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تعريف الكتاب
كXXان مXXن الّ X
روري قXXبل إعXXادة طXXبع الXXكتاب األقXXدس ونشXXره عXXلى نXXطاق واسXXع أن ُتXXترجXXم آيXXات
Xض
ّ
ه XXذا ال XXكتاب امل XXبارك ب XXكام XXلها إل XXى ال ّ Xلغات األس XXاس ّ Xية ا ّلXXتي ت XXنطق ب XXها ج XXموع امل XXؤم XXنني ب XXرس XXال XXة
ح XXضرة ب XXهاء اهلل ،ح Xتّى ي XXتاح لج XXميع ع XXناص XXر ه XXذا امل XXجتمع ال XXعامل Xيّ أن ت XXحيط ع XXلما ً ب XXأح XXكام XXه
Xضمنت أهXXداف
اإللXXه ّية ،وتXXسعى مXXعا ً لXXلعيش وفXXقا ً ملXXقتضياتXXها .وتXXمهيدا ً لهXXذه الخXXطوة الXXها ّمXXة تّ X
خّ X
Xسنوات العشXXر ا ّلXXتي أعXXلنها حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل عXXام 1953م إعXXداد مXXل ّ
خص مXXصنّف
طة الّ X
ألحXXكام الXXكتاب األقXXدس وأوامXXره ،وشXXرع حXXضرتXXه فXXي إعXXداد هXXذا املXXل ّ
خص بXXنفسه ،إالّ أ ّن املXXن ّية
فاستمرت الXجهود مXن بXعده عXلى نXفس املXنوال
واتXته عXام 1957م قXبل إنXجاز هXذا الXعمل الجXليل،
ّ
ا ّXلXذي نXهجه ،حXتّى تّ Xم نشXر حXصيلة هXذا الجهXد عXام 1973م فXي مجّ Xلد جXمع – فXضالً عXن هXذه
ال XXخالص XXة – ح XXاش XXي ًة ،ومج XXموعً X Xة م XXنتخب ًة م XXن آي XXات ال XXكتاب ،س XXبق أن ت XXرج XXمها ح XXضرت XXه إل XXى
اإلنجXXليز ّيXXة و ُنشXXرت فXXي كXXتب مXXختلفة .ولXXم يXXقتصر هXXذا املXXل ّ
خص عXXلى األحXXكام واألوامXXر املXXن ّزلXXة
فXXي الXXكتاب فحسXXب ،بXXل شXXمل أيXXضا ً تXXفصيلها الXXوارد فXXي رسXXالXXة "سXXؤال وجXXواب" ،ا ّلXXتي تXXعتبر
ملحقا ً للكتاب األقدس.
وفXي عXام 1986م رأى بXيت الXعدل األعXظم أ ّنXه قXد حXان الXوقXت ا ّXلXذي أصXبحت فXيه تXرجXمة الXنّصّ
الXكامXل لXلكتاب األقXدس أمXرا ً مXمكنا ً والزمXاً ،وجXعل ذلXك هXدفXا ً مXن أهXداف خّ X
السXت
Xسنوات ّ X X
طة ال ّ
)1986م1992-م( .وفXي أواخXر عXام 1992م ُنشXرت الXتّرجXمة اإلنجXليز ّيXة لXلكتاب ،وبXدأت عXقب
XاصXXة إلعXXادة طXXبع
ذلXXك تXXرجXXمته إلXXى لXXغات الXXعالXXم األخXXرى .ثّ Xم عXّ Xني بXXيت الXXعدل األعXXظم لXXجنة خX X ّ X
الXكتاب األقXدس بXالّ Xلغة الXعربّ Xية ،وهXي الّ Xلغة ا ّXلXتي أنXزل بXها ،وسXمح لهXذه الّ Xلجنة أن تسXتأنXس فXي
والشXرح والحواشي ا ّلXتي حوتها التّرجمة اإلنجليز ّيXة ،مع
ّX X
أعمالها بما تراه مناسبا ً من املق ّدمات
مراعاة خصائص الفكر العربيّ ،حتّى تنسجم مقتبساتها مع طابع الكتاب الكريم وأسلوبه.
وع XXمالً ب XXتوج XXيه ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل زُ ّودت ت XXراج XXم ال XXكتاب األق XXدس ب XXإي XXضاح XXات أو ح XXواشٍ
XسابXقة فXهم مXا قXد يXصعب عXليهم مXن
Xلمني بXاملXفاهXيم وال ّXرسXوم الّ XديXن ّية ّX X
للشXرائXع ال ّ
تس ّXهXل لXغير امل ّ
الشXرح تXقديXم بXيان جXامXع كXامXل آليXاتXه .وبXما
آيXات الXكتاب ،دون أن يXكون املXقصود مXن هXذا ّ X X
Xماوي يXنبغي أن تXق ّدم آيXاتXه املXباركXة عXلى نXحو يXوفّXر لXلقارئ تXالوة سهXلة
أنّXنا بXصدد كXتاب س
ّ
ؤي أالّ تXXزدحXXم صXXفحاتXXه بXXأرقXXام
وإلXXهام Xا ً روحXXان Xيّا ً – أيّ Xا ً كXXانXXت ال ّ Xلغة ا ّلXXتي يُXXترجXXم إلXXيها – ُر َ
الش XXرح ف XXي ب XXاب
وج XXمع ه XXذا ّX X
ال XXحواش XXي ك XXما ه XXو مX Xتّبع ف XXي امل XXطبوع XXات واألب XXحاث ال XXعلميّةX ُ ،
خاص يلي "خالصة أحكام الكتاب األقدس وأوامره".
جXمعت آيXات الXكتاب املXترجXمة إلXى اإلنجXليزيّXة فXي فXقرات –
وتXيسيرا ً عXلى الXقارئ األجXنبيّX ُ ،
كXXما جXXرت الXXعادة فXXي كXXتبهم – دون املXXساس بXXترتXXيبها الXXوارد فXXي األصXXل الXXعرب Xيّ ،ووضXXعت
الصفحات لتسهل اإلحالة إليها في ّ
الشرح سالف الذّكر.
أرقام هذه الفقرات في هوامش ّ

٣

الش XXرح ف XXي ف XXقرات م XXترادف XXة األرق XXام ،ي XXتص ّدر كX Xالًّ م XXنها ج XXزء م XXن اآلي XXة ا ّل XXتي ي XXعنيها
ورتّ XXب ّX X
ُ
الش XXرح ،وي XXتلوه XXا رق XXم ال XXفقرة ا ّل XXتي وردت ف XXيها اآلي XXات املش XXروح XXة ،وب XXذا تسه XXل اإلح XXال XXة م XXن
ّX X
الشXرح مسXتقالًّ – إن شXاء
اآليXات إلXى شXرحXها أو الXعكس ،كXما يXتسنّى لXلقارئ أيXضا ً دراسXة ّX X
ص.
الرجوع تكرارا ً إلى الن ّ ّ
ذلك – دون ّ
الشXXرح مXXن مXXعلومXXات هXXا ّمXXة ال شXّ Xك فXXي فXXائXXدتXXها لXXلقارئ الXXعرب Xيّ ُرؤي
ونXXظرا ً ملXXا يXXحويXXه هXXذا ّ X
إضXXافXXتها إلXXى ال Xطّبعة الXXعرب Xيّة ،بXXعد "خXXالصXXة أحXXكام الXXكتاب األقXXدس وأوامXXره" ،ولXXكن بXXقي
Xقسم إلXX Xى فXX Xقرات ،وإنّXX Xما
Xص الXX Xكتاب األقXX Xدس عXX Xلى صXX XورتXX Xه ا ّلXX Xتي أنXX Xزل عXX Xليها دون أن يّ X X
نّ X X
وض XXعت أرق XXام ه XXذه ال XXفقرات ف XXي ال XXهوام XXش م XXقاب XXلة م XXوض XXع اآلي XXة ا ّلXXتي ب XXدأت ب XXها ال XXفقرة ف XXي
ص املترجم.
الن ّ ّ
وسيجXX Xد الXX Xقارئ فXX Xي وصXX Xف حXX Xضرة ول X Xيّ أمXX Xر اهلل لXX Xلكتاب األقXX Xدس – ا ّلXX Xذي يXX Xلي ال X XتّقديXX Xم
مXXباشXXرة – عXXون Xا ً كXXبيرا ً فXXي إدراك مXXنزلXXة ذلXXك الXXكتاب املXXبارك ،فXXقد أفXXاض حXXضرتXXه فXXي بXXيان
أهXّ Xم ّية الXXكتاب ،وإظXXهار خXXصائXXصه ،وتXXشخيص مXXوضXXوعXXاتXXه الXXعديXXدة .والXXوصXXف املXXذكXXور هXXو
تXرجXمة جXديXدة لXنبذة مXقتبسة مXن كXتاب حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي تXاريXخ الXقرن الXبهائXيّ األ ّول،
وا ّلذي نُشر بعنوان " ،"God Passes Byوتُعرف ترجمته العربيّة بكتاب "القرن البديع".
Xص ال XXكتاب امل XXبارك م XXباش XXرة ب XXعضا ً م XXن آث XXار
Xصفحات ا ّل XXتي ت XXلي ن ّ X
وسيج XXد ال XXقارئ ف XXي ال ّ X
Xصل
حXXضرة بXXهاء اهلل ا ّلXXتي تُXXع ّد مXXن مXXلحقات الXXكتاب ،وكXXذلXXك رسXXالXXة "سXXؤال وجXXواب" ا ّلXXتي فّ X
فXXيها حXXضرتXXه بXXال ّ Xلغة الXXفارس Xيّة بXXعض أحXXكام الXXكتاب ر ّدا ً عXXلى أسXXئلة املسXXتفسريXXن ،وتُنشXXر
تXXرجXXمتها الXXعربّ Xية أل ّول مXّ Xرة .أ ّمXXا "خXXالصXXة أحXXكام الXXكتاب األقXXدس وأوامXXره" ،الXتّالXXية لXXرسXXالXXة
"سXؤال وجXواب" فسيجXد الXقارئ فXيها عXونXا ً آخXر لXلوصXول بيسXر إلXى فXكرة عXا ّXمXة ملXضمون هXذا
الXXكتاب الXXكريXXم ،كXXما سيس ّهXXل الفهXXرس الXXعام املXXلحق بهXXذا املج ّ Xلد االهXXتداء إلXXى املXXوضXXوعXXات
Xقراء ع XXلى اخ XXتالف م XXشارب XXهم
امل XXختلفة ال XXواردة ف XXيه .وأم XXلنا أن ي XXلبّي ه XXذا ال Xتّنظيم ح XXاج XXة ال ّ X
ومآربهم.
Xاص ،ودراس XXة مس XXتفيضة ق XXام XXت ب XXها دائ XXرة
Xص ال XXكتاب ف XXقد ح XXاز ع XXلى اه XXتمام ٍ خ ّ X
أ ّمXXا رس XXم ن ّ X
Xص ال XXكتاب ع XXلى أ ّم XXهات األل XXواح امل XXبارك XXة،
ال XXبحوث ب XXامل XXرك XXز ال XXبهائ Xيّ ال XXعامل Xيّ أث XXناء م XXقاب XXلة ن ّ X
Xصها بXالXذّكXر مخXطوط لXلكتاب األقXدس – مXن مXحفوظXات املXركXز الXعاملXيّ – يXرجXع تXاريXخه
وأخ ّ
إلXXى عXXام 1890م ،بخّ X
XقربXXني ،أبXXرز وأقXXدر مXXن اعXXتمد
ط وتXXوقXXيع زيXXن الXXعابXXديXXن املXXل ّقب بXXزيXXن املّ X
ع XXليهم ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي ك XXتاب XXة أل XXواح XXه ون XXسخها .وق Xّ Xررت دائ XXرة ال XXبحوث اتّ XXباع ال Xّ Xرس XXم
الوارد في املخطوط املن ّوه عنه.

٤

XقربXXني فXXي مخXXطوطXXه املXXشار
لهXXذا احXXتفظت آيXXات الXXكتاب املXXبارك بXXالXّ XرسXXم ا ّلXXذي اتّXXبعه زيXXن املّ X
إل XXيه رغ XXم اخ XXتالف XXه ف XXي أك XXثر م XXن م XXوض XXع ع XXن الَ X Xهجاء امل XXأل XXوف لج XXمهور ال XXعرب ف XXي زم XXان XXنا
الXXحاضXXر ،وذلXXك العXXتبارات بXXالXXغة األهXّ Xميّة ،عXXلى رأسXXها الحXXرص عXXلى أن تXXتميّز هXXذه ال Xطّبعة
XقربXني وهXو مXا يXزال
ال ّXرسXميّة لXلكتاب األقXدس بXمطابXقتها الXتّا ّمXXة للمخXطوط ا ّلXXذي أعّ Xده زيXن امل ّ
م XXشموالً ب XXعناي XXة وت XXوج XXيه ص XXاح XXب ال XXعصمة ال XXكبرى ق XXبل ص XXعوده إل XXى ال Xّ Xرف XXيق األع XXلى .ك XXما
اكXتفت دائXرة الXبحوث بXالحّ Xد األدنXى فXي ضXبط آيXات الXكتاب ،وقXصرت عXالمXات ال ّ
Xضبط عXلى
أربع:
)  ( ّ-وتعني وجوب تشديد الحرف ا ّلذي تعلوه.
)  ( ٍ- ) (ً - ) ( ٌ-وتعني ضرورة إظهار التّنوين إالّ عند الوقف.
املتطرفة.
) ~ ( وتعني م ّد الحرف ا ّلذي تعلوه قبل نطق الهمزة
ّ
) ' ( وتعني وجود ألف متروكة أو م ّد زائد.
لXقد سXبق نشXر الXكتاب األقXدس مXنذ عXام 1890م فXي أكXثر مXن صXورة :مXنها املخXطوط ومXنها
املXطبوع ،ومXنها مXا أعّ Xده بXهائXيون ومXنها مXا نشXره غXيرهXم ،غXير أ ّن هXذا املجّ Xلد يXنفرد فXي د ّقXXة
مXXقابXXلته عXXلى الXنّسخ األصXXل ّية بخّ X
XقربXXني ،ويXXمتاز بXXما حXXوى مXXن وصXXف إجXXمالXيّ ألمّ
ط زيXXن املّ X
الكتاب ،وبعض من ملحقاته ،وخالصة ألحكامه وأوامره ،وشرح آلياته املباركة.

٥

تقديم الكتاب
نXX Xقترب حXX Xثيثا ً مXX Xن مXX Xنتصف الXX Xقرن ال X XثّانXX Xي لXX Xبعثة حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل ،املظهXX Xر اإللXX Xهيّ الXX Xك ّليّ
XوحXد الXنّاس كXافXة ،إيXذانXا ً بXمولXد حXضارة عXاملّ Xية جXديXدة
صXاحXب ال ّXرسXالXة الXعا ّXمXة املXق ّدر لXها أن ت ّ X
ت XXتميّز ب XXبلوغ البش XXريّ XXة ط XXور رش XXده XXا ون XXضجها .ف XXمنذ ص XXعود ح XXضرة ب XXهاء اهلل إل XXى ال Xّ Xرف XXيق
األعXلى عXام 1892م ،لXم يXبلغ الّ XديXن الXبهائXيّ – خXالل تXلك الXحقبة الXقصيرة نسXبيّا ً – أقXصى
بXقاع األرض فحسXب ،بXل وبXعث مXن شXعوبXها وأجXناسXها ومXللها املXتبايXنة خXلقا ً جXديXدا ً يXق ّدمXون
XوحXXدة ا ّلXXتي سXXرت فXXي
– بXXاتّXXحادهXXم واسXXتمساكXXهم بXXالXXعروة الXXوثXXقى – خXXير شXXاهXXد لXXلقوى املXِّ X
أوصXال الXعالXم بXمجيء هXذا الّ XديXن .يُXضاف إلXى هXذا ال ّ
XشاهXد دلXيل آخXر مXنبثق مXن الXفاعXليّة
امل XXنطلقة م XXن ه XXذه ال XXقوى ذات XXها ،يتجّ X Xلى ف XXي الX Xتّط ّور امل XXنعدم الX Xنّظير ا ّل XXذي ش XXمل ال XXجوان XXب
املXختلفة لXشئون الXعالXم عXلى الXنّحو ا ّلXذي سXبق وأنXبأ بXه حXضرة بXهاء اهلل بXرؤيXة صXادقXة وإلXهام
حقّ .
وال ش ّXك أ ّن الXتّق ّدم املXفاج ªا ّلXذي أحXرزه الXفكر اإلنXسانXيّ فXي الXحقبة األخXيرة ،وآثXاره املXمت ّدة
Xلحان بXX Xال هXX Xوادة عXX Xلى ضXX Xرورة تXX Xغيير ال X Xنُّظُم ا ّلXX Xتي حXX Xكمت
إلXX Xى جXX Xميع نXX XواحXX Xي الXX Xحياة ،يّ X X
ال XXعالق XXات البش XXريّ XXة ف XXي امل XXاض XXي ،وت XXطوي XXره XXا ل XXتالئ XXم ظ XXروف ال XXحياة الج XXدي XXدة ع XXلى ك XXوك XXبنا
األرض Xيّ .ف XXي ه XXذا امل XXنعطف ال Xتّاري XXخيّ ال XXها ّم ،ح XXيث ت XXندث XXر ح XXضارات وت XXول XXد أخ XXرى ،ي XXعاد
Xغراء ،ال XXكتاب
نش XXر ال XXكتاب ا ّلXX Xذي أت XXى ب XXه ح XXضرة ب XXهاء اهلل ،وأن XXزل ف XXيه أح XXكام ش XXري XXعته ال ّ X
األقXXدس ،أ ّم الXXكتاب لXXدور ديXXنيّ مXXق ّدر أالّ يّ X
Xقل مXXداه عXXن ألXXف سXXنة كXXامXXلة .ويXXأتXXي نشXXر هXXذا
Xصه املXXبارك إلXXى ع ّ Xدة لXXغات ،األمXXر ا ّلXXذي يXXتيح
الXXكتاب الXXكريXXم هXXذه املXّ Xرة فXXي أعXXقاب تXXرجXXمة نّ X
للبشXر جXميعا ً الXوقXوف عXلى حXقيقة األحXكام ا ّلXتي أنXزلXت لتهXديXهم وتXقود خXطاهXم نXحو حXضارة
عامليّة لم يسبق لها مثيل.
ج XXمعت ف XXيها آث XXار ح XXضرة ب XXهاء اهلل –
ي XXنفرد ال XXكتاب األق XXدس – م XXن ب XXني نِّ X Xيف وم XXائ XXة مجّ X Xلد ُ X
ب XXأه Xّ Xم ّية ف Xذّة؛ ذل XXك أ ّن "ت22عمير ال22عال22م" ه XXو غ XXاي XXة ال ّ Xدي XXن ال XXبهائ Xيّ وم XXحور رس XXال XXته ،وال XXكتاب
األق XXدس ه XXو دس XXتور ه XXذا ال Xتّعمير وع XXماد ال XXحضارة الج XXدي XXدة امل XXقبلة ا ّل XXتي ج XXاء ه XXذا ال ّ Xدي XXن
ل XXيرف XXع ق XXوام XXها ،ول XXو أ ّن األح XXكام امل XXنزّل XXة ف XXيه ت XXرت XXكز إل XXى ذات األس XXاس امل XXتني ا ّل XXذي أرس XXته
XسابXقة ،مXصداقXا ً لXقول حXضرة بXهاء اهلل" :ه2ذا دي2ن اهلل م2ن ق2بل وم2ن ب2عد" ،إالّ
األديXان ال ّ
XساطXXع مXXن تXXعالXXيمه قXXد ارتXXقى فXXي هXXذا الّ Xدور الXXبديXXع إلXXى مسXXتويXXات مXXن
أ ّن الXXفكر الّ XديXXنيّ الّ X
Xسم ّو ل XXم ي XXبلغها م XXن ق XXبل ،ك XXما طّ X Xورت أح XXكام XXه الX Xنّوام XXيس االج XXتماعX Xيّة ع XXلى ن XXحو ي XXالئ XXم
ال ّ X
م XXقتضيات ال XXعصر ،ل XXكي ت XXقود البش XXريّ XXة ق XXدم Xا ً ن XXحو آف XXاق ج XXدي XXدة م XXن ال XXحضارة واالزده XXار
الراهنة إدراك ما ستبلغه من عظمة وجالل.
يستحيل علينا في الظّروف ّ

٦

Xساب XXقة ،ف XXثبّت ال XXحقائ XXق ال XXجوه XXريّ XXة
Xسماويّ XXة ال ّ X
ل XXقد ج XXاء ال XXكتاب األق XXدس م XXص ّدق Xا ً ل XXألدي XXان ال ّ X
ث عXلى
الXخالXدة ا ّلXتي جXاء بXها جXميع ال ّXرسXل واألنXبياء فXي املXاضXي؛ ونXادى بXوحXدانXيّة اهلل ،وحّ X
Xب الXXخير ،وأمXXر بXXاملXXو ّدة بXXني ال Xنّاس ،وحّ X
Xسم ّو الXّ XروحXXان Xيّ
Xبر وال Xتّقوى ،واعXXتبر الّ X
حّ X
Xض عXXلى الّ X
وح XXسن األق XXوال واألع XXمال – ع XXلى وج XXه ال XXعموم – غ XXاي XXة ال XXحياة ال ّ Xدن XXيا وم XXأرب XXها .ون XXسخ ف XXي
XسابXXقة ا ّلXXتي اسXXتنفدت أغXXراضXXها ،وأضXXحت عXXائXXقا ً يXXحول دون
الXXوقXXت ذاتXXه أحXXكام ّ X
الشXXرائXXع الّ X
ت XXحقيق وح XXدة البش XXر ،وإع XXادة ب XXناء امل XXجتمع اإلن XXسان Xيّ وف XXقا ً مل XXا ي XXقتضيه ت XXغ ّير ال Xزّم XXان ،وم XXا
تتط ّلبه احتياجات العصر.
لXقد أُنXزل كXتاب اهلل فXي هXذا الّ Xدور الXبديXع خXطابXا ً للبشXر قXاطXبة؛ فنجXد بXني أحXكامXه مXا يXتّصف
XوجXXهة
بXXالXXعموم ،كXXما نجXXد مXXنها مXXا يXتّسم بXXالXXخصوص .وهXXذه الXطّائXXفة األخXXيرة مXXن األحXXكام مّ X
أسXXاسXا ً إلXXى فXXئات مXXن الXنّاس بXXعينها ،يXXفهمونXXها أل ّول وهXXلة ،وإن الXXتبس أمXXرهXXا عXXلى غXXيرهXXم.
مXن هXذا الXقبيل :تحXريXم االعXتراف بXالخXطايXا إلنXسان آخXر ،األمXر ا ّلXذي يXفهمه بXوضXوح ك ّXل َXمXن
XسابXXقة،
هXXم مXXن خXXلفيّة مXXسيحيّة .وكXXذلXXك نجXXد فXXي الXXكتاب أحXXكام Xا ً كXXثيرة تXXتع ّلق بX ّ X
XالشXXرائXXع الّ X
Xقتني لXXه مXXباشXXرة :أي شXXريXXعة محXّ Xمد عXXليه
Xاص عXXلى ّ X
Xسابْ X
الشXXريْ X
Xعتني الّ X
ويXXصدق ذلXXك بXXوجXXه خّ X
والسالم ،وشريعة حضرة الباب.
الصالة
ّ
ّ
وأيّ Xا ً كXXان ال Xنّحو ا ّلXXذي جXXاءت عXXليه أحXXكام الXXكتاب األقXXدس ،فXXقد كXXشف حXXضرة بXXهاء اهلل مXXن
خ XXالل XXها ال Xنّقاب ت XXدري XXجيّا ً ع XXن ت XXلك املس XXتوي XXات الج XXدي XXدة ل XXلعرف XXان ،وامل XXرات XXب ال Xّ Xرف XXيعة ل XXألخ XXالق
XوجXXه انXXتباه
ال ّ Xلتني دعXXا إلXXيهما أهXXل الXXعالXXم ،بXXينما أحXXاط كXّ Xل هXXذه األحXXكام بXXطابXXع روحXXان Xيّ يXّ X
Xسكينة فXXي املXXجتمع،
الXXقارئ إلXXى أ ّن مXXرادهXXا – أيّ Xا ً كXXان املXXوضXXوع ا ّلXXذي تXXعالXXجه – إقXXرار الّ X
ث ال ّXروحXانXيّة فXي حXياة األفXراد والجXماعXات
وتهXذيXب سXلوك البشXر ،وتXوسXيع نXطاق املXعرفXة ،وبّ X
Xسواء؛ وهXكذا أ ّ XكXدت آيXات الXكتاب الXحقيقة الXجوهXريّXة ا ّلXXتي يXقوم عXليها الّ XديXن ،فXتوطXيد
عXلى ال ّ
روابXط اإلنXسان بXبارئXه ،وتXوفXيق مXساعXيه لXالضXطالع بXالّ Xدور ال ّXروحXانXيّ املXوكXول إلXيه هXما الXيوم
Xسماويّ XXة .وب XXذل XXك ت ّ X
Xفضل ج Xّ Xل ذك XXره ف XXي
– ك XXما ك XXان XXا م XXنذ ال XXقدم – م XXنتهى غ XXاي XXة ّ X
الشXXرائ XXع ال ّ X
ال XXكتاب األق XXدس" :ال تحس ّ 2
نب أنّ22ا ن 2زّل22نا ل22كم األح22كام ب22ل ف22تحنا ل22كم خ22تم ال ّ 2رحيق
امل2ختوم ب2أص2اب2ع ال2قدرة واالق2تدار" .كXما أبXان أ ّن هXذا الXكتاب هXو" :ال2حجّ ة ال2عُظمى
والسموات".
للورى وبرهان ال ّرحمن ملن في األرضني
ّ

٧

أي تXقديXم لXلكتاب األقXدس واآلفXاق ال ّXروحXانّ Xية الجXديXدة ا ّلXتي كXشف عXنها الXنّقاب ،ال يXمكن
إ ّن ّ
Xكملة
Xعرف الXXقارئ بXXقواعXXد تXXفسير آيXXاتXXه املXXباركXXة وتشXXريXXع األحXXكام املّ X
أن يXXفي بXXغايXXته إذا لXXم يّ X
Xغراء .ويXرتXكز
لXه ،وفXقا ً لXلنّظام ا ّلXXذي وضXعه حXضرة بXهاء اهلل وأوثXق عXروتXه بXأحXكام شXريXعته ال ّ
Xصها بXالXذّكXر الXكتاب األقXدس نXفسه
هXذا الXنّظام أسXاسXا ً – كXما جXاء فXي األلXواح املXباركXة وأخ ّ
– عXلى الّ Xدور الXفذّ ا ّلXXذي أسXنده حXضرة بXهاء اهلل إلXى ولXده األرشXد حXضرة عXبد الXبهاء ،فXفي
شXخصه الXفريXد اجXتمعت فXي الXوقXت ذاتXه ثXالث وظXائXف :فXهو املXثل األعXلى لXنمط الXحياة ا ّلXتي
Xبني املXXلهم لXXتعالXXيمه ،وهXXو مXXركXXز ومXXحور العهXXد واملXXيثاق ا ّلXXذي
أمXXر اهلل بXXها فXXي كXXتابXXه ،وهXXو املّ X
ماوي وم XXطلع األم XXر
Xس
أب XXرم XXه ح XXضرة ب XXهاء اهلل م XXع ك Xّ Xل م XXن ف XXاز ب XXعرف XXان مش XXرق ال XXوح XXي ال ّ X
ّ
Xسنوات الXتّسع والعشXXريXXن ا ّلXXتي حXXمل
اإللXXهيّ ،واهXXتدى إلXXى مXXقامXXه األسXXنى .وفXXي غXXضون الّ X
فXيها حXضرة عXبد الXبهاء أعXباء خXالفXته ،أفXاض فXي بXيان أحXكام الXكتاب ،وشXرح الXتّعالXيم ا ّلXتي
سXXط أمXXام أهXXل الXXبهاء آفXXاق Xا ً فXXسيحة لXXفهم الXXغايXXات ا ّلXXتي تXXو ّ
خXXاهXXا املظهXXر اإللXXهيّ
وسXXعها ،فبَ َ X
فXXي هXXذا ال ّ Xدور املXXجيد .ث ّ Xم ح ّ Xدد فXXي كXXتاب وصXXايXXاه وظXXيفتيّ ال Xتّفسير والتّشXXريXXع :فXXأوصXXى
Xبني املXعصوم لXتعالXيم
بXواليXة أمXر اهلل لXحفيده األرشXد ،حXضرة شXوقXي أفXندي ،وعXيّنه مXن بXعده امل ِّ
Xص بXXهما
هXXذا ال ّ XديXXن املXXجيد ،ث ّ Xم عXXاد فXXأ ّكXXد ّ X
السXXلطة التّشXXريXXع ّية والهXXدايXXة الXّ Xر ّبXXان ّ Xية ،ال ّ Xلتني خّ X
2نص ع 22ليها ال 22كتاب
ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ف XXي ك Xّ Xل األم XXور "ا ّل 22تي ل 22م ي ّ 2
ص2راح2ة" .وعXلى هXذا األسXاس يXمكن اعXتبار واليXة أمXر اهلل وبXيت الXعدل األعXظم مXعا ً – كXما
اع XXتبره XXما ح XXضرة ولX Xيّ أم XXر اهلل ن XXفسه – "خ XXالف XXة ث XXنائّ X Xية" ل XXحضرة ب XXهاء اهلل وح XXضرة ع XXبد
اإلداري الXبديXع ا ّلXذي وضXع أسXاسXه
والسXلطة الXعليا لXلنّظم
ّX X
الXبهاء؛ فXهما مXعا ً املXرجXع األسXمى
ّ
ّ
فصله مركز العهد وامليثاق في كتاب وصاياه.
وبشر بقيامه الكتاب األقدس ،ث ّم ّ
Xت والX Xثّالث XXني ل XXوالي XXة ح XXضرة ولX Xيّ أم XXر اهلل ،رف XXع ح XXضرت XXه ب XXنيان امل XXحاف XXل
Xسنوات ّ X X
الس ّ X
وإ ّب XXان ال ّ X
ال Xّ Xروح XXان ّ Xية ،ا ّل XXتي أس XXماه XXا ال XXكتاب األق XXدس ب XXيوت ال XXعدل – وإن ك XXان XXت م XXا ت XXزال اآلن ف XXي ط XXور
األج Xنّة – وبXXمعاونXXتها شXXرع بXXأسXXلوب مXXنهجيّ دقXXيق فXXي إنXXجاز "الخ ّ X
طة اإللXXه ّية" ا ّلXXتي وضXXعها
الروحان ّية .وبفضل
مركز العهد وامليثاق إلبالغ أمر اهلل إلى كا ّفXة أرجاء العالم ،وإكثار املحافل ّ
األول ّية النتخاب هيئة
الصرح
هذا ّ
اإلداري املكني ا ّلXذي أت ّم إرساء قواعده ،أع ّد حضرته التّدابير ّ
ّ
اإلداري ا ّلXXتي بXXرزت إلXXى الXXوجXXود فXXي نXXيسان )أبXXريXXل( مXXن عXXام
بXXيت الXXعدل األعXXظم ،قXّ Xمة ال Xنّظم
ّ
1963م ،ويجXXري تجXXديXXد انXXتخاب أعXXضائXXها بXXأكXXثر ّيXXة األصXXوات فXXي اقXXتراع سXّ Xر ّي ،فXXي عXXمل ّية
انXXتخابّ Xية تXXت ّم كXّ Xل خXXمس سXXنوات ،عXXلى ثXXالث مXXراحXXل يشXXترك فXXيها الXّ XراشXXدون مXXن الXXبهائّ Xيني فXXي
الس XXلطة التّش XXري XXع ّية امل XXنوط XXة ب XXبيت ال XXعدل األع XXظم
ج XXميع أن XXحاء ال XXعال XXم .وم XXهما ب XXلغت أه Xّ Xم ّية ّ X X
فسXXتبقى الXXكلمة اإللXه ّية املXXباركXXة ا ّلXXتي أنXXزلXXها حXXضرة بXXهاء اهلل – وفXقا ً ملXXا جXXرت بXXه يXXراعXXة ك ّXل مXXن
الصخXرة ا ّXلXتي تسXتند إلXيها سXلطة
مXركXز العهXد واملXيثاق وولXيّ أمXر اهلل فXي بXيان مXكنونXها – هXي ّ
السو ّية ا ّلتي ال تحيد عنها.
هذه الهيئة العليا،
ّ
ومحجتها ّ

٨

Xيتبني املXXتأ ّمXXل فXXي أحXXكام الXXكتاب ذاتXXها أنّXXها تXXنقسم إلXXى ثXXالثXXة أقXXسام :فXXمنها مXXا يXXحكم
وسّ X
عXالقXة األفXراد بXاهلل ،ومXنها مXا يXنتفع بXه األفXراد أنXفسهم ،ومXنها مXا يXحكم ال ّXروابXط بXني األفXراد،
وبXXينهم وبXXني املXXجتمع .ويXXمكن تXXرتXXيب هXXذه األحXXكام فXXي أربXXعة أبXXواب :بXXاب الXXعبادات ،وبXXاب
األحXوال ال ّ
Xشخصيّة ،وبXاب الXوصXايXا واألوامXر والXنّواهXي ،وبXاب الXنّواسXخ ألحXكام سXابXقة .أ ّXمXا
Xفصل واسXXع
أبXXرز خXXصائXXص هXXذه األحXXكام فXXهو إيXXجازهXXا ّ X
الشXXديXXد ،وذلXXك أنّXXها نXXواة تشXXريXXع مّ X
السXXلطة ا ّلXXتي خّ XولXXها لXXه
الXنّطاق سXXيسنّه بXXيت الXXعدل األعXXظم عXXلى مXّ Xر الXXقرون املXXقبلة ،بXXموجXXب ّ X
بني حضرة عبد البهاء ذلك بقوله:
حضرة بهاء اهلل .وقد ّ
"إ ّ
ن امل2سائ2ل ال2ك ّليّة ا ّل22تي ه2ي أس2اس ش2ري2عة اهلل م2نصوص ع2ليها ف2ي ال2كتاب،
م22ا ال22فروع ف22مرج22عها إل22ى ب22يت ال22عدل .وال22حكمة ف22ي ذل22ك أ ّ
ن ال 2زّم22ان ال ي22بقى
أ ّ
ع22لى م22نوال واح22د ،ف22ال 2تّغيّر وال 2تّبدّل م22ن خ22صائ22ص ول22وازم اإلم22كان وال 2زّم22ان
واملكان .ولهذا يتو ّلى بيت العدل إجراء ما يقتضيه الحال...
خ2الص2ة ال2قول أ ّ
ن ت2لك ه2ي ح2كمة إرج2اع األح2كام امل2دن2يّة إل2ى ب2يت ال2عدل .وك2ذل2ك
الش2ري2عة اإلس2الم2يّة ح2يث ل2م ت2كن ك ّ2ل األح2كام م2نصوص2ا ً ع2ليها،
ّ2
ك2ان ال2حال ف2ي
عش22ر امل22عشار .وم22ع أ ّ
ب22ل إ ّ
م22ة
ن امل22سائ22ل ال22ها ّ
عش22ر ُ
ن امل22نصوص ع22ليه ال ي22عدو ُ
ن املؤ ّك22 2د أ ّ
م 22ذك 22ورة ب 22ك ّليّتها ف 22ي ال 22كتاب إالّ أ ّ
ن آالف األح 22كام ل 22م ي 22رد ل 22ها ذك 22ر،
واس2تنبطها ال2علماء ف2يما ب2عد وف2قا ً ل2قواع2د األص2ول .وم2ع أ ّ
ن م2ا اس2تنبطه أف2راد
م22ا
ّ2
ال22علماء ف22ي
2ساب22قة ك22ان م22تباي22ناً ،ف22قد ُوض22ع م22وض22ع ال 2تّنفيذ .أ ّ
الش22رائ22ع الّ 2
ال22يوم ف22االس22تنباط م22ن اخ22تصاص ه22يئة ب22يت ال22عدل ،وال يُ22نفَّذ اس22تنباط أف22راد
ال22 2علماء واس22 2تخراج22 2هم ،إالّ إذا ح22 2ظي ب22 2تصديق ب22 2يت ال22 2عدل .وال22 2فرق ه22 2و أنّ
اس2تنباط ه2يئة ب2يت ال2عدل وت2صدي2قها ،وه2ي ه2يئة م2نتخبة أع2ضاؤه2ا م2ن ع2موم
أي خ 22الف ،ول 22كن اس 22تنباط أف 22راد ال 22علماء ي 22نتهي ح 22تما ً إل 22ى
املّ 2 2لة ،ل 22ن يُس2 2بّب ّ
االخ2تالف ،وي2كون ب2اع2ثا ً ع2لى ال2تّفريق والتّش2تيت وال2تّبعيض ،ف2تضطرب وح2دة
ّ
ويضمحل دين اهلل ،ويتزلزل بنيان شريعة اهلل]"...مترجم[
الكلمة،

٩

السXXلطة الXXكامXXلة إلبXXدال أو إبXXطال مXXا سXXبق
Xص الXXكتاب – ّ X
ولXXبيت الXXعدل األعXXظم – بXXصريXXح نّ X
أن سXنّته هXيئته ،تXبعا ً لXتغيّر الXظّروف واألحXوال ،األمXر ا ّلXذي يُكسXب التّشXريXع الXبهائXيّ عXنصراً
أي ح XXكم م XXن األح XXكام
ه XXامX Xا ً م XXن امل XXرون XXة .ول XXكن ال ي XXملك ب XXيت ال XXعدل ح XXقّ إل XXغاء أو ت XXغيير ّ
ش Xّ Xرع س XXلفاً
Xصري XXحة ف XXي ال XXكتاب .وم XXن امل XXح ّقق أ ّن م XXن ب XXني أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس م XXا ُ X X
ال ّ X
لXXتنظيم مXXجتمع سيظهXXر إلXXى الXXوجXXود مسXXتقبالً بXXالXتّدريXXج ،وقXXد أمXXر حXXضرة بXXهاء اهلل أن يXXكون
تطبيق ّ
الشريعة البهائ ّية أيضا ً بالتّدريج:
م 2ثَل أوام22ر اهلل ك22مَ ثَل البح22ر ،وال 2نّاس ب22مثاب22ة ال22حيتان ل22و ه22م ي22عرف22ون ،ول22كن ال
" َ
بَّ 2 2د م 22ن ال 22حكمة ف 22ي إع 22مال 22ها ...أك 22ثر ال2 2نّاس ض 22عاف ،وب 22منتأى ع 22ن امل 22قصود
األس22اس 2يّ ،وي22جب م22راع22اة ال22حكمة ف22ي ك2ّ 2ل األح22وال ح 2تّى ال يح22دث م22ا يس 2بّب
االض22طراب وال 2نّفاق وارت22فاع نُ22عاق ال22غاف22لني .ق22د س22بقت رح22مته ال22عال22م وأح22اط
2سماح إل22ى بح22ر امل22عان22ي،
ف22ضله ال22عامل22ني .ي22نبغي ه22داي22ة ال 2نّاس ب22امل22حبة والّ 2
والكتاب األقدس نفسه خير شاهد على رحمة اهلل]"...مترجم[
XرسXل بXتوجXيه حXضرة ولXيّ أمXر اهلل إلXى أحXد املXحافXل ال ّXروحXانّ Xية املXركXز ّيXة فXي عXام
تXناول بXيان ُXم َX X
درج في تطبيق األحكام فذكر أنّ:
1935م فكرة الت ّ ّ
"األح2كام امل2نزّل2ة ف2ي ال2كتاب األق2دس م2تى ك2ان اتّباع2ها م2مكناً ،وال ت2عارض ب2ينها
وب2ني ال2قوان2ني ال2وض2عيّة ل2لبالد ،ه2ي م2لزم2ة ل ّ
2كل ف2رد ب2هائ2يّ ،وك ّ2ل ه2يئة ب2هائ2يّة،
2سواء .وع2لى ال2بهائ2يّني ج2ميعاً
ّ2
ع2لى وج2ه اإلط2الق ،ف2ي
الش2رق وال2غرب ع2لى ال ّ
أن ي2عتبروا ب2عض ...األح2كام م2لزم2ة وواج2بة االتّباع ف2ي ال2وق2ت ال2حاض2ر ب2صورة
سّ 2ن م2ق ّدم2ا ً ل2يناس2ب أح2وال م2جتمع م2قدّر ل2ه أن يظه2ر
م2طلقة ،وب2عضها اآلخ2ر ق2د ُ2
2ص ف22ي
م22ا م22ا ل22م ي22رد ل22ه نّ 2
مس22تقبالً م22ن ح22ال22ة ال22فوض22ى ا ّل22تي ت22سود اآلن ...وأ ّ
ال22كتاب األق22دس ،ب22اإلض22اف22ة إل22ى ال 2تّفاص22يل وال22فرع 2يّات ا ّل22تي ي22قتضيها تطبيق
2يختص ب2وض2عها ب2يت ال2عدل األع2ظم.
األح2كام ا ّل2تي ج2اء ب2ها ح2ضرة ب2هاء اهلل ،ف
ّ
2أي وج 22ه م 22ن
وي 22مكن له 22ذه ال 22هيئة املجّ 2 2للة أن تُ 22كمّ ل ،دون أن تُ 22بطل أو تُ 22عدّل ،ب ّ 2
ال22وج22وه ،م22ا أن22زل22ه ح22ضرة ب22هاء اهلل .وك22ذل22ك ال حقّ ل22ول 2يّ أم22ر اهلل أن ي22نقص –
أي ن2حو ك2ان – م2ن ال2قوّة امل2لزم2ة ألح2كام ال2كتاب األق2دس ،ف2ضالً ع2ن إل2غاء
ع2لى ّ
ما أنزل في كتاب على هذا القدر من األصالة والتّقديس] ".مترجم[

١٠

الشXXري XXعة ف XXذك XXر أنّ XXه
درج ف XXي ت XXطبيق ّ X
وأش XXار ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي أح XXد أل XXواح XXه إل XXى ه XXذا ال Xت ّ ّ
حXتّى بXعد نXزول الXكتاب األقXدس أمXسك حXضرتXه فXترة عXن إرسXالXه إلXى أحXبّاء اهلل فXي إيXران.
Xكرم ف XXأب XXان ف XXي م XXق ّدم XXة ال Xتّرج XXمة اإلنج XXليزيّ XXة
وم Xّ Xما يج XXدر ذك XXره أ ّن ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ق XXد ت ّ X
عج XXل ب XXتنفيذ
األق XXدس – وا ّل XXتي ورد م XXعظمها ف XXي ه XXذا الX Xتّقدي XXم – أ ّن نش XXر ه XXذا ال XXكتاب ال يُ ّ X
أحXXكام جXXديXXدة غXXير تXXلك األحXXكام واجXXبة االتّXXباع فXXي الXXوقXXت الXXحاضXXر ،وعXXندمXXا يXXحني الXXوقXXت
Xأي تXXوجXXيه أو
سXXيت ّم إبXXالغ أح Xبّاء اهلل بXXاألحXXكام اإلضXXاف ّ Xية ا ّلXXتي يXXلزم اتّXXباعXXها ،مXXع تXXزويXXدهXXم بّ X
تشريع الزم لتطبيقها.
جXXاءت كXXثير مXXن أحXXكام الXXكتاب األقXXدس فXXي صXXيغة املXXذ ّكXXر ،ولXXكن الXXواضXXح مXXن بXXيان حXXضرة
ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي هXXذا املXXورد أ ّن الXXحكم ا ّلXXذي يسXXري عXXلى الXّ XرجXXل فXXي عXXالقXXته بXXامXXرأة يXXنطبق
أيXXضا ً – مXXع مXXا يXXقتضيه الXXحال مXXن تXXغيير – عXXلى املXXرأة فXXي عXXالقXXتها بXXالXّ XرجXXل ،إالّ إذا تXXبنيّ
اسXXتحالXXة ذلXXك .فXXمثالً :حXّ Xرم الXXكتاب األقXXدس عXXلى االبXXن الXزّواج مXXن امXXرأة أبXXيه ،وبXّ Xني حXXضرة
ول X Xيّ أمXX Xر اهلل أنّXX Xه – بXX XالXX Xقياس – ال يحXّ X Xل لXX Xلبنت االقXX Xتران بXX Xزوج أ ّمXX Xها .يXX Xؤ ّدي هXX Xذا الXX Xفهم
ملXXضمون األحXXكام إلXXى آثXXار بXXالXXغة األهXّ Xميّة إذا أخXXذنXXا فXXي االعXXتبار أ ّن املXXساواة بXXني ال Xنّساء
وال Xّ Xرج XXال م XXن امل XXبادئ األس XXاس XXية ف XXي ال ّ Xدي XXن ال XXبهائ Xيّ ،األم XXر ا ّل XXذي ال ي XXنبغي أن ي XXغيب ع XXن
األذه XXان ع XXند دراس XXة أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس .إ ّن اخ XXتالف ال Xّ Xرج XXل ع XXن امل XXرأة ف XXي ب XXعض
ِ
Xفر م XXنه ،وه XXو م XXا ي XXجعل ل XXهما دور ْي XXن
ال XXخصائ XXص وال XXوظ XXائ XXف ال XXعضو ّي XXة واق XXع خXX Xلقيّ ال م ّ X
Xلني فXي كXثير مXن جXوانXب الXحياة ،ولXكن ال يXجوز أن نXغفل عXن الXحقيقة الXها ّXمXة ا ّلXXتي نXبّه
مXتكام ْ
Xصدد ،ب XXقول XXه إ ّن ف XXي ه XXذا ال ّ Xدور ال XXبدي XXع" :ق22د أُع22لنت
إل XXيها ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي ه XXذا ال ّ X
املساواة بني ال ّرجال والنّساء من كافّة الوجوه ،إ ّ
ال في مواقع جزئيّة] ".مترجم[
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Xسماويّ XXة
ل XXقد س XXبقت اإلش XXارة إل XXى ال XXوث XXاق امل XXتني ا ّلXX Xذي ي XXرب XXط ال XXكتاب األق XXدس ب XXال XXكتب ال ّ X
Xاص ع XXلى راب XXطته ب XXكتاب ال XXبيان ،ا ّل XXذي أُن XXزل XXت ف XXيه أح XXكام
Xساب XXقة ،وي XXصدق ذل XXك ب XXوج XXه خ ّ X
ال ّ X
وضXXحت امل XXراس XXالت املح Xّ Xررة ب XXتوج XXيه ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ه XXذه
ش XXري XXعة ح XXضرة ال XXباب .وق XXد ّX X X
العروة الوثيقة كما يَبني من املقتطفات التّالية:
"ي2رى ح2ضرة ش2وق2ي أف2ندي أ ّ
ن الّ 2دي2ن ال2بهائ2يّ ك2دي2ن واح2د ش2ام2ل ل2دع2وة ح2ضرة
ال22باب ،أم22ر ي22نبغي ال 2تّأك22يد ع22ليه ...ف22ال ي22جوز ف22صل رس22ال22ته ع22ن رس22ال22ة ح22ضرة
ب2هاء اهلل .وم2ع أ ّ
ن أح2كام ك2تاب ال2بيان ق2د ن2سختها أح2كام ال2كتاب األق2دس ،ل2كن
ن2ظرا ً أل ّ
مبش2را ً ب2ظهور ح2ضرة ب2هاء اهلل ،ف2إنّ2نا ن2عتبر
ّ2
ن ح2ضرة ال2باب أع2لن ن2فسه
2سابق م 22ق ّدم 22ة
دورت 22ه ودورة ح 22ضرة ب 22هاء اهلل ب 22مثاب 22ة أم 22ر واح 22د ،ف 22ال2 2ظّهور ال ّ 2
للظّهور الالّحق.
ل 22قد ذك 22ر ح 22ضرة ال 22باب أ ّ
ن أح 22كام ش 22ري 22عته مؤ ّق 22تة وم 22نوط 22ة ب 22قبول م 22ن يظه 22ر
ب2عده ،له2ذا ث2بّت ح2ضرة ب2هاء اهلل ف2ي ال2كتاب ب2عضا ً م2ن أح2كام "ال2بيان" ،وع2دّل
منها بعضا ً آخر ،ونحّ ى الكثير منها جانبا ً] ".مترجم[
نXXزل كXXتاب الXXبيان فXXي وقXXت يXXقارب مXXنتصف زمXXان بXXعثة حXXضرة الXXباب ،ونXXزل الXXكتاب األقXXدس
فXXي غXXضون عXXام 1873م ،أي بXXعد قXXرابXXة عشXXريXXن عXXام Xا ً مXXن بXXدء التّج ّ Xلي فXXي سXXجن "سXXياه
چال" بطهران.
ولXXم يXXكن الXXكتاب األقXXدس آخXXر مXXا نXXزل مXXن سXXماء الXXوحXXي ،فXXقد نّ Xوه حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل إلXXى
األلواح املباركة املنزّلة من بعده بقوله:
"أتْ2 2بَعَ ح 22ضرة ب 22هاء اهلل إت 22مام أص 22ول ش 22ري 22عته ف 22ي ال 22كتاب األق 22دس – وب 22ينما
ك2ان2ت م2هام رس2ال2ته ت2قترب م2ن خ2تام2ها – ب2إع2الن ط2ائ2فة م2ن امل2بادئ وال2تّعال2يم
ا ّل2تي تُ2عتبر م2ن ص2ميم دع2وت2ه ،وت2أك2يد ال2حقائق ا ّل2تي س2بق إع2الن2ها ،وت2فصيل
وش2رح ب2عض األح2كام ا ّل2تي ن2زل2ت ف2ي ال2كتاب ،واإلخ2بار ع2ن ن2بوءات وتح2ذي2رات
ج2دي2دة ،وإض2اف2ة أوام2ر ف2رع2يّة م2كمّ لة ألح2كام ال2كتاب األق2دس ،وت2دوي2ن ذل2ك كّ 2له
ف22ي ع22دي22د م22ن األل22واح ا ّل 22تي اس22تم ّر ت22نزي22لها ح 2تّى األيّ22ام األخ22يرة م22ن ح22يات22ه
الطّاهرة في هذه الدّنيا]"...مترجم[
كXانXت رسXالXة "سXؤال وجXواب" مXن بXني هXذه الXنّصوص املXباركXة الXالّحXقة لXنزول الXكتاب األقXدس
ت تXفصيل بXعض أحXكامXه ،وشXرح مXضمونXها ،كXما جXمعها ورتّXبها أبXرز كXتّاب الXوحXي زيXن
َX
وحَ Xو ْ
Xقرب XXني م XXن ب XXيان ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي ر ّده ع XXلى أس XXئلة املس XXتفسري XXن ،وتُ XXع ّد ت XXلك ال Xّ Xرس XXال XXة
امل ّ X
مXلحقا ً ال نXظير لXه لXلكتاب األقXدس .أ ّمXXا الXطّائXفة األخXرى مXن األلXواح املXشار إلXيها فXقد نُشXر
أه Xّ Xمها ف XXي ع XXام 1978م ب XXعنوان "مج XXموع XXة م XXن أل XXواح ح XXضرة ب XXهاء اهلل نX Xزّل XXت ب XXعد ال XXكتاب
األقدس".
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وبXعد بXضع سXنوات مXن تXنزيXل الXكتاب ،أمXر حXضرة بXهاء اهلل بXإرسXال نXسخ مخXطوطXة مXنه إلXى
أح Xبّاء اهلل فXXي إيXXران .وفXXي خXXتام حXXياتXXه ال XطّاهXXرة ،وخXXالل عXXام )1308ﻫ1891–1890/م(
على وجه التّحديد ،ه ّيأ حضرته لطبع الكتاب األقدس في مدينة بومباي.
ل XXقد أُن XXزل ال XXكتاب األق XXدس ك XXام Xالً ب XXال ّ Xلغة ال XXعرب Xيّة ،وال ي XXفوت ال XXقارئ م XXا ي XXنطوي ع XXليه اخ XXتيار
Xصالة ا ّلXXتي أمXXر بXXها ،ولXXغة تXXنزيXXل أ ّم الXXكتاب
حXXضرة بXXهاء اهلل ال ّ Xلسان الXXعرب Xيّ لXXيكون لXXغة الّ X
لش XXري XXعته ،ول XXغة أص XXول أح XXكام XXه ا ّلXXتي ت XXرس XXي ق XXواع XXد نَ Xظْم ال XXحضارة ال XXعامل Xيّة امل XXقبلة م XXع أنّ
الXعربXيّة لXم تXكن لXغة قXومXه .ورغXم أ ّن حXضرتXه لXم يXتع ّلمها عXلى يXد أحXد ،تشهXد آثXاره املXباركXة –
وف XXي م XXق ّدم XXتها ال XXكتاب األق XXدس ذات XXه – ع XXلى م XXدى ت XXم ّكنه م XXنها ،وه XXيمنته ع XXليها ،وض XXالع XXته
فXXيها .ولXXم يِ X
Xكتف حXXضرتXXه بXXتم ّلك زمXXامXXها فحسXXب ،بXXل جXXاء أسXXلوبXXه فXXيها مXXتميّزا ً عXXن الXXجاري
الس XXلس ،وب XXالغ XXته امل XXمتنعة ،دون أن يخ XXلو م XXن اإلب XXداع
وامل XXأل XXوف ب XXروح XXانX Xيّة ط XXاب XXعه ،ول XXفظه ّX X
والتّجXX XديXX Xد ،وقXX Xد فّ X X
Xضل حXX XضرتXX Xه اسXX Xتعمال ال ّ X Xلغة الXX Xعرب ّ X Xية فXX Xي الXX Xكثرة الXX XغالXX Xبة مXX Xن آثXX Xاره،
واسXتحسنها بXوجXه خXاص فXي األلXواح ا ّلXXتي يXقتضي عXرض مXطالXبها األسXاسّ Xية عXمق املXعنى
ود ّقة التّعبير ،كما حبّذ اختيارها كلغة عامل ّية يتح ّدث بها البشر جميعا ً.
وم Xّ Xما ال ش Xّ Xك ف XXيه أ ّن نش XXر ه XXذا ال XXكتاب امل XXق ّدس ع XXلى ن XXطاق ع XXامل Xيّ ،ب XXال ّ Xلغة ا ّلXXتي أُن XXزل ب XXها،
والّ Xلغات ا ّلXتي تُXرجXم إلXيها ،فXي زمXن يXقارب نXهايXة الXقرن األ ّول لXصعود صXاحXبه ،هXو حXدث هXامّ
ال ن XXظير ل XXه ف XXي ت XXاري XXخ األدي XXان ،وال ب ّ Xد أن يُ XXسفر ع XXن آث XXار ب XXعيدة امل XXدى ف XXي ح XXيات XXنا ال XXفرديّ XXة
السواء.
والجماعيّة على ّ
Xسحيقة املXXظلمة لXXعصر تXXغ ّيرت فXXيه الXXقيم واملXXوازيXXن
لXXقد تXXر ّدى عXXاملXXنا الXXحاضXXر فXXي األعXXماق الّ X
ت XXغ ّيرا ً ج XXوه XXر ّي Xا ً ع XXلى ن XXحو ي XXفوق ك Xّ Xل م XXا ع XXرف XXته البش XXر ّي XXة ف XXي م XXنحنيات ت XXاري XXخها امل XXضطرب.
Xأي ديXXن دانXXوا –
أي عXXرق انXXتموا ،وبّ X
أي أ ّمXXة كXXانXXوا ،وإلXXى ّ
وتXXواجXXه شXXعوب الXXعالXXم الXXيوم – مXXن ّ
Xأي والء محXXدود – مXXهما كXXانXXت أهXXميّته فXXي املXXاضXXي – هXXو
تح ّ Xدي Xا ً صXXارخ Xا ً العXXتبار التّش Xبّث بّ X
الXXيوم فXXي مXXرتXXبة تXXالXXية لXXشأن أعXXظم يXXتمثّل فXXي اتّXXحاد مXXن عXXلى األرض ،والXنّظر إلXXى املXXصالXXح
ال XXحيويّ XXة للبش XXريّ XXة ك XXأس XXرة م XXتراب XXطة .ه XXذا م XXا ي XXمليه م XXنطق إدراك م XXتزاي XXد ل XXلحقيقة ا ّل XXتي ال
م XXحيص ع XXنها ال XXيوم :إ ّن ال XXقدرة ع XXلى م XXواج XXهة امل XXشاك XXل ال XXكأداء ا ّل XXتي ت XXواج XXه ك XXافّ XXة األم XXم،
Xسعي ل XXتحقيق س XXعادة البش XXر وأم XXنهم ،أص XXبحا ره XXنا ً ب XXتضاف XXر ج XXهود ال ّ X
Xشعوب امل XXختلفة،
وال ّ X
وت XX Xوح XX Xيد ال Xّ X Xرؤى ع XX Xلى ن XX Xطاق ع XX Xامل X Xيّ ،إي XX Xمان X Xا ً ب XX Xأ ّن األرض ُ
خXX Xلقت وط XX Xنا ً ل XX Xبني آدم ج XX Xميعا ً.
والّ X
XشواهXXد كّ Xلها تXXؤ ّكXXد مXXا أعXXلنه حXXضرة بXXهاء اهلل مXXنذ مXXا يXXزيXXد عXXلى قXXرن" :ال ي2مكن تحقيق
إصالح العالم وراحة األمم إ ّ
ال باالتّحاد واالتّفاق"].مترجم[
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ويح XXدون XXا األم XXل أن ي XXكون ف XXي إع XXادة نش XXر ال XXكتاب األق XXدس ه XXذا ح XXاف Xزٌ ج XXدي ٌ Xد ل XXتحقيق ه XXذه
السبيل.
الرؤية العامليّة ،وفاتحة لبعث روحانيّ يشمل العالم بأسره ،ويهديه سواء ّ
ّ
الخاصة إلعداد الكتاب األقدس
ال ّلجنة
ّ

١٤

وصف الكتاب األقدس
بXقلم حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي تXأريXخه الXقرن الXبهائXيّ األ ّول مXترجXم مXن كXتاب God Passes
By
كXXان إعXXالن أمXXر اهلل فXXريXXدا ً فXXي روعXXته وجXXاللXXه ،ومXXع ذلXXك لXXم يXXكن – كXXما اتّXXضح فXXيما بXXعد –
سXوى تXمهيد لXفيض أعXظم تجّ Xلت فXيه الXقدرة الXخالّقXة لXصاحXب هXذا الXظّهور – وهXو مXا يXمكن
أن ُيXعتبر بXحقّ أبXرز أثXر مXن آثXار دورتXه – أال وهXو تXنزيXل الXكتاب األقXدس ا ّلXذي سXبق أن أملXح
الش XXري XXعة ا ّل XXتي ت XXنبّأ ب XXها "إش XXعياء" ال Xنّبيّ ،وا ّل XXتي وص XXفها
إل XXيه ك XXتاب اإلي XXقان ،ف XXهو م XXصدر ّX X
2سماء الج22دي22دة" ،و"األرض الج22دي22دة" ،وب XXأنّ XXها
"ي XXوح Xنّا ال Xالّه XXوت Xيّ" ف XXي رؤي XXاه ب XXأنّ XXها "الّ 2
"م22سكن اهلل م22ع ال 2نّاس" ،و"امل22دي22نة امل22ق ّدس22ة" ،و"ال22عروس" ،و"أورش22ليم الج22دي22دة
2سماء" .ذلXXك الXXكتاب ا ّلXXذي سXXتبقى أحXXكامXXه سXXاريXXة إلXXى مXXا ال يّ X
Xقل عXXن ألXXف
ال2نّازل2ة م2ن ال ّ
سXنة ،وا ّلXXذي سXيسود نXظامXه الXكوكXب األرضXيّ بXأسXره كXتاب جXديXر بXأن يُXعتبر بXحقّ أعXظم مXا
فاض به إلهام حضرة بهاء اهلل ،وأ ّم الكتاب لدورته ،ودستور نظامه العامليّ الجديد.
أن XXزل ال XXكتاب األق XXدس ع XXقب ان XXتقال ح XXضرة ب XXهاء اهلل إل XXى ب XXيت "ع XXودة خ Xّ Xمار" ح XXوال XXي ع XXام
XالشXدائXد ا ّلXتي عXانXاهXا مXما اقXترفXه كXلّ
1873م ،بXينما كXان حXضرة بXهاء اهلل مXا يXزال مXحاطXا ً ب ّX X
Xسفر الجXXليل – بXXفضل مXXا يXXلقيه فXXي
مXXن أعXXدائXXه واملنتسXXبني املXXزعXXومXXني لXXديXXنه .ويXXقف هXXذا الّ X
الXّ Xروع مXXن مXXبادئ ،ومXXا يXXأمXXر بXXه مXXن نXXظم إدار ّيXXة ،ومXXا يXXسنده إلXXى مXXركXXز العهXXد واملXXيثاق مXXن
مXXها ّم ومXXسؤولّ Xيات – يXXقف بXXني الXXكتب املXXق ّدسXXة فXXي الXXعالXXم سXXفرا ً مXXنعدم الXنّظير ،وكXXنزا ً زاخXXراً
بXالّ Xدرر الXبديXعة لهXذا الXظّهور .فXخالفXا ً للعهXد الXقديXم ومXا سXبقه مXن الXكتب املXق ّدسXة ا ّلXتي جXاءت
خXXلوا ً مXXن كXXلمات الXّ XرسXXل أنXXفسهم ،وخXXالف Xا ً لXXألنXXاجXXيل ا ّلXXتي لXXم تXXق ّدم كXXلماتXXها الXXقليلة املXXنسوبXXة
إلXى يXسوع املXسيح نXهجا ً واضXحا ً لXتصريXف شXئون ديXنه مسXتقبالً ،وحXتّى خXالفXا ً لXلقرآن ا ّلXذي
Xصمت ف XXي
م XXع ص XXراح XXته ف XXيما ي XXتع ّلق ب XXاألح XXكام واألوام XXر ا ّلXX Xتي سX Xنّها رس XXول اهلل ،ال XXتزم ال ّ X
م XXوض XXوع ال XXخالف XXة م XXع أه Xّ Xميّته ال XXبال XXغة – خ XXالف Xا ً له XXذه ال XXكتب امل XXق ّدس XXة ك ّ Xلها – ف XXإ ّن ال XXكتاب
األق XXدس امل XXنزّل م XXن ب XXداي XXته إل XXى ن XXهاي XXته ب XXكلمات املظه XXر اإلل XXهيّ ن XXفسه ل XXم ي XXحفظ ل XXألج XXيال
الXقادمXة األحXكام واألوامXر األسXاسXيّة ا ّلXتي يXجب أن يXشيّد عXليها صXرح نXظامXه الXعاملXيّ املXقبل
Xص – عXXالوة عXXلى مXXسؤولXيّة الXتّفسير ا ّلXXتي أسXXندهXXا إلXXى خXXليفته – عXXلى الXنّظم
فحسXXب ،بXXل نّ X
والهيئات ّ
الغراء وتماسكها.
الضروريّة ا ّلتي بها وحدها يمكن الحفاظ على وحدة شريعته
ّ

١٥

فXي دسXتور الXحضارة الXعاملXيّة املXقبلة هXذا ،أعXلن الّ XديّXان ،واملخّ Xلص ،واملXؤ ّلXف بXني قXلوب البشXر،
واملش ّXرع ألحXكام اهلل ،مXجيء "ال2نّام2وس األك2بر" إلXى مXلوك األرض وسXالطXينها ،وأسXماهXم
أي قXX Xصد لXX XالسXX Xتيالء عXX Xلى مXX XمالXX Xكهم،
"امل 22مال 22يك" ،ونXX Xادى نXX Xفسه "م 22ال 22ك امل 22لوك" ،ونXX Xفى ّ
Xتص نXXفسه بXXقلوب عXXباده ،وح Xذّر رؤسXXاء ال ّ XديXXن فXXي الXXعالXXم مXXن أن يXXقيسوا كXXتاب اهلل بXXما
واخّ X
لXX XديXX Xهم مXX Xن مXX XوازيXX Xن ،وأ ّكXX Xد أ ّن كXX Xتاب اهلل هXX Xو "قس 22طاس الحقّ ب 22ني الخ 22لق" ،وأمXX Xر فXX Xيه
ب XXتأس XXيس "ب22يت ال22عدل" ،وح ّ Xدد وظ XXائ XXفه ،وع Xّ Xني م XXوارده ،وس Xّ Xمى أع XXضاءه "رج22ال ال22عدل"،
و"وك22الء اهلل" ،و"أم22ناء ال ّ 2رح22من" ،ون ّ Xوه بXXمن سXXيصبح "م22رك22ز العه22د وامل22يثاق" ،وخ ّ XولXXه
ح XXقّ ت XXفسير آث XXاره امل XXق ّدس XXة ،وأش XXار ض XXمنا ً إل XXى ن XXظام والي XXة األم XXر ،وشه XXد ب XXال Xتّغيير الج XXذريّ
ا ّلXXذي س XXيح ّققه ن XXظام XXه ال XXعامل Xيّ ،وأع XXلن أن للمظه XXر اإلل XXهيّ "ال22عصمة ال22كبرى" ،وأب XXان أنّ
Xصفات املXالزمXة ملXن يXبعثه اهلل ،وال يXشاركXه فXيها غXيره ،وأ ّXكXد اسXتحالXة
هXذه الXعصمة هXي مXن ال ّ
مجيء مبعوث إلهيّ آخر قبل انقضاء ما ال ّ
يقل عن ألف سنة.
Xصوم وم ّ Xدت XXه ،ورف XXع ح XXكم
Xصالة ،وح ّ Xدد وق XXت ال ّ X
وع XXالوة ع XXلى ذل XXك ،ف XXرض ف XXي ه XXذا ال XXكتاب ال ّ X
Xصالة جXماعXة إالّ فXي صXالة املXيّت ،وع ّXني الXقبلة ،وسّ Xن حXقوق اهلل ،وش ّXرع أحXكام املXواريXث،
ال ّ
وأمXXر بXXإنXXشاء مXXشارق األذكXXار ،وثXبّت الّ X
XضيافXXة الXتّسع عشXXر ّيXXة واألعXXياد الXXبهائّ Xية وأ ّيXXام الXXهاء،
وأل XXغى ن XXظام ال XXكهنوت ،وح Xّ Xرم ال Xّ Xرقّ وال Xّ Xري XXاض XXات ال ّ X
Xشاق XXة والX Xتّس ّول وال Xّ Xره XXبنة والX Xتّكفير ع XXن
الخ XXطاي XXا وص XXعود امل XXناب XXر وت XXقبيل األي XXدي ،وم XXنع ت XXع ّدد ال Xزّوج XXات ،وأوص XXى ب XXال Xّ Xرف XXق ب XXال XXحيوان،
ون XXهى ع XXن ال Xتّكاس XXل وال Xتّواك XXل وال XXغيبة واالف XXتراء ،واس XXتهجن ال Xطّالق ،وح Xّ Xرم ال XXقمار وت XXعاط XXي
األف XXيون والخ XXمر وغ XXيره م XXن امل XXسكرات ،وحّ X Xدد ع XXقوب XXة ال XXقتل ال XXعمد وإح XXراق ال XXبيوت والX Xزّن XXا
والسXXرقXXة ،وأبXXرز أهXّ Xميّة ال Xزّواج وعXّ Xني شXXروطXXه األسXXاس Xيّة ،وأوجXXب االشXXتغال بحXXرفXXة أو مXXهنة،
ّX
ورفXXع قXXدر االشXXتغال بXXأحXXدهXXما إلXXى مXXرتXXبة الXXعبادة ،وأ ّكXXد ضXXرورة تXXعليم األطXXفال ،وك ّ Xلف ك Xلّ
شخص بكتابة وصيّة ،وأوجب ضرورة طاعة الحكومة.
إلXى جXانXب هXذه األحXكام ،دعXا حXضرة بXهاء اهلل أتXباعXه لXيعاشXروا أهXل جXميع األديXان بXال ّXر ْوح
عصب وال XXفتنة وال XXغرور والج XXدال وال Xنّزاع،
وال Xَّ Xري XXحان دون ت XXفرق XXة أو ت XXمييز ،وح Xذّره XXم م XXن ال Xت ّ ّ
Xصدق امل XXطلق وال XXعفّة ال XXخال XXصة والج XXدارة ب XXال Xثّقة ودم XXاث XXة الخ XXلق
وأم XXره XXم ب XXال Xنّظاف XXة ال Xتّام XXة وال ّ X
Xصبر والXXعدل واإلنXXصاف ،وأوصXXاهXXم بXXأن يXXكونXXوا "ك2األص2اب2ع ف2ي ال2يد"
والXXكرم والXXوفXXاء والّ X
و"األرك22ان ل22لبدن" ،وأه XXاب ب XXهم أن ي XXنهضوا لخ XXدم XXة أم XXره ،ووع XXده XXم ب XXنصره امل XXبني .وف XXضالً
عXXلى ذلXXك ،فXXقد أسهXXب فXXي بXXيان عXXدم اسXXتقرار شXXئون البشXXر ،وأعXXلن أن الحXّ Xر ّيXXة الXXح ّقة هXXي
فXي امXتثال اإلنXسان ألوامXر اهلل ،وحXذّرهXم مXغبّة الXتّهاون فXي الXعمل بXأحXكامXه وحXدوده ،وفXرض
أي "ع 22رف 22ان مش 22رق ال 22وح 22ي" واتّ XX Xباع "م 22ا أم 22ر ب 22ه م 22ن ل 22دى
ال XX Xواج XX Xبني امل XX Xتالزم XX Xنيّ :
املقصود" ،مؤ ّكدا ً أنّهما معا ً "لن يقبل أحدهما دون اآلخر".

