
1

دستور بيت العدل األعظم

الطبعة األولى باللغة العربية
 شهر المشيئة 156 بديع تشرين األول 1999م

من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل



2



3

دستور بيت العدل األعظم
الطبعة األولى باللغة العربية

 شهر المشيئة 156 بديع تشرين األول 1999م

من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل



4

      في يوم 26 تشرين الثاني )نوفمبر( من عام 1972م أرسل بيت 
العدل األعظم رسالة إلى كافة المحافل الروحانية المركزية في العالم 
يخبرها فيها بالنبأ السار عن إتمام إعداد دستور بيت العدل األعظم و 
يعني ذلك إنجاز أحد األهداف الهامة لمشروع التسع سنوات )1964-
1973م( صدر هذا الدستور أصال باللغة اإلنجليزية و نشر ألول مرة 
في رضوان عام 1973م و من ثم ترجم في المركز البهائي العالمي 
ب عليه من قبل بيت العدل األعظم كما ترجم  إلى اللغة الفارسية و صوِّ
إلى لغات عديدة، يصدر هذا المنشور الهام باللغة العربية و يطبع مع 
األحباء  حتى  أيدي  متناول  في  ليكون  الفارسي  و  االنجليزي  األصل 
يستفيدوا منه في الوصول إلى معرفة شاملة و واسعة لمكونات النظام 

اإلداري.

   أشار حضرة ولي أمر هللا إلى هذا الدستور »بالناموس األعظم« و تنبأ 
المركزية فسماه »بالناموس  الروحانيّة  المحافل  أما دستور  بصدوره، 
األكبر« و هو داللة على أهمية و عظمة هذا الرق المنشور و ضرورة 
تعمق األحباء في جميع بنوده و كلماته و مفاهيمه ألنه األساس الذي 
يرتكز عليه النظام اإلداري البهائي. و أخيراً  أن يعقد االحباء جلسات 

خاصة لدراسة و فهم مكونات هذا الدستور.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 6-5( 
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دستور بيت العدل األعظم
 

الميثاق

بسم هللا الفرد الواحد المقتدر العليم الحكيم
  »النور الساطع من أفق سماء العطاء و الصالة  المشرقة من مطلع 
إرادة هللا مالك ملكوت األسماء على الواسطة الكبرى و القلم األعلى 

الذي جعله هللا مطلع أسمائه الحسنى و مشرق صفاته العليا و به 
أشرق تور التوحيد من أفق العالم و حكم التفريد بين األمم الذين 

أقبلوا بوجوه نوراء إلى األفق األعلى و اعترفوا بما نطق به لسان 
البيان في ملكوت العرفان الملك و الملكوت و العظمة و الجبروت هلل 

المقتدر العزيز الفياض«.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 7( 
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   بقلوب مفعمة بالشكر و السرور نشهد على شمول الرحمة اإللهية و مطلق 
العدالة السماوية و تحقق الوعود اإللهية القديمة.

    إن حضرة بهاء هللا هو مصدر الوحي اإللهي في هذا اليوم و هو مطلع األمر 
و منبع العدل و مؤسس النظام البديع العالمي و ارفع لواء السالم األعظم         

ع دين هللا     و مصدر اإللهام و واضع أساس المدنية اإللهية في هذا العالم و مشرِّ
و قاضيه و مؤلف القلوب و محيي األمم، و قد أعلن عن ظهور الملكوت اإللهي 

على بسيط الغبراء و أنزل حدوده و احكامه و بيًّن أصوله و أوجد مؤسساته. 
و لكي يقود قواه المقدسة المنبعثة من ظهوره األعظم، لتظل جاريةً في مجراها 
نحو الجهة المقصودة لها، أسس عهداً متيناً و ميثاقاً غليظاً، و بالقوة الدافعة لهذا 
العهد ضمن  أصالة أمره الُمبين و كفل وحدته األساسية إبّان دورة مركز الميثاق 
و في عهد والية حضرة شوقي أفندي، و كان هذا العهد باعثاً لتقدم امره العزيز 
تقدماً عالمي النطاق. و استمرت قوة هذا الميثاق في تحقيق أهدافه الحيوية من 
خالل إجراءات يتخذها بيت العدل األعظم الذي يهدف أساساً، كأحد المرجعين 
اللذين نص عليهما حضرة بهاء هللا و حضرة عبد البهاء، إلى ضمان استمرارية 

القدرة اإللهية المتدفقة من مصدر الشريعة الربانيًّة و حفظ وحدة أتباعها 
و المحافظة على سالمة تعاليمها و مرونتها.

   يتفضل حضرة بهاء هللا قائالً:
إن دين هللا و مذهبه يهدف إلى حفظ العالم و اتحاده و اتفاقه و محبته و ألفته 
فال تجعلوه سبباً للنفاق و االختالف و الضغينة و البغضاء. هذا هو الصراط 
تزعزعه  ال  األساس  هذا  يشاد على  ما  و  المتين،  المحكم  األمر  و  المستقيم 

حوادث العالم و ال يتداعى بمرور الزمن«.
و كذلك يتفضل حضرة عبد البهاء:

مرجع الجميع كتاب األقدس و كل مسألة  غير منصوصة ترجع إلى بيت العدل 
األعظم«.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 10-8( 
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  إن مصدر سلطة بيت العدل األعظم و وظائفه و نطاق أعماله كلها منبعثة من 
اآليات المنزلة من يراعة حضرة بهاء هللا، فهذه اآليات الباهرات و ما بينّه و 
وّضحه مركز الميثاق و حضرة ولي أمر هللا، الذي هو المبيّن الوحيد المنصوص 
عليه بعد حضرة عبد البهاء، كل ذلك يعتبر مرجعاً مطاعاً لبيت العدل األعظم 
و أس أساسه. إن سلطة هذه النصوص المباركة سلطة مطلقة و قاطعة و هي 
المرجع الثابت الذي لن يتغير حتى يظهر في العالم مظهر أمر إلهي جديد بمشيئة 

هللا، و يوضع يومئذ زمام األمر و الحكم في قبضة قدرته.

  و بالنظر إلى عدم وجود ولي أمر يقوم مقام حضرة شوقي افندي بعد صعوده، 
فإن رئاسة أمر هللا ترجع إلى بيت العدل األعظم الذي هو الهيئة العليا و مرجع 
نشره   و  اإللهي  األمر  وحدة  على  الحفاظ  مسؤولية  إليه  تؤول  و  البهاء،  أهل 
خدمات  إدارة  الهيئة  هذه  إلى  ترجع  ذلك  على  و عالوة  ازدهاره.  و  تقدمه  و 
حضرات ايادي أمر هللا و تمشية أمورهم و ضمان استمرارية ما أوكل إليهم من 
مسؤوليات لحماية أمر هللا و نشره. و كذلك من مسؤوليات بيت العدل األعظم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسلم حقوق هللا و صرفها.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 11-10(
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صالحيات بيت العدل األعظم:

ضمان الحفاظ على النصوص المقدسة و حمايتها من التحريف و سوء التصرف،   •
تحليل اآليات و اآلثار المباركة و تصنيفها و تنسيقها، و الدفاع عن أمر هللا و حمايته   

و تخليصه من قيود القمع و االضطهاد.
و أيضاً رعاية مصالح أمر هللا و نشره و تبليغه و توسيع مؤسسات النظام اإلداري    •
و تقويمها، و التمهيد لتأسيس النظام البديع لحضرة بهاء هللا، و االهتمام بتحسين األخالق 
واالتصاف بصفات و خصائل رحمانية تتميز بها الحياة البهائية الفردية و الجماعية، و 
السعي الحثيث في تقوية أواصل التآلف و التفاهم بين األمم و الشعوب و استقرار السالم 

العالمي، و المجاهدة في سبيل تهذيب النفوس و تنويرها  و إصالح العالم و تقدمه.
المنصوصة، و نسخ و تغيير و  القوانين و األحكام غير  و ايضاً سن و تشريع   •
تعديل هذه القوانين التي سبق لبيت العدل أن سنها حسب اقتضاء العصر، و توضيح 
المواضيع المبهمة، و التشاور و اتخاذ القرار في جميع القضايا التي تسبب الخالف، 
و حفظ الحقوق الشخصية و ضمان الحرية و االبتكار لألفراد و المحافظة على شرف 

اإلنسان و تنمية األقطار و تعمير البلدان.
ترويج و تطبيق أحكام امر هللا و مبادئه، و الحفاظ على حسن األخالق و تعميمها   •
بموجب حدود هللا و سننه، و المحافظة على المركز الروحاني و اإلداري الدائم ألمر هللا 
في مدينتي عكا و حيفا و توسيع مرافه و تحسينها،   و ايضاً إدارة شؤون جامعة األحباء 

في العالم أجمع و توجيه فعاليات أهل البهاء و تنظيمها و تنسيقها و توحيدها
المؤسسات  و  الهيئات  لمراقبة   اإلجراءات  اتخاذ  و  الضرورية  المؤسسات  إنشاء  و   
األمريّة ، و ضمان القيام بواجباتها ضمن حدودها و اختصاصاتها، و توفير الوسائل 
الستالم التبرعات و عائدات االوقاف و الممتلكات األخرى التي وضعت تحت إشرافه 

ثم إدارتها و صرفها.
كسر  في  العقوبات  تحديد  و  عليه،  تعرض  التي  الخالفات  في  الفصل  أيضاً  و   •
لتنفيذ القرارات الصادرة و العمل  الفعالة  الحدود و األحكام اإللهية، و إيجاد الوسائل 
على حل الخالفات و الحكم في المنازعات الحاصلة بين البرية و ترويج العدالة اإللهية 
و حمايتها، و هي الضمان الوحيد لتامين سيادة القانون و النظام و تثبيت دعائمها في 

العالم.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 13-11(
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وضع اول دستور لبيت العدل األعظم سنة 1972م

  تم انتخاب بيت العدل األعظم ألول مرة في اليوم األول من عيد الرضوان من سنة مائة 
و عشرين بديع عندما قام أعضاء المحافل الروحانية المركزية، طبقاً لنصوص ألواح 
الوصايا لحضرة عبد البهاء و استجابة لدعوة حضرات أيادي أمر هللا، الحّراس الكبار 
لدين حضرة بهاء هللا الجنيني العالمي، بإيجاد هذا »التاج الجليل« للمؤسسات اإلدارية 
و هو بمثابة أساس و مقدمة للنظام البديع العالمي. اآلن  و بناء عليه نحن أعضاء بيت 
العدل األعظم اتباعاً ألمر هللا و متوكلين عليه نوقّع و نختم ذيل هذا الميثاق الذي يليه 

النظام الداخلي و هما معاً يعتبران دستور بيت العدل األعظم.)التوقيع(
1-هيو شانس

2-هوشمند فتح أعظم.
3-أموز جبسون.
4-ديفيد هوفمان.

5-بورا كافلين
6-علي نخجواني

7-ديفيد رو
8-إيان سمبل

9-شارلز ولكت
  تم التوقيع على هذه الوثيقة في مدينة حيفا في الرابع من شهر القول من سنة مائة و تسع 

و عشرين بديع الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1972 ميالدية.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 16-15(
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النظام الداخلي

 لبيت العدل األعظم
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مقدمـــــــــــــــة:

  إن بيت العدل االعظم  هو الهيئة العليا للنظام اإلداري، ذلك النظام الذي بينت بصورة 
واضحة خصائصه البارزة و سلطته و أسلوب عمله في اآليات النازلة و التبيينات 

و التفاسير المقدسة المنصوصة.
  فمن جهة يتكون هذا النظام اإلداري من سلسلة من الهيئات المنتخبة العالمية 

القضائية  و  التنفيذية  و  التشريعية  السلطات  إليها  ترجع  التي  المحلية  و  المركزية  و 
للجامعة البهائية، و من جهة أخرى يضم ثلة من النفوس الممتازة المخلصة الذين عينوا 
لإليفاء بمسؤوليتين محددتين هما حفظ و حراسة أمر حضرة بهاء هللا في ظلِّ إرشاد 

المرجع األعلى ألمر هللا.
  النظام اإلداري هو نواة و نموذج النظام البديع لحضرة بهاء هللا، و هو ذو نمو ذاتي 
و بقوة دافعة إلهية و سوف يتسع نطاق مؤسساته و تمتد فروعه و تشعباتها و تتنوع 
وظائفه و تتضاعف فعاليته طبقاً لإلدارة المقدسة لحضرة بهاء هللا و مبادئه و أهدافه التي 

اتى بها لتقدم الجنس البشري.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 18-17(
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المادة األولى-العضوية في الجامعة البهائية:

   تتكون الجامعة البهائية من األفراد الذين يعتبرهم بيت العدل االعظم حائزين للشروط 
الالزمة لإليمان و العمل بموجب الشريعة البهائية.

البند األول:
  حتى يكون الفرد البهائي مؤهالً للتصويت و االنتخاب يجب أن يكون بالغاً سن الواحدة 

و العشرين.
البند الثاني:

   إن حقوق أفراد البهائيين و امتيازاتهم و واجباتهم هي تلك التي نصت عليها اآلثار 
المباركة لحضرة بهاء هللا و حضرة عبد البهاء و حضرة شوقي افندي و أقرها بيت 

العدل األعظم.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 19-18(
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المادة الثانية-المحافل الروحانية المحلية:

   حينما يتجاوز عدد البهائيين القاطنين في منطقة ما عن تسعة أشخاص ممن بلغوا سن 
الواحد و العشرين، لهم أن يجتمعوا في أول أيام عيد الرضوان و ينتخبوا هيئة إدارية 

محلية مكونة من تسعة أعضاء تسمى المحفل الروحاني للبهائيين لتلك المنطقة.
  و بعد ذلك يعاد انتخابها كل سنة في اليوم األول من عيد الرضوان، و يبقى المنتخبون 
عدد  كان  إذا  أما  يخلفهم.  من  ينتخب  أن  إلى  أو  واحد  عام  لمدة  المحفل  في عضوية 
البهائيين البالغين في اية منطقة تسعة تماماً، فهذه النفوس التسعة تجتمع في اليوم األول 

من عيد الرضوان و تعلن عن تشكيل محفلها الروحاني.
البند األول:

   إن الوظائف و الصالحيات العامة لكل محفل روحاني محلي هي ما نص عليها في 
اآلثار المباركة لحضرة بهاء هللا و حضرة عبد البهاء و حضرة شوقي أفندي و ما اقره 

بيت العدل األعظم.
البند الثاني:

  للمحفل الروحاني المحلي أن يمارس سلطة كاملة في كافة الشؤون و الخدمات األمريّة  
في منطقته و ذلك وفقاً لألصول المدونة في الدستور البهائي المحلي,

البند الثالث:
  يعين المحفل الروحاني المركزي نطاق سلطة المحفل الروحاني المحلي و ذلك وفقاً 

لألصول التي يقرها بيت العدل األعظم لكل بلد.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 20-19(
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المادة الثالثة-المحافل الروحانية المركزية

إقليم،  أو  بلد  أي  في  مركزي  روحاني  محفل  تشكيل  األعظم  العدل  بيت  أقر  إذا      
على افراد الجامعة البهائية في ذلك البلد أن ينتخبوا وكالءهم للمؤتمر المركزي حسب 
الترتيب و الموعد اللذين يحددهما بيت العدل األعظم. و هؤالء الوكالء بدورهم ينتخبون 

هيئة مكونة من تسعة أفراد تسمى المحفل الروحاني المركزي لذلك البلد أو اإلقليم، 
و ذلك وفقاً لألصول المرعية في الدستور البهائي المركزي لذلك البلد أول اإلقليم. 

و يبقى المنتخبون في عضوية المحفل لمدة عام واحد أو غلى أن ينتخب من يخلفهم.
البند األول

  إن الوظائف و الصالحيات العامة لمحافل الروحانية المركزية هي ما نص عليها في 
اآلثار المباركة لحضرة عبد البهاء و حضرة شوقي افندي و ما اقره بيت العدل األعظم.

البند الثاني:
  للمحفل الروحاني المركزي السلطة التامة في إدارة كافة الشؤون و األعمال التابعة 
للجامعة البهائية في منطقته، و عليه أن يسعى سعياً حثيثاً لتشويق المحافل الروحانية 
المحلية و افراد األحباء فيها لتوحيد أعمالهم و تنظيم جهودهم المتنوعة، و يعاضدهم 
بكافة الوسائل الممكنة لترويج وحدة العالم اإلنساني. و باإلضافة إلى ذلك يعتبر المحفل 
الروحاني المركزي ممثالً لجامعته في عالقتها بالجامعات البهائية المركزية األخرى و 

بيت العدل األعظم.
البند الثالث:

يعين بيت العدل األعظم نطاق إدارة كل محفل روحاني مركزي.
البند الرابع:

إن الواجب الرئيسي للمؤتمر الروحاني المركزي هو المشورة حول األنشطة  و الخطط  
و السياسات األمرية، و كذلك انتخاب أعضاء المحفل الروحاني المركزي وفقاً للدستور 

المدون للجامعة البهائية المركزية.
إذا رأى المحفل الروحاني المركزي أن انعقاد مؤتمر الوكالء ليس ممكناً في ذلك  )أ ( 
العام أو ليس من الحكمة انعقاده، فله أن يتخذ التدابير الالزمة إلجراء االنتخاب السنوي 

و سائر األمور المهمة للمؤتمر المركزي.
وكالء  من  بتصويت  المركزي  الروحاني  المحفل  عضوية  في  الشواغر  تمأل  )ب (  
المؤتمر المركزي الذين انتخبوا المحفل نفسه على أن يجرى التصويت بالمراسلة او 

بأية طريقة أخرى يقرها المحفل الروحاني المركزي.
)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 

األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 23-21(
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المادة الرابعة-واجبات أعضاء المحافل الروحانية

   من ابرز الواجبات المقدسة الملقاة على عاتق أعضاء المحافل الروحانية، الذين عهد 
إليهم مسؤولية تمهيد و توجيه و تنسيق األمور األمرية ، السعي بكل قواهم في كسب 
ثقة و محبة أولئك الذين يخدمونهم، و أن يتحروا المشاعر السائدة و يدركوا برؤية ثاقبة 
اآلراء الشخصية ألولئك الذين يفخر أعضاء المحافل بإدارة شؤونهم و ترويجها، و أن 
تكون مداوالتهم و إدارتهم لألمور منزهة و مقدسة عن شائبة التفرد أو التعالي أو شبهة 

السرية أو خلق جو يتسم بالتحكم و االستبداد في الرأي.
   و عليهم أن يبتعدوا تماماً عن كل عمل أو قول قد تفوح منه رائحة الغايات الشخصيّة 
و األنانيَّة و التعصب. و مع أن اتخاذ القرار النهائي حق مقدس لهم، فإن عليهم أن يفتحوا 
أبواب الحوار و المشورة مع أفراد األحباء، و يصغوا باهتمام إلى شكواهم و تظلماتهم، 
و يرحبوا باقتراحاتهم و آرائهم، و يرسخوا شعور التعاون و التعاضد و المشاركة في 

األمور و حسن التفاهم و الثقة المتبادلة فيما بينهم و بين سائر األحباء.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 24-23(
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المادة الخامسة-بيت العدل األعظم

    تتكون هيئة بيت العدل األعظم من تسعة أعضاء من الرجال الذين يتم انتخابهم من 
أفراد الجامعة البهائية حسب الترتيب التالي:

البند األول-االنتخابات
    ينتخب أعضاء بيت العدل األعظم بواسطة أعضاء المحافل الروحانية المركزية  

 و ذلك في مؤتمر بهائي عالمي و باقتراع سري:

اتخذ بيت  إذا  العدل األعظم كل خمس سنوات مرة واحدة إال  انتخاب بيت  يعاد  )أ ( 
العدل األعظم قراراً خالفه. و سيبقى المنتخبون أعضاء حتى يتم انتخاب من يخلفهم و 

يجتمعوا في أول جلسة لهم. 
العدل األعظم، و  بيت  إلى  المركزية أسماء أعضائها  الروحانية  المحافل  ترسل  )ب ( 
ذلك بعد توجيه الدعوة إليها لالشتراك في المؤتمر العالمي. و من صالحيات بيت العدل 
األعظم أن يبت فيما إذا كان الوكالء قادرين على التصويت و الحضور في المؤتمر 

العالمي.
)ج( إن الوظيفة األساسية للمؤتمر العالمي هي انتخاب أعضاء بيت العدل األعظم، و 
التوصيات و  العالم أجمع، و رفع  البهائي في  التابعة لألمر  القضايا  المشورة في  عقد 

االقتراحات إلى بيت العدل األعظم لدراستها.
)د( تعقد جلسات المؤتمر العالمي  بالطريقة التي يقررها بيت العدل األعظم من وقت 

آلخر.
)هـ( يتخذ بيت العدل األعظم اإلجراءات الالزمة ألولئك الوكالء الذين ليس باستطاعتهم 
بيت  النتخاب  أصواتهم  إرسال  من  يتمكنوا  حتى  العالمي  للمؤتمر  شخصياً  الحضور 

العدل األعظم.
 )و( إن رأى بيت العدل األعظم عند حلول االنتخابات أن انعقاد المؤتمر العالمي أمر 

غير عملي أو مخالف لحكمة، عندئذ سيحدد كيفية إجراء االنتخابات.
فرز  هيئة  على  و  االنتخاب،  يوم  في  تعدادها  و  الناخبين  أصوات  فحص  يجب  )ز( 

األصوات التي عينت طبقاً لتعليمات بيت العدل األعظم أن تصادق على النتيجة.
)حـ( إذا أرسل عضو من اعضاء المحفل الروحاني المركزي صوته بواسطة البريد، ثم 
خرج من عضوية المحفل الروحاني المركزي في الفترة ما بين إبداء صوته حتى موعد 
فرز االصوات، فسيؤخذ بصوته للفرز إال إذا وصل إلى هيئة الفرز صوت العضو الذي 

انتخب بدالً عنه في الفترة نفسها.
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)ط( إذا لم تكتمل هيئة بيت العدل األعظم في التصويت األول، بسبب حصول تساو في 
األصوات، يجب التصويت مرة اخرى أو عدة مرات بين الذين تعادلت أصواتهم و ذلك 
العدل األعظم. و في هذا االنتخاب اإلضافي سيكون  ينتخب جميع أعضاء بيت  حتى 
الناخبون هم أعضاء المحافل الروحانية المركزية في الوقت الذي يتم فيه كل انتخاب 

الحق.
البند الثاني-شغر العضوية

  تعتبر العضوية شاغرة في بيت العدل  األعظم عند وفاة عضو من اعضائه أو شموله 
بإحدى الحاالت التالية:

العضو  هذا  ارتكب  إذا  أعضائه  من  اي عضو  عزل  األعظم  العدل  لبيت  يحق  )أ ( 
خطيئة يعود ضررها على العموم.

يمكن لبيت العدل األعظم حسب قراره و حكمه أن يعفي أي عضو من اعضائه  )ب ( 
من العضوية  و يعلن بأن مكانه أصبح شاغراً إن رأى بأن ذلك العضو أصبح غير قادر 

على القيام بمهام عضويته.
)جـ( إذا وافق بيت العدل األعظم على استقالته بناًء على طلبه.

البند الثالث –االنتخابات التكميلية
  عندما يصبح مكان العضوية شاغراً يعلن بيت العدل االعظم عن ذلك في أقرب فرصة 
ممكنة و يدعو لالنتخاب تكميلي، إال إذا حدث ذلك في موعد قريب لالنتخابات المقررة 
لجميع األعضاء و ذلك حسب ما يراه بيت العدل األعظم. و في مثل هذه الحالة يمكن له 
ان يرجئ االنتخاب التكميلي حتى موعد االنتخاب المقرر لجميع األعضاء. و في حال 
إجراء االنتخاب التكميلي سيكون الناخبون هم أعضاء المحافل الروحانية المركزية في 

ذلك الوقت.
البند الرابع-الجلسات

بعد انتخاب بيت العدل األعظم، يدعو العضو الحائز على أكثرية األصوات إلى  )أ ( 
عقد أولى جلسات بيت العدل األعظم. و في حالة غيابه و عدم استطاعته الحضور يبادر 
بالدعوة العضو الذي يليه في األكثرية، و إذا تساوت أصوات عضوين أو أكثر يعين 

أحدهما بالقرعة. أما الجلسات التالية فتعقد طبقاً لما يقرره بيت العدل األعظم.
)ب (  ال تمييز بين أعضاء بيت العدل األعظم فيما يتعلق بالوظائف التنفيذية، و له أن 

يقرر ما يراه مناسباً بين الحين و اآلخر إلدارة جلساته و تنظيم فعاليته.
)ج( يؤدي بيت العدل األعظم مهمته بالمشورة و بحضور كامل األعضاء إال إذا قرر 
بيت العدل األعظم أن يكون النصاب أقل من تسعة من حين آلخر، و ذلك لبحث و اتخاذ 

القرارات في أمور محددة و معينة.
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)ط( إذا لم تكتمل هيئة بيت العدل األعظم في التصويت األول، بسبب حصول تساو في 
األصوات، يجب التصويت مرة اخرى أو عدة مرات بين الذين تعادلت أصواتهم و ذلك 
العدل األعظم. و في هذا االنتخاب اإلضافي سيكون  ينتخب جميع أعضاء بيت  حتى 
الناخبون هم أعضاء المحافل الروحانية المركزية في الوقت الذي يتم فيه كل انتخاب 

الحق.
البند الثاني-شغر العضوية

  تعتبر العضوية شاغرة في بيت العدل  األعظم عند وفاة عضو من اعضائه أو شموله 
بإحدى الحاالت التالية:

العضو  هذا  ارتكب  إذا  أعضائه  من  اي عضو  عزل  األعظم  العدل  لبيت  يحق  )أ ( 
خطيئة يعود ضررها على العموم.

يمكن لبيت العدل األعظم حسب قراره و حكمه أن يعفي أي عضو من اعضائه  )ب ( 
من العضوية  و يعلن بأن مكانه أصبح شاغراً إن رأى بأن ذلك العضو أصبح غير قادر 

على القيام بمهام عضويته.
)جـ( إذا وافق بيت العدل األعظم على استقالته بناًء على طلبه.

البند الثالث –االنتخابات التكميلية
  عندما يصبح مكان العضوية شاغراً يعلن بيت العدل االعظم عن ذلك في أقرب فرصة 
ممكنة و يدعو لالنتخاب تكميلي، إال إذا حدث ذلك في موعد قريب لالنتخابات المقررة 
لجميع األعضاء و ذلك حسب ما يراه بيت العدل األعظم. و في مثل هذه الحالة يمكن له 
ان يرجئ االنتخاب التكميلي حتى موعد االنتخاب المقرر لجميع األعضاء. و في حال 
إجراء االنتخاب التكميلي سيكون الناخبون هم أعضاء المحافل الروحانية المركزية في 

ذلك الوقت.
البند الرابع-الجلسات

بعد انتخاب بيت العدل األعظم، يدعو العضو الحائز على أكثرية األصوات إلى  )أ ( 
عقد أولى جلسات بيت العدل األعظم. و في حالة غيابه و عدم استطاعته الحضور يبادر 
بالدعوة العضو الذي يليه في األكثرية، و إذا تساوت أصوات عضوين أو أكثر يعين 

أحدهما بالقرعة. أما الجلسات التالية فتعقد طبقاً لما يقرره بيت العدل األعظم.
)ب (  ال تمييز بين أعضاء بيت العدل األعظم فيما يتعلق بالوظائف التنفيذية، و له أن 

يقرر ما يراه مناسباً بين الحين و اآلخر إلدارة جلساته و تنظيم فعاليته.
)ج( يؤدي بيت العدل األعظم مهمته بالمشورة و بحضور كامل األعضاء إال إذا قرر 
بيت العدل األعظم أن يكون النصاب أقل من تسعة من حين آلخر، و ذلك لبحث و اتخاذ 

القرارات في أمور محددة و معينة.
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البند الخامس-التوقيع
 The Universal House of( إن توقيع بيت العدل األعظم باللغة اإلنجليزية هو  

Justice(, و باللغة الفارسية )بيت العدل االعظم(.و يوقِّع التوقيع المشار إليه أحد 
األعضاء في ذيل األوراق بعد إذن بيت العدل األعظم، و يختم بواسطة ختم خاص 

بيت العدل األعظم.
البند السادس-السجالت

  يضع بيت العدل األعظم بين الحين و اآلخر اإلجراءات المناسبة لتسجيل قراراته  
و تثبيتها حسب األصول.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 31-25(
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المادة السادسة-االنتخابات البهائية

     من أجل المحافظة على السمة الروحانية و أهداف االنتخابات البهائية، يجب تجنب 
أي نوع من أنواع الترشيح أو الدعاية أو أي إجراء أو نشاط من شأنه أن يشوه ذلك 
الهدف و تلك السمة. كما يجب أن يسود أثناء االنتخابات جو من الهدوء و الدعاء حتى 

يستطيع كل ناخب أن ينتخب فقط أولئك الذين ألهمته المناجاة و التأمل أن ينتخبهم.

البند األول:
          جميع االنتخابات البهائية تتم باالقتراع السري و حسب نظام األغلبية النسبية ما 

عدا انتخاب الوظائف التنفيذية للمحافل الروحانية المحلية و المركزية و اللجان.
البند الثاني:

         يتم انتخاب الوظائف التنفيذية للمحافل الروحانية و اللجان حسب نظام األغلبية 
المطلقة و باقتراع سري.

البند الثالث:
       في حالة عدم انتخاب جميع أعضاء الهيئة )المحفل أو غيره(  في االقتراع األول، 
بسبب وجود تساٍو في األصوات، يتم االنتخاب مجدداً بين الذين تساوت أصواتهم مرة 

أو أكثر حتى يتم انتخاب جميع األعضاء.
البند الرابع:

    ال يجوز للفرد البهائي أن يتنازل عن حقه االنتخابي و مسؤوليته لصالح شخص آخر، 
أو يقوم بهذا الواجب بالوكالة عن شخص آخر.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 33-31(
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المادة السابعة-حق إعادة النظر

        يحق لبيت العدل االعظم أن يعيد النظر في قرارات المحافل الروحانية المركزية أو 
المحلية أو ما تتخذه من إجراءات،  و يمكنه أن يوافق على تلك القرارات و اإلجراءات 
أو يعدلها  أو يلغيها، و له حق التدخل في كل قضية أغفل محفل روحاني ما في بحثها و 
اتخاذ القرار الالزم بشأنها، و له أن يأمر ذلك المحفل ليقوم بواجبه أو يتخذ اإلجراءات 

الالزمة بنفسه مباشرة حسبما يرتئيه.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 33(
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المادة الثامنة-االستئناف

  يكون حق االستئناف محفوظاً، و يمارس طبقاً لإلجراءات و في الحاالت التالية:
البند األول:

يمكن لكل فرد من افراد الجامعة البهائية أن يستأنف قرار محفله الروحاني المحلي  )أ ( 
أمام المحفل الروحاني المركزي الذي يمكنه أن ينظر في القضية بنفسه أو يحيلها إلى 
المحفل المحلي إلعادة النظر فيها. و إذا كان لهذا االستئناف عالقة بعضوية فرد في 

الجامعة البهائية، فعلى المحفل الروحاني المركزي أن يتولى القضية بنفسه 
و يحكم فيها.

)ب (  يمكن لكل فرد بهائي أن يستأنف قرار محفله الروحاني المركزي أمام بيت العدل 
األعظم الذي إما أن يتولى القضية بنفسه أو يحيلها إلى المحفل الروحاني المركزي ذاته 

التخاذ القرار النهائي بشأنها
المحافل  تلك  تستطع  لم  و  أكثر،  أو  محفلين  بين  نزاع  و  وقوع خالف  حالة  في  )ج( 
المركزي  الروحاني  المحفل  إلى  القضية  أن يحيل  فبإمكان كل محفل  المتنازعة حله، 
الذي يتولى الحكم في القضية. و إن رأى أي محفل من هذه المحافل أن القرار الصادر 
من المحفل المركزي ال يرضيه، أو اعتبر ما قام به المحفل المركزي له تأثير ضار على 
حفظ وحدة جامعته المحلية، و لم تنجح المساعي الحثيثة المبذولة في إزالة الخالف، يحق 
لذلك المحفل المحلي أن يستأنف القضية أمام بيت العدل االعظم . و في هذه الحالة يتولى 
بيت العدل األعظم بنفسه الحكم في القضية أو يحيلها إلى المحفل الروحاني المركزي 

نفسه التخاذ القرار النهائي.

البند الثاني:
     على المستأنف، سواء كان فرداً أم هيئة، أن يستأنف أوالً أمام المحفل الذي اتخذ 

القرار، سواًء إلعادة النظر بواسطة ذلك المحفل أو لرفع الموضوع إلى هيئة أعلى. 
و في الحالة االخيرة فإن المحفل مكلف بتقديم االستئناف مع جميع تفاصيله و شروحه. 
خالل  ذلك  عن  امتنع  أو  منه  أعلى  مرجع  إلى  االستئناف  تقديم  المحفل  رفض  إن  و 
فترة زمنية معقولة، يمكن للمستأنف أن يرفع القضية إلى سلطة أعلى من ذلك المرجع 

مباشرة.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 35-33(
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المادة التاسعة-هيئات المستشارين

أوجد بيت العدل االعظم مؤسسة هيئات المستشارين لكي تستمّر الوظائف الموكلة 
لحضرات أيادي أمر هللا:

  و هي صيانة األمر المبارك و نشره، و يعيَن بيت العدل األعظم أعضاء هذه 
الهيئات.

البند األول:
  يعين بيت العدل األعظم مدة خدمة المستشار و عدد المستشارين في كل هيئة، 

و نطاق و حدود عمل كل هيئة مستشارين.
البند الثاني:

   إذا انتقل المستشار من المنطقة التي حددت لخدماته يفقد عضويته في الهيئة.
البند الثالث:

   إن رتبة المستشار و وظائفه الخاصة تعفيه من العضوية في المؤسسات المحلية 
و المركزية و في حالة انتخابه لعضوية بيت العدل األعظم يعتبر معفياً من عضوية 

هيئة المستشارين.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 37-36(
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المادة العاشرة -هيئات المعاونين

ستكون هناك هيئتان للمعاونين لكل منطقة، إحداهما لصيانة األمر الكريم و األخرى 
لنشره و ترويجه. و يعين بيت العدل االعظم العدد الالزم لكل هيئة. و يعمل أعضاء 

هيئات المعاونين تحت توجيه و إشراف هيئات المستشارين القارية، و هم بمثابة 
الوكالء و المساعدين و المستشارين لهم.

البند األول
    تعين هيئة المستشارين القارية أعضاء هيئات المعاونين من بين األحباء القاطنين 

في المنطقة.
البند الثاني

   تخصص لكل عضو هيئة معاونين منطقة خدمة معينة، وال يستطيع الخدمة خارج 
نطاق تلك المنطقة، إال إذا أوكلت إليه مهمة خاصة بواسطة حضرات المستشارين.

البند الثالث
يجوز لعضو هيئة المعاونين أن يُنتخب في المؤسسات اإلدارية و لكن إذا انتُخب 

عضواً في هيئة إدارية، سواء على مستوى المحلي أو المركزي، عليه أن يقرر في 
أية جهة يرغب الخدمة ألن الجمع بينهما غير جائز. ولكن إذا انتخب عضواً في بيت 

العدل األعظم يعفى من عضوية هيئة المعاونين.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل 
الطبعة األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 38-37(

المادة الحادية عشرة –التعديل

  يمكن لهذا الدستور أن يعدل بقرار من بيت العدل األعظم و بحضور كافة أعضائه.

)كتاب دستور بيت العدل األعظم من منشورات دار النشر البهائية في البرازيل الطبعة 
األولى شهر المشيئة 156 بديع –تشرين األول 1999م ص 38(
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