک لني
  

هلِّيَّةِّ  اْلِّْكَمةِّ  ََسَاءَ  نَّ إِّ : َقائِّالا  اْلو ج ودِّ  َسي ِّد   تَ َفضَّلَ "  - 4 يَئة   اإلِّ َْينِّ  َوم ْسَتنِّريَة   م ْسَتضِّ ْلَمش ورَةِّ  ََتَسَّك وا.  َوالشََّفَقةِّ  اْلَمش ورَةِّ : بِّنَ ري ِّ  َجِّيعِّ  يفِّ  ابِّ
رَاج   َفهِّيَ  األ م ورِّ   (معر ب -لوح مقصود )  ."اْلَمْعرَِّفةَ  َوَتِّب   السَّبِّيلَ  تَ ْهدِّي إِّن ََّها اهلَِّدايَةِّ  سِّ

 
 

  بیت العدل: 
 ووصف" األمور مجیع يف يتشاوروا أن" على األحب اء وحث   لشريعته، األساسية املبادئ كأحد املشاورة هباءهللا حضرة سن  "  – 1

ا املشاورة  القواعد إحدى هي املشاورة أن   هللا أمر ول   حضرة وبني  ".  ابملعرفة وميّدهم الّسبیل، إىل يرشدهم اّلذي اهلدى سراج" أبّن 
 .البهائي   اإلداري   للن ظم األساسي ة

 
 أمه ي ة مؤك دا املشاورة، إجراء هبا ميكن ال يت الط رق إحدى( 99 وجواب سؤال" )وجواب سؤال" رسالة يف هباءهللا حضرة أوجز وقد
اذ يف اإلَجاع  على رد ا نزل الت وجيه هذا أن   األعظم العدل بيت وأوضح  .لألغلبي ة عندئذ الر أي يكون اإلَجاع تعذ ر فإن القرارات، اّت 

 لألحباء ميكن ال يت – الر وحاني ة احملافل ظهور أن   وأك د الر وحاني ة، احملافل أتسيس قبل ابملشاورة املتعل قة البهائي ة الت عاليم عن استفسار
 هذه ات باع فيمكنهم.  املشاورة خبصوص" وجواب سؤال" سالةر  يف املذكورة اخلطوات ات باع من مينعهم ال – دائما هبا االستعانة
 ( 52شرح ال –قدس الكتاب اال) " .ذلك شاءوا إذا الش خصي ة مشاكلهم يف يتشاورون عندما اخلطوات

 