١٦

إ ّن ال ّ Xدع XXوة خ XXطيرة ال ّ X
Xقارة األم XXري XXكيّة ل XXيغتنموا
Xشأن ا ّلXXتي ّ X
وج XXهها إل XXى رؤس XXاء ج XXمهوريّ XXات ال ّ X
وج XXهه إل XXى أع XXضاء
ال XXفرص XXة امل XXتاح XXة ل XXهم ف XXي ي XXوم اهلل وي XXناص XXروا أم XXر ال XXعدل ،وال Xنّداء ا ّل XXذي ّ X
املXXجالXXس الXنّيابXيّة فXXي الXXعالXXم يXXحثّهم عXXلى االتّXXفاق عXXلى لXXسان وخّ X
ط عXXمومXيّني ،واإلنXXذار ا ّلXXذي
وج XXهه إل XXى ف XXران XXسوا ج XXوزي XXف
ب XXعثه إل XXى ويله XXلم األ ّول ق XXاه XXر ن XXاب XXليون الX Xثّال XXث ،والّ X Xلوم ا ّل XXذي ّ X
إمXبراطXور الXنّمسا ،وإشXارتXه إلXى حXنني بXرلXني فXي خXطابXه "ل2شواط— نه2ر الّ 2ري2ن" ،وإدانXته
والشXدائXد
ّX X
Xتقر فXي اآلسXتانXة ،ونXبوءتXه بXزوال "زي2نتها ال2ظّاه2رة"
"ل2كرس2يّ ال2ظّلم" ا ّلXذي اس ّ
املXXق ّدر أن تXXنزل بXXأهXXلها ،وعXXبارات ال Xتّشجيع ا ّلXXتي واسXXى بXXها مXXسقط رأسXXه – أرض ال Xطّاء –
مXؤ ّكXXدا ً أ ّن اهلل قXد اخXتارهXا لXتكون "م2طلع ف2رح ال2عامل2ني" ،ونXبوءتXه بXارتXفاع "ص2وت رج2ال
م2ن خ2راس2ان" تXمجيدا ً لXربّXهم الXعليّ املXتعال ،ووعُ Xده بXظهور رجXال "أول2ي ب ٍ
2أس ش2دي2د" فXي
يمجXXدون ذكXXره ،وأخXXيرا ً تXXأكXXيده الّ X
Xشهم ألخ ٍ غXXادر س Xبّب لXXه الXXكثير مXXن اآلالم بXXأ ّن اهلل
كXXرمXXان ّX
"ال22غفور ال22كري22م" س XXيغفر ل XXه م XXظامل XXه إن ت XXاب وأن XXاب – ك Xّ Xل ذل XXك أض XXاف غ XXزارةً إل XXى ف XXحوى
ك XXتاب أس XXماه م XXنزّل XXه "ف22رات ال ّ 2رح22مة ب22ني ال22بريّ22ة" ،و"قس22طاس اله22دى ب22ني ال22ورى"،
و"الصراط األقوم" ،و"محيي البشر".
ّ
وصXف حXضرة بXهاء اهلل الحXدود واألحXكام ا ّلXتي تXش ّكل املXوضXوع ال ّXرئXيس لXذلXك الXكتاب بXكونXها
و"الس2بب
ّ2
"روح ال2حيوان مل2ن ف2ي اإلم2كان" ،و"ال2عروة ال2وث2قى" ،و"أث2مار شج2رت2ه"،
عْ 2 2 2رف
األع 22 2ظم ل 22 2نظم ال 22 2عال 22 2م وح 22 2فظ األم 22 2م" ،و"م 22 2صباح ال 22 2حكمة وال 22 2فالح" ،و" َ
ق2ميصه" ،و"م2فات2يح رح2مته" لXلبريّXة .وشهXد لXذلXك الXكتاب بXقولXه" :إ ّ
ن ال2كتاب ه2و س2ماء
زيّنّاها بأنجم األوامر والنّواهي" .كما تفضل أيضا ً بقوله:
"ط2وب2ى مل2ن ي2قرأه وي2تف ّكر ف2يما ن2زّل ف2يه م2ن آي2ات اهلل امل2قتدر ال2عزي2ز امل2ختار ،ق2ل
ي22ا ق22وم خ22ذوه ب22يد التّس22ليم  ...ل22عمري ق22د ن 2زّل ع22لى ش22أن ي22تحيّر م22نه ال22عقول
واألف 22 2كار ،إنّ22 2ه ل 22 2حجّ ة ال 22 2عظمى ل 22 2لورى وب 22 2ره 22 2ان الّ 2 2 2رح 22 2من مل 22 2ن ف 22 2ي األرض 22 2ني
والسموات".
ّ
ّ
مرة أخرى بقوله في شأن أحكامه:
ويتفضل ّ
"ط22وب22ى ل22ذائ22ق ٍة يج22د ح22الوت22ها ،ول22ذي ب22ص ٍر ي22عرف م22ا ف22يها ،ول22ذي ق22لبٍ ي 2طّلع
ب2رم2وزه2ا وأس2راره2ا ،ت2اهلل ي2رت2عد ظه2ر ال2كالم م2ن ع2ظمة م2ا ن2زّل واإلش2ارات امل2قنّعة
لشدّة ظهورها".
ّ
ويتفضل في مكان آخر بقوله:
الش 22رائ 22ع اإلل 22هيّة.
ّ2
"ن2 2زّل ال 22كتاب األق 22دس ب 22حيث ج 22اء ج 22اذب2 2ا ً وج 22ام 22عا ً لج 22ميع
ط2وب2ى ل2لقارئ2ني! ط2وب2ى ل2لعارف2ني! ط2وب2ى ل2لمتف ّكري2ن! ط2وب2ى ل2لمتف ّرس2ني! ل2قد
ن2زّل ب2ان2بساط وش2مول واتّ2ساع ب2حيث أح2اط ب2ال2نّاس أج2معني م2ن ق2بل إق2بال2هم
عليه .سوف يظهر في األرض سلطانه ونفوذه واقتداره") .مترجم(
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الكتاب األقدس
بسمه الحاكم على ما كان وما يكون
)(1ان ا ّول مXا كXتب اهلل عXلى الXعباد عXرفXان مشXرق وحXيه ومXطلع امXره ا ّلXذي كXان مXقام نXفسه
فXXي عXXالXXم االمXXر والخXXلق مXXن فXXاز بXXه قXXد فXXاز بّ X
Xكل الXXخير وا ّلXXذي مXXنع انّXXه مXXن اهXXل الّ X
Xضالل ولXXو
Xكل االعXمال õاذا فXزتXم بهXذا املXقام االسXنى واالفXق االعXلى يXنبغي ل ّ
يXأتXي ب ّ
Xكل نXفس ان يXتّبع
مXXا امXXر بXXه مXXن لXXدى املXXقصود النّXXهما مXXعا ً ال يXXقبل احXXدهXXما دون االخXXر هXXذا مXXا حXXكم بXXه مXXطلع
السXXبب االع XXظم ل XXنظم ال XXعال XXم
االل XXهام(2)õا ّن ا ّلXXذي XXن اوت XXوا ب XXصائ XXر م XXن اهلل ي XXرون ح XXدود اهلل ّ X
وحXفظ االمXم وا ّلXذي غXفل انّXه مXن هXمج رعXاع õانّXا امXرنXاكXم بكسXر حXدودات الXنّفس والXهوى ال
م XXا رق XXم م XXن ال XXقلم االع XXلى ا ّن XXه ل XXروح ال XXحيوان مل XXن ف XXي االم XXكان õق XXد م XXاج XXت ب XXحور ال XXحكمة
والXXبيان بXXما هXXاجXXت نXXسمة الXّ XرحXXمن اغXXتنموا يXXا اولXXي االلXXباب õان ا ّلXXذيXXن نXXكثوا عهXXد اهلل فXXي

اوامره ونكصوا على اعقابهم اولئك من اهل ّ
الضالل لدى الغنيّ املتعال (3) õيا مأل
االرض اع XXلموا ا ّن اوام XXري س XXرج ع XXناي XXتي ب XXني ع XXبادي وم XXفات XXيح رح XXمتي ل XXبر ّي XXتي ك XXذل XXك ن Xزّل
االمXXر مXXن سXXمآء مXXشيّة ربّXXكم مXXالXXك االديXXان õلXXو يجXXد احXXد حXXالوة الXXبيان ا ّلXXذي ظهXXر مXXن فXXم
مXشيّة ال ّXرحXمن لXينفق مXا عXنده ولXو يXكون خXزآئXن األرض كّ Xلها لXيثبت امXرا ً مXن اوامXره املشXرقXة
Xمر عXXرف قXXميصي وبXXها تXXنصب اعXXالم الXنّصر
مXXن افXXق الXXعنايXXة وااللXXطاف(4)õقXXل مXXن حXXدودي ي ّ
ع XXلى ال XXقنن واالت XXالل õق XXد ت XXك ّلم ل XXسان ق XXدرت XXي ف XXي ج XXبروت ع XXظمتي م XXخاط XXبا ً ل XXبر ّي XXتي ان اع XXملوا
حXدودي حّ Xبا ً لجXمالXي طXوبXى لXحبيب وجXد عXرف املXحبوب مXن هXذه الXكلمة ا ّXلXتي فXاحXت مXنها نXفحات
الفضل على شأن ال توصف باالذكار õلعمري من شرب رحيق االنصاف من ايادي االلطاف ا ّنXه
نب انّXا نXزّلXنا لXكم االحXكام بXل فXتحنا
يXطوف حXول اوامXري املشXرقXة مXن افXق االبXداع(5)õال تحسّ X
خXتم ال ّXرحXيق املXختوم بXاصXابXع الXقدرة واالقXتدار يشهXد بXذلXك مXا نXزّل مXن قXلم الXوحXي تXف ّكروا يXا
Xصلوة تXXسع ركXXعات هلل مXXنزل االيXXات حXXني ال Xزّوال وفXXي
اولXXي االفXXكار (6)õقXXد كXXتب عXXليكم الّ X
الXXبكور واالصXXال õوعXXفونXXا ع ّ Xدة اخXXرى امXXرا ً فXXي كXXتاب اهلل انّXXه لXXهو االمXXر املXXقتدر املXXختارõ
Xصلوة و ّلXXوا وجXوهXكم شXطري االقXدس املXقام املXق ّدس ا ّلXXذي جXعله اهلل مXطاف املXأل
واذا اردتXم ال ّ
Xسموات õوعXXند غXXروب
االعXXلى ومXXقبل اهXXل مXXدآئXXن الXXبقآء ومXXصدر االمXXر ملXXن فXXي االرضXXني والّ X
Xقر ا ّلXذي قّ XدرنXاه لXكم انّXه لXهو الXعزيXز الXعالّم (7)õك ّXل شXيء تXح ّقق
شXمس الXحقيقة والXتّبيان امل ّ
بXامXره املXبرم اذا اشXرقXت مXن افXق الXبيان شXمس االحXكام ل ّ
Xكل ان يXتّبعوهXا ولXو بXامXر تXنفطر عXنه
س XXموات اف XXئدة االدي XXان õانّ XXه ي XXفعل م XXا ي XXشآء وال ي XXسئل ع Xّ Xما ش XXآء وم XXا ح XXكم ب XXه امل XXحبوب انّ XXه
ملXحبوب ومXالXك االخXتراع õان ا ّلXذي وجXد عXرف ال ّXرحXمن وعXرف مXطلع هXذا الXبيان انّXه يسXتقبل
Xسهام الث XXبات االح XXكام ب XXني االن XXام ط XXوب XXى مل XXن اق XXبل وف XXاز ب XXفصل الخ XXطاب(8)õق XXد
ب XXعينيه ال ّ X
Xصلوة فXي ورقXة اخXرى طXوبXى ملXن عXمل بXما امXر بXه مXن لXدن مXالXك ال ّXرقXاب õقXد نXزّلXت
Xصلنا ال ّ
ف ّ
Xت تXكبيرات مXن اهلل مXنزل االيXات õوا ّلXذي عXنده عXلم الXقرآئXة لXه ان يXقرء مXا
فXي صXلوة املXيّت س ّ
ن Xزّل قXXبلها واالّ عXXفا اهلل عXXنه انّXXه لXXهو الXXعزيXXز الXXغفّار(9)õال يXXبطل الّ X
Xشعر صXXلوتXXكم وال مXXا مXXنع
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Xسنجاب ومXا دونXهما ا ّنXه مXا
Xس ّمور كXما تXلبسون الخXزّ وال ّ
عXن ال ّXروح مXثل الXعظام وغXيرهXا الXبسوا ال ّ
نXXهي فXXي الXXفرقXXان ولXXكن اشXXتبه عXXلى الXXعلمآء ا ّنXXه لXXهو الXXعزيXXز الXXعالّم  (10)õق XXد ف XXرض ع XXليكم
ورب ابآئكم اال ّولني õمن كان في
والصوم من ا ّول البلوغ امرا ً من لدى اهلل ر ّبكم
الصلوة
ّ
ّ
ّ
نXفسه ضXعف مXن املXرض او الهXرم عXفا اهلل عXنه فXضالً مXن عXنده انّXه لXهو الXغفور الXكريXم õقXد
Xسجود عXXلى كXّ Xل شXXيء طXXاهXXر ورفXXعنا عXXنه حXXكم الحّ Xد فXXي الXXكتاب ا ّن اهلل يXXعلم
اذن اهلل لXXكم الّ X
وانXXتم ال تXXعلمون õمXXن لXXم يجXXد املXXآء يXXذكXXر خXXمس مXّ Xرات بXXسم اهلل االطهXXر االطهXXر ث ّ Xم يشXXرع
ف XXي ال XXعمل ه XXذا م XXا ح XXكم ب XXه م XXول XXى ال XXعامل XXني õوال XXبلدان ا ّل XXتي ط XXال XXت ف XXيها الّ X Xليال XXي وااليّ XXام
Xبني الXحكيم(11)õقXد
XساعXات واملXشاخXص ا ّلXتي مXنها تحّ Xددت االوقXات انّXه لXهو امل ّ
فXليص ّلوا بXال ّ
Xسميع
ع XX Xفون XX Xا ع XX Xنكم ص XX Xلوة اآلي XX Xات اذا ظه XX Xرت اذك XX Xروا اهلل ب XX Xال XX Xعظمة واالق XX Xتدار انّ XX Xه ه XX Xو ال ّ X X
رب ال XXعامل XXني (12) õك XXتب ع XXليكم
رب م XXا ي XXرى وم XXا ال ي XXرى ّ
ال XXبصير õق XXول XXوا ال XXعظمة هلل ّ
Xصلوة فXXرادى قXXد رفXXع حXXكم الجXXماعXXة االّ فXXي صXXلوة امل Xيّت انّXXه لXXهو االمXXر الXXحكيم(13)õقXXد
الّ X
XتوضXXأن ويس Xبّحن خXXمساً
Xصلوة ولXXه ّن ان يX X Xّ X
Xصوم وال ّ X
عXXفا اهلل عXXن ال Xنّسآء حXXني مXXا يجXXدن ال ّ Xدم الّ X
مرة من زوال إلى زوال سبحان اهلل ذي ال ّ
طلعة والجمال هذا ما ق ّدر في الكتاب ان
وتسعني ّ
انXXتم مXXن الXXعاملXXني (14) õولXكم ولXه ّن فXي االسXفار اذا نXزلXتم واسXترحXتم املXقام االمXن مXكان كXلّ
صXXلوة سجXXدة واحXXدة واذكXXروا فXXيها سXXبحان اهلل ذي الXXعظمة واالجXXالل واملXXوهXXبة واالفXXضال وا ّلXXذي
عجXXز يXXقول سXXبحان اهلل ا ّنXXه يXXكفيه بXXالXXحقّ ا ّنXXه لXXهو الXXكافXXي الXXباقXXي الXXغفور الXّ XرحXXيم õوبXXعد اتXXمام
Xسجود لXكم ولXه ّن ان تXقعدوا عXلى هXيكل الXتّوحXيد وتXقولXوا ثXمانXي عشXرة م ّXرة سXبحان اهلل ذي املXلك
ال ّ
Xصراط
وامل XXلكوت ك XXذل XXك ي ّ X
Xبني اهلل س XXبل ال XXحقّ واله XXدى وا ّن XXها انته XXت إل XXى س XXبيل واح XXد وه XXو ه XXذا ال ّ X
Xسموات
املسXXتقيم õاشXXكروا اهلل بهXXذا الXXفضل الXXعظيم õاحXمدوا اهلل بهXذه املXوهXبة ا ّ XلXتي احXاطXت ال ّ
واالرضXني õاذكXروا اهلل بهXذه ال ّXرحXمة ا ّXلXتي سXبقت الXعاملXني (15) õقXل قXد جXعل اهلل مXفتاح الXكنز
حّ Xبي املXXكنون لXXو انXXتم تXXعرفXXون õلXXوال املXXفتاح لXXكان مXXكنونXا ً فXXي ازل االزال لXXو انXXتم تXXوقXXنون õقXXل
ه XXذا مل XXطلع ال XXوح XXي ومش XXرق االش XXراق ا ّل XXذي ب XXه اش XXرق XXت االف XXاق ل XXو ان XXتم ت XXعلمون õا ّن ه XXذا ل XXهو
القضآء املثبت وبه ثبت ّ
كل قضآء محتوم (16) õيXا قXلم االعXلى قXل يXا مXأل االنXشآء قXد كXتبنا
Xصيام ايّXامXا ً مXعدودات وجXعلنا الXنّيروز عXيدا ً لXكم بXعد اكXمالXها كXذلXك اضXآئXت شXمس
عXليكم ال ّ
الXبيان مXن افXق الXكتاب مXن لXدن مXالXك املXبدء واملXآب õواجXعلوا االيّXام الXزّآئXدة عXن ال ّ
Xشهور قXبل
Xسنة
Xصيام انّXا جXعلناهXا مXظاهXر الXهآء بXني الّ XليالXي وااليّXام õلXذا مXا تحّ Xددت بحXدود ال ّ
شهXر ال ّ
والّ X
Xشهور يXXنبغي الهXXل الXXبهاء ان يXXطعموا فXXيها انXXفسهم وذوي الXXقربXXى ث ّ Xم الXXفقرآء واملXXساكXXني
ويمجXXد ّن ر ّب XXهم ب XXال XXفرح واالن XXبساط õواذا ت Xّ Xمت ا ّي XXام االع XXطآء ق XXبل
ّX
ويه ّ Xلل ّن وي XXكبّر ّن ويس Xبّح ّن
Xصيام ك XXذل XXك ح XXكم م XXول XXى االن XXام õل XXيس ع XXلى امل XXساف XXر وامل XXري XXض
االم XXساك ف XXليدخ XXل ّن ف XXي ال ّ X
هXاب(17) õ
والXحامXل واملXرضXع مXن حXرج عXفا اهلل عXنهم فXضالً مXن عXنده انّXه لXهو الXعزيXز الXو ّX
Xمسكوا ب XXاوام XXر اهلل
ه XXذه ح XXدود اهلل ا ّلXX Xتي رق XXمت م XXن ال XXقلم االع XXلى ف XXي الX Xزّب XXر واالل XXواح õت ّ X
واحXXكامXXه وال تXXكونXXوا مXXن ا ّلXXذيXXن اخXXذوا اصXXول انXXفسهم ونXXبذوا اصXXول اهلل ورآئXXهم بXXما اتّXXبعوا
والشXX Xرب م XXن الX Xطّلوع إل XXى االف XXول ايّ XXاك XXم ان
ّX
الX Xظّنون واالوه XXام õكX Xفّوا ان XXفسكم ع XXن االك XXل
يXمنعكم الXهوى عXن هXذا الXفضل ا ّلXXذي قّ Xدر فXي الXكتاب (18)õقXد كXتب ملXن دان بXاهلل الّ XديّXان
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ان يغسXXل فXXي كXّ Xل يXXوم يXXديXXه ث ّ Xم وجXXهه ويXXقعد مXXقبالً الXXى اهلل ويXXذكXXر خXXمسا ً وتXXسعني مXّ Xرة اهلل
Xسماء اذ اسXتوى عXلى اعXراش االسXمآء بXالXعظمة واالقXتدار õكXذلXك
ابXهى كXذلXك حXكم فXاطXر ال ّ
Xلصلوة امXرا ً مXن اهلل الXواحXد املXختار (19) õقXد ح ّXرم عXليكم الXقتل والXزّنXا ثّ Xم الXغيبة
ت ّX X X
XوضXأوا ل ّ
XصحآئXف وااللXواح (20) õقXد قXسمنا املXواريXث عXلى
واالفXترآء اجXتنبوا ع ّXما نXهيتم عXنه فXي ال ّ
Xذر ّيXاتXكم مXن كXتاب الXطّآء عXلى عXدد املXقت ولXالزواج مXن كXتاب الXحآء عXلى
عXدد الXزّاء مXنها قّ Xدر ل ّ
ع XXدد ال Xتّآء وال XXفآء ول XXالب XXآء م XXن ك XXتاب ال Xزّآء ع XXلى ع XXدد ال Xتّآء وال ّ Xكاف ول XXال ّمXXهات م XXن ك XXتاب ال XXواو
الشXني ولXالخXوات مXن كXتاب الّ Xدال عXدد ال ّXرآء
عXلى عXدد ال ّXرفXيع ولXالخXوان مXن كXتاب الXهآء عXدد ّ X X
مبشXXري ا ّلXXذي يXXذكXXرنXXي فXXي
ّX
واملXXيم ولXXلمع ّلمني مXXن كXXتاب الXXجيم عXXدد الXXقاف والXXفآء كXXذلXXك حXXكم
ال ّ Xليال XXي واالس XXحار õانّ XXا مل ّ XXا س XXمعنا ض XXجيج ال Xذّ ّريّ XXات ف XXي االص XXالب زدن XXا ض XXعف م XXا ل XXهم
ونXقصنا عXن االخXرى انّXه لXهو املXقتدر عXلى مXا يXشآء يXفعل بسXلطانXه كXيف اراد (21) õمXن
ذر ّيXXة ت XXرج XXع ح XXقوق XXهم ال XXى ب XXيت ال XXعدل ل XXيصرف XXوه XXا ام XXنآء ال Xّ Xرح XXمن ف XXي االي XXتام
م XXات ول XXم ي XXكن ل XXه ّ
ذريّXة ولXم
واالرامXل ومXا يXنتفع بXه جXمهور الXنّاس لXيشكروا ر ّبXهم الXعزيXز الXغ ّفار (22)õوا ّلXXذي لXه ّ
ي XXكن م XXا دون XXها ع XXما ح ّ Xدد ف XXي ال XXكتاب ي XXرج XXع ال Xثّلثان م Xّ Xما ت XXرك XXه ال XXى ال Xذّ ّريّ XXة وال Xثّلث ال XXى ب XXيت
الXعدل كXذلXك حXكم الXغنيّ املXتعال بXالXعظمة واالجXالل (23) õوا ّلXذي لXم يXكن لXه مXن يXرثXه وكXان
Xعمات
لXXه ذو الXXقربXXى مXXن ابXXنآء االخ واالخXXت وبXXناتXXهما فXXلهم الXثّلثان وإالّ لXXالعXXمام واالخXXوال والّ X
والXXخاالت ومXXن بXXعدهXXم وبXXعده ّ Xن البXXنآئXXهم وابXXنآئXXه ّن وبXXناتXXهم وبXXناتXXه ّن وال Xثّلث يXXرجXXع إلXXى مXXقرّ
ال XXعدل ام XXرا ً ف XXي ال XXكتاب م XXن ل XXدى اهلل م XXال XXك ال Xّ Xرق XXاب (24)õم XXن م XXات ول XXم ي XXكن ل XXه اح XXد م XXن
Xقر املXذكXور لXتصرف فXيما
ا ّلXXذيXن نXزّلXت اسXمآئXهم مXن الXقلم االعXلى تXرجXع االمXوال كّ Xلها الXى امل ّ
ام XXر اهلل ب XXه انّ XXه ل XXهو امل XXقتدر اال ّمXX Xار (25) õوج XXعلنا ال ّ Xدار امل XXسكون XXة واالل XXبسة امل XXخصوص XXة
Xوراث ا ّنXه لXهو املXعطي الXف ّياض (26) õان ا ّلXXذي مXات فXي
لXل ّذ ّر ّيXة مXن الّ XذكXران دون االنXاث وال ّ
ذريّ XXة اول XXئك ي XXرث XXون م XXا الب XXيهم ف XXي ك XXتاب اهلل اق XXسموا ب XXينهم ب XXال XXعدل ال XXخال XXص
ايّ XXام وال XXده ول XXه ّ
ذريّXXة
كXXذلXXك مXXاج بحXXر الXXكالم وقXXذف لXXئالXXي االحXXكام مXXن لXXدن مXXالXXك االنXXام (27)õوا ّلXXذي تXXرك ّ
الشXXراكXXة ثXمّ
ضXXعافXا ً سّ Xلموا مXXا لXXهم الXXى امXXني ليتّجXXرلXXهم الXXى ان يXXبلغوا رشXXدهXXم او الXXى محXّ Xل ّ X
ع Xيّنوا ل XXالم XXني ح ّ Xقا ً م Xّ Xما ح XXصل م XXن ال Xتّجارة واالق XXتراف (28) õك Xّ Xل ذل XXك ب XXعد ادآء ح XXقّ اهلل
وال ّ XديXXون لXXو تXXكون عXXليه وتXXجهيز االسXXباب لXXلكفن وال ّ XدفXXن وحXXمل امل Xيّت بXXالXXعزّة واالعXXتزاز كXXذلXXك
حXكم مXالXك املXبدء واملXآب (29) õقXل هXذا لXهو الXعلم املXكنون ا ّلXXذي لXن يXتغيّر النّXه بXدء بXالXطّآء
Xصصناه لXلذّ ّريّXات هXذا مXن فXضل
املXد ّلXXة عXلى االسXم املخXزون الXظّاهXر املXمتنع املXنيع õومXا خ ّ
اهلل عXليهم لXيشكروا ربّXهم ال ّXرحXمن ال ّXرحXيم õتXلك حXدود اهلل ال تXعتدوهXا بXاهXوآء انXفسكم اتّXبعوا
م XXا ام XXرت XXم ب XXه م XXن م XXطلع ال XXبيان õواملخ XXلصون ي XXرون ح XXدود اهلل م XXآء ال XXحيوان اله XXل االدي XXان
Xسموات (30) õقXد كXتب اهلل عXلى ك ّXل مXديXنة
ومXصباح الXحكمة والXفالح ملXن فXي االرضXني وال ّ
ان يXXجعلوا فXXيها بXXيت الXXعدل ويXXجتمع فXXيه الXنّفوس عXXلى عXXدد الXXبهآء وان ازداد ال بXXأس ويXXرون
كXXانّXXهم يXXدخXXلون مXXحضر اهلل الXXعليّ االعXXلى ويXXرون مXXن ال يXXرى ويXXنبغي لXXهم ان يXXكونXXوا امXXنآء
الXّ XرحXXمن بXXني االمXXكان ووكXXآلء اهلل ملXXن عXXلى االرض ك ّ Xلها ويXXشاوروا فXXي مXXصالXXح الXXعباد لXXوجXXه
اهلل كXXما يXXشاورون فXXي امXXورهXXم ويXXختاروا مXXا هXXو املXXختار كXXذلXXك حXXكم ربّXXكم الXXعزيXXز الXXغفّارõ
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ايّXXاكXXم ان تXXدعXXوا مXXا هXXو املXXنصوص فXXي ال ّ Xلوح ا ّتXXقوا اهلل يXXا اولXXي االنXXظار (31) õيXXا مXXأل
االنXشآء ع ّXمروا بXيوتXا ً بXاكXمل مXا يXمكن فXي االمXكان بXاسXم مXالXك االديXان فXي الXبلدان وزيّXنوهXا
Xصور واالمXXثال õث ّ Xم اذكXXروا \فXXيها ربّXXكم الXّ XرحXXمن بXXالXّ Xروح والXّ XريXXحان اال
بXXما يXXنبغي لXXها ال بXXالّ X
Xقر االبXصار (32) õقXد حXكم اهلل ملXن اسXتطاع مXنكم حXجّ الXبيت
بXذكXره تسXتنير ال ّ
Xصدور وت ّ
هXاب (33) õيXا اهXل الXبهآء
دون الXنّسآء عXفا اهلل عXنه ّن رحXمة مXن عXنده ا ّنXه لXهو املXعطي الXو ّX
XصنآئXXع واالقXXتراف وامXXثالXXها
قXXد وجXXب عXXلى كXّ Xل واحXXد مXXنكم االشXXتغال بXXامXXر مXXن االمXXور مXXن الّ X
وج XXعلنا اش XXتغال XXكم ب XXها ن XXفس ال XXعبادة هلل ال XXحقّ ت XXف ّكروا ي XXا ق XXوم ف XXي رح XXمة اهلل وال XXطاف XXه ثX Xمّ
اشXكروه فXي الXعشيّ واالشXراق õال تXضيّعوا اوقXاتXكم بXالXبطالXة والXكسالXة واشXتغلوا بXما يXنتفع
ب XXه ان XXفسكم وان XXفس غ XXيرك XXم ك XXذل XXك ق XXضي االم XXر ف XXي ه XXذا ال ّ Xلوح ا ّلXXذي الح XXت م XXن اف XXقه ش XXمس
تمسكوا بحبل االسباب متو ّكلني
الحكمة والتّبيان õابغض النّاس عند اهلل من يقعد ويطلب
ّ
عXلى اهلل مسXبّب االسXباب (34) õقXد ح ّXرم عXليكم تXقبيل االيXادي فXي الXكتاب هXذا مXا نXهيتم
عXXنه مXXن لXXدن ربّXXكم الXXعزيXXز الXXح ّكام õلXXيس الحXXد ان يسXXتغفر عXXند احXXد تXXوبXXوا الXXى اهلل تXXلقآء
انXXفسكم انّXXه لXXهو الXXغافXXر املXXعطي الXXعزيXXز الXت ّ ّواب (35) õيXXا عXXباد الXّ XرحXXمن قXXومXXوا عXXلى خXXدمXXة
االمXXر عXXلى شXXأن ال تXXأخXXذكXXم االحXXزان مXXن ا ّلXXذيXXن كXXفروا بXXمطلع االيXXات õمل ّXا جXXآء الXXوعXXد وظهXXر
Xمسك ك ّXل حXزب بXما عXنده مXن الXظّنون واالوهXام (36) õمXن النّاس
املXوعXود اخXتلف الXنّاس وت ّ
الغرار õومنهم من ي ّدعي
من يقعد
ّ
صف النّعال طلبا ً لصدر الجالل قل من انت يا ا ّيXها الغافل ّ
الXباطXن وبXاطXن الXباطXن قXل يXا ا ّيXها الXك ّذاب تXاهلل مXا عXندك ا ّنXه مXن الXقشور تXركXناهXا لXكم كXما تXترك
الXXعظام لXXلكالب õتXXاهلل الXXحقّ لXXو يغسXXل احXXد ارجXXل الXXعالXXم ويXXعبد اهلل عXXلى االدغXXال والّ X
XشواجXXن
والشناخيب وعند ّ
ّ
يتضوع منه عرف رضآئي لن يقبل
كل حجر وشجر ومدر وال
والجبال والقنان
ّ
ابXXدا ً هXXذا مXXا حXXكم بXXه مXXولXXى االنXXام õكXXم مXXن عXXبد اعXXتزل فXXي جXXزآئXXر الXXهند ومXXنع عXXن نXXفسه مXXا
اح ّ Xلهاهلل لXXه وحXXمل الXّ XريXXاضXXات واملXXش ّقات ولXXم يXXذكXXر عXXند اهلل مXXنزل االيXXات õال تXXجعلوا االعXXمال
XقربXXني فXXي ازل االزال õقXXل
شXXرك اآلمXXال وال تحXXرمXXوا انXXفسكم عXXن هXXذا املXXآل ا ّلXXذي كXXان امXXل املّ X
روح االعXمال هXو رضXآئXيوعّ Xلق ك ّXل شXيء بXقبولXي اقXرئXوا االلXواح لXتعرفXوا مXا هXو املXقصود فXي كXتب
اهلل الXXعزيXXز الXXو ّهXXاب õمXXن فXXاز بXXحبّي حXXقّ لXXه ان يXXقعد عXXلى سXXريXXر الXXعقيان فXXي صXXدر االمXXكان
وا ّXلXذي مXنع عXنه لXو يXقعد عXلى الXتّراب ا ّنXXه يسXتعيذ مXنه الXى اهلل مXالXك االديXان (37) õمXن يّ XدعXي
امXرا ً قXبل اتXمام الXف سXنة كXامXلة ا ّXنXه كّ Xذاب مXفت ٍر نXسئل اهلل بXان يXؤ ّXيXده عXلى ال ّXرجXوع ان تXاب ا ّXنXه هXو

Xأول هXذه االيXة أو
الّ Xت ّواب وان اص ّXر عXلى مXا قXال يXبعث عXليه مXن ال يXرحXمه ا ّXنXه شXديXد الXعقاب õمXن ي ّ
يفسXرها بغير ما نزّل في ال ّ
ظاهر ا ّنXه محروم من روح اهلل ورحمته ا ّلXتي سبقت العاملني õخافوا اهلل
ّX X
وال تتّبعوا ما عندكم من االوهام ا ّتXبعوا ما يأمركم به ر ّبXكم العزيز الحكيم õسوف يرتفع النّعاق من
اكثر البلدان اجتنبوا يا قوم وال تتّبعوا ّ
كل فاجر لئيم õهذا ما اخبرناكم به اذ ك ّنا في العراق وفي
السXّ Xر وفXXي هXXذا املXXنظر املXXنير (38)õيXXا اهXXل االرض اذا غXXربXXت شXXمس جXXمالXXي وسXXترت
ارض ّ X
سXXماء هXXيكلي ال تXXضطربXXوا قXXومXXوا عXXلى نXXصرة امXXري وارتXXفاع كXXلمتي بXXني الXXعاملXXني õا ّنXXا مXXعكم
فXXي كXّ Xل االحXXوال ونXXنصركXXم بXXالXXحقّ ا ّنXXا ك Xنّا قXXادريXXن õمXXن عXXرفXXني يXXقوم عXXلى خXXدمXXتي بXXقيام ال
Xسموات واالرض XXني (39) õا ّن ال Xنّاس نXXيام لXXو انXXتبهوا سXXرعXXوا بXXالXXقلوب الXXى اهلل
ت XXقعده ج XXنود الّ X
٢١

الXXعليم الXXحكيم  õونXXبذوا مXXا عXXندهXXم ولXXو كXXان كXXنوز الّ XدنXXيا كّ Xلها لXXيذكXXرهXXم مXXوالهXXم بXXكلمة مXXن عXXنده
كXXذلXXك يXXن ّبئكم مXXن عXXنده عXXلم الXXغيب فXXي لXXوح مXXا ظهXXر فXXي االمXXكان ومXXا ا ّ
طXXلع بXXه االّ نXXفسه املXXهيمنة
على العاملني õقد اخذهم سكر الهوى على شأن ال يرون مولى الورى ا ّلXذي ارتفع ندآئه من كلّ
ال XXجهات ال ال XXه االّ ان XXا ال XXعزي XXز ال XXحكيم (40) õق XXل ال ت XXفرح XXوا ب XXما م XXلكتموه ف XXي ال XXعشيّ وف XXي
االشراق يملكه غيركم كذلك يخبركم العليم الخبير õقل هل رأيتم ملا عندكم من قرار او وفآء ال
Xمر االريXاح ويXطوى بXساط عّ XزكXم
Xمر ا ّيXام حXيوتXكم كXما ت ّ
ونXفسي ال ّXرحXمن لXو انXتم مXناملXنصفني õت ّ
االولني õتف ّكروا يا قوم اين ا ّيXامكم املاضية وايناعصاركم الخالية طوبى ال ّيXام
كما طوي بساط ّ
م XX Xضت ب XX Xذك XX Xر اهلل والوق XX Xات ص XX Xرف XX Xت ف XX Xي ذك XX Xره ال XX Xحكيم õل XX Xعمري ال ت XX Xبقى ع X Xزّة االع X Xزّآء وال
زخXارفXاالغXنيآء وال شXوكXة االشXقيآء سXيفنى ّ
الكل بXكلمة مXن عXنده ا ّنXه لXهو املXقتدر الXعزيXز الXقديXرõ
ال يXXنفع الXنّاس مXXا عXXندهXXم مXXن االثXXاث ومXXا يXXنفعهم غXXفلوا عXXنه سXXوف يXXنتبهون وال يجXXدون مXXا فXXات
عنهم في ا ّيام ر ّبهم العزيز الحميد õلو يعرفون ينفقون ما عندهم لتذكر اسمآئهم لدى العرش
اال ا ّنXXهم مXXن امل ّ Xيتني (41) õم XXن ال Xنّاس م XXن غ Xّ Xرت XXه ال XXعلوم وب XXها م XXنع ع XXن اس XXمي ال XXقيّوم واذا
سXمع صXوت الXنّعال عXن خXلفه يXرى نXفسه اكXبر مXن نXمرود قXل ايXن هXو يXا ايّXها املXردود تXاهلل انّXه
لXXفي اسXXفل الXXجحيم õقXXل يXXا معشXXر الXXعلمآء امXXا تXXسمعون صXXريXXر قXXلمي االعXXلى وامXXا تXXرون
هXXذه الّ X
Xشمس املشXXرقXXة مXXن االفXXق االبXXهى الXXى م اعXXتكفتم عXXلى اصXXنام اهXXوآئXXكم دعXXوا االوهXXام
Xختصة لXلخيرات الXى اهلل مظهXر
وتّ X
XوجXXهوا الXXى اهلل مXXوالكXXم الXXقديXXم (42) õقXد رجXعت االوقXاف امل ّ
يتصرف فيها االّ بعد اذن مطلع الوحي ومن بعده يرجع الحكم الى االغصان
االيات ليس الحد ان
ّ
ومن بعدهم الى بيت العدل ان تح ّقق امره في البالد ليصرفوها في البقاع املرتفعة في هذا االمر
وفXيما امXروا بXه مXن لXدن مXقتدر قXديXر õواالّ تXرجXع الXى اهXل الXبهاء ا ّXلXذيXن ال يXتك ّلمون االّ بXعد اذنXه وال
السموات واالرضني õليصرفوها
يحكمون االّ بما حكم اهلل في هذا ال ّلوح اولئك اولياء النّصر بني ّ
فXيما حّ Xدد فXي الXكتاب مXن لXدن عXزيXز كXريXم (43) õال تجXXزعXXوا فXXي املXXصآئXXب وال تXXفرحXXوا ابXXتغوا
امXXرا ً بXXني االمXXريXXن هXXو ال Xتّذ ّكXXر فXXي تXXلك الXXحالXXة وال Xتّنبّه عXXلى مXXا يXXرد عXXليكم فXXي الXXعاقXXبة كXXذلXXك
ي XXنبّئكم ال XXعليم ال XXخبير (44) õال تحXXلقوا رؤسXXكم قXXد ز ّيXXنها اهلل بXXالّ X
Xشعر وفXXي ذلXXك اليXXات ملXXن
ي XXنظر ال XXى م XXقتضيات ال ّ X
طبيعة م XXن ل XXدن م XXال XXك ال XXبر ّيXXة ا ّنXXه ل XXهو ال XXعزي XXز ال XXحكيم õوال ي XXنبغي ان
Xسارق ال Xنّفي
ي XXتجاوز ع XXن ح ّ Xد االذان ه XXذا م XXا ح XXكم ب XXه م XXول XXى ال XXعامل XXني (45)õق XXد ك XXتب ع XXلى ال ّ X
وال XXحبس وف XXي ال Xثّال XXث ف XXاج XXعلوا ف XXي ج XXبينه ع XXالم XXة ي XXعرف ب XXها لXXئالّ ت XXقبله م XXدن اهلل ودي XXاره ا ّيXXاكXXم ان
الرأفة في دين اهلل اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيم õا ّنXا ر ّبXيناكم بسياط الحكمة
تأخذكم ّ
واالحXكام حXفظا ً النXفسكم وارتXفاعXا ً ملXقامXاتXكم كXما يXر ّXبXي االبXآء ابXنآئXهم لXعمري لXو تXعرفXون مXا اردنXاه
لXXكم مXXن اوامXXرنXXا املXXق ّدسXXة لXXتفدون ارواحXXكم لهXXذا االمXXر املXXق ّدس الXXعزيXXز املXXنيع (46) õمXXن اراد ان
يسXتعمل اوانXي الّ XذهXب وال ّ
Xصحان
Xصحاف وال ّ
Xفضة ال بXأس عXليه ا ّيXاكXم ان تXنغمس ايXاديXكم فXي ال ّ
خXذوا مXا يXكون اقXرب الXى الّ XلطافXة ا ّنXه اراد ان يXراكXم عXلى اداب اهXل ال ّXرضXوان فXي مXلكوتXه املXمتنع
Xمسكوا ب XXالّ X Xلطاف XXة ف XXي ك Xّ Xل االح XXوال ل XXئالّ ت XXقع ال XXعيون ع XXلى م XXا ت XXكره XXه ان XXفسكم واه XXل
امل XXنيع õت ّ X
ال XXفردوس وا ّلXXذي ت XXجاوز ع XXنها ي XXحبط ع XXمله ف XXي ال XXحني õوان ك XXان ل XXه ع XXذر ي XXعفو اهلل ع XXنه ا ّنXXه ل XXهو
الXXعزيXXز الXXكريXXم (47) õلXXيس ملXXطلع االمXXر شXXريXXك فXXي الXXعصمة الXXكبرى انّXXه ملظهXXر يXXفعل مXXا
٢٢
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Xص اهلل ه XXذا امل XXقام ل XXنفسه وم XXا ق ّ Xدر الح XXد ن XXصيب م XXن ه XXذا
ي XXشآء ف XXي م XXلكوت االن XXشآء ق XXد خ ّ X
الّ X
Xشأن الXXعظيم املXXنيع õهXXذا امXXر اهلل قXXد كXXان مسXXتورا ً فXXي حXXجب الXXغيب اظهXXرنXXاه فXXي هXXذا
ال Xظّهور وبXXه خXXرقXXنا حXXجاب ا ّلXXذيXXن مXXا عXXرفXXوا حXXكم الXXكتاب وكXXانXXوا مXXن الXXغافXXلني (48)õكXXتب
ع XXلى كXّ Xل اب ت XXرب XXية اب XXنه وب XXنته ب XXال XXعلم والخ ّ X
ط ودون XXهما ع Xّ Xما ح ّ Xدد ف XXي ال ّ Xلوح وا ّلXXذي ت XXرك م XXا ام XXر ب XXه
فلالمنآء ان يأخذوا منه ما يكون الزما ً لتربيتهما ان كان غن ّيا ً واالّ يرجع الى بيت العدل ا ّنXا جعلناه
مXأوى الXفقرآء واملXساكXني õا ّن ا ّXلXذي ر ّبXى ابXنه او ابنا ً مXن االبXنآء كا ّنXه ر ّبXى احXد ابXنآئXي عXليه بXهآئXي
Xكل ٍ
وعXXنايXXتي ورحXXمتي ا ّلXXتي سXXبقت الXXعاملXXني (49) õقXXد حXXكم اهلل لّ X
زان وزانXXية ديXXة مس ّ Xلمة الXXى
بXXيت الXXعدل وهXXي تXXسعة مXXثاقXXيل مXXن ال ّ XذهXXب وان عXXادا مXّ Xرة اخXXرى عXXودوا بXXضعف الجXXزآء هXXذا مXXا
حXكم بXه مXالXك االسXماء فXي االولXى وفXي االخXرى قّ Xدر لXهما عXذاب مهXني õمXن ابXتلي بXمعصية فXله
ان يXتوب ويXرجXع الXى اهلل ا ّنXه يXغفر ملXن يXشآء وال يXسئل ع ّXما شXآء ا ّنXه لXهو الXتّ ّواب الXعزيXز الحXميدõ
السXXلسال خXXذوا اقXXداح الXXفالح فXXي هXXذا
) (50ا ّيXXاكXXم ان تXXمنعكم سXXبحات الXXجالل عXXن زالل هXXذا ّ X
Xصباح بXاسXم فXالXق االصXباح ثّ Xم اشXربXوا بXذكXره الXعزيXز الXبديXع (51)õانّـXا حّ Xللنا لXكم اصXغآء
ال ّ
االصXXوات وال Xن ّغXمXات ايّـXXاكXXم ان يXخXXرجXكXم االص XغXآء عXXن شXXأن االدب والXXوقXXار افXXرحXXوا بXفXرح
اس XمXXي االع XظXXم ا ّل XXذي بXXه تXXو ّلXهXXت االف XئXXدة وانXجXXذبXXت ع XقXXول امل XقXّ XربXXني õانّـ XXا ج XعXلXنXXاه مXXرقXXاة
ل XعXروج االرواح الXXى االفXXق االع XلXى ال ت XجXعXلXوه جXنXاح ال XنّفXس وال XهXوى انّـXXي اعXXوذ ان تXكXونXXوا مXXن
مقر الXعدل ونXوصXي رجXالXه بXالXعدل الXخالXص
الXجاهXلني (52)õقXد ارجXعنا ثXلث ال ّديات ك ّلها الXى ّ
لXXيصرفXXوا مXXا اجXXتمع عXXندهXXم فXXيما امXXروا بXXه مXXن لXXدن عXXليم حXXكيم õيXXا رجXXال الXXعدل كXXونXXوا رعXXاة
اغXنام اهلل فXي مXملكته واحXفظوهXم عXن ال ّذئاب ا ّلXذين ظهXروا بXاالثXواب كXما تXحفظون ابXنآئXكم كXذلXك
يXXنصحكم الXنّاصXXح االمXXني (53) õاذا اخXXتلفتم فXXي امXXر فXXارجXXعوه الXXى اهلل مXXا دامXXت الّ X
Xشمس
Xسمآء واذا غXربXت ارجXعوا الXى مXا نXزّل مXن عXنده ا ّنXه لXيكفي الXعاملXني õقXل
مشXرقXة مXن افXق هXذه ال ّ
ي XXا ق XXوم ال ي XXأخ XXذك XXم االض XXطراب اذا غ XXاب م XXلكوت ظ XXهوري وس XXكنت ام XXواج بح XXر ب XXيان XXي ا ّن ف XXي
ظXهوري لXحكمة وفXي غXيبتي حXكمة اخXرى مXا اطّXلع بXها االّ اهلل الXفرد الXخبير õونXراكXم مXن افXقي
XقربXXنيõ
االبXXهى ونXXنصر مXXن قXXام عXXلى نXXصرة امXXري بXXجنود مXXن املXXأل االعXXلى وقXXبيل مXXن املXXلئكة املّ X
Xسآئ XXغة ب XXما
) (54ي XXا م XXأل االرض ت XXاهلل ال XXحقّ ق XXد انفج XXرت م XXن االح XXجار االن XXهار ال XXعذب XXة ال ّ X
اخ XXذت XXها ح XXالوة ب XXيان ربّ XXكم امل XXختار وان XXتم م XXن ال XXغاف XXلني õدع XXوا م XXا ع XXندك XXم ث ّ Xم ط XXيروا ب XXقوادم
االنXXقطاع فXXوق االبXXداع كXXذلXXك يXXأمXXركXXم مXXالXXك االخXXتراع ا ّلXXذي بحXXركXXة قXXلمه قّ Xلب الXXعاملXXني(55)õ
اي افXق يXناديXكم ر ّبXكم االبXهى وهXل عXلمتم مXن اي قXلم يXأمXركXم ر ّبXكم مXالXك االسXمآء
هXل تXعرفXون مXن ّ
ال وعXمري لXو عXرفXتم لXتركXتم الّ XدنXيا مXقبلني بXالXقلوب الXى شXطر املXحبوب واخXذكXم اهXتزاز الXكلمة عXلى
Xصغير õكXذلXك هXطلت مXن سXمآء عXنايXتي امXطار
شXأن يهXتزّ مXنه الXعالXم االكXبر وكXيف هXذا الXعالXم ال ّ
Xشاك XXري XXن (56) õوا ّم XXا ال ّ X
م XXكرم XXتي ف XXضالً م XXن ع XXندي ل XXتكون XXوا م XXن ال ّ X
Xشجاج وال ّ X
Xضرب ت XXختلف
احXXكامXXهما بXXاخXXتالف مXXقاديXXرهXXما وحXXكم ال ّ XديXXان لّ X
Xكل مXXقدار ديXXة مXXع ّينة ا ّنXXه لXXهو الXXحاكXXم الXXعزيXXز
Xفصلها بXالXحقّ وعXدا ً مXن عXندنXا ا ّنXه لXهو املXوفXي الXعليم (57)õقXد رقXم عXليكم
املXنيع õلXو نXشآء ن ّ
ال ّ X
Xضياف XXة ف XXي ك Xّ Xل شه XXر م Xّ Xرة واح XXدة ول XXو ب XXامل XXآء ان اهلل اراد ان ي XXؤ ّل XXف ب XXني ال XXقلوب ول XXو ب XXاس XXباب
XفرقXكم شXئونXات الXنّفس والXهوى كXونXوا كXاالصXابXع فXي
ال ّ
Xسموات واالرضXني (58)õايّXاكXم ان ت ّ
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ال XXيد واالرك XXان ل XXلبدن ك XXذل XXك ي XXعظكم ق XXلم ال XXوح XXي ان ان XXتم م XXن امل XXوق XXنني (59) õف XXان XXظروا ف XXي
Xضرن XXا
رح XXمة اهلل وال XXطاف XXه انّ XXه ي XXأم XXرك XXم ب XXما ي XXنفعكم ب XXعد اذ ك XXان غ XXنيّا ً ع XXن ال XXعامل XXني õل XXن ت ّ X
سXيّئاتXكم كXما ال تXنفعنا حXسناتXكم انّXما نXدعXوكXم لXوجXه اهلل يشهXد بXذلXك ك ّXل عXالXم بXصير(60)õ
Xصيد اذكXXروا اهلل اذا ً يحXّ Xل مXXا امXXسكن لXXكم ولXXو تجXXدونXXه مXXيتا ً انّXXه
اذا ارسXXلتم الXXجوارح الXXى الّ X
لXهو الXعليم الXخبير õا ّيXاكXم ان تسXرفXوا فXي ذلXك كXونXواعXلى صXراط الXعدل واالنXصاف فXي كXلّ
االمXور كXذلXك يXأمXركXم مXطلع الXظّهور ان انXتم مXن الXعارفXني (61) õا ّن اهلل قXد امXركXم بXاملXو ّدة
فXXي ذوي الXXقربXXى ومXXا ق ّ Xدر لXXهم ح ّ Xقا ً فXXي امXXوال ال Xنّاس انّXXه لXXهو الXXغنيّ عXXن الXXعاملXXني(62) õ
Xتعمدا ً فXXاحXXرقXXوه ومXXن قXXتل نXXفسا ً عXXامXXدا ً فXXاقXXتلوه خXXذوا سXXنن اهلل بXXايXXادي الXXقدرة
مXXن احXXرق بXXيتا ً مّ X
واالقتدار ث ّم اتركوا سنن الجاهلني õوان تحكموا لهما حبسا ً ابد ّXيا ً ال بأس عليكم في الكتاب ا ّنXه
لXهو الXحاكXم عXلى مXا يXريXد (63)õقXد كXتب اهلل عXليكم الXنّكاح ايّXاكXم ان تXجاوزوا عXن االثXنتني
وا ّلXXذي اقXXتنع بXXواحXXدة مXXن االمXXآء اسXXتراحXXت نXXفسه ونXXفسها ومXXن اتّخXXذ بXXكرا ً لخXXدمXXته ال بXXأس
ع XXليه ك XXذل XXك ك XXان االم XXر م XXن ق XXلم ال XXوح XXي ب XXال XXحقّ م XXرق XXوم Xا ً õت XXز ّوج XXوا ي XXا ق XXوم ليظه XXر م XXنكم م XXن
يXذكXرنXي بXني عXبادي هXذا مXن امXري عXليكم اتّخXذوه النXفسكم مXعينا ً (64) õيXا مXأل االنXشآء ال
Xبر والXتّقوى
تXتّبعوا انXفسكم ا ّنXXها ال ّXمXارة بXالXبغي والXفحشآء ا ّتXXبعوا مXالXك االشXيآء ا ّXلXذي يXأمXركXم بXال ّ
ا ّنXXه كXان عXن الXعاملXني غXن ّيا ً õا ّيXXاكXم ان تفسXدوا فXي االرض بXعد اصXالحXها ومXن افسXد ا ّنXXه لXيس
مXنّا ونXXحن بXXرءآء مXXنه كXXذلXXك كXXان االمXXر مXXن سXXمآء الXXوحXXي بXXالXXحقّ مXXشهودا ً (65)õانّXXه قXXد ح ّ Xدد
ف XXي ال XXبيان ب XXرض XXآء الX Xطّرف XXني انّ XXا مل ّ XXا اردن XXا امل XXحبّة وال XXوداد واتّ XXحاد ال XXعباد ل XXذا عّ X Xلقناه ب XXاذن
االبXXويXXن بXXعدهXXما لXXئالّ تXXقع بXXينهم الّ X
Xضغينة والXXبغضآء ولXXنا فXXيه مXXآرب اخXXرى وكXXذلXXك كXXان االمXXر
Xصهار االّ بXXاالمXXهار قXXد ق ّ Xدر لXXلمدن تXXسعة عشXXر مXXثقاالً مXXن ال ّ XذهXXب
مXXقض ّيا ً (66) õال يXXح ّقق الّ X
االبXXريXXز ولXXلقرى مXXن الّ X
Xفضة ومXXن اراد ال ّ XزيXXادة حXّ Xرم عXXليه ان يXXتجاوز عXXن خXXمسة وتXXسعني مXXثقاالً
كXXذلXXك كXXان االمXXر بXالXعزّ مسXطورا ً õوا ّلXXذي اقXXتنع بXXالّ XدرجXXة االولXXى خXXير لXXه فXXي الXXكتاب ا ّنXXه يXXغني
Xسموات واألرض وكXان اهلل عXلى ك ّXل شXيء قXديXرا ً (67)õقXد كXتب اهلل لXكلّ
مXن يXشآء بXاسXباب ال ّ
ع XXبد اراد الخ XXروج م XXن وط XXنه ان ي XXجعل م XXيقاتX Xا ً ل XXصاح XXبته ف XXي ايّ XXة مّ X Xدة اراد ان ات XXى ووف XXى
بXXالXXوعXXد انّXXه اتّXXبع أمXXر مXXواله وكXXان مXXن املXXحسنني مXXن قXXلم االمXXر مXXكتوبXا ً õواالّ ان اعXXتذر بXXعذر
Xلرج XXوع ال XXيها وان ف XXات االم XXران ف XXلها
ح XXقيقيّ ف XXله ان ي XXخبر ق XXري XXنته وي XXكون ف XXي غ XXاي XXة الجه XXد ل ّ X
تXXربّXXص تXXسعة اشهXXر مXXعدودات وبXXعد اكXXمالXXها ال بXXأس عXXليها فXXي اخXXتيار ال Xزّوج وان صXXبرت
XصابXريXن اعXملوا اوامXري وال تXتّبعوا ك ّXل مشXرك كXان فXي الّ Xلوح اثXيما ًõ
XصابXرات وال ّ
Xحب ال ّ
انّXه ي ّ
وان ات XXى ال XXخبر ح XXني ت XXربّ XXصها ل XXها ان ت XXأخ XXذ امل XXعروف انّ XXه اراد االص XXالح ب XXني ال XXعباد واالم XXآء
ايّ XXاك XXم ان ت XXرت XXكبوا م XXا يح XXدث ب XXه ال XXعناد ب XXينكم ك XXذل XXك ق XXضي االم XXر وك XXان ال XXوع XXد م XXأت Xيّا ً õوان
ات XXاه XXا خ XXبر امل XXوت او ال XXقتل وث XXبت ب XXال ّ X
Xشياع او ب XXال XXعدل XXني ل XXها ان ت XXلبث ف XXي ال XXبيت اذا م XXضت
اشهXXر مXXعدودات لXXها االخXXتيار فXXيما تXXختار هXXذا مXXا حXXكم بXXه مXXن كXXانXXعلى االمXXر قXXو ّيXا ً(68) õ
وان حXدث بXينهما كXدورة او كXره لXيس لXه ان يXط ّلقها ولXه ان يXصبر سXنة كXامXلة ل ّ
Xعل تسXطع بXينهما
رآئXحة املXحبّة وان كXملت ومXا فXاحXت فXال بXأس فXي الّ X
طالق ا ّنXXه كXان عXلى ك ّXل شXيء حXكيما ً õقXد
نXهاكXم اهلل ع ّXما عXملتم بXعد طXلقات ثXلث فXضالً مXن عXنده لXتكونXوا مXن ال ّ
XشاكXريXن فXي لXوح كXان مXن
٢٤

ق XXلم االم XXر مس XXطورا ً õوا ّلXX Xذي طّ X Xلق ل XXه االخ XXتيار ف XXي ال Xّ Xرج XXوع ب XXعد ان XXقضآء ك Xّ Xل شه XXر ب XXامل XXو ّدة
والXّ XرضXXآء مXXا لXXم تسXXتحصن واذا اسXXتحصنت تXXح ّقق الXXفصل بXXوصXXل اخXXر وقXXضي االمXXر االّ بXXعد
امXر مXبني كXذلXك كXان االمXر مXن مXطلع الجXمال فXي لXوح الXجالل بXاالجXالل مXرقXومXا ً (69) õوا ّXلXذي
سXافXر وسXافXرت مXعه ث ّم حXدث بXينهما االخXتالف فXله ان يXؤتXيها نXفقة سXنة كXامXلة ويXرجXعها الXى املXقرّ
السXبيل ليب ّلغها الى مح ّلها ا ّن ر ّبXك يحكم
ا ّلXذي خرجت عنه او يس ّلمها بيد امني وما تحتاج به في ّX X
كXXيف يXXشآء بسXXلطان كXXان عXXلى الXXعاملXXني مXXحيطا ً (70)õوا ّلXXتي ط ّ Xلقت بXXما ثXXبت عXXليها مXXنكر ال
احب الوصل
نفقة لها ايّام تربّصها كذلك كان نيّر االمر من افق العدل مشهودا ً õا ّن اهلل
ّ
والXXوفXXاق وابXXغض الXXفصل والXطّالق عXXاشXXروا يXXا قXXوم بXXالXّ Xروح والXّ XريXXحان لXXعمري سXXيفنى مXXن فXXي
االمXXكان ومXXا يXXبقى هXXو الXXعمل ال Xطّيّب وكXXان اهلل عXXلى مXXا اقXXول شXXهيدا ً õيXXا عXXبادي اصXXلحوا
ذات بXX Xينكم ث ّ X Xم اسXX Xتمعوا مXX Xا يXX Xنصحكم بXX Xه الXX Xقلم االعXX Xلى وال ت X Xتّبعوا ج X Xبّارا ً شXX Xقيّا ً(71) õ
Xغرنّ XXكم الّ X Xدن XXيا ك XXما غ Xّ Xرت ق XXومX Xا ً ق XXبلكم اتّ XXبعوا ح XXدود اهلل وس XXننه ثّ X Xم اس XXلكوا ه XXذا
ايّ XXاك XXم ان ت ّ X
Xصراط ا ّلXXذي كXXان بXXالXXحقّ مXXمدودا ً õا ّن ا ّلXXذيXXن نXXبذوا الXXبغي والXXغوى واتّخXXذوا الXتّقوى اولXXئك
الّ X
م XXن خ XXيرة الخ XXلق ل XXدى ال XXحقّ ي XXذك XXره XXم امل XXأل االع XXلى واه XXل ه XXذا امل XXقام ا ّل XXذي ك XXان ب XXاس XXم اهلل
مXXرفXXوعXا ً (72) õقXXد حXّ Xرم عXXليكم بXXيع االمXXآء والXXغلمان لXXيس لXXعبد ان يشXXتري عXXبدا ً نXXهيا ً فXXي
ل XXوح اهلل ك XXذل XXك ك XXان االم XXر م XXن ق XXلم ال XXعدل ب XXال XXفضل مس XXطورا ً õول XXيس الح XXد ان يفتخ XXر ع XXلى
اح XXد ك Xّ Xل ار ّق XXآء ل XXه وادآلّء ع XXلى انّ XXه ال ال XXه االّ ه XXو انّ XXه ك XXان ع XXلى ك Xّ Xل ش XXيء ح XXكيما ً(73) õ
ز ّيXXنوا انXXفسكم بXXطراز االعXXمال وا ّلXXذي فXXاز بXXالXXعمل فXXي رضXXاه ا ّنXXه مXXن اهXXل الXXبهآء قXXد كXXان لXXدى
الXعرش مXذكXورا ً õانXصروا مXالXك الXبر ّيXXة بXاالعXمال الXحسنة ثّ Xم بXالXحكمة والXبيان كXذلXك امXرتXم فXي
الرحمن ا ّنXه كان على ما اقول عليما ً õال يعترض احد على احد وال يقتل
اكثر االلواح من لدى ّ
نفس نفسا ً هذا ما نهيتم عنه في كتاب كان في سرادق العزّ مستورا ً õاتقتلون من احياه اهلل
ب XXروح م XXن ع XXنده ا ّن ه XXذا خ XXطأ ق XXد ك XXان ل XXدى ال XXعرش ك XXبيرا ً õا ّتXXقوا اهلل وال تخ XXرب XXوا م XXا ب XXناه اهلل
ظلم والّ X
بXايXادي الّ X
طغيان ثّ Xم ا ّتخXذوا الXى الXحقّ سXبيالً õملّXا ظهXرت جXنود الXعرفXان بXرايXات الXبيان
انهXX XزمXX Xت قXX XبآئXX Xل االديXX Xان االّ مXX Xن اراد ان يشXX Xرب كXX XوثXX Xر الXX Xحيوان فXX Xي رضXX Xوان كXX Xان مXX Xن نXX Xفس
السXبحان مXوجXودا ً (74)õقXد حXكم اهلل بXالّ X
طهارة عXلى مXآء الXنّطفة رحXمة مXن عXنده عXلى الXبر ّيXXة
ّX X
اشXكروه بXال ّXروح وال ّXريXحان وال تXتّبعوا مXن كXان عXن مXطلع الXقرب بXعيدا ً õقXومXوا عXلى خXدمXة االمXر
Xمسكوا بXحبل الّ XلطافXة عXلى
فXي ك ّXل االحXوال ا ّنXXه يXؤ ّيXXدكXم بسXلطان كXان عXلى الXعاملXني مXحيطا ً õت ّ
شXأن ال يXرى مXن ثXيابXكم اثXار االوسXاخ هXذا مXا حXكم بXه مXن كXان الXطف مXن ك ّXل لXطيف õوا ّXلXذي
لXXه عXXذر ال بXXأس عXXليه ا ّنXXه لXXهو الXXغفور الXّ XرحXXيم õط ّهXXروا كXّ Xل مXXكروه بXXاملXXآء ا ّلXXذي لXXم يXXتغ ّير بXXال Xثّلث
ا ّيXاكXم ان تسXتعملوا املXآء ا ّلXذي تXغ ّير بXالXهوآء او بXشيء اخXر كXونXوا عXنصر الّ XلطافXة بXني الXبر ّيXة هXذا
ما اراد لكم موالكم العزيز الحكيم (75)õوكXذلXك رفXع اهلل حXكم دون الXطّهارة عXن ك ّXل االشXيآء
وع XXن م XXلل أخ XXرى م XXوه XXبة م XXن اهلل انّ XXه ل XXهو ال XXغفور ال XXكري XXم õق XXد انغمس XXت االش XXيآء ف XXي بح XXر
ال Xطّهارة ف XXي ا ّول ال Xّ Xرض XXوان اذ تج ّ Xلينا ع XXلى م XXن ف XXي االم XXكان ب XXاس XXمآئ XXنا ال XXحسنى وص XXفات XXنا
ال XXعليا ه XXذا م XXن ف XXضلي ا ّل XXذي اح XXاط ال XXعامل XXني õل XXتعاش XXروا م XXع االدي XXان وت XXب ّلغوا ام XXر ربّ XXكم
ال ّXرحXمن هXذا الكXليل االعXمال لXو انXتم مXن الXعارفXني (76) õوحXكم بXالّ XلطافXة الXكبرى وتXغسيل
٢٥

مXا تXغبّر مXن الXغبار وكXيف االوسXاخ املنجXمدة ودونXها اتّXقوا اهلل وكXونXوا مXن املط ّ XهXريXن õوا ّلXذي
يXرى فXي كXسآئXه وسXخ انّXه ال يXصعد دعXآئXه إلXى اهلل ويXجتنب عXنه مXأل عXالXون õاسXتعملوا مXآء
الXورد ثّ Xم الXعطر الXخالXص هXذا مXا احXبّه اهلل مXن اال ّول ا ّلXXذي ال ا ّول لXه لXيتض ّوع مXنكم مXا اراد
ربّXXكم الXXعزيXXز الXXحكيم (77) õقXد عXفا اهلل عXنكم مXا نXزّل فXي الXبيان مXن مXحو الXكتب واذ ّنXXاكXم
بXان تXقرئXوا مXن الXعلوم مXا يXنفعكم ال مXا يXنتهي الXى املXجادلXة فXي الXكالم هXذا خXير لXكم ان انXتم مXن
الXعارفXني (78) õيXا معشXر املXلوك قXد اتXى املXالXك واملXلك هلل املXهيمن الXق ّيوم õاالّ تXعبدوا االّ اهلل
Xوج XXهوا ب XXقلوب ن XXورآء ال XXى وج XXه ر ّب XXكم م XXال XXك االس XXمآء ه XXذا ام XXر ال ي XXعادل XXه م XXا ع XXندك XXم ل XXو ان XXتم
وت X ّ X
تXعرفXون (79)õانّXا نXراكXم تXفرحXون بXما جXمعتموه لXغيركXم وتXمنعون انXفسكم عXن الXعوالXم ا ّلXXتي
لXXم يXXحصها االّ لXXوحXXي املXXحفوظ õقXXد شXXغلتكم االمXXوال عXXن املXXآل هXXذا ال يXXنبغي لXXكم لXXو انXXتم
Xسمآء
تXXعلمون õط ّهXXروا قXXلوبXXكم عXXن ذفXXر الّ XدنXXيا مسXXرعXXني الXXى مXXلكوت ربّXXكم فXXاطXXر االرض والّ X
ا ّلXذي بXه ظهXرت الXزّالزل ونXاحXت الXقبآئXل االّ مXن نXبذ الXورى واخXذ مXا امXر بXه فXي لXوح مXكنونõ
) (80هXXذا يXXوم فXXيه فXXاز الXXكليم بXXانXXوار الXXقديXXم وشXXرب زالل الXXوصXXال مXXن هXXذا الXXقدح ا ّلXXذي بXXه
سج XXرت ال XXبحور õق XXل ت XXاهلل ال XXحقّ ا ّن ال Xطّور ي XXطوف ح XXول م XXطلع ال Xظّهور وال Xّ Xروح ي XXنادي م XXن
ّX
Xلموا وت XXعال XXوا ي XXا اب XXنآء ال XXغرور õه XXذا ي XXوم ف XXيه س XXرع ك XXوم اهلل ش XXوق Xا ً ل XXلقآئ XXه وص XXاح
امل XXلكوت ه ّ X
Xصهيون ق XXد ات XXى ال XXوع XXد وظه XXر م XXا ه XXو امل XXكتوب ف XXي ال XXواح اهلل امل XXتعال XXي ال XXعزي XXز امل XXحبوبõ
ال ّ X
) (81يXا معشXر املXلوك قXد نXزّل الXنّامXوس االكXبر فXي املXنظر االنXور وظهXر ك ّXل امXر مسXتتر مXن لXدن
وفصل ّ
كل امر محتوم (82) õيXا معشXر املXلوك
الساعة وانشقّ القمر ّ
مالك القدر ا ّلXذي به اتت ّ
انXتم املXمالXيك قXد ظهXر املXالXك بXاحXسن الXطّراز ويXدعXوكXم الXى نXفسه املXهيمن الXق ّيوم õا ّيXاكXم ان
Xسمآء قXXومXXوا عXXلى خXXدمXXة
يXXمنعكم الXXغرور عXXن مشXXرق ال Xظّهور او تXXحجبكم ال ّ XدنXXيا عXXن فXXاطXXر الّ X
املXقصود ا ّلXذي خXلقكم بXكلمة مXن عXنده وجXعلكم مXظاهXر الXقدرة ملXا كXان ومXا يXكون (83)õتاهلل
Xتصرف ال XXقلوب õا ّنXXها مل XXنظر ال XXبهآء يشه XXد ب XXذل XXك
Xتصرف ف XXي م XXمال XXككم ب XXل ج XXئنا ل X
ال ن XXري XXد ان ن X
ّ
ّ
مXXلكوت االسXXمآء لXXو انXXتم تXXفقهون  õوا ّلXXذي ا ّتXXبع مXXواله ا ّنXXه اعXXرض عXXن ال ّ XدنXXيا ك ّ Xلها وكXXيف هXXذا
املXقام املحXمود õدعXوا الXبيوت ثّ Xم اقXبلوا الXى املXلكوت هXذا مXا يXنفعكم فXي االخXرة واالولXى يشهXد
بXXذلXXك مXXالXXك الXXجبروت لXXو انXXتم تXXعلمون (84) õطXXوبXXى ملXXلك قXXام عXXلى نXXصرة امXXري فXXي مXXملكتي
السفينة الحمرآء ا ّلXتي جعلها اهلل الهل البهآء ينبغي ّ
لكل ان
وانقطع عن سوآئي ا ّنXه من اصحاب ّ
ي XXعزّروه وي XXو ّXق XXروه وي XXنصروه ل XXيفتح امل XXدن ب XXمفات XXيح اس XXمي امل XXهيمن ع XXلى م XXن ف XXي م XXمال XXك ال XXغيب
وال ّ X
Xغرآء ل XXجبني االن XXشآء ورأس ال XXكرم لجس XXد ال XXعال XXم
Xغرة ال ّ X
Xشهود õا ّن XXه ب XXمنزل XXة ال XXبصر للبش XXر وال ّ X
انXصروه يXا اهXل الXبهآء بXاالمXوال والXنّفوس (85) õيXا مXلك الXنّمسة كXان مXطلع نXور االحXد ّيXXة فXي
سXجن عّ Xكآء اذ قXصدت املسجXد االقXصى مXررت ومXا سXئلت عXنه بXعد اذ رفXع بXه ك ّXل بXيت وفXتح كXلّ
بXXاب مXXنيف õقXXد جXXعلناه مXXقبل الXXعالXXم لXXذكXXري وانXXت نXXبذت املXXذكXXور اذ ظهXXر بXXملكوت اهلل ر ّبXXك وربّ
الXعاملXني õكنّا مXعك فXي ّ
متمسكا ً بXالXفرع غافالً عXن االصXل ا ّن ر ّبXك عXلى مXا
كل االحXوال ووجXدنXاك
ّ
اقXول شXهيد õقXد اخXذتXنا االحXزان بXما رأيXناك تXدور السXمنا وال تXعرفXنا امXام وجXهك افXتح الXبصر
لXXتنظر هXXذا املXXنظر الXXكريXXم õوتXXعرف مXXن تXXدعXXوه فXXي الّ XليالXXي واال ّيXXام وتXXرى الXنّور املشXXرق مXXن هXXذا
االفق ال ّلميع (86) õقXل يXا مXلك بXرلXني اسXمع الXنّدآء مXن هXذا الXهيكل املXبني õا ّنXه ال الXه االّ انXا
٢٦

الXXباقXXي الXXفرد الXXقديXXم õا ّيXXاك ان يXXمنعك الXXغرور عXXن مXXطلع ال ّ X
ظهور او يXXحجبك الXXهوى عXXن مXXالXXك
ّ
الفضال الكريم õاذكر من كان اعظم منك
العرش والثّرى كذلك ينصحك القلم االعلى ا ّنXه لهو
الراقدين õا ّنXه نXبذ لXوح اهلل ورآئXه اذ
شأنا ً واكXبر مXنك مقاما ً ايXن هXو ومXا عXنده انXتبه وال تXكن مXن ّ
اخXبرنXاه بXما ورد عXلينا مXن جXنود الّ X
ظاملXني õلXذا اخXذتXه الXذ ّXلXة مXن ك ّXل الXجهات الXى ان رجXع الXى
التّراب بخسران عظيم õيا ملك تف ّكر فيه وفي امثالك ا ّلذين س ّ
خروا البالد وحكموا على العباد
قXXد انXXزلXXهم الXّ XرحXXمن مXXن الXXقصور الXXى الXXقبور اعXXتبر وكXXن مXXن املXXتذ ّكXXريXXن (87) õانّXXا مXXا اردنXXا
م XXنكم ش XXيئا ً ان Xّ Xما ن XXنصحكم ل XXوج XXه اهلل ون XXصبر ك XXما ص XXبرن XXا ب XXما ورد ع XXلينا م XXنكم ي XXا معش XXر
السXالطXني (88) õيXا مXلوك امXريXقا ورؤسXآء الجXمهور فXيها اسXمعوا مXا تXغ ّن بXه الXورقXآء عXلى
ّX X
غ XXصن ال XXبقآء انّ XXه ال ال XXه االّ ان XXا ال XXباق XXي ال XXغفور ال XXكري XXم õزيّ XXنوا ه XXيكل امل XXلك ب XXطراز ال XXعدل
Xسمآء كXXذلXXك يXXأمXXركXXم مXXطلع االسXXمآء مXXن لXXدن عXXليم
وال Xتّقى ورأسXXه بXXاكXXليل ذكXXر ربّXXكم فXXاطXXر الّ X
ح XXكيم õق XXد ظه XXر امل XXوع XXود ف XXي ه XXذا امل XXقام املح XXمود ا ّلXXذي ب XXه اب XXتسم ث XXغر ال XXوج XXود م XXن ال XXغيب
Xشهود اغ XX Xتنموا ي XX Xوم اهلل ا ّن ل XX Xقآئ XX Xه خ XX Xير ل XX Xكم ع Xّ X Xما ت XX Xطلع ال ّ X X
وال ّ X X
Xشمس ع XX Xليها ان ان XX Xتم م XX Xن
الXعارفXني õيXا معشXر االمXرآء اسXمعوا مXا ارتXفع مXن مXطلع الXكبريXآء انّXه ال الXه االّ انXا الXنّاطXق
Xصحيح الXظّالXم بXسياط اوامXر ربّXكم االمXر
ّX
الXعليم õاجXبروا الXكسير بXايXادي الXعدل
وكسXXروا ال ّ
ال XXحكيم (89) õي XXا معش XXر ال Xّ Xروم ن XXسمع ب XXينكم ص XXوت ال XXبوم ءاخ XXذك XXم س XXكر ال XXهوى ام ك XXنتم م XXن
Xتقر عXليك كXرسXيّ الّ X
ظلم واشXتعلت
الXغافXلني õيXا ا ّXيXتها الّ Xنقطة الXواقXعة فXي شXاطXي البحXريXن قXد اس ّ
فXXيك نXXار الXXبغضآء عXXلى شXXأن نXXاح بXXها املXXأل االعXXلى وا ّلXXذيXXن يXXطوفXXون حXXول كXرسXيّ رفXXيع õنXXرى فXXيك
ظالم يفتخXر عXلى الّ Xنور وا ّXنXك فXي غXرور مXبني õاغ ّXرتXك زيXنتك الّ X
الXجاهXل يXحكم عXلى الXعاقXل والّ X
ظاهXرة
ورب البر ّيXة وتنوح البنات واالرامل وما فيك من القبآئل كذلك ين ّبئك العليم الخبير(90) õ
سوف تفنى ّ
يXا شXواطXي نهXر ال ّXريXن قXد رأيXناك مXغطّاة بXالّ XدمXآء بXما س ّXل عXليك سXيوف الجXزآء ولXك م ّXرة اخXرى
ون XXسمع ح XXنني ال XXبرل XXني ول XXو انّ XXها ال XXيوم ع XXلى ع Xزّ م XXبني (91)õي XXا ارض ال Xطّآء ال تح XXزن XXي م XXن
ش XXيء ق XXد ج XXعلك اهلل م XXطلع ف XXرح ال XXعامل XXني õل XXو ي XXشآء ي XXبارك س XXري XXرك ب XXا ّل XXذي ي XXحكم ب XXال XXعـدل
XفرقXXت مXXن الXذّئXXاب انّXXه يXXواجXXه اهXXل الXXبهآء بXXالXXفرح واالنXXبساط اال انّXXه
ويجXXمع اغـXXنام اهلل ا ّلXXتي تّ X
مXن جXوهXر الخXلق لXدى الXحقّ عXليه بXهآء اهلل وبXهآء مXن فXي مXلكوت االمXر فXي ك ّXل حXني(92) õ
افXXرحXXي بXXما جXXعلك اهلل افXXق ال Xنّور بXXما ولXXد فXXيك مXXطلع ال Xظّهور وسXّ Xميت بهXXذا االسXXم ا ّلXXذي بXXه
Xسموات واالرضXXون (93) õسXوف تXنقلب فXيك االمXور ويXحكم عXليك
الح نXيّر الXXفضل واشXXرقXXت الّ X
ج XXمهور الX Xنّاس ان ر ّبXX Xك ل XXهو ال XXعليم امل XXحيط õاط XXمئنّي ب XXفضل ر ّبXX Xك ا ّنXX Xه ال ت XXنقطع ع XXنك لح XXظات
االلXطاف سXوف يXأخXذك االطXمينان بXعد االضXطراب كXذلXك قXضي االمXر فXي كXتاب بXديXع (94)õيXا
الرجال في ذكر ر ّبXك الغنيّ املتعال طوبى ليوم فيه تنصب رايات
ارض الخآء نسمع فيك صوت ّ
االس XX Xمآء ف XX Xي م XX Xلكوت االن XX Xشآء ب XX Xاس XX Xمي االب XX Xهى ي XX Xوم ٍ X X
Xئذ ي XX Xفرح املخ XX Xلصون ب XX Xنصر اهلل وي XX Xنوح
املشXركXون (95)õلXيس الحXد ان يXعترض عXلى ا ّلXذيXن يXحكمون عXلى الXعباد دعXوا لXهم مXا عXندهXم
وتوجXهوا الى القلوب (96) õيXا بحXر االعXظم ّ
رش عXلى االمXم مXا امXرت بXه مXن لXدن مXالXك الXقدم
ّX
Xقر الXعيون (97)õوا ّلXذي تXم ّلك
وزيّXن هXياكXل االنXام بXطراز االحXكام ا ّلXتي بXها تXفرح الXقلوب وت ّ
Xسمآء ايّXاكXم يXا قXوم ان تXمنعوا
مXائXة مXثقال مXن الXذّهXب فXتسعة عشXر مXثقاالً هلل فXاطXر االرض وال ّ
٢٧

انXفسكم عXن هXذا الXفضل الXعظيم õقXد امXرنXاكXم بهXذا بXعد اذ كXنّا غXنيا ً عXنكم وعXن ك ّXل مXن فXي
Xسموات واألرض XXني õا ّن ف XXي ذل XXك ل XXحكم وم XXصال XXح ل XXم يح XXط ب XXها ع XXلم اح XXد االّ اهلل ال XXعال XXم
ال ّ X
الXخبير õقXل بXذلXك اراد تXطهير امXوالXكم وتXقربّXكم الXى مXقامXات ال يXدركXها االّ مXن شXآء اهلل انّXه
لXهو ال ّ
XصرفXوا فXيها االّ بXعد اذنXه
Xفضال الXعزيXز الXكريXم õيXا قXوم ال تXخونXوا فXي حXقوق اهلل وال ت ّ
كXXذلXXك قXXضي االمXXر فXXي االلXXواح وفXXي هXXذا ال ّ Xلوح املXXنيع õمXXن خXXان اهلل يXXخان بXXالXXعدل وا ّلXXذي
عXXمل بXXما امXXر يXXنزل عXXليه الXXبركXXة مXXن سXXمآء عXXطآء ربXXه الXXف ّياض املXXعطي الXXباذل الXXقديXXم õانّXXه
اراد لXXكم مXXا ال تXXعرفXXونXXه الXXيوم سXXوف يXXعرفXXه الXXقوم اذا طXXارت االرواح وطXXويXXت زراب Xيّ االفXXراح
ك XXذل XXك ي XXذ ّكXXرك XXم م XXن ع XXنده ل XXوح ح XXفيظ (98) õق XXد ح XXضرت ل XXدى ال XXعرش ع XXرآئ XXض ش Xتّى م XXن
رب الXXعاملXXني õلXXذا ن XزّلXXنا ال ّ Xلوح وزيّ Xنّاه
رب مXXا يXXرى ومXXا ال يXXرى ّ
ا ّلXXذيXXن امXXنوا وسXXئلوا فXXيها اهلل ّ
بXطراز االمXر ل ّ
Xعل الXنّاس بXاحXكام ربّXهم يXعملون õوكXذلXك سXئلنا مXن قXبل فXي سXنني مXتوالXيات
وامXسكنا الXقلم حXكمة مXن لXدنّXا الXى ان حXضرت كXتب مXن انXفس مXعدودات فXي تXلك االيّXام لXذا
اجXXبناهXXم بXXالXXحقّ بXXما تXXحيى بXXه الXXقلوب (99)õقXXل يXXا معشXXر الXXعلمآء ال تXXزنXXوا كXXتاب اهلل بXXما
ع XXندك XXم م XXن ال XXقواع XXد وال XXعلوم انّ XXه لقس XXطاس ال XXحقّ ب XXني الخ XXلق ق XXد ي XXوزن م XXا ع XXند االم XXم به XXذا
القسXطاس االعXظم وانّXه بXنفسه لXو انXتم تXعلمون (100) õتXبكي عXليكم عXني عXنايXتي النXكم مXا
XوجXXهوا يXXا قXXوم بXXوجXXوه
عXXرفXXتم ا ّلXXذي دعXXوتXXموه فXXي الXXعشيّ واالشXXراق وفXXي كXّ Xل اصXXيل وبXXكور õتXّ X
بيضآء وقلوب نورآء الى البقعة املباركة الحمرآء ا ّلتي فيها تنادي سدرة املنتهى ا ّنه ال اله االّ انا
نت مXXعي فXXي مXXيدان
املXXهيمن الXXق ّيوم (101) õيXXا معشXXر الXXعلمآء هXXل يXXقدر احXXد مXXنكم ان يس ّ X
املXXكاشXXفة والXXعرفXXان او يXXجول فXXي مXXضمار الXXحكمة وال Xتّبيان ال ور ّبXXي الXّ XرحXXمن كXّ Xل مXXن عXXليها
فXXان وهXXذا وجXXه ر ّبXXكم الXXعزيXXز املXXحبوب (102)õيXXا قXXوم ا ّنXXا ق ّ XدرنXXا الXXعلوم لXXعرفXXان املXXعلوم وانXXتم
احXXتجبتم بXXها عXXن مشXXرقXXها ا ّلXXذي بXXه ظهXXر كXّ Xل امXXر مXXكنون õلXXو عXXرفXXتم االفXXق ا ّلXXذي مXXنه اشXXرقXXت
شXمس الXكالم لXنبذتXم االنXام ومXا عXندهXم واقXبلتم الXى املXقام املحXمود (103) õقXXل هXXذه لXXسمآء
السXXدرة
الصخXXرة ونXXادت ّ X
فXXيها كXXنز ا ّم الXXكتاب لXXو انXXتم تXXعقلون õهXXذا لXXهو ا ّلXXذي بXXه صXXاحXXت ّ
عXلى الXطّور املXرتXفع عXلى االرض املXباركXة املXلك هلل املXلك الXعزيXز الXودود (104) õا ّنXا مXا دخXلنا
عما
املدارس وما طالعنا املباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذا اال ّXميّ الى اهلل
االبدي ا ّنXه خير لكم ّ
ّ
كXنز فXي االرض لXو انXتم تXفقهون ) (105ا ّن ا ّلXXذي يXXأ ّول مXXا نXزّل مXXن سXXمآء الXXوحXXي ويخXXرجXXه
عXن الXظّاهXر انّXه م ّXمن ح ّXرف كXلمة اهلل الXعليا وكXان مXن االخسXريXن فXي كXتاب مXبني(106) õ
ق XXد ك XXتب ع XXليكم ت XXقليم االظ XXفار وال ّ Xدخ XXول ف XXي م XXآء ي XXحيط ه XXياك XXلكم ف XXي ك Xّ Xل اس XXبوع وت XXنظيف
اب XXدان XXكم ب XXما اس XXتعملتموه م XXن ق XXبل ايّ XXاك XXم ان ت XXمنعكم ال XXغفلة ع Xّ Xما ام XXرت XXم ب XXه م XXن ل XXدن ع XXزي XXز
ع XXظيم õادخ XXلوا م XXآء ب XXكرا ً واملس XXتعمل م XXنه ال ي XXجوز ال ّ Xدخ XXول ف XXيه ايّ XXاك XXم ان ت XXقرب XXوا خ XXزآئ XXن
حXّ XمامXXات العجXXم مXXن قXXصدهXXا وجXXد رآئXXحتها املXXنتنة قXXبل وروده فXXيها تXXجنّبوا يXXا قXXوم وال تXXكون Xنّ
XصديXXد والغسXXلني ان انXXتم مXXن الXXعارفXXني õوكXXذلXXك حXXياضXXهم
XصاغXXريXXن õانّXXه يشXXبه بXXالّ X
مXXن الّ X
امل XXنتنة ات XXرك XXوه XXا وك XXون XXوا م XXن امل XXق ّدس XXني õانّ XXا اردن XXا ان ن XXراك XXم م XXظاه XXر ال XXفردوس ف XXي االرض
Xصب عXليه املXآء ويغسXل بXه بXدنXه خXير لXه
XقربXني õوا ّلXXذي ي ّ
لXيتض ّوع مXنكم مXا تXفرح بXه افXئدة امل ّ
وي XX Xكفيه ع XX Xن الّ X X Xدخ XX Xول انّ XX Xه اراد ان يس ّXه XX Xل ع XX Xليكم االم XX Xور ف XX Xضالً م XX Xن ع XX Xنده ل XX Xتكون XX Xوا م XX Xن
٢٨

ال ّ
XشاكXريXن (107) õقXد ح ّXرمXت عXليكم ازواج ابXآئXكم ا ّنXا نسXتحي ان نXذكXر حXكم الXغلمان ا ّتXقوا
ال ّXرحXمن يXا مXأل االمXكان وال تXرتXكبوا مXا نXهيتم عXنه فXي الّ Xلوح وال تXكونXوا فXي هXيمآء ال ّ
Xشهوات مXن
الXهآئXمني (108)õلXيس الحXد ان يح ّXرك لXسانXه امXام الXنّاس اذ يXمشي فXي الXطّرق واالسXواق
بXل يXنبغي ملXن اراد الXذّكXر ان يXذكXر فXي مXقام بXني لXذكXر اهلل او فXي بXيته هXذا اقXرب بXالخXلوص
وال Xتّقوى كXXذلXXك اشXXرقXXت شXXمس الXXحكم مXXن افXXق الXXبيان طXXوبXXى لXXلعامXXلني (109) õقXXد فXXرض
لّ X
Xكل نXXفس كXXتاب الXXوص ّ Xية ولXXه ان يXXز ّيXXن رأسXXه بXXاالسXXم االعXXظم ويXXعترف فXXيه بXXوحXXدان ّ Xية اهلل فXXي
مظهXXر ظXXهوره ويXXذكXXر فXXيه مXXا اراد مXXن املXXعروف ليشهXXد لXXه فXXي عXXوالXXم االمXXر والخXXلق ويXXكون لXXه
االول
كXXنزا ً عXXند ر ّبXXه الXXحافXXظ االمXXني (110)õقXXد انتهXXت االعXXياد الXXى الXXعيديXXن االعXXظمني ا ّمXXا ّ
الرحمن على من في االمكان باسمآئه الحسنى وصفاته العليا واالخر يوم فيه
ا ّيXام فيها تج ّلى ّ
Xسموات
ب XX Xعثنا م XX Xن ّX X
بش XX Xر ال X Xنّاس به XX Xذا االس XX Xم ا ّل XX Xذي ب XX Xه ق XX Xام XX Xت االم XX Xوات وحش XX Xر م XX Xن ف XX Xي ال ّ X X
واالرضXXني õواالخXXريXXن فXXي يXXومXXني كXXذلXXك قXXضي االمXXر مXXن لXXدن امXXر عXXليم (111) õطXXوبXXى ملXXن
االول مXXن شهXXر الXXبهآء ا ّلXXذي جXXعله اهلل لهXXذا االسXXم الXXعظيم õطXXوبXXى ملXXن يظهXXر فXXيه
فXXاز بXXالXXيوم ّ
نXعمة اهلل عXلى نXفسه ا ّنXه م ّXمن اظهXر شXكر اهلل بXفعله امل ّ
Xدل عXلى فXضله ا ّXلXذي احXاط الXعاملXنيõقXل
ا ّن XXه ل XXصدر ال ّ X
Xمر ن XXفحة ال XXحيوة ع XXلى امل XXمكنات ط XXوب XXى مل XXن ادرك XXه ب XXال Xّ Xروح
Xشهور وم XXبدئ XXها وف XXيه ت ّ X
وال ّXريXحان نشهXد ا ّنXه مXن الXفآئXزيXن (112) õقXل ا ّن الXعيد االعXظم لسXلطان االعXياد اذكXروا يXا
ق XXوم ن XXعمة اهلل ع XXليكم اذ ك XXنتم رق XXدآء اي XXقظكم م XXن ن XXسمات ال XXوح XXي وع Xّ Xرف XXكم س XXبيله ال XXواض XXح
املسXXتقيم (113) õاذا مXXرضXXتم ارجXXعوا الXXى الحXذّاق مXXن االطXبّآء انّXXا مXXا رفXXعنا االسXXباب بXXل
اثXبتناهXا مXن هXذا الXقلم ا ّلXذي جXعله اهلل مXطلع امXره املشXرق املXنير (114) õقXد كXتب اهلل عXلى
ك ّXل نXفس ان يXحضر لXدى الXعرش بXما عXنده م ّXما ال عXدل لXه انّXا عXفونXا عXن ذلXك فXضالً مXن لXدنّXا
XوجXXه ال XXى مش XXرق االذك XXار ف XXي االس XXحار ذاك XXراً
انّ XXه ه XXو امل XXعطي ال XXكري XXم (115)õط XXوب XXى مل XXن ت X ّ X
مXXتذ ّكXXرا ً مسXXتغفرا ً واذا دخXXل يXXقعد صXXامXXتاًالصXXغآء ايXXات اهلل املXXلك الXXعزيXXز الحXXميد õقXXل مشXXرق
االذك XXار ا ّن XXه ك Xّ Xل ب XXيت ب XXني ل XXذك XXري ف XXي امل XXدن وال XXقرى ك XXذل XXك س Xّ Xمي ل XXدى ال XXعرش ان ان XXتم م XXن
ال XXعارف XXني (116) õوا ّل XXذي XXن ي XXتلون اي XXات ال Xّ Xرح XXمن ب XXاح XXسن االل XXحان اول XXئك ي XXدرك XXون م XXنها م XXا ال
السموات واالرضني õوبها يجدون عرف عواملي ا ّلXتي ال يعرفها اليوم االّ من
يعادله ملكوت ملك ّ
XصافXية الXى الXعوالXم ال ّXروحXانّ Xية
اوتXي الXبصر مXن هXذا املXنظر الXكريXم õقXل ا ّنXXها تجXذب الXقلوب ال ّ
XلسامXعني (117)õانXصروا يXا قXوم اصXفيآئXي
ا ّXلXتي ال تXعبّر بXالXعبارة وال تXشار بXاالشXارة طXوبXى ل ّ
ا ّل XXذي XXن ق XXام XXوا ع XXلى ذك XXري ب XXني خ XXلقي وارت XXفاع ك XXلمتي ف XXي م XXملكتي اول XXئك انج XXم س XXمآء ع XXناي XXتي
ومصابيح هدايتي للخآلئق اجمعني õوا ّلXذي يتك ّلم بغير ما نزّل في الواحي ا ّنXه ليس منّي ا ّيXاكم
Xسموات
ان تXتّبعوا ك ّXل م ّدع ٍ اثXيم õقXد ز ّيXنت االلXواح بXطراز خXتم فXالXق االصXباح ا ّXلXذي يXنطق بXني ال ّ
Xمسكوا بXالXعروة الXوثXقى وحXبل امXري املXحكم املXتني (118) õقXد اذن اهلل ملXن اراد
واالرضXني õت ّ
ان يXتع ّلم االلXسن املXختلفة لXيب ّلغ امXر اهلل شXرق االرض وغXربXها ويXذكXره بXني الّ Xدول واملXلل عXلى شXأن
تنج XXذب ب XXه االف XXئدة وي XXحيى ب XXه كXّ Xل ع XXظم رم XXيم (119)õل XXيس ل XXلعاق XXل ان يش XXرب م XXا ي XXذه XXب ب XXه
الXXعقل ولXXه ان يXXعمل مXXا يXXنبغي لXXالنXXسان ال مXXا يXXرتXXكبه كّ XلغافXXل مXXريXXب (120) õزيّXXنوا رؤسXXكم
Xصدق الXXخالXXص وهXXياكXXلكم بXXطراز
بXXاكXXليل االمXXانXXة والXXوفXXآء وقXXلوبXXكم بXXردآء ال Xتّقوى والXXسنكم بXXالّ X
٢٩

Xمسكوا بXXحبل
XتبصريXXن õيXXا اهXXل الXXبهآء تّ X
االداب كXّ Xل ذلXXك مXXن سXXجيّة االنXXسان لXXو انXXتم مXXن املّ X
الXXعبوديّXXة هلل الXXحقّ بXXها تظهXXر مXXقامXXاتXXكم وتXXثبت اسXXمآئXXكم وتXXرتXXفع مXXراتXXبكم واذكXXاركXXم فXXي لXXوح
وصXXيناكXXم
حXXفيظ õايّXXاكXXم ان يXXمنعكم مXXن عXXلى االرض عXXن هXXذا املXXقام الXXعزيXXز الXّ XرفXXيع õقXXد ّ X X
بXها فXي اكXثر االلXواح وفXي هXذا الّ Xلوح ا ّلXXذي الح مXن افXقه نXيّر احXكام ربّXكم املXقتدر الXحكيمõ
XوجXXهوا ال XXى م XXن اراده اهلل
) (121اذا غ XXيض بح XXر ال XXوص XXال وق XXضي ك XXتاب امل XXبدء ف XXي امل XXآل ت Xّ X
ا ّلXXذي انXXشعب مXXن هXXذا االصXXل الXXقديXXم (122)õفXXانXXظروا فXXي الXنّاس وقّ Xلة عXXقولXXهم يXXطلبونXXما
XضرهXXم ويXXتركXXون مXXا يXXنفعهم اال انّXXهم مXXن الXXهآئXXمني õانّXXا نXXرى بXXعض ال Xنّاس ارادوا الحXّ Xر ّيXXة
يّ X
ويفتخXرون بXها اولXئك فXي جهXل مXبني (123) õا ّن الح ّXر ّيXة تXنتهي عXواقXبها الXى الXفتنة ا ّلXتي ال
تخXXمد نXXارهXXا كXXذلXXك يXXخبركXXم املXXحصي الXXعليم õفXXاعXXلموا ا ّن مXXطالXXع الحXّ XريّXXة ومXXظاهXXرهXXا هXXي
الXحيوان ولXالنXسان يXنبغي ان يXكون تXحت سXنن تXحفظه عXن جهXل نXفسه وض ّXر املXاكXريXن õان
الح Xّ Xريّ XXة تخ XXرج االن XXسان ع XXن ش XXئون االدب وال XXوق XXار وت XXجعله م XXن االرذل XXني (124)õف XXان XXظروا
الخ XXلق ك XXاالغ XXنام ال ب ّ Xد ل XXها م XXن راع ٍ ل XXيحفظها ا ّن ه XXذا ل XXحقّ ي XXقني õانّ XXا ن XXص ّدق XXها ف XXي ب XXعض
امل XXقام XXات دون االخ XXر انّ XXا ك Xنّا ع XXامل XXني (125) õق XXل الح Xّ Xريّ XXة ف XXي اتّ XXباع اوام XXري ل XXو ان XXتم م XXن
الXعارفXني õلXو اتّXبع الXنّاس مXا نXزّلXناه لXهم مXن سXمآء الXوحXي ليجXد ّن انXفسهم فXي ح ّXريّXة بXحتة
طXXوبXXى ملXXن عXXرف مXXراد اهلل فXXيما ن Xزّل مXXن سXXمآء مXXشيّته املXXهيمنة عXXلى الXXعاملXXني õقXXل الحXّ XريّXXة
ا ّلXX Xتي تXX Xنفعكم انّXX Xها فXX Xي الXX XعبوديّXX Xة هلل الXX Xحقّ وا ّلXX Xذي وجXX Xد حXX XالوتXX Xها ال يXX Xب ّدلXX Xها بXX Xملكوت مXX Xلك
Xسؤال فXXي الXXبيان عXXفا اهلل عXXن ذلXXك لXXتسئلوا مXXا
Xسموات واألرضXXني (126)õحXّ Xرم عXXليكم الّ X
الّ X
ت XXحتاج ب XXه ان XXفسكم ال م XXا ت XXك ّلم ب XXه رج XXال ق XXبلكم اتّ XXقوا اهلل وك XXون XXوا م XXن املX Xتّقني õاس XXئلوا م XXا
Xسموات واالرض XXنيõ
ي XXنفعكم ف XXي ام XXر اهلل وس XXلطان XXه ق XXد ف XXتح ب XXاب ال XXفضل ع XXلى م XXن ف XXي ال ّ X
) (127ا ّن عّ Xدة ال ّ
Xشهور تXسعة عشXر شهXرا ً فXي كXتاب اهلل قXد ز ّيXن ا ّولXها بهXذا االسXم املXهيمن
ع XX Xلى ال XX Xعامل XX Xني (128) õق XX Xد ح XX Xكم اهلل دف XX Xن االم XX Xوات ف XX Xي ال XX Xب ّلور أو االح XX Xجار امل XX Xمتنعة او
Xصلبة ال ّ X Xلطيفة ووض XX Xع ال XX Xخوات XX Xيم امل XX Xنقوش XX Xة ف XX Xي اص XX Xاب XX Xعهم انّ XX Xه ل XX Xهو امل XX Xق ّدر
االخ XX Xشاب ال ّ X X
Xسموات واالرض ومXا بXينهما وكXان اهلل ب ّ
Xكل شXيء
XلرجXال وهلل مXا فXي ال ّ
الXعليم (129)õيXكتب ل ّ
Xسموات واالرض ومXXا بXXينهما وكXXان اهلل عXXلى كXّ Xل شXXيء قXXديXXرا ًõ
عXXليما ً õولXXلورقXXات وهلل مXXلك الّ X
هXXذا مXXا ن Xزّل مXXن قXXبل ويXXنادي نXXقطة الXXبيان ويXXقول يXXا مXXحبوب االمXXكان انXXطق فXXي هXXذا املXXقام
بXXما تXXتض ّوع بXXه نXXفحات الXXطافXXك بXXني الXXعاملXXني õانّXXا اخXXبرنXXا الّ X
Xكل بXXان ال يXXعادل بXXكلمة مXXنك مXXا
نXزّل فXي الXبيان انّXك انXت املXقتدر عXلى مXا تXشآء ال تXمنع عXبادك عXن فXيوضXات بحXر رحXمتك انّXك
انXت ذو الXفضل الXعظيم õقXد اسXتجبنا مXا اراد انّXه لXهو املXحبوب املXجيبõلXو يXنقش عXليها مXا
نXزّل فXXي الXXحني مXXن لXXدى اهلل انّXXه خXXير لXXهم ولXXه ّن انّXXا كXنّاحXXاكXXمني õقXXد بXXدئXXت مXXن اهلل ورجXXعت
Xختص اهلل م XXن ي XXشآء
Xتمسكا ً ب XXاس XXمه ال Xّ Xرح XXمن ال Xّ Xرح XXيم õك XXذل XXك ي X
ّ
ال XXيه م XXنقطعا ً ع Xّ Xما س XXواه وم ّ X
بXفضل مXن عXنده انّXه لXهو املXقتدر الXقديXر (130) õوان تXكفّنوه فXي خXمسة اثXواب مXن الحXريXر
او الXXقطن مXXن لXXم يسXXتطع يXXكتفي بXXواحXXدة مXXنهما كXXذلXXك قXXضي االمXXر مXXن لXXدن عXXليم خXXبيرõ
ح ّXرم عXليكم نXقل املّ Xيت ازيXد مXن مXسافXة سXاعXة مXن املXديXنة ادفXنوه بXال ّXروح وال ّXريXحان فXي مXكان
قXريXب (131)õقXد رفXع اهلل مXا حXكم بXه الXبيان فXي تحXديXد االسXفار انّXه لXهو املXختار يXفعل مXا
٣٠

يXشآء ويXحكم مXا يXريXد (132) õيXا مXأل االنXشآء اسXمعوا نXدآء مXالXك االسXمآء انّXه يXناديXكم مXن
خXر املXتعالXي الXعليم الXحكيم õانّXه
شXطر سXجنه االعXظم انّXه ال الXه االّ انXا املXقتدر املXتكبّر املتس ّX
ال الXه االّ هXو املXقتدر عXلى الXعاملXني õلXو يXشآء يXاخXذ الXعالXم بXكلمة مXن عXنده ايّXاكXم ان تXتو ّقXXفوا
ف XXي ه XXذا االم XXر ا ّلXXذي خ XXضع ل XXه امل XXأل االع XXلى واه XXل م XXدآئ XXن االس XXمآء اتّ XXقوا اهلل وال ت XXكون ّ Xن م XXن
خ XX Xرن XX Xا
والس XX Xبحات به XX Xذا االس XX Xم ا ّل XX Xذي ب XX Xه س ّX
ّX X
امل XX Xحتجبني õاح XX Xرق XX Xوا ال XX Xحجبات ب XX Xنار ح X Xبّي
Xتقر ع XXرش ر ّب XXكم
ال XXعامل XXني (133) õوارف XXع ّن ال XXبيتني ف XXي امل XXقام XXني وامل XXقام XXات ا ّل XXتي ف XXيها اس ّ X
عما امرتم به
ال ّXرحXمن كXذلXك يXأمXركXم مXولXى الXعارفXني (134)õا ّيXاكم ان تمنعكم شئونات االرض ّ
قوي امني õكونوا مظاهر االستقامة بني البر ّيXة على شأن ال تمنعكم شبهات ا ّلXذين كفروا
من لدن ّ
بXاهلل اذ ظهXر بسXلطان عXظيم õا ّXيXاكXم ان يXمنعكم مXا نXزّل فXي الXكتاب عXن هXذا الXكتاب ا ّXلXذي يXنطق
بXXالXXحقّ ا ّنXXه ال الXXه االّ انXXا الXXعزيXXز الحXXميد õانXXظروا بXXعني االنXXصاف الXXى مXXن اتXXى مXXن سXXمآء املXXش ّية
واالقXXتدار وال تXXكونّ Xن مXXن الّ X
مبشXXري فXXي ذكXXر هXXذا
ظاملXXني (135) õث ّ Xم اذكXXروا مXXا جXXرى مXXن قXXلم ّ X
ظهور وما ارتكبه اولو ال ّ
ال ّ
طغيان في ا ّيXامه اال ا ّنXهم من االخسرين õقXال ان ادركXتم مXا نظهXره
ان XXتم م XXن ف XXضل اهلل ت XXسئلون õل XXيم ّن ع XXليكم ب XXاس XXتوآئ XXه ع XXلى س XXرآئ XXرك XXم ف XXا ّن ذل XXك ع Xزّ م XXمتنع
مXنيع õان يشXرب كXأس مXآء عXندكXم اعXظم مXن ان تشXربّ Xن ك ّXل نXفس مXآء وجXوده بXل ك ّXل شXيء
ان يXا عXبادي تXدركXون (136)õهXذا مXا نXزّل مXن عXنده ذكXرا ً لXنفسي لXو انXتم تXعلمون õوا ّلXذي
تXف ّكر فXي هXذه االيXات واطّلع بXما سXتر فXيه ّن مXن الّ XلئالXي املخXزونXة تXاهلل انّXه يجXد عXرف ال ّXرحXمن
Xسموات واالرضXني õقXل هXذا
Xسجن ويسXرع بXقلبه الXيه بXاشXتياق ال تXمنعه جXنود ال ّ
مXن شXطر ال ّ
Xحجة والXXبرهXXان كXXذلXXك انXXزلXXه الXّ XرحXXمن ان انXXتم مXXن املXXنصفني õقXXل هXXذا
لXXظهور تXXطوف حXXولXXه الّ X
روح ال XXكتب ق XXد ن XXفخ ب XXه ف XXي ال XXقلم االع XXلى وان XXصعق م XXن ف XXي االن XXشآء االّ م XXن اخ XXذت XXه ن XXفحات
رح XXمتي وف XXوح XXات ال XXطاف XXي امل XXهيمنة ع XXلى ال XXعامل XXني (137)õي XXا م XXأل ال XXبيان ا ّتXXقوا ال Xّ Xرح XXمن ث Xمّ
انXظروا مXا انXزلXه فXي مXقام اخXر قXال ا ّنXما الXقبلة مXن يظهXره اهلل مXتى يXنقلب تXنقلب الXى ان يسXتقرّ
ك XXذل XXك ن Xزّل م XXن ل XXدن م XXال XXك ال XXقدر اذ اراد ذك XXر ه XXذا امل XXنظر االك XXبر ت XXف ّكروا ي XXا ق XXوم وال ت XXكون ّ Xن م XXن
XتوجXXهون يXا معشXر الXغافXلني õتXف ّكروا فXي هXذه
الXهآئXمني õلXو تXنكرونXه بXاهXوآئXكم الXى ا ّيXXة قXبلة ت ّX
االية ث ّم انصفوا باهلل ّ
تموج باسمي العزيز املنيعõ
لعل تجدون لئالي االسرار من البحر ا ّلXذي ّ
Xتمسك الXXيوم االّ بXXما ظهXXر فXXي هXXذا الّ X
ظهور هXXذا حXXكم اهلل مXXن قXXبل ومXXن
) (138لXXيس الحXXد ان يّ X
طرز به ديباج كتاب الوجود ان
بعد وبه ز ّيXن صحف ّ
االولنيõهذا ذكر اهلل من قبل ومن بعد قد ّ
انXXتم مXXن الّ X
XصاغXXريXXن õال
XشاعXXريXXن õهXXذا امXXر اهلل مXXن قXXبل ومXXن بXXعد ا ّيXXاكXXم ان تXXكونXXوا مXXن الّ X
يغنيكم اليوم شيء وليس الحد مهرب االّ اهلل العليم الحكيم õمن عرفني قد عرف املقصود من
Xصل ف XXي ال XXكتاب وق XXضي االم XXر م XXن ل XXدى اهلل ربّ
XوجXX Xه الX Xيّ ق XXد ت Xّ X
ت Xّ X
XوجXX Xه ال XXى امل XXعبود ك XXذل XXك ف ّ X
االول XXني واالخ XXري XXن õه XXذا ب XXيان
ال XXعامل XXني õم XXن ي XXقرء اي XXة م XXن اي XXات XXي ل XXخير ل XXه م XXن ان ي XXقرء ك XXتب ّ
XسامXعني õقXل هXذا حXقّ الXعلم لXو انXتم مXن الXعارفXني (139)õثّ Xم انXظروا
ال ّXرحXمن ان انXتم مXن ال ّ
م XXا ن Xزّل ف XXي م XXقام اخ XXر ل ّ X
رب ال XXعامل XXني õق XXال ال يح Xلّ
Xعل ت XXدع XXون م XXا ع XXندك XXم م XXقبلني ال XXى اهلل ّ
االقXXتران ان لXXم يXXكن فXXي الXXبيان وان يXXدخXXل مXXن احXXد يحXXرم عXXلى االخXXر مXXا يXXملك مXXن عXXنده االّ
وان يXرجXع ذلXك بXعد ان يXرفXع امXر مXن نظهXره بXالXحقّ او مXا قXد ظهXر بXالXعدل وقXبل ذلXك فXلتقربXنّ
٣١

Xغردت ال XXورق XXآء ع XXلى االف XXنان ف XXي ذك XXر ربّ XXها ال Xّ Xرح XXمن
ل XXع ّلكم ب XXذل XXك ام XXر اهلل ت XXرف XXعون õك XXذل XXك ت ّ X
XلسامXعني (140)õيXا مXأل الXبيان اقXسمكم بXر ّبXكم ال ّXرحXمن بXان تXنظروا فXيما نXزّل بXالXحقّ
طXوبXى ل ّ
صرح
بعني االنصاف وال تكون ّن من ا ّلXذين يرون برهان اهلل وينكرونه اال ا ّنXهم من الهالكني õقد ّ
نXقطة الXبيان فXي هXذه االيXة بXارتXفاع امXري قXبل امXره يشهXد بXذلXك ك ّXل مXنصف عXليم õكXما تXرونXه
الXXيوم ا ّنXXه ارتXXفع عXXلى شXXأن ال يXXنكره االّ ا ّلXXذيXXن س ّ Xكرت ابXXصارهXXم فXXي االولXXى وفXXي االخXXرى لXXهم
عXذاب مهXني (141) õقXXل تXXاهلل انّXXي ملXXحبوبXXه واالن يXXسمع مXXا يXXنزل مXXن سXXمآء الXXوحXXي ويXXنوح
ب XXما ارت XXكبتم ف XXي ا ّي XXام XXه خ XXاف XXوا اهلل وال ت XXكون ّ Xن م XXن امل XXعتدي XXنõق XXل ي XXا ق XXوم ان ل XXن ت XXؤم XXنوا ب XXه ال
تXXعترضXXوا عXXليه تXXاهلل يXXكفي مXXا اجXXتمع عXXليه مXXن جXXنود ال XظّاملXXني (142) õانّXXه قXXد انXXزل بXXعض
االح XXكام ل XXئال يتح Xّ Xرك ال XXقلم االع XXلى ف XXي ه XXذا ال Xظّهور االّ ع XXلى ذك XXر م XXقام XXات XXه ال XXعليا وم XXنظره
Xصلناه XXا ب XXال XXحقّ وخX Xفّفنا م XXا اردن XXاه ل XXكم انّ XXه ل XXهو ال ّ X
Xفضال
االس XXنى وانّ XXا مل ّ XXا اردن XXا ال XXفضل ف ّ X
الXكريXم (143) õقXد اخXبركXم مXن قXبل بXما يXنطق بXه هXذا الXذّكXرالXحكيم õقXال وقXولXه الXحقّ انّXه
Xصه اهلل لهXذا
يXنطق فXي ك ّXل شXأن انّXه ال الXه االّ انXا الXفرد الXواحXد الXعليم الXخبير õهXذا مXقام خ ّ
ال Xظّهور امل XXمتنع ال XXبدي XXع õه XXذا م XXن ف XXضل اهلل ان ان XXتم م XXن ال XXعارف XXني õه XXذا م XXن ام XXره امل XXبرم
واسXXمه االعXXظم وكXXلمته الXXعليا ومXXطلع اسXXمآئXXه الXXحسنى لXXو انXXتم مXXن الXXعاملXXني õبXXل بXXه تظهXXر
امل XXطال XXع وامل XXشارق ت XXف ّكروا ي XXا ق XXوم ف XXيما ن Xزّل ب XXال XXحقّ وت XXدبّ XXروا ف XXيه وال ت XXكون ّ Xن م XXن امل XXعتدي XXنõ
) (144عXاشXروا مXع االديXان بXال ّXروح وال ّXريXحان ليجXدوا مXنكم عXرف ال ّXرحXمن ايّXاكXم ان تXأخXذكXم
حXX X Xم ّية الXX X XجاهXX X Xل ّية بXX X Xني الXX X Xبر ّيXX X Xة كXّ X X Xل بXX X Xدء مXX X Xن اهلل ويXX X Xعود الXX X Xيه انّXX X Xه ملXX X Xبدء الخXX X Xلق ومXX X XرجXX X Xع
Xمسكوا بXاملXعروف
الXعاملXني (145)õا ّيXاكXم ان تXدخXلوا بXيتا ً عXند فXقدان صXاحXبه االّ بXعد اذنXه ت ّ
فXXي كXّ Xل االحXXوال وال تXXكون ّ Xن مXXن الXXغافXXلني (146) õقXXد كXXتب عXXليكم تXXزكXXية االقXXوات ومXXا دونXXها
نفصل لXكم نXصابXها اذا شXآء
الرقّ املXنيع õسXوف ّ
بالزّكوة هXذا مXا حXكم بXه مXنزل االيXات فXي هXذا ّ
Xفصل مXXا يXXشآء بXXعلم مXXن عXXنده ا ّنXXه لXXهو الXXع ّ
Xسؤال
المXXالXXحكيم (147) õال يحXXل الّ X
اهلل واراد ا ّنXXه يّ X
ومXن سXئل ح ّXرم عXليه الXعطآء قXد كXتب عXلى ال ّ
Xكل ان يكسXب وا ّلXXذي عجXز فXللوكXآلء واالغXنيآء ان
يXعيّنوا لXه مXا يXكفيه اعXملوا حXدود اهلل وسXننه ثّ Xم احXفظوهXا كXما تXحفظون اعXينكم وال تXكونّ Xن مXن
ال XXخاس XXري XXن (148)õق XXد م XXنعتم ف XXي ال XXكتاب ع XXن الج XXدال وال Xنّزاع وال ّ X
Xضرب وام XXثال XXها ع Xّ Xما
تحXزن بXه االفXئدة والXقلوب õمXن يحXزن احXدا ً فXله ان يXنفق تXسعة عشXر مXثقاالً مXن الXذّهXب هXذا
Xبر والXتّقوى
مXا حXكم بXه مXولXى الXعاملXني õانّXه قXد عXفا ذلXك عXنكم فXي هXذا الXظّهور ويXوصXيكم بXال ّ
امXXرا ً مXXن عXXنده فXXي هXXذا الّ Xلوح املXXنير õال تXXرضXXوا الحXXد مXXا ال تXXرضXXونXXه النXXفسكم اتّXXقوا اهلل وال
تXXكونّ Xن مXXن املXXتكبّريXXن õكّ Xلكم خXXلقتم مXXن املXXآء وتXXرجXXعون الXXى الXتّراب تXXف ّكروا فXXي عXXواقXXبكم وال
السXدرة عXليكم مXن ايXات اهلل انّXها لقسXطاس الهXدى مXن
تXكونّ Xن مXن الXظّاملXنيõاسXمعوا مXا تXتلو ّX X
رب االخXXرة واالولXXى وبXXها تXXطير ال Xنّفوس الXXى مXXطلع الXXوحXXي وتسXXتضيء افXXئدة املXXقبلنيõ
اهلل ّ
ت XXلك ح XXدود اهلل ق XXد ف XXرض XXت ع XXليكم وت XXلك اوام XXر اهلل ق XXد ام XXرت XXم ب XXها ف XXي ال ّ Xلوح اع XXملوا ب XXال Xّ Xروح
والXّ XريXXحان هXXذا خXXير لXXكم ان انXXتم مXXن الXXعارفXXني (149) õاتXلوا ايXات اهلل فXي ك ّXل صXباح ومXسآء
ممن اعXرض عXن اهلل فXي ازل
ا ّن ا ّXلXذي لXم يXتل لXم يXوف بعهXد اهلل ومXيثاقXه وا ّXلXذي اعXرض عXنها الXيوم ا ّنXه ّ
Xغر ّXنXكم كXثرة الXقرآئXة واالعXمال فXي الّ Xليل والّ Xنهار لXو يXقرء
االزال ا ّXتXق ّن اهلل يXا عXبادي كّ Xلكم اجXمعونõال ت ّ
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والريحان خير له من ان يتلو بالكسالة صحف اهلل املهيمن الق ّيوم õاتلوا
بالروح ّ
احد اية من االيات ّ
ايXات اهلل عXلى قXدر ال تXأخXذكXم الXكسالXة واالحXزان ال تحXملوا عXلى االرواح مXا يكسXلها ويXثقلها بXل مXا
يXخ ّفها لXتطير بXاجXنحة االيXات الXى مXطلع الXب ّينات هXذا اقXرب الXى اهلل لXو انXتم تXعقلون (150) õعّ Xلموا
ذريّ XXات XXكم م XXا ن Xزّل م XXن س XXمآء ال XXعظمة واالق XXتدار ل XXيقرئ XXوا ال XXواح ال Xّ Xرح XXمن ب XXاح XXسن االل XXحان ف XXي
ّ
ال XXغرف امل XXبن ّية ف XXي م XXشارق األذك XXارõا ّن ا ّلXXذي اخ XXذه ج XXذب م XXحبّة اس XXمي ال Xّ Xرح XXمن انّ XXه ي XXقرء
ايXXات اهلل عXXلى شXXأن تنجXXذب بXXه افXXئدة الXّ XراقXXديXXن õهXXنيئا ً ملXXن شXXرب رحXXيق الXXحيوان مXXن بXXيان
ربXXه الXّ XرحXXمن بهXXذا االسXXم ا ّلXXذي بXXه نXXسف كXّ Xل جXXبل بXXاذخ رفXXيع (151) õكXXتب عXXليكم تجXXديXXد
اسXXباب الXXبيت بXXعد انXXقضآء تXXسع عشXXرة سXXنة كXXذلXXك قXXضي االمXXر مXXن لXXدن عXXليم خXXبير õانّXXه
اراد تXلطيفكم ومXا عXندكXم اتّXقوا اهلل وال تXكونّ Xن مXن الXغافXلني õوا ّلXXذي لXم يسXتطع عXفا اهلل عXنه
الشXتآء ك ّXل ثXلثة
Xصيف وفXي ّ X X
انّXه لXهو الXغفور الXكريXم (152) õاغسXلوا ارجXلكم ك ّXل يXوم فXي ال ّ
ايّXام م ّXرة واحXدة (153) õومXن اغXتاظ عXليكم قXابXلوه بXال ّXرفXق وا ّلXذي زجXركXم ال تXزجXروه دعXوه
بXXنفسه وتXXو ّكXXلوا عXXلى اهلل املXXنتقم الXXعادل الXXقديXXر (154) õقXXد مXXنعتم عXXن االرتXXقآء الXXى املXXنابXXر
الس XXري XXر وي XXذك XXر اهلل
م XXن اراد ان ي XXتلو ع XXليكم اي XXات ر ّب XXه ف XXليقعد ع XXلى ال XXكرسX Xيّ امل XXوض XXوع ع XXلى ّX X
Xب اهلل
Xب اهلل جXXلوسXXكم عXXلى ّ X
ر ّبX
السXXرر والXXكراس Xيّ لXXعزّ مXXا عXXندكXXم مXXن حّ X
Xهورب الXXعاملXXني õقXXد احّ X
ّ
ومXXطلع امXXره املشXXرق املXXنير (155) õحXّ Xرم عXXليكم امليسXXر واالفXXيون اجXXتنبوا يXXا معشXXر الخXXلق وال
Xضر ابXدانXكم ا ّنXXا مXا اردنXا
تXكونّ Xن مXن املXتجاوزيXن õا ّيXXاكXم ان تسXتعملوا مXا تكسXل بXه هXياكXلكم وي ّ
لXكم االّ مXا يXنفعكم يشهXد بXذلXك ك ّXل االشXيآء لXو انXتم تXسمعون (156)õاذا دعXXيتم الXXى الXXوآلئXXم
والXXعزآئXXم اجXXيبوا بXXالXXفرح واالنXXبساط وا ّلXXذي وفXXى بXXالXXوعXXد انّXXه امXXن مXXن الXXوعXXيد õهXXذا يXXوم فXXيه
Xصل ك Xّ Xل ام XXر ح XXكيم (157) õق XXد ظه XXر س Xّ Xر ال Xتّنكيس ل XXرم XXز ال Xّ Xرئ XXيس ط XXوب XXى مل XXن ا ّي XXده اهلل
فّ X
XالسXتّة ا ّلXXتي ارتXXفعت بهXXذه االلXXف الXXقآئXXمه اال انّXXه مXXن املخXXلصني õكXXم مXXن نXXاسXXك
عXXلىاالقXXرار بX ّ X
اعXرض وكXم مXن تXارك اقXبل وقXال لXك الحXمد يXا مXقصود الXعاملXني õا ّن االمXر بXيد اهلل يXعطي مXن
يXشآء مXا يXشآء ويXمنع ع ّXمن يXشآء مXا اراد يXعلم خXافXية الXقلوب ومXا يتح ّXرك بXه اعXني الXالّمXزيXنõ
كXXم مXXن غXXافXXل اقXXبل بXXالخXXلوص اقXXعدنXXاه عXXلى سXXريXXر الXXقبول وكXXم مXXن عXXاقXXل رجXXعناه الXXى ال Xنّار
Xتقر عXلى عXرش يXحكم
عXدالً مXن عXندنXا انّXا كXنّا حXاكXمني õانّXه ملظهXر يXفعل اهلل مXا يXشآء واملس ّ
مXXا يXXريXXد (158) õطXXوبXXى ملXXن وجXXد عXXرف املXXعانXXي مXXن اثXXر هXXذا الXXقلم ا ّلXXذي اذا تحXّ Xرك فXXاحXXت
نXسمة اهلل فXيما سXواه واذا تXو ّقXف ظهXرت كXينونXة االطXمينان فXي االمXكان تXعالXى ال ّXرحXمن مظهXر
هXذا الXفضل الXعظيم õقXل بXما حXمل الXظّلم ظهXر الXعدل فXيما سXواه وبXما قXبل الXذّ ّلXة الح عXزّ اهلل
بXX Xني الXX XعاملXX Xني (159)õحXّ X Xرم عXX Xليكم حXX Xمل االت الحXX Xرب االّ حXX Xني الّ X X
Xضرورة واحXّ X Xل لXX Xكم لXX Xبس
الح XXري XXر ق XXد رف XXع اهلل ع XXنكم ح XXكم الح ّ Xد ف XXي ال ّ Xلباس وال ّ Xلحى ف XXضالً م XXن ع XXنده انّ XXه ل XXهو االم XXر
الXعليم õاعXملوا مXا ال تXنكره الXعقول املسXتقيمة وال تXجعلوا انXفسكم مXلعب الXجاهXلني õطXوبXى
عمروا
ملXن تXز ّيXن بXطراز االداب واالخXالق انّXه م ّXمن نXصر ر ّبXه بXالXعمل الXواضXح املXبنيّ (160) õ
Xعمر الXXبيوت
Xعمر الXXقلوب بXXالّ Xلسان كXXما ت ّ
XقربXXني õان ّXما ت ّ
ديXXار اهلل وبXXالده ثّ Xم اذكXXروه فXXيها بXXتر ّنXXمات املّ X
والّ XديXXار بXXالXXيد واسXXباب اخXXر قXXد قّ XدرنXXا ل ّ
Xمسكوا بXXه وتّ X
XوكXXلوا عXXلى الXXحكيم
Xكل شXXيء سXببا ً مXXن عXXندنXXا تّ X
عما يفعل هذه كلمة قد جعلها
اقر باهلل واياته واعترف با ّنXه ال يسئل ّ
الخبير (161)õطوبى ملن ّ
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اهلل طXXراز الXXعقآئXXد واصXXلها وبXXها يXXقبل عXXمل الXXعامXXلني õاجXXعلوا هXXذه الXXكلمة نXXصب عXXيونXXكم لXXئال
تXXز ّلXXكم اشXXارات املXXعرضXXني (162) õلXXو يحXّ Xل مXXا حXّ Xرم فXXي ازل االزال او بXXالXXعكس لXXيس الحXXد
ان يXعترض عXليه وا ّلXذي تXو ّقXف فXي اق ّXل مXن ان انّXه مXن املXعتديXن (163) õوا ّلXذي مXا فXاز بهXذا
الشXXبهات وتXXق ّلبه مXXقاالت املشXXركXXني õمXXن فXXاز
االصXXل االسXXنى واملXXقام االعXXلى تحXّ XركXXه اريXXاح ّ X
بهXXذا االصXXل قXXد فXXاز بXXاالسXXتقامXXة الXXكبرى حXبّذا هXXذا املXXقام االبXXهى ا ّلXXذي بXXذكXXره ز ّيXXن كXّ Xل لXXوح
الريب
منيعõكذلك يع ّلمكم اهلل ما يخ ّلصكم عن ّ
Xنجيكم فXي الّ XدنXيا واالخXرة انّXه هXو الXغفور الXكريXم õهXو ا ّلXXذي ارسXل ال ّXرسXل وانXزل
والXحيرة وي ّ
الXكتب عXلى انّXه ال الXه االّ انXا الXعزيXز الXحكيم (164) õيXا ارض الXكاف وال ّXرآء انّXا نXراك عXلى
Xمر مXنك فXي
مXا ال يXحبّه اهلل ونXرى مXنك مXا ال اطّXلع بXه احXد االّ اهلل الXعليم الXخبير õونجXد مXا ي ّ
السXّ Xر عXندنXا عXلم ك ّXل شXيء فXي لXوح مXبني õال تحXزنXي بXذلXك سXوف يظهXر اهلل فXيك اولXي
س ّXر ّ X
بXأس شXديXد يXذكXرونXني بXاسXتقامXة ال تXمنعهم اشXارات الXعلمآء وال تXحجبهم شXبهات املXريXبنيõ
اولXئك يXنظرون اهلل بXاعXينهم ويXنصرونXه بXانXفسهم اال انّXهم مXن ال ّXراسXخني (165) õيXا معشXر
الXعلمآء مل ّXا نXزّلXت االيXات وظهXرت الXبيّنات رأيXناكXم خXلف الXحجبات ان هXذا االّ شXيء عXجابõ
Xحجة وال XXبره XXان õانّ XXا خ XXرق XXنا
ق XXد افتخ XXرت XXم ب XXاس XXمي وغ XXفلتم ع XXن ن XXفسي اذ ات XXى ال Xّ Xرح XXمن ب XXال ّ X
كسXروا سXالسXل االوهXام بXاسXم مXالXك األنXام
االحXجاب ايّXاكXم ان تXحجبوا الXنّاس بXحجاب اخXر ّ X X
وال تXXكونّ Xن مXXن الXXخادعXXني õاذا اقXXبلتم الXXى اهلل ودخXXلتم هXXذا االمXXر ال تفسXXدوا فXXيه وال تXXقيسوا
كXXتاب اهلل بXXاهXXوآئXXكم هXXذا نXXصح اهلل مXXن قXXبل ومXXن بXXعد يشهXXد بXXذلXXك شهXXدآء اهلل واصXXفيآئXXه انّXXا
ك Xّ Xل ل XXه ش XXاه XXدون (166)õاذك XXروا ال ّ X
Xشيخ ا ّل XXذي س Xّ Xمي بمح Xّ Xمد ق XXبل ح XXسن وك XXان م XXن اع XXلم
ال XXعلمآء ف XXي ع XXصره مل ّXXا ظه XXر ال XXحقّ اع XXرض ع XXنه ه XXو وام XXثال XXه واق XXبل ال XXى اهلل م XXن ي XXن ّقي ال XXقمح
وال ّ X
Xشعير õوك XXان ي XXكتب ع XXلى زع XXمه اح XXكام اهلل ف XXي ال ّ Xليل وال Xنّهار ومل ّXXا ات XXى امل XXختار م XXا ن XXفعه
XقربXني õلXو امXنتم بXاهلل حXني ظXهوره
حXرف مXنها لXو نXفعه لXم يXعرض عXن وجXه بXه انXارت وجXوه امل ّ
م XX X Xا اع XX X Xرض ع XX X Xنه الX X X Xنّاس وم XX X Xا ورد ع XX X Xلينا م XX X Xا ت XX X Xرون XX X Xه ال XX X Xيوم اتّ XX X Xقوا اهلل وال ت XX X Xكونّ X X X Xن م XX X Xن
الXXغافXXلني (167)õايّXXاكXXم ان تXXمنعكم االسXXمآء عXXن مXXالXXكها او يXXحجبكم ذكXXر عXXن هXXذا ال XذّكXXر
ال XXحكيمõاس XXتعيذوا ب XXاهلل ي XXا معش XXر ال XXعلمآء وال ت XXجعلوا ان XXفسكم ح XXجاب Xا ً ب XXيني وب XXني خ XXلقي
كXذلXك يXعظكم اهلل ويXامXركXم بXالXعدل لXئال تXحبط اعXمالXكم وانXتم غXافXلون õا ّن ا ّلXXذي اعXرض عXن
هXXذا االمXXر هXXل يXXقدر ان يXXثبت ح ّ Xقا ً فXXي االبXXداع ال ومXXالXXك االخXXتراع ولXXك ّن ال Xنّاس فXXي حXXجاب
Xحجة والح ن Xيّر ال XXبره XXان مل XXن ف XXياالم XXكان اتّ XXقوا اهلل ي XXا اول XXي
م XXبني õق XXل ب XXه اش XXرق XXت ش XXمس ال ّ X
االبXصار وال تXنكرون õايّXاكXم ان يXمنعكم ذكXر الXنّبيّ عXن هXذا الXنّبأ االعXظم او الXواليXة عXن واليXة
اهلل امل XXهيمنة ع XXلى ال XXعامل XXني õق XXد خ XXلق ك Xّ Xل اس XXم ب XXقول XXه وعّ X Xلق ك Xّ Xل ام XXر ب XXام XXره امل XXبرم ال XXعزي XXز
الXXبديXXع õقXXل هXXذا يXXوم اهلل ال يXXذكXXر فXXيه االّ نXXفسه املXXهيمنة عXXلى الXXعاملXXني õهXXذا امXXر اضXXطرب
مXنه مXا عXندكXم مXن االوهXام والXتّماثXيل (168) õقXد نXرى مXنكم مXن يXأخXذ الXكتاب ويس ّ
Xتدل بXه
عXXلى اهلل كXXما اسXXتد ّلXXت كXّ Xل م ّ Xلة بXXكتابXXها عXXلى اهلل املXXهيمن الXXق ّيوم õقXXل تXXاهلل الXXحقّ ال تXXغنيكم
Xصحف االّ بهXذا الXكتاب ا ّلXXذي يXنطق فXي قXطب االبXداع انّXه
الXيوم كXتب الXعالXم وال مXا فXيه مXن ال ّ
ال الXه االّ انXا الXعليم الXحكيم (169)õيXا معشXر الXعلمآء ايّXاكXم ان تXكونXوا سXبب االخXتالف فXي
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االطXXراف كXXما كXXنتم ع ّ Xلة االعXXراض فXXي ا ّول االمXXر اجXXمعوا ال Xنّاس عXXلى هXXذه الXXكلمة ا ّلXXتي بXXها
ص XXاح XXت ال XXحصاة امل XXلك هلل م XXطلع االي XXات ك XXذل XXك ي XXعظكم اهلل ف XXضالً م XXن ع XXنده انّ XXه ل XXهو ال XXغفور
ال XXكري XXم (170) õاذك XXروا ال XXكري XXم اذ دع XXون XXاه ال XXى اهلل انّ XXه اس XXتكبر ب XXما اتّ XXبع ه XXواه ب XXعد اذ
Xسموات
ارس XXلنا ال XXيه م XXا ق Xّ Xرت ب XXه ع XXني ال XXبره XXان ف XXي االم XXكان وت Xّ Xمت ح ّ X
Xجة اهلل ع XXلى م XXن ف XXي ال ّ X
واالرض XXنيõانّ XXا ام XXرن XXاه ب XXاالق XXبال ف XXضالً م XXن ال XXغنيّ امل XXتعال انّ XXه و ّل XXى م XXدب XXرا ً ال XXى ان اخ XXذت XXه
زبXانXية الXعذاب عXدالً مXن اهلل انّXا كXنّا شXاهXديXن (171) õاخXرقّ Xن االحXجاب عXلى شXأن يXسمع
اه XXل امل XXلكوت ص XXوت خ XXرق XXها ه XXذا ام XXر اهلل م XXن ق XXبل وم XXن ب XXعد ط XXوب XXى مل XXن ع XXمل ب XXما ام XXر وي XXل
لXلتّاركXني (172) õانّXا مXا اردنXا فXي املXلك االّ ظXهور اهلل وسXلطانXه وكXفى بXاهلل عXليّ شXهيدا ًõ
انّXXا مXXا اردنXXا فXXي املXXلكوت االّ عXXل ّو امXXر اهلل وثXXنآئXXه وكXXفى بXXاهلل عXXليّ وكXXيالً õانّXXا مXXا اردنXXا فXXي
ال XXجبروت االّ ذك XXر اهلل وم XXا ن Xزّل م XXن ع XXنده وك XXفى ب XXاهلل م XXعينا ً (173)õط XXوب XXى ل XXكم ي XXا معش XXر
ال XXعلمآء ف XXي ال XXبهآء ت XXاهلل ان XXتم ام XXواج البح XXر االع XXظم وانج XXم س XXمآء ال XXفضل وال XXوي XXة الX Xنّصر ب XXني
Xسموات واالرض XXني õان XXتم م XXطال XXع االس XXتقام XXة ب XXني ال XXبر ّيXXة وم XXشارق ال XXبيان مل XXن ف XXي االم XXكان
ال ّ X
طXXوبXXى ملXXن اقXXبل الXXيكم ويXXل لXXلمعرضXXني õيXXنبغي الXXيوم ملXXن شXXرب رحXXيق الXXحيوان مXXن يXXد الXXطاف
XالشXريXان فXي جسXد االمXكان ليتح ّXرك بXه الXعالXم وك ّXل عXظم رمXيمõ
ر ّبXه ال ّXرحXمن ان يXكون نّ XباضXا ً ك ّ X X
) (174ي XXا اه XXل االن XXشآء اذا ط XXارت ال XXورق XXآء ع XXن اي XXك ال Xثّنآء وق XXصدت امل XXقصد االق XXصى االخ XXفى
ارجXعوا مXا ال عXرفXتموه مXن الXكتاب الXى الXفرع املXنشعب مXن هXذا االصXل الXقويXم (175)õيXا قXلم
السمآء ث ّم اذكر اذ اراد مطلع التّوحيد مكتب التّجريد
تحرك على ال ّلوح باذن ر ّبXك فاطر ّ
االعلى ّ
ل ّ
Xعل االحXرار يّ X
طلع ّن عXلى قXدر س ّم االبXرة بXما هXو خXلف االسXتار مXن اسXرار ر ّبXك الXعزيXز الXعالّمõ
قXXل ا ّنXXا دخXXلنا مXXكتب املXXعانXXي وال Xتّبيان حXXني غXXفلة مXXن فXXي االمXXكان وشXXاهXXدنXXا مXXا انXXزلXXه الXّ XرحXXمن
وق XXبلنا م XXا اه XXداه ل XXي م XXن اي XXات اهلل امل XXهيمن ال XXق ّيوم õوس XXمعنا م XXا شه XXد ب XXه ف XXي ال ّ Xلوح ا ّن XXا ك Xنّا
شXاهXديXن õواجXبناه بXامXر مXن عXندنXا ا ّنXXا كXنّا آمXريXن (176) õيXXا مXXأل الXXبيان انّXXا دخXXلنا مXXكتب
اهلل اذ ان XXتم راق XXدون õوالح XXظنا ال ّ Xلوح اذ ان XXتم ن XXآئ XXمون õت XXاهلل ال XXحقّ ق XXد ق XXرئ XXناه ق XXبل ن XXزول XXه
وانتم غافلون õقد احطنا الكتاب اذ كنتم في االصالب هذا ذكري على قدركم ال على قدر
اهلل يشهXد بXذلXك مXا فXي عXلم اهلل لXو انXتم تXعرفXون õويشهXد بXذلXك لXسان اهلل لXو انXتم تXفقهونõ
تXاهلل لXو نXكشف الXحجاب انXتم تXنصعقون (177) õايّXاكXم ان تXجادلXوا فXي اهلل وامXره انّXه ظهXر
عXلى شXأن احXاط مXا كXان ومXا يXكون õلXو نXتك ّلم فXي هXذا املXقام بXلسان اهXل املXلكوت لXنقول قXد
Xسموات واالرض ودخXXلنا فXXيه قXXبل ان يXXقترن الXXكاف بXXركXXنها
خXXلق اهلل ذلXXك املXXكتب قXXبل خXXلق الّ X
الX Xنّون õه XXذا ل XXسان ع XXبادي ف XXي م XXلكوت XXي ت XXف ّكروا ف XXيما ي XXنطق ب XXه ل XXسان اه XXل ج XXبروت XXي ب XXما
عّ XلمناهXXم عXXلما ً مXXن لXXدنّXXا ومXXا كXXان مسXXتورا ً فXXي عXXلم اهلل ومXXا يXXنطق بXXه لXXسان الXXعظمة واالقXXتدار
فXي مXقامXه املحXمود (178) õلXيس هXذا امXر تXلعبون بXه بXاوهXامXكم ولXيس هXذا مXقام يXدخXل فXيه
كXّ Xل جXXبان مXXوهXXوم õتXXاهلل هXXذا مXXضمار املXXكاشXXفة واالنXXقطاع ومXXيدان املXXشاهXXدة واالرتXXفاع ال
يXXجول فXXيه االّ فXXوارس الXّ XرحXXمن ا ّلXXذيXXن نXXبذوا االمXXكان اولXXئك انXXصار اهلل فXXي االرض ومXXشارق
االقXتدار بXني الXعاملXني (179)õايّXاكXم ان يXمنعكم مXا فXي الXبيان عXن ربّXكم ال ّXرحXمن تXاهلل انّXه قXد
ن Xزّل لXXذكXXري لXXو انXXتم تXXعرفXXونõال يجXXد مXXنه املخXXلصون االّ عXXرف ح Xبّي واسXXمي املXXهيمن عXXلى
٣٥
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XوجXهوا الXى مXا نXزّل مXن قXلمي االعXلى ان وجXدتXم مXنه عXرف
ك ّXل شXاهXد ومXشهود õقXل يXا قXوم ت ّ X
اهلل ال تXعترضXوا عXليه وال تXمنعوا انXفسكم عXن فXضل اهلل والXطافXه كXذلXك يXنصحكم اهلل انّXه لXهو
األولXني õا ّXنXه
الXنّاصXXح الXXعليم (180) õمXا ال عXرفXتموه مXن الXبيان فXاسXئلوا اهلل ر ّXبXكم ورب ابXآئXكم ّ
يبني لكم ما نزّل فيه وما ستر في بحر كلماته من لئالي العلم والحكمة ا ّنه لهو املهيمن على
لو يشآء ّ
االس XXمآء ال ال XXه االّ ه XXو امل XXهيمن ال XXق ّيوم (181)õق XXد اض XXطرب الX Xنّظم م XXن ه XXذا الX Xنّظم االع XXظم
واخXXتلف ال XتّرتXXيب بهXXذا الXXبديXXع ا ّلXXذي مXXا شهXXدت عXXني االبXXداع شXXبهه (182) õاغXXتمسوا فXXي
بحXXر بXXيانXXي لّ X
Xعل ت Xطّلعون بXXما فXXيه مXXن لXXئالXXي الXXحكمة واالسXXرار õا ّيXXاكXXم ان تXXو ّقXXفوا فXXي هXXذا
االمXر ا ّلXXذي بXه ظهXرت سXلطنة اهلل واقXتداره اسXرعXوا الXيه بXوجXوه بXيضآء هXذا ديXن اهلل مXن قXبل
وم XX Xن ب XX Xعد م XX Xن اراد ف XX Xليقبل وم XX Xن ل XX Xم ي XX Xرد ف XX Xا ّن اهلل ل XX Xغنيّ ع XX Xن ال XX Xعامل XX Xني (183) õقXل هXذا
XسـXمXوات واالرض وال XبXرهXXان االع XظXم لXXو ان XتXم ت XعXرفXXون õقXXل بXXه
لXقXس XطXاس الXهXXدى ملXXن فXXي ال ّ X
XجـXة فXXي االع XصXار لXXو ان XتXم تXXوق XنXون õقXXل بXXه اس XتXغXنXى كXّ Xل ف XقXيXر وت Xعّ XلXم كXّ Xل عXXالXXم
ث XبXت كXّ Xل حّ X
XصـXعXود الXXى اهلل ايّـXXاكXXم ان تX XخXتXلXفXوا ف XيXه كXXونXXوا كXXال XجXبXال الXّ XرواسXXخ فXXي امXXر
وعXXرج مXXن اراد ال ّ X
ربّXكم الXعزيXز ال Xودود (184) õق XXل ي XXا م XXطلع االع XXراض دع االغ XXماض ث ّ Xم ان XXطق ب XXال XXحقّ ب XXني
الخXXلق تXXاهلل قXXد جXXرت دمXXوعXXي عXXلى خXXدودي بXXما اراك مXXقبالً الXXى هXXواك ومXXعرض Xا ً عXّ Xمن خXXلقك
وسّ X Xواك اذك XXر ف XXضل م XXوالك اذ ربّ XXيناك ف XXي الّ X Xليال XXي وااليّ XXام لخ XXدم XXة االم XXر اتّ XXق اهلل وك XXن م XXن
الXتّآئXXبني õهXXبني اشXXتبه عXXلى الXنّاس امXXرك هXXل يشXXتبه عXXلى نXXفسك خXXف عXXن اهلل ثّ Xم اذكXXر اذ
كXXنت قXXآئXXما ً لXXدى الXXعرش وكXXتبت مXXا الXXقيناك مXXن ايXXات اهلل املXXهيمن املXXقتدر الXXقديXXر õا ّيXXاك ان
XوجXه الXيه وال تXخف مXن اعXمالXك انّXه يXغفر مXن يXشآء بXفضل
تXمنعك الحXم ّية عXن شXطر االحXد ّيXة ت ّ X
م XXن ع XXنده ال ال XXه االّ ه XXو ال XXغفور ال XXكري XXم õانّ XXما ن XXنصحك ل XXوج XXه اهلل ان اق XXبلت ف XXلنفسك وان
اعXXرضXXت ا ّن ر ّبXXك غXXنيّ عXXنك وعXXن ا ّلXXذيXXن اتّXXبعوك بXXوهXXم مXXبني õقXXد اخXXذ اهلل مXXن اغXXواك فXXارجXXع
الXXيه خXXاضXXعا ً خXXاشXXعا ً مXXتذ ّل Xالً انّXXه يXXكفّر عXXنك س XيّئاتXXك ا ّن ربّXXك لXXهو ال Xت ّ ّواب الXXعزيXXز الXّ XرحXXيمõ
XسامXعني õهXذا فXضل اهلل لXو انXت مXن املXقبلني õهXذا ذكXر
) (185هXذا نXصح اهلل لXو انXت مXن ال ّ
اهلل لXXو انXXت مXXن الّ X
XشاعXXريXXنõهXXذا كXXنز اهلل لXXو انXXت مXXن الXXعارفXXني (186) õه XXذا ك XXتاب اص XXبح
مXصباح الXقدم لXلعالXم وصXراطXه االقXوم بXني الXعاملXني õقXل انّXه ملXطلع عXلم اهلل لXو انXتم تXعلمونõ
ومشرق اوامر اهلل لو انتم تعرفون (187) õال تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله انّا
Xسموات
ن XXهيناك XXم ع XXن ذل XXك ن XXهيا ً ع XXظيما ً ف XXي ال XXكتاب ك XXون XXوا م XXظاه XXر ال XXعدل واالن XXصاف ب XXني ال ّ X
واالرضXXني (188) õمXن قXتل نXفسا ً خXطأ ً فXله ديXة مسّ Xلمة الXى اهXلها وهXي مXائXة مXثقال مXن الّ XذهXب
اعXملوا بXما امXرتXم بXه فXي الّ Xلوح وال تXكونّ Xن مXن املXتجاوزيXن (189)õيXXا اهXXل املXXجالXXس فXXي الXXبالد
Xبني لXكم مXا
اخXتاروا لXغة مXن الّ Xلغات لXيتك ّلم بXها مXن عXلى االرض وكXذلXك مXن الخXطوط ان اهلل ي ّ
ي XXنفعكم وي XXغنيكم ع XXن دون XXكم انّ XXه ل XXهو ال ّ X
Xفضال ال XXعليم ال XXخبير õه XXذا س XXبب االتّ XXحاد ل XXو ان XXتم
تXXعلمون õوالXXع ّلة الXXكبرى لXXالتّXXفاق وال Xتّم ّدن لXXو انXXتم تXXشعرون õانّXXا جXXعلنا االمXXريXXن عXXالمXXتني
االس االعXXظم ن XزّلXXناه فXXي الXXواح اخXXرى وال XثّانXXي ن Xزّل فXXي هXXذا ال ّ Xلوح
لXXبلوغ الXXعالXXم اال ّول وهXXو
ّ
الXبديXع (190) õقXد ح ّXرم عXليكم شXرب االفXيون انّXا نXهيناكXم عXن ذلXك نXهيا ً عXظيما ً فXي الXكتاب
وا ّلذي شرب انّه ليس منّي  õاتّقوا اهلل يا اولي االلبابõ
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ملحقات للكتاب األقدس
اشXتملت بXعض األلXواح املXباركXة ا ّلXتي أنXزلXها حXضرة بXهاء اهلل بXعد الXكتاب األقXدس عXلى آيXات
Xتممة ألحXXكام ذلXXك الXXكتاب املXXبني ،وقXXد نُشXXر مXXعظمها فXXي "مجXXموعXXة مXXن ألXXواح حXXضرة بXXهاء
مّ X
Xصفحات
اهلل ن XزّلXXت بXXعد الXXكتاب األقXXدس" .ونXXعيد نشXXر بXXعض هXXذه ال Xنّصوص املXXق ّدسXXة فXXي الّ X
Xصلوات ال Xثّالث امل XXن ّوه ع XXنها ف XXي رس XXال XXة "س XXؤال
ال Xتّال XXية وه XXي :ن XXبذة م XXن ل XXوح اإلش XXراق XXات ،وال ّ X
وجواب" ،وكذلك صالة امليّت.
لوح اإلشراقات
)اإلشراق الثَّامن(
قXXد سXXطرت فXXي هXXذا الXXحني مXXن الXXقلم األعXXلى هXXذه الجXXملة وتXXع ّد مXXن الXXكتاب األقXXدس .وهXXي
أن أمXور املّ Xلة مXع ّلقة ومXنوطXة بXرجXال بXيت الXعدل اإللXهي .أولXئك أمXناء اهلل بXني عXباده ومXطالXع
األم XXر ف XXي ب XXالده .ي XXا ح XXزب اهلل إ ّن م XXربّ XXي ال XXعال XXم ه XXو ال XXعدل ألنّ XXه ح XXائ XXز ل XXرك XXني امل XXجازاة
واملXXكافXXاة .وهXXذان الXّ XركXXنان هXXما الXXينبوعXXان لXXحياة أهXXل الXXعالXXم .وبXXما أ ّن كXّ Xل يXXوم يXXقتضي
Xيقرر مXXا يXXراه مXXوافXXقاً
أمXXرا ً وكXّ Xل حXXني يسXXتدعXXي حXXكم ًة فXXلذلXXك تXXرجXXع األمXXور إلXXى بXXيت الXXعدل لّ X
مل XXقتضى ال XXوق XXت .وا ّلXXذي XXن ي XXقوم XXون ع XXلى خ XXدم XXة األم XXر ل XXوج XXه اهلل أول XXئك م XXلهمون ب XXاإلل XXهام XXات
ال XXغيبيّة اإلل XXهيّة .وق XXد ف XXرض ع XXلى ال ّ X
Xسياس Xيّة ك ّ Xلها ت XXرج XXع إل XXى ب XXيت
Xكل إط XXاع XXتهم واألم XXور ال ّ X
ال XXعدل .وأم XXا ال XXعبادات ف XXإل XXى م XXا أن XXزل XXه اهلل ف XXي ال XXكتاب .ي XXا أه XXل ال XXبهاء ك XXنتم وال زل XXتم
Xب أحXٍ Xد ولXXعنه وغّ X
Xضوا أبXXصاركXXم
مXXشارق مXXحبّة اهلل ومXXطالXXع عXXنايXXته فXXال تXXدنّXXسوا ألXXسنتكم بسّ X
عXّ Xما ال يXXليق بXXها .أظهXXروا مXXا عXXندكXXم فXXإ ْن ُقXXبل فXXاملXXقصود حXXاصXXل وإالّ فXXال Xتّعرض بXXاطXXل.
ذروه بXنفسه مXقبلني إلXى اهلل املXهيمن الXقيّوم .وال تXكونXوا سXببا ً لحXزن أح ٍXد فXضالً عXن الXفساد
وال Xنّزاع ع XXسى أن ت XXتر ّب XXوا ف XXي ظ Xّ Xل س XXدرة ال XXعناي XXة اإلل XXه ّية وت XXعملوا ب XXما أراد اهلل ك ّ Xلكم أوراق
ٍ
ٍ
ٍ
واحد] .مترجم[
واحدة وقطرات بح ٍر
شجرة
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الصالة الكبرى
ّ
مرة في ّ
كل أربع وعشرين ساعة.
تؤدى ّ
الرحيم(
)هو املنزل الغفور ّ
Xتقر فXXي مXXقامXXه يXXنظر إلXXى الXXيمني والّ X
Xشمال كXXمن
لXXلمص ّلي أن يXXقوم مXXقبالً إلXXى اهلل وإذا قXXام واسّ X
الرحيم .ث ّم يقول:
الرحمن ّ
ينتظر رحمة ر ّبه ّ
Xسمآء أسXXئلك بXXمطالXXع غXXيبك الXXعليّ األبXXهى بXXأن تXXجعل صXXلوتXXي نXXاراً
يXXا إلXXه األسXXمآء وفXXاطXXر الّ X
لتحرق حجباتي ا ّلتي منعتني عن مشاهدة جمالك ونورا ً يد ّلني إلى بحر وصالك.
ث ّم يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعالى ويقول:
Xتمسكا ً بXحبلك ا ّلXذي
يXا مXقصود الXعالXم ومXحبوب األمXم تXرانXي مXقبالً إلXيك مXنقطعا ً ع ّXما سXواك م ّ
رب أنXا عXبدك وابXن عXبدك .أكXون حXاضXرا ً قXائXما ً بXني أيXادي
بحXركXته تح ّXركXت املXمكنات .أي ّ
م XXش ّيتك وإرادت XXك وم XXا أري XXد إالّ رض XXآئ XXك .أس XXئلك ببح XXر رح XXمتك وش XXمس ف XXضلك ب XXأن ت XXفعل
Xحب وت XXرض XXى .وع Xزّت XXك امل XXق ّدس XXة ع XXن ال Xذّك XXر وال Xثّنآء ك Xّ Xل م XXا يظه XXر م XXن ع XXندك ه XXو
ب XXعبدك م XXا ت ّ X
مXXقصود قXXلبي ومXXحبوب فXXؤادي .إلXXهي إلXXهي ال تXXنظر إلXXى آمXXالXXي وأعXXمالXXي بXXل إلXXى إرادتXXك
Xسموات واألرض .واسXXمك األعXXظم يXXا مXXالXXك األمXXم مXXا أردت إالّ مXXا أردتXXه وال
ا ّلXXتي أحXXاطXXت الّ X
تحب.
أحب إالّ ما
ّ
ّ
ث ّم يسجد ويقول:
سبحانك من أن توصف بوصف ما سواك أو تعرف بعرفان دونك.
ث ّم يقوم ويقول:
رب فXاجXعل صXلوتXي كXوثXر الXحيوان لXيبقى بXه ذاتXي بXدوام سXلطنتك ويXذكXرك فXي ك ّXل عXالXم
أي ّ
من عواملك.
مرة أخرى ويقول:
ث ّم يرفع يديه للقنوت ّ
يXا مXن فXي فXراقXك ذابXت الXقلوب واألكXباد وبXنار حبّك اشXتعل مXن فXي الXبالد أسXئلك بXاسXمك ا ّلXذي
رب تXرى الXغريXب سXرع إلXى
بXه س ّ X
خXرت اآلفXاق بXأن ال تXمنعني عXما عXندك يXا مXالXك ال ّXرقXاب .أي ّ
وطXXنه األعXXلى ظXّ Xل قXXباب عXXظمتك وجXXوار رحXXمتك والXXعاصXXي قXXصد بحXXر غXXفرانXXك وال ّ XذلXXيل بXXساط
عXزّك والXفقير أفXق غXنآئXك .لXك األمXر فXيما تXشآء .أشهXد أ ّنXك أنXت املحXمود فXي فXعلك واملXطاع
في حكمك واملختار في أمرك.

٣٨

للركوع هلل تبارك وتعالى ويقول:
ث ّم يرفع يديه ويكبّر ثلث مرات ث ّم ينحني ّ
ي XXا إل XXهي ت XXرى روح XXي مه XXتزّا ً ف XXي ج XXوارح XXي وأرك XXان XXي ش XXوق Xا ً ل XXعبادت XXك وش XXغفا ً ل XXذك XXرك وث XXنآئ XXك
Xب أن أسXئلك
رب أح ّ
ويشهXد بXما شهXد بXه لXسان أمXرك فXي مXلكوت بXيانXك وجXبروت عXلمك .أي ّ
ف XXي ه XXذا امل XXقام ك Xّ Xل م XXا ع XXندك إلث XXبات ف XXقري وإع XXآلء ع XXطآئ XXك وغ XXنآئ XXك وإظ XXهار عج XXزي وإب XXراز
قدرتك واقتدارك.
مرة بعد أخرى ويقول:
ث ّم يقوم ويرفع يديه للقنوت ّ
هXاب .ال إلXه إالّ أنXت الXحاكXم فXي املXبدء واملXآب .إلXهي إلXهي عXفوك
ال إلXه إالّ أنXت الXعزيXز الXو ّX
Xجعني ورحXمتك قّ XوتXني ونXدآئXك أيXقظني وفXضلك أقXامXني وهXدانXي إلXيك وإالّ مXا لXي وشXأنXي
ش ّ
XوجXXه إلXXى األنXXوار املشXXرقXXة مXXن أفXXق سXXمآء إرادتXXك .أي ربّ
ألقXXوم لXXدى بXXاب مXXديXXن قXXربXXك أو أتXّ X
تXرى املXسكني يXقرع بXاب فXضلك والXفانXي يXريXد كXوثXر الXبقآء مXن أيXادي جXودك .لXك األمXر فXي
ّ
السمآء.
والرضآء يا فاطر ّ
كل األحوال يا مولى األسمآء ولي التّسليم ّ
مرات ويقول:
ث ّم يرفع يديه ثلث ّ
اهلل أعظم من ّ
كل عظيم.
ث ّم يسجد ويقول:
XقربXXني أو أن تXXصل إلXXى فXXنآء بXXابXXك طXXيور
سXXبحانXXك مXXن أن تXXصعد إلXXى سXXمآء قXXربّXXك أذكXXار املّ X
Xصفات ومXنزّهXا ً عXن األسXمآء ال إلXه إالّ أنXت
أفXئدة املخXلصني .أشهXد أنّXك كXنت مXق ّدسXا ً عXن ال ّ
العليّ األبهى.
ث ّم يقعد ويقول:
أشهXXد بXXما شهXXدت األشXXيآء واملXXأل األعXXلى والXXجنّة الXXعليا وعXXن ورآئXXها لXXسان الXXعظمة مXXن األفXXق
الس ّXر املXكنون وال ّXرمXز املخXزون ا ّلXذي بXه
األبXهى أنّXك أنXت اهلل ال إلXه إالّ أنXت وا ّلXذي ظهXر إنّXه هXو ّX X
اقXترن الXكاف بXركXنه الXنّون .أشهXد أنّXه هXو املسXطور مXن الXقلم األعXلى واملXذكXور فXي كXتب اهلل
رب العرش والثّرى.
ّ

٣٩

ث ّم يقوم مستقيما ً ويقول:
يXXا إلXXه الXXوجXXود ومXXالXXك الXXغيب والّ X
Xشهود تXXرى عXXبراتXXي وزفXXراتXXي وتXXسمع ضXXجيجي وصXXريXXخي
قرب إلXيك وجXريXراتXي مXنعتني عXن الXورود
وحXنني فXؤادي .وعXزّتXك اجXتراحXاتXي أبXعدتXني عXن الXت ّ ّ
رب حX Xبّك أض XXنان XXي وهج XXرك أه XXلكني وب XXعدك أح XXرق XXني .أس XXئلك
ف XXي س XXاح XXة ق XXدس XXك .أي ّ
ب XXموط ªق XXدم XXيك ف XXي ه XXذا ال XXبيدآء وب XXلبّيك ل Xبّيك أص XXفيآئ XXك ف XXي ه XXذا ال XXفضآء وب XXنفحات وح XXيك
ونسمات فجر ظهورك بأن تق ّدر لي زيارة جمالك والعمل بما في كتابك.
ث ّم يكبّر ثلث مرات ويركع ويقول:
لXك الحXمد يXا إلXهي بXما أيّXدتXني عXلى ذكXرك وثXنآئXك وع ّXرفXتني مشXرق آيXاتXك وجXعلتني خXاضXعاً
لربوبيّتك وخاشعا ً أللوهيّتك ومعترفا ً بما نطق به لسان عظمتك.
ث ّم يقوم ويقول:
إلXهي إلXهي عXصيانXي أنXقض ظهXري وغXفلتي أهXلكتني .كّ Xلما أتXف ّكر فXي سXوء عXملي وحXسن
عXملك يXذوب كXبدي ويXغلي الّ Xدم فXي عXروقXي .وجXمالXك يXا مXقصود الXعالXم إ ّن الXوجXه يسXتحي
XتوجXXه إلXXيك وأيXXادي الXّ XرجXXآء تخجXXل أن تXXرتXXفع إلXXى سXXمآء كXXرمXXك .تXXرى يXXا إلXXهي عXXبراتXXي
أن يXّ X
رب الXXعرش وال Xثّرى .أسXXئلك بXXآيXXات مXXلكوتXXك وأسXXرار جXXبروتXXك
تXXمنعني عXXن ال XذّكXXر وال Xثّنآء يXXا ّ
ب XXأن ت XXعمل ب XXأول XXيآئ XXك م XXا ي XXنبغي ل XXجودك ي XXا م XXال XXك ال XXوج XXود وي XXليق ل XXفضلك ي XXا س XXلطان ال XXغيب
ّ
والشهود.
مرات ويسجد ويقول:
ث ّم يكبّر ثلث ّ
XقربXنا إلXيك ويXرزقXنا ك ّXل خXير أنXزلXته فXي كXتبك وزبXرك.
لXك الحXمد يXا إلXهنا بXما أنXزلXت لXنا مXا ي ّ
رب نسئلك بأن تحفظنا من جنود الظّنون واألوهام .إنّك أنت العزيز العالّم.
أي ّ
ث ّم يرفع رأسه ويقعد ويقول:
أشهXXد يXXا إلXXهي بXXما شهXXد بXXه أصXXفيآئXXك واعXXترف بXXما اعXXترف بXXه أهXXل الXXفردوس األعXXلى والXXجنّة
العليا وا ّلذين طافوا عرشك العظيم .امللك وامللكوت لك يا إله العاملني.

٤٠

الصالة الوسطى
ّ
الصباح والزّوال واملساء
تؤدى يوميا ً في ّ
ومن أراد أن يص ّلي له أن يغسل يديه وفي حني الغسل يقول:
صرف فXيما
إلXهي قِّ Xو يXدي لXتأخXذ كXتابXك بXاسXتقامXة ال تXمنعها جXنود الXعالXم ثّ Xم احXفظها عXن الXت ّ ّ
لم يدخل في ملكها .إنّك أنت املقتدر القدير.
وفي حني غسل الوجه يقول:
وجه إلى غيرك.
وجهت وجهي إليك .ن ّوره بأنوار وجهك ث ّم احفظه عن الت ّ ّ
رب ّ
أي ِّ
متوجها ً إلى القبلة ويقول:
وبعد له أن يقوم
ّ
شهXد اهلل أنّXه ال إلXه إالّ هXو .لXه األمXر والخXلق .قXد أظهXر مشXرق الXظّهور ومXك ّلم الXطّور ا ّلXذي
Xسمآء قXد أتXى املXالXك
بXه أنXار األفXق األعXلى ونXطقت سXدرة املXنتهى وارتXفع الXنّدآء بXني األرض وال ّ
املُلك وامللكوت والعزّة والجبروت هلل مولى الورى ومالك العرش والثّرى.
ث ّم يركع ويقول:
السموات واألرضني.
سبحانك عن ذكري وذكر دوني ووصفي ووصف من في ّ
ث ّم يقوم للقنوت ويقول:
الراحمني.
الرجآء بأذيال رحمتك وفضلك يا أرحم ّ
يا إلهي ال تخيّب من تشبّث بأنامل ّ
ث ّم يقعد ويقول:
أشهXد بXوحXدانXيّتك وفXردانXيّتك وبXأنّXك أنXت اهلل ال إلXه إالّ أنXت .قXد أظهXرت أمXرك ووفXيت بعهXدك
والسXXالم والXتّكبير والXXبهآء
ّX
Xصالة
Xسموات واألرضXXني .والّ X
وفXXتحت بXXاب فXXضلك عXXلى مXXن فXXي الّ X
عXXلى أولXXيآئXXك ا ّلXXذيXXن مXXا مXXنعتهم شXXئونXXات الخXXلق عXXن اإلقXXبال إلXXيك وأنXXفقوا مXXا عXXندهXXم رجXXآء مXXا
عندك .إنّك أنت الغفور الكريم.

وإذا شآء املص ّلي قراءة :1شهد اهلل أنّه ال إله إالَّ هو املهيمن القيّوم،

٤١

بدالً من اآلية الكبيرة فذلك يكفي ،وكذلك يكفي في القعود تالوة:
الصغرى
الصالة
ّ
ّ
مرة ّ
كل أربع وعشرين ساعة ،حني الزّوال:
تُقرأ ّ
أشه XXد ي XXا إل XXهي ب XXأنّ XXك خ XXلقتني ل XXعرف XXان XXك وع XXبادت XXك .أشه XXد ف XXي ه XXذا ال XXحني بعج XXزي وق ّ Xوت XXك
وضعفي واقتدارك وفقري وغنآئك .ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم.
صالة امليّت
يقرء في القنوت:
XوجXه إلXيك مXنقطعا ً عXن سXواك .إ ّنXك
يXا إلXهي هXذا عXبدك وابXن عXبدك ا ّلXXذي آمXن بXك وبXآيXاتXك وت ّ X
أنXت أرحXم ال ّXراحXمني .أسXئلك يXا غXفّار الXذنXوب وسXتّار الXعيوب بXأن تXعمل بXه مXا يXنبغي لXسمآء
Xسمآء .ال
جXXودك وبحXXر إفXXضالXXك وتXXدخXXله فXXي جXXوار رحXXمتك الXXكبرى ا ّلXXتي سXXبقت األرض والّ X
إله إالّ أنت الغفور الكريم.
وبعد يشرع في

التّكبيرات2

في األ ّول :إنّا ٌّ
كل هلل عابدون.
وفي الثّاني :إنّا ٌّ
كل هلل ساجدون.
وفي الثّالث :إنّا ٌّ
كل هلل قانتون.
الرابع :إنّا ٌّ
كل هلل ذاكرون.
وفي ّ
وفي الخامس :إنّا ٌّ
كل هلل شاكرون.
السادس :إنا ٌّ
كل هلل صابرون.
وفي ّ
ّ
مرة.
كل منها تسع عشرة ّ
وفي النّساء يقول :هذه أمتك وابنة أمتك إلى آخر.

كل تكبيرة "اهلل أبهى" يجب تالوة ّ
 .2بعد تالوة ّ
مرة.
كل من األذكار الستة ،تسع عشرة ّ

٤٢

سؤال وجواب
.1سؤال:بخصوص العيد األعظم.
ج XXواب:ي XXبدأ ال XXعيد األع XXظم ف XXي ع XXصر ال XXيوم الX Xثّال XXث عش XXر م XXن ّ
الشه XXر الX Xثّان XXي م XXن الX Xتّقوي XXم
البياني ،والعمل في األ ّول ،والتّاسع ،والثّاني عشر من أيّامه حرام.
.2سؤال:بخصوص عيد املولدين.
املبشXXر
ّX
جXXواب:كXXان املXXولXXد األقXXدس األبXXهى فXXي فجXXر الXXيوم الXثّانXXي مXXن شهXXر املحXّ Xرم ،أ ّمXXا مXXولXXد
بحسبان يوم واحد.
فقد كان في اليوم األ ّول منه .واليومان عند اهلل ُ
.3سؤال:بخصوص آيتي الزّواج.
كل هلل راضون" ،وللنّساء" :إنّا ٌّ
جواب:للرجال" :إنّا ٌّ
كل هلل راضيات".
حXكم زوجXته إذا
Xعني مXيقاتXا ً لXعودتXه ،أي مّ Xدة غXيابXه ،فXما ُ X
.4سXؤال:إذا سXافXر شXخص دون أن ي ّ
انقطعت أخباره وفُقد أثره؟
ج XXواب:إن ك XXان ق XXد ت XXرك ح XXكم األق XXدس م XXع ع XXلمه ب XXه ،ف XXلزوج XXته أن ت XXتربّ XXص ع XXام Xا ً ك XXام Xالً ،ل XXها
Xحكم الXكتاب،
الXخيار بXعده فXي األخXذ بXاملXعروف أو اتّXخاذ زوج آخXر .وإن لXم يXكن عXلى عXلم ب ُ
Xصبر حXتّى يُظهXر اهلل مXصير زوجXها .واملXقصود بXاملXعروف فXي هXذا املXقام هXو
فXعلى زوجXته ال ّ
االصطبار.
.5سXؤال:بXخصوص اآليXة املXباركXة "إنّ2ا ملّا س2معنا ض2جيج ال2ذّ ّر ّي2ات ف2ي األص2الب زدن2ا
ضعف ما لهم ونقصنا من األخرى".
Xسمت املXXواريXXث فXXي كXXتاب اهلل إلXXى ألXXفني وخXXمسمائXXة وعشXXريXXن سXXهماً ،وهXXو املXXضاعXXف
جXXواب:قّ X
Xسمت هXذه األسXهم عXلى سXبع طXبقات مXن
املشXترك األصXغر لXألعXداد مXن الXواحXد إلXى التّسعة .و ُق ّ
Xخص الّ Xذ ّر ّيXXة مXثالً مXXسا ٍو فXXي مXXقداره لحXXرف الّ X
طاء،
Xوراث ،كXXما هXXو مXXذكXXور فXXي الXXكتاب .فXXما ي ّ
الّ X
أي تXسع حXصص ،ك ٌّXل مXنها سXتون سXهماً ،مجXموعXها خXمسمائXة وأربXعون سXهما ً .وقXولXه تXعالXى:
ض22عْفَ م22ا ل22هم" ي XXعني زي XXادة ن XXصيب الّ X Xذ ّر ّي XXة ب XXمقدار ت XXسع ح XXصص أخ XXرى ،ف XXيكون
" ِز ْدن22ا ِ 2 2
حصة ٌّ
كل مXنها ستّون سهماً ،و ُتXنقص هXذه الزّيادة مXن حXصص
مجXموع نXصيبهم ثXمانXي عشXرة ّ
سXXائXXر الXXورثXXة .فXXمثالً :قXXد ُنXزّل فXXي الXXكتاب أن "ل2ألزواج م2ن ك2تاب ال2حاء ع2لى ع2دد ال2تّآء
وال2فآء" أي ثXXمانXXي حXXصص كXٌّ Xل مXXنها س Xتّون سXXهما ً مجXXملها أربXXعمائXXة وثXXمانXXون سXXهماً ،بXXينما
Xصة ون XXصف م XXن ن XXصيب األزواج أي ت XXسعني
ت XXر ّت XXب ع XXلى إع XXادة ت XXقسيم ال XXحصص ،إن XXقاص ح ّ X
Xوراث ،حXتّى بXلغ مXقدار مXا
سXهما ً أضXيفت إلXى نXصيب الّ Xذ ّر ّيXة ،وكXذلXك الXحال مXع بXاقXي طXبقات ال ّ
انتقص منهم تسع حصص ،وهو ما زيد إلى نصيب ال ّذ ّر ّية.

٤٣

خ ّ
ألم؟
الشقيق فقط أم يرث األ ّ
يخص ميراث األخّ ،هل يرث األ ّ
.6سؤال:فيما
ّ
خ ألب كان أو ّ
خ ألب نXXال حّ Xقه كXXما هXXو مXXذكXXور فXXي الXXكتاب ،وإن كXXان أل ّم يXXرجXXع ثXXلث حّ Xقه
جXXواب:إن كXXان األ ّ
إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان ،وكذلك حكم األخت.
Xقرر فXي بXاب اإلرث أنّXه عXند عXدم وجXود ذّ ّر ّيXة ،يXرجXع نXصيبها إلXى بXيت الXعدل،
.7سXؤال:مXن امل ّ
خ أو األخ XXت أو امل XXع ّلم
أي م XXن الX Xطّبقات األخ XXرى ك XXاألب أو األ ّم أو األ ّ
فه XXل ع XXند ع XXدم وج XXود ّ
يرجع نصيبها إلى بيت العدل أيضا ً أم أ ّن لها حكما ً آخر؟
ج XXواب:ف XXي اآلي XXة امل XXبارك XXة م XXا ي XXكفي ،ف XXقول XXه ت XXعال XXى" :م22ن م22ات ول22م ي22كن ل22ه ذ ّريّ22ة ت22رج22ع
ح2قوق2هم إل2ى ب2يت ال2عدل" إلXXى آخXXر اآليXXة ،وقXXولXXه" :ا ّل2ذي ل2ه ذ ّريّ2ة ول2م ي2كن م2ا دون2ها
ح2 2دّد ف22ي ال22كتاب ي22رج22ع ال 2ثّلثان م22مّ ا ت22رك22ه إل22ى ال 2ذّ ّريّ22ة وال 2ثّلث إل22ى ب22يت
ع22مّ ا ُ
ال22عدل" إل XXى آخ XXر اآلي XXة ،ي XXعني ع XXند ع XXدم وج XXود ال Xذّ ّريّ XXة ي XXرج XXع ن XXصيبها ف XXي ال Xتّرك XXة إل XXى ب XXيت
أي م XXن الX Xطّبقات األخ XXرى ي XXؤول ث XXلثا ن XXصيبها إل XXى
ال XXعدل ،وع XXند وج XXود الX Xذّ ّريّ XXة وع XXدم وج XXود ّ
Xحكم عXند عXدم وجXود ال ّ
Xكل أو الXبعض،
الXذّ ّريّXة والXثّلث اآلخXر إلXى بXيت الXعدل .ويسXري هXذا ال ُ
Xوراث اآلخXريXن يXؤول ثXلثا نXصيبه إلXى الXذّ ّريّXة وثXلثه اآلخXر إلXى بXيت
فXعند عXدم وجXود ّ
أي مXن ال ّ
العدل.
.8سؤال:في خصوص نصاب حقوق اهلل.
جXXواب:نXXصاب حXXقوق اهلل هXXو تXXسعة عشXXر مXXثقاالً مXXن الXذّهXXب ،يXXعني بXXعد أن تXXبلغ الXنّقود هXXذا
امل XXقدار ت XXجب ف XXيها ح XXقوق اهلل .وت XXجب ح XXقوق اهلل ف XXي س XXائ XXر األم XXوال إذا ب XXلغت ق XXيمتها ،ال
عXXددهXXا ،هXXذا املXXقدار .وتXXجب حXXقوق اهلل مXّ Xرة واحXXدة .فXXمثالً :إذا امXXتلك شXXخص ألXXف مXXثقال
مXXن ال XذّهXXب ،وأ ّدى عXXنها حXXقوق اهلل ،فXXال تXXترتّXXب حXXقوق اهلل عXXلى هXXذا املXXال مXّ Xرة أخXXرى ،وإنXXما
تXجب عXلى مXا يXزيXد عXليه مXن ج ّXراء تXجارة أو مXعامXلة أو مXا شXاكXلهما ،ومXتى بXلغت الXزّيXادة ،أي
الXّ XربXXح ،حّ Xد الXنّصاب وجXXب الXXعمل بXXما حXXكم بXXه اهلل ،إالّ إذا انXXتقل أصXXل املXXال إلXXى يXXد أخXXرى،
إذن تXXتع ّلق بXXه الXXحقوق كXXما تXXع ّلقت أ ّول مXّ Xرة .لXXقد جXXاء فXXي آثXXار الXنّقطة األولXXى أ ّن حXXقوق اهلل
Xسكنى وم XXتاع
واج XXبة ع XXلى ك Xّ Xل م XXا ي XXملكه امل XXرء ،ول XXكن ف XXي ه XXذا ال Xظّهور األع XXظم أع XXفينا دار ال ُّ X
البيت ،بقدر ما تدعو إليه الحاجة منها.
.9سؤال:أي االلتزامات أولى باألداء :حقوق اهلل ،أو دين امليّت ،أو تجهيزه ودفنه؟
ج XXواب :ت XXجهيز امل Xيّت ودف XXنه ُم XXق ّدم ،ي XXليه أداء ال ّ Xدي XXن ث ّ Xم أخ XXذ ح XXقوق اهلل .وإذا ل XXم ي ِ X
Xكف م XXال
قسم ما بقي منه على ال ّديون بنسبة مقاديرها.
امليّت للوفاء بديونه ،يُ ّ
الرأس ،وأ َم َرت به سورة الحجّ.
.10سؤال:نهى الكتاب األقدس عن حلق ّ
جXXواب:الّ X
حXXكم اهلل بXXني الXXعباد ،وقXXد
Xكل مXXأمXXور بXXاتّXXباع الXXكتاب األقXXدس ،كXّ Xل مXXا أنXXزل فXXيه هXXو ُX
الرأس.
أعفي القاصدون إلى البيت من حلق ّ

٤٤

.11س XXؤال:إذا ج XXام XXع ال Xّ Xرج XXل زوج XXته أث XXناء س XXنة االص XXطبار ،ثّ X Xم تجّ X Xدد الX Xنّفور ب XXينهما ،فه XXل
Xسنة .وهXXل
XسابXXقة عXXلى الجXXماع فXXي حXXساب الّ X
Xسنة مXXن جXXديXXد ،أم تXXدخXXل األيّXXام الّ X
يXXبدءان الّ X
يجب تربّص بعد الطّالق؟
جXXواب:إذا تXXح ّققت األلXXفة بXXني ال XزّوجXXني أثXXناء سXXنة االصXXطبار فXُ Xحكم ال Xزّواج ثXXابXXت ،والXXعمل بXُ Xحكم
الXXكتاب واجXXب ،وإذا انXXقضت أ ّيXXام االصXXطبار ووقXXع مXXا حXXكم بXXه اهلل فXXال لXXزوم لXXلتر ّبXXص .وجXXماع
الرجل بامرأته أثناء االصطبار حرام ،وعلى من يقترفه أن يستغفر اهلل ،ويدفع تسعة عشر مثقاالً
ّ
من ال ّذهب لبيت العدل جزاء ما فعل.
.12سXؤال:إذا وقXع كXره بXني الXزّوجXني عXقب تXالوة آيXتي الXزّواج ،ودفXع املهXر ،هXل يXجوز الXطّالق
من دون اصطبار أم ال؟
ج XXواب:إذا أري XXد ال Xطّالق ب XXعد ت XXالوة اآلي XXتني ودف XXع امله XXر ،ق XXبل ال ّ Xدخ XXول ،ج XXاز ال Xطّالق ،وال ل XXزوم
أليّام االصطبار ،ولكن ال يجوز استرداد املهر.
.13سXXؤال:هXXل ُيXXع ّلق ال Xزّواج عXXلى رضXXا األبXXويXXن لّ X
Xكل مXXن الXّ XرجXXل واملXXرأة ،أم يXXكفي مXXن طXXرف
واحد؟ وهل البكر وغير البكر في ذلك سواء؟
جXواب:الXزّواج مXع ّلق عXلى رضXا األب واألم ل ّ
Xكل مXن ال ّXرجXل واملXرأة ،والXبكر وغXير الXبكر فXي ذلXك
سواء.
وجXXه عXXند
أي وجXXهة يXXجب ال Xت ّ ّX
.14سXXؤال:ن Xزّل األمXXر بXXال Xت ّ ّX
وجXXه فXXي الّ X
Xصالة شXXطر الXXقبلة ،فXXإلXXى ّ
تالوة األذكار؟
Xصالة ،أم XXا ل XXتالوة األذك XXار فيج XXري م XXا أن XXزل XXه ال Xّ Xرح XXمن ف XXي
ُX
جX
Xواب:ح XXكم ال XXقبلة ث XXاب XXت ف XXي ال ّ X
الفرقان" :أينما تو ّلوا فث ّم وجه اهلل".
.15سؤال:بخصوص الذِّكر في "مشرق األذكار في األسحار".
ج XXواب:م XXع أ ّن ك XXلمة األس XXحار ذك XXرت ف XXي ك XXتاب اهلل ،ل XXكن ال Xذِّك XXر ف XXي األس XXحار ،وع XXند ط XXلوع
الفجر ،وبعد طلوع الفجر إلى طلوع ّ
الشمس ،وحتّى بعد ذلك بساعتني ،مقبول عند اهلل.
حXكم حXمل الXجنائXز ،حXيث ي ّ
Xتفضل "حّ 2رم ع2ليكم ن2قل امل2يّت أزي2د م2ن
.16سXؤال:هXل يXنطبق ُ X
البر والبحر معاً؟
مسافة ساعة من املدينة" على ّ
Xسواء ،وسXيّان كXانXت سXاعXة فXي سXفينة بXخاريّXة،
Xبر والبحXر عXلى ال ّ
جXواب:يسXري ال ُXحكم عXلى ال ّ
Xأي واسXXطة كXXانXXت ،ولXXكن ال Xتّعجيل بXXدفXXن امل Xيّت
أو فXXي س ّ Xكة حXXديXXديّXXة ،فXXاملXXقصود م ّ Xدة سXXاعXXة بّ X
أحب وأولى.
ّ

٤٥

.17سؤال:ما ُحكم ال ّل ْقطة إن كانت شيئا ً مفقوداً؟
Xليناد م ٍ
ِ
سّ Xلمت إلXيه،
Xناد بXالXخبر م ّXرة ،فXإن ظهXر صXاحXبها ُ X
جXواب:إن وجXدت الّ Xل ْقطة فXي مXديXنة ف
وإالّ فXانXتظار سXنة ،فXإن ظهXر صXاحXبها تسّ Xلم املXال بXعد دفXع مXصروف املXنادي ،فXإن م ّXر الXعام
صرف فXXيه .وإذا كXXانXXت الّ Xلقطة أقXّ Xل مXXن مXXصروف املXXنادي،
ولXXم يظهXXر لXXلمال صXXاحXXب جXXاز الXت ّ ّ
صرف فXXيها .أمXXا
أو مXXثله ،فXXانXXتظار يXXوم بXXعد الXXعثور عXXليها ،فXXإن لXXم يظهXXر صXXاحXXبها جXXاز ال Xت ّ ّ
صرف
إذا وجXدت الّ Xلقطة فXي صحXراء فXانXتظار ثXالثXة أ ّيXام ،فXإن لXم ُيXعرف لXها صXاحXب جXاز الXت ّ ّ
فيها.
.18سXXؤال:فXXي خXXصوص الXXوضXXوء ،إذا قXXصد شXXخص الحXّ Xمام مXXثالً :وغسXXل تXXمام بXXدنXXه ،فهXXل
ّ
يتوضأ أم ال؟
عليه مع ذلك أن
جواب:يجب إعمال ُحكم الوضوء في ّ
كل األحوال.
.19سXؤال:بXفرض أ ّن شXخصا ً عXزم عXلى تXرك وطXنه ولXم تXقبل زوجXته ذلXك ،ووصXل الXخالف حXدّ
Xلسفر سXXنة كXXامXXلة ،فهXXل تُحسXXب هXXذه امل ّ Xدة مXXن أ ّيXXام االصXXطبار،
ال Xطّالق ،واسXXتغرق اإلعXXداد لّ X
أم يبدأ حساب سنة االصطبار من يوم افتراق الزّوجني؟
Xسفر بXXسنة ولXXم يXXتض ّوع
جXXواب:أصXXل الXXحساب مXXن يXXوم الXXفراق ،فXXإذا افXXترق ال XزّوجXXان قXXبل الّ X
Xسفر إل XXى ان XXقضاء س XXنة
ب XXينهما َXع Xْ Xرف امل XXحبّة ،ي XXت ّم الX Xطّالق ،وإالّ ي XXبدأ ال XXحساب م XXن ي XXوم ال ّ X
ّ
بالشروط املنزّلة في الكتاب األقدس.
.20سؤال:بخصوص س ّن البلوغ في التّكاليف ّ
الشرعيّة؟
السواء.
والرجال على ّ
جواب:س ّن البلوغ الخامسة عشرة ،للنّساء ّ
.21سXXؤال:بXXشأن اآليXXة املXXباركXXة "ف2ي األس2فار إذا ن2زل2تم واس2ترح2تم امل2قام األم2ن م2كان
ّ
كل صلوة سجدة واحدة".
Xصالة ا ّلXXتي فXXاتXXت أثXXناء الحXXركXXة فXXي مXXواقXXع غXXير مXXأمXXونXXة.
السجXXدة هXXي قXXضاء الّ X
جXXواب:هXXذه ّ
Xصالة وكXان املXسافXر مسXتريXحا ً وفXي مXكان آمXن ،وجXب أداؤهXا فXي وقXتها،
أ ّXمXا إذا ح ّXل وقXت ال ّ
السواء.
ُ
السفر والحضر على ّ
وحكم القضاء يسري في ّ
السفر.
.22سؤال:بخصوص تعيني م ّدة ّ
الساعات اآلليّة .وإن تو ّقف املسافر بمكان ،وتو ّقع أن
ّ
السفر بتسع ساعات من ّ
جواب:يتعني ّ
Xصر تXXو ّقXXفه عXXن شهXXر فXXال صXXوم عXXليه.
Xصوم .وإن قُ X
يXXطول تXXو ّقXXفه شهXXرا ً بXXيانXXياً ،وجXXب عXXليه الّ X
Xصوم م XXكان Xا ً ت XXو ّقXXع أن ي XXقيم ف XXيه شه XXرا ً حس XXب ت XXقوي XXم ال XXبيان ،ك XXان ل XXه إف XXطار
وإن ورد أث XXناء ال ّ X
Xصوم مXن
Xصوم .وإن بXلغ مXوطXنه الّ XدائXم ،وجXب عXليه ال ّ
ثXالثXة أ ّيXام ،يXصوم بXعدهXا مXا بXقي مXن ال ّ
اليوم األ ّول لوروده.

٤٦

.23سؤال:بشأن جزاء الزّاني والزّانية.
جXواب:فXي امل ّXرة األولXى يXكون الجXزاء تXسعة مXثاقXيل مXن الXذّهXب ،وفXي امل ّXرة الXثّانXية ثXمانXية عشXر
م XXثقاالً ،وف XXي امل Xّ Xرة ال Xثّال XXثة س Xتّة وث XXالث XXني م XXثقاالً ،وه XXكذا يُ XXضاع XXف الج XXزاء ف XXي ك Xّ Xل م Xّ Xرة ت XXال XXية.
واملثقال يعادل تسعة عشر " ُن ُ
خ ْد"· كما نزّل في البيان.
الصيد.
.24سؤال:بخصوص ّ
حXكم قXولXه
Xصيد فXي ُ X
Xسهام ،وغXيرهXا مXن آالت ال ّ
جXواب:تXدخXل الXوسXائXل األخXرى ،كXالXبنادق ،وال ّ
Xصيد إذا اسXتخدمXت
تXعالXى" :اذا ارس2لتم ال2جوارح  "...إلXى آخXر اآليXة ،ولXكن يُح ّXرم أكXل ال ّ
الصيد قبل الوصول إليه.
فيه الفخاخ ومات ّ
.25سؤال:بخصوص الحجّ.
جواب:الحجّ ألحد البيتني املباركني واجب ،والخيار متروك لعازم الحجّ.
.26سؤال:بخصوص املهر.
ّ
الفضة.
جواب:املقصود من االقتناع بال ّدرجة األولى في املهر هو تسعة عشر مثقاالً من
.27سؤال:بشأن اآلية املباركة" :وإن أتاها خبر املوت  "...إلى آخر اآلية.
جواب:املراد من لبث "أشهر معدودات" هو تسعة أشهر.
.28سؤال:استُفسر مج ّددا ً عن سهم املع ّلم في امليراث.
جXXواب:إذا كXXان املXXع ّلم مXXتوفXXيا ً يXXرجXXع ثXXلث سXXهمه إلXXى بXXيت الXXعدل ويXXرجXXع الXثّلثان اآلخXXران إلXXى
ذريّة امليّت ،ال املع ّلم.
ّ
.29سؤال:است ُ ِ
فسر مج ّددا ً عن الحجّ.
جXواب:املXقصود بXحجّ الXبيت املXفروض عXلى ال ّXرجXال هXو الXبيت األعXظم فXي بXغداد ،وبXيت الXنّقطة
Xحجاج الXX Xبيت األقXX Xرب إلXX Xى
أي مXX Xنهما يXX Xكفي .فXX Xليقصد الّ X X
األولXX Xى فXX Xي شXX Xيراز ،والXX Xحجّ إلXX Xى ّ
بلدهم.
.30سؤال:بشأن اآلية املباركة" :من اتّخذ بكرا ً لخدمته ال بأس".
جXواب:ملXحض ِ
الخXXدمXة ،مXثل األعXمال ا ّلXXتي يXقوم بXها غXيرهXا مXن الخXدم عXادة ،كXبارا ً وصXغاراً،
فXXي مXXقابXXل أجXXر .ولهXXذه الXXبكر مXXتى أرادت ال Xزّواج الحXّ XريّXXة فXXي اخXXتيار زوجXXها بXXنفسها ،ألنّ
اقتناء اإلماء حرام .وحرام أيضا ً اتّخاذ أكثر من زوجتني.

· وحدة موازين فارسية ،و" 19نخد" تساوي ما يزيد قليالً على ثالثة جرامات ونصف.

٤٧

.31سؤال:بخصوص اآلية املباركة" :قد نهاكم اهلل عمّ ا عملتم بعد طلقات ثلث".
حXXكم مXXا قXXبل ،بXXضرورة تXXز ّوج املXXط ّلقة ثXXالث Xا ً بXXآخXXر قXXبل أن تحXّ Xل ملXXط ّلقها.
جXXواب:املXXقصود هXXو ُX
وقد نُهي عن ذلك في الكتاب األقدس.
استقر بها العرش.
.32سؤال:بخصوص ارتفاع البيتني في املقامني واملقامات ا ّلتي
ّ
جXXواب:املXXقصود بXXالXXبيتني ،هXXما الXXبيت األعXXظم ،وبXXيت ال Xنّقطة األولXXى .أ ّمXXا األمXXاكXXن األخXXرى،
Xتقر فXXيه الXXعرش أو صXXون واحXXد
فXXألهXXل الXXبالد املXXوجXXودة فXXيها الXXخيار فXXي صXXون كXّ Xل بXXيت اسّ X
منها ينتخبونه.
.33سؤال:است ُ ِ
فسر مج ّددا ً عن إرث املع ّلم.
Xحصة
ج XXواب:إذا ك XXان امل XXع ّلم م XXن غ XXير أه XXل ال XXبهاء ف XXال ي XXرث ،وإذا ت XXع ّدد امل XXع ّلمون ت XXقاس XXموا ال ّ X
ب XXينهم ب XXالX Xتّساوي ،وإذا ك XXان امل XXع ّلم م XXتوفّ XXيا ً ال ن XXصيب ألوالده ف XXي اإلرث ،وإن XXما ي XXرج XXع ث XXلثا
اإلرث ألوالد صاحب التّركة والثّلث اآلخر لبيت العدل.
املخصصة لألوالد الذّكور.
السكنى
ّ
.34سؤال:بخصوص دار ُّ
حXXكم
حXXكمها ُX
Xسكنى ،املXXقصود هXXو أحXXسنها وأشXXرفXXها ،وبXXاقXXي الّ Xدور ُX
جXXواب:عXXند تXXع ّدد دور الُّ X
ٍ
حXXكم
حXXكمه ُ X
وارث ي XXكون خ XXارج دي XXن اهلل ُ X
وأي
Xوراثّ ،
س XXائ XXر األم XXوال ال XXواج XXب ت XXقسيمها ب XXني ال ّ X
املعدوم ،وال يرث.
.35سؤال:بخصوص الن َّ ْيروز.
أي يXوم تXتح ّول فXيه ال ّ
Xشمس إلXى بXرج الحXمل ،ولXو قXبل الXغروب بXدقXيقة واحXدة ،هXو
جXواب:فXي ّ
يوم العيد.
الحكم إن ّ
الصيام؟
.36سؤال:ما ُ
حل عيد املولدين أو عيد البعث في أيّام ّ
جواب:إذا ّ
الصيام
حل عيد املولدين ،أو عيد البعث في أيّام ّ
الصوم في ذلك اليوم.
ارتفع ُحكم ّ
XخاصXة حXقّ لXلذّكXور مXن
Xسكنى واملXالبXس ال ّ X X X
.37سXؤال:مXن األحXكام اإللXه ّية فXي اإلرث أ ّن دار ال ُّ
الحكم مقصور على مال األب أم يسري أيضا ً في مال األ ّم؟
الذّ ّر ّية ،فهل هذا ُ
Xقسم م XXا ع XXدا ذل XXك م XXن م XXلك
Xقسم م XXالب XXس األ ّم املس XXتعملة ب XXني ال XXبنات ب XXال Xتّساوي ،وي ّ X
ج XXواب:ت ّ X
وحXXليّ ومXXالبXXس غXXير مسXXتعملة عXXلى الّ X
Xكل وفXXقا ً ملXXا ن Xزّل فXXي الXXكتاب األقXXدس ،وفXXي حXXالXXة عXXدم
يقسم ّ
للرجال.
وجود بنات ّ
كل املال على النّحو املح ّدد ّ

٤٨

Xحكم إذا مXال طXرف
.38سXؤال:فXي بXاب الXطّالق حXيث يXجب االصXطبار سXنة قXبل وقXوعXه ،مXا ال ُ
واحد فقط للتّراضي؟
جXواب:ال ُXحكم فXي الXكتاب األقXدس هXو رضXا الXطّرفXني ،فXإن لXم يXكن ال ّXرضXا مXن كXال الXطّرفXني لXم
يحصل اتّفاق.
ح XXكم امله XXر إذا ل XXم ي XXكن ن XXقدا ً مسّ X Xلما ً دف XXع ًة واح XXدة ،وك XXان ف XXي ص XXورة ال XXتزام
.39س XXؤال:م XXا ُ X
سندي مس ّلم في مجلس العقد ،على أن يكون الوفاء به عند االستطاعة؟
ِ
جواب:أذ َن مصدر األمر بذلك.
.40س XXؤال:إذا ت XXض ّوع َXع Xْ Xرف امل XXحبّة أث XXناء س XXنة االص XXطبار ثّ X Xم ع XXقبه ن XXفور .واخ XXتلف ال XXحال
السنة بني مو ّدة وكراهية حتّى انتهت وهما على كراهة ،فهل يقع الطّالق؟
طوال ّ
أي حXXال ك ّ Xلما حXXدثXXت كXXراهXXية تXXبدأ سXXنة االصXXطبار مXXن يXXوم وقXXوعXXها ،ويXXجب أن
جXXواب:عXXلى ّ
السنة نهايتها.
تبلغ ّ
Xخاص XXة ل XXلذّك XXور م XXن الX Xذّ ّريّ XXة دون اإلن XXاث أو
Xسكنى وامل XXالب XXس ال X X X ّ X
.41س XXؤالXُ :
Xصصت دار ال ُّ X
خّ X
ذريّة ذكور؟
غيره ّن من
الوراث ،فما ُ
الحكم إذا لم توجد ّ
ّ
جXXواب:قXXال تXXعالXXى" :م2ن م2ات ول2م ي2كن ل2ه ذ ّريّ2ة ت2رج2ع ح2قوق2هم إل2ى ب2يت ال2عدل"...
الخاصة إلى بيت العدل.
السكنى واملالبس
ّ
وعمالً بهذه اآلية املباركة ،ترجع دار ُّ
Xسكنى
.42س XX X Xؤال:نُ X X Xزّل XX X Xت أح XX X Xكام ح XX X Xقوق اهلل ف XX X Xي ال XX X Xكتاب األق XX X Xدس ،فه XX X Xل ت XX X Xعتبر دار ال ُّ X X X
ومستلزماتها ومتاعها من األموال ا ّلتي تتع ّلق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟
Xسكنى
جXXواب:جXXاء فXXي األحXXكام الXXفارس ّ Xية أ ّن فXXي هXXذا ال Xظّهور األعXXظم قXXد عXXفونXXا عXXن دار الُّ X
ومتاعها ،واملراد املتاع ا ّلذي تدعو الحاجة إليه.
.43سؤال:بخصوص ِ
خطبة القاصر.
جواب:لقد حرمها مصدر األمرِ .
وذ ْكر املصاهرة قبل النّكاح بخمسة وتسعني يوما ً حرام.
ّ
.44سXؤال:بXفرض أ ّن شXخصا ً بXلغ مXالXه مXائXة "تXومXان" وأ ّدى عXنه حXقوق اهلل ،ثّ Xم خسXر نXصف
ه XXذا امل XXبلغ ف XXي ال Xتّجارة ،ث ّ Xم ع XXاد ورب XXح م XXا أوص XXل م XXال XXه ح ّ Xد ال Xنّصاب ،فه XXل ي XXجب ع XXليه أداء
الحقوق أم ال؟
جواب:في هذه الحالة ال تتع ّلق به الحقوق.
صل امل XXبلغ م Xّ Xرة ث XXان XXية م XXن
.45س XXؤال:إذا ت XXلف امل XXبلغ امل XXذك XXور ك ّ Xله ب XXعد أداء ال XXحقوق ،ث ّ Xم تَ َ X
Xح َّ
الكسب والتّجارة ،فهل يجب أداء الحقوق ثانية؟
جواب:وفي هذه الحالة أيضا ً ال تجب الحقوق.
٤٩

الحكم واجب أم ال؟
.46سؤال:بخصوص اآلية املباركة" :كتب عليكم النّكاح" هل هذا ُ
جواب:غير واجب.
Xبني أنّXXها ثّ Xيب ،فهXXل ُيXXردّ
.47سXXؤال:إذا تXXز ّوج شXXخص مXXن بXXكر ،ودفXXع مهXXرهXXا ،وعXXند الّ XدخXXول تّ X
املهXر ومXصروف الXزّواج أم ال؟ وإذا اشXترطXت الXبكورة فXي الXنّكاح هXل يفسXد الXعقد إذا تخّ Xلف
ّ
الشرط؟
الشXرط سXببا ً لXفساد الXعقد .ولXكن
جXواب:فXي هXذه الXحالXة يُXر ّد املهXر واملXصروف ،ويXكون تخّ Xلف ّX X
الستر والعفو في هذا املقام ،كان لذلك عند اهلل أجر عظيم.
إن شمل ّ
ّ
الحكم واجب أم ال؟
.48سؤال":رقم عليكم
الضيافة" هل هذا ُ
جواب:غير واجب.
والسرقة ،ومقاديرها؟
.49سؤال:بخصوص ح ّد الزّنا وال ّلواط
ّ
جواب:يرجع تعيني مقادير هذه الحدود إلى بيت العدل.
.50سؤال:بخصوص تحريم وتحليل زواج األقارب.
جواب:ترجع هذه األمور أيضا ً إلى أمناء بيت العدل.
.51سXؤال:ذُكXر فXي بXاب الXوضXوء أ ّن مXن لXم يجXد املXاء يXذكXر خXمس م ّXرات "ب2سم اهلل األطه2ر
األطهر" فهل يجوز تالوة هذا الذّكر عند ش ّدة البرد ،أو وجود جراح في اليد أو الوجه؟
الشXديXد جXائXز ،أ ّمXا عXند وجXود جXراح فXي الXيد أو
جXواب:اسXتعمال املXاء الّ Xداف ªفXي حXالXة الXبرد ّX X
الXXوجXXه أو وجXXود مXXانXXع آخXXر ،كXXأمXXراض تXXجعل اسXXتعمال املXXاء ضXXاراً ،فXXيجوز تXXالوة هXXذا ال XذّكXXر
عوضا ً عن الوضوء.
.52سؤال:هل تالوة الذّكر املنزّل عوضا ً عن صالة اآليات واجب أم ال؟
جواب:غير واجب.
.53سؤال:بخصوص اإلرث ،هل يرث اإلخوة واألخوات أل ّم ،مع وجود إخوة وأخوات أش ّقاء؟
جواب:ال سهم لهم.
.54س XXؤال:ق XXال ت XXعال XXى" :إ ّ
ن ا ّل22ذي م22ات ف22ي أيّ22ام وال22ده ول22ه ذ ّريّ22ة أول22ئك ي22رث22ون م22ا
ألبيهم" ،فما ُحكم البنت إذا ماتت في أيّام أبيها؟
السبع.
بحكم الكتاب على طبقات
قسم ميراثها ُ
الوراث ّ
جواب:يُ ّ
ّ

٥٠

حصة الزّوجة؟
.55سؤال:إذا كان امليّت امرأة ،فإلى من ترجع ّ
حصة الزّوجة إلى الزّوج.
جواب:ترجع ّ
.56س XXؤال:أم XXر ب XXخصوص ك XXفن امل ّ Xيت أن ي XXكون خ XXمسة أث XXواب ،فه XXل امل XXقصود خ XXمسة أث XXواب
كما كان معموالً به من قبل ،أو خمسة لفائف ّ
كل منها في جوف األخرى؟
جواب:املقصود خمسة أثواب.
.57سؤال:بخصوص الفروق املوجودة بني بعض اآليات.
جXXواب:أرسXXلت ألXXواح كXXثيرة إلXXى األطXXراف فXXور تXXنزيXXلها ،عXXلى صXXورتXXها األولXXى ،دون مXXراجXXعة،
ل XXذا حس XXب األم XXر ،ول XXقطع م XXجال اع XXتراض امل XXعرض XXني ،أع XXيدت ق XXراءت XXها ف XXي س XXاح XXة األق XXدس،
وتXّ Xمت مXXطابXXقتها عXXلى الXXقواعXXد املXXتعارف عXXليها بXXني الXXقوم .وهXXناك حXXكمة أخXXرى ،فXXقد لXXوحXXظ
املبشXر ،روح مXا سXواه فXداه ،وبXني املXألXوف
ّX X
وجXود بXون شXاسXع بXني األسXلوب الجXديXد فXي بXيان
مXن قXواعXد الّ Xلغة ،ولهXذا نُXزّلXت اآليXات املXباركXة عXلى نXحو مXطابXق فXي أغXلبه لXالسXتعمال الXجاري
للسهولة واالختصار.
مراعاة ّ
.58سXXؤال:عXXن اآليXXة املXXباركXXة" :وف2ي األس2فار اذا ن2زل2تم واس2ترح2تم امل2قام األم2ن م2كان
Xلصالة ا ّلXتي فXاتXت بسXبب عXدم األمXن ،أم
السجXدة قXضاء ل ّ
ك ّ2ل ص2لوة سج2دة واح2دة" ،هXل ّ
السجدة في مكانها؟
السفر ،وتكون ّ
الصالة ك ّليّة أثناء ّ
تسقط ّ
Xصالة ول XXم ي XXتوفّ XXر األم XXن ،ت XXؤ ّدى ب XXعد ال XXوص XXول إل XXى م XXكان آم XXن سج XXدة
ج XXواب:إن ح Xّ Xل وق XXت ال ّ X
السجXX Xدة األخXX Xيرة ،وحXX Xني الجXX Xلوس عXX Xلى هXX Xيكل
واحXX Xدة فXX Xي مXX Xكان كXّ X Xل صXX Xالة فXX XاتXX Xت ،وبXX Xعد ّ
السفر ،إذا وجد املكان اآلمن.
الصالة أثناء ّ
التّوحيدُ ،يتلى الذّكر املخصوص .وال تسقط ّ
Xصالة
Xصالة بXعد نXزول املXسافXر واسXتراحXته ،هXل ي ّ
Xتعني عXليه أداء ال ّ
.59سXؤال:إذا ح ّXل وقXت ال ّ
أم يستعيض عنها بسجدة؟
الصالة إالّ في املواقع غير املأمونة.
جواب:ال يجوز ترك ّ
Xصالة الXXفائXXتة ،هXXل يXXلزم تXXكرار ال XذّكXXر املXXخصوص بXXعد ك Xلّ
.60سXXؤال:إذا تXXع ّددت سجXXدات الّ X
سجدة؟
السجدة األخيرة ،وال لزوم لتكراره بعد ّ
كل سجدة.
جواب:يكفي تالوة الذّكر بعد ّ
Xح َ
Xصالة ا ّلXXتي
Xصالة فXXي الَ X
السجXXدة عXXوض Xا ً عXXن الّ X
ضر ،هXXل يXXلزم أداء ّ
.61سXXؤال:إذا فXXاتXXت الّ X
فاتت أم ال؟
ح XXكم ذل XXك ف XXي ال XXجواب ع XXن أس XXئلة س XXاب XXقة ،وه XXو أ ّن ص XXالة ال XXقضاء تس XXري ف XXي
ج XXواب:ذُك XXر ُ X
الح َ
السواء.
ضر
َ
والسفر على ّ
ّ

٥١

Xصالة ،ه XXل ي XXكفي ن XXفس ال XXوض XXوء أم
.62س XXؤال:إذا ت X X Xّ X
XوضXXأ ش XXخص ل XXغرض م XXا ،وح Xّ Xل وق XXت ال ّ X
يلزم تجديده؟
جواب:يكفي نفس الوضوء ،وال لزوم لتجديده.
Xصالة تXX Xسع ركXX Xعات فXX Xي الXX Xكتاب األقXX Xدس ،تXX Xؤ ّدى فXX Xي ال X Xزّوال والXX Xبكور
.63سXX Xؤال:ن X XزّلXX Xت الّ X X
الصالة ما يبدو مخالفا ً لذلك؟
واألصيل ،وفي لوح ّ
Xسنوات
Xخص صXالة أخXرى ،فXقد اقXتضت الXحكمة فXي ال ّ
جXواب:مXا نُXزّل فXي الXكتاب األقXدس ي ّ
Xصالة ،ف XXي ورق XXة أخ XXرى
Xساب XXقة ك XXتاب XXة ب XXعض أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس ،وم XXن ب XXينها ت XXلك ال ّ X
ال ّ X
أرسXXلت مXXع بXXعض اآلثXXار املXXباركXXة إلXXى جXXهة مXXن الXXجهات لXXحفظها وصXXونXXها ،ونُ XزّلXXت بXXعد ذلXXك
الصلوات الثّالث.
هذه ّ
الساعات في تعيني األوقات؟
.64سؤال:هل يجوز االعتماد على ّ
الساعات جائز.
جواب:االعتماد على ّ
الصالة" ثالث صلوات فهل أداء ثالثتها واجب؟
.65سؤال:نُزّلت في "ورقة ّ
أي منها كاف.
جواب:العمل بإحدى هذه ّ
الصلوات الثّالث واجب ،وأداء ّ
Xصبح ل XXصالة الظّه XXر ،وك XXذل XXك ه XXل ي XXصحّ وض XXوء ص XXالة
.66س XXؤال:ه XXل ي XXصحّ وض XXوء ص XXالة ال ّ X
الظّهر لصالة األصيل؟
بالصالة ،ويجب تجديده ّ
لكل صالة.
جواب:الوضوء مربوط
ّ
Xصالة الXكبرى أ ّن عXلى املXص ّلي أن يXقف مXقبالً إلXى اهلل ،وقXد يXفهم مXن
.67سXؤال:جXاء فXي ال ّ
هذا أ ّن مواجهة ِ
ضروري ،فهل هو كذلك أم ال؟
القبلة غير
ّ
جواب:املقصود من ذلك هو مواجهة ِ
القبلة.
.68سؤال:بخصوص اآلية املباركة "اتلوا آيات اهلل في ّ
كل صباح ومسآء".
والشXرط األ ّول هXو مXحبة الXنّفوس الXطّاهXرة
ّX X
جXواب:املXقصود جXميع مXا نXزّل مXن مXلكوت الXبيان.
ومXXيلها لXXتالوة اآليXXات ،فXXتالوة آيXXة واحXXدة ،أو كXXلمة واحXXدة ،بXXالXّ Xروح والXّ XريXXحان أفXXضل مXXن قXXراءة
كتب متع ّددة.

٥٢

Xخصص فXي وصXيّته جXزءا ً مXن مXالXه لXيُنفق بXعد حXياتXه فXي
.69سXؤال:هXل يXجوز لXشخص أن ي ّ
األمXX Xور الXX XخيريّXX Xة ،غXX Xير أداء حXX Xقوق اهلل وحXX Xقوق ال X Xنّاس ،أم أ ّن ح ّ X Xقه يXX Xنحصر فXX Xي مXX Xصروف
الوراث؟
ال ّدفن ،والكفن ،وحمل النّعش ،وما بقي من مال يؤول كما فَ َرض اهلل إلى
ّ
جXواب:اإلنXسان ح ّXر فXي مXالXه .إن ُوفِّXقَ فXي أداء حXقوق اهلل ،ولXم يXكن لXلنّاس عXليه حXقّ  ،ك ّXل مXا
Xقر وي XXعترف ب XXه ف XXي وص ّ Xيته م XXقبول .ق XXد أذن اهلل ل XXه ب XXأن ي XXفعل ف XXيما م ّ Xلكه اهلل ك XXيف
ي XXكتب وي ّ X
يشاء.
.70سXؤال:هXل ال ُXحكم املXنزّل فXي الXكتاب األقXدس بXوضXع خXاتXم فXي إصXبع املXيّت مXقصور عXلى
الصغار أيضاً؟
الكبار أم يشمل ّ
خاص بالكبار ،وكذلك صالة امليّت ،هي أيضا ً
خاصة بالكبار فقط.
جواب:ذلك
ّ
ّ
.71س XXؤال:ه XXل ي XXجوز مل XXن أراد أن ي XXصوم ف XXي غ XXير شه XXر ال XXعالء ،أن ي XXفعل ذل XXك؟ وإذا ن XXذر أو
تع ّهد هلل أن يصوم ،هل يكون ذلك واجباً؟
Xصوم ه XXو ع XXني م XXا س XXبق ت XXنزي XXله .ول XXكن إذا ن XXذر ش XXخص أن ي XXصوم هلل ل XXقضاء
ُX
جX
Xواب:حXXكم ال ّ X
Xحب أن تXكون الXعهود والXنّذور بXأمXور
حXاجXة ،أو غXير ذلXك ،فXال بXأس .ولXكن الXحقّ ج ّXل جXاللXه ي ّ
ينتفع بها العباد.
XخاصXة
Xسكنى واملXالبXس ال ّ X X X
ُX X
.72س
Xؤال:سXئل ثXانXية ،عXند عXدم وجXود أوالد ذكXور ،هXل تXرجXع دار ال ُّ
تقسم كباقي األموال؟
إلى بيت العدل ،أم ّ
XخاصXXة إلXى الXذّ ّريّXة اإلنXاث ،ويXرجXع الXثّلث اآلخXر إلXى بXيت
ّXX
جXواب:تXرجXع ثXلثا الّ Xدار واأللXبسة ال
العدل ،ا ّلذي جعله اهلل مخزن األ ّمة.
.73سؤال:إذا انقضت م ّدة االصطبار ،وامتنع الزّوج عن الطّالق ،فما ُحكم الزّوجة؟
جXXواب:يXXقع ال Xطّالق بXXانXXتهاء م ّ Xدة االصXXطبار ،ولXXكن ال ب ّ Xد مXXن إشXXهاد الّ X
Xشهود فXXي بXXدايXXة امل ّ Xدة
ونهايتها ،ليُستعان بهم عند الحاجة.
الهرم.
.74سؤال:بخصوص تحديد
َ
السبعني.
جواب:عند العرب أقصى الكبر ،وفي عرف أهل البهاء تجاوز ّ
مترجالً.
الصوم للمسافر
ّ
.75سؤال:بخصوص ُحكم ّ
جواب:الح ّد ساعتان ،فإن زاد عن ذلك جاز له اإلفطار.
.76سؤال:بخصوص صوم من يؤ ّدون أعماالً شا ّق ًة.
والسXXتر فXXي
ّX
Xصوم ،الXXقناعXXة
Xصوم ،ولXXكن احXXترام Xا ً لُ X
Xحكم اهلل وملXXقام الّ X
جXXواب:هXXم مXXعفون مXXن الّ X
أحب وأولى.
تلك األيّام
ّ
٥٣

الصالة أم ال؟
مرة بنفس وضوء ّ
.77سؤال:هل يجوز تالوة االسم األعظم خمسا ً وتسعني ّ
جواب:ال ضرورة لتجديد الوضوء.
Xقسم عXXند وفXXاتXXه مXXا
Xخص األلXXبسة والحXXليّ ا ّلXXتي يXXبتاعXXها ال Xزّوج لXXزوجXXته ،أتُّ X
.78سXXؤال:فXXيما يّ X
تختص بها الزّوجة؟
الوراث ،أم
بني
ّ
ّ
جXواب:مXا عXدا األلXبسة املسXتعملة ك ّXل شXيء ،حXليّا ً كXان أو غXيرهXا ،هXي لXلزّوج مXا لXم يXثبت أنّXها
هديّة للزّوجة.
.79سؤال:ما تعريف ال َع َدالة في مقام اإلثبات بشهادة ال َع َدلني؟
أي ح XXزب ك XXان XXوا،
ج XXواب:ح ّ Xد ال XXعدال XXة ه XXو ح XXسن ال ّ X
Xصيت ب XXني الخ XXلق ،وش XXهادة ع XXباد اهلل ،م XXن ّ
مقبولة لدى العرش.
Xسكنى واأللXبسة
.80سXؤال:إذا كXان فXي ذ ّXمXة املXتو ّفXى حXقوق لXلنّاس ،هXل يXؤ َّدى الَّ Xد ْيُ Xن مXن دار ال ُّ
XخاصXXة،
Xسكنى واألل XXبسة ال X X Xّ X
XخاصXXة وس XXائ XXر األم XXوال ،أم ي X
ال X X Xّ X
Xختص ال XXذك XXور م XXن ال ّ Xذ ّر ّيXXة ب XXدار ال ُّ X
ّ
الحكم إذا لم ِ
تف باقي التّركة بال ّديون؟
ويؤ ّدى ال ّدين من سائر األموال؟ وما ُ
جXXواب:تXXؤ ّدى ال ّ XديXXون والXXحقوق مXXن سXXائXXر األمXXوال ،فXXإن لXXم تِ X
Xف هXXذه األمXXوال ،يXXؤخXXذ مXXن دار
الخاصة.
السكنى واأللبسة
ّ
ُّ
الصالة الثّالثة قعودا ً أم قياماً؟
.81سؤال:هل تؤ ّدى ّ
وأحب.
جواب:القيام مع الخضوع أولى
ّ
Xصالة األولXXى ا ّلXXتي ذُكXXر أ ّن وقXXتها حXXينما يXXشاهXXد اإلنXXسان فXXي نXXفسه
.82سXXؤال:هXXل تXXؤ ّدى الّ X
مرة واحدة في اليوم وال ّليلة ،أم أ ّن لها أوقاتا ً أخرى؟
اإلقبال والخضوع ّ
مرة واحدة في اليوم وال ّليلة ،هذا ما نطق به لسان األمر.
جواب:تكفي ّ
.83سؤال:بخصوص تحديد البكور والزّوال واألصيل.
ج XXواب:ح XXني إش XXراق ال ّ X
Xصبح حX Xتّى
Xصالة ه XXي م XXن ال ّ X
Xشمس ،وزوال XXها ،وغ XXروب XXها .وأوق XXات ال ّ X
ال X Xزّوال ،ومXX Xن ال X Xزّوال ح X Xتّى الXX Xغروب ،ومXX Xن الXX Xغروب إلXX Xى سXX XاعXX Xتني مXX Xن بXX Xعده ،األمXX Xر بXX Xيد اهلل
صاحب االسمني.
.84سؤال:هل يجوز االقتران بغير البهائ ّيني؟
جواب:األخذ والعطاء كالهما جائز ،هذا ما حكم به اهلل إذ استوى على عرش الفضل والكرم.

٥٤

.85سXXؤال:بXXخصوص وقXXت صXXالة امل Xيّت ،هXXل تXXؤ ّدى قXXبل ال ّ XدفXXن أم بXXعده ،وهXXل يXXلزم مXXواجXXهة
القبلة أم ال؟
جواب:صالة امليّت تكون قبل ال ّدفن .والقبلة" :أينما تو ّلوا فث ّم وجه اهلل".
Xصالة املXفروضXة فXي الXبكور
.86سXؤال:يXدخXل فXي الXزّوال وقXت صXالتXني ،صXالة حXني الXزّوال وال ّ
مرتني أم يكفي وضوء واحد؟
والزّوال واآلصال ،فهل يلزم لهما الوضوء ّ
جواب:ال ضرورة لتجديد الوضوء.
Xعني بXXالّ X
Xفضة ،هXXل يXXكون االعXXتبار ملXXوطXXن ال Xزّوج أم
.87سXXؤال:بXXخصوص مهXXر أهXXل الXXقرى املّ X
Xحكم فXXي حXXالXXة اخXXتالف مXXوطXXنهما ،فXXكان أحXXدهXXما مXXن أهXXل املXXدن
ال XزّوجXXة أم كXXليهما؟ ومXXا الُ X
واآلخر من أهل القرى؟
Xتعني املهXر وفXقا ً ملXوطXن الXزّوج ،إن كXان مXن أهXل املXدن فXاملهXر مXن الXذّهXب ،وإن كXان مXن
جXواب:ي ّ
ّ
الفضة.
أهل القرى فاملهر من
.88سXؤال:مXا املXقياس لتحXديXد مXا إذا كXان ال ّ
ح َ
XضريXا ً أم قXرويXاً؟ وإذا هXاجXر حXضريّ
Xشخص َ X
Xروي إل XXى امل XXدي XXنة ب XXقصد الX Xتّوطّ XXن ف XXما ح XXكمه؟ أم أ ّن ال XXعبرة بمحX Xلّ
إل XXى ال XXقري XXة أو ه XXاج XXر ق ّ X
امليالد؟
بحكم الكتاب.
جواب:العبرة بالتّوطّن .وأينما كان الوطن يُعمل ُ
.89سXؤال:نُXزّل فXي األلXواح املXق ّدسXة أ ّن َمXXن امXتلك مXا يXعادل تXسعة عشXر مXثقاالً مXن الXذّهXب،
والرجاء بيان ما ينبغي دفعه عن هذه التّسعة عشر مثقاالً؟
عليه دفع حقوق اهلل عنهاّ ،
Xواب:حXXكم اهلل هXXو تXXسعة عشXXر فXXي املXXائXXة .ويجXXري الXXحساب عXXلى هXXذا األسXXاس ملXXعرفXXة مXXا
ُX
جX
يلزم دفعه عن تسعة عشر مثقاالً.
.90سXXؤال:إن تXXجاوز املXXال تXXسعة عشXXر مXXثقاالً ،هXXل يXXلزم أن يXXبلغ ال XزّائXXد تXXسعة عشXXر مXXثقاالً
أخرى لتتع ّلق به الحقوق ،أم تتع ّلق الحقوق بالزّائد أيّا ً ما كان مقداره؟
جواب:ال تتع ّلق الحقوق بالزّائد إالّ بعد بلوغه تسعة عشر مثقاالً.

٥٥

.91سؤال:بخصوص املاء البكر وتحديد املستعمل منه.
ج XXواب:ي XXعتبر امل XXاء ال XXقليل م XXثل :م XXلء ك XXأس أو م XXثليه أو ث XXالث XXة أم XXثال XXه ،مس XXتعمالً ب XXعد غس XXل
الXيديXن والXوجXه فXيه ،أ ّXمXا مXقدار " ُXكXر"· أو أكXثر مXن املXاء ال يXتغيّر بXعد غسXل وجXه أو وجهXني ،وال
بXأس مXن اسXتعمالXه ،ويُXع ّد املXاء مسXتعمالً إن تXغيّر أحXد أوصXافXه الXثّالثXة· ،فXمثالً :إن تXغيّر لXون
املاء ُيعتبر مستعمالً.
الشXXرعXي بXس ّن الXخامXسة عشXرة ،فهXل
حّ Xدد الXبلوغ ّ X
.92سXؤال:فXي رسXالXة املXسائXل الXفارسXيّةXُ ،
البلوغ شرط للزّواج ،أم يجوز قبله؟
جXواب:ملّا كXان رضXا الّ X
طرفXني شXرطXا ً لXلزّواج فXي كXتاب اهلل ،وحXيث أن وجXود ال ِّXرضXا أو عXدمXه غXير
معلوم قبل البلوغ ،فعلى ذلك يكون الزّواج مشروطا ً بالبلوغ ،وال يجوز قبله.
.93سؤال:بخصوص صوم املريض وصالته؟
Xصحة حXيث تXتح ّقق
Xصالة عXند اهلل مXقام عXظيم ،ولXكن عXند تXوفّXر ال ّ
Xلصوم وال ّ
جXواب:حّ Xقا ً أقXول ،ل ّ
حXكم الXحقّ ج ّXل جXاللXه مXن َقXبل ومXن َبXعد،
فXوائXدهXما ،أمXا أداؤهXما عXند املXرض غXير جXائXز ،هXذا ُ X
والسامعات ،والعاملني والعامالت .الحمد هلل منزل اآليات ومظهر البيّنات.
للسامعني
ّ
طوبى ّ
والصوامع والهياكل.
.94سؤال:بخصوص املساجد
ّ
Xصيصا ً ل XXذك XXر ال XXحقّ ال ي XXجوز ف XXيه ذك XXر
ج XXواب:ك Xّ Xل م XXا بُ XXني م XXن م XXساج XXد وص XXوام XXع وه XXياك XXل خ ّ X
غXيره .هXذا حّ Xد اهلل ،وا ّلXذي تXجاوز إنّXه مXن املُعتَديXن .وال بXأس عXلى مXن بXناهXا ،أل ّن عXمله كXان
لوجه اهلل ،وقد نال وسينال أجره.
.95سXXؤال:هXXل تXXجب حXXقوق اهلل عXXلى أجهXXزة محXّ Xل الXXعمل ال XالّزمXXة ألداء املXXهنة أو الحXXرفXXة ،أم
أنّها في ُحكم متاع البيت؟
جواب:يجري عليها ُحكم متاع البيت.
Xقدي أو غ XX Xيره ،ح XX Xفظا ً ل XX Xها م XX Xن
.96س XX Xؤال:ب XX Xخصوص ج XX Xواز اس XX Xتبدال ال XX Xودي XX Xعة ب XX Xعوض ن ّ X X
التّضييع.
Xسؤال عXن اسXتبدال عXني الXوديXعة حXفظا ً لXها مXن الXتّضييع جXائXز ،بشXرط
جXواب:مXا ُكXXتب فXي ال ّ
املبني العليم واآلمر القديم.
أن يكون البَ َدل ِع ْدل األمانة ،إ ّن ربّك هو
ّ

· مقدار من املاء مسا ٍو لحوالي نصف متر مكعب.
·
والرائحة.
أوصاف املاء الثّالثة هي ال ّلون والطّعم ّ
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ّ
والشتاء.
الصيف
الرجلني في ّ
.97سؤال:بخصوص غسل ّ
رجح املاء الفاتر ،وال بأس من استعمال املاء البارد.
جواب:الحكم واحد في الحالني ،ويُ ّ
ُ
.98سؤال:سئل مج ّددا ً عن الطّالق.
ُ
جXXواب:أل ّن الXXحقّ جXّ Xل جXXاللXXه يXXبغض الXطّالق لXXم ُيXXنزل شXXيئا ً بXXخصوصXXه ،ولXXكن يXXجب أن يشهXXد
Xسنة ،فXXإن لXXم يXXحصل الXّ XرجXXوع فXXي
شXXاهXXدان ،أو أكXXثر ،مXXن بXXدايXXة االنXXفصال إلXXى نXXهايXXة مّ Xدة الَّ X
عني لXلبلد مXن
ت ذلXك فXي سج ّXل الXحاكXم ّ X X
Xسنة يXقع الXطّالق .ويXجب أن يُXثْبَ َ
الشXرعXيّ امل ُ َّ
انXتهاء ال َّ
ضروري حتّى ال تحزن به أفئدة أولي األلباب.
ِقبَل بيت العدل .والعمل بهذا
ّ
.99سؤال:بخصوص املشاورة.
جXXواب:إذا اخXXتلفت آراء الXنّفوس املXXجتمعة ]لXXلمشاورة[ بXXدايXXة ،أضXXيفت إلXXيهم عّ Xدة أخXXرى ،ثXمّ
يXXنتخب مXXن بXXينهم بXXاالقXXتراع عXXدد مXXعادل لXXالسXXم األعXXظم – أو أقXّ Xل أو أكXXثر – لXXلمشاورة مXXن
جXXديXXد ،ومXXا يظهXXر مXXنهم فXXهو املXXطاع ،فXXإن اخXXتلفوا مXXن جXXديXXد يXXعاد الXXعمل بXXنفس الXتّرتXXيب مXّ Xرة
الصراط.
ثالثة ،ث ّم يؤخذ برأي األغلب ّية إنّه يهدي من يشاء إلى سواء ّ
.100سؤال:بخصوص اإلرث.
جXX Xواب:فXX Xي مXX XوضXX Xوع اإلرث كXّ X Xل مXX Xا أمXX Xر بXX Xه ال X Xنّقطة األولXX Xى ،روح مXX Xا سXX Xواه فXX Xداه ،مXX Xحبوب.
Xسموا بXXني املXXوجXXوديXXن مXXن أولXXي الXXقسمة أمXXوالXXهم ،ومXXا دون ذلXXك يXXجب عXXرضXXه عXXلى سXXاحXXة
قّ X
السXّ X Xر ف XXي ه XXذا امل XXقام ،ح XXيث
ح XXكم ب XXأرض ّ X
األق XXدس .األم XXر ب XXيده ي XXحكم ك XXيف ي XXشاء .نُX Xزّل ُ X
XتأسXXس بXXيت الXXعدل ،عXXندئ Xذٍ
Xوراث املXXوجXXوديXXن إلXXى أن يX ّ X
Xسمت حّ X
ُقّ X
Xصة املXXفقوديXXن مXXؤقXXتا ً عXXلى الّ X
حXكم هXذه الXحالXة .لXكن يXرجXع مXيراث املXهاجXريXن ا ّلXXذيXن هXاجXروا فXي سXنة هجXرة جXمال
يظهXر ُ X
ِ
وراثهم ،هذا من فضل اهلل عليهم.
الق َدم إلى ّ
.101سؤال:بخصوص ُحكم ال ّدفينة.
ج XXواب:إذا ُع XXثر ع XXلى دف XXينة ح XXقَّ ث XXلثها مل XXن وج XXده XXا ،وال Xثّلثان اآلخ XXران ي XXصرف XXهما رج XXال ب XXيت
الXعدل فXيما يXح ّقق مXصالXح عXموم الXعباد ،وذلXك بXعد تXأسXيس بXيت الXعدل ،أ ّXمXا قXبل ذلXك فتُسّ Xلم
إلى النّفوس األمينة في ّ
كل بلد ودار .إنّه لهو الحاكم اآلمر العليم الخبير.
.102سؤال:بشأن الحقوق عن امللك ا ّلذي ال تعود منه منفعة.
Xواب:حXX Xكم اهلل أ ّن املXX Xلك املXX Xنعدم نXX Xفعه ،أي ال يXX Xنتج نXX Xفعاً ،ال تXX Xتع ّلق بXX Xه الXX Xحقوق .إنّXX Xه لXX Xهو
َX
جX X
الحاكم الكريم.

٥٧

.103س XXؤال:ب XXخصوص اآلي XXة امل XXبارك XXة" :وال22بلدان ا ّل22تي ط22ال22ت ف22يها ال ّ 2ليال22ي واأليّ22ام
بالساعات  "...إلى آخر اآلية.
فليص ّلوا
ّ
جXواب:املXقصود هXو تXلك الXبالد الXنّائXية .أمXا هXذه األقXالXيم فXالXفرق فXيها قXليل ،وال يXنطبق عXليها
الحكم.
هذا ُ
.104فXي لXوح "أبXا بXديXع" نُXزِّلXت هXذه اآليXة املXباركXة" :إنّ2ا ك2تبنا ل ّ
2كل اب2ن خ2دم2ة أب2يه ك2ذل2ك
قدّرنا األمر في الكتاب".
2توج22ه إل 22يك
ّ2
وج22ه ال 2ِ 2قدَم م 2
.105وف XXي ل XXوح م XXن األل XXواح نُX Xزّل ق XXول XXه ت XXعال XXى" :ي 22ا مح 22مّ د ْ2
وي2ذك2رك وي2وص2ي ح2زب اهلل ب2ترب2ية األوالد .إذا غ2فل ال2وال2د ع2ن ه2ذا األم2ر األع2ظم
ا ّل22ذي نُ2زّل م2ن ق2لم م2ال2ك ال ِ2قدَم ف2ي ال2كتاب األق2دس س2قط حقّ أب2وّت2ه ،وك2ان ل2دى
2قصري 22ن م 22حسوب 22ا .ط 22وب 22ى ل 22عبد ي 22ثبّت م 22ا أوص 22ى اهلل ب 22ه ف 22ي ق 22لبه
اهلل م 22ن امل ّ 2
2تمسك ب2ه .إنّ2ه ي2أم2ر ال2عباد ب2ما يؤيّ2ده2م وي2نفعهم وي2ق ّرب2هم إل2يه ،وه2و اآلم2ر
وي
ّ
القديم".
".106ه22و اهلل ت22عال22ى ش22أن22ه ال22عظمة واالق22تدار ،أم22ر الحقّ ج2ّ 2ل ج22الل22ه األن22بياء
2ري شج 22ر ال 22وج 22ود اإلن 22سان2 2يّ م 22ن ف 22رات اآلداب وامل 22عارف،
واألول 22ياء ج 22ميعا ً ب ّ 2
ليظه22ر م22نهم م22ا ُ
خ22زن ف22ي ذوات أن22فسهم ودي22عة م22ن ع22ند اهلل ،ف22امل22شاه22د أ ّ
ن ل22كلّ
شج2ر ث2مراً ،وم2ا ال ث2مر ل2ه يليق ل2لنّار ،وم2ا ت2ك ّلموا ب2ه وعّ 2لموه ك2ان ل2حفظ م2رات2ب
2مسكت ف2ي ي2وم اهلل ب2أص2ول اهلل ول2م
ال2عال2م اإلن2سان2يّ وم2قام2ات2ه .ط2وب2ى ل2نفس ت ّ
2صفاء ه22ي أث22مار س22درة
تنح22رف ع22ن ُ2
2صدق والّ 2
س22نن الحقّ .األم22ان22ة وال ّ 2دي22ان22ة والّ 2
ال2وج2ود ،وأع2ظم م2ن ذل2ك كّ 2له ،ب2عد ت2وح2يد ال2باري ع2زّ وج ّ2ل ،رع2اي2ة حقّ ال2وال2دي2ن.
ه 22ذه ك 22لمة ذُك 22رت ف 22ي ك 2ّ 2ل ك 22تب اهلل وس 22طره 22ا ال 22قلم األع 22لى ،أن ان 22ظر م 22ا أن 22زل 22ه
الّ 2رح2من ف2ي ال2فرق2ان ق2ول2ه ت2عال2ى" :واع2بدوا اهلل وال تش2رك2وا ب2ه ش2يئا وب2ال2وال2دي2ن
إح2سان2ا" ،والح2ظ أن اإلح2سان ب2ال2وال2دي2ن م2قرون ب2ال2تّوح2يد .ط2وب2ى ل ّ
2كل ع2ارف
ح22كيم يشه22د وي22رى ،وي22قرأ وي22عرف ،وي22عمل ب22ما أن22زل22ه اهلل ف22ي ك22تب ال22قبل ،وف22ي
هذا ال ّلوح البديع".
.107ون Xزّل فXXي أحXXد األلXXواح قXXولXXه تXXعالXXى" :ف2ي م2وض2وع ال2زّك2اة أم2رن2ا ب2اتّ2باع م2ا ن2زّل
في الفرقان".

٥٨

خالصة وترتيب أحكام الكتاب األقدس و أوامره

موجز املوضوعات
أ ّوالً :تعيني حضرة عبد البهاء خلفا ً لحضرة بهاء اهلل ومبيّنا ً لتعاليمه.
وجه إلى حضرة عبد البهاء.
أ.األمر بالت ّ ّ
بالرجوع إلى حضرة عبد البهاء.
ب .األمر ّ
ثانيا ً :اإلشارة إلى والية األمر.
ثالثا ً :هيئة بيت العدل.
أ .األمر بتأسيس بيت العدل.
ب .تعيني وظائفه.
ج .تحديد موارده.
رابعا ً :األحكام واألوامر والوصايا.
الصالة.
أ.
ّ
الصوم.
بّ .
ج .األحوال ّ
الشخصيّة.
د .أحكام وأوامر ،ووصايا شتّى.
خاصة.
خامسا ً :لوم وذكرى ونذر
ّ
سادسا ً :موضوعات متن ّو ّعة.
خالصة األحكام واألوامر وترتيبها
أ ّوالً :تعيني حضرة عبد البهاء خلفا ً لحضرة بهاء اهلل ومب ّينا ً لتعاليمه.
وجه إلى "من أراده اهلل ا ّلذي انشعب من هذا األصل القديم".
أ .أمر أهل البهاء بالت ّ ّ
ب .أمXXر أهXXل الXXبهاء بXXإرجXXاع كXّ Xل مXXا ال يXXعرفXXونXXه مXXن اآليXXات "إل2ى ال2فرع امل2نشعب م2ن ه2ذا
األصل القويم".
ثانيا ً :اإلشارة إلى تأسيس والية أمر اهلل.
ثالثا ً :هيئة بيت العدل
أ .األمر بتأسيس بيت العدل.
ب .تعيني وظائفه.
ج .تحديد موارده.

٥٩

رابعا ً :األحكام واألوامر والوصايا
الصالة
أ.
ّ
الصالة في ال ّدين البهائيّ.
ِ .1عظَم املقام ا ّلذي تحت ّله ّ
ِ .2
القبلة:
أ .ع ّينها حضرة الباب بشخص "من يظهره اهلل".
قرره حضرة الباب.
ب .ثبّت حضرة بهاء اهلل ما ّ
عني حضرة بهاء اهلل روضته املباركة ِقبلة للمؤمنني بعد صعوده.
جّ .
د .استقبال ِ
الصالة واجب.
القبلة عند أداء ّ
الرجال والنّساء ابتدا ًء من س ّن البلوغ ،وهو العام الخامس
 .3فُرضت ّ
الصالة على ّ
عشر.
الصالة:
 .4أعفى اهلل من ّ
أ .من كان مريضا ً.
السبعني من العمر.
ب .من تع ّدى ّ
Xصيصا ً لXXذلXXك الXXغرض 95
ج .ال Xنّساء أثXXناء الXXحيض ،عXXلى أن يX X ّ X
XتوضXXأن ويXXتل ّن اآليXXة امل ُXنزّلXXة خّ X
مرة في اليوم.
ّ
الصالة على انفراد وجوبا ً.
 .5تؤ ّدى ّ
الصلوات الثّالث جائز.
 .6اختيار إحدى ّ
Xصالة هXXو بحسXXب ال XتّرتXXيب ،مXXن
 .1املXXقصود بXXالXXبكور وال Xزّوال واآلصXXال الXXواردة فXXي ُX
حXXكم الّ X
Xشمس إلXى وقXت زوالXها ،ومXن وقXت زوال ال ّ
شXروق ال ّ
Xشمس إلXى غXروبXها ،ومXن وقXت غXروب
ّ
الشمس إلى ما بعد الغروب بساعتني.
ٍ
مرة ّ
كاف.
كل  24ساعة
 .8أداء ّ
الصالة الكبرى ّ
الصغرى قياما ً.
الصالة ّ
 .9استحسان أداء ّ
 .10الوضوء:
الصالة فرض.
أ .الوضوء قبل ّ
ب .تجديد الوضوء ّ
ضروري.
لكل صالة
ّ
ج .يكفي وضوء واحد ألداء صالتني وقت الظّهر.
د .ف XXي ح XXال XXة ع XXدم وج XXود امل XXاء ،أو وج XXود ض XXرر م XXنه ع XXند غس XXل ال XXوج XXه وال XXيدي XXن تُ XXتلى اآلي XXة
مرات عوضا ً عن الوضوء.
ّ
الخاصة خمس ّ
ﻫ .استحسان الوضوء باملاء ال ّداف ªعند ش ّدة البرد.
الصالة بوضوء ت ّم لغرض آخر وال حاجة لتجديده.
و .تجوز ّ
الصالة سواء سبقها أو لم يسبقها اغتسال.
ز .الوضوء
ضروري قبل ّ
ّ
٦٠

الصالة:
 .11تعيني أوقات ّ
الصالة جائز.
الساعات لتعيني وقت ّ
أ .االعتماد على ّ
ب .ف XXي ال XXبلدان ال XXواق XXعة ف XXي أق XXصى ال ّ X
Xشمال وال XXجنوب ،ح XXيث ي XXختلف ط XXول الّ X Xليل والX Xنّهار
Xصالة ب XXغضّ
Xساع XXات وامل XXشاخ XXص مل XXعرف XXة أوق XXات ال ّ X
اخ XXتالف Xا ً ك XXبيراً ،ي XXنبغي االع XXتماد ع XXلى ال ّ X
النّظر عن شروق ّ
الشمس وغروبها.
الح Xِّ Xل أو ال Xتّرح XXال ،ي XXجب أداء سج XXدة م XXع ت XXالوة آي XXة
 .12ع XXند ان XXعدام األم XXن ،س XXواء ف XXي ِ X
خاصة مكان ّ
مرة.
ّ
كل صالة فائتة ،وبعد إتمامها تُتلى آية أخرى ّ 18
 .13رفع ُحكم صالة الجماعة ،إالّ في صالة امليّت.
السXتّ
.14يXجب تXالوة صXالة املXيّت كXامXلة ،ويXكفي غXير الXقادريXن عXلى الXقراءة تXالوة الXتّكبيرات ّ X
الصالة.
الخاصة بهذه ّ
ّ
ُ .15ن XXسخت ص XXالة ال Xّ Xرك XXعات الX Xتّسع ،ا ّلXX Xتي ج XXاء ذك XXره XXا ف XXي ال XXكتاب األق XXدس ،ب XXنزول
الصلوات الثّالث.
ّ
XاصXة تُXتلى بXدالً مXنها ،عXلى أن تXالوتXها ليسXت
 .16نُXسخت صXالة اآليXات ،بXنزول آيXة خ ّ X X X
فرضا ً.
 .17ال يُبطل َّ
الصالة.
الس ّمور ،والعظم ،وأمثالها ّ
الشعر ،وفرو ّ
الصوم
بّ .
الصوم في ال ّدين البهائيّ.
ِ .1عظَم املقام ا ّلذي يحت ّله ّ
الصوم بنهاية أيّام الهاء ،وينتهي بعيد النّيروز.
 .2يبدأ شهر ّ
والشرب من ّ
ّ
الشروق إلى الغروب.
 .3اإلمساك عن األكل
Xصوم فَXX Xرض عXX Xلى الXّ X XرجXX Xال وال X Xنّساء ابXX Xتدا ًء مXX Xن س ّ X Xن الXX Xبلوغ ،وهXX Xو إدراك الXX Xعام
 .4الّ X X
الخامس عشر.
الصوم:
 .5أُعفي من ّ
سفر:
ا .من كان على َ
السفر ألكثر من تسع ساعات.
 إذا طال ّترجل ألكثر من ساعتني.
 إذا طال سفر امل ُ ّ إذا تو ّقف املسافر في مكان مل ّدة تقل عن  19يوما ً.٦١

Xصوم ف XXي م XXكان مل ّ Xدة  19ي XXوم Xا ً ُي XXعفى م XXن ص XXوم
ﺏب .إذا ت XXو ّقXXف امل XXساف XXر أث XXناء ال ّ X
األ ّيام الثّالثة األولى لتو ّقفه.
الصوم من يوم وصوله.
الصوم يبدأ ّ
 العائد ملوطنه أثناء ّب .من كان مريضا ً.
السبعني عاما ً من عمره.
ج .من جاوز ّ
د .املرأة الحامل.
ﻫ .املرضع.
ّ
مرة يوميا ً.
تتوضأ وتتلو اآلية
و .الحائض بشرط أن
ّ
الخاصة ّ 95
الس XXتر وال XXقناع XXة اح XXترام Xا ً ل XXحكم اهلل وم XXقام
ز .املش XXتغلون ب XXأع XXمال ش XXا ّق XXة ،ع XXلى أن ُي XXراع XXوا ّX X
الصوم.
ّ
Xصيام جXائXز ،ولXكن الXنّذر بXاألمXور الXنّافXعة لXلعباد أحXبّ
Xصوم وفXا ًء بXنذر فXي غXير شهXر ال ّ
 .6ال ّ
إلى اهلل.
ج .األحوال ّ
الشخصيّة
 .1الزّواج:
أ .أمر اهلل بالزّواج ولكنّه ليس فرضا ً.
ب .تع ّدد الزّوجات حرام.
جُ .
رفني وهو إدراك الخامسة عشرة.
شرط الزّواج ببلوغ الطّ ْ
ووالدي ّ
دُ .يشترط للزّواج رضاء ال ّ
رفني
كل منهما ،سواء كانت الزّوجة بكرا ً أو لم تكن.
ط ْ
ّ
خاصة تُعرب عن رضاهما بما أراده اهلل.
رفني تالوة آية
ﻫ .يجب على الطّ ْ
ّ
و .اقتران االبن بزوجة أبيه حرام.
ز .يرجع ّ
كل ما يتع ّلق بزواج األقارب إلى بيت العدل.
ح .يجوز الزّواج من غير البهائيّني.
طِ .
الخطبة:
 ال يجوز امتداد ِالخطبة ألكثر من  95يوما ً.
 ال تجوز ِخطبة من لم تُدرك س ّن البلوغ.
ي .املهر:
 ُش ِرط الزّواج بدفع املهر.
 تحّ X Xدد امله XXر ب XXمقدار  19م XXثقاالً م XXن الX Xذّه XXب ال XXخال XXص أله XXل امل XXدن ،و19ّ
الفضة ألهل القرى ،والعبرة باملوطن ال ّدائم للزّوج ال الزّوجة.
مثقاالً من
 ُح ّرمت الزّيادة عن  95مثقاالً.٦٢

ّ
الفضة.
 استحسان االكتفاء بمقدار  19مثقاالً من يجوز إعطاء سند باملهر إذا لم يكن في االستطاعة دفعه كامالً.رفني لآلخر قبل ال ّدخول
ك .ال لزوم لفترة اصطبار قبل الطّالق إذا تو ّلدت كراهية من أحد الطّ ْ
اآليتني ،ولكن استرداد املهر غير جائز.
بعد دفع املهر وتالوة
ْ
السفر ،وجب عليه أن ُيح ّدد لزوجته موعدا ً لرجوعه ،وإن استحال عليه
ل .إذا عزم الزّوج على ّ
XلرجXXوع إلXXيها .وإن
الXّ XرجXXوع فXXي املXXوعXXد لسXXبب مشXXروع ،وجXXب عXXليه إخXXطارهXXا بXXذلXXك والّ X
Xسعي لّ X
الشXXرطXْ Xني ،عXXليها انXXتظار  9شXXهور ،لXXها بXXعد انXXقضائXXها أن تتّخXXذ زوج Xاً
أي ّ X
تخ ّ Xلف عXXن تXXحقيق ّ
آخ XXر ،ول XXكن أول XXى ل XXها أن ت XXصبر .وإن أت XXاه XXا خ XXبر وف XXات XXه أو ق XXتله ،وت XXأ ّXك XXد ال XXخبر ب XXال ّ X
Xشيوع أو
عدلني حقّ لها الزّواج بعد  9أشهر.
شهادة
ْ
Xحكم الXكتاب األقXدس،
م .إذا سXافXر الXزّوج دون أن يُحّ Xدد لXزوجXته مXوعXدا ً لXرجXوعXه ،مXع عXلمه ب ُ
Xحكم ،وجXXب عXXلى
جXXاز لXXزوجXXته الXزّواج بXXعد انXXتظار عXXام كXXامXXل .وإن لXXم يXXكن عXXلى عXXلم بهXXذا الُ X
الزّوجة أن تصبر حتّى تصلها أخباره.
تبني بعد دفع املهر أ ّن الزّوجة ليست بكرا ً جاز للزّوج استرداد املهر واملصروفات.
ن .إذا ّ
الشXX Xرط يXX Xجوز اسXX Xترداد املهXX Xر وال X Xنّفقات،
س .إذا اش X XتُرطXX Xت الXX Xبكارة عXX Xند ال X Xزّواج ولXX Xم يXX Xتح ّقق ّ X
الستر والعفو كان لذلك عند اهلل أجر عظيم.
وإبطال الزّواج لتخ ّلف شرطه .ولكن إذا حصل ّ
 .2الطّالق:
أ .الطّالق أمر بغيض ومذموم.
أي مXن الXزّوج ْXني ،ولXكن بXعد انXقضاء سXنة كXامXلة.
ب .يXجوز الXطّالق إن تXو ّلXد ُ XكXره أو نXفور لXدى ّ
ويXXلزم إشXXهاد عXXدلXْ Xني أو أكXXثر عXXلى بXXدايXXة سXXنة االصXXطبار ونXXهايXXتها .ويXXجب تXXسجيل ال Xطّالق
ّوجني أثناء سنة االصطبار حرام ،وعلى
بني الز ْ
لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل .والجِماع ْ
َم ْن ُيخالف ذلك أن َيستغفر ،ويدفع  19مثقاالً من الذّهب إلى بيت العدل.
ج .ال ضرورة للع ّدة بعد وقوع الطّالق.
د .تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة االصطبار إذا كان الطّالق بسبب ارتكابها املُن َكر.
ﻫ .ي XXجوز م XXعاودة ال ّ X
Xشخص مل XXط ّلقته ب XXعقد ث XXان م XXا دام XXت ل XXم تتّخ XXذ ل XXنفسها زوج Xا ً آخ XXر .ف XXإن
كانت قد تز ّوجت ال تجوز معاودتها إالّ بعد انحالل زواجها اآلخر.
أي وق XXت أث XXناء س XXنة االص XXطبار ف XXإ ّن ال Xزّواج ق XXائ XXم وص XXحيح .وإن
و .إذا ح XXصلت األل XXفة ف XXي ّ
الرغبة في الطّالق وجب بدء سنة اصطبار جديدة.
تج ّددت ّ

٦٣

ز .يXجب عXلى الXزّوج أن يُXعيد زوجXته إلXى مXنزلXها أو يعهXد بXها إلXى أمXني لXيوصXلها ملXنزلXها إذا
السفر ،ونفقة سنة كاملة.
نشأ بينهما خالف أثناء سفرهما ،ويلتزم بدفع مصروفات ّ
ح .إذا أصXّ Xرت الXزّوجXXة عXXلى الXطّالق بXXدالً مXXن االغXXتراب مXXع زوجXXها ،تXXبدأ سXXنة االصXXطبار مXXن
للسفر ،أو بسفره.
وقت انفصالهما ،سواء أثناء استعداد الزّوج ّ
ط .نُ ِ
الشريعة اإلسالميّة بخصوص تجديد زواج ّ
سخ ُحكم ّ
الشخص من مط ّلقته ثالثا ً.
.3

املواريث•

تقسم املواريث على سبع طبقات كاآلتي:
ا.
ّ
الذّ ّر ّية1080سهما ً من2520سهما ً.
األزواج390سهما ً من2520سهما ً.
اآلباء330سهما ً من2520سهما ً.
األ ّمهات270سهما ً من2520سهما ً.
األخوة210سهما ً من2520سهما ً.
األخوات150سهما ً من2520سهما ً.
املع ّلمون90سهما ً من2520سهما ً.
Xحصة ا ّل XXتي عX Xيّنها ل XXهم ح XXضرة ال XXباب ،وأن XXقص
ب .ق Xّ Xرر ح XXضرة ب XXهاء اهلل ل XXلذّ ّريّ XXة ِX X X
ض XXعف ال ّ X
مقدارا ً مساويا ً من حصص باقي الورثة.
Xصتهم إلXى بXيت الXعدل لُ Xينفقها عXلى األيXتام واألرامXل وكXلّ
ذر ّيXة تXؤول ح ّ
ج - .عXند عXدم وجXود ّ
ما ينفع العباد.
Xصة أبXXيهم ،أ ّمXXا إن كXXانXXت لXXه
ذر ّيXXته حّ X
ذر ّيXXة ،ورثXXت ّ
 إذا كXXان لXXلمتوفّXXى ابXXن مXXات ولXXه ّالسبع املذكورة في الكتاب.
حصتها على الطّبقات ّ
قسم ّ
ذر ّية تُ ّ
بنت ماتت ولها ّ
Xوراث األخ XXرى أو ب XXعضها ت XXأخ XXذ ال Xذّ ّريّ XXة
ذريّ XXة ،وان XXعدم XXت ك Xّ Xل ط XXبقات ال ّ X
د .إذا ك XXان ل XXلمتوفّ XXى ّ
ثلثيّ حصص الورثة املنعدمني ،ويؤول الثّلث اآلخر إلى بيت العدل.
ذريّXXة أخ وأخXXت
ﻫ .عXXند عXXدم وجXXود ّ
Xوراث املXXذكXXوريXXن ،يXXؤول ثXXلثا ال XتّركXXة إلXXى ّ
أي مXXن طXXبقات الّ X
Xعمات واألخXXوال والXXخاالت ،فXXإن لXXم
املXXتوفّXXى ،وإن لXXم يXXوجXXدوا تXXؤول حّ X
Xصتهم إلXXى األعXXمام والّ X
يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم .وفي ّ
كل األحوال يرجع الثّلث اآلخر إلى بيت العدل.
· ال تُطبّق أحكام املواريث إالّ إذا لم يترك املت َوفَّى وصية .راجع البند س من هذا الفصل.
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الوراث املذكورين ترجع التّركة ك ّلها لبيت العدل.
أي من
و .إذا لم يوجد ّ
ّ
ذريّ XXته م XXن ال XXذك XXور دون اإلن XXاث .وإن ك XXان
سXXكنى امل XXتوفّ XXى وألبس XXته ال X X Xّ X
ز .دار ُ X
XخاصXXة ت XXرث XXها ّ
ذريّ XXته ال XXذك XXور ب XXأع XXاله XXا ق XXدرا ً وأك XXثره XXا أه Xّ Xميّة،
Xسكناه ،اخ ّ X
ل XXلمتوفّ XXى أك XXثر م XXن دار ل ُ X
Xتصت ّ
ذريّXXة مXXن الXXذكXXور،
و ُقّ X
Xسمت ال ّ Xدور األخXXرى بXXني الXXورثXXة كXXباقXXي أمXXوالXXه .وإن لXXم يXXكن لXXلمتوفّXXى ّ
XخاصXة ،ويXرجXع الXثّلث اآلخXر إلXى بXيت الXعدل .أ ّXمXا
ورثXت اإلنXاث ثXلثي دار سXكناه ،وألبسXته ال ّ X X X
Xقسم ألبسXX Xتها غXX Xير
قسم ألبسXX Xتها املسXX Xتعملة بXX Xني بXX XناتXX Xها بXX Xال X Xتّساوي ،وتُّ X X
عXX Xند وفXX Xاة األ ّم ،ف X Xت ُ ّ
املسXXتعملة ،ومXXجوهXXراتXXها ،ومXXمتلكاتXXها ،بXXني جXXميع ورثXXتها ،وكXXذلXXك مXXالبXXسها املسXXتعملة إن لXXم
يكن لها بنات.
Xصتهم إل XXى ش XXخص أم XXني أو ش XXرك XXة الس XXتثماره XXا
Xصرا ً تُس ّ Xلم ح ّ X
ح .إن ك XXان أوالد امل XXتوفّ XXى ق ّ X
تحصلة.
حتّى يبلغوا رشدهم .ويُجعل لألمني سهم في األرباح امل ُ ّ
Xقسم الXتّركXXة إالّ بXXعد دفXXع حXXقوق اهلل ،وسXXداد ديXXون املXXتوفّXXى ،ودفXXع مXXصروفXXات تXXجهيزه
ط .ال تُّ X
ودفنه على نحو الئق.
حصته الكاملة في امليراث .أ ّمXا األخ أل ّم فيحصل على ثلثيها
ي .يحصل أخ املتو ّفXى ألبيه على ّ
الحكم على أخت املتو ّفى.
فقط ،ويرجع ثلثها اآلخر إلى بيت العدل .ويسري نفس ُ
ك .وجود إخوة أو أخوات أش ّقاء يمنع ميراث اإلخوة واألخوات أل ّم.
Xصتهم ب XXينهم
Xقسم ح ّ X
ل .ال ي XXرث امل XXع ّلم إذا ل XXم ي XXكن م XXن أه XXل ال XXبهاء .وع XXند ت XXع ّدد امل XXع ّلمني ت ّ X
بالتّساوي.
م .ال ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.
ن .ب XXاس XXتثناء امل XXالب XXس املس XXتعملة ل XXلزّوج XXة ،وامل XXجوه XXرات املُه XXداة ل XXها ،وم XXا ي XXثبت أن ال Xزّوج وه XXبها
إ ّياه ،فإن ّ
قسم على ورثته.
كل ما اشتراه الزّوج لزوجته يع ّد من ماله و ُي ّ
س .لّ X
Xنص عXXلى سXXداد ديXXونXXه
Xكل فXXرد مXXطلق الحXّ XريّXXة لXXيوصXXي بXXمالXXه كXXيف يXXشاء ،شXXريXXطة أن يّ X
ودفع حقوق اهلل.

د .أحكام ،وأوامر ،ووصايا شتّى
٦٥

متفرقة:
 .1أحكام وأوامر
ّ
أ .الحجّ.
ب .حقوق اهلل.
ج .األوقاف.
د .مشرق األذكار.
ﻫ .م ّدة ال ّدور البهائيّ.
و .األعياد البهائ ّية.
زّ .
الضيافة التّسع عشر ّية.
السنة البهائيّة.
حّ .
ط .األيّام الزّائدة عن ّ
الشهور.
ي .س ّن البلوغ.
ك .دفن امليّت.
ل .وجوب االشتغال بمهنة أو حرفة واعتبار ذلك في منزلة العبادة.
م .طاعة الحكومة.
ن .تربية األطفال.
س .كتابة الوصيّة.
ع .الزّكاة.
مرة في اليوم.
ف .تالوة االسم األعظم ّ 95
ص .صيد الحيوان.
ق .استخدام ال ِبكر.
ر .ال ّلقطة
ش .ال ّدفينة.
صرف في الودائع.
ت .الت ّ ّ
تعمد(.
ث .القتل الخطأ )غير امل ُ ّ
خ .تعريف ّ
الشاهد العدل.
ذ .النّواهي:
 تأويل آيات الكتاب.الرقيق.
 تجارة ّالرياضات ّ
الشاقة.
ّ
الرهبنة.
ّ
 التّس ّول. نظام الكهنوت. اعتالء املنابر. تقبيل األيدي.٦٦
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االعتراف بالخطايا.
تع ّدد الزّوجات.
املشروبات امل ُ ِ
سكرة.
األفيون.
القمار وامليسر.
إحراق البيوت عمدا ً.
الزّنا.
القتل العمد.
السرقة.
ّ
ال ّلواط.
صالة الجماعة إالّ للميّت.
تعذيب الحيوان.
البطالة والكسالة.
الغيبة.
االفتراء.
السالح إالّ عند ّ
الضرورة.
حمل ّ
الحمامات الفارس ّية )املعروفة بخزينه(.
دخول
ّ
دخول بيت بدون إذن صاحبه.
ّ
ّ
والشجاج.
الضرب
النّزاع والجدال.
تالوة األذكار في األماكن العا ّمة.
غمس األيدي في الطّعام.
الرأس.
حلق ّ
الرجال إلى ما بعد األُذن.
إرسال شعر ّ

 .2نسخ أحكام وأوامر ّ
السابقة فيما يتع ّلق باآلتي:
الشرائع ّ
أ .محو الكتب.
ب .تحريم لبس الحرير.
ّ
والفضة.
ج .تحريم استعمال أواني الذّهب
السفَر.
د .تحديد َّ
ﻫ .تقديم أثمن الهدايا إلى صاحب األمر اإللهيّ.
و .تحريم سؤال صاحب األمر اإللهيّ.
ز .تحريم الزّواج من جديد باملط ّلقة ثالثا ً إالّ بعد زواجها من آخر.
ح .عقاب من يتسبّب في حزن آخر.
٦٧

ط.
ي.
ك.
ل.
م.

تحريم املوسيقى.
قيود ال ّلباس وا ّللحى.
نجاسة بعض األشياء وفئات من النّاس.
نجاسة ماء النّطفة.
السجود على أشياء مع ّينة العتبارها غير طاهرة.
تحريم ّ

 .3وصايا شتّى:
أ .معاشرة أهل ّ
والريحان.
بالروح ّ
كل األديان ّ
ب .إكرام الوالدين.
حب لنفسه.
حب املرء لغيره ما ال يُ ّ
ج .أالّ يُ ّ
د .تبليغ أمر اهلل ونشره بعد صعود جمال ِ
القدم.
ﻫ .مناصرة من يقوم لترويج أمر اهلل.
ممن ينحرفون عنه.
و .الت ّ ّ
مسك بكتاب اهلل واالحتراز ّ
الرجوع إلى النّصوص املباركة عند االختالف.
زّ .
عمق في دراسة التّعاليم اإلله ّية.
ح .الت ّ ّ
ط .عدم اتّباع الظّنون واألوهام.
ي .تالوة آيات اهلل في ّ
كل صباح ومساء.
ك .تالوة اآليات بأحسن األلحان.
ل .تعليم األبناء تالوة اآليات في مشارق األذكار.
م .تحصيل العلوم والفنون النّافعة.
ن .التّشاور في األمور.
س .عدم التّهاون في إجراء أحكام اهلل.
ع .االستغفار من الذنوب إلى اهلل تعالى.
ف .امتياز املرء بني النّاس بحسن األعمال.
 فيكون صادقا ً. ويكون أمينا ً. ويكون وفيّا ً. ويكون تق ّيا ً يخشى اهلل. ويكون عادالً ومنصفا ً. ويكون ك ِّيسا ً وحكيما ً. ويكون دمث األخالق. ويكون كريما ً. ويكون مثابرا ً. -ويكون منقطعا ً.
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ويكون مس ّلما ً أمره إلى اهلل.
وال يكون مثيرا ً للفنت.
 وال يكون منافقا ً.وال يكون متكبّرا ً.
متعصبا ً.
وال يكون
ّ
وال ّ
يفضل نفسه على غيره.
وال يكون مثيرا ً للجدال.
وال ينقاد ألهوائه.
وال يكون ساخطا ً عند الباليا.
وال يكون منازعا ً ألولياء األمور.
وال يكون غضوبا ً.
وال يكون سببا ً في حزن أحد.

ص .التّمسك بأسباب االتّحاد.
ق .مراجعة الطّبيب الحاذق عند املرض.
ر .االستجابة لل ّدعوة إلى الوالئم.
ش .اإلحسان بآل صاحب األمر.
ت .تحصيل األلسن لتبليغ أمر اهلل.
ث .نشر العمران في املدن والبلدان إجالالً ألمر اهلل.
خ .تجديد األماكن املق ّدسة املنسوبة إلى حضرة الباب وحضرة بهاء اهلل وصيانتها.
ذ .أن يكون املرء جوهر النّظافة ]باملواظبة على[:
-

الرجلني.
غسل ّ
التّعطّر.
االغتسال باملاء البكر.
تقليم األظافر.
غسل األشياء املل ّوثة باملاء الطّاهر.
نظافة األلبسة.
تجديد أثاث البيت.
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موجهة إلى:
خاصة
خامسا ً :لوم وذكرى ونُذُر
ّ
ّ
 .1عموم البشر.
 .2ملوك وسالطني العالم.
 .3مأل الكهنة ورجال ال ّدين.
ُ .4ح ّكام ورؤساء جمهوريات أمريكا.
 .5ويلهلم األ ّول ملك پروسيا.
 .6فرانسوا جوزيف إمبراطور النّمسا.
 .7أهل البيان.
 .8أعضاء املجالس النّيابيّة في العالم.
سادسا ً :موضوعات متن ّوعة:
 .1عل ّو شأن ال ّدين البهائيّ.
 .2املقام املنيع ملظهر أمر اهلل.
األهميّة العظمى للكتاب األقدس.
.3
ّ
 .4معتقد "العصمة الكبرى".
 .5وجXXوب عXXرفXXان مظهXXر أمXXر اهلل ،واتّXXباع أحXXكامXXه وأوامXXره ،وعXXدم قXXبول أحXXدهXXما دون
اآلخر.
 .6غاية تحصيل العلوم هو عرفان "املعلوم".
أقر باهلل وآياته واعترف بأنّه "ال يُسأل عمّ ا يفعل".
 .7طوبى ملن ّ
 .8اضطراب النّظم من ظهور "النّظم األعظم".
 .9اخ XXتيار ل XXسان واح XXد وان XXتخاب خّ X X
ط ع XXموم XXي الس XXتعمال أه XXل ال XXعال XXم ه XXما إح XXدى
البشري رشده.
عالمتيّ بلوغ الجنس
ّ
 .10نبوءات حضرة الباب بخصوص "من يظهره اهلل".
 .11اإلخبار عن قيام املناوئني ألمر اهلل.
ويهب لخدمته.
 .12الثّناء على امللك ا ّلذي يؤمن بأمر اهلل
ّ
 .13اضطراب شئون البشر.
الحريّة الح ّقة.
 .14معنى
ّ
 .15قدر األعمال منوط بقبول الحقّ .
أهميّة طاعة اهلل والعمل بحدوده ،حبّا ً لجماله.
ّ .16
أهميّة التّمسك بالوسائل واألسباب.
ّ .17
 .18إعالء منزلة العلماء في البهاء.
 .19الوعد باملغفرة مليرزا يحيى إن تاب وأناب.
موجه إلى طهران.
 .20خطاب
ّ
موجه إلى استنبول وأهلها.
 .21خطاب
ّ
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موجه إلى "شواط— نهر ال ّرين".
 .22خطاب
ّ
 .23إدانة م ّدعي العلم بالباطن.
غرهم علمهم فحجبهم عن الحقّ .
 .24إدانة من ّ
 .25نبوءات بخصوص خراسان.
 .26نبوءات بخصوص كرمان.
 .27اإلشارة إلى ّ
الشيخ أحمد األحسائي.
ّ
والشعير".
 .28اإلشارة إلى "من ين ّقي القمح
محمد كريم خان.
 .29إدانة الحاج
ّ
 .30إدانة ّ
محمد حسن.
الشيخ
ّ
 .31اإلشارة إلى ناپليون الثّالث.
محمد اإلصفهاني.
 .32اإلشارة إلى السيّد
ّ
 .33الوعد بنصرة ّ
كل من يقوم على خدمة أمر اهلل.
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ّ
الشرح
 -1عرف قميصي<>4
Xصة يXXوسXXف ا ّلXXتي ورد ذكXXرهXXا فXXي كXٍّ Xل مXXن الXXقرآن الXXكريXXم
" َ
ع22رف ال2قميص" ،اسXXتعارة مXXن قّ X
Xتعرف األب
والعهXXد الXXقديXXم ،وتXXروي الّ X
Xقصة أ ّن إخXXوة يXXوسXXف أحXXضروا قXXميصه ألبXXيهم يXXعقوب ،فّ X
ع22رف
م XXن َXع XXرف ال XXقميص ع XXلى م XXحبوب XXه ي XXوس XXف ا ّلXX Xذي اف XXتقده م XXنذ زم XXن ط XXوي XXل .وق XXد ورد " َ
القميص" كمجاز في أكثر من موضع في اآلثار املباركة ،كناية عن عرفان املرسلني ،بفضل
الرحمن املتض ّوع من رساالتهم.
َعرف ّ
وقXXد وصXXف حXXضرة بXXهاء اهلل نXXفسه فXXي أحXXد ألXXواحXXه املXXباركXXة بXXأ ّنXXه "ي2وس2ف الّ 2رح2من" ا ّلXXذي
بXXاعXXه الXXغافXXلون "ب2ثمن ب2خس" .كXXما وصXXفه حXXضرة الXXباب فXXي كXXتاب "ق2يّوم األس2ماء" بXأ ّنXXه
الش XXرح ف XXقرة .(190
"ي22وس22ف الحقّ" ،وت XXنبّأ ب XXما س XXيقاس XXيه ع XXلى ي XXد أخ XXيه ال XXخائ XXن )ان XXظر ّX X
الشXXديXXد ا ّلXXذي أضXXرمXXه تXXف ّوق حXXضرة عXXبد الXXبهاء فXXي قXXلب
وقXXارن حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل الحسXXد ّ X
أخXXيه ألب ،مXXيرزا محXّ Xمد عXXلي ،الXنّاقXXض األكXXبر ،بXXالحسXXد الXXقاتXXل ا ّلXXذي اسXXتعر فXXي قXXلوب إخXXوة
يوسف لسم ّو الفضائل ،ورفعة الخصال ا ّلتي امتاز بها عنهم.

 -2انّا  ...فتحنا ختم ال ّرحيق املختوم باصابع القدرة واالقتدار <>5
"الّ 2رحيق" لXغة مXن أسXماء الخXمر ،وقXيل صXفوتXها ،وأيXضا ً ضXرب مXن الّ X
طيب .وقXد ح ّXرم الXكتاب
الشXXرح ف XXقرة  144و .(170وورد ذك XXر
شXXرب الخ XXمر وغ XXيره XXا م XXن امل XXسكرات) ،ان XXظر ّ X
األق XXدس ُX X
ال ّXرحXيق فXي الXكتب املXق ّدسXة عXلى وجXه املXجاز بXمعان ،مXنها الXنّشوة ال ّXروحXانّ Xية ،فهXذا االسXتعمال
لXX Xيس قXX Xصرا ً عXX Xلى الXX Xكتب الXX Xبهائ ّ X Xية وحXX XدهXX Xا ،بXX Xل ورد أيXX Xضا ً فXX Xي الXX Xكتاب املXX Xق ّدس ،وال X XتّعالXX Xيم
الهندوس ّية ،والقرآن الكريم ،من ذلك على سبيل املثال ،ما جاء في سورة املط ّففني بأن األبرار
س َق ْون من "رحيق مختوم".
ُي ْ
وقXد ب ّXني حXضرة بXهاء اهلل أ ّن املXراد بXال ّXرحXيق املXختوم هXو شXريXعته املXباركXة ،ا ّلXXتي مXنها تXض ّوعXت
"روائ22ح ق22دس م22كنون22ة" ع ّ X
طرت بXXأريXXجها "ج22ميع امل22مكنات" .كXXما تّ X
Xفضل بXXأ ّنXXه فXّ Xك خXXتم
"الّ 2رحيق" بXXيد الXXقدرة ،وكXXشف عXXن الXXحقائXXق املXXعنو ّيXXة املسXXتورة ،ومّ Xكن الّ X
XشاربXXني مXXن "ال2فوز
2سماو ّي 22ة".
ب 22مشاه 22دة أن 22وار ال2 2تّوح 22يد" و"ن 22يل ع 22رف 22ان امل 22قصد األص 22لي ل 22لكتب الّ 2
ّ
وتفضل في إحدى مناجاته سائالً اهلل تعالى "رحيق ال ّرحمة" للمؤمنني بقوله" :فارزقهم يا
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إل2هي رحيق رح2متك ل2يجعلهم غ2اف2لني ع2ن دون2ك وق2ائ2مني ع2لى أم2رك ومس2تقيمني
على حبّك".
الصلوة<>6
 -3قد كتب عليكم
ّ
Xصالة ع XXند اهلل م XXقام ع XXظيم )س XXؤال وج XXواب  ،(93وأ ّكXXد
Xلصوم وال ّ X
أب XXان ح XXضرة ب XXهاء اهلل أن ل ّ X
ّوج22ه وال 2تّبتّل إل22ى
ج XXد "ال22خضوع وال22خشوع وال 2ت ّ2
Xصالة ت XXو ِX
ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء أن ال ّ X
2صالة ي2كون ف2ي م2ناج2اة م2ع اهلل راج2يا ً ال2تّق ّرب إل2يه ،وف2ي
اهلل ،واإلن2سان أث2ناء ال ّ
ح22 2 2 2دي22 2 2 2ث م22 2 2 2ع م22 2 2 2حبوب22 2 2 2ه ال22 2 2 2حقيقيّ ،وب22 2 2 2واس22 2 2 2طتها ي22 2 2 2فوز ب22 2 2 2امل22 2 2 2قام22 2 2 2ات
ال ّروحانيّة] ".مترجم[
Xصلوات الXثّالث
Xصالة املXشار إلXيها فXي هXذه اآليXة )انXظر ّ X X
الشXرح فXقرة  (9نُXسخت بXنزول ال ّ
وال ّ
Xصها وتXX Xفصيل أدائXX Xها فXX Xي مXX Xلحقات الXX Xكتاب األقXX Xدس
)انXX Xظر سXX Xؤال وجXX Xواب  (63الXX Xوارد نّ X X
)ص XXحيفة  114وم XXا ب XXعده XXا( .وق XXد ح XXوت رس XXال XXة "س XXؤال وج XXواب" ف XXي أك XXثر م XXن ف XXقرة ش XXرح Xاً
Xصلوات ال Xثّالث .وب Xّ Xني ح XXضرة ب XXهاء اهلل أن االك XXتفاء ب XXإح XXداه XXا ج XXائ XXز )س XXؤال وج XXواب
له XXذه ال ّ X
 .(65وه XX Xناك م XX Xزي XX Xد م XX Xن اإلي XX Xضاح ف XX Xي ال XX Xفقرات  82 ،81 ،67 ،66م XX Xن رس XX Xال XX Xة "س XX Xؤال
الصالة فموجزة في )خالصة األحكام واألوامر رابعا ً :أ :بند .(17-1
وجواب" .أما أحكام ّ
 -4تسع ركعات <>6
Xصالة ا ّلXXتي ف XXرض XXها ح XXضرة ب XXهاء اهلل اب XXتدا ًء ع XXلى ت XXسع رك XXعات ،ول XXم ي XXصل إل XXينا
اش XXتملت ال ّ X
نصها )انظر ّ
الشرح فقرة .(9
تفصيلها؛ إذ فُقد ّ
Xلصالة املXعمول بXها حXالXيّا ً بXقولXه" :إ ّ
وت ّ
ن ف2ي
Xفضل حXضرة عXبد الXبهاء فXي أحXد ألXواحXه شXرحXا ً ل ّ
2صالة إلش2ارات وح2كمة وأس2رار تعج2ز البش2ر ع2ن إدراك2ها
ك ّ2ل ك2لمة وح2رك2ة م2ن ال ّ
وال تسع املكاتيب واألوراق".
وبXّ Xني حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل أ ّن اإلرشXXادات الXXقليلة الXXبسيطة ا ّلXXتي ز ّودنXXا بXXها حXXضرة بXXهاء اهلل
ألداء بXXعض األذكXXار ليسXXت ذات أهXّ Xميّة روحXيّة فحسXXب ،بXXل تXXساعXXد أيXXضا ً عXXلى حXXصر الXXفكر
وتركيز االنتباه أثناء ال ّدعاء والتّأ ّمل.
 -5حني الزّوال وفي البكور واالصال<>6
تّ X
Xصالة ال XXوس XXطى،
Xفضل ج XXمال ال Xِ Xقدم ف XXي تح XXدي XXد ال XXبكور وال Xزّوال واآلص XXال ،وه XXي أوق XXات ال ّ X
بXأنّXها حXني شXروق ال ّ
Xصالة
ّX X X
Xشمس وزوالXها وغXروبXها )سXؤال وجXواب .(83
ووضXح أن أوقXات ال ّ
Xتني.
Xصبح إلXى الXزّوال ،ومXن الXزّوال إلXى الXغروب ،ومXن الXغروب إلXى مXا بXعده بXساع ْ
تXمتد مXن ال ّ
Xصبح ي XXبدأ م XXن ط XXلوع الفج XXر .وت XXعيني الX Xزّوال
وأب XXان ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء أن وق XXت ص XXالة ال ّ X
الصغرى والوسطى.
الص ْ
بالفترة املمت ّدة من وقت الزّوال إلى الغروب ،يتع ّلق بكلتا ّ
التني ّ
 -6وعفونا عدّة اخرى<>6
٧٣

Xصالة املXXفروضXXة فXXي دورة حXXضرة الXXباب ،وكXXذلXXك عXXدد ركXXعاتXXها املXXفروضXXة
كXXان عXXدد ركXXعات الّ X
الشXXرح فXXقرة
Xص عXXليها الXXكتاب األقXXدس )انXXظر ّ X
فXXي اإلسXXالم يXXزيXXد عXXلى عXXدد الXّ XركXXعات ا ّلXXتي نّ X
Xصالة ت XXسع عش XXرة رك XXعة ،ت XXؤ ّدى م Xّ Xرة واح XXدة م XXن زوال إل XXى زوال،
 .(4ف XXفي ك XXتاب ال XXبيان ال ّ X
وفي اإلسالم مجموع ركعاتها في األوقات الخمسة سبع عشرة ركعة.
2صلوة و ّل22وا وج22وه22كم ش22طري االق22دس امل22قام امل22قدّس ا ّل22ذي ج22عله
 -7اذا اردت22م الّ 2
اهلل  ...مقبل اهل مدآئن البقآء<>6
Xساب XXقة،
" َ
م ْ 2ق ِب َل" ل XXغ ًة ه XXي ال XXوج XXهة ا ّل XXتي يس XXتقبلها امل XXص ّلي ،وال XXقبلة م XXعروف XXة ف XXي األدي XXان ال ّ X
XكرمXة .وأمXر حXضرة
فXقديXما ً كXان بXيت املXقدس أو أورشXليم ثّ Xم انXتقلت فXي اإلسXالم إلXى مّ Xكة امل ّ
الXباب فXي كXتاب الXبيان الXعربXيّ" :إنّ2ما ال ِ2قبلة م2ن يظه2ره اهلل م2تى ي2نقلب ت2نقلب إل2ى
أن يستق ّر".
وأورد حXضرة بXهاء اهلل هXذه اآليXة فXي الXكتاب األقXدس )مجXموعXة  (137وثXبّت حXكمها وب ّXني أنّ
Xصالة )س XXؤال وج XXواب  14و .(67أ ّمXX Xا ع XXند ت XXالوة
الX Xت ّ ّ X
وج XXه إل XXى ال Xِ Xقبلة ش XXرط الزم ل ّ X
Xصحة ال ّ X
يتوجه حيث يشاء.
األدعية واألذكار األخرى فللمرء أن
ّ

 -8وعند غروب شمس الحقيقة والتّبيان املق ّر ا ّلذي قدّرناه لكم <>6
ِ
Xتقر بXه عXرشXه األطهXر،
حّ Xدد حXضرة بXهاء اهلل الXقبلة بXعد صXعوده املXبارك بXأنّXها املXكان ا ّلXذي يس ّ
أي الXّ XروضXXة املXXباركXXة فXXي الXXبهجة ،بXXمرج عّ Xكاء .ووصXXف حXXضرة عXXبد الXXبهاء تXXلك الXXبقعة بXXأنّXXها
"امل22رق22د امل22نوّر" و"م22طاف امل22أل األع22لى" .وش XXرح ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ف XXي رس XXال XXة ك XXتبت
الصالة بقوله:
الروحيّ في الت ّ ّ
وجه نحو القبلة أثناء ّ
بنا ًء على توجيهه ،املغزى ّ
2توج2ه ال2نّبات ن2حو ال ّ
2توج2ه
ّ2
2شمس ح2يث يس2تم ّد ال2حياة وال2نّماء ،ك2ذل2ك ن
ّ2
"...ك2ما ي
2صالة ب2أف2ئدت2نا ن2حو املظه2ر اإلل2هي ،الج2مال األق2دس األب2هى ...ون2و ّل22ي
أث2ناء ال ّ
2وج2هنا إل2يه
وج2وه2نا ...ش2طر ال2بقعة ا ّل2تي ي2رق2د ف2يها رف2ات2ه األطه2ر إع2راب2ا ً ع2ن ت ّ 2
باطنا ً"].مترجم[
الصلوة في ورقة اخرى<>8
فصلنا
ّ
 -9قد ّ
خXيا ً لXلحكمة )سXؤال وجXواب  .(63ولXم يXفصح
نXزّلXت صXالة تXسع ال ّXركXعات فXي لXوح مXنفصل تXو ّX
Xصلوات الXثّالث املXعمول
حXضرة بXهاء اهلل عXن مXضمونXها أثXناء حXياتXه ،بXعد أن نُXسخت بXنزول ال ّ

٧٤

ب XXها اآلن .وب XXعد ص XXعود الج XXمال امل XXبارك إل XXى ال Xّ Xرف XXيق األع XXلى ب XXفترة وج XXيزة ،اس XXتول XXى مح Xّ Xمد
الصالة مع عدد من األلواح األخرى.
نص تلك ّ
علي ،النّاقض األكبر ،على ّ
 -10صلوة امليّت<>8
Xصالة ال XXوح XXيدة ا ّل XXتي ت XXؤ ّدى ج XXماع XXة،
ص XXالة امل Xيّت )ان XXظر م XXلحقات ل XXلكتاب األق XXدس( ه XXي ال ّ X
الشXXرح فXXقرة .(19
ويXXقوم بXXتالوتXXها أحXXد املXXص ّلني بXXينما يXXقف بXXقيّة املXXص ّلني فXXي صXXمت )انXXظر ّ X
وقXد أوضXح حXضرة بXهاء اهلل أ ّن صXالة املXيّت واجXبة إذا كXان املXيّت بXالXغا ً )سXؤال وجXواب ،(70
Xصحتها )سXXؤال وجXXواب .(85
Xصالة قXXبل دفXXن امل Xيّت ،واسXXتقبال الXXقبلة لXXيس شXXرط Xا ً لّ X
وتXXقام الّ X
Xصالة ف XXي خ XXالص XXة األح XXكام واألوام XXر ،راب XXعا ً :أ :ب XXند 13
وه XXناك م XXزي XXد م XXن ت XXفاص XXيل ه XXذه ال ّ X
و.14
 -11قد نزّلت في صلوة امليّت ستّ تكبيرات من اهلل منزل االيات<>8
ت XXتك ّون ص XXالة امل Xيّت م XXن ج XXزئ XXني .الج XXزء األ ّول دع XXاء أن XXزل XXه ح XXضرة ب XXهاء اهلل ويُ XXتلى ف XXي أ ّول
Xصيصا ً لهXXذه املXXناسXXبة ،تُXXتلى كXّ Xل مXXنها
Xصالة .والجXXزء الXثّانXXي يX
Xتضمن سّ X
Xت آيXXات مXXنزّلXXة خّ X
الّ X
ّ
Xكررا ً تXسع عشXرة م ّXرة ،مسXبوقXة بXتكبيرة واحXدة "اهلل أب2هى" .وهXذه هXي نXفس اآليXات ا ّلXXتي
م ّ
أنزلها حضرة األعلى لصالة امل ّيت في كتاب البيان.

 -12ال ي2بطل ال ّ
2شعر ص2لوت2كم وال م2ا م2نع ع2ن الّ 2روح م2ثل ال2عظام وغ2يره2ا ال2بسوا
السمّ ور كما تلبسون الخزّ
والسنجاب وما دونهما<>9
ّ
ّ
XسابXقة ارتXداء املXالبXس املXصنوعXة مXن شXعر بXعض الXحيوانXات أو حXمل
اعXتبرت بXعض األديXان ال ّ
Xلصالة .وثXبّتت هXXذه اآليXXة الXXحكم ا ّلXXذي قXّ Xرره حXXضرة الXXباب فXXي كXXتاب
بXXعض األشXXياء مXXبطالً لّ X
للصالة.
أي من ذلك ّ
"البيان العربيّ" من عدم إبطال ّ
والصوم من ا ّول البلوغ<>10
الصلوة
 -13قد فرض عليكم
ّ
ّ
Xسواء
ح ّ Xدد حXXضرة بXXهاء اهلل سّ Xن الXXبلوغ ّ X
الشXXرعXXي بخXXمسة عشXXر عXXام Xا ً لXXل ّذكXXور واإلنXXاث عXXلى الّ X
)سؤال وجواب  .(20انظر ّ
الصوم وتفاصيله.
الشرح فقرة  25في تعيني م ّدة ّ
 -14من كان في نفسه ضعف من املرض او الهرم<>10
Xصالة لXXضعف بسXXبب املXXرض أو كXXبر
Xصوم والّ X
Xصلت رسXXالXXة "سXXؤال وجXXواب" اإلعXXفاء مXXن الّ X
فّ X
Xسنّ ،ح XXيث ت ّ X
2صالة ع22ند اهلل م22قام ع22ظيم،
2لصوم والّ 2
Xفضل ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXقول XXه" :لّ 2
ال ّ X
م2ا أداؤه2ما ع2ند امل2رض ف2غير
2صحة ح2يث تتح ّقق ف2وائ2ده2ما .أ ّ
ول2كن ع2ند ت2وفّ2ر ال ّ
ج2ائ2ز" )سXXؤال وجXXواب  .(93وقXXد ح ّ Xدد حXXضرة بXXهاء اهلل ال ِهXَ Xرم فXXي هXXذا الXXخصوص ابXXتداء
٧٥

السXXبعني )س XXؤال وج XXواب  .(74ك XXما أوض XXح ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ف XXي إج XXاب XXة ع XXلى
م XXن س ّ Xن ّ X
السXXبعني م XXعاف س XXواء أن XXس أو ل XXم ي XXأن XXس ف XXي ن XXفسه
س XXؤال ح XXول ه XXذا امل XXوض XXوع أ ّن م XXن ب XXلغ ّ X
Xصوم فXئات أخXرى مXن الXنّاس كXما جXاء فXي خXالصXة األحXكام واألوامXر،
ضXعفا ً .وأعXفيت مXن ال ّ
رابعا ً :ب :بند  ،5وللمزيد من التّفصيل انظر ّ
الشرح فقرة  20و 30و.31
2سجود ع22لى ك2ّ 2ل ش22يء ط22اه22ر ورف22عنا ع22نه ح22كم الح ّ 2د ف22ي
 -15ق22د اذن اهلل ل22كم الّ 2
الكتاب <>10
Xسجود يXنبغي أن يXكون عXلى سXطح مXن الXب ّلور .وكXذلXك
جXاء فXي كXتاب "الXبيان الXعربXيّ" أ ّن ال ّ
السXطح ا ّلXذي يُسجXد عXليه .ولXكن حXضرة بXهاء
فXرض اإلسXالم قXيودا ً مXعيّنة يXنبغي تXوفّXرهXا فXي ّX X
السجود "على ّ
اهلل ألغى ّ
كل شيء طاهر".
كل هذه القيود وأجاز ّ
 -16م22ن ل22م يج22د امل22آء ي22ذك22ر خ22مس م ّ 2رات ب22سم اهلل االطه22ر االطه22ر ث ّ 2م يش22رع ف22ي
العمل <>10
يمم بXتالوة اآليXة املXنزّلXة لXذلXك خXمس
يXلزم الXوضXوء قXبل ال ّ
Xصالة ،وعXند عXدم وجXود املXاء يXجب الXت ّ ّ
مرات متواليات .انظر تفصيل الوضوء في ّ
الشرح فقرة .34
ّ

2ساع2ات وامل2شاخ2ص
 -17وال2بلدان ا ّل2تي ط2ال2ت ف2يها الّ 2ليال2ي واال ّي2ام ف2ليص ّلوا ب2ال ّ
ا ّلتي منها تحدّدت االوقات <>10
هXXذا حXXكم خXXاص بXXاملXXناطXXق الXXقاصXXية فXXي شXXمال وجXXنوب الXXكرة األرض Xيّة ،حXXيث يXXتفاوت طXXول
األيّ XXام وال ّ Xليال XXي ت XXفاوت Xا ً ك XXبيرا ً م XXن ف XXصل إل XXى آخ XXر )س XXؤال وج XXواب  64و (103ويس XXري ه XXذا
الصوم.
الحكم أيضا ً على ّ
 -18قد عفونا عنكم صلوة االيات <>11
تXؤ ّدى صXالة اآليXات فXي اإلسXالم عXند وقXوع بXعض الXظّواهXر الXطّبيعية مXثل :كXسوف ال ّ
Xشمس،
XصواعXق ،وغXيرهXا م ّXما يXفزع لXوقXوعXها اإلنXسان .وقXد أنXزل
وخXسوف الXقمر ،وحXدوث الXزّالزل وال ّ
رب م2ا
Xصالة ،وهXXي" :ال2عظمة هلل ّ
الXXكتاب األقXXدس آيXXة ملXXن شXXاء تXXالوتXXها عXXوض Xا ً عXXن هXXذه الّ X
رب العاملني" ،على أ ّن هذه التّالوة ليست واجبة )سؤال وجواب .(52
يُرى وما ال يُرى ّ
 -19قد رفع حكم الجماعة االّ في صلوة امليّت<>12
Xصالة وفXXقا ً ملXXراسXXيم مXXعيّنة ،كXXما هXXو الXXحال
Xصالة جXXماعXXة ،أي الّ X
رفXXع الXXكتاب األقXXدس حXXكم الّ X
Xصالة الXXوحXXيدة ا ّلXXتي
فXXي صXXالة الجXXمعة مXXثالً .وصXXالة امل Xيّت )انXXظر ّ X
الشXXرح رقXXم  (10هXXي الّ X
الشXXريXXعة الXXبهائXيّة ،ويXXتلوهXXا أحXXد الXXحاضXXريXXن دون أن يُشXXترط فXXيه مXXنزلXXة أو
تXXقام جXXماعXXة فXXي ّ X
٧٦

XاصXX Xة ،ويXX Xقف بXX XاقXX Xي املXX Xص ّلني مXX Xنصتني فXX Xي خXX Xضوع وخXX Xشوع ،وال ضXX Xرورة فXX Xيها
مXX XرتXX Xبة خX X ّ X X
الستقبال القبلة )سؤال وجواب .(85
Xصلوات ال XXيومّ X Xية الX Xثّالث ف XXينبغي أداؤه XXا ع XXلى ان XXفراد ،ال ج XXماع XXة .وال ت XXوج XXد ط XXري XXقة
أم XXا ال ّ X
XاصXXة لXXتالوة األدعXXية واملXXناجXXاة ،ولّ X
Xكل الحXّ Xر ّيXXة فXXي تXXالوتXXها عXXلى انXXفراد أو مXXع آخXXريXXن .وقXXد
خX X ّ X
بني حضرة وليّ أمر اهلل في هذا الخصوص أنّه:
ّ
" ...رغ2م الحّ 2ريّ2ة امل2تروك2ة ألح2بّاء اهلل ف2ي اتّ2باع م2ا ت2ميل إل2يه ن2فوس2هم ...ي2نبغي
أي ط 22ري 22قة ي2 2تّبعون 22ها ،ط 22اب 22عاً
ع 22ليهم أن ي 22أخ 22ذوا أق 22صى الح 22ذر ل 22ئالّ تكتس 22ب ّ
ج22ام22دا ً وت22صبح ط22قساً ،ورس22ما ً م22لزم 2ا ً .وه22ذا أم22ر ي22نبغي أن ي22ضعه أح 2بّاء اهلل
2بني ا ّل2ذي رس2مته ال2تّعال2يم اإلل2هيّة".
ن2صب أع2ينهم ح2تّى ال ينح2رف2وا ع2ن ال2نّهج امل ّ
]مترجم[
والصلوة<>13
الصوم
 -20قد عفا اهلل عن النّسآء حني ما يجدن الدّم
ّ
ّ
Xصالة أثXناء الXحيض ،ولXه ّن عXوضXا ً عXن ذلXك أن يXتوضXأن )انXظر
Xصوم وال ّ
أعXفيت الXنّساء مXن ال ّ
الشXXرح فXXقرة  (34ويXXتل ّن  95مXّ Xرة يXXوم Xيّاً ،مXXن زوال إلXXى زوال ،هXXذه اآليXXة" :س2بحان اهلل ذي
ّX
ال 2طّلعة والج22مال" .وق XXد ورد أص XXل ه XXذا ال XXحكم ف XXي "ال XXبيان ال XXعربX Xيّ" ح XXيث ن XXزل إع XXفاء
مماثل.
XسابXXقة ُيXXعتبرن غXXير طXXاهXXرات شXXرع Xا ً أثXXناء فXXترة الXXحيض،
كXXانXXت ال Xنّساء فXXي بXXعض األديXXان الّ X
Xصالة .وقXX Xد أبXX Xطل ال ّ X XديXX Xن الXX Xبهائ X Xيّ فXX Xكرة عXX Xدم ال X Xطّهارة
Xصوم والّ X X
ولXX XذلXX Xك مXX Xنعن مXX Xن أداء الّ X X
الشرع ّية )انظر ّ
ّ
الشرح فقرة .(106
وأوض XXح ب XXيت ال XXعدل األع XXظم أ ّن أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس ب XXشأن اإلع XXفاء م XXن ب XXعض ال XXفروض
Xدل عXبارتXه – ُرخXصة ولXيس تحXريXما ً .لهXذا ف ّ
الّ XديXنية هXو – كXما ت ّ
Xلكل فXرد ،رجXالً كXان أو امXرأة
االسXXتفادة مXXن هXXذه الXُّ XرخXXص ،إن شXXاء ذلXXك ،ويXXنصح بXXيت الXXعدل أح Xبّاء اهلل بXXتو ّ
خXXي الXXحكمة
Xقررون XXه ف XXي ه XXذا ال ّ X
Xشأن ،ع XXلما ً ب XXأ ّن ح XXضرة ب XXهاء اهلل ق XXد ق Xّ Xرر ه XXذه ال Xُّ Xرخ XXص ت XXحقيقاً
ف XXيما ي ّ X
ملنفعة.
Xصلوات
Xقرر أص Xالً لXXصالة تXXسع الXّ XركXXعات املXXنسوخXXة ،يسXXري عXXلى الّ X
واإلعXXفاء مXXن الّ X
Xصالة ،املّ X
الثّالث النّاسخة لها.
 -21ول22كم ول22ه ّن ف22ي االس22فار اذا ن22زل22تم واس22ترح22تم امل22قام االم22ن م22كان ك2ّ 2ل ص22لوة
سجدة واحدة <>14

٧٧

Xصالة عXند وجXود أخXطار تXمنع أداءهXا فXي حXينها ،ويسXري هXذا اإلعXفاء
أعXفى اهلل مXن إقXامXة ال ّ
Xصالة ا ّلXXتي فXXاتXXت بسXXبب عXXدم تXXوفّXXر
Xسواء ،ولXXكن يXXنبغي قXXضاء الّ X
Xسفر والXXحضر عXXلى الّ X
فXXي الّ X
Xسفر إذا ت XXوفّ XXر امل XXكان اآلم XXن
Xصالة ال ت XXسقط أث XXناء ال ّ X
األم XXن .وأوض XXح ح XXضرة ب XXهاء اهلل أ ّن ال ّ X
)س XXؤال وج XXواب  .(58وت XXزي XXد ال XXفقرات  61 ،60 ،59 ،58 ،21م XXن رس XXال XXة "س XXؤال وج XXواب"
هذا املطلب وضوحا ً.
السجود لكم وله ّن ان تقعدوا على هيكل التّوحيد<>14
 -22وبعد اتمام
ّ
امل XXقصود م XXن "ه22يكل ال 2تّوح22يد" ه XXو ج XXلوس امل XXص ّلي م XXتربّ XXعاً ،أي م XXع ث XXني ال XXقدم Xْ Xني ت XXحت
الفخذيْن بخالف.
 -23قل قد جعل اهلل مفتاح الكنز حبّي املكنون<>15
مXن األحXاديXث الXقدسXيّة املXشهورة فXي اإلسXالم قXولXه عXزّ وج ّXل" :ك2نتُ ك2نزا ً م2خفيّا ً ف2أح2ببتُ
أن أُع2رف فخ2لقتُ الخ2لقَ ل2كي أُع2رف" .وقXXد أشXXارت األلXXواح املXXباركXXة إلXXى هXXذا الحXXديXXث
في أكثر من موضع ،فقد جاء ،مثالً ،في مناجاة لحضرة بهاء اهلل:
"س22بحان22ك ال ّ 2لهم ي22ا إل22هي أشه22د أنّ22ك أن22ت ك22نت ك22نزا ً م22كنون 2ا ً ف22ي غ22يب ذات 2يّتك
ورم22 2زا ً مخ22 2زون 2 2ا ً ف22 2ي ك22 2ينون22 2تك .ف22 2لمّ ا أردتَ أن تُ22 2عرف فخ22 2لقتَ ال22 2عال22 2م األك22 2بر
واألص 22غر واخ 22ترتَ م 22نهما اإلن 22سان ،وج 22علتَه ح 22اك 22يا ً ع 22نهما ي 22ا ربّ 22نا الّ 2 2رح 22من،
وأق 22مته م 22قام ن 22فسك ب 22ني م 22أل األك 22وان ،وج 22علتَه م 22طلع أس 22رارك ومش 22رق وح 22يك
وإل2هام2ك ،ومظه2ر أس2مائ2ك وص2فات2ك ا ّل2ذي ب2ه زيّ2نت دي2باج ك2تاب اإلب2داع ي2ا م2ال2ك
االختراع")".مناجاة" مجموعة أذكار وأدعية من آثار حضرة بهاء اهلل(.
وأشXX Xار حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل إلXX Xى ذات الحXX XديXX Xث فXX Xي الXX Xكلمات املXX XكنونXX Xة" :ي 22ا اب 22ن اإلن 22سان،
أحببتُ خلقك فخلقتك ،فأحببني كي أذكرك وفي روح الحياة أثبّتك".
وفي تفسير لهذا الحديث ّ
تفضل حضرة عبد البهاء شارحا ً:
2سال2ك س2بيل امل2حبوب ،اع2لم أ ّ
ن امل2قصود ف2ي ه2ذا الح2دي2ث ال2قدس2يّ ه2و
"أ ّي2ها ال ّ
ذك22ر م22رات22ب م22ا ظه22ر وم22ا ب22طن م22ن أع22راش ال22حقيقة ،م22ظاه22ر أم22ره ،وم22شارق ع 2زّ
ه2ويّ2ته ،ف2مثالً ق2بل أن تش2تعل ن2ار األح2ديّ2ة وتظه2ر ل2لعيان ،ف2هي ق2ائ2مة ب2نفسها
م22ا ع22ندم22ا
ل22نفسها ف22ي غ22يب امل22ظاه22ر ال22ك ّليّة ،وه22ذا ه22و م22قام "ال22كنز امل22خفيّ" ،أ ّ
ّ
الشج2رة امل2بارك2ة ب2نفسها ل2نفسها ،وت2وق2د ال2نّار الّ 2ربّ2ان2يّة ب2ذات2ها ل2ذات2ها
تش2تعل
فه22ذا ه22و م22قام "ف22أح22ببتُ أن أع22رف" .وع22ندم22ا تش22رق م22ن أفق اإلب22داع بج22ميع
2صفات اإلل2هيّة ال2الّم2تناه2ية ع2لى اإلم2كان وال2الّم2كان ف2إ ّ
يبش2ر
ّ2
ن ذل2ك
األس2ماء وال ّ
ب22ظهور خ22لق ب22دي22ع وص22نع ج22دي22د ،وه22و م22قام "فخ22لقتُ الخ22لق" ،وع22ندم22ا تخ22رق
ال2 2نّفوس امل 22ق ّدس 22ة ح 22جبات ك 2ّ 2ل ال 22عوال 22م وس 22بحات ك 2ّ 2ل امل 22رات 22ب وت 22فوز ب 22مقام
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امل22 2شاه22 2دة وال ّ 2 2لقاء ف22 2سوف تظه22 2ر ع ّ 2 2لة خ22 2لق امل22 2مكنات أال وه22 2ي ع22 2رف22 2ان الحقّ
واإليمان به]".مترجم[
 -24يا قلم االعلى<>16
ويبني مقامه كصاحب رسالة.
يشير "القلم األعلى" إلى حضرة بهاء اهلل
ّ
الصيام ايّاما ً معدودات<>16
 -25قد كتبنا عليكم
ّ
الشXXري XXعة .وأ ّXك XXد ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي أح XXد أل XXواح XXه ب XXأ ّ
ن
Xصالة رك XXنان م XXن أرك XXان ّ X
Xصوم وال ّ X
ال ّ X
ليتقرب بهما املؤمنون إلى اهلل.
والصالة قد أنزل
الصوم
ّ
حكم ّ
ّ
الصوم هي:
ّ
وبني حضرة وليّ أمر اهلل أ ّن أيّام ّ
م2ل ،وف2ترة لتج2دي2د ال2قوى الّ 2روح2ان2يّة ،وع2لى
" ...ف2ي األس2اس أيّ2ام ل2لتّعبّد وال2تّأ ّ
املؤم2ن أن ي2سعى أث2ناءه2ا ل2تقوي2م وج2دان2ه ،وإن2عاش ال2قوى الّ 2روح2يّة ال2كام2نة ف2ي
2صوم ذك22رى
ذات22ه .ول22ذل22ك ف22أه22مّ يّة ه22ذه ال22فترة وغ22اي22تها أس22اس 2ا ً روح22ان 2يّة ،ف22الّ 2
ّ
والشهوات الجسديّة]".مترجم[
للصائم ويرمز للكفّ عن األنانيّة،
ّ
السXXبعني.
Xصوم مXXفروض عXXلى كXّ Xل مXXؤمXXن ومXXؤمXXنة مXXن سّ Xن الXXخامXXسة عشXXرة إلXXى بXXلوغ سّ Xن ّ X
والّ X
Xصوم واإلعXXفاء مXXنه )انXXظر خXXالصXXة األحXXكام واألوامXXر ،رابXXعا ً :ب :بXXند
ويXXوجXXد مXXوجXXز ألحXXكام الّ X
Xصوم
Xصوم )انXظر ّX X
الشXرح فXقرة  14و 20و 30و .(31ويXطابXق وقXت ال ّ
 .(6-1ولXإلعXفاء مXن ال ّ
شهXX Xر الXX Xعالء مXX Xن ال X XتّقويXX Xم الXX XبديXX Xع ،ويXX Xقع عXX Xادة فXX Xي الXX Xفترة مXX Xا بXX Xني  20-2مXX Xن شهXX Xر آذار
الشXX Xرح فXX Xقرة  27و(147
)مXX Xارس( ،ويXX Xبدأ شهXX Xر الXX Xعالء عXX Xقب أيّXX Xام الXX Xهاء مXX XباشXX Xرة )انXX Xظر ّ X
الصوم بعيد النّيروز )انظر ّ
الشرح فقرة .(26
وينتهي ّ
 -26وجعلنا النّيروز عيدا ً لكم بعد اكمالها<>16
وضXXع حXXضرة الXXباب تXXقويXXما ً جXXديXXدا ً يُXXعرف اآلن بXXال XتّقويXXم الXXبديXXع أو ال XتّقويXXم الXXبهائ Xيّ )انXXظر
Xشمسيّ ،الXيوم هXو املّ Xدة مXن غXروب ال ّ
الشXرح فXقرة  27و .(147وطXبقا ً لهXذا الXتّقويXم ال ّ
Xشمس
ّX X
Xصوم،
Xتص ح XXضرة ال XXباب ف XXي ك XXتاب ال XXبيان شه XXر ال XXعالء ب XXال ّ X
إل XXى غ XXروب XXها ال Xتّال XXي .وق XXد اخ ّ X
وجXعل الXنّيروز خXاتXمته ،وأسXماه يXوم اهلل .وثXبّت حXضرة بXهاء اهلل هXذا الXتّقويXم ا ّلXذي جXعل يXوم
النّيروز عيدا ً.
Xسنة الXXبهائ Xيّة .ويXXطابXXق االعXXتدال الXّ XربXXيعيّ فXXي نXXصف الXXكرة
فXXال Xنّيروز هXXو الXXيوم األ ّول مXXن الّ X
ال ّ
XشمالXيّ ،ويXوافXق عXادة الXيوم الXحادي والعشXريXن مXن شهXر آذار )مXارس( .وب ّXني حXضرة بXهاء
أي يXوم تXنتقل فXيه ال ّ
Xشمس إلXى بXرج الحXمل )يXعني االعXتدال ال ّXربXيعيّ( يح ّXل هXذا
اهلل أ ّن فXي ّ
الXXعيد ويXXبدأ االحXXتفال بXXه ح Xتّى ولXXو كXXان انXXتقالXXها قXXبل غXXروب الّ X
Xشمس بXXدقXXيقة واحXXدة )سXXؤال
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وجXXواب  .(35وعXXلى ذلXXك يXXمكن أن يحXّ Xل ال Xنّيروز فXXي الXXيوم العشXXريXXن أو الXXحادي والعشXXريXXن
الربيعيّ.
أو الثّاني والعشرين من شهر آذار )مارس( تبعا ً لوقت دخول االعتدال ّ
وت XXرك ح XXضرة ب XXهاء اهلل ك XXثيرا ً م XXن الX Xتّفاص XXيل لتش XXري XXع ب XXيت ال XXعدل األع XXظم وم XXن ب XXينها عّ X Xدة
مXسائXل تXتع ّلق بXالXتّقويXم الXبهائXيّ .وقXد ذكXر حXضرة ولXيّ أمXر اهلل أ ّن تحXديXد مXوعXد حXلول عXيد
الXنّيروز عXلى نXطاق عXاملXيّ يXقتضي اخXتيار نXقطة مXعيّنة عXلى سXطح األرض التّXخاذهXا مXقياسXاً
لتحXXديXXد وقXXت دخXXول االعXXتدال الXّ XربXXيعيّ .كXXما أشXXار إلXXى أ ّن اخXXتيار تXXلك الXنّقطة مXXتروك لXXبيت
العدل األعظم.
ّ
الصيام<>16
الشهور قبل شهر
 -27واجعلوا االيّام الزّآئدة عن
ّ
Xسنة ال ّ
Xشمس ّية ا ّلXتي تXتأ ّلXف مXن  365يXومXا ً وخXمس سXاعXات وخXمسني
يXتّبع الXتّقويXم الXبهائXيّ ال ّ
Xسنة ال XXبهائ Xيّة م XXن ت XXسعة عش XXر شه XXراً ،ك Xّ Xل شه XXر م XXنها ت XXسعة عش XXر ي XXوم Xاً
دق XXيقة .وت XXتأ ّل XXف ال ّ X
)ف XXيكون املج XXموع  361ي XXوم Xا ً( يُ XXضاف إل XXى ذل XXك األيّ XXام ال Xزّائ XXدة وه XXي أرب XXعة أيّ XXام ،أو خ XXمسة
Xسنوات ال XXكبيسة .ول XXم يح ّ Xدد ح XXضرة ال XXباب م XXوض XXع األيّ XXام ال Xزّائ XXدة ف XXي ال Xتّقوي XXم
أيّ XXام ف XXي ال ّ X
الجXديXد .ولXكن أتXى الXكتاب األقXدس بXجواب هXذه املXسألXة فXوضXع األيّXام الXزّائXدة قXبل أ ّول شهXر
Xصوم .وملXXزيXXد مXXن الXتّفصيل انXXظر الجXXزء الXXخاص بXXالXتّقويXXم
الXXعالء مXXباشXXرة ،أي قXXبل دخXXول الّ X
البديع ،املج ّلد الثّامن عشر من "العالم البهائيّ" .The Bahá'í World

 -28انّا جعلناها مظاهر الهآء<>16
Xسنة ال XXبهائX Xيّة الX Xزّائ XXدة ع XXلى ال ّ X
Xشهور ق XXد ام XXتازت ب XXان XXتساب XXها إل XXى ال XXهاء وه XXو ح XXرف
أيّ XXام ال ّ X
Xدي الXXعدد خXXمسة ،وهXXو أكXXبر عXXدد يXXمكن أن تXXصل إلXXيه عّ Xدة أيّXXام
يXXساوي فXXي الXXحساب األبجّ X
الXهاء .وكXذلXك يXشير حXرف الXهاء فXي اآلثXار املXباركXة إلXى مXدلXوالت ومXعان روحXانXيّة أخXرى ومXن
جملة ما يرمز إليه الهويّة اإللهيّة.
 -29اذا تمّ ت ايّام االعطآء قبل االمساك <>16
أوصXى حXضرة بXهاء اهلل بXإقXامXة الXوالئXم ،وال ّ
XضيافXة ،واإلنXفاق عXلى الXفقراء واملXساكXني ،احXتفاالً
ب XXأيّ XXام ال XXهاء .وتش XXرح رس XXال XXة ُXك XXتبت ب XXناء ع XXلى ت XXعليمات م XXن ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل أ ّن األيّ XXام
مخصصة ّ
للضيافة وتقديم الهدايا.
الزّائدة هذه
ّ
 -30ليس على املسافر ...من حرج<>16
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Xصوم )سXؤال وجXواب
ع ّXني حXضرة بXهاء اهلل الحّ Xد األدنXى لXلسفر ا ّلXذي يُXعتبر عXذرا ً يXعفي مXن ال ّ
 22و .(75ويXXوجXXد مXXزيXXد مXXن الXXبيان لهXXذا الXXحكم فXXي خXXالصXXة األحXXكام واألوامXXر ،رابXXعا ً :ب:
بند  :5أ.
Xصوم ،فXإ ّن لXهم
وقXد ب ّXني حXضرة ولXيّ أمXر اهلل أنّXه عXلى ال ّXرغXم مXن أ ّن املXسافXريXن مXعفَون مXن ال ّ
Xسفر بXأكXملها،
الح ّXريّXة فXي أن يXصومXوا إن شXاءوا ذلXك.كXما أضXاف بXأ ّن اإلعXفاء يXشمل مّ Xدة ال ّ
Xسيّارة أو غXيرهXما مXن
XساعXات ا ّلXتي يXقضيها املXسافXر مسXتقالً الXقطار أو ال ّ
وال يXقتصر عXلى ال ّ
السفر.
وسائل ّ
 -31ل22يس ع22لى امل22ساف22ر وامل22ري22ض وال22حام22ل وامل22رض22ع م22ن ح22رج ع22فا اهلل ع22نهم
فض ً
ال من عنده<>16
Xصوم ك ً X
الشXXرح ف XXقرة  ،(14وم XXن ك XXان ع XXلى
ال م XXن امل XXرض XXى وامل XXسنّني )ان XXظر ّ X
أع XXفى اهلل م XXن ال ّ X
الشXرح فXقرة  ،(20والXحوامXل ،واملXرضXعات.
الشXرح فXقرة  ،(30والXحوائXض )انXظر ّX X
سXفر )انXظر ّX X
كXما يXشمل اإلعXفاء األشXخاص ا ّلXXذيXن يXزاولXون األعXمال ال ّ
XشاقXة أيXضا ً عXلى أن يXراعXوا نXصح
والس2تر ف2ي ت2لك األيّ2ام
ّ2
2صوم ،ال2قناع2ة
حXضرة بXهاء اهلل" :اح2ترام2ا ً ل2حكم اهلل ومل2قام ال ّ
أحب وأولى) ".سؤال وجواب .(76
ّ
وقXXد أشXXار حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل بXXأ ّن تحXXديXXد األعXXمال الّ X
XشاقXXة ا ّلXXتي يُXXعفى املشXXتغلون بXXها مXXن
الصوم يرجع إلى بيت العدل األعظم.
ّ

ّ
والشرب من الطّلوع الى االفول <>17
 -32كفّوا انفسكم عن االكل
والشXXرب .وقXXد تّ X
Xفضل حXXضرة عXXبد الXXبهاء فXXي أحXXد
ّX
عXيّنت هXXذه اآليXXة فXXترة اإلمXXساك عXXن األكXXل
والشXXرب ،أ ّن شXXرب الّ XدخXXان يُXXع ّد ضXXمن
ّX
Xصوم بXXأنّXXه االمXXتناع عXXن األكXXل
ألXXواحXXه ،بXXعد تXXعريXXف الّ X
املشروبات .أل ّن ّ
الشرب لغ ًة هو ما يدخل الجوف عن طريق الف ّم دون مضغ.
 -33ق22د ك22تب مل22ن دان ب22اهلل ال ّ 2دي22ان ان يغس22ل ف22ي ك2ّ 2ل ي22وم ي22دي22ه ث ّ 2م وج22هه وي22قعد
مقبالً الى اهلل ويذكر خمسا ً وتسعني م ّرة اهلل أبهى<>18
Xبوي ش XXري XXف أ ّن م XXن ب XXني أس XXماء اهلل ال XXحسنى اس XXم ه XXو أع XXظمها ج XXميعاً،
ج XXاء ف XXي ح XXدي XXث ن ّ X
بني جمال ِ
القدم أ ّن "البهاء" هو االسم األعظم) ،انظر
ولكن بقي هذا االسم مكنونا ً إلى أن ّ
الش XXرح ف XXقرة  (137وع XXبارة "اهلل أب22هى" ه XXي م XXن ج XXملة مش XXت ّقات االس XXم األع XXظم .وي XXمكن
ّX X
اعتبار ّ
كل من مشت ّقات "البهاء" أيضا ً "االسم األعظم".
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وقXXد شXXرح حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي رسXXالXXة ُكXXتبت بXXناء عXXلى تXXعليماتXXه أ ّن االسXXم األعXXظم هXXو
اسXم حXضرة بXهاء اهلل .أ ّXمXا عXبارة "ي2ا ب2هاء األب2هى" فXهي ابXتهال إلXى اهلل .كXما أ ّن عXبارة
"اهلل أب2هى" هXي بXمثابXة تXحيّة .وكXلتا الXعبارتXني تXشيران إلXى حXضرة بXهاء اهلل .وعXندمXا نXقول
االس XXم األع XXظم ن XXعني أ ّن ح XXضرة ب XXهاء اهلل ق XXد ظه XXر ب XXاالس XXم األع XXظم ،أي أنّ XXه املظه XXر اإلل XXهيّ
الXX Xك ّليّ .وقXX Xد بXX Xدأ اسXX Xتعمال "اهلل أب 22هى" كXX Xتح ّية إ ّبXX Xان نXX Xفي حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل فXX Xي أدرنXX Xة.
الشXXرح
وال XXوض XXوء واج XXب ق XXبل ت XXالوة االس XXم األع XXظم "اهلل أب22هى" خ XXمسا ً وت XXسعني م Xّ Xرة )ان XXظر ّ X
فقرة .(34
ّ
للصلوة <>18
توضأوا
 -34كذلك
ّ
Xصلوات الXXيومّ Xية الXثّالث ،وقXXبل الXتّالوة الXXيومّ Xية لXXالسXXم األعXXظم "اهلل
الXXوضXXوء واجXXب قXXبل أداء الّ X
Xصالة الXيومّ Xية لXلحوائXض )انXظر
أب2هى" خXمسا ً وتXسعني م ّXرة ،وقXبل تXالوة الّ XدعXاء الXبديXل عXن ال ّ
ّ
الشرح فقرة .(20
Xلصالة الXXوسXXطى يXXقترن
Xلصالة .بXXالنّسXXبة لّ X
ويXXت ّم الXXوضXXوء بغسXXل الXXيديْXXن والXXوجXXه اسXXتعدادا ً لّ X
XاصXة )انXظر مXلحقات لXلكتاب األقXدس( .ولXلوضXوء فXائXدة
الXوضXوء اسXتعدادا ً لXها بXتالوة آيXات خ ّ X X X
Xصالة م XXباش XXرة حX Xتّى ب XXعد االس XXتحمام
أب XXعد أث XXرا ً م XXن مج Xّ Xرد االغ XXتسال ،وه XXو واج XXب ق XXبل ال ّ X
)سؤال وجواب .(18
الشXرح فXقرة ،(16
XاصXة خXمس م ّXرات )انXظر ّ X X
يمم بXتالوة آيXة خ ّ X X X
وعXند عXدم وجXود املXاء ،يXجب الXت ّ ّ
Xضره XXم اس XXتعمال امل XXاء )س XXؤال وج XXواب ) .(51ومل XXزي XXد م XXن
ويس XXري ال XXحكم ذات XXه ع XXلى م XXن ي ّ X
تXفاصXيل أحXكام الXوضXوء يXمكن ال ّXرجXوع إلXى خXالصXة األحXكام واألوامXر ،رابXعا ً :أ :بXند  :10أ
– ز( وكذلك إلى )سؤال وجواب .(86 ،77 ،66 ،62 ،51
 -35قد ح ّرم عليكم القتل <>19
أع XXاد ح XXضرة ب XXهاء اهلل م XXن ج XXدي XXد تح XXري XXم ق XXتل ال Xنّفس ف XXي مج XXموع XXة اآلي XXات  73م XXن ال XXكتاب
الشXXرح فXXقرة  .(86وأوجXXب دفXXع ديXXة
األقXXدس .وقXXد فXXرض عXXقوبXXة ملXXرتXXكب الXXقتل الXXعمد )انXXظر ّ X
مع ّينة ألهل املقتول في حاالت القتل الخطأ )انظر مجموعة .(188
 -36قد ح ّرم عليكم ...الزّنا <>19
الXزّنXا يXشمل ك ّXل جXماع يXقع بXني رجXل وامXرأة ال يXربXطهما زواج ،سXواء كXان أحXدهXما مXحصناً
Xقررة لXغير
أو كXان كXالهXما غXير مXحصنني .وعXقوبXة الXزّنXا املXذكXورة فXي الXكتاب األقXدس عXقوبXة م ّ
الش XXرح ف XXقرة  (77أ ّم XXا ع XXقوب XXة ال Xزّن XXا ل XXلمحصنني وغ XXيره XXا م XXن ج XXرائ XXم
امل XXحصنني ف XXقط )ان XXظر ّX X
الجنس بما في ذلك االغتصاب فمتروكة لتشريع بيت العدل األعظم.
 -37ث ّم الغيبة واالفترآء <>19
٨٢

نXXهى حXXضرة بXXهاء اهلل مXXرارا ً عXXن الXXغيبة واالفXXتراء والXXخوض فXXي عXXيوب ال Xنّاس .فXXقد جXXاء فXXي
"ال XX Xكلمات امل XX Xكنون XX Xة" ق XX Xول XX Xه ال XX Xكري XX Xم" :ي 22ا اب 22ن ال 22وج 22ود ك 22يف ن 22سيت ع 22يوب ن 22فسك
واش22تغلت ب22عيوب ع22بادي م22ن ك22ان ع22لى ذل22ك ف22عليه ل22عنة م 2نّي" ،وك XXذل XXك ق XXول XXه" :ي22ا
اب22ن اإلن22سان ال ت22نفّس بخ22طأ أح22د م22ا دم22ت خ22اط22ئا ً وإن ت22فعل ب22غير ذل22ك م22لعون
أن2ت وأن2ا ش2اه2د ب2ذل2ك" ،وعXXاد فXXأ ّكXXد فXXي "كXXتاب عهXXدي"" :الحقّ أق2ول ،إ ّ
ن الّ 2لسان ق2د
ُ
السيّ— ع 22فا اهلل ع 22مّ ا س 22لف .وع 22لى
خ22 2لق ل 22ذك 22ر ال 22خير ف 22ال تُ 22دنّ 22سوه ب 22ال 22قول
ّ
الج 22ميع ب 22عد اآلن أن ي 22تك ّلموا ب 22ما ي 22نبغي ،وأن ي 22جتنبوا الّ 2 2لعن والّ 2 2
طعن وم 22ا
يتكدّر به اإلنسان] ".مترجم[
قسمنا املواريث على عدد الزّآء <>20
 -38قد ّ
ال تXXطبّق أحXXكام املXXواريXXث إالّ إذا مXXات الّ X
Xشخص ولXXم يXXترك وص ّ Xية .وقXXد أمXXر حXXضرة بXXهاء اهلل
فXي الXكتاب األقXدس )مجXموعXة اآليXات  (109ك ّXل مXؤمXن أن يXكتب وصّ Xيته .وذكXر صXراحXة فXي
م XXكان آخ XXر أ ّن ل ّ X
صرف ف XXي م XXال XXه ،ول XXه أن يح ّ Xدد بح Xّ Xر ّي XXة ك XXيف ّية
Xكل ف XXرد ال XXحقّ ال XXكام XXل ف XXي ال Xت ّ ّ
Xعني فXXي وص Xيّته املXXوصXXى إلXXيهم سXXواء كXXانXXوا مXXن أهXXل الXXبهاء أو مXXن غXXيرهXXم
تXXوزيXXع تXXركXXته ،ويّ X
)سXؤال وجXواب  .(69وجXاء فXي رسXالXة ُXكXتبت بXناء عXلى تXعليمات مXن حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي
Xشأن أنّ XXه" :م22ع أ ّ
ه XXذا ال ّ X
ن ل22لبهائ 2يّ أن ي22وص22ي ب22تقسيم ت22رك22ته ك22يف ي22شاء ،إالّ أنّ22ه
م 22لزم أدب2 2يّا ً ووج 22دان2 2يّا ً أالّ يُ 22غفل ع 22ند ك 22تاب 22ة وص2 2يّته ض 22رورة اتّ22باع م 22ا أم 22ر ب 22ه
ح22 2ضرة ب22 2هاء اهلل ب22 2خصوص ال22 2وظ22 2يفة االج22 2تماع 2 2يّة ل22 2لثروة ،وض22 2رورة ت22 2جنّب
تكدّس الثّروات وتركيزها في أيد قليلة ،أو في فئات أفراد معيّنة] ".مترجم[

Xفصل يشXرح فXيه حXضرة بXهاء اهلل أحXكام املXواريXث
واآليXة الXكريXمة أعXاله هXي مXق ّدمXة لXعرض م ّ
فXXي شXXريXXعته .وفXXي قXXراءتXXنا لهXXذا الXXعرض يXXنبغي أن نXXتذ ّكXXر أ ّن لXXغة هXXذه األحXXكام تXXفترض أنّ
املXتوفّXى رجXالً ،ولXكن تسXري هXذه األحXكام أيXضاً ،مXع مXا يXقتضيه الXحال مXن تXغيير ،إذا كXانXت
املتوفّاة امرأة.
إ ّن نXXظام املXXواريXXث يXXعتمد أسXXاس Xا ً عXXلى األحXXكام ا ّلXXتي س Xنّها حXXضرة الXXباب فXXي كXXتاب الXXبيان
Xوراث :ال X Xذّ ّر ّيXX Xة ،واألزواج ،واألب ،واأل ّم،
ويXX Xقضي بXX XتوزيXX Xع ال X XتّركXX Xة عXX Xلى سXX Xبع طXX Xبقات مXX Xن الّ X X
الشXXريXXعة الXXبهائ ّ Xية،
واألخXXوة ،واألخXXوات ،واملXXع ّلمني .واألصXXل الXXعا ّم فXXي أحXXكام املXXواريXXث فXXي ّ X
تقسم تركته على النّحو التّالي:
إنّه إذا لم يترك املتوفّى وصيّة ّ
Xختص االب XXن األرش XXد به XXذا امل XXسكن
 .1إذا ك XXان امل XXتوفّ XXى أبX Xا ً ول XXه دار ك XXان ي XXسكنها ،ي X
ّ
)سؤال وجواب .(34
ذريّXXته مXXن اإلنXXاث ثXXلثيّ دار سXXكناه ،ويXXرجXXع
ذريّXXة ذكXXوراً ،تXXرث ّ
 .2إذا لXXم يXXترك املXXتوفّXXى ّ
الش XXرح ف XXقرة 42
الX Xثّلث اآلخ XXر إل XXى ب XXيت ال XXعدل )س XXؤال وج XXواب  41و ،(72ان XXظر ّ X X
٨٣

مل XXعرف XXة م XXا إذا ك XXان ه XXذا ال XXحكم ي XXتع ّلق ب XXبيت ال XXعدل املح ّ Xلي أو ب XXيت ال XXعدل األع XXظم
)انظر أيضا ً ّ
الشرح فقرة .(44
Xوراث .ول XXتفصيل م XXا ي XXتع ّلق ب XXعدد
 .3ت XXوزّع ب XXاق XXي ال Xتّرك XXة ع XXلى ال Xطّبقات ّX X
الس XXبع م XXن ال ّ X
األس XX Xهم ا ّلXX Xتي ت XX Xؤول ل ّ X X
Xكل ط XX Xبقة) ،ان XX Xظر س XX Xؤال وج XX Xواب  (5و)خ XX Xالص XX Xة األح XX Xكام
واألوامر ،رابعا ً :ج :بند .(3
Xخصصة
Xقسم ع XXليهم األس XXهم امل ّ X
 .4ع XXند وج XXود أك XXثر م XXن وارث ف XXي ال Xطّبقة ال XXواح XXدة ت ّ X
لهذه الطّبقة بالتّساوي ،ذكورا ً كانوا أو إناثا ً.
حصتهم إلى بيت العدل )سؤال وجواب  7و.(41
ذريّة ترجع ّ
 .5في حالة عدم وجود ّ
Xوراث اآلخ XX Xري XX Xن أو ب XX Xعضهم ،ي XX Xرج XX Xع ث XX Xلثا
ذريّ XX Xة وغ XX Xياب ك Xّ X Xل ط XX Xبقات ال ّ X X
 .6ع XX Xند وج XX Xود ّ
حصصهم إلى الذّ ّريّة والثّلث اآلخر إلى بيت العدل )سؤال وجواب .(7
Xوراث املXXذكXXورة فXXي الXXكتاب ،يXXرجXXع ثXXلثا حXXصصهم
 .7عXXند عXXدم وجXXود ّ
أي مXXن طXXبقات الّ X
ذر ّي XXة إخ XXوة وأخ XXوات امل XXتوفّ XXى ،وإن ل XXم ي XXوج XXدوا ت XXرج XXع ح XXصصهم إل XXى األع XXمام
إل XXى ّ
ذر ّي XXات XXهم م XXن ال XXبنني وال XXبنات.
واألخ XXوال وال ّ X
Xعمات وال XXخاالت ،وإن ل XXم ي XXوج XXدوا ف XXإل XXى ّ
وفي ّ
كل األحوال يرجع الثّلث اآلخر إلى بيت العدل.
 .8إذا لم يترك املتوفّى ورثة ترجع التّركة بكاملها لبيت العدل.
 .9أمXر حXضرة بXهاء اهلل أالّ يXرث غXير الXبهائXيّ والXديXه وأقXاربXه الXبهائXيّني )سXؤال وجXواب
 .(34وأوضXXح حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل أ ّن هXXذا التّحXXديXXد ال يXXنطبق إالّ "ف2ي ال2حاالت
ا ّل22تي ي22توفّ22ى ف22يها ال22بهائ 2يّ دون أن ي22ترك وص 2يّة ،م22ما ي22وج22ب ت22وزي22ع
م2ا ف2يما ع2دا ذل2ك ،ف2للبهائ2ي مطلق
ت2رك2ته ط2بقا ً ألح2كام ال2كتاب األق2دس ،أ ّ
الحّ 2ريّ2ة ل2يوص2ي ب2مال2ه مل2ن ي2شاء ،ب ّ
2غض ال2نّظر ع2ن دي2ان2ة امل2وص2ى ل2ه،
تبني رغباته] ".مترجم[
على شرط أن يترك وصيّة
ّ
وعXلى ذلXك يXمكن لXلبهائXيّ فXي ك ّXل األحXوال أن يXترك ألقXاربXه وأوالده أو زوجXه غXير الXبهائّ Xيني مXا
ش XXاء م XXن م XXيراث ب XXاإلي XXصاء ل XXهم .ومل XXزي XXد م XXن ال Xتّفصيل ف XXي أح XXكام امل XXواري XXث ان XXظر خ XXالص XXة
األحكام واألوامر رابعا ً :ج :بند  :3أ – ص.
الش2ني ول2الخ2وات م2ن ك2تاب ال2دّال ع2دد الّ 2رآء
ّ2
 -39ول2الخ2وان م2ن ك2تاب ال2هآء ع2دد
وامليم <>20
تُXXزيXXد رسXXالXXة "سXXؤال وجXXواب" تXXفصيل أحXXكام املXXواريXXث فXXيما يXXتع ّلق بXXحصص إخXXوة وأخXXوات
Xصتهم ك XX Xام XX Xلة .أ ّم XX Xا اإلخ XX Xوة واألخ XX Xوات ألمّ
امل XX Xتوفّ XX Xى .ف XX Xاإلخ XX Xوة واألخ XX Xوات ألب ي XX Xرث XX Xون ح ّ X X
٨٤

Xصتهم ،ويXXرجXXع الXثّلث اآلخXXر إلXXى بXXيت الXXعدل )سXXؤال وجXXواب  ،(6وال
فXXيحصلون عXXلى ثXXلثي حّ X
ي XXرث اإلخ XXوة واألخ XXوات أل ّم ع XXند وج XXود إخ XXوة وأخ XXوات أش ّ Xقاء )س XXؤال وج XXواب  .(53إذ أنّ XXهم
حصتهم في مال أبيهم بطبيعة الحال.
يرثون ّ
 -40وللمع ّلمني <>20
أب XXان ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي أح XXد أل XXواح XXه أ ّن امل XXع ّلم ا ّل XXذي ي XXقوم ع XXلى ت XXرب XXية الX Xطّفل ت XXرب XXية
روحXانXيّة مXثله مXثل "األب الّ 2روح2ان2يّ" ا ّلXXذي "يه2ب ط2فله ال2حياة األب2ديّ2ة" .وأضXاف أنّ
السبب في "أ ّ
ن املع ّلمني معدودون ضمن الو ّراث في شريعة اهلل"].مترجم[
ذلك هو ّ
الشXXروط ا ّلXXتي ي XXجب ت XXوفّ XXره XXا ل XXيرث امل XXع ّلم أو امل XXع ّلمة ،وك XXذل XXك األس XXهم
وح ّ Xدد ح XXضرة ب XXهاء اهلل ّ X
ا ّلتي تؤول إليه أو إليها) .سؤال وجواب .(33
 -41انّ2ا مل ّ2ا س2معنا ض2جيج ال2ذّ ّريّ2ات ف2ي االص2الب زدن2ا ض2عف م2ا ل2هم ون2قصنا
عن االخرى<>20
ذر ّي XXة امل XXتوفّ XXى ب XXتسع
س XXبق أن َX
حّ X Xددت أح XXكام امل XXواري XXث ف XXي ش XXري XXعة ح XXضرة ال XXباب ن XXصيب ّ
حXXصص مXXقدارهXXا  540سXXهما ً .ويّ X
Xقل هXXذا املXXقدار قXXليالً عXXن ربXXع ال XتّركXXة ،فXXضاعXXف حXXضرة
ذريّ XXة امل XXتوفّ XXى وج XXعلها  1080س XXهماً ،وأن XXقص م XXقدار ال Xزّي XXادة م XXن ح XXصص
ب XXهاء اهلل ح ّ X
Xصة ّ
Xوراث األخXرى .وأوجXز حXضرتXه مXقصد هXذه اآليXة املXباركXة وأثXرهXا عXلى تXوزيXع اإلرث
طXبقات ال ّ
في رسالة "سؤال وجواب") .سؤال وجواب (5
 -42بيت العدل <>21
أمXXر حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي الXXكتاب األقXXدس بXXتأسXXيس كXّ Xل مXXن بXXيت الXXعدل املحXXليّ وبXXيت الXXعدل
األعXظم ،ولXم يحّ Xدد حXضرتXه أيّXهما املXقصود فXي ك ّXل م ّXرة ورد فXيها ذكXر بXيت الXعدل فXي الXكتاب
فXXكثيرا ً مXXا اكXXتفى حXXضرتXXه بXXاإلشXXارة إلXXى بXXيت الXXعدل دون تXXعيني ،تXXارك Xا ً املXXجال مXXفتوح Xا ً فXXي
الخاصة بهما.
أي من بيوت العدل هو املقصود عند تطبيق أحكام الكتاب
ّ
املستقبل لتحديد ّ
ول XXكن ذك XXر ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي أح XXد أل XXواح XXه ا ّلXXتي تُ XXع ّدد م XXوارد الخ XXزان XXة املح XXليّة ح XXصص
Xوراث امل XXعدوم XXني ،وب XXذل XXك ي XXكون ب XXيت ال XXعدل امل XXذك XXور ف XXي ال XXكتاب ب XXخصوص اإلرث ه XXو ب XXيت
ال ّ X
العدل املح ّلي.
 -43وا ّلذي له ذ ّريّة ولم يكن ما دونها <>22
أوض XXح ح XXضرة ب XXهاء اهلل أ ّن ه XXذا ال XXحكم يس XXري ع XXند ع XXدم وج XXود ال ّ X
Xسواء
Xكل وال XXبعض ع XXلى ال ّ X
أي م2ن ال2و ّراث اآلخ2ري2ن يؤول ث2لثا ن2صيبه إل2ى ال2ذّ ّريّ2ة وث2لثه
"ف2عند ع2دم وج2ود ّ
اآلخر إلى بيت العدل" )سؤال وجواب .(7

٨٥

 -44وج 22علنا ال2 2دّار امل 22سكون 22ة واالل 22بسة امل 22خصوص 22ة ل 22لذّ ّريّ 22ة م 22ن ال2 2ذّك 22ران دون
االناث والو ّراث <>25
XخاصXXة ا ّلXXتي يXXتركXXها
Xسكنى واأللXXبسة الX X ّ X
أوضXXح حXXضرة عXXبد الXXبهاء فXXي أحXXد ألXXواحXXه أ ّن دار الّ X
ذر ّي XXته ،وي XXرث XXها االب XXن األرش XXد ،وإن ل XXم ي XXوج XXد
امل XXتوفّ XXى إذا ك XXان رج Xالً ت XXؤول إل XXى ال Xذّك XXور م XXن ّ
أقرته جميع ّ
الشرائع
فاالبن ا ّلذي يليه ،وهكذا.
ّ
مقرر لالبن البكر ّ
وبني أ ّن هذا الحكم امتياز ّ
XوجXه إلXى أحXد األحXبّاء فXي إيXران ت ّ
Xفضل بXقولXه" :ك2ان2ت ل2الب2ن ال2بكر
XسماويّXة .وفXي لXوح م ّ X
ال ّ
الش22رائ22ع اإلل22هيّة ام22تيازات ف22وق ال22عادة ،ح 2تّى ال 2نّبوّة ك22ان22ت م22يراث 2اً
ّ2
ف22ي ج22ميع
له"] .مترجم[
ي XXقاب XXل ه XXذه االم XXتيازات ا ّل XXتي ي XXتمتّع ب XXها االب XXن ال XXبكر واج XXبات ت XXقع ع XXلى ع XXات XXقه ،ف XXهو م XXثالً:
Xوراث
م XXسئول أدبX Xيّا ً ع XXن إح XXاط XXة وال XXدت XXه ب XXال Xّ Xرع XXاي XXة ،ل XXوج XXه اهلل ،وع XXدم ت XXجاه XXل اح XXتياج XXات ال ّ X
اآلخرين.
Xلسكنى،
أوض XXح ح XXضرة ب XXهاء اهلل األوج XXه امل XXختلفة له XXذا ال XXحكم ،ف XXعند وج XXود أك XXثر م XXن دار ل ُّ X
Xتقسم مXXع أمXXوال الXتّركXXة
تX
Xختص الXذّ ّريّXXة الXذّكXXور بXXأكXXثرهXXا قXXدرا ً وأهXّ Xميّة .أ ّمXXا بXXاقXXي املXXساكXXن فّ X
ّ
ذريّXXة ذكXXور ،يXXؤول ثXXلثا
Xوراث )سXXؤال وجXXواب  .(34كXXما بXّ Xني أيXXضا ً أنّXXه عXXند عXXدم وجXXود ّ
بXXني الّ X
ذريّXXته اإلنXXاث ،وال Xثّلث اآلخXXر إلXXى بXXيت الXXعدل
Xسكنى واأللXXبسة الX X ّ X
دار الّ X
XخاصXXة بXXاملXXتوفّXXى إلXXى ّ
)سXؤال وجXواب  .(72وأ ّXمXا إذا كXانXت املXتوفّXاة امXرأة فXإ ّن ألبسXتها املسXتعملة تXؤول إلXى بXناتXها
Xتقسم عXXلى ورثXXتها،
بXXالXتّساوي .أ ّمXXا ألبسXXتها غXXير املسXXتعملة وغXXيرهXXا مXXن مXXمتلكات وجXXواهXXر فّ X
وكذلك ألبستها املستعملة إن لم يكن لها ابنة) .سؤال وجواب (37
 -45ا ّ
ن ا ّلذي مات في ايّام والده وله ذ ّريّة اولئك يرثون ما البيهم<>26
هXذا الXحكم يXنطبق عXلى االبXن ا ّلXXذي مXات فXي حXياة أبXيه أو أ ّمXXه .أ ّمXXا االبXنة ا ّلXXتي مXاتXت حXال
Xقسم ع XXلى ال ّ X
السXXبع املح ّ Xددة ف XXي ال XXكتاب.
طبقات ّ X
Xصتها تُ ّ X
ذر ّي XXة ،ف XXإ ّن ح ّ X
ح XXياة أب XXوي XXها وت XXرك XXت ّ
)سؤال وجواب (54

 -46وا ّلذي ترك ذ ّريّة ضعافا ً س ّلموا ما لهم الى امني <>27
Xتضمن أي XXضا ً خ XXصاالً م XXثل
ل XXكلمة "أم22ني" ل XXغ ًة م XXعان عّ X Xدة تX Xتّصل أس XXاسX Xا ً ب XXاألم XXان XXة ،ك XXما ت X
ّ
Xصدق ،وغXيرهXا .وتXعني كXمصطلح قXانXونXيّ
االئXتمان ،والXوالء ،والXوفXاء ،واالسXتقامXة ،والXعفّة ،وال ّ
ّ
والضامن ،والوليّ ،والوصيّ ،والحارس ،إلى غير ذلك.
الحافظ للمال،
 -47ك2ّ 2ل ذل22ك ب22عد ادآء حقّ اهلل وال ّ 2دي22ون ل22و ت22كون ع22ليه وت22جهيز االس22باب ل22لكفن
والدّفن وحمل امليّت بالع ّزة واالعتزاز <>28
ر ّت XXب ح XXضرة ب XXهاء اهلل أول XXو ّي XXة أداء ه XXذه االل XXتزام XXات ف XXوض XXع ف XXي امل XXرت XXبة األول XXى م XXصروف XXات
الشXXرح
ال XXجنازة وال ّ Xدف XXن ،ي XXليهما س XXداد دي XXون امل XXتو ّف XXى ،وم XXن ب XXعده XXا أداء ح XXقوق اهلل) .ان XXظر ّ X
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وبني حضرته أيضا ً أ ّن أداء ال ّديون يكون من سائر أموال
فقرة  (125و)سؤال وجواب .(9
ّ
ال Xتّرك XXة ف XXإن ل XXم ت ِ X
Xسكنى واألل XXبسة امل XXخصوص XXة ل XXلمتوفّ XXى).س XXؤال
Xف ت XXؤخ XXذ ع XXندئ XXذ م XXن دار ال ُّ X
وجواب (80
 -48قل هذا لهو العلم املكنون ا ّلذي لن يتغيّر النّه بدء بالطّآء <>29
وصXXف حXXضرة الXXباب فXXي كXXتاب "الXXبيان الXXعرب Xيّ" أحXXكام املXXواريXXث ا ّلXXتي س Xنّها بXXقولXXه" :ذل2ك
م2ن مخ2زون ال2علم ف2ي ك2تاب اهلل ل2ن ي2غيّر ول2ن ي2بدّل" .كXما ص ّXرح أيXضا ً بXأ ّن األعXداد
سمت املواريث اتّسمت برموز تُ ِعني على عرفان من يظهره اهلل.
ا ّلتي بموجبها ُق ّ
Xدي – تXXسعة .وهXXو الXXعدد
يXXساوي حXXرف ال Xطّاء املXXذكXXور فXXي هXXذه اآليXXة – وفXXقا ً لXXلحساب األبجّ X
Xختص الXذّ ّر ّيXXة بXXتسعة أسXXهم.
األ ّول فXXي تXXقسيم املXXواريXXث وفXXقا ً لشXXريXXعة حXXضرة الXXباب ،حXXيث تX
ّ
Xدي لXالسXم األعXظم "ب2هاء" واملXن ّوه
وأه ّXميّة الXعدد تXسعة تXرجXع لXكونXه مXعادالً فXي الXحساب األبج ّ
ب XXه ف XXي الج XXزء ال Xتّال XXي م XXن اآلي XXة امل XXبارك XXة به XXذه ال XXعبارة ال Xّ Xرف XXيعة :االس22م املخ22زون ال 2ظّاه22ر
املمتنع املنيع).انظر ّ
الشرح فقرة (33
 -49قد كتب اهلل على ّ
كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل<>30
بXيوت الXعدل هXي هXيئات مXنتخبة تXعمل لخXدمXة املXجتمع عXلى ثXالثXة مسXتويXات :محّ Xليّاً ،ووطXنيّاً،
وعXاملXيّا ً .أمXر حXضرة بXهاء اهلل فXي الXكتاب األقXدس بXتأسXيس بXيت الXعدل األعXظم وبXيوت الXعدل
املحّ Xليّة .وأبXXان حXXضرة عXXبد الXXبهاء فXXي ألXXواح الXXوصXXايXXا ضXXرورة تXXأسXXيس بXXيت الXXعدل الXثّانXXويّ
)اإلقليميّ أو الوطنيّ( وأوجز طريقة انتخاب بيت العدل األعظم.
املXقصود فXي اآليXة املXن ّوه عXنها أعXاله هXو بXيت الXعدل املحّ Xلي ،وهXي هXيئة تُXنتخب فXي ك ّXل محXلّ
يXبلغ عXدد الXبهائّ Xيني الXبالXغني املXقيمني فXيه تXسعة نXفوس أو أكXثر .وقXد حّ Xدد ولXيّ أمXر اهلل مXؤ ّقXتاً
سّ Xن الXبلوغ لهXذا الXغرض بXواحXد وعشXريXن عXامXاً ،ولXكنه أفXصح بXأ ّن تحXديXد سّ Xن الXبلوغ يXمكن
Xسمى ب XXيوت ال XXعدل املحّ X Xل ّية والX Xثّان XXو ّي XXة ح XXالّ X Xياً
ت XXغييره مس XXتقبالً ب XXقرار ب XXيت ال XXعدل األع XXظم .وتُ ّ X
بXاملXحافXل ال ّXروحXانّ Xية املحّ Xل ّية واملXركXز ّيXة ،وقXد أبXان حXضرة ولXيّ أمXر اهلل أ ّن هXذه الXتّسمية مXؤ ّقXXتة
وأضاف قائالً:
"ب22ينما ت22زداد أه22داف ال ّ 2دي22ن ال22بهائ 2يّ وم22كان22ته وض22وح 2اً ،وي22ت ّم ت22قدي22ره22ما ع22لى
وج2ه أك2مل ،س2تُعرف ه2ذه ال2هيئات ت2دري2جيّا ً ب2اس2مها ال2دّائ2م امل2الئ2م أال وه2و "ب2يت
ال22عدل" .ول22ن ي22ختلف مس22تقبالً ط22رز امل22حاف22ل ال ّ 2روح22ان 2يّة ال22حال 2يّة فحس22ب ،ب22ل
2صالح 2 2 2يّات
س22 2 2يمكنها أي22 2 2ضا ً أن ت22 2 2ضيف إل22 2 2ى وظ22 2 2ائ22 2 2فها ال22 2 2حال 2 2 2يّة ت22 2 2لك الّ 2 2 2
واملسؤول 2يّات واالم22تيازات ا ّل22تي س22يفرض22ها االع22تراف ب22دي22ن ح22ضرة ب22هاء اهلل ،ال
ب2وص2فه أح2د ال2نُّظُم الّ 2دي2نيّة امل2عترف ب2ها ف2ي ال2عال2م ف2قط ،وإنّ2ما ب2وص2فه الّ 2دي2ن
ال ّرسميّ لدولة مستق ّلة وذات سيادة] ".مترجم[
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 -50عدد البهآء <>30
Xدي .وقXXد تح ّ Xدد فXXي الXXوقXXت الXXحاضXXر
لXXفظ "ب2هاء" يXXساوي الXXعدد تXXسعة وفXXقا ً لXXلحساب األبجّ X
عXXدد األعXXضاء فXXي كXّ Xل مXXن بXXيت الXXعدل األعXXظم واملXXحافXXل الXّ XروحXXان Xيّة املXXركXXزيّXXة واملح ّ Xليّة بXXتسعة
قرره حضرة بهاء اهلل لعضويّة هذه الهيئات.
أعضاء ،وهو الح ّد األدنى ا ّلذي ّ
 -51ينبغي لهم ان يكونوا امنآء ال ّرحمن بني االمكان <>30
السXXلطات املXXخ ّولXXة لXXبيت الXXعدل األعXXظم ،واملXXحافXXل الXّ XروحXXانXيّة املXXركXXزيّXXة واملحّ Xليّة ،ومXXسئولXXياتXXها،
ّX
Xصفات امل XXطلوب XXة ل XXعضوي XXتها ،م XXبيّنة ف XXي آث XXار ح XXضرة ب XXهاء اهلل وح XXضرة ع XXبد
إل XXى ج XXان XXب ال ّ X
ال XXبهاء ،ورس XXائ XXل ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ،وش XXرح ب XXيت ال XXعدل األع XXظم .أ ّمXXا ال XXوظ XXائ XXف ال Xّ Xرئ XXيسة
لهXX Xذه الXX Xهيئات فXX Xقد ح ّ X XددهXX Xا دسXX Xتور بXX Xيت الXX Xعدل األعXX Xظم ،كXX Xما ح ّ X XددتXX Xها دسXX XاتXX Xير املXX XحافXX Xل
الروحانيّة املركزيّة واملح ّليّة.
ّ
 -52ويشاوروا في مصالح العباد <>30
ث األح Xبّاء عXXلى "أن
س ّ Xن حXXضرة بXXهاء اهلل املXXشاورة كXXأحXXد املXXبادئ األسXXاسXXية لشXXريXXعته ،وح ّ X
ي2تشاوروا ف2ي ج2ميع األم2ور" ووصXف املXشاورة بXأنّXها "س2راج اله2دى ا ّل2ذي ي2رش2ده2م
الس22بيل ،وي22م ّده22م ب22امل22عرف22ة" .وبXّ Xني حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل أ ّن املXXشاورة هXXي إحXXدى
ّ2
إل22ى
اإلداري البهائيّ.
القواعد األساسيّة للنّظم
ّ
وق XXد أوج XXز ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي رس XXال XXة "س XXؤال وج XXواب" )س XXؤال وج XXواب  (99إح XXدى ال ّ X
طرق
ا ّل XXتي ي XXمكن ب XXها إج XXراء امل XXشاورة ،م XXؤ ّXك XXدا ً أه Xّ Xم ّية اإلج XXماع ف XXي اتّ XXخاذ ال XXقرارات ،ف XXإن ت XXعذّر
اإلجXماع يXكون ال ّXرأي عXندئXذ لXألغXلبيّة .وأوضXح بXيت الXعدل األعXظم أ ّن هXذا الXتّوجXيه نXزل ر ّداً
ع XXلى اس XXتفسار ع XXن ال Xتّعال XXيم ال XXبهائ Xيّة امل XXتع ّلقة ب XXامل XXشاورة ق XXبل ت XXأس XXيس امل XXحاف XXل ال Xّ Xروح XXان Xيّة،
وأ ّكXXد أ ّن ظXXهور املXXحافXXل الXّ XروحXXانXيّة – ا ّلXXتي يXXمكن لXXألحXبّاء االسXXتعانXXة بXXها دائXXما ً – ال يXXمنعهم
م XXن اتّ XXباع الخ XXطوات امل XXذك XXورة ف XXي رس XXال XXة "س XXؤال وج XXواب" ب XXخصوص امل XXشاورة .ف XXيمكنهم
اتّباع هذه الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم ّ
الشخصيّة إذا شاءوا ذلك.
 -53عمّ روا بيوتا ً باكمل ما يمكن في االمكان <>31
Xكرس XXة ل XXذك XXر اهلل ،وي XXعتبر ك Xّ Xل م XXنها م XXرك XXزا ً ملج XXموع XXة م XXن
دور ال XXعبادة ال XXبهائ ّ Xية ه XXي أم XXاك XXن م ّ X
امل XX Xنشآت ي XX Xتك ّون م XX Xنها "مش XX Xرق األذك XX Xار" ا ّلXX Xذي س XX Xيشمل ع XX Xند اك XX Xتمال ن XX Xمائ XX Xه مس XX Xتقبالً –
Xخصصة للخ XXدم XXات االج XXتماع Xيّة واإلن XXسان Xيّة
ب XXاإلض XXاف XXة إل XXى دار ال XXعبادة – ع ّ Xدة م XXلحقات م ّ X
وال X Xتّرب XX Xويّ XX Xة وال XX Xعلميّة .وي XX Xصف ح XX Xضرة ع XX Xبد ال XX Xبهاء "مش XX Xرق األذك XX Xار" ب XX Xأنّ XX Xه "م 22ن أع 22ظم
املؤس2سات ف2ي ال2عال2م" ،ويXXرى حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل بXXأنّXXه يXXمثّل بXXصورة مXXلموسXXة الXتّكامXXل
ّ2 2
بXني الXعبادة والخXدمXة فXي الّ XديXن الXبهائXيّ .ويXتو ّقXXع أن يXق ّدم "مشXرق األذكXار" فXي املسXتقبل،
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ع XX Xند اك XX Xتمال ت XX Xح ّققه" ،النّج22 2دة ل22 2لمنكوب22 2ني ،وال22 2عون ل22 2لمعوزي22 2ن ،وامل22 2أوى ألب22 2ناء
الس22 2بيل ،وال 22غوث ل 22لملهوف 22ني ،وال 22علم ل 22غير امل 22تع ّلمني"] .مXX XترجXX Xم[ وسXX Xتشيّد دور
ّ2
العبادة البهائيّة مستقبالً في ّ
كل قرية ومدينة.
 -54قد حكم اهلل ملن استطاع منكم حجّ البيت <>32
يس XXري ه XXذا ال XXحكم ع XXلى ال XXبيت امل XXبارك ل XXحضرة ال XXباب ف XXي ش XXيراز ،وك XXذل XXك ال XXبيت األع XXظم
البيتني يكفي للقيام
بني حضرة بهاء اهلل أ ّن الحجّ إلى أحد
ْ
لحضرة بهاء اهلل في بغداد .وقد ّ
Xنفصلني،
ب XXال XXواج XXب امل XXفروض ف XXي ه XXذه اآلي XXة )س XXؤال وج XXواب  25و ،(29وح ّ Xدد ف XXي ل XXوح Xْ Xني م X
ْ
تني املXبارك ْXني) ،سXؤال وجXواب .(10
يُXعرفXان بXسورة الXحجّ ،مXناسXك خ ّ X X
ألي مXن الXبَيْ ْ
XاصXXة لXلحجّ ّ
تني
املباركني.
ولهذا فإ ّن فريضة الحجّ ليست
ْ
مجرد زيارة البَ ْي ْ
ّ
بXXعد صXXعود جXXمال الXِ Xقدم عXّ Xني حXXضرة عXXبد الXXبهاء مXXرقXXده األطهXXر – أي الXّ XروضXXة املXXباركXXة فXXي
"ال XXبهجة" ،م XXكان Xا ً ل XXلزّي XXارة .وأش XXار ف XXي أح XXد أل XXواح XXه ب XXأنّ XXه" :واج22ب ع22لى ك2ّ 2ل ال 2نّفوس أن
ي2زوروا ...ال2تّرب2ة امل2ق ّدس2ة وال2بيت امل2ك ّرم ف2ي ال2عراق وال2بيت امل2عظّم ف2ي ش2يراز".
ك XXما أوض XXح أ ّن "ه22ذا واج22ب ع22ند االس22تطاع22ة واالق22تدار وع22دم امل22وان22ع ،"...وال ت XXوج XXد
الروضة املباركة.
مناسك
ّ
خاصة للزّيارة في ّ

 -55دون النّسآء عفا اهلل عنه ّن رحمة من عنده <>32
فXرض حXضرة الXباب فXي كXتاب الXبيان عXلى أتXباعXه ح ّXجة واحXدة ملXن اسXتطاع إلXى ذلXك سXبيالً.
Xسفر .وكXXذلXXك أعXXفاهّ Xن حXXضرة بXXهاء اهلل
ولXXكنّه أعXXفى الXنّساء مXXن أداء الXXحجّ لXXيكفيه ّن وعXXثاء الّ X
مXن هXذه الXفريXضة .وأوضXح بXيت الXعدل األعXظم أ ّن هXذا اإلعXفاء لXيس تحXريXماً ،ولXلنّساء مXطلق
الحريّة في أداء الحجّ إن شئن ذلك.
ّ
 -56االشتغال بامر من االمور<>33
فُ XXرض ع XXلى ك Xّ Xل رج XXل وام XXرأة االش XXتغال ب XXعمل أو م XXزاول XXة ح XXرف XXة ،ويُ XXز ّكXX Xي ح XXضرة ب XXهاء اهلل
االش XXتغال ب XXاألع XXمال ب XXقول XXه" :وج22علنا اش22تغال22كم ب22ها ن22فس ال22عبادة هلل الحقّ" .وف XXي
رسXالXة ُ XكXتبت بXناء عXلى تXعليمات حXضرة ولXيّ أمXر اهلل نجXد شXرحXا ً لXأله ّXميّة ال ّXروحXانXيّة والXعمليّة
لهذا الحكم ،واملسئوليّة املتبادلة بني الفرد واملجتمع لتيسير إجرائه:
" ...ف2يما يتع ّلق ب2أم2ر ح2ضرة ب2هاء اهلل ب2شأن اش2تغال املؤم2نني ب2عمل أو ح2رف2ة،
2ص ع22ليه
2ص م22ا نّ 2
تؤ ّك22د ال 2تّعال22يم اإلل22هيّة ه22ذا األم22ر ت22أك22يدا ً ق22اط22عاً ،وع22لى األخّ 2
ال2كتاب األق2دس ف2ي ه2ذا ال2خصوص ،ح2يث ل2م ي2ترك م2جاالً ل2ل ّري2ب أنّه ال م2كان ف2ي
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ال2 2نّظام ال 22عامل2 2يّ الج 22دي 22د ألول 22ئك امل 22تكاس 22لني ا ّل22 2ذي 22ن ال رغ 22بة ل 22هم ف 22ي ال 22عمل.
ّ
2تفضل ح22ضرة ب22هاء اهلل ب22أنّ22ه ال ي22نبغي الح ّ 2د م22ن ال 2تّسوّل
ون22تيجة له22ذا امل22بدأ ي2
م2ا ً م2ن امل2جتمع ،وي2قع ع2لى ع2اتق أول2ئك ا ّل2ذي2ن
فحس2ب ،ب2ل ي2جب م2حوه م2حوا ً ت2ا ّ
ي2تو ّل2ون ش2ئون امل2جتمع م2سئول2يّة ت2وف2ير ال2فرص ل ّ
2كل ف2رد ل2يتم ّكن م2ن ال2حصول
ع2لى م2ا يؤ ّ
ه22له مل2زاول2ة إح2دى امل2هن ،وك2ذل2ك ت2وف2ير ال2وس2ائ2ل ال2الّزم2ة الس2تغالل
ك2فاءت2ه وم2هارت2ه ،ت2حقيقا ً ل2لمناف2ع ا ّل2تي ت2عود م2ن اس2تغالل ه2ذه ال2كفاءة ف2ي ح2دّ
ذات2ها ،ول2تمكينه م2ن كس2ب أس2باب ال2عيش .وك ّ2ل ف2رد م2هما ك2ان م2عاق2ا ً أو مح2دود
اإلم2كان2يّات م2لزم ب2أن يش2تغل ب2أح2د األع2مال أو امل2هن ،أل ّ
2اص2ة إذا ت2مّ
ن ال2عمل ،خ ّ2 2 2
أداؤه ب22روح الخ22دم22ة ،وف22قا ً ل22بيان22ات ح22ضرة ب22هاء اهلل ،ي22كون ن22وع 2ا ً م22ن ال22عبادة.
ف22ال ت22قتصر أه22مّ يّة االش22تغال ع22لى امل22ناف22ع امل22ا ّديّ22ة فحس22ب ،وإن22ما ه22و أم22ر م22همّ
ف2ي حّ 2د ذات2ه ،ألنّ2ه ي2ق ّرب2نا إل2ى اهلل ،وي2م ّكننا م2ن ت2فهّم ال2غاي2ة ا ّل2تي ع2يّنها ل2نا ف2ي
ه22 2ذه ال22 2حياة ال ّ 2 2دن22 2يا .وع22 2لى ه22 2ذا ي22 2كون واض22 2حا ً أ ّ
ن ت22 2وارث ال 2 2ثّروة ال ي22 2عفي
اإلنسان من واجب العمل يوميّا ً"].مترجم[
وصXّ X Xرح حXX Xضرة عXX Xبد الXX Xبهاء فXX Xي أحXX Xد ألXX XواحXX Xه" :إذا ف 22قد اإلن 22سان ال 22قدرة ع 22لى كس 22ب
الّ 2رزق ،أو أص2اب2ه ف2قر م2دق2ع ،أو أص2بح ع2اج2زاً ،ف2على األغ2نياء أو ال2وك2الء ع2ندئ2ذ
أن ي22رتّ22بوا ل22ه رات22با ً شه22ريّ 2ا ً ملعيش22ته ...وامل22قصود ب22ال22وك22الء ه22م وك22الء امل ّ 2لة ،أي
أعضاء بيت العدل"] .مترجم[ )انظر أيضا ً ّ
الشرح فقرة  162بخصوص التّس ّول(
وفXXي إجXXابXXة عXXن سXXؤال بXXخصوص مXXا إذا كXXان هXXذا الXXحكم يXXفرض عXXلى ال Xزّوج ،كXXما يXXفرض
عXXلى ال XزّوجXXة – ح Xتّى ولXXو كXXانXXت أ ّمXا ً – االشXXتغال لكسXXب الXXعيش ،أوضXXح بXXيت الXXعدل األعXXظم
بXأ ّن تXوجXيهات حXضرة بXهاء اهلل لXألحXبّاء تXقضي بXأن يشXتغلوا بXعمل يXفيدهXم ويXفيد غXيرهXم ،وأنّ
ت XXدب XXير ش XXئون امل XXنزل م XXن أك XXثر األع XXمال ش XXرفX Xاً ،وأع XXظمها م XXسئولX Xيّة ،وذو أه Xّ Xميّة أس XXاسX Xيّة
للمجتمع.
أ ّXمXا بXخصوص تXقاعXد األفXراد عXن الXعمل بXعد بXلوغXهم سXنّا ً مXع ّينة ،فXقد شXرح حXضرة ولXيّ أمXر
اهلل فXXي رسXXالXXة ُكXXتبت بXXنا ًء عXXلى تXXعليماتXXه" :أ ّ
ن ه2ذه م2سأل2ة ع2لى ب2يت ال2عدل األع2ظم أن
يس ّن لها التّشريع الالّزم ،أل ّ
ن الكتاب األقدس لم يتع ّرض لها"] .مترجم[
 -57قد ح ّرم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب <>34
Xساب XXقة ،وك XXذل XXك ف XXي ت XXقال XXيد ب XXعض امل XXجتمعات ،ع XXادة ت XXقبيل
س XXادت ف XXي ع XXدد م XXن األدي XXان ال ّ X
أيXX Xادي رجXX Xال ال ّ X XديXX Xن والXX XوجXX Xهاء تXX Xعبيرا ً عXX Xن مXX XشاعXX Xر االحXX Xترام لXX Xهم ،ودلXX Xيالً عXX Xلى االعXX Xتراف
بسXلطتهم واإلذعXان لXنفوذهXم .ولXكن ح ّXرم حXضرة بXهاء اهلل تXقبيل األيXادي ،وشXجب فXي ألXواحXه
السجود واالنحناء أمام
أيضا ً عددا ً من العادات والتّقاليد مثلّ :

٩٠

٩١

الشXرح
شXخص آخXر ،واسXتنكر ك ّXل سXلوك يظهXر فXيه اإلنXسان ذلXيالً أمXام إنXسان آخXر) .انXظر ّ X X
فقرة (58
 -58ليس الحد ان يستغفر عند احد<>34
ح ّXرم حXضرة بXهاء اهلل االعXتراف بXالخXطايXا وطXلب الXغفران مXن إنXسان آخXر ،ويXنبغي بXدالً مXن ذلXك
طXلب املXغفرة مXن اهلل سXبحانXه وتXعالXى .وذكXر حXضرة بXهاء اهلل فXي لXوح الXبشارات أ ّن "م2ثل ه2ذا
االع2تراف وط2لب امل2غفرة أم2ام إن2سان آخ2ر ي2قود إل2ى امل2هان2ة وامل2ذ ّل2ة ،واهلل ج ّ2ل ج2الل2ه
يحب لعباده ال ُّذ ّل والهوان"] .مترجم[
ال
ّ
Xصحيح فXقال فXي رسXالXة ُ XكXتبت بXناء عXلى
ووضXع حXضرة ولXيّ أمXر اهلل هXذا التّحXريXم فXي إطXاره ال ّ
تعليماته:
أي إنسان ،كما يفعل الكاثوليك أمام قساوسة طائفتهم.
ُ2
"ح ّرم علينا االعتراف إلى ّ
وحّ 2رم ع2لينا أي2ضا ً أن ن2عترف ع2لنا ً ك2ما ه2و م2تّبع ف2ي ب2عض امل2ذاه2ب الّ 2دي2نيّة .أ ّم2ا
ُ2
2فوي م 2نّا ،أو ب22وج22ود ع22يب ف22ي
إذا أردن22ا اإلق22رار ع22ن ط22يب خ22اط22ر ب22صدور خ22طأ ع2
ّ
الصفح عمّ ا بدر منّا ،فنحن أحرار في ذلك]".مترجم[
سلوكنا ،ونطلب ّ
Xص ع XXليه ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXالنّس XXبة
أوض XXح ب XXيت ال XXعدل األع XXظم أي XXضا ً ب XXأ ّن التّح XXري XXم ا ّلXX Xذي ن ّ X
لالعتراف بالخطايا ال يمنع الفرد من اإلقرار بالخطأ أثناء املشاورة ال ّدائرة تحت رعاية الهيئات
البهائ ّية .وال يمنع
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٩٢

Xتخصص ف XXي أم XXر م XXن
ه XXذا التّح XXري XXم ط XXلب الX Xنّصح م XXن ص XXدي XXق ح XXميم ،أو اس XXتشارة خ XXبير م ّ X
األمور.
 -59من النّاس من يقعد صفّ النّعال طلبا ً لصدر الجالل<>36
الشXXرق الXXقديXXمة خXXلع األحXXذيXXة والXنّعال قXXبل الّ XدخXXول إلXXى مXXجامXXع الXنّاس .ويُXXعتبر
مXXن تXXقالXXيد ّ X
الش XXرف ا ّل XXذي يج XXلس ف XXيه أع XXلى
رك XXن ال XXغرف XXة ال XXبعيد ع XXن امل XXدخ XXل ه XXو ص XXدر امل XXكان وم XXوض XXع ّX X
الXXحاضXXريXXن مXXقام Xا ً .ويجXXلس اآلخXXرون بXXترتXXيب تXXنازل Xيّ نXXحو بXXاب الXXغرفXXة حXXيث تُXXركXXت ال Xنّعال
وهو مكان جلوس ّ
أقل الحاضرين منزلة.
 -60ومنهم من يدّعي الباطن وباطن الباطن <>36
Xمسكهم به XXذا ال XXعلم ع XXن ع XXرف XXان
ت XXشير ه XXذه اآلي XXة إل XXى م ّ Xدع XXي ع XXلم ال XXباط XXن ا ّلXXذي XXن ي XXحجبهم ت ّ X
املظهXر اإللXهيّ .ووصXفهم حXضرة بXهاء اهلل فXي لXوح آخXر بXقولXه" :إ ّ
ن ا ّل2ذي2ن اع2تكفوا ع2لى
أوهامهم وأسموها الباطن أولئك ح ّقا ً من عبدة األصنام] ".مترجم[
 -61ك2م م2ن ع2بد اع2تزل ف2ي ج2زآئ2ر ال2هند وم2نع ع2ن ن2فسه م2ا احّ 2له اهلل ل2ه وح2مل
ال ّرياضات واملش ّقات <>36
هXذه اآليXات هXي فXي تحXريXم ال ّXرهXبنة وال ّXريXاضXات ال ّ
XشاقXة) .انXظر خXالصXة األحXكام واألوامXر،
Xصل حXضرة بXهاء اهلل هXذه األحXكام فXي الXكلمات الXفردوسXيّة بXقولXه" :إنّ
رابXعا ً :د :1 :ذ( وقXد ف ّ
ّ
الشا ّقة
االنزواء وال ّرياضات
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٩٣

ال ت22فوز ب22عزّ ال22قبول" ،وأه XXاب ب XXأول XXي األل XXباب أن ي XXنظروا "إل22ى م22ا ه22و س22بب ال ّ 2روح
2وج22ه ب22عضهم اآلخ22ر إل22ى
وال ّ 2ري22حان" .وأم XXر ا ّلXXذي XXن س XXكنوا "ف22ي ك22هوف ال22جبال وتّ 2
ال2قبور ف2ي الّ 2ليال2ي" أن يXتركXوا مXا عXندهXم وأالّ يحXرمXوا أنXفسهم ع ّXما خXلق اهلل لXهم مXن نXعم
ال ّ Xدن XXيا .أ ّم XXا ف XXي ل XXوح ال XXبشارات ف XXعلى ال Xّ Xرغ XXم م XXن أ ّن ح XXضرة ب XXهاء اهلل ك Xّ Xرم أع XXمال ال Xّ Xره XXبان
والقسيسXني فXإنّXه حXثّهم عXلى أن "يخ2رج2وا م2ن االن2زواء إل2ى س2عة ال2فضاء ،ويش2تغلوا
ّ
ب2ما ي2نفعهم وي2نتفع ب2ه ال2عباد" ،وأذنّ2ا ال ّ
2كل ب2ال2تّز ّوج ،ليظه2ر م2نهم م2ن ي2ذك2ر اهلل
ورب الكرسيّ ال ّرفيع]".مترجم[
رب ما يُرى وما ال يُرى
ّ
ّ
 -62من يدّعي امرا ً قبل اتمام الف سنة كاملة <>37
تXمت ّد دورة حXضرة بXهاء اهلل إلXى ظXهور املظهXر اإللXهيّ الXتّالXي ،ولXن يXتح ّقق ذلXك قXبل ألXف سXنة
كXامXلة عXلى األقXل .وحXذّر حXضرة بXهاء اهلل تXفسير هXذه اآليXة بXما يXخالXف ظXاهXرهXا ،وحّ Xدد فXي
2سنوات األل2ف ت2تأ ّل2ف م2ن اث2ني عش2ر
أحXXد ألXXواحXXه املXXباركXXة أنّ" :ك ّ2ل س2نة م2ن ه2ذه ال ّ
شه22را ً م22مّ ا ن 2زّل ف22ي ال22فرق22ان ،أو ت22سعة عش22ر شه22راً ،ك2ّ 2ل شه22ر م22نها ت22سعة عش22ر
يوما ً ممّ ا نزّل في كتاب البيان] ".مترجم[
بXدأت دورة حXضرة بXهاء اهلل فXي سXجن "سXياه چXال" بطهXران فXي تشXريXن األ ّول )أكXتوبXر( مXن
ع XXام 1852م ،وم XXن ه XXذا ال Xتّاري XXخ ت XXبدأ ع ّ Xدة األل XXف ع XXام ا ّل XXتي ي XXجب ان XXقضاؤه XXا ق XXبل م XXجيء
املظهر اإللهيّ التّالي.
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٩٤

السّ 2ر وف22ى ه22ذا امل22نظر
ّ2
 -63ه22ذا م22ا اخ22برن22اك22م ب22ه اذ ك 2نّا ف22ى ال22عراق وف22ى ارض
املنير <>37
السّ 2ر" ،هXي إشXارة إلXى مXديXنة أدرنXة ،و"ه2ذا امل2نظر امل2نير" هXي إشXارة إلXى مXديXنة
ّ2
"أرض
ع ّكاء.
 -64م 22ن ال2 2نّاس م 22ن غّ 2 2رت 22ه ال 22علوم… واذا س 22مع ص 22وت ال2 2نّعال ع 22ن خ 22لفه ي 22رى
نفسه اكبر من نمرود<>41
Xسير عXXلى بXXعد خXXطوات
مXXن تXXقالXXيد ّ X
الشXXرق أن يُظهXXر أتXXباع ال XزّعXXيم ال ّ XديXXني احXXترامXXهم لXXه بXXالّ X
خلفه.
 -65نمرود<>41
"ن22مرود" ا ّلXXذي تXXذكXXره اآليXXة هXXو فXXي ُعXXرف املسXXلمني والXXيهود املXXلك ا ّلXXذي جXXاءه إبXXراهXXيم عXXليه
السالم ،فعتا وأضحى رمزا ً للغرور والتّكبّر.
ّ
 -66االغصان <>42
Xصن لXغ ًة ك ّXل مXا انXشعب مXن أصXل ّ
الشجXرة .وقXد أطXلق حXضرة بXهاء اهلل
"األغ2صان" جXمع ُغ ْ
ك XXلمة "األغ 22صان" ع XXلى س XXالل XXته م XXن الX Xذّك XXور .وله XXذا الX Xتّعيني آث XXار ه XXام XXة ال ت XXقتصر ع XXلى
الش XXرح ف XXقرة
صرف ف XXي األوق XXاف فحس XXب ب XXل ت XXتع ّدى ذل XXك إل XXى م XXوض XXوع خ XXالف XXته )ان XXظر ّX X
ال Xت ّ ّ
 (145وخXالفXة حXضرة عXبد الXبهاء .وقXد ع ّXني حXضرة بXهاء اهلل فXي "كXتاب عهXدي" ابXنه الXبكر،
وعني حضرة
حضرة عبد البهاء ،ليكون مركز العهد وامليثاق ،وليتو ّلى رئاسة ال ّدين من بعده.
ّ
عبد البهاء بدوره في "ألواح الوصايا"
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٩٥

سبطه البكر ،شوقي أفندي ،ليحمل أعباء والية أمر اهلل ورئاسة ال ّدين من بعده.
فXآيXات الXكتاب األقXدس هXذه قXد د ّبXرت سXلفا ً أمXر الXخالفXة بXأغXصان مXختاريXن ،وبXالXتّالXي قXيام
وعجXلت وفXاة حXضرة ولXيّ أمXر اهلل
ّX
واليXة األمXر ،كXما تXنبّأت أيXضا ً بXاحXتمال انXقطاع سXاللXتهم.
عXام 1957م بXتحقيق هXذه الXنّبوءة ،حXيث انXقطعت سXاللXة األغXصان قXبل تXأسXيس بXيت الXعدل
األعظم) .انظر ّ
الشرح فقرة (67
 -67ترجع الى اهل البهآء<>42
تXو ّقXع حXضرة بXهاء اهلل احXتمال انXقطاع تسXلسل األغXصان قXبل قXيام بXيت الXعدل األعXظم فXأمXر
2ختصة ل22لخيرات ...ت22رج22ع إل22ى أه22ل ال22بهاء" وق XXد
ف XXي ه XXذه ال XXحال XXة ب XXأ ّن "األوق22اف امل2
ّ
وردت عXXبارة "أه2ل ال2بهاء" فXXي اآلثXXار املXXباركXXة بXXمعان مXXتع ّددة .وقXXد وصXXف حXXضرتXXه "أه2ل
ال2بهاء" فXXي هXXذا املXXقام بXXأنّXXهم "ا ّل22ذي2ن ال ي2تك ّلمون إالّ ب2عد إذن2ه وال ي2حكمون إالّ ب2ما
ح2كم اهلل ف2ي ه2ذا الّ 2لوح" ،وبXعد وفXاة حXضرة ولXيّ أمXر اهلل عXام 1957م تXو ّلXXى أيXادي أمXر
الش XXرح
اهلل ش XXئون ال ّ Xدي XXن ال XXبهائ Xيّ ح Xتّى ان XXتخاب ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ع XXام 1963م) .ان XXظر ّX X
فقرة (183
 -68ال تحلقوا رؤسكم <>44
تXXح ّبذ بXXعض الXتّقالXXيد الّ XديXXن ّية حْ Xلق الXّ Xرأس ،ومXXنع حXXضرة بXXهاء اهلل ذلXXك ،ونXXسخ بهXXذه اآليXXة املXXباركXXة
السابق في سورة الحجّ
الحكم ّ
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٩٦

الرأس) .سؤال وجواب (10
ا ّلذي أمر الحا ّج للبيت املبارك بشيراز بحلق ّ
 -69وال ينبغي ان يتجاوز عن ح ّد االذان <>44
أبXان حXضرة ولXيّ أمXر اهلل أ ّن مXنع إطXالXة شXعر ال ّXرأس إلXى مXا بXعد حّ Xد اآلذان – عXلى عXكس
Xاص بXال ّXرجXال فXقط .ولXكن تXطبيق هXذا الXحكم سXيحتاج إلXى تXفصيل
تحXريXم حXلق ال ّXرأس – خ ّ
من بيت العدل األعظم.
السارق النّفي والحبس <>45
 -70قد كتب على
ّ
ذكXXر حXXضرة بXXهاء اهلل أ ّن تXXقديXXر الXXعقوبXXة بXXما يXXتناسXXب مXXع جXXسامXXة الجXXريXXمة هXXي مXXن األمXXور
السXXرقXXة
Xختص بXXها بXXيت الXXعدل )سXXؤال وجXXواب  .(49وقXXد روعXXي فXXي تحXXديXXد عXXقوبXXات ّ X
ا ّلXXتي يX
ّ
ظروف ستسود املجتمع في املستقبل ،وعندئذ يقوم بيت العدل األعظم بتفصيلها وتطبيقها.
 -71وف22ي ال 2ثّال22ث ف22اج22علوا ف22ي ج22بينه ع22الم22ة ي22عرف ب22ها ل22ئالّ ت22قبله م22دن اهلل
ودياره<>45
Xسارق هXي تحXذيXر الXنّاس مXن نXزعXاتXه .أ ّXمXا الXتّفاصXيل
الXغايXة مXن وضXع الXعالمXة عXلى جXبني ال ّ
Xأي ش XXروط ي XXمكن إزال XXتها،
امل XXتع ّلقة ب XXطبيعة ه XXذه ال XXعالم XXة وك XXيفيّة وض XXعها ،ومّ X Xدة ح XXملها ،وب ّ X
Xيبت فXXيها بXXيت
وكXXذلXXك تحXXديXXد خXXطورة األنXXواع املXXختلفة ّ X
للسXXرقXXة فXXقد تXXركXXها حXXضرة بXXهاء اهلل لّ X
العدل األعظم حينما يحني الوقت لتطبيق هذا الحكم.
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٩٧

ّ
والفضة ال بأس عليه <>46
 -72من اراد ان يستعمل اواني الذّهب
سXمح حXضرة األعXلى فXي كXتاب الXبيان بXاسXتعمال أوانXي الXذّهXب وال ّ
Xفضة ،خXالفXا ً لXلمتّبع فXي
Xسنّة ،ال الXXقرآن الXXكريXXم .بهXXذه اآليXXة ث Xبّت جXXمال الXِ Xقدم مXXا حXXكم بXXه
اإلسXXالم بXXشأنXXها عXXمالً بXXالّ X
حضرة الباب.
والصحان<>46
الصحاف
 -73ايّاكم ان تنغمس اياديكم فى
ّ
ّ
Xخص "غXمس الXيد فXي الXطّعام" ،حXيث جXرت الXعادة
ب ّXني حXضرة ولXيّ أمXر اهلل أ ّن هXذا الXنّهي ي ّ
في أنحاء مختلفة من العالم بتناول الطّعام باليد من صحن مشترك.
 -74خذوا ما يكون اقرب الى ال ّلطافة <>46
ه XXذه أول XXى آي XXات ال XXكتاب األق XXدس ا ّلXX Xتي ي XXشير ف XXيها ح XXضرة ب XXهاء اهلل إل XXى أه Xّ Xميّة الّ X Xلطاف XXة
Xادي .فXمن مXعانXيها األنXاقXة،
والXنّظافXة .ولXكلمة الّ XلطافXة لXغ ًة عّ Xدة مXعان مXنها امل
Xعنوي ومXنها امل ّ
ّ
وال Xّ Xرق XXة ،وال Xنّظاف XXة ،وال XXكياس XXة ،واألدب ،ودم XXاث XXة ال ُ
Xسج ّية ،ك XXما
Xحس ،وك XXرم ال ّ X
خُ X Xلق ،ورف XXاه XXة ال ّ X
تXعني أيXضا ً الّ XلباقXة ،والتّهXذيXب والXنّقاء ،والXطّهارة .ويحّ Xدد سXياق الXكالم املXعنى املXقصود فXي
املواضع املختلفة من الكتاب.
 -75ليس ملطلع االمر شريك فى العصمة الكبرى<>47
Xختصون بXXالXXعصمة الXXكبرى
ذكXXر حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي لXXوح اإلشXXراقXXات أ ّن املXXظاهXXر اإللXXه ّية يX
ّ
دون غXXيرهXXم .ومXXن جXXملة مXXا ذكXXر حXXضرة عXXبد الXXبهاء فXXي شXXرح هXXذه اآليXXة املXXباركXXة ،وفXXي عXXدم
انفكاك العصمة
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الذاتيّة عن املظاهر الك ّليّة قوله:
"ف ّ
2كل م2ا ي2صدر ع2نهم ه2و ع2ني ال2حقيقة وم2طابق ل2لواق2ع ،وه2م ل2يسوا ت2حت ظ2لّ
2ساب2قة ،ف ّ
2كل م2ا ي2صدر ع2نهم ه2و ق2ول حقّ ،وك ّ2ل م2ا يُج2رون ه2و ع2مل
ّ2 2
الش2ري2عة ال ّ
صدق] ".مترجم[
 -76كتب على ّ
كل اب تربية ابنه وبنته بالعلم والخ ّ
ط<>48
ل XXم ي ِ X
Xكتف ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي أل XXواح XXه ب XXتوج XXيه ال Xنّظر إل XXى م XXسئول Xيّة األب XXويْ XXن ت XXجاه ت XXرب XXية
أوالدهما فحسب ،بل ح ّدد ّ
بكل وضوح أنّ:
"ت 22 2رب 22 2ية ال 22 2بنات وت 22 2عليمه ّن أهّ 2 2 2م م 22 2ن ت 22 2رب 22 2ية األب 22 2ناء وت 22 2عليمهم ،أل ّ
ن ال 22 2بنات
سيصبح َن يوما ً ما أمّهات ،واألمّهات ه ّن املربّيات األوليات لألطفال] ".مترجم[
ولXXذلXXك ،إن اسXXتحال عXXلى عXXائXXلة تXXعليم كXّ Xل أطXXفالXXها ،يXXلزم تXXفضيل الXXبنات أل ّن بXXفضل أ ّمXXهات
متع ّلمات تتح ّقق فوائد املعرفة في املجتمع بسرعة ونجاح.
 -77قد حكم اهلل ّ
لكل زا ٍ
ن وزانية دية مس ّلمة الى بيت العدل <>49
ٍ
"زان" و"زانXXية" يXXصدقXXان ،وفXXقا ً ملXXدلXXولXXهما الXXعام ،عXXلى الجXXماع غXXير املشXXروع
رغXXم أ ّن لXXفظيْ
الشXXرح فXقرة  36لXتعريXف
Xحصنني )انXظر ّ X
Xحصنني أو غXير ُمْ X
بXني رجXل وامXرأة سXواء وقXع مXن ُمْ X
كXXلمة الXزّنXXا( ،إالّ أ ّن حXXضرة عXXبد الXXبهاء تّ X
Xبني أ ّن الXXعقاب املحّ Xدد فXXي هXXذه اآليXXة يXXخصّ
Xفضل فّ X
غير امل ُ ْحصنني،
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م2ا ال2زّان2ي امل2حصن وال2زّان2ية امل2حصنة ف2يرج2ع ح2كمهما لتش2ري2ع ب2يت
وزاد قXائXالً" :أ ّ
العدل األعظم").انظر أيضا ً سؤال وجواب .(49
وقXد أشXار حXضرة عXبد الXبهاء فXي أحXد ألXواحXه إلXى جXانXب مXن الXعواقXب ال ّXروحXانّ Xية واالجXتماعّ Xية
ال Xنّاج XXمة ع XXن ع XXدم التّش Xبّث ب XXأه XXداب ال XXعفّة وال XXعصمة ب XXقول XXه" :م22رت22كب ال22فحشاء م22طرود
ومردود عن باب أحديّته"].مترجم[
كXXما أوضXXح حXXضرتXXه أ ّن الXXغايXXة مXXن الXXعقاب املXXذكXXور فXXي هXXذه اآليXXة هXXو أن ي Xتّضح للجXXميع أنّ
ارتXXكاب ال XزّنXXا فXXاحXXشة فXXي شXXرع اهلل ،وأ ّن الهXXدف األسXXاس Xيّ ،عXXند ثXXبوت هXXذا الجXXرم وفXXرض
الXXغرامXXة ،هXXو فXXضح أمXXر املXXذنXXبني لXXيلحقهم الخXXزي والXXعار ،كXXما أوضXXح أ ّن هXXذا ال Xتّشهير فXXي
ح ّد ذاته أعظم عقاب.
ومXن األرجXح أن يXكون بXيت الXعدل املXشار إلXيه فXي هXذه اآليXة هXو بXيت الXعدل املحّ Xليّ ،املXعروف
الروحانيّ املح ّليّ.
حاليا ً باسم املحفل ّ
 -78وه22ي ت22سعة م22ثاق22يل م22ن ال ّ 2ذه22ب وان ع22ادا م ّ 2رة اخ22رى ع22ودوا ب22ضعف الج22زآء
<>49
"امل2ثقال" لXXغ ًة ِ
املXثْل فXXي الXXوزن ،وقXXد أطXXلق فXXيما بXXعد عXXلى وحXXدة لXXلموازيXXن اخXXتلفت مXXن زمXXن إلXXى
الشXXرق األوسXXط أربXXعة وعشXXرون " ُن ُ
خXXد".
آخXXر ،ومXXن بXXلد إلXXى آخXXر .والXXوزن الXتّقليدي لXXلمثقال فXXي ّ X
أ ّمXXا املXXثقال بXXالXXحساب الXXبهائ Xيّ فXXيساوي تXXسعة عشXXر " ُن ُ
خXXد" كXXما نXXزل فXXي كXXتاب الXXبيان )سXXؤال
وجواب  .(23ووزن تسعة مثاقيل وفقا ً للحساب البهائيّ
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يساوي  32.775جراما ً أو  1.05374أونسة )أوق ّية إنجليز ّية(.
يخص عقوبة الزّنا لغير املحصنني في حالة العودّ ،
وبني صراحة أ ّن
وفيما
تفضل حضرة بهاء اهلل ّ
ّ
ك Xّ Xل غ XXرام XXة الح XXقة ت XXكون ض XXعف س XXاب XXقتها )س XXؤال وج XXواب  ،(23وه XXكذا ت XXتضاع XXف ه XXذه ال XXغرام XXة
بXXال XتّوالXXي الXXهندس Xيّ .وقXXد روعXXي فXXي فXXرض هXXذه الXXغرامXXة مXXراعXXاة ظXXروف سXXتسود املXXجتمع فXXي
املسXتقبل ،وعXند تXح ّقق هXذه الّ X
ظروف يXقوم بXيت الXعدل األعXظم بXتفصيل أحXكامXها ووضXعها مXوضXع
التّنفيذ.
 -79انّا ح ّللنا لكم اصغآء االصوات والنّغمات<>51
تّ X
Xفضل حXXضرة عXXبد الXXبهاء وأبXXان أ ّن "األن2غام وامل2وس2يقى ك2ان2ت م2ن األم2ور امل2ذم2وم2ة
ّ
الشرق"].مترجم[
عند بعض ملل
Xص صXX XريXX Xح بهXX Xذا الّ X X
Xشأن ،اعXX Xتبرت بXX Xعض فXX Xرق املسXX Xلمني
ورغXX Xم خXX Xل ّو الXX Xقرآن الXX XكريXX Xم مXX Xن نّ X X
اإلنXصات إلXى األنXغام واملXوسXيقى غXير مXباح شXرعXاً ،بXينما تXسامXح الXبعض اآلخXر بXشأنXها فXي
حدود مع ّينة ويشترطون لذلك شروطا ً
خاصة.
ّ
وفXي اآلثXار املXباركXة بXيانXات مXتع ّددة فXي ذكXر فXوائXد املXوسXيقى ،فXقد ت ّ
Xفضل حXضرة عXبد الXبهاء
م XX X Xثالً" :إ ّ
ن ف 22 2ي امل 22 2وس 22 2يقى ،ع 22 2زف2 2 2ا ً ك 22 2ان 22 2ت أم غ 22 2نا ًء ،رزق2 2 2ا ً روح 22 2ان2 2 2يّا ً ل 22 2لقلوب
واألرواح] ".مترجم[
 -80يا رجال العدل<>52
واضح في آثار ّ
كل من حضرة عبد البهاء وحضرة وليّ أمر اهلل
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أنّXه بXينما تXقتصر عXضويّXة بXيت الXعدل األعXظم عXلى ال ّXرجXال فXقط ،فXإ ّن االنXتخاب لXعضويّXة بXيوت
Xسماة اآلن املXحافXل ال ّXروحXانXيّة املXركXزيّXة واملحّ Xليّة – مXتاح ل ّ
Xكل مXن
الXعدل الXثّانXويّXة واملحّ Xليّة – وامل ّ
الرجال والنّساء.
ّ
م 22ا ال ّ 2
2شجاج وال ّ 2
2ضرب ت 22ختلف اح 22كام 22هما ب 22اخ 22تالف م 22قادي 22ره 22ما وح 22كم
 -81ا ّ
ال ّديّان ّ
لكل مقدار دية معيّنة<>56
ب XXينما أوض XXح ح XXضرة ب XXهاء اهلل ت XXناس XXب الج XXزاء م XXع شّ X Xدة اإلص XXاب XXة ،إالّ أنّ XXه ال وج XXود ل XXنصّ
Xفصل كXXيفيّة تXXقديXXر الّ XديXXة بXXالنّسXXبة لXXدرجXXات االعXXتداء املXXختلفة .فXXيرجXXع تحXXديXXد ذلXXك إلXXى بXXيت
يّ X
العدل األعظم.
الضيافة في ّ
ّ
كل شهر م ّرة واحدة<>57
 -82قد رقم عليكم
أضXحى هXذا األمXر األسXاس ا ّلXXذي عXليه تXقام ال ّ
XضيافXات الXتّسع عشXريّXة فXي الّ XديXن الXبهائXيّ.
ث ح XXضرة ال XXباب أت XXباع XXه ف XXي ك XXتاب "ال XXبيان ال XXعرب Xيّ" ع XXلى االج XXتماع م Xّ Xرة ك Xّ Xل ت XXسعة
وق XXد ح ّ X
عشXر يXومXا ً ل ّ
XلضيافXة واأللXفة .وثXبّت حXضرة بXهاء اهلل هXذا الXحكم ،وب ّXني مXا لهXذه املXناسXبات مXن
فضل في توطيد األلفة واالتّحاد.
وكXشف حXضرة عXبد الXبهاء ،ومXن بXعده حXضرة ولXيّ أمXر اهلل ،تXدريXجيّا ً عXن أه ّXميّة تXنظيم هXذه
ال ّ X
Xضياف XXات .ف XXأ ّXك XXد ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء األه Xّ Xميّة ال Xّ Xروح XXان Xيّة له XXذا االج XXتماع وم XXا ي XXسوده م XXن
خ XXشوع هلل .وع XXالوة ع XXلى م XXواص XXلة ح XXضرة ولX Xيّ أم XXر اهلل ش XXرح أه Xّ Xميّة الX Xطّاب XXع ال Xّ Xروح XXانX Xيّ
XلضيافXة الXتّسع عشXريّXة ،أبXرز الXجانXب اإلداري لهXذا االجXتماع ،فXنظّم ال ّ
واالجXتماعXيّ ل ّ
XضيافXة
Xصص ف XXيها ف XXترة ل XXلتّشاور ح XXول ش XXئون ال XXجام XXعة ال XXبهائ Xيّة ،ب XXما ف XXي ذل XXك ت XXبادل األخ XXبار
وخ ّ X
واملراسالت.
XضيافXXة ،تّ X
وفXXي ر ّد عXXلى سXXؤال بXXشأن حXXتم ّية حXXكم الّ X
Xفضل حXXضرة بXXهاء اهلل أنّXXه لXXيس فXXرض Xاً
)سXؤال وجXواب  (48وأبXان حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي رسXالXة ُكXXتبت بXتعليماتXه" :إ ّ
ن االش2تراك
2ضياف2ة ال2تّسع عش2ر ّي2ة ل2يس ف2رض2اً ،ول2كنه م2ه ّم ج2داً ،وي2نبغي ل ّ
ف2ي ال ّ
2كل مؤم2ن
الضيافة واجبا ً شخصيّا ً وامتيازا ً
ّ
خاصا ً]".مترجم[
أن يعتبر حضوره
ّ
2صيد اذك22روا اهلل اذا ً يح2ّ 2ل م22ا ام22سكن ل22كم ول22و
 -83اذا ارس22لتم ال22جوارح ال22ى الّ 2
تجدونه ميتا ً<>60
Xصيد املX Xتّبعة ف XXي األدي XXان
به XXذا ال XXحكم خX Xفّف ح XXضرة ب XXهاء اهلل ك XXثيرا ً م XXن ق XXواع XXد وأح XXكام ال ّ X
Xسهام والXXبنادق
Xصيد كXXالّ X
XسابXXقة .وذكXXر حXXضرتXXه أ ّن هXXذا الXXحكم يسXXري أيXXضا ً عXXلى آالت الّ X
الّ X
Xصيد إن وجXXد م Xيّتا ً فXXي املXXصائXXد والXXفخاخ) .سXXؤال وجXXواب
ومXXا شXXابXXهها ،ولXXكن حXّ Xرم أكXXل الّ X
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 -84ايّاكم ان تسرفوا فى ذلك<>60
Xصيد ،إالّ أنّ XXه ح Xذّر م XXن م XXغبّة اإلس XXراف ف XXيه .وس XXيتو ّلXXى ب XXيت ال XXعدل
أح Xّ Xل ح XXضرة ب XXهاء اهلل ال ّ X
الصيد.
األعظم عندما يحني الوقت املناسب تحديد اإلسراف في ّ
 -85ما قدّر لهم ح ّقا ً فى اموال النّاس<>61
أمXXر حXXضرة بXXهاء اهلل أهXXل الXXبهاء بXXإظXXهار املXXو ّدة واملXXحبّة ألهXXل بXXيته ،ولXXكنّه لXXم يXXجعل لXXهم ح ّ Xقاً
ف XXي أم XXوال الX Xنّاس .وه XXذا ي XXخال XXف املX Xتّبع ع XXند ال ّ X
Xسادة" م XXن س XXالل XXة
Xشيعة ح XXيث ي XXحصل "ال ّ X
الرسول على جزء من عائدات بيت املال.
ّ
 -86من احرق بيتا ً متعمّ دا ً فاحرقوه ومن قتل نفسا ً عامدا ً فاقتلوه <>62
Xنص شXX XريXX Xعة حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل عXX Xلى عXX XقوبXX Xة اإلعXX Xدام لجXX XرائXX Xم الXX Xقتل والحXX Xرق ،مXX Xع جXX Xواز
تّ X X
استبدالها بالحبس املؤ ّبد )انظر ّ
الشرح فقرة .(87
وب ّXني حXضرة عXبد الXبهاء فXي ألXواحXه الXفرق بXني االنXتقام والXعقاب" :إ ّ
ن البش2ر ل2يس ل2ه حقّ
االن2تقام ،أل ّ
ن االن2تقام أم2ر م2بغوض م2ذم2وم ع2ند اهلل ".وهXXدف الXXعقاب لXXيس االنXXتقام،
بXXل الXِ Xقصاص .وشXXرح حXXضرة عXXبد الXXبهاء فXXي كXXتاب املXXفاوضXXات بXXأ ّن لXXلهيئة االجXXتماعXيّة حXقّ
ِ
ِ
والردع.
القصاص من املجرم ،وغاية القصاص املنع ّ
وشرح حضرة وليّ أمر اهلل ذلك في رسالة ُكتبت بتعليماته:
"ق ّ 2رر ح22ضرة ب22هاء اهلل ف22ي ال22كتاب األق22دس اإلع22دام ع22قاب 2ا ً ل22لقتل .إالّ أنّ22ه أج22از
اس 22تبدال ع 22قوب 22ة اإلع 22دام ب 22ال 22حبس املؤبّ 22د .ف 22ال 22عقوب 22تان م 22واف 22قتان ألح 22كام
ش 22ري 22عته .وق 22د ي 22تعذّر ع 22لى ال 22بعض م2 2نّا إدراك ح 22كمة ذل 22ك ع 22ندم 22ا ال تتفق م 22ع
وج 22هة ن 22ظرن 22ا املح 22دودة .ول 22كن ق 22بول ه 22ذا ال 22حكم واج 22ب إي 22مان2 2ا ً ب 22كمال ح 22كمة
ح22ضرة ب22هاء اهلل ورح22مته وع22دال22ته ،وأنّ22ها ل22خالص ال22عال22م ب22أس22ره .أال ي22سعنا
اإلي22مان ب22أ ّ
أي إن22سان أع22دم خ22طأ،
ن اهلل س22بحان22ه وت22عال22ى س22يثيب ف22ي اآلخ22رة ّ
أض2عاف2ا ً م2ضاع2فة ع2وض2ا ً ع2مّ ا وق2ع ع2ليه م2ن ال2ظّلم؟ ال ي2مكننا رف2ض ق2ان2ون ن2اج2ع
ملج ّ 2 2 2رد أ ّ
ن ف22 2 2ي ب22 2 2عض ح22 2 2االت ن22 2 2ادرة ق22 2 2د ي22 2 2تع ّرض أح22 2 2د األب22 2 2ري22 2 2اء ل22 2 2لعقاب
خطأ] ".مترجم[
سX Xنّت
ل XXم يح ّ Xدد ح XXضرة ب XXهاء اهلل ت XXفاص XXيل ع XXقوب XXة ال XXقتل والح XXرق ،وه XXي م XXن األح XXكام ا ّل XXتي ُ X
لXXتالئXXم ظXXروف املXXجتمع فXXي املسXXتقبل ،وهXXذه ال XتّفاصXXيل وغXXيرهXXا مXXن األمXXور الXXفرع ّ Xية كXXدرجXXات
وأي الXعقوبXتني يXنبغي أن تXعتبر الXقاعXدة
الجXريXمة ،أو وجXود ظXروف مXخفّفة جXديXرة بXاالعXتبارّ ،
XسائXدة
الXعا ّمXة ،ك ّXل هXذه الXتّفاصXيل تُXركXت ل ّ
Xيبت فXيها بXيت الXعدل األعXظم ،عXلى ضXوء الXظّروف ال ّ
Xحكم حXيّز الXتّنفيذ .وكXXذلXXك تُXXرك لXXبيت الXXعدل األعXXظم تXXعيني
فXXي الXXوقXXت ا ّلXXذي يXXدخXXل فXXيه هXXذا الُ X
الطّريقة ا ّلتي ستُنفّذ بها العقوبة.
١٠٣

أ ّم XXا ف XXيما ي XXتع ّلق بج XXري XXمة الح XXرق ،ف XXإ ّن تح XXدي XXد ال XXعقوب XXة ي XXتو ّق XXف ع XXلى ن XXوع "ال XXبيت" ا ّل XXذي ت Xمّ
الجXXرم بXXني مXXن حXXرق مخXXزن Xا ً خXXاوي Xاً،
حXXرقXXه .فXXمن الXXواضXXح أ ّن هXXناك فXXرق Xا ً عXXظيما ً فXXي درجXXة ُX
وبني من أضرم النّار في مدرسة مليئة باألطفال.
 -87وان تحكموا لهما حبسا ً ابديّا ً ال بأس عليكم فى الكتاب<>62
تّ X
Xفضل حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل ر ّدا ً عXXلى سXXؤال حXXول هXXذه اآليXXة بXXأنّXXه عXXلى الXّ XرغXXم مXXن أ ّن الXXكتاب
Xسجن املXؤ ّبXد ،وبXذلXك
األقXدس قXد ذكXر عXقوبXة اإلعXدام إالّ أنّXه أجXاز شXرعXا ً اسXتبدالXها بXعقوبXة ال ّ
XصارمXXة .ث ّ Xم أضXXاف إلXXى ذلXXك" :إ ّ
ن ح2ضرة
يXXمكن ال Xتّخفيف كXXثيرا ً مXXن ش ّ Xدة تXXلك الXXعقوبXXة الّ X
ب2هاء اهلل ق2د ت2رك ل2نا ال2خيار ،وب2ذل2ك أطلق ل2نا حّ 2ريّ2ة ال2تّقدي2ر ض2من الح2دود ا ّل2تي
نص عليها الكتاب]".مترجم[
ّ
Xبني كXXيفيّة تXXنفيذ هXXذه األحXXكام يXXكون لXXبيت الXXعدل األعXXظم أن يXXسنّ
أي تXXفصيل يّ X
ولXXعدم وجXXود ّ
مستقبالً التّشريع الالّزم لذلك.
 -88قد كتب اهلل عليكم النّكاح <>63
س2نّة ال2نّكاح وج2علها ح2صن ًا
ذكXر حXضرة بXهاء اهلل فXي أحXد ألXواحXه أ ّن اهلل تXعالXى "سّ 2ن ُ2
للنّجاح والفالح".
أوج XXزت "خ XXالص XXة أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس وأوام XXره" أح XXكام الX Xزّواج وش XXروط XXه ال XXواردة ف XXي
الXكتاب األقXدس ورسXالXة "سXؤال وجXواب" )انXظر خXالصXة األحXكام واألوامXر رابXعا ً :ج :بXند :1أ
الخXX Xطبة
 ص( وان XX Xظر ك XX Xذل XX Xك )س XX Xؤال وج XX Xواب  3و 13و 46و 50و 84و (92وف XX Xي أح XX Xكام ِX)س XXؤال وج XXواب  (43وف XXي امله XXر )س XXؤال وج XXواب  12و 26و 39و 47و 87و (88وف XXي ح XXكم
غXياب أحXد الXزّوجXني )سXؤال وجXواب  4و (27وفXي ظXروف مXختلفة أخXرى )سXؤال وجXواب 12
و) .(47انظر أيضا ً ّ
الشرح فقرة .(99-89
 -89ايّ2اك2م ان ت2جاوزوا ع2ن االث2نتني وا ّل22ذي اق2تنع ب2واح2دة م2ن االم2آء اس2تراح2ت
نفسه ونفسها<>63
Xص الXكتاب األقXدس يXوحXي ظXاهXرا ً بXإبXاحXة تXع ّدد الXزّوجXات ،ت ّ
Xفضل حXضرة بXهاء اهلل
رغXم أ ّن ن ّ
بXأ ّن ال ّXراحXة والXقناعXة وال ّXرضXا تXتح ّقق فXي الXزّواج بXواحXدة .وأ ّ XكXد فXي مXكان آخXر أه ّXميّة سXعي
اإلنسان "لجلب ال ّراحة واالطمئنان لنفسه ولشريك حياته"] .مترجم[

١٠٤

Xص الXكتاب
وأوضXح حXضرة عXبد الXبهاء ،ا ّلXذي عXيّنه حXضرة بXهاء اهلل مXبيّنا ً آليXات الXكتاب ،أ ّن ن ّ
األقXدس فXي الXواقXع يXأمXر بXاالكXتفاء بXزوجXة واحXدة .وشXرح ذلXك فXي عXدد مXن ألXواحXه ،مXن ذلXك
قوله:
"اع2لمي أ ّ
ن ش2ري2عة اهلل ال ت2جوّز ت2عدّد ال2زّوج2ات ألنّ2ها صّ 2رح2ت ب2ال2قناع2ة ب2واح2دة
وشَ 2 2رط ال2 2زّوج 22ة ال2 2ثّان 22ية ب 22القس 22ط وال 22عدال 22ة ب 22ينهما ف 22ي ج 22ميع امل 22رات 22ب
م 22نها2َ ،
م22 2ا ال 22عدل والقس 22ط ب 22ني ال2 2زّوج 22تني م 22ن املس 22تحيل وامل 22متنعات،
واألح 22وال .ف 22أ ّ
وتعليق ه2ذا األم2ر ب2شيء م2متنع ال2وج2ود ،دل2يل واض2ح ع2لى ع2دم ج2وازه ب2وج2ه
من الوجوه ،فلذلك ال يجوز إالّ امرأة واحدة ّ
لكل إنسان"...
تXع ّدد الXزّوجXات مXن أقXدم األمXور املXتّبعة لXدى الXجانXب األعXظم مXن البشXريّXة .وقXد بXدأ اإلعXداد
Xسيّد املXسيح مXثالً،
لXالكXتفاء بXزوجXة واحXدة يXأخXذ طXريXقه تXدريXجيّا ً بXفضل املXظاهXر اإللXهيّة .فXال ّ
لXXم يحXّ Xرم تXXع ّدد ال XزّوجXXات ،ولXXكنّه ألXXغى ال Xطّالق إالّ فXXي حXXالXXة ال XزّنXXا .وح ّ Xدد محXّ Xمد رسXXول اهلل
عXXدد ال XزّوجXXات بXXأربXXعة ولXXكنّه شXXرط تXXع ّدد ال XزّوجXXات بشXXرط الXXعدل ،وعXXاد فXXأجXXاز ال Xطّالق .أ ّمXXا
ح XXضرة ب XXهاء اهلل ا ّل XXذي ن XXزل XXت ت XXعال XXيمه ف XXي ب XXيئة إس XXالم Xيّة ،ف XXقد ش Xّ Xرع م XXبدأ ال Xزّواج ب XXواح XXدة
Xتدرج عXن مXقاصXد شXريXعته .وبXما
تXدريXج ّيا ً وفXقا ً ملXقتضيات الXحكمة ،وعXمالً بXمبدأ الXكشف امل ّ
مفسXXر م XXعصوم ألح XXكام ك XXتاب XXه ،أت XXاح ل XXحضرت XXه أن
ّX
أ ّن ح XXضرة ب XXهاء اهلل ت XXرك أت XXباع XXه ف XXي ظ Xّ Xل
Xنتني فXXي الXXكتاب األقXXدس ،ولXXكن يXXق ّيده بشXXرط مّ Xكن حXXضرة عXXبد
يXXبيح فXXي الXظّاهXXر الXزّواج بXXاثْ X
البهاء فيما بعد من اإلفصاح عن حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة.
 -90من اتّخذ بكرا ً لخدمته ال بأس عليه<>63
Xلرج XXل أن يس XXتخدم ب XXكرا ً لخ XXدم XXته .ول XXم ي XXكن ذل XXك ج XXائ XXزا ً م XXن ق XXبل ف XXي
أج XXاز ح XXضرة ب XXهاء اهلل ل ّ X
عXرف مXذهXب ال ّ
Xشيعة ،مXا لXم يXعقد ال ّXرجXل زواجXه عXلى خXادمXته .ويXؤ ّXكXد حXضرة بXهاء اهلل أ ّن كXلمة
"لخ22دم22ته" امل XXشار إل XXيها ف XXي اآلي XXة امل XXبارك XXة ت XXعني "األع22مال ا ّل22تي ي22قوم ب22ها غ22يره22ا م22ن
الخ2دم ع2ادة ،ك2بارا ً وص2غاراً ،ف2ي م2قاب2ل أج2ر" )سXXؤال وجXXواب  .(30فXXال حXXقّ للمخXXدوم
أن ت XXكون ل XXه أ ّي XXة ع XXالق XXة ج XXنس ّية م XXع خ XXادم XXته .وله XXذه ال XXخادم XXة ال XXبكر "م22تى أرادت ال ّ 2زواج
الح ّريّة في اختيار زوجها بنفسها ،ألن اقتناء اإلماء حرام").سؤال وجواب .(30
 -91هذا من امري عليكم اتّخذوه النفسكم معينا ً <>63
مXع أ ّن حXضرة بXهاء اهلل أمXر بXالXزّواج فXي الXكتاب األقXدس ،إالّ أنّXه ب ّXني أنّXه لXيس فXرضXا ً )سXؤال
وجXXواب  .(46وصXّ Xرح حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل أيXXضا ً فXXي رسXXالXXة ُكXXتبت بXXنا ًء عXXلى تXXعليماتXXه" :إنّ
2أي ح2ال م2ن األح2وال إل2زام2يّا ً" ،وأ ّكXXد أنّ" :ل2لفرد ن2فسه – ف2ي ن2هاي2ة
الّ 2زواج ل2يس ب ّ
األمر – أن يق ّرر ما إذا كان يرغب في حياة عائليّة ،أو يريد أن يعيش أعزبا ً".
Xطر أن
Xطر شXXخص لXXلتريّXXث زمXXنا ً طXXويXالً قXXبل الXXعثور عXXلى زوج ،أو إذا اضّ X
وعXXلى هXXذا إذا اضّ X
يبقى أعزباً ،فال يعني ذلك أنّه لم يح ّقق الهدف من حياته ،فهذا الهدف أساسا ً روحانيّ.

١٠٥

 -92انّا ...ع ّلقناه باذن االبوين <>65
شرح حضرة وليّ أمر اهلل هذا ّ
الشرط في رسالة ُكتبت بنا ًء على تعليماته جاء فيها:
2وي ال2 2طّرف 22ني ل 22صحّ ة
"اش 22ترط ح 22ضرة ب 22هاء اهلل ص 22راح 22ة رض 22اء األح 22ياء م 22ن أب ّ 2
الش22رط س 22واء ك 22ان 22وا ب 22هائ2 2يّني أو غ 22ير
ّ2
ان 22عقاد ال2 2زّواج ال 22بهائ2 2يّ .ويس 22ري ه 22ذا
ب2هائ2يّني ،وس2واء ك2ان2وا م2ط ّلقني م2نذ زم2ن ،أو غ2ير م2ط ّلقني .ل2قد سّ 2ن ح2ضرة ب2هاء
اهلل ه2ذا ال2حُ كم امل2تني ل2يوطّ2د بُ2نية امل2جتمع ،ويُ2قوّي أواص2ر ال2عائ2لة ،وي2بعث ف2ي
ن 22فوس األب 22ناء االح 22ترام واالع 22تراف ب 22الج 22ميل ألول 22ئك ا ّل 22ذي 22ن ج 22اءوا ب 22هم إل 22ى
الحياة ،وأطلقوا أرواحهم في ِرحلتها األبديّة نحو بارئها"] .مترجم[
الصهار االّ باالمهار<>66
 -93ال يح ّقق
ّ
أوج XXزت "خ XXالص XXة أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس وأوام XXره" أح XXكام امله XXر )ان XXظر خ XXالص XXة األح XXكام
واألوامر رابعا ً :ج :1 :ي( وأصولها في كتاب البيان.
ي XXدف XXع ال XXعري XXس امله XXر ل XXلعروس وق XXدره ت XXسعة عش XXر م XXثقاالً م XXن ال ّ Xذه XXب أله XXل امل XXدن ،وم XXثلها م XXن
الّ X
الشXXرح فXXقرة  .(94وإن تXXع ّذر عXXلى ال Xزّوج دفXXع املهXXر كXXام Xالً وقXXت
Xفضة ألهXXل الXXقرى )انXXظر ّ X
القران ،جاز له أن يس ّلم العروس التزاما ً سند ّيا ً في مجلس العقد) .سؤال وجواب (39
لXقد أعXاد حXضرة بXهاء اهلل تحXديXد مXضمون كXثير مXن املXفاهXيم والXتّقالXيد والXنُّ ُ
ظم الXقديXمة لXتأخXذ
Xقليدي قXXديXXم جXXدا ً ُعXXرف فXXي بXXيئات كXXثيرة
مXXعنىً جXXديXXداً ،مXXن ذلXXك مXXفهوم املهXXر .فXXاملهXXر نXXظام تX
ّ
وأخ XXذ ص XXورا ً م XXختلفة .ف XXفي ب XXعض ال XXبالد ي XXدف XXع وال XXدا ال XXعروس امله XXر إل XXى ال Xزّوج ،وف XXي ب XXالد
Xوي الXعروس ،و ُيXعرف املهXر اصXطالحXا ً "بXأجXر الXعروس" .وفXي
أخXرى يXدفXع الXزّوج املهXر إلXى أب ّ
كال الحالني يكون مقدار املهر باهظا ً .أ ّمXا ما سنّه حضرة بهاء اهلل ف ُيزيل ّ
كل هذا االختالف،
Xزي يXXتمثّل فXXي هXXد ّيXXة ،ذات قXXيمة مXXاد ّيXXة محXXدودةُ ،يXXق ّدمXXها الXXعريXXس
ويXXح ّول املهXXر إلXXى شXXيء رمّ X
إلى عروسه.
 -94ق22د ق 2دّر ل22لمدن ت22سعة عش22ر م22ثقاالً م22ن ال 2ذّه22ب االب22ري22ز ول22لقرى م22ن الّ 2
2فضة
<>66
بني حضرة بهاء اهلل أ ّن ِ
العبرة في تحديد املهر هي باملوطن ال ّدائم للزّوج ،ال العروس).سؤال
ّ
وجواب  87و(88
95

١٠٦

 -95وم2ن اراد ال2زّي2ادة حّ 2رم ع2ليه ان ي2تجاوز ع2ن خ2مسة وت2سعني م2ثقاالً… وا ّل2ذي
اقتنع بالدّرجة االولى خير له فى الكتاب <>66
ر ّد ح XX Xضرة ب XX Xهاء اهلل ع XX Xلى اس XX Xتفسار ب XX Xخصوص امله XX Xر ف ّ X X
Xتفضل":م22 2ا ن 2 2زّل ف22 2ي ال22 2بيان
بخصوص املهر مُجرى ومُمضى.
ول 22كن م 22ا ج 22اء ذك 22ره ف 22ي ال 22كتاب األق 22دس ه 22و ال2 2دّرج 22ة األول 22ى ،أي ت 22سعة عش 22ر
م22ثقاالً م22ن الّ 2
2ب إل22ى اهلل إن
2فضة ،وه22و م22ا ح 2دّده ال22بيان أله22ل ال22قرى .وه22ذا أحّ 2
ق2بله ال2طّرف2ان .ال2قصد ه2و راح2ة ال ّ
2كل ،و ُوص2لة واتّ2حاد ال2نّاس .ل2ذا ،كّ 2لما ك2ثرت
امل22 2داراة ف22 2ي ه22 2ذه األم22 2ور ك22 2ان ذل22 2ك أح22 2سن ...ع22 2لى أه22 2ل ال22 2بهاء أن ي22 2عام22 2لوا
وي22عاش22روا ب22عضهم ال22بعض بّ 2
2وج22هوا ت22فكيره22م مل22ا يح ّقق
2كل م22حبّة وص22فاء .ويّ 2
خاصة أحبّاء اهلل] ".مترجم[
نفع العموم
ّ
ول ّ
خص حضرة عبد البهاء بعض قواعد تحديد املهر بقوله:
"أله2ل امل2دن أن ي2دف2عوا امله2ر ب2ال2ذّه2ب ،وأله2ل ال2قرى أن ي2دف2عوه ب2ال ّ
2فضة .وال2قدر
ي22 2تو ّق22 2ف ع22 2لى م22 2قدرة ال 2 2زّوج ،إن ك22 2ان ف22 2قيرا ً ي22 2دف22 2ع م22 2قدار "واح22 2د"· ،وإن ك22 2ان
م2تواض2ع ال2حال ي2دف2ع ض2عف "واح2د" ،وإن ك2ان م2قتدرا ً ف2ثالث2ة أض2عاف "واح2د"،
وإن ك2ان م2وس2را ً ف2أرب2عة أض2عاف "واح2د" ،وإن ك2ان واف2ر ال2ثّراء فخ2مسة أض2عاف
"واح2د" .األم2ر ف2ي ال2حقيقة م2نوط ب2ما يتّفق ع2ليه ال2زّوج وال2زّوج2ة واألب2وان ،ك2لّ
ما يُتّفق عليه يجب إجراؤه] ".مترجم[
وأوصXى حXضرة عXبد الXبهاء األحXبّاء فXي الّ Xلوح ذاتXه أن يXرجXعوا بXشأن تXنفيذ هXذا الXحكم إلXى
Xشارع وه XXو ب XXيت ال XXعدل األع XXظم .وأض XXاف م XXؤ ّXك XXدا ً" :إ ّ
ال ّ X
ن ت22لك ال22هيئة م22نوط ب22ها ت22نفيذ
األحكام ،وتقوم بس ّن ما يلزم ممّ ا لم يرد ذكره في كتاب اهلل]".مترجم[
 -96ق2د ك2تب اهلل ل ّ
2كل ع2بد اراد الخ2روج م2ن وط2نه ان ي2جعل م2يقات2ا ً ل2صاح2بته ف2ى
ايّة مدّة اراد <>67
أبXXان حXXضرة بXXهاء اهلل أنّXXه إذا رحXXل ال Xزّوج دون أن يح ّ Xدد لXXزوجXXته مXXوعXXدا ً لXXعودتXXه – مXXع عXXلمه
بXحكم الXكتاب األقXدس – ثّ Xم انXقطعت أخXباره وفXقد ك ّXل أثXر لXه ،حXقّ لXزوجXته بXعد تXربّXصها عXامXاً
كXامXالً أن تXتز ّوج بXآخXر .أ ّXمXا إذا لXم يXكن الXزّوج عXلى عXلم بXحكم الXكتاب ،كXان عXلى الXزّوجXة أن
تصبر حتّى تأتيها أخباره )سؤال وجواب .(4

·

املقصود باالصطالح "واحد" هو وحدة الوزن وهي تساوي تسعة عشر مثقاالً.
١٠٧

 -97ف 22لها ت 22ربّ 22ص ت 22سعة اشه 22ر م 22عدودات وب 22عد اك 22مال 22ها ال ب 22أس ع 22ليها ف 22ي
اختيار ال ّزوج <>67
إذا تخّ Xلف الXزّوج عXن املXوعXد ا ّلXXذي حّ Xدده لXرجXوعXه ولXم يXخبر زوجXته بXتأخXيره ،كXان عXلى زوجXته
حXٍّ Xل مXXن أن تXXختار لXXنفسها زوج Xا ً آخXXر،
أن تXXصبر تXXسعة شXXهور ،وبXXعد انXXقضائXXها تXXكون فXXي ِX
الش XXرح ف XXقرة  147ب XXخصوص ال Xتّقوي XXم
وإن ك XXان م XXن األف XXضل أن ت XXصبر م ّ Xدة أط XXول).ان XXظر ّX X
البهائيّ(
وقXد ذكXر حXضرة بXهاء اهلل أنّXه إذا بXلغ الXزّوجXة ،فXي أثXناء انXتظارهXا ،خXبر مXوت زوجXها أو قXتله،
ح XXقّ ل XXها الX Xزّواج ب XXعد ان XXقضاء ت XXسعة ش XXهور )س XXؤال وج XXواب  .(27وق XXد ش XXرح ح XXضرة ع XXبد
ال XXبهاء ف XXي أح XXد أل XXواح XXه" :أ ّ
ن ان22تظار ال 2زّوج22ة ت22سعة أشه22ر ب22عد وص22ول خ22بر ق22تل
زوج22ها أو وف22ات22ه يتع ّلق ب22ال 2زّوج ال22غائ22ب ع22ند م22وت22ه ،وال ينطبق ه22ذا ال22حكم إذا
مات ال ّزوج في داره] ".مترجم[
 -98لها ان تأخذ املعروف<>67
ح ّدد حضرة بهاء اهلل لفظة "املعروف" في هذا املقام ،باالصطبار) .سؤال وجواب (4
 -99العدلني<>67
أب XXان ح XXضرة ب XXهاء اهلل أ ّن ال ّ X
2صيت ب22ني ال22عباد"،
Xشاه XXد ال XXعدل م XXن يX Xتّصف "ب22حسن الّ 2
أي ح2زب ك2ان2وا م2قبول2ة ل2دى
ولXXيس شXXرطXا ً أن يXXكون بXXهائXXيا ً أل ّن "ش2هادة ع2باد اهلل م2ن ّ
العرش") .سؤال وجواب .(79
 -100وان ح22دث ب22ينهما ك22دورة او ك22ره ل22يس ل22ه ان ي22ط ّلقها ول22ه ان ي22صبر س22نة
كاملة<>68
الXطّالق فXي الّ XديXن الXبهائXيّ مXذمXوم ذ ّمXا ً عXظيما ً .ولXكن إن حXدثXت كXدورة أو كXره بXني الXزّوجXني
ي XXجوز ال Xطّالق ب XXعد االص XXطبار س XXنة ك XXام XXلة ،ي XXلتزم ال Xزّوج ف XXي أث XXنائ XXها ب XXنفقة أوالده وزوج XXته،
وعXXلى ال XطّرفXXني أن يXXسعيا طXXوالXXها لXXتسويXXة الXXخالف بXXينهما .وذكXXر حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل بXXأنّ
أي ال2طّرف2ني أ ّ
لّ X
ن ه2ناك ض2رورة
Xكل مXXن ال Xزّوج وال XزّوجXXة حXXقّ طXXلب ال Xطّالق إذا مXXا "ش2عر ّ
قصوى لذلك"].مترجم[
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تXX Xناول حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل فXX Xي رسXX XالXX Xة "سXX Xؤال وجXX Xواب" عXX Xددا ً مXX Xن الXX XقضايXX Xا املXX Xتع ّلقة بXX Xسنة
االص XXطبار ،وإج XXرائ XXها )س XXؤال وج XXواب  ،(12وتح XXدي XXد ب XXداي XXتها )س XXؤال وج XXواب  19و،(40
وشXXروط ال XتّراضXXي أثXXناءهXXا )سXXؤال وجXXواب  ،(38ودور كXّ Xل مXXن الّ X
Xشهود وبXXيت الXXعدل املح ّ Xلي
)سXؤال وجXواب  73و .(98وفXيما يXتع ّلق بXال ّ
وضXح بXيت الXعدل األعXظم أ ّن املXحافXل
Xشهود فXقد ّ X X X
الروحان ّية املح ّل ّية تقوم في الوقت الحاضر بدور ّ
الشهود في قضايا الطّالق.
ّ
وق XXد أوج XXزت "خ XXالص XXة أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس وأوام XXره" ت XXفاص XXيل أح XXكام الX Xطّالق) .ان XXظر
خالصة األحكام واألوامر رابعا ً :ج :بند :2أ-ط(
 -101قد نهاكم اهلل عمّ ا عملتم بعد طلقات ثلث<>68
الش XXري XXعة اإلس XXالم ّ Xية امل XXنزّل ف XXي ال XXقرآن ال XXكري XXم
ت XXشير ه XXذه اآلي XXة ال XXكري XXمة إل XXى أح XXد أح XXكام ّX X
وي XXقضي ب XXأنّ XXه ف XXي ظ XXروف م XXعيّنة ال ي XXمكن ل XXلزّوج أن ي XXر ّد م XXط ّلقته إالّ إذا ت XXز ّوج XXت ب XXآخ XXر ثX Xمّ
طُ ّلقت منه .وهذا هو العمل ا ّلذي نهى عنه حضرة بهاء اهلل).سؤال وجواب (31
 -102وا ّل22 2ذي ط ّلق ل 22ه االخ 22تيار ف 22ي الّ 2 2رج 22وع ب 22عد ان 22قضآء ك 2ّ 2ل شه 22ر ب 22امل 22ودّة
وال ّرضآء ما لم تستحصن ...ا ّ
ال بعد امر مبني <>68
ذكXXر حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي رسXXالXXة ُكXXتبت بXXنا ًء عXXلى تXXعليماتXXه بXXأ ّن عXXبارة "ان22قضاء ك 2لّ
شه2ر" ال تXXعني تحXXديXXدا ً زمXXنيّاً ،وأ ّن مXXن املXXمكن لXXلمط ّلقني أن يج ّ Xددا رابXXطتهما بXXزواج جXXديXXد
أي وقت ،شريطة أالّ يكون أحدهما قد ارتبط بزواج آخر.
في ّ
 -103قد حكم اهلل بالطّهارة على مآء النّطفة <>74
سXاد فXي عXدد مXن املXذاهXب الّ XديXن ّية اعXتقاد يXعتبر مXاء الXنّطفة نXجسا ً .وقXد ألXغى حXضرة بXهاء
اهلل هذا املفهوم) .انظر ّ
الشرح فقرة (106
تمسكوا بحبل ال ّلطافة <>74
-104
ّ
ذكXر حXضرة عXبد الXبهاء فXي شXأن الّ XلطافXة" :إ ّ
ن ال2تّنزي2ه وال2تّقدي2س وال2نّظاف2ة والّ 2لطاف2ة
ه2ي م2ن أس2باب ع2لوّ ال2عال2م اإلن2سان2يّ وت2ر ّق2ي ح2قائق اإلم2كان ".ثّ Xم قXال" :م2ع أنّ
ال2 2 2نّظاف 22 2ة ال2 2 2ظّاه 22 2رة أم 22 2ر يتع ّلق ب 22 2الجس 22 2د ،إالّ أ ّ
ن ل 22 2ها ت 22 2أث 22 2يرا ً ش 22 2دي 22 2دا ً ع 22 2لى
ال ّروحانيّات] ".مترجم[)انظر أيضا ً ّ
الشرح فقرة (74
 -105طهّروا ّ
كل مكروه باملآء ا ّلذي لم يتغيّر بالثّلث <>74
تXشير كXلمة "الXثّالث" إلXى خXواص املXاء ،وهXي الّ Xلون والّ X
طعم وال ّXرائXحة .وقXد زاد حXضرة بXهاء اهلل
ف XXي ب XXيان أوص XXاف امل XXاء "ال22بكر" وم XXتى ي XXكون املس XXتعمل م XXنه غ XXير ص XXال XXح ل XXالغ XXتسال )س XXؤال
وجواب .(91
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 -106رفع اهلل حكم دون الطّهارة عن ّ
كل االشيآء وعن ملل اخرى<>75
ألXXغى حXXضرة بXXهاء اهلل فXXكرة ال XنّجاسXXة املXXقترنXXة بXXبعض األفXXراد واألشXXياء ،وهXXي فXXكرة كXXانXXت
تXXأخXXذ بXXها ع ّ Xدة طXXوائXXف ديXXن ّية ومXXجتمعات قXXبل ّية قXXديXXمة ،إذ أعXXلن حXXضرتXXه أ ّن بXXظهوره املXXبارك
الش XX Xرح ف XX Xقرة  12و20
"ق22 2د انغمس22 2ت األش22 2ياء ف22 2ي بح22 2ر ال 2 2طّهارة) ".ان XX Xظر أي XX Xضا ً ّX X
و.(103
 -107ا ّول ال ّرضوان <>75
ت XXشير ه XXذه اآلي XXة امل XXبارك XXة إل XXى وص XXول ح XXضرة ب XXهاء اهلل وأص XXحاب XXه إل XXى ح XXدي XXقة "ال Xنّجيبيّة"
بXXالXXقرب مXXن مXXديXXنة بXXغداد ،ا ّلXXتي أطXXلق عXXليها الXXبهائ Xيّون فXXيما بXXعد اسXXم "حXXديXXقة الXّ XرضXXوان".
وكXان وصXول حXضرتXه إلXى هXذه الحXديXقة فXي الXيوم الXحادي والXثّالثXني بXعد نXيروز عXام 1863م
أي فXي شهXر نXيسان )إبXريXل( مXن ذلXك الXعام ،وهXو ابXتداء الXفترة ا ّلXتي أعXلن فXيها حXضرة بXهاء
اهلل بXعثته املXباركXة عXلى أصXحابXه .ت ّ
Xفضل حXضرتXه بXالXتّنويXه إلXى تXلك الXفترة فXي أحXد ألXواحXه:
"أيّ22ام ف22يها ظه22ر ال22فرح األع22ظم" .ووصXXف حXXديXXقة الXّ XرضXXوان بXXأنّXXها "م22قام ف22يه تج ّ 2لى
ب2اس2م الّ 2رح2من ع2لى م2ن ف2ي اإلم2كان" .ومXXكث حXXضرتXXه فXXي هXXذه الحXXديXXقة اثXXني عشXXر
يXومXا ً قXبل ال ّXرحXيل إلXى "اسXتنبول" )اآلسXتانXة( ا ّلXتي نXفي إلXيها بXعد ذلXك .ويُXحتفل سXنويXا ً بهXذه
املXناسXبة فXي عXيد ال ّXرضXوان ا ّلXXذي يXدوم اثXني عشXر يXومXاً ،وا ّلXXذي وصXفه حXضرة ولXيّ أمXر اهلل
بأنّه "أعظم األعياد البهائيّة وأقدسها").انظر ّ
الشرح فقرة  138و(140
 -108البيان <>77
أنXزل كXتاب الXبيان وهXو أ ّم الXكتاب لXدورة حXضرة الXباب ومخXزن أحXكامXه وأوامXره فXي قXسمني:
"الXXبيان الXXفارسXيّ" ويXXحتوي عXXلى الجXXزء األكXXبر مXXن شXXريXXعته ،و"الXXبيان الXXعربXيّ" وهXXو مXXشابXXه
لXXه فXXي مXXحتواه ولXXكنّه أكXXثر اخXXتصارا ً .وعXXندمXXا وصXXف حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل فXXي كXXتاب الXXقرن
ال XXبدي XXع "ال XXبيان ال XXفارس Xيّ" ذك XXر أنّ XXه" :ي22جب أن يُ22عتبر ت22مجيدا ً ل22لموع22ود وث22نا ًء ع22ليه
ق22بل أن ي22كون أح22كام 2ا ً وت22كال22يف أري22د ب22ها أن ت22كون ق22واع22د دائ22مة تس22تهدي ب22ها
األجيال القادمة] ".مترجم[
وكXX Xتب حXX Xضرة عXX Xبد الXX Xبهاء" :ل 22قد نُ 22سخ ال 22بيان ب 22نزول ال 22كتاب األق 22دس ف 22يما ع 22دا
األحكام ا ّلتي ثبّتها الكتاب األقدس وص ّرح بذكرها]".مترجم[
 -109محو الكتب <>77
املبش22ر ،روح م22ا س22واه
ّ2
ذك XXر ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي ل XXوح اإلش XXراق XXات ..." :ش ّ 2رع ح22ضرة
ف 22داه ،أح 22كام2 2ا ً ول 22كنّه عّ 2 2لقها ب 22قبول م 22ن يظه 22ره اهلل .ل 22ذا أج 22رى ه 22ذا امل 22ظلوم
ب 22 2 2عضها ونُ2 2 2 2زّل 22 2 2ت ف 22 2 2ي ال 22 2 2كتاب األق 22 2 2دس ب 22 2 2عبارات أخ 22 2 2رى وت 22 2 2و ّق 22 2 2فنا ف 22 2 2ي
البعض]".مترجم[
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فXXرض كXXتاب الXXبيان عXXلى أتXXباع حXXضرة الXXباب مXXحو الXXكتب إالّ مXXا كXXان مXXنها فXXي إثXXبات أمXXر
اهلل وشريعته ،ولكن نسخ حضرة بهاء اهلل هذا الحكم.
وتXعقيبا ً عXلى طXبيعة أحXكام "الXبيان" ومXا اتّXسمت بXه مXن شّ Xدة ،ب ّXني حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي
رسالة ُكتبت بنا ًء على تعليماته:
"إ ّ
ن ف22هم األح22كام واألوام22ر املتش 2دّدة ا ّل 22تي أن22زل22ها ح22ضرة ال22باب وإدراك22ها حقّ
اإلدراك ي2كون م2يسورا ً إذا اع2تبرت ع2لى ض2وء ال2تّصري2حات ا ّل2تي ت ّ
2فضل ب2ها ه2و
ن22فسه ف22ي إظ22هار ح22قيقة دورت22ه وأه22داف22ها وخ22صائ22صها .وال22واض22ح م22ن ه22ذه
ال2تّصري2حات ،أ ّ
ن ال2دّورة ال2باب2يّة ل2م ت2كن ف2ي ج2وه2ره2ا ن2هضة دي2نيّة فحس2ب ب2ل
ث22 2ورة اج22 2تماع 2 2يّة ،وله22 2ذا ك22 2ان ض22 2روريّ 2 2ا ً أن ت22 2كون ق22 2صيرة األم22 2د ،ول22 2كن م22 2ليئة
ب22امل22آس22ي ،وزاخ22رة ب22إص22الح22ات أص22ليّة واس22عة ال 2نّطاق .إ ّ
ن ال 2تّداب22ير ال22حاس22مة
ا ّل22تي اتّخ22ذه22ا ح22ضرة ال22باب وأص22حاب22ه ك22ان ه22دف22ها ت22قوي22ض أص22ول م22عتقدات
وأع22راف ح22زب الّ 2
2شيعة ،مم ّه22دة ب22ذل22ك ال 2طّريق مل22جيء ح22ضرة ب22هاء اهلل .ورغ22بة
ف22ي إث22بات اس22تقالل دورت22ه الج22دي22دة ،وت22هيئة امل22جال ل22لظّهور امل22رت22قب ل22حضرة
ب22هاء اهلل ،ك22ان ع22لى ح22ضرة ال22باب أن ي22س ّن األح22كام املتش 2دّدة ،ح 2تّى وإن ك22ان
م22عظمها ق22د ب22قي دون تطبيق .ول22كن مج ّ 2رد ت22نزي22ل ه22ذه األح22كام ك22ان ف22ي ح 2دّ
ذات 22ه دل 22يالً ع 22لى اس 22تقالل دورت 22ه ،وك 22ان ك 22اف 22يا ً لخ 22لق ه 22يجان ع 22ظيم ،وإث 22ارة
م 22عارض 22ة رج 22ال الّ 2 2دي 22ن ع 22لى ن 22حو أدّى ب 22هم ف 22ي ن 22هاي 22ة األم 22ر أن يتس2 2بّبوا ف 22ي
استشهاده] ".مترجم[
 -110واذنّ22اك22م ب22ان ت22قرئ22وا م22ن ال22علوم م22ا ي22نفعكم ال م22ا ي22نتهي ال22ى امل22جادل22ة ف22ي
الكالم <>77
أمXXر اهلل فXXي هXXذا ال ّ Xدور بXXاكXXتساب املXXعارف وتXXحصيل الXXعلوم والXXفنون ،وأهXXاب بXXأهXXل الXXبهاء أن
يXXحترمXXوا أهXXل الXXعلم وأصXXحاب املنجXXزات ،وحّ XذرهXXم مXXن مXXغبّة تXXحصيل مXXا ال يXXنتج عXXنه إالّ الجXXدل
العقيم.

ونXXصح حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي ألXXواحXXه أهXXل الXXبهاء بXXتحصيل الXXعلوم والXXفنون الXنّافXXعة ا ّلXXتي تXXساعXXد
عXXلى "رف2ع ش2أن ال2عباد ورق2يّهم" ،وح ّ XذرهXXم مXXن تXXلك الXXعلوم ا ّلXXتي "ت2بدأ ب2ال2كالم وت2نتهي
بالكالم ويؤدّي تحصيلها إلى الجدال والخالف"].مترجم[
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وفXXي رسXXالXXة ُ XكXتبت بXنا ًء عXXلى تXXعليمات مXXن حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل شّ Xبه حXXضرتXXه الXXعلوم ا ّلXXتي "تXXبدأ
وبني في
السفسطائ ّيةّ .
بالكالم وتنتهي بالكالم" بالخوض في متاهات البحث العقيم والفروض ّ
رسXXالXXة أخXXرى أ ّن مXXا عXXناه حXXضرة بXXهاء اهلل بهXXذه الXXعلوم فXXي املXXرتXXبة األولXXى هXXو "ت2لك ال2بحوث
وال2تّفاس2ير الّ 2
اله2وت2يّة ا ّل2تي ت2عوق ت2فكير اإلن2سان أك2ثر م2مّ ا ت2عينه ع2لى ال2وص2ول
إلى الحقيقة"].مترجم[
 -111الكليم <>80
السXXالم .ويXXصف حXXضرة بXXهاء
"ال22كليم" لXXقب أطXXلقه الXXيهود واملسXXلمون عXXلى مXXوسXXى عXXليه ّ X
اهلل م XXجيئه ه XXو ف XXي أح XXد أل XXواح XXه ب XXقول XXه" :ه22ذا ي22وم ف22يه ف22ازت اآلذان ب22إص22غاء م22ا س22مع
الكليم في الطّور".
 -112الطّور <>80
السالم.
"الطّور" لغ ًة هو الجبل .واصطالحا ً الجبل ا ّلذي أنزلت فيه شريعة موسى عليه ّ
 -113ال ّروح <>80
"ال ّروح" لقب ليسوع املسيح ورد في اآلثار اإلسالميّة والبهائيّة.
الصهيون <>80
 -114سرع كوم اهلل ...وصاح
ّ
املشXرف .وكXوم اهلل الXوارد فXي هXذه اآليXة يXعني جXبل "الXكرمXل" ،وهXو
"الَ 2كوْمُ" لXغ ًة هXو املXوقXع ْ X X
جXXبل فXXي األرض املXXق ّدسXXة ش Xيّد عXXليه مXXقام حXXضرة الXXباب وعXXليه ارتXXفع صXXرح املXXركXXز اإلداريّ
ال XXعامل Xيّ ل XXل ّدي XXن ال XXبهائ Xيّ .أ ّم XXا "ص22هيون" ف XXهو اس XXم أح XXد ال Xتّالل ا ّل XXتي ت XXقوم ع XXليها م XXدي XXنة
الXقدس ،وتXروي بXعض الXتّقالXيد أنّXه املXوقXع ا ّلXذي دفXن فXيه املXلك داود .وقXد أضXحى هXذا االسXم
رمزا ً للقدس كمدينة مق ّدسة.
السفينة الحمرآء <>84
-115
ّ
2سفينة
2سفينة الح2مراء" أمXر حXضرة بXهاء اهلل .ويُXعرف أتXباعXه بXأنّXهم "أه2ل ال ّ
يُXقصد "ب2ال ّ
مجدهم حضرة الباب في كتابه "قيّوم األسماء".
الحمراء" ا ّلذين ّ
 -116ي2ا م2لك ال2نّمسة ك2ان م2طلع ن2ور االح2ديّ2ة ف2ى س2جن ع2كآء اذ ق2صدت املسج2د
االقصى<>85
فXي عXام 1869م زار "فXرانXسوا جXوزيXف" )1830م–1916م( إمXبراطXور الXنّمسا ومXلك املجXر
بXيت املXقدس املXكنّى عXنه فXي اآليXة بXاملسجXد األقXصى ،ولXم يَسXتفسر أثXناء وجXوده فXي األرض
املق ّدسة عن حضرة بهاء اهلل ا ّلذي كان حينذاك سجينا ً في ع ّكاء.
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 -117يا ملك برلني <>86
املXXخاطXXب فXXي هXXذه اآليXXة هXXو الXXقيصر ولXXيم األ ّول )ويلهXXلم فXXريXXدريXXك لXXودڤXXج 1797م–1888م(
سXابXع مXلوك بXروسXيا ،وقXد نXودي بXه إمXبراطXورا ً عXلى أملXانXيا فXي كXانXون الXثّانXي )يXنايXر( 1871م
في "ڤرساي" بفرنسا ،عقب انتصاره عليها في الحرب البروس ّية الفرنس ّية.
 -118من كان اعظم منك شأنا ً واكبر منك مقاما ً<>86
تXشير هXذه اآليXة إلXى نXاپXليون الXثّالXث )1808م–1873م( إمXبراطXور فXرنXسا ،ا ّلXXذي عّ Xده كXثير
املؤرخني أعظم ملوك الغرب شأنا ً في ذلك الزّمان.
من
ّ
وج XXه ح XXضرة ب XXهاء اهلل ل XXوح XXني إل XXى ن XXاپ XXليون الX Xثّال XXث ،اح XXتوى الّ X Xلوح الX Xثّان XXي م XXنهما ن XXبوءات
ّX
صXXريXXحة" :ب2ما ف2علت ت2ختلف األم2ور ف2ي م2ملكتك ويخ2رج امل2لك م2ن ك2فّك ...وت2أخ2ذ
ال 2زّالزل ك2ّ 2ل ال22قبائ22ل ه22ناك" ،وف XXي غ XXضون ع XXام واح XXد م XXن ذل XXك ن XXزل XXت "ب XXناپ XXليون ال Xثّال XXث"
هXزيXمة مXنكرة عXلى يXد "قXيصر ولXيم األ ّول" فXي مXعركXة سXيدان عXام 1870م ،نُXفي بXعدهXا إلXى
بريطانيا حيث مات بعد ثالث سنوات.
 -119يا معشر ال ّروم <>89
الشXX XرقX Xيّة واإلم XXبراط XXوريّ XXة
ك XXان XXت ك XXلمة ال Xّ Xروم تُ XXطلق س XXاب XXقا ً ع XXلى اإلم XXبراط XXوريّ XXة ال Xّ Xروم XXانX Xيّة ّ X
ال XXبيزن XXطيّة ،وك XXان XXت ع XXاص XXمتها القس XXطنطينيّة أو ب XXيزن XXطة ،ثّ X Xم أُط XXلقت ف XXيما ب XXعد ع XXلى الّ X Xدول XXة
العثمانيّة.
 -120يا ايّتها النّقطة الواقعة فى شاطي البحرين<>89
ت XXشير ه XXذه اآلي XXة امل XXبارك XXة إل XXى القس XXطنطينيّة )اآلس XXتان XXة( ا ّل XXتي يُ XXطلق ع XXليها اآلن اس XXتنبول.
وتXXقع هXXذه املXXديXXنة عXXلى مXXضيق الXXبسفور ا ّلXXذي يXXربXXط البحXXر األسXXود ببحXXر مXXرمXXرة وتXXعتبر أكXXبر
مXدن ومXوان ªالجXمهوريّXة الXتّركXيّة .وكXانXت القسXطنطينيّة عXاصXمة اإلمXبراطXوريّXة الXعثمانXيّة مXن
السXXلطان عXXبد الXXعزيXXز ،جXXالXXسا ً عXXلى عXXرش
عXXام 1453م إلXXى عXXام 1922م .وكXXان طXXاغXXيتهاX ّ ،
السXلطان خXليفة للمسXلمني
اإلمXبراطXوريّXة عXندمXا نXزل حXضرة بXهاء اهلل فXي تXلك املXديXنة .وكXان ّ X X
أي XXضاً ،م XXثله ف XXي ذل XXك م XXثل ج XXميع س XXالط XXني آل ع XXثمان .وق XXد ت XXنبّأ ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXسقوط
الخالفة ا ّلتي أُلغيت عام 1924م.
 -121يا شواطي نهر ال ّرين <>90
ش XXرح ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي ل XXوح ص XXادر ق XXبل ان XXدالع الح XXرب ال XXعاملX Xيّة األول XXى )1914م–
1918م( أ ّن م XXا ذك XXره ح XXضرة ب XXهاء اهلل ع XXن رؤي XXة ش XXواط ªنه XXر ال Xّ Xري XXن م XXغطّاة ب XXال ّ Xدم XXاء ،ه XXو
إيXXماء إلXXى الحXXرب الXXفرنXXس ّية الXXبروس ّ Xية )1870م–1871م( وأ ّن مXXزيXXدا ً مXXن املXXعانXXاة سXXتلحق
بها مستقبالً.
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وذك XXر ح XXضرة ولX Xيّ أم XXر اهلل ف XXي ك XXتاب " "God Passes Byامل XXترج XXم ب XXاس XXم ك XXتاب "ال XXقرن
الXبديXع" ،أ ّن "ح2نني ال2برل2ني" قXد ارتXفع فXي أعXقاب "امل2عاه2دة ال2جائ2رة" ا ّلXتي فُXرضXت عXلى
أملXانXيا إثXر هXزيXمتها فXي الحXرب الXعاملXيّة األولXى ،عXلى نXحو مXا جXاء فXي نXبوءة حXضرة بXهاء اهلل
عن هذا الحنني قبل وقوعه بنصف قرن.
 -122يا ارض الطّآء <>91
كXان حXضرة بXهاء اهلل ُي ّ
Xفضل فXي كXثير مXن األحXيان اإلشXارة إلXى بXعض األمXاكXن بXذكXر الحXرف
األ ّول م XXن اس XXمها .و"ال Xطّاء" ه XXو الح XXرف األ ّول م XXن طه XXران ع XXاص XXمة إي XXران ،وي XXساوي ح XXرف
"الطّاء" في الحساب األبجدي تسعة ،وهو مجموع حروف "بهاء" وفقا ً للحساب نفسه.
 -123ولد فيك مطلع الظّهور <>92
هXX Xذه إشXX Xارة إلXX Xى مXX XولXX Xد حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل فXX Xي طهXX Xران فXX Xي  12تشXX XريXX Xن الXX XثانXX Xي )نXX XوفXX Xمبر(
1817م.
 -124يا ارض الخآء <>94
أرض "ال2خاء" إشXXارة إلXXى مXXقاطXXعة خXXراسXXان اإليXXران ّ Xية واملXXناطXXق املXXجاورة لXXها ،وا ّلXXتي تXXض ّم
مدينة عشق آباد.
 -125وا ّل22ذي ت22م ّلك م22ائ22ة م22ثقال م22ن ال 2ذّه22ب ف22تسعة عش22ر م22ثقاالً هلل ف22اط22ر االرض
والسمآء <>97
ّ
ح XXكم "ح22قوق اهلل" ،وه XXو إخ XXراج نس XXبة م XXع ّينة م XXن مج XXموع م XXا
ش Xّ Xرع XXت ه XXذه اآلي XXة امل XXبارك XXة ُ X
يXمتلكه املXؤمXن .وكXانXت حXقوق اهلل تُXق ّدم إلXى مXحضر حXضرة بXهاء اهلل بXصفته املظهXر اإللXهيّ،
ورجXعت بXعد صXعوده إلXى حXضرة عXبد الXبهاء ،مXركXز العهXد واملXيثاق .وذكXر حXضرة عXبد الXبهاء
فXي ألXواح الXوصXايXا أ ّن حXقوق اهلل تXرجXع مXن بXعده إلXى ولXيّ أمXر اهلل .أ ّمXا اآلن ،حXيث ال يXوجXد
ولXيّ لXألمXر ،تXرجXع حXقوق اهلل إلXى بXيت الXعدل األعXظم بXصفته املXرجXع األعXلى لXل ّديXن الXبهائXيّ.
وتُ XXصرف ع XXائ XXدات ح XXقوق اهلل ع XXلى إع XXالء ش XXأن أم XXر اهلل ورع XXاي XXة م XXصال XXحه ،ب XXاإلض XXاف XXة إل XXى
املXشاريXع الXخيريّXة املXختلفة .إخXراج حXقوق اهلل واجXب ديXنيّ أداؤه مXنوط بXضمير ك ّXل بXهائXيّ.
أي ف XXرد م XXنهم ش XXخصيّاً
وب XXينما ي XXجوز ت XXذك XXير أح Xبّاء اهلل ع XXا ّم XXة ب XXحقوق اهلل ،ال ي XXجوز م XXطال XXبة ّ
بأدائها.
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وقXXد شXXرحXXت ع ّ Xدة أجXXزاء مXXن رسXXالXXة "سXXؤال وجXXواب" تXXفاصXXيل حXXقوق اهلل .ويXXتو ّقXXف مXXقدارهXXا
عXلى قXيمة مXا يXمتلكه اإلنXسان مXن مXال .فXإذا بXلغ مXالXه حّ Xد الXنّصاب وهXو تXسعة عشXر مXثقاالً
مXXن ال XذّهXXب )سXXؤال وجXXواب  (8وجXXب عXXليه وجXXدانXXيا ً دفXXع  ٪19مXXن مجXXموع مXXالXXه لXXحقوق اهلل.
وال تXXجب حXXقوق اهلل فXXي نXXفس املXXال إالّ مXّ Xرة واحXXدة )سXXؤال وجXXواب  .(89وكّ Xلما بXXلغ بXXعد ذلXXك
فَXضل دخXله – أي بXعد سXداد كXافXة املXصروفXات – حّ Xد الXنّصاب ،حXقّ عXليه أداء  ٪19مXن هXذه
الزّيادة ،وهكذا بالنّسبة ّ
لكل زيادة تالية )سؤال وجواب  8و.(90
Xسكنى مXXن دفXXع حXXقوق اهلل )سXXؤال وجXXواب  8و 42و(95
وتُXXعفى بXXعض األمXXوال مXXثل :دار الُّ X
Xاص XXة ك XXخسارة األم XXوال )س XXؤال وج XXواب  44و ،(45وامل XXلك
وه XXناك ن XXصوص ت XXعال XXج ح XXاالت خ X X Xّ X
عXديXم املXنفعة )سXؤال وجXواب  (102وأداء الXحقوق بXعد وفXاة ال ّ
Xشخص )سXؤال وجXواب  9و69
و) .(80انظر ّ
الشرح فقرة  47بشأن الحالة األخيرة(
وقXX Xد ت ّ X Xم نشXX Xر كXX Xت ّيب خXX Xاص بXX Xحقوق اهلل زخXX Xر بXX Xكثير مXX Xن املXX Xقتطفات املXX Xقتبسة مXX Xن األلXX Xواح،
تبني
الروحان ّية لحقوق اهلل
ورسالة "سؤال وجواب" ،والبيانات املباركة األخرى ،وك ّلها ّ
ّ
األهم ّية ّ
وتفصل أحكامها.
ّ
 -126ق2د ح2ضرت ل2دى ال2عرش ع2رآئ2ض ش2تّى م2ن ا ّل2ذي2ن ام2نوا وس2ئلوا ف2يها اهلل
رب ال22عامل22ني ل22ذا ن 2زّل22نا ال ّ 2لوح وزيّ 2نّاه ب22طراز االم22ر ل22علّ
رب م22ا ي22رى وم22ا ال ي22رى ّ
ّ
النّاس باحكام ربّهم يعملون<>98
ذكXXر حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي أحXXد ألXXواحXXه" :وردت إل2ى ش2طر األق2دس ع2رائ2ض ش2تّى م2ن
أم2اك2ن م2ختلفة س2أل ف2يها ال2نّاس ع2ن أح2كام اهلل ،ول2كنّنا أم2سكنا ال2قلم ع2ن ذك2ره2ا
إلى أن أتى امليقات"].مترجم[
لXم يXنزّل حXضرة بXهاء اهلل الXكتاب األقXدس ،وهXو مسXتودع أحXكام دورتXه ،إالّ بXعد عشXريXن عXامXاً
مXXن بXXدء بXXعثته فXXي سXXجن "سXXياه چXXال" بطهXXران .وح Xتّى بXXعد تXXنزيXXل الXXكتاب األقXXدس أمXXسك
حXXضرتXXه ردح Xا ً مXXن ال XزّمXXن عXXن إرسXXالXXه إلXXى األح Xبّاء فXXي إيXXران .وهXXذا ال Xتّر ّيXXث املXXقصود فXXي
درج ف XXي إج XXرائ XXها ،ه XXما خ XXير م XXثال مل XXبدأ ال Xتّدري XXج ف XXي
ت XXنزي XXل أص XXول أح XXكام ش XXري XXعته ،وال Xت ّ ّ
الرسالة الواحدة.
الكشف عن الحقائق ال ّدين ّية حتّى في ّ
 -127البقعة املباركة الحمرآء <>100
Xسجن عّ Xكاء .و"الح2مراء" لXXفظ لXXه فXXي اآلثXXار املXXباركXXة
تXXشير هXXذه اآليXXة املXXباركXXة إلXXى مXXديXXنة الّ X
مدلوالت رمز ّية ،ومعان مجاز ّية متع ّددة )انظر أيضا ً ّ
الشرح فقرة .(115
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 -128سدرة املنتهى <>100
Xصة املXعراج فXي سXورة النّجXم مXن الXذّكXر الXحكيم ،وتXرجXمها حXضرة
جXاءت سXدرة املXنتهى فXي ق ّ
ّ
"الشج22رة ا ّل22تي ال ت22جاوز ب22عده22ا" ،وه XXي ع XXند
ول Xيّ أم XXر اهلل إل XXى اإلنج XXليز ّي XXة ب XXما م XXعناه
املسXلمني كXنايXة عXن مXوضXع فXي الXجنّة ال تXتجاوزه الXخالئXق فXي قXربXهم إلXى اهلل ،وتXنتهي عXنده
قXدرة الخXلق عXلى إدراك املXزيXد عXن حXقيقة األلXوهّ Xية ،فXهي الحّ Xد بXني عXرفXان الخXلق وبXني الXغيب
الشXXرح فXXقرة
املXXنيع ،وكXXثيرا ً مXXا تXXعني فXXي اآلثXXار املXXباركXXة املظهXXر اإللXXهيّ نXXفسه) .انXXظر أيXXضا ً ّ X
(164
 -129ا ّم الكتاب<>103
أ ّم الXXكتاب اصXXطالح يXXطلق بXXصفة عXXا ّمXXة عXXلى الXXكتاب األصXXليّ لشXXريXXعة إلXXهيّة .ويXXعني هXXذا
االصXطالح فXي الXقرآن والحXديXث الXقرآن الXكريXم نXفسه .ويXعني فXي دورة حXضرة الXباب كXتاب
الXبيان .والXكتاب األقXدس هXو أ ّم الXكتاب لXدورة حXضرة بXهاء اهلل .وقXد أبXان حXضرة ولXيّ أمXر
اهلل ف XXي رس XXال XXة ُXك XXتبت ب XXتوج XXيهه أ ّن ه XXذا االص XXطالح ي XXمكن ب XXوج XXه ع XXام أن ي XXشمل ك Xّ Xل اآلث XXار
امل XXبارك XXة ل XXحضرة ب XXهاء اهلل .وي XXمكن ع XXلى ن XXحو أك XXثر ع XXمومX Xا ً أن ي XXشير إل XXى م XXطال XXع ال XXوح XXي
اإللهيّ.
 -130ا ّ
ن ا ّلذي يأ ّول ما نزّل من سمآء الوحي ويخرجه عن الظّاهر<>105
فXّ X Xرق حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل فXX Xي كXX Xثير مXX Xن األلXX Xواح بXX Xني اآليXX Xات املXX Xحكمات واآليXX Xات املXX XتشابXX Xهات.
فXXاآليXXات املXXتشابXXهات هXXي ا ّلXXتي تXXحتمل ال XتّأويXXل ،أ ّمXXا اآليXXات املXXحكمات فXXهي واضXXحة ال ّ XداللXXة
وتتع ّلق باألحكام واألوامر ،والعبادات ،وغيرها من الواجبات.
ومفس XXرا ً آلي XXات ال XXكتاب ك XXما
ّX X
ع Xّ Xني ح XXضرة ب XXهاء اهلل اب XXنه األرش XXد ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء خ XXلفا ً ل XXه
الشXXرح فXXقرة  145و .(184وقXXد عXّ Xني حXXضرة عXXبد الXXبهاء بXXدوره حXXفيده
سXXيأتXXي ذكXXره )انXXظر ّ X
األرشXد شXوقXي أفXندي مXب ّينا ً لXلنّصوص املXق ّدسXة ،وولّ Xيا ً ألمXر اهلل مXن بXعده .ويXعتبر الXبهائّ Xيون
ك ّXل مXا أبXانXه حXضرة عXبد الXبهاء وحXضرة ولXيّ أمXر اهلل بXيانXا ً مXلهما ً مXن اهلل مXلزمXا ً لXهم ،والXعمل
بمقتضاه واجب أساسيّ من واجبات ّ
كل مؤمن.
عمق فXX Xي
ال يXX Xعني وجXX Xود بXX Xيان قXX XاطXX Xع مXX Xبرم َمXX Xنع أفXX Xراد األح X Xبّاء مXX Xن دراسXX Xة ال X XتّعالXX Xيم ،وال X Xت ّ ّ
مXعانXيها ،والXوصXول إلXى فXهم خXاص ،واسXتنباط شXخصيّ ،وإنXما يXلزم – وفXقا ً لXآلثXار املXباركXة
Xشخصيّ والXبيان الXقاطXع املXبرم ،فXاالجXتهاد ال ّ
– الXفصل بXني االسXتنباط ال ّ
Xشخصيّ نXاتXج عXن
Xري ،ومXع أنّXه قXد يXساهXم فXعالً فXي الXوصXول إلXى
Xمرة فXكر بش ّ
فXهم ف ّ
Xردي لXلتّعالXيم املXباركXة وهXو ث ّ
فXهم أعXمق لXألمXر املXبارك ،إالّ أنّXه غXير مXبرم .وعXلى األفXراد عXند عXرض آرائXهم ال ّ
Xشخص ّية أن
Xص قXاطXع وقXول فXصل ،وأالّ يXنكروا الXبيانXات
يXأخXذوا حXذرهXم ،وأن يXعتبروا اآليXات املXنزّلXة هXي ن ّ
ال XXقاط XXعة امل XXبرم XXة أو ي XXعارض XXوه XXا ،وأن ي XXتجنّبوا ال Xنّزاع والج XXدال ،وي XXنبغي ع XXليهم أن ي XXعرض XXوا
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أفXكارهXم إسXهامXا ً مXنهم فXي زيXادة املXعرفXة وتXرويXجها ،وأن يُXبيّنوا بXما ال يََ Xدع مXجاالً ل ّ
Xلشك أنّ
ما يق ّدمونه من آراء هو من محض اجتهادهم ّ
الشخصيّ.
 -131ايّاكم ان تقربوا خزآئن حمّ امات العجم<>106
نXXهى حXXضرة بXXهاء اهلل عXXن اسXXتعمال أحXXواض املXXياه فXXي الحXّ XمامXXات الXXعموم Xيّة ال XتّقليديّXXة فXXي
إي XXران ،ف XXقد ج XXرت ال XXعادة ف XXيها أن يغتس XXل ال XXعدي XXد م XXن الX Xنّاس ف XXي ح XXوض واح XXد ،م XXع ن XXدرة
وضارا ً
بالص ّحة.
الرائحة،
ّ
استبدال املاء ،فكان ماؤها متغيّر ال ّلون ،مل ّوثاً ،كريه ّ
ّ
 -132وكذلك حياضهم املنتنة اتركوها وكونوا من املقدّسني<>106
كXXانXXت ملXXعظم املXXنازل فXXي إيXXران أحXXواض فXXي سXXاحXXاتXXها الّ XداخXXليّة ،تسXXتخدم كخXزّانXXات لXXلمياه
املس XXتعملة ل XXلتّنظيف ،وغس XXل ال Xثّياب ،واألغ XXراض امل XXنزل Xيّة األخ XXرى .ون XXظرا ً ل XXرك XXود ه XXذا امل XXاء،
ا ّلذي لم يكن يُب ّدل عادة قبل مرور ع ّدة أسابيع ،كان طبيعيّا ً أن تتغيّر رائحته.
 -133قد ح ّرمت عليكم ازواج ابآئكم <>107
ص .ويسXري هXذا التّحXريXم أيXضا ً عXلى الXزّواج
الXزّواج مXن زوجXة األب مح ّXرم بXصريXح هXذا الXن ّ ّ
مXXن زوج األ ّم .فXXالXXحكم ا ّلXXذي أنXXزلXXه حXXضرة بXXهاء اهلل لXXيحكم عXXالقXXة بXXني رجXXل وامXXرأة ،يسXXري
يتبني استحالة
أيضا ً – مع ما يلزم من تغيير – على العالقة املماثلة بني امرأة ورجل ،ما لم ّ
ذلك.
لXقد أ ّXكXد ك ّXل مXن حXضرة عXبد الXبهاء وحXضرة ولXيّ أمXر اهلل أ ّن اكXتفاء الXكتاب األقXدس فXي بXاب
زواج األقXارب عXلى تحXريXم زوجXة األب وحXدهXا ،ال يXعني إبXاحXة الXزّواج بXني بXاقXي املXحارم ،فXقد
صXّ Xرح حXXضرة بXXهاء اهلل أ ّن تحXXريXXم ال Xزّواج وتحXXليله بXXني األقXXارب هXXما مXXن األمXXور ا ّلXXتي تXXرجXXع
إل XXى تش XXري XXع ب XXيت ال XXعدل )س XXؤال وج XXواب  .(50وق XXد ك XXتب ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ب XXأنّ XXه" :ك ّ 2لما
ب 22عدت ص 22لة ال2 2دّم ب 22ني ال2 2زّوج 22ني ك 22ان ذل 22ك أف 22ضل ،أل ّ
ن م 22ثل ه 22ذا ال2 2زّواج يهيّ—
للس22 2 2 2الم22 2 2 2ة ال22 2 2 2بدن 2 2 2 2يّة للبش22 2 2 2ر ،وي22 2 2 2بعث ع22 2 2 2لى امل22 2 2 2ودّة ب22 2 2 2ني ب22 2 2 2ني
ّ2
األس22 2 2 2اس
اإلنسان]".مترجم[
 -134حكم الغلمان<>107
ص ،الXXعالقXXة الXXجنسيّة بXXني رجXXل وصXXبيّ .وقXXد
تXXعني كXXلمة الXِ Xغ ْلمان بXXموضXXعها مXXن سXXياق ال Xن ّ ّ
بني حضرة وليّ أمر اهلل أ ّن هذه العبارة تعني تحريم جميع صور ّ
الشذوذ الجنسيّ .وتر ّكز
ّ
السXX Xلوك الXX Xجنسيّ عXX Xلى ال X Xزّواج والXX XعائXX Xلة بXX XاعXX XتبارهXX Xما
XخاصXX Xة بXX Xآداب ّ X
ال X XتّعالXX Xيم الXX Xبهائ X Xيّة الX X ّ X X
Xخصصني لXدعXم ذلXك
األسXاس ا ّلXذي يXقوم عXليه بXنيان املXجتمع اإلنXسانXيّ بXر ّمXته ،وبXاعXتبارهXما م ّ
Xالش XXري XXعة ال XXبهائX Xيّة ت XXحصر ال XXعالق XXة ال XXجنسيّة امل XXباح XXة ف XXيما ب XXني ال Xّ Xرج XXل
الX Xنّظام اإلل XXهيّ .ف X Xّ X
وزوجته.

١١٧

جاء في رسالة ُكتبت بتوجيه من حضرة وليّ أمر اهلل أنّه:
"م2هما ب2لغت امل2حبّة وص2فاءه2ا ب2ني أن2اس م2ن ج2نس واح2د ،ف2إ ّ
2سماح ل2لتّعبير
ن ال ّ
ع 22نها ب 22عالق 22ة ج 22نسيّة ه 22و إث 22م ،واال ّدع 22اء ب 22أنّ 22ها م 22ثال2 2يّة ل 22يس ع 22ذراً ،ف 22قد حّ 2 2رم
الش22 2ذوذ ال22 2جنسيّ
ّ2
أي ن22 2وع ك22 2ان ،وع ّ 2 2د
ح22 2ضرة ب22 2هاء اهلل ال22 2فساد الخ22 2لقيّ م22 2ن ّ
ف2ساداً ،ب2اإلض2اف2ة إل2ى ك2ون2ه م2خال2فا ً ل2لطّبيعة .إ ّ
ن االب2تالء به2ذه اآلف2ة وزر ث2قيل
لّ 2 2
2كل ذي ض22 2مير ،ول22 2كن ب22 2فضل ن22 2صح األط 2 2بّاء وإرش22 2اده22 2م ،وب22 2فضل امل22 2حاول22 2ة
ب22تصميم وع22زم ،وب22فضل ال ّ 2دع22اء إل22ى اهلل ،ي22مكن ل22إلن22سان أن ي22تغ ّلب ع22لى ه22ذا
الدّاء]".مترجم[
السXXلطة ليح ّ Xدد الXXعقوبXXات لXXلزّنXXا وال ّ Xلواط ،تXXبعاً
وقXXد مXXنح حXXضرة بXXهاء اهلل بXXيت الXXعدل األعXXظم ّ X
لجسامة اإلثم) .سؤال وجواب (49
 -135ل22 2 2يس الح22 2 2د ان يح ّ 2 2 2رك ل22 2 2سان22 2 2ه ام22 2 2ام ال 2 2 2نّاس اذ ي22 2 2مشي ف22 2 2ي ال 2 2 2طّرق
واالسواق<>108
XسابXقة
هXذه إشXارة إلXى مXا درج عXليه بXعض رجXال الّ XديXن وال ّXرؤسXاء ال ّXروحXانXيّني فXي األدوار ال ّ
Xب ال Xتّظاه XXر ع XXلى دم XXدم XXة األذك XXار ف XXي األم XXاك XXن ال XXعا ّم XXة إي XXهام Xا ً ب XXال Xتّقوى،
ب XXداف XXع ال Xنّفاق وح ّ X
السXX Xلوك وأ ّكXX Xد أه Xّ Xميّة
وط XXمعا ً ف XXي كس XXب م XXدي XXح أت XXباع XXهم .وق XXد م XXنع ح XXضرة ب XXهاء اهلل ه XXذا ّ X
الصادق هلل تعالى.
التّواضع واإلخالص ّ
 -136قد فرض ّ
لكل نفس كتاب الوصيّة<>109
صرف فXXي
وفXXقا ً لXXتعالXXيم حXXضرة بXXهاء اهلل ،مXXن واجXXب كXّ Xل فXXرد أن يXXكتب وصXيّته ،ولXXه حXXريّXXة الXت ّ ّ
الشXرح فXقرة  (38وأ ّXكXد حXضرة بXهاء اهلل فXي خXصوص الXوصXيّة "أنّ
تXركXته كXيفما شXاء) .انXظر ّX X
اإلن 22 2سان حّ 2 2 2ر ف 22 2ي م 22 2ال 22 2ه ...ق 22 2د أذن اهلل ل 22 2ه ب 22 2أن ي 22 2فعل ف 22 2يما مّ 2 2 2لكه اهلل ك 22 2يف
ي2شاء) ".سXؤال وجXواب  (69أ ّمXXا أحXكام املXواريXث املXنزّلXة فXي الXكتاب األقXدس فXتطبّق إذا لXم
يترك املتوفّى وص ّية تح ّدد توزيع تركته) .انظر ّ
الشرح فقرة (48-38
 -137االسم االعظم<>109
الشXXرح ،السXXم اهلل األعXXظم مشXXت ّقات عXXديXXدة تXXرجXXع ك ّ Xلها
كXXما سXXبق بXXيانXXه فXXي الXXفقرة  33مXXن ّ X
الشXX Xرق أمXX Xر الXX Xكتاب األقXX Xدس
إلXX Xى األصXX Xل وهXX Xي كXX Xلمة "ب 22هاء" .وقXX Xد ن X Xفّذ الXX Xبهائ X Xيّون فXX Xي ّ X
بXخصوص الXوصXيّة بXتصديXرهXا بXعبارات مXثل" :ي2ا ب2هاء األب2هى" و"ب2سمه األب2هى" و"ه2و
األبهى".

١١٨

 -138قد انتهت االعياد الى العيدين االعظمني… واالخرين فى يومني<>110
Xصت هXX Xذه اآليXX Xة عXX Xلى األعXX Xياد األربXX Xعة الXّ X XرئXX Xيسة فXX Xي ال X XتّقويXX Xم الXX Xبهائ X Xيّ .الXX Xعيدان ال ّ X Xلذان
نّ X X
وصXXفهما حXXضرة بXXهاء اهلل "ب2ال2عيدي2ن األع2ظمني" ،هXXما أ ّوالً :عXXيد الXّ XرضXXوان ،وفXXيه يXXحتفل
الXXبهائ ّ Xيون بXXتمجيد ذكXXرى إعXXالن حXXضرة بXXهاء اهلل دعXXوتXXه فXXي حXXديXXقة الXّ XرضXXوان بXXبغداد خXXالل
اثXني عشXر يXومXا ً مXن شهXري نXيسان )أبXريXل( وأ ّيXار )مXايXو( 1863م ،وقXد وصXف حXضرة بXهاء
اهلل هXXذا الXXعيد بXXأنّXXه "س2لطان األع2ياد" ،وثXXانXXيا ً :عXXيد ذكXXرى إعXXالن حXXضرة الXXباب دعXXوتXXه فXXي
شهXر أيّXار )مXايXو( 1844م بXمديXنة شXيراز .والXعمل مح ّXرم فXي الXيوم األ ّول ،والXتّاسXع ،والXثّانXي
الرضوان )سؤال وجواب  ،(1وكذلك يوم إعالن حضرة الباب دعوته.
عشر من عيد ّ
والXXعيدان اآلخXXران هXXما يXXوم مXXولXXد حXXضرة بXXهاء اهلل ،ويXXوم مXXولXXد حXXضرة الXXباب .ويXXقع الXXعيدان
Xري فXي يXومXني مXتتالXيني ،فXيصادف مXولXد حXضرة بXهاء اهلل الXثّانXي مXن شهXر
وفXقا ً لXلتّقويXم الهج ّ
املح Xّ Xرم 1233ﻫ امل XXواف XXق  12تش XXري XXن ال XXثان XXي )ن XXوف XXمبر( 1817م ،وي XXصادف م XXول XXد ح XXضرة
ال XXباب ال XXيوم األ ّول م XXن ّ
الشه XXر ن XXفسه 1235ﻫ امل XXواف XXق  20تش XXري XXن األ ّول )أك XXتوب XXر( 1819م
ولهXXذا يXXطلق عXXليهما "عXXيد املXXولXXديXXن" ،وقXXد ذكXXر حXXضرة بXXهاء اهلل أ ّن الXXيومXXني عXXند اهلل بحسXXبان
ي XXوم واح XXد )س XXؤال وج XXواب  .(2ك XXما ت ّ X
Xصوم ي XXرت XXفع
Xفضل ب XXأنّ XXه إذا ح Xّ Xل ال XXعيدان ف XXي شه XXر ال ّ X
Xصوم فXيهما )سXؤال وجXواب  .(36ونXظرا ً أل ّن الXتّقويXم الXبهائXيّ تXقويXم شXمسيّ )انXظر
حXكم ال ّ
Xبت فXXيما إذا كXXان االحXXتفال بXXعيد املXXولXXديXXن يجXXري وفXXقاً
ّX
الشXXرح فXXقرة  26و ،(147فXXإ ّن أمXXر الّ X
للتّقويم ّ
القمري يرجع إلى بيت العدل األعظم.
الشمسيّ أو التّقويم
ّ
 -139يوم اال ّول من شهر البهآء <>111
ُيXX Xعرف ّ
Xسنة الXX Xبهائ ّ X Xية ،وكXX XذلXX Xك الXX Xيوم األ ّول مXX Xن كXّ X Xل شهXX Xر مXX Xنها بXX XاسXX Xم
الشهXX Xر األ ّول مXX Xن الّ X X
Xسنة ال XXبهائX Xيّة :الX Xنّيروز ا ّلXX Xذي أم XXر ب XXه
”ال 22بهاء" ،ف XXيوم ال XXبهاء م XXن شه XXر ال XXبهاء ه XXو رأس ال ّ X
الشXرح فXقرة
مبشXره) .انXظر ّX X
ّX X
حXضرة الXباب عXيداً ،وقXد ثXبّت حXضرة بXهاء اهلل بهXذه اآليXة مXا ق ّXرره
 26و(147
السXبعة ا ّلXتي ذكXرهXا الXكتاب األقXدس ،جXرى الXعمل فXي أيّXام حXضرة بXهاء
وإضXافXة إلXى األيّXام ّX X
اهلل ،عXXلى إحXXياء ذكXXرى اسXXتشهاد حXXضرة الXXباب ،واع Xت ُ ِب َر الXXعمل فXXيها مXXمنوع Xاً ،ونXXهج حXXضرة
XسابXقة ذكXرى صXعود جXمال ال ِXقدم،
عXبد الXبهاء عXلى املXنوال نXفسه ،فXأضXاف إلXى املXناسXبات ال ّ
لXيصبح مجXموع الXعطالت الXبهائّ Xية ا ّلXتي ُيح ّXرم فXيها الXعمل تXسعة أ ّيXام .ويXقوم أحXبّاء اهلل اآلن
ب XXإح XXياء م XXناس XXبتني أخ XXري XXني وإن ل XXم ي XXكن ال XXعمل ف XXيهما مح Xّ XرمX Xاً ،وه XXما ي XXوم العه XXد وامل XXيثاق،
Xخاص بXXال XتّقويXXم الXXبهائ Xيّ
وذكXXرى صXXعود مXXركXXز العهXXد واملXXيثاق .ارجXXع فXXي ذلXXك إلXXى الجXXزء الX
ّ
في كتاب "العالم البهائيّ" ،املج ّلد  ،18وكتاب "بهاء اهلل والعصر الجديد".

١١٩

 -140قل ا ّ
ن العيد االعظم لسلطان االعياد<>112
الرضوان )انظر ّ
الشرح فقرة  107و.(138
هذا تنويه بعيد ّ
 -141ق2د ك2تب اهلل ع2لى ك ّ2ل ن2فس ان ي2حضر ل2دى ال2عرش ب2ما ع2نده م2مّ ا ال ع2دل ل2ه
انّا عفونا عن ذلك<>114
نXXسخت هXXذه اآليXXة املXXباركXXة مXXا ن Xزّل فXXي كXXتاب الXXبيان بXXخصوص واجXXب تXXقديXXم الهXXدايXXا الXXق ّيمة
ا ّلXX Xتي ال م XXثيل ل XXها ،ح XXني امل XXثول ف XXي ح XXضرة م XXن يظه XXره اهلل .وأب XXان ح XXضرة ال XXباب ب XXما أنّ
املظهXر اإللXهيّ ال ِ XعXدل لXه ،فXيكون مXن الXواجXب أن ُيهَ Xدى بXما ال نXظير لXه ،إالّ إذا أمXر هXو بXغير
ذلك.
 -142في االسحار <>115
أب XXان ح XXضرة ب XXهاء اهلل أنّ XXه ب XXال Xّ Xرغ XXم م XXن أ ّن ال XXوق XXت املح ّ Xدد ف XXي ك XXتاب اهلل ل XXتالوة األذك XXار ف XXي
مشXX Xرق األذكXX Xار – وهXX Xو دار الXX Xعبادة الXX Xبهائ X Xيّ – هXX Xو "ف 22ي األس 22حار" إالّ أ ّن تXX Xالوة هXX Xذه
األذكXXار مXXقبولXXة عXXند اهلل مXXن "ط2لوع الفج2ر ،وب2عد ط2لوع الفج2ر إل2ى ط2لوع ال ّ
2شمس،
وحتّى بعد ذلك بساعتني) ".سؤال وجواب .(15
2سموات
 -143ق22د زيّ22نت االل22واح ب22طراز خ22تم ف22الق االص22باح ا ّل22ذي ينطق ب22ني الّ 2
واالرضني <>117
أ ّXكXد حXضرة بXهاء اهلل مXرارا ً أ ّن آثXاره املXباركXة هXي كXلمة اهلل الXتّا ّXمXة األصXيلة ،وقXد تXز ّيXنت بXعض
ألXواحXه بXخاتXمه .ويXحتوي املجّ Xلد الXخامXس مXن "الXعالXم الXبهائXيّ" " "The Bahá'í WorldفXي
الرابعة على صور شمسيّة لعدد من األختام ا ّلتي استعملها حضرته.
ّ
الصحيفة ّ
 -144ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل<>119
ذُكXر تحXريXم الخXمر وغXيرهXا مXن املشXروبXات املXسكرة فXي أمXاكXن كXثيرة مXن اآلثXار املXباركXة ،ا ّلXتي
بXيّنت مXضار هXذه امل ُ ِ
سكرات لXإلنXسان .وت ّ
Xفضل حXضرة بXهاء اهلل فXي أحXد ألXواحXه" :إيّ2اك2م أن
ت2ب ّدل2وا خ2مر اهلل بخ2مر أن2فسكم ،ألنّ2ها ي2خام2ر ال2عقل ،وي2قلب ال2وج2ه ع2ن وج2ه اهلل
ال22عزي22ز ال22بدي22ع امل22نيع ،وأن22تم ال ت22تق ّرب22وا ب22ها ،ألنّ22ها ح ّ 2رم22ت ع22ليكم م22ن ل22دى اهلل
العليّ العظيم".
وأب XXان ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء أ ّن ال XXكتاب األق XXدس ق XXد ح Xّ Xرم "امل22سكرات ،ض22عيفها وق22ويّ22ها"،
وذكر أ ّن ع ّلة هذا التّحريم ،هو أ ّن امل ُ ِ
سكرات "تع ّ
طل العقل وتضعف البدن"].مترجم[
وذك XXر ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ف XXي رس XXال XXة ُXك XXتبت ب XXتوج XXيهه ،ب XXأ ّن ه XXذا التّح XXري XXم ال ي XXقتصر ع XXلى
الخXمر فXقط ،بXل يXشمل "ك ّ2ل م2ا يُ2ذه2ب ال2عقل" ،وزاد أنّXه" :ال ي2جوز ت2عاط2ي ال2كحول إالّ

١٢٠

إذا ك2ان ج2زءا ً م2ن ع2الج ط2بيّ أم2ر ب2ه ط2بيب ح2اذق ح2يّ ال ّ
2ضمير ،ي2مكن أن ي2كون
قد اضط ّر إلى وصفه عالجا ً ملرض خاص]".مترجم[
 -145توجّ هوا الى من اراده اهلل الذّي انشعب من هذا االصل القديم <>121
أملXح حXضرة بXهاء اهلل فXي هXذا املXوضXع إلXى تXعيينه حXضرة عXبد الXبهاء خXلفا ً لXه ،ودعXا املXؤمXنني
وجXXه إلXXيه .ث ّ Xم صXّ Xرح فXXي وص Xيّته ،املXXعروفXXة بXXكتاب "عهXXدي" بXXمضمون هXXذه اآليXXة ،فّ X
Xتفضل
لXXلت ّ ّX
قXXائXالً" :ك2ان امل2قصود م2ن ه2ذه اآلي2ة امل2بارك2ة ال2غصن األع2ظم" ،والXXغصن األعXXظم أحXXد
الشXXرح فXXقرة
األلXXقاب ا ّلXXتي أسXXبغها حXXضرة بXXهاء اهلل عXXلى حXXضرة عXXبد الXXبهاء) .انXXظر أيXXضا ً ّ X
 66و.(184
السؤال في البيان<>126
 -146ح ّرم عليكم
ّ
نXهى حXضرة الXباب فXي كXتاب الXبيان عXن سXؤال "مXن يظهXره اهلل" أي حXضرة بXهاء اهلل ،إالّ إذا
طXXرحXXوا أسXXئلتهم فXXي مXXوضXXوعXXات تXXليق بXXعل ّو مXXقامXXه ،وق ّ XدمXXوهXXا كXXتابXXة إلXXى أعXXتابXXه )ارجXXع إلXXى
منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى(.
Xهمهم ،ولXكن حXذّرهXم مXن
وقXد رفXع حXضرة بXهاء اهلل هXذا الXنّهي ،ودعXا أحXبّاء اهلل لXيسألXوه ع ّXما ي ّ
السابقة".
طرح أسئلة عديمة الجدوى مثل ما كان يشغل بال "أهل األزمان
ّ
ّ
 -147ا ّ
الشهور تسعة عشر شهرا ً فى كتاب اهلل<>127
ن عدّة
Xسنة الXبهائXيّة وفXقا ً لXلتّقويXم الXبديXع مXن تXسعة عشXر شهXرا ً ك ّXل مXنها تXسعة عشXر يXومXاً،
تXتأ ّلXف ال ّ
Xسنة
Xسنة الXبسيطة وخXمسة أيّXام فXي ال ّ
بXاإلضXافXة إلXى أيّXام "الXهاء" ،وعّ XدتXها أربXعة أيّXام فXي ال ّ
ّ
ال XXكبيسة ،وت XXقع م XXا ب XXني ّ
Xسنة
الشه XXر الX Xثّام XXن عش XXر
والشه XXر الX Xتّاس XXع عش XXر ،حX Xتّى تُ XXوائ XXم ال ّ X
Xشمسيّة .وقXXد أطXXلق حXXضرة الXXباب عXXلى الّ X
الّ X
Xشهور بXXعض أسXXماء اهلل الXXحسنى .ويXXثبت عXXيد
الشXXرح فXXقرة
Xسنة الXXبهائ Xيّة ،فXXلكيّا ً يXXوم ثXXبوت االعXXتدال الXّ XربXXيعي )انXXظر ّ X
ال Xنّيروز ،وهXXو رأس الّ X
 .(26ولXXتفصيل أسXXماء األ ّيXXام والّ X
Xشهور الXXبهائّ Xية ،راجXXع الجXXزء الXXخاص بXXالXتّقويXXم الXXبديXXع مXXن
كتاب "العالم البهائيّ" " "The Bahá'í Worldاملج ّلد .18
 -148قد زيّن ا ّولها بهذا االسم املهيمن على العاملني<>127
م ّ Xيز ح XXضرة ال XXباب ف XXي ك XXتاب ال XXبيان ال XXفارس Xيّ ّ
Xسنة بنس XXبته إل XXى
الشه XXر األ ّول م XXن ش XXهور ال ّ X
اسم اهلل األعظم "بهاء") .انظر ّ
الشرح فقرة .(139
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 -149ق 22د ح 22كم اهلل دف 22ن االم 22وات ف 22ى ال 22ب ّلور او االح 22جار امل 22متنعة او االخ 22شاب
الصلبة ال ّلطيفة <>128
ّ
أمXر حXضرة الXباب فXي كXتاب الXبيان بXأن ُيXدفXن املّ Xيت فXي تXابXوت مXن الXب ّلور أو الحجXر املXصقول.
وشXXرح حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي رسXXالXXة ُكXXتبت بXXتوجXXيهه أ ّن مXXغزى هXXذا األمXXر إظXXهار االحXXترام
لجس XX X Xد اإلن XX X Xسان ا ّلXX X X Xذي "تش ّ 2 2 2رف ي22 2 2وم 2 2 2ا ً بتج ّ 2 2 2لي ال ّ 2 2 2روح اإلن22 2 2سان 2 2 2يّة ال22 2 2خال22 2 2دة
ع2ليه"] .مXترجXم[وتXتل ّ
الشXريXعة الXبهائّ Xية فXي شXأن دفXن املّ Xيت فXي الXنّهي عXن نXقل
خص أحXكام ّ X X
جXثمانXه ملXسافXة تXزيXد عXلى سXاعXة مXن مXكان الXوفXاة؛ وأن ُيXXك ّفن الجسXد فXي ثXوب مXن الحXريXر أو
القطن ،وأن ُيXز َّيXن إصبع امل ّيت بخاتم ُنXقش عليه" :قد بدئت من اهلل ورجعت إليه منقطعاً
2تمسكا ً ب2اس2مه الّ 2رح2من الّ 2رح2يم" ،وأن يXكون الXتّابXوت مXن الXب ّلور أو الحجXر
ع2مّ ا س2واه وم
ّ
الشXرح
XاصXة لXلم ّيت ُتXXقام قXبل الّ XدفXن )انXظر ّ X X
Xصلبة الّ Xلطيفة .وقXد نّ XزلXت صXالة خ ّ X X X
أو األخXشاب ال ّ
ف XXقرة  .(10وأب XXان ك Xّ Xل م XXن ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء وح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ،أ ّن ه XXذه األح XXكام ت XXمنع
Xصالة عXXلى امل ّ Xيت ،ووضXXع خXXاتXXم فXXي إصXXبعه إالّ إذا كXXان بXXالXXغاً،
حXXرق ج Xثّة امل ّ Xيت .وال تXXجب الّ X
أي بلغ خمسة عشر عاما ً )سؤال وجواب .(70
ويXفهم مXن تXعيني املXواد ا ّلXXتي يXصنع مXنها الXتّابXوت ،أن تXكون مXادة دائXمة عXلى قXدر املسXتطاع،
وم XXن ثّ X Xم ب Xّ Xني ب XXيت ال XXعدل األع XXظم أ ّن XXه ال م XXان XXع م XXن اس XXتعمال أص XXلب األخ XXشاب امل XXتو ّف XXرة ،أو
اإلسXمنت ،فXي صXنع الXتّابXوت ،بXاإلضXافXة إلXى املXواد املXذكXورة فXي الXكتاب األقXدس .وفXي الXوقXت
الصدد متروك ألحبّاء اهلل.
الراهن الخيار في هذا ّ
ّ
 -150نقطة البيان <>129
"نقطة البيان" هو أحد األسماء ا ّلتي اتّخذها حضرة الباب.
 -151وان تكفّنوه في خمسة اثواب من الحرير او القطن<>130
Xلف امل ّ Xيت فXXي خXXمسة أثXXواب مXXن الحXXريXXر أو الXXقطن ،وث Xبّت حXXضرة بXXهاء
أمXXر حXXضرة األعXXلى بّ X
اهلل هذا وأضاف" :من لم يستطع يكتفي بواحدة منهما".
وسXئل حXضرتXه ع ّXما إذا كXان املXقصود خXمسة أثXواب عXلى غXرار مXا كXان مXعموالً بXه مXن قXبل ،أو
ُX X
خ XXمسة ل XXفائ XXف ك Xّ Xل م XXنها ف XXي ج XXوف األخ XXرى ف ّ X
Xتفضل ب XXأ ّن امل XXقصود خ XXمسة أث XXواب) .س XXؤال
وجواب (56
Xف الجسXد ،فXال يXوجXد فXي الXنّصوص املXباركXة تXفصيل يُحّ Xدد كXيفيّة لXفّ
أ ّمXا فXيما ي ّ
Xخص كXيفيّة ل ّ
الجسXد ،سXواء فXي حXالXة اسXتعمال خXمسة أثXواب أو فXي حXالXة اسXتعمال ثXوب واحXد .وألحXبّاء
الحر ّية في اختيار ما يرونه مناسبا ً في هذا ّ
الشأن.
الراهن
ّ
اهلل في الوقت ّ
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 -152ح ّرم عليكم نقل امليّت ازيد من مسافة ساعة من املدينة <>130
املXXقصود هXXو تحXXديXXد ال XزّمXXن ا ّلXXذي يXXمكن خXXاللXXه نXXقل امل ّ Xيت مXXن مXXكان الXXوفXXاة إلXXى مXXكان ال ّ XدفXXن
بXساعXة واحXدة ،ب ّ
Xغض الXنّظر عXن الXوسXيلة املسXتعملة فXي نXقل الXجثّة .وقXد أضXاف حXضرة بXهاء
أحب وأولى") .سؤال وجواب (16
اهلل أنّه "ك ّلما عُجّ ل بدفن امليّت كان
ّ
ويXنبغي أن تُXفهم عXبارة "م2كان ال2وف2اة" عXلى أنّXها تXشمل املXديXنة أو الXقريXة ا ّلXXتي وقXعت فXيها
XساعXXة املXXسموح بXXها مXXن حXXدود املXXديXXنة أو الXXقريXXة إلXXى مXXكان
الXXوفXXاة ،فXXيبدأ حXXساب مXXسافXXة الّ X
ال ّدفن .واملقصد الحقيقيّ لهذا الحكم هو أن يُدفن امليّت على مقربة من مكان وفاته.
 -153قد رفع اهلل ما حكم به البيان في تحديد االسفار<>131
فXXرض حXXضرة الXXباب قXXيودا ً عXXلى األسXXفار إلXXى حXXني ظXXهور املXXوعXXود ا ّلXXذي جXXاء ذكXXره فXXي كXXتاب
Xمرة
ال XXبيان ،وأم XXر أت XXباع XXه ع XXندئ Xٍ Xذ أن ي X ّ X
Xتوج XXهوا ل XXلقائ XXه ول XXو س XXيرا ً ع XXلى األق XXدام أل ّن إدراك XXه ث ّ X
وجودهم ذاته وغايته.
 -154وارف 22ع ّن ال 22بيتني ف 22ي امل 22قام 22ني وامل 22قام 22ات ا ّل 22تي ف 22يها اس 22تق ّر ع 22رش ربّ 22كم
ال ّرحمن <>133
ح ّ Xدد حXXضرة بXXهاء اهلل "ال2بيتني" بXXأنّXXهما الXXبيت املXXبارك فXXي بXXغداد – وأسXXماه الXXبيت األعXXظم
– وب XXيت ح XXضرة ال XXباب ف XXي ش XXيراز ،وأم XXر ال Xنّاس ب XXال XXحجّ إل XXيهما) .س XXؤال وج XXواب  29و32
ّ
والشرح فقرة .(54
وأبXXان حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل أ ّن املXXقصود مXXن "امل2قام2ات ا ّل22تي ف2يها اس2تق ّر ع2رش ر ّب2كم"
ه XXي األم XXاك XXن ا ّل XXتي س XXكن ف XXيها املظه XXر اإلل XXهيّ .وت ّ X
Xفضل ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXقول XXه" :ف22أله22ل
ال22بالد امل22وج22ودة ف22يها ال22خيار ف22ي ص22ون ك2ّ 2ل ب22يت اس22تق ّر ف22يه ال22عرش أو ص22ون
Xتمت الXXهيئات الXXبهائ ّ Xية بهXXذا األمXXر
واح2د م2نها ي2نتخبون2ه") .سXXؤال وجXXواب  .(32وقXXد اهّ X
ف XXع ّينت ع XXددا ّ م XXن األم XXاك XXن ال Xتّاري XXخ ّية امل XXق ّدس XXة ا ّل XXتي اق XXترن XXت ب XXاملظه XXري XXن اإلل XXه ّيني ،وج XXمعت
الخاصة بها ،وحيث أمكن تم ّلكتها وحافظت عليها.
الوثائق
ّ
 -155ايّ22 2اك22 2م ان ي22 2منعكم م22 2ا ن 2 2زّل ف22 2ي ال22 2كتاب ع22 2ن ه22 2ذا ال22 2كتاب ا ّل 22 2ذي ينطق
بالحقّ<>134
"ال2كتاب" هXو ك ّXل مXا جXاء بXه املXبعوث اإللXهيّ .و"ال2كتاب ا ّل2ذي ينطق ب2الحقّ" هXو املظهXر
اإللXهيّ نXفسه .وتXشير هXذه اآليXة إلXى مXا ذكXره حXضرة الXباب فXي كXتاب الXبيان الXفارسXيّ عXن
"ال22كتاب ا ّل22ذي ينطق ب22الحقّ" وح ّ Xدده ب XXمن يظه XXره اهلل .ك XXما ذك XXر ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي
أحد ألواحه" :قد ظهر كتاب اهلل على هيكل الغالم".
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وصXف حXضرة بXهاء اهلل نXفسه فXي هXذه اآليXة مXن الXكتاب األقXدس ،وكXذلXك فXي مجXموعXة اآليXات
 168م XXنه ،ب XXأنّ XXه "ال22كتاب ا ّل22ذي ينطق ب22الحقّ" .وح Xذّر أه XXل األدي XXان م XXن أن تس ّ X
Xتدل ك Xلّ
م ّ Xلة بXXكتابXXها فXXي ر ّد "ه22ذا ال22كتاب ا ّل22ذي ينطق ف22ي ق22طب اإلب22داع" ،ح Xتّى ال يXXصبح مXXا
XسماويّXXة سXXببا ً فXXي حXXرمXXانXXهم مXXن عXXرفXXان مظهXXر
اسXXتخرجXXوه مXXن اآليXXات املXXنزّلXXة فXXي الXXكتب الّ X
الظّهور ،والتّمسك بأمره البديع.
ّ
مبشري في ذكر هذا ال ّ
ظهور<>135
 -156ما جرى من قلم
"ال2ذّك2ر" ا ّلXXذي أشXار إلXيه حXضرة بXهاء اهلل فXي هXذه اآليXة املXباركXة هXو الXثّناء الXوارد فXي كXتاب
"البيان العربيّ".
 -157انّما القبلة من يظهره اهلل متى ينقلب تنقلب الى ان يستق ّر <>137
ارجع في شرح هذه اآلية إلى الفقرة  7و 8من هذا الفصل.
 -158ال يح ّ2ل االق2تران ان ل2م ي2كن ف2ي ال2بيان وان ي2دخ2ل م2ن اح2د يح2رم ع2لى االخ2ر
ما يملك من عنده<>139
هXXذه اآليXXة مXXن كXXتاب الXXبيان ا ّلXXتي اسXXتشهد بXXها حXXضرة بXXهاء اهلل ،تXXذ ّكXXر أهXXل الXXبيان بXXقرب
أجXXل ح XXضرة ال XXباب ص XXراح XXة ت XXطبيق أم XXره ا ّلXXذي ي XXمنع
م XXجيء "م22ن يظه22ره اهلل" .ف XXموج XXبها ّX
الXXبابXيّ مXXن الXزّواج مXXن غXXير أهXXل الXXبيان ،وتحXXريXXم مXXال الXزّوج ا ّلXXذي آمXXن عXXلى زوجXXه ا ّلXXذي لXXم
يXXؤمXXن ،إلXXى حXXني ظXXهور مXXن يظهXXره اهلل ،وقXXد أبXXطل حXXضرة بXXهاء اهلل الXXحكمني قXXبل الXXبدء فXXي
تXXطبيقهما .وقXXصد حXXضرتXXه مXXن االسXXتشهاد بهXXذا الXXحكم االسXXتدالل عXXلى أ ّن حXXضرة الXXباب
قد تنبّأ في ثنايا هذه اآليات بإمكان ارتفاع أمر حضرة بهاء اهلل قبل انتشار شريعته هو.
وأبXرز حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي كXتاب " "God Passes Byأو "الXقرن الXبديXع" مXغزى أحXكام
كتاب البيان بقوله:
"ي22جب أن يُ22عتبر ت22مجيدا ً ل22لموع22ود وث22ناء ع22ليه ق22بل أن ي22كون أح22كام 2ا ً وت22كال22يف
أ ُ ِري َد بها أن تكون قواعد دائمة تستهدي بها األجيال القادمة....
ك2ان ه2ذا ال2كتاب ش2دي2دا ً ص2ارم2ا ً – ع2ن ع2مد – ف2يما ف2رض م2ن األح2كام ،داع2يا ً إل2ى
ال2تّقدّم وال2تّطوّر ف2يما أدخ2له م2ن م2بادئ ك2ان اله2دف م2نها أن ت2وق2ظ رج2ال الّ 2دي2ن
وال2نّاس م2ن س2بات2هم الّ 2روح2يّ امل2دي2د ،وت2كيل ل2لمنظّمات ال2بال2ية ال2فاس2دة ض2رب2ة
الش2دي2دة ح2لول ال2يوم امل2نتظر" :ي2وم
ّ2
م2باغ2تة ق2اض2ية ،ف2قد أع2لن ف2ي ث2ناي2ا م2وادّه
ي22دع ال 2دّاع إل22ى ش22يء ن22كر" وي22وم "وي22صنع م22ا ص22نع رس22ول اهلل ،ويه22دم م22ا ك22ان
قبله كما هدم رسول اهلل أمر الجاهليّة]".مترجم[)انظر أيضا ً ّ
الشرح فقرة (109
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 -159نقطة البيان <>140
أحد ألقاب حضرة الباب.
 -160انّه ال اله االّ انا الفرد الواحد <>143
ش XXرح XXت ب XXيان XXات ك XXثيرة ف XXي اآلث XXار امل XXبارك XXة ح XXقيقة امل XXظاه XXر اإلل XXهيّة وع XXالق XXتهم ب XXاهلل س XXبحان XXه
وت XXعال XXى .وق XXد ت ّ X
XوضXXحا ً ف XXردان Xيّة ال XXحقّ ج Xلّ
Xفضل ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي أح XXد ه XXذه ال XXبيان XXات م X X Xّ X
ذكره ،ووحدان ّيته ،وغيب ّيته ،و َمن ْ َعته ،فقال:
"ومل ّ2ا ل2م ي2كن ب2ني الخ2لق والحقّ ،وال2حادث وال2قدي2م ،وال2واج2ب وامل2مكن أي راب2طة
أو م22ناس22بة أو م22واف22قة أو م22شاب22هة ،له22ذا يظه22ر اهلل ت22عال22ى ف22ي ك2ّ 2ل عه22د وع22صر
ك22ينون22ة مج ّ 2ردة ل22طيفة ط22اه22رة ف22ي ع22ال22م امل22لك وامل22لكوت ،ويخ22لق ه22ذه ال22كينون22ة
2ري وع2نصر
الّ 2رب2ان2يّة ،وال2حقيقة ال ّ
2صمدان2يّة ،م2ن ع2نصري2ن :ع2نصر ت2راب2يّ ظ2اه ّ
إل2هيّ غ2يبيّ ،ويخ2لق ل2ها م2قام2ني :أح2ده2ما م2قام ال2حقيقة وه2و م2قام ال ينطق إالّ
ع22ن اهلل ربّ22ه ،...واآلخ22ر م22قام البش22ريّ22ة م22صداق 2ا ً ل22قول22ه ال22كري22م" :م22ا أن22ا إالّ بش22ر
ال بشرا ً رسو ً
مثلكم" و"قل سبحان ربّي هل كنت إ ّ
ال]"...مترجم[
وأ ّكXXد حXXضرة بXXهاء اهلل "ب2توح2يد م2واق2ع التّج2ري2د" فXXي الXXعالXXم الXّ XروحXXان Xيّ ،فXXك ّلهم يXXحكون
عXن جXمال اهلل ،ويظهXرون أسXماءه وصXفاتXه ،ويXتغنّون بXنغمات أزلXيّته ،وت ّ
Xفضل فXي ذلXك بXقولXه:
س2مع م2ن امل2ظاه2ر ال2جام2عة ’إنّ2ي أن2ا اهلل‘ ،ف2إ ّ
ن ذل2ك حقّ وال ري2ب ف2يه ،إذ
" ...وإذا ُ 2
ث2بت م2رارا ً أ ّ
ن ب2ظهوره2م ،وب2صفات2هم ،وب2أس2مائ2هم ،يظه2ر ف2ي األرض ظ2هور اهلل،
واسم اهلل ،وصفة اهلل] "...مترجم[
ومXXع أ ّن مXXظاهXXر اهلل هXXم مXXرايXXا أسXXماء اهلل وصXXفاتXXه ،وبXXواسXXطتهم يXXصل اإلنXXسان إلXXى مXXعرفXXة
اهلل وش XXري XXعته ،ف XXقد ن Xبّه ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ب XXأنّ XXه ال ي XXجوز أب XXدا ً م XXساوات XXهم ب XXال Xذّات اإلل XXه ّية
والXXغيب املXXنيع .أ ّمXXا بXXخصوص مXXقام حXXضرة بXXهاء اهلل نXXفسه ،فXXقد كXXتب حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل
2ري ا ّل 22ذي ب 22واس 22طته تجّ 2 2لى ظ 22هو ٌر ع 22لى ه 22ذا ال 22قدر م 22ن
أ ّن ذل XX Xك "ال 22هيكل البش ّ 2
العظمة والهيمنة ،ال يجوز أبدا ً مساواته بالحقيقة اإللهيّة] ".مترجم[
أب XXان ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل م XXقام ح XXضرة ب XXهاء اهلل ال XXفري XXد ،وع XXظمة ظ XXهوره ،ا ّلXXذي ب XXه ت XXح ّققت
نبؤات الكتب املق ّدسة في "يوم اهلل":
"وف22قا ً ل22نبوءات ب22ني إس22رائ22يل ل22م ي22كن أك22ثر وال أق2ّ 2ل م22ن ت22جسيد "األب األب22دي"،
"رب ال2جنود"" ،ا ّل2ذي أت2ى م2ن رب2وات ال2قدس" ،ول2لعال2م امل2سيحي ع2ودة امل2سيح
ّ
2سنّة
م2ة اإلس2الم رج2عة اإلم2ام الحس2ني ،وأله2ل ال ّ
"ف2ي مج2د أب2يه" ،ول2لشيعة م2ن أ ّ
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ن22زول "ال ّ 2روح" ،ول22لزردش22تيّني ش22اه به22رام امل22وع22ود ،ول22لهندوس ت22جسيد ك22رش22نا،
وللبوذيّني بوذا الخامس] ".مترجم[
وي XXصف ح XXضرة ب XXهاء اهلل م XXقام األل XXوه Xيّة ا ّلXXذي ي XXشارك ف XXيه ك Xّ Xل م XXظاه XXر اهلل ب XXقول XXه" :إ ّ
ن ه22ذا
امل2قام ه2و م2قام ف2ناء ال2نّفس وال2بقاء ف2ي اهلل ،وإذا ذك2رت ه2ذه ال2كلمة ف2إنّ2ما ت2دلّ
ع 22لى ال 22فناء ال 22بحت ال 22باتّ  ،م 22قام ال أم 22لك ل 22نفسي ن 22فعا ً وال ض 22را ً وال ح 22ياة وال
نشورا ً]".مترجم[
Xخاص وع XXالق XXته ب XXاهلل ف XXيقول" :ي22ا إل22هي إذا أن22ظر إل22ى نس22بتي إل22يك
وي XXصف م XXقام XXه ال X
ّ
2ب ب22أن أق22ول ف22ي ك2ّ 2ل ش22يء ب22أنّ22ي أن22ا اهلل وإذا أن22ظر إل22ى ن22فسي أش22اه22ده22ا
أحّ 2
أحقر من الطّني]".مترجم[
 -161ال ّزكوة<>146
جXXاء ذكXXر ال XزّكXXاة فXXي الXXقرآن الXXكريXXم عXXلى أنّXXها صXXدقXXة فXXرضXXها اهلل عXXلى املسXXلمني .وبXXمرور
الXزّمXن تXط ّور مXفهوم الXزّكXاة إلXى اقXتطاع نسXبة مXن املXال املXملوك للمسXلم إذا بXلغ نXصابXا ً مXعيّناً
Xصرف ع XXلى امل XXقاص XXد ال XXخيريّ XXة ،ون XXصرة دي XXن اهلل .واخ XXتلف
إلع XXان XXة ال XXفقراء وامل XXساك XXني ،وال ّ X
نXصاب الXزّكXاة ومXقدارهXا بXاخXتالف املXال ا ّلXXذي تXجب فXيه .وقXد ت ّ
Xفضل حXضرة بXهاء اهلل" :ف2ي
م2وض2وع ال2زّك2اة أم2رن2ا ب2اتّ2باع م2ا ن2زّل ف2ي ال2فرق2ان" )سXXؤال وجXXواب  .(107وبXXما أنّ
ح ّ Xد ن XXصاب ال Xزّك XXاة ،ون XXوع ال XXعائ XXدات ا ّل XXتي ت XXجب ف XXيها ،وأوق XXات أدائ XXها ،وق XXدره XXا ف XXي امل XXوارد
ألي مXXنها تحXXديXXد فXXي الXXقرآن ،لهXXذا يXXرجXXع تحXXديXXد كXّ Xل هXXذه األمXXور إلXXى بXXيت
املXXختلفة ،لXXم يXXرد ّ
الXXعدل األعXXظم فXXي املسXXتقبل .وإلXXى أن يXXحني وقXXت هXXذا التّشXXريXXع أبXXان حXXضرة ولXيّ أمXXر اهلل
برع إل XX Xى ص XX Xنادي XX Xق ال XX Xخيريّ XX Xة ال XX XبهائX X Xيّة ،وف XX Xقاً
أ ّن ع XX Xلى أحX X Xبّاء اهلل أن ي XX Xواظ XX Xبوا ع XX Xلى الX X Xت ّ ّ
الستطاعتهم وحسب إمكاناتهم.
ّ
يحل
السؤال ومن سئل ح ّرم عليه العطآء<>147
 -162ال
ّ
حّ 2رم
"حّ 2رم ال2تّكدّي ك2ما ُ
شXرح حXضرة عXبد الXبهاء فXي أحXد ألXواحXه هXذه اآليXة املXباركXة بXقولXهُ :
اإلن22فاق ع22لى م22ن يتّخ22ذ ال 2تّسوّل م22هنة ل22ه .وامل22قصود م22ن ذل22ك ه22و ق22طع داب22ر
م22 2ا إن عج22 2ز ش22 2خص ع22 2ن كس22 2ب ال ّ 2 2رزق ،أو أص22 2يب ب22 2فقر م22 2دق22 2ع ،أو
ال 2 2تّكدّي ،أ ّ
أض 22حى ع 22اج 22زاً ،ف 22على األغ 22نياء أو ال 22وك 22الء ع 22ندئ 2ٍ 2ذ ت 22خصيص رات 22ب شه 22ريّ
ملعيش 22 2 2ته ...وامل 22 2 2قصود ب 22 2 2ال 22 2 2وك 22 2 2الء ه 22 2 2م "وك 22 2 2الء ال 22 2 2بيت" أي أع 22 2 2ضاء ب 22 2 2يت
العدل]".مترجم[

١٢٦

وتحXXريXXم الXXعطاء لXXلمتس ّولXXني ال يXXمنع األفXXراد واملXXحافXXل الXّ XروحXXان Xيّة مXXن مXXنح املXXساعXXدات املXXال Xيّة
ل XXلفقراء وامل XXعوزي XXن أو إت XXاح XXة ال XXفرص ل XXهم ل XXيحصلوا ع XXلى امل XXهارات ا ّل XXتي ت XXم ّكنهم م XXن كس XXب
العيش) .انظر ّ
الشرح فقرة .(56
 -163من يحزن احدا ً فله ان ينفق تسعة عشر مثقاالً من الذّهب <>148
حXXكم "الXXبيان الXXفارسXيّ" بXXشأن الXXغرامXXة عXXقابXا ً ملXXن تسXبّب فXXي حXXزن
نXXسخ حXXضرة بXXهاء اهلل ُX
غيره.
السدرة <>148
-164
ّ
الشXXرح فXقرة  (128واملXراد بXها فXي هXذا املXقام حXضرة
"الس2درة" هXي سXدرة املXنتهى )انXظر ّ X
ّ2
بهاء اهلل.
 -165اتلوا ايات اهلل في ّ
كل صباح ومسآء<>149
والشXXرط األس XXاس Xيّ ل XXها ه XXو م XXيل
ّX
أب XXان ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXأ ّن م XXا ي XXلزم ب XXدءا ً ل XXتالوة آي XXات اهلل،
ّ
الشخص نفسه ،وشوقه لتالوتها) .سؤال وجواب (68
وحّ Xدد حXضرة بXهاء اهلل مXعنى آيXات اهلل بXأنّXها "ج2ميع م2ا ن2زّل م2ن م2لكوت ال2بيان" .وبXنيّ
حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي رسXXالXXة إلXXى أحXXد األح Xبّاء ،بXXأ ّن عXXبارة "آي2ات اهلل" ال تXXشمل اآلثXXار
الكريمة لحضرة عبد البهاء ،وال ما جرى به قلمه هو.
 -166كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد انقضآء تسع عشرة سنة <>151
ثXبّت حXXضرة بXXهاء اهلل الXXحكم الXXوارد فXXي كXXتاب "الXXبيان الXXعربXيّ" بXXشأن تجXXديXXد أسXXباب الXXبيت
Xصلة بXXني هXXذا
كXّ Xل تXXسع عشXXرة سXXنة ،وق ّ Xيده بشXXرط االسXXتطاعXXة .وأبXXان حXXضرة عXXبد الXXبهاء الّ X
مسك بالنّظافة وال ّلطافة ،فقال شرحا ً لذلك:
الحكم وبني الت ّ ّ
"ل22يس امل22راد ال 2تّحف ال 2نّادرة واألش22ياء ال 2ثّمينة ،ف22ال ت22دخ22ل امل22جوه22رات م22ثالً ف22ي
2سنوات
ع22داد ذل22ك ،وإنّ2ما امل22قصود األش22ياء ا ّل22تي ب22ليت وذه22ب رون22قها ب22مرور الّ 2
التّسع عشرة وأصبحت مثيرة لالشمئزاز"] .مترجم[
 -167اغسلوا ارجلكم <>152
مXن الXفضائXل ا ّلXXتي أوصXى بXها جXمال ال ِXقدم فXي الXكتاب األقXدس االغXتسال املXنتظم ،ونXظافXة
امل XXلبس ،وأن ي XXكون أه XXل ال XXبهاء ج XXوه XXر ال ّ Xلطاف XXة وال Xنّظاف XXة .وت XXوج XXز "خ XXالص XXة أح XXكام ال XXكتاب
األق XXدس وأوام XXره" )ان XXظر خ XXالص XXة األح XXكام واألوام XXر راب XXعا ً :د :ب XXند :3ذ( ال XXبيان XXات امل XXبارك XXة
امل Xتّصلة ب XXذل XXك .وق XXد ذك XXر ح XXضرة ب XXهاء اهلل ب XXأ ّن م XXن املس XXتحسن اس XXتعمال امل XXاء ال ّ Xداف ªف XXي
غسل األرجل ،ولكن ال بأس من غسلهما باملاء البارد) .سؤال وجواب (97
١٢٧

 -168ق2د م2نعتم م2ن االرت2قآء ال2ى امل2ناب2ر م2ن اراد ان ي2تلو ع2ليكم اي2ات ربّ2ه ف2ليقعد
السرير <>154
على الكرسيّ املوضوع على
ّ
Xحكم ف XXي ك XXتاب ال XXبيان ال XXفارس Xيّ .ف XXقد ن XXهى ح XXضرة ال XXباب ع XXن ارت XXقاء
وردت س XXاب XXقة ه XXذا ال ُ X
امل XXناب XXر إلل XXقاء الخ XXطب وامل XXواع XXظ أو ت XXالوة اآلي XXات .وأم XXر ع XXوض Xا ً ع XXن ذل XXك ،أن يج XXلس ال XXقارئ
منصة لكي تكون آيات اهلل مسموعة للجميع.
على كرسيّ فوق
ّ
Xحكم ف XXي مش XXرق
ون Xبّه ك Xّ Xل م XXن ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء وح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ب XXأ ّن م XXراع XXاة ه XXذا ال ُ X
األذكXXار – حXXيث ال يXXسمح إالّ بXXتالوة اآليXXات – تXXجيز ملXXن يXXتلو الXXوقXXوف أو الجXXلوس ،وإن كXXان
Xنصة غ XXير ث XXاب XXتة .وف XXي امل XXجام XXع خ XXارج
ض XXروري Xا ً – ل XXكي ي XXسمع ب XXوض XXوح – ي XXمكن اع XXتالء م ّ X
Xنصة واقXXفا ً أو جXXالXXسا ً .وأ ّكXXد حXXضرة
مشXXرق األذكXXار يXXجوز لXXلقارئ أو املتح ّ Xدث أن يXXعتلي مّ X
عXبد الXبهاء فXي أحXد ألXواحXه ا ّلXXتي ورد فXيها مXنع اسXتعمال املXنابXر عXلى وجXه اإلطXالق أ ّن عXلى
أحX Xبّاء اهلل أن ي XXلقوا أح XXادي XXثهم ف XXي امل XXجال XXس "ب22منتهى ال22خضوع وال22خشوع وامل22حو
الصرف".
ّ
 -169ح ّرم عليكم امليسر <>155
لXXم يXXرد تحXXديXXد فXXي آثXXار حXXضرة بXXهاء اهلل لXXألفXXعال ا ّلXXتي يXXشملها هXXذا التّحXXريXXم .وقXXد أبXXان كXلّ
م XXن ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء وح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل أ ّن تح XXدي XXد ت XXفاص XXيل ه XXذا ال XXحكم م XXتروك ل XXبيت
الXX Xعدل األعXX Xظم .وإجXX XابXX Xة عXX Xلى اسXX Xتفسار بXX Xعض أح X Xبّاء اهلل عXّ X Xما إذا كXX XانXX Xت ألXX Xعاب الح X Xظّ
والXيانXصيب ،واملXراهXنات عXلى سXباق الXخيل ،ومXباريXات كXرة الXقدم ،ولXعب "الXبنجو" ،ومXا شXابXه
Xتقرر
ذلXX Xك تXX Xندرج تXX Xحت تحXX XريXX Xم امليسXX Xر ،أجXX Xاب بXX Xيت الXX Xعدل األعXX Xظم بXX Xأ ّن هXX Xذه مXX XسألXX Xة سّ X X
بXالXتّفصيل مسXتقبالً .وال يXنبغي لXلمحافXل ال ّXروحXانّ Xية واألفXراد فXي الXوقXت ال ّXراهXن ،أن يXسمحوا
لهXذه األمXور بXأن تXصبح نXقطة خXالف وجXدال ،واألفXضل أن تُXترك فXي الXوقXت الXحاضXر لXوجXدان
األفراد.
ولXXكن قXّ Xرر بXXيت الXXعدل األعXXظم أ ّن جXXمع الXتّبرعXXات لXXصناديXXق الXXخيريّXXة عXXن طXXريXXق ألXXعاب الحXظّ
واليانصيب واملراهنات غير مناسب.
 -170حّ 2رم ع2ليكم… االف2يون… ايّ2اك2م ان تس2تعملوا م2ا تكس2ل ب2ه ه2ياك2لكم وي2ضرّ
ابدانكم <>155
ك ّXرر حXضرة بXهاء اهلل هXذا التّحXريXم السXتعمال األفXيون م ّXرة ثXانXية فXي خXتام الXكتاب األقXدس.
Xصدد أ ّن أحXXد مسXXتلزمXXات "الXXحياة ال XطّاهXXرة الXXعفيفة"
وذكXXر حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي هXXذا الّ X
ه XXي" :االم22تناع ال 2تّام ...ع22ن األف22يون وم22ا ش22اك22له م22ن املخ 2دّرات املس 2بّبة ل22إلدم22ان.
ف22 2ال22 2هيروي22 2ن ،وال22 2حشيش وغ22 2يره22 2ما م22 2ن مس22 2تخرج22 2ات ال22 2قنّب ال22 2هندي م22 2ثل

١٢٨

امل2اري2جوان2ا وامل2واد املس2بّبة لله2لوس2ة م2ثل " "LSDو" "Peyoteوغ2يره2ا ت2ندرج
تحت هذا التّحريم"].مترجم[
وقد كتب حضرة عبد البهاء في ذلك مبيّنا ً:
م 22ا ع 22ن األف 22يون ال 22قذر امل 22لعون ،ن 22عوذ ب 22اهلل م 22ن ع 22ذاب اهلل ،إنّ22ه ب 22صري 22ح ن2 2صّ
"أ ّ
ال 22كتاب األق 22دس محّ 2 2رم وم 22ذم 22وم ،وش 22رب 22ه ض 22رب م 22ن ال 22جنون ،وم 22رت 22كب ذل 22ك
ب2التّج2رب2ة مح2روم م2ن ص2فات ال2عال2م اإلن2سان2يّ .أس2تعيذ ب2اهلل م2ن ارت2كاب م2ثل
2دي ،إذ
ه 22ذا األم 22ر ال 22فظيع ال 22هادم ل 22لبنيان اإلن 22سان2 2يّ ،واملس2 2بّب للخس 22ران األب ّ 2
يس22تول22ي ع22لى ال 2نّفس ،ف22يموت ال22وج22دان ،وي22زول الّ 2
2شعور ،وي22تالش22ى اإلدراك،
وي2نقلب ال2حيّ م2يّتاً ،وتخ2مد ح2رارة ال2طّبيعة ،وال ي2مكن ت2صوّر م2ض ّرة أع2ظم م2ن
ذلك .هنيئا ً لنفوس لم يتح ّرك لسانهم بذكر األفيون ،فما بالك باستعماله.
ي2ا أح2بّاء اهلل ،إ ّ
ن ال2جبر وال2عنف وال2زّج2ر والقه2ر م2ذم2وم ف2ي ه2ذا ال2دّور اإلل2هيّ،
2أي ت22دب22ير ،ع22سى أن ي22نجو ال 2نّوع
ول22كن مل22نع ش22رب األف22يون ال ب ّ 2د م22ن التّش 2بّث بّ 2
اإلن2سان2يّ ويتخّ 2لص م2ن ه2ذه اآلف2ة ال2عظمى ،وإالّ ف2وي2ل ل ّ
2كل م2ن ي2ف ّرط ف2ي ج2نب
اهلل] ".مترجم[
وت ّ
Xفضل حXضرتXه فXي خXصوص األفXيون بXقولXه :إ ّن "ك2الًّ م2ن ش2ارب2ه ،ومش2تري2ه ،وب2ائ2عه،
محروم من فيض اهلل وعنايته" .وأضاف:
م 22ا ع 22ن ال 22حشيش ا ّل 22ذي ذك 22رت أ ّ
ن ب 22عض اإلي 22ران2 2يّني ق 22د أدم 22نوا ع 22لى ش 22رب 22ه،
"أ ّ
فس2بحان اهلل! إنّ2ه ألس2وأ امل2سكرات ج2ميعاً ،وتح2ري2مه ص2ري2ح ،وبس2ببه ي2ضطرب
ال2 2تّفكير ،وتخ 22مد روح اإلن 22سان ف 22ي ج 22ميع األط 22وار .أبه 22ذه ال2 2ثّمرة م 22ن شج 22رة
ال2زّق2وم يس2تأن2س ال2نّاس وي2دم2نون ح2تّى ي2صبحوا ح2قيقة امل2سوخ؟ أيس2تعملون
ش2يئا ً ح2رام2ا ً ويح2رم2ون أن2فسهم م2ن أل2طاف ح2ضرة الّ 2رح2من؟ ...إ ّ
ن الخ2مر تس2بّب
م 22ا ه 22ذا األف 22يون ال2 2زّق 22وم األث 22يم أو
ذه 22ول ال 22عقل ،وتؤدّي إل 22ى س 22فيه األع 22مال ،أ ّ
ال22 2حشيش ال22 2خبيث ،ف22 2يزي22 2ل ال22 2عقل ،ويُخ22 2مد ال 2 2نّفس ،ويُج22 2مّ د ال ّ 2 2روح ،ويه22 2زل
الجسد ،ويورث اإلنسان الخيبة والخسران] ".مترجم[
وجXXديXXر بXXاملXXالحXXظة أ ّن تحXXريXXم اسXXتعمال بXXعض أنXXواع املXXواد املخ ّ Xدرة ،ال يXXمنع اسXXتعمالXXها إذا
مختصون ضمن عالج طبيّ.
أمر بذلك أطباء
ّ

١٢٩

 -171س ّر التّنكيس لرمز ال ّرئيس <>157
Xؤس XXس ف XXرق XXة ال ّ X
ت XXنبّأ ال ّ X
Xشيخ ّية ،وأ ّول ال Xنّوري XXن
Xشيخ أح XXمد األح XXسائ XXي )1753م–1831م( م X Xّ X
بشXرا بXظهور أمXر الXباب ،أ ّن بXظهور "الXقائXم" سXتنقلب األمXور ،فXيصبح اآلخXر
الXن ّ ّيريXن الّ XلذيXن ّX X
ه XXو األ ّول ،واأل ّول ه XXو اآلخ XXر .وأش XXار ح XXضرة ب XXهاء اهلل مل XXعنى س Xّ Xر الX Xتّنكيس ل XXرم XXز ال Xّ Xرئ XXيس
بXXقولXXه" :ف2ان2ظر سّ 2ر ال2تّنكيس ل2رم2ز الّ 2رئ2يس ح2يث ج2عل أع2اله2م أس2فلهم وأس2فلهم
أع22اله22م ،واذك22ر إذ أت22ى ال22يسوع أن22كره ال22علماء وال22فضالء واألدب22اء وأق22بل إل22ى
الشXXرح فXXقرة  .(172وملXXزيXXد مXXن املXXعلومXXات
امل2لكوت م2ن ي2صطاد ال2حوت) ".انXXظر أيXXضا ً ّ X
عن ّ
الشيخ أحمد اإلحسائي راجع "مطالع األنوار" الفصلني األ ّول والعاشر.
الستّة ا ّلتي ارتفعت بهذه االلف القآئمة <>157
-172
ّ
أقXXام الّ X
Xشيخ أحXXمد اإلحXXسائXXي وزنXا ً كXXبيرا ً فXXي كXXتبه لحXXرف "الXXواو" .وجXXاء فXXي تXXاريXXخ الXنّبيل
"مXXطالXXع األنXXوار" أ ّن هXXذا الحXXرف كXXان فXXي نXXظر حXXضرة الXXباب رمXXزا ً ملXXجيء دور إلXXهيّ جXXديXXد،
ِ
وذك XXر ح XXضرة ب XXهاء اهلل ل XXعبارة "س ّ 2ر ال 2تّنكيس ل22رم22ز ال ّ 2رئ22يس" ف XXي ال XXكتاب األق XXدس ه XXي
إشارة إلى هذا املفهوم.
Xدي وفXقا ً لXترتXيبها).(6 1 6
ويXتأ ّلXف لXفظ "واو" مXن ثXالثXة حXروف ،تXساوي طXبقا ً لXلحساب األبج ّ
وجXاء فXي رسXالXة ُ XكXتبت بXتوجXيه حXضرة ولXيّ أمXر اهلل إلXى أحXد أحXبّاء اهلل شXرحXا ً لهXذه اآليXة أنّ
"األلِXف الXقائXمة" تXشير إلXى مXجيء حXضرة الXباب ،وتXرمXز الXواو األولXى ا ّلXتي تسXبق "األلXف" –
وعXXددهXXا سXتّة – إلXXى األديXXان واملXXظاهXXر اإللXXهيّة ا ّلXXتي سXXبقت مXXجيئه املXXبارك ،أ ّمXXا الXXواو الXثّانXXية
ا ّلXX Xتي ت XXلي "األلِ XXف" ف XXترم XXز إل XXى تجّ X Xلي الX Xظّهور األع XXظم ل XXحضرة ب XXهاء اهلل ا ّلXX Xذي ك XXان ب XXعد
"األلِف"].مترجم[
ّ
الضرورة <>159
 -173ح ّرم عليكم حمل االت الحرب االّ حني
السXX Xالح ،إالّ ع XX Xند
ث X Xبّت ح XX Xضرة ب XX Xهاء اهلل ال XX Xحكم ال XX Xوارد ف XX Xي ك XX Xتاب ال XX Xبيان بتح XX Xري XX Xم ح XX Xمل ّ X
الّ X
السXXالح ضXXرورة لXXألفXXراد ،فXXقد سXXمح حXXضرة
Xضرورة .أ ّمXXا عXXن ال Xظّروف ا ّلXXتي تXXجعل حXXمل ّ X
السXXالح دفXXاع Xا ً عXXن ال Xنّفس فXXي مXXواقXXع
عXXبد الXXبهاء – فXXي رسXXالXXة إلXXى أحXXد األح Xبّاء – بحXXمل ّ X
الخXطر .كXما أبXان حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي رسXالXة ُXكXتبت بXتوجXيهه أ ّن فXي حXاالت الXطّوارئ –
ع XXند ع XXدم وج XXود س XXلطة ش XXرع Xيّة ي XXمكن ال ّ Xلجوء إل XXيها – ي XXكون ل XXلبهائ Xيّ ال XXحقّ ف XXي ال ّ Xدف XXاع ع XXن
حياته.
للسXX Xالح ،ويXX Xكون
كXX Xما أ ّن هXX Xناك عXX Xددا ً مXX Xن ال X Xظّروف األخXX Xرى ا ّلXX Xتي يXX Xحتاج فXX Xيها اإلنXX Xسان ّ X
Xصيد لXغذائXهم ولXباسXهم ،أو
اسXتخدامXه فXيها مشXروعXا ً مXثل األمXاكXن ا ّلXتي يXعتمد أهXلها عXلى ال ّ
والرماية.
الرياض ّية كاملبارزة ّ
في بعض األلعاب ّ

١٣٠

أ ّم XXا ع XXلى مس XXتوى امل XXجتمع ف XXإ ّن م XXبدأ األم XXن الج XXماع XXي ا ّلXXذي أع XXلنه ح XXضرة ب XXهاء اهلل )ان XXظر
عXXلى سXXبيل املXXثال كXXتاب مXXنتخباتXXي از آثXXار حXXضرة بXXهاء اهلل ،ص (118وا ّلXXذي أبXXان تXXفصيله
ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ف XXي رس XXائ XXله امل XXنشورة ف XXي ك XXتاب ن XXظام ب XXهاء اهلل ال XXعامل XXي The World
 – Order of Bahá'u'lláhهXXذا املXXبدأ لXXم يXXفترض مXXق ّدم Xا ً مXXنع اسXXتعمال الXXق ّوة ،وإنXXما أوجXXد
"ن22ظام 2ا ً ت22صبح ف22ي ظ ّ 2له ال22قوّة خ22ادم22ة ل22لعدل" ،وي XXعمد إل XXى إي XXجاد ق ّ Xو ٍة دول Xيّة ل XXحفظ
السXXالم ك XXفيلة "بح22ماي22ة س22الم22ة ووح22دة أع22ضاء ال ّ 2راب22طة ال 2دّول 2يّة ب22أك22ملها" .وع Xبّر
ّX
حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي لXXوح الXXبشارات عXXن أمXXله "أن ي2تبدّل س2الح ال2عال2م ب2اإلص2الح ،وأن
ي22رت22فع ال22فساد والج22دال م22ن ب22ني ال22عباد" .وأ ّXك XXد ح XXضرة ب XXهاء اهلل ،ف XXي ال ّ Xلوح امل XXبارك
ّ
فتفضل بقوله:
أهميّة التّآلف بني أهل جميع األديان
نفسه ّ
بش22ر ب22ها أ ّم ال22كتاب ج22ميع أه22ل ال22عال22م ف22ي ه22ذا ال 2ظّهور
"ال22بشارة األول22ى ا ّل22تي ّ2
األعظم هي محو حكم الجهاد من الكتاب"].مترجم[
ّ
واحل لكم لبس الحرير<>159
-174
Xسنن املXرعXيّة فXي اإلسXالم نXهي ال ّXرجXال عXن لXبس الحXريXر إالّ حXني الXجهاد .وهXذا الXنّهي
مXن ال ّ
غير منصوص عليه في القرآن ونسخه حضرة الباب.
 -175قد رفع اهلل عنكم حكم الح ّد في ال ّلباس وال ّلحى<>159
Xسنن ا ّلXXتي ج XXاءت ب XXها أدي XXان
ت XXرج XXع ك XXثير م XXن ال XXقواع XXد ال X X Xّ X
XخاصXXة ب XXال ّ Xلباس إل XXى ال Xتّكال XXيف وال ّ X
ال XXعال XXم امل XXختلفة ،ف XXمث ً
ال ا ّتخ XXذ رج XXال الّ X Xدي XXن ف XXي ب XXعض امل XXذاه XXب ألن XXفسهم ع XXمائ XXم وع XXباءات
م XXتميّزة ،وح XXدث ف XXي امل XXاض XXي أنّ XXهم م XXنعوا الX Xنّاس م XXن ارت XXداء امل XXالب XXس األوروبX Xيّة .وأدخ XXل
Xقص أو حXX Xلق
املسXX Xلمون بXX XدافXX Xع الXّ X XرغXX Xبة فXX Xي االقXX Xتداء بXX XالXّ X XرسXX Xول عXX Xددا ً مXX Xن الXX Xقيود تXX Xتع ّلق بّ X X
الّ X
XخاصXXة بXXلباس املXXرء
Xشوارب ،وإطXXالق الّ Xلحى .وقXXد رفXXع حXXضرة بXXهاء اهلل مXXثل هXXذه الXXقيود الX X ّ X
ول XXحيته ،وت XXرك م XXا ي XXتع ّلق به XXذه األم XXور الخ XXتيار ال Xنّاس ،وف XXي ال XXوق XXت ن XXفسه دع XXا أح Xبّاء اهلل أالّ
يتع ّدوا حدود ال ّلياقة ،وأن يراعوا االعتدال في ّ
كل ما يتع ّلق بلباسهم.
 -176يا ارض الكاف وال ّرآء<>164
إشارة إلى مدينة كرمان وإقليمها في إيران.
 -177نجد ما يم ّر منك في س ّر
الس ّر<>164
ّ
الش XXرح ف XXقرة
ت XXشير ه XXذه اآلي XXة إل XXى م XXكائ XXد ج XXماع XXة م XXن األزل Xيّني ،أت XXباع م XXيرزا ي XXحيى )ان XXظر ّX X
 (190امل XXنتمني إل XXى م XXدي XXنة "ك XXرم XXان" ،وم XXن زم XXرت XXهم امل Xالّ ج XXعفر ،واب XXنه ال ّ X
Xشيخ أح XXمد روح XXي،
ومXXيرزا آقXXا خXXان الXXكرمXXانXXي )وهXXما صهXXرا مXXيرزا يXXحيى( ،وكXXذلXXك مXXيرزا أحXXمد الXXكرمXXانXXي .لXXم

١٣١

يXسعَ هXؤالء إلXى اإلسXاءة إلXى سXمعة األمXر فحسXب ،بXل أقحXموا أنXفسهم فXي تXدبXير الّ XدسXائXس
السياسيّة ا ّلتي بلغت أوجها باغتيال ناصر ال ّدين شاه.
ّ
 -178اذكروا ّ
الشيخ ا ّلذي سمّ ي بمحمّ د قبل حسن<>166
Xشيخ محXّ Xمد حXXسن يXXع ّد مXXن كXXبار املجتهXXديXXن فXXي الّ X
الّ X
Xشيعة ،ومXّ Xمن رفXXضوا دعXXوة الXXباب .وقXXد
أ ّلف مج ّلدات في الفقه ّ
والراجح أ ّنه تو ّفي حوالي عام 1850م.
الشيعيّ ،
وروى الX Xنّبيل ف XXي ك XXتاب XXه "م XXطال XXع األن XXوار" امل XXواج XXهة ا ّلXX Xتي ج XXرت ف XXي الX Xنّجف ب XXني املX Xالّ ع XXلي
البسXطامXي ،أحXد حXروف الXحيّ ،وال ّ
Xشيخ مح ّXمد حXسن .فXذكXر أن املXالّ عXلي البسXطامXي أعXلن
ومجXXد ع XXظمة ه XXذا ال ّ X
ظهور .فح Xّ Xرض ال ّ X
Xشيخ مح Xّ Xمد ح XXسن
ف XXي أث XXناء االج XXتماع ظ XXهور ال XXبابX ّ ،
ال XXعلماء ع XXليه ح Xتّى أف XXتوا ب XXكفره وط XXردوه م XXن م XXكان االج XXتماع ،ث XXم ُقّ X Xدم ل XXلمحاك XXمة ،و ُن XXقل إل XXى
وح ِكم عليه باألشغال ّ
الشاقة.
استنبولُ ،
ّ
والشعير <>166
 -179من ين ّقي القمح
هXXذه إشXXارة إلXXى امل Xالّ محXّ Xمد جXXعفر " گXXندم پXXاك كXXن" أو "املXXغربXXل" وهXXو أ ّول مXXن آمXXن بXXدعXXوة
حXXضرة الXXباب فXXي إصXXفهان .وقXXد ورد ثXXناؤه فXXي كXXتاب الXXبيان الXXفارسXيّ ،كXXما أنّXXه فXXاز "بXXرداء
األصحاب" .وقد وصف النّبيل في كتابه "مطالع األنوار" قبول "املغربل" لدعوة الباب گندم
دون أدنXXى احXXتراز ،وحXXماسXXه فXXي مXXناصXXرة ال ّ XديXXن الجXXديXXد .وقXXد انXXض ّم "مXXن ّقي الXXقمح" إلXXى
املدافعني عن قلعة ّ
الشيخ الطّبرسي واستشهد أثناء الحصار املضروب عليها.
 -180ايّاكم ان يمنعكم ذكر النّبيّ عن هذا النّبأ االعظم <>167
Xسماو ّي XXة ع XXن ع XXرف XXان
حX Xذّر ح XXضرة ب XXهاء اهلل أول XXي األب XXصار م XXن أن ي XXمنعهم ت XXأوي XXل ال XXكتب ال ّ X
املظهXر اإللXهيّ .فXقد دفXع والء املXؤمXنني ب ّ
XؤسXس ديXنهم أن يXتص ّوروا
الشXديXد مل ّ X X
Xكل ديXن وحXبّهم ّ X X
أ ّن رسXالXته خXتام ال ّXرسXاالت اإللXه ّية ،و ُيXنكروا نXتيجة لXذلXك إمXكان مXجيء رسXول آخXر مXن بXعده،
كما قالت اليهود والنّصارى واملسلمون.
XسابXXقة أو
وقXXد رفXXض حXXضرة بXXهاء اهلل فXXكرة انXXتهاء الXXوحXXي اإللXXهي سXXواء بXXالنّسXXبة لXXألديXXان الّ X
بXXالنّسXXبة لXXديXXنه ،وتّ X
Xفضل فXXي كXXتاب اإليXXقان عXXند الحXXديXXث عXXن أهXXل الXXفرقXXان أنّXXهم" :س2محوا
ل2عبارة خ2ات2م ال2نّبيّني أن ت2حجب أب2صاره2م ،وت2بهم ف2همهم ،وت2منعهم ع2ن ج2ميع
ف22يوض22ات اهلل "...وذك XXر أي XXضا ً أن ف XXكرة ان XXتهاء ال XXوح XXي ه XXذه ك XXان XXت اف XXتتانX Xا ً ق XXاس XXيا ً أله XXل
Xمسكوا به XXذه ال XXكلمات وك XXفروا ب XXمنزل XXها .ك XXما أش XXار
األرض ج XXميعا ً .وأس XXف ل XXحال ا ّل XXذي XXن ت ّ X
حضرة الباب إلى هذا املطلب نفسه عندما حذّر الخلق بقوله:
"ال ت2حتجبوا ب2األس2ماء ع2ن ص2اح2بها" ،ح2تّى اس2م ال2نّبيّ ف2إ ّ
ن ذل2ك االس2م يخ2لق
بقوله”.
١٣٢

 -181او الوالية عن والية اهلل املهيمنة على العاملني <>167
Xسماح لXXلمفاهXXيم املسXXتخرجXXة مXXن لXXفظ الXXواليXXة أن
ح Xذّر حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي هXXذه اآليXXة مXXن الّ X
تXحجب املXرء فXي هXذا الXظّهور الXبديXع عXن عXرفXان "واليXة اهلل املXهيمنة عXلى الXعاملXني" ا ّلXتي يظهXر
بها صاحب الوالية اإلله ّية الح ّقة.
 -182اذكروا الكريم <>170
Xصب
ه XXو ال XXحاج م XXيرزا مح Xّ Xمد ك XXري XXم خ XXان ال XXكرم XXان XXي )1810م – 1873م ت XXقري XXبا ً( ا ّل XXذي ن ّ X
Xسيد كXاظXم ال ّXرشXتي ،خXليفة ال ّ
نXفسه رئXيسا ً لXلفرقXة ال ّ
Xشيخ أحXمد األحXسائXي
Xشيخ ّية إثXر وفXاة ال ّ
الش XXرح ف XXقرة  171و (172وك Xّ Xرس ج XXهوده لنش XXر ت XXعال XXيم ال ّ X
Xشيخ أح XXمد ،إالّ أ ّن اآلراء
)ان XXظر ّX X
Xسواء .وكXXان يXXع ّد مXXن أبXXرز عXXلماء
ا ّلXXتي أبXXداهXXا أثXXارت الجXXدل بXXني أتXXباعXXه ومXXعارضXXيه عXXلى الّ X
ع XXصره ،وأك XXثره XXم إن XXتاج Xاً ،ود ّون ال XXكثير م XXن ال XXكتب وال Xّ Xرس XXائ XXل ف XXي امل XXواض XXيع امل XXختلفة ا ّلXXتي
استحوذت على اهتمام أهل زمانه.
Xعرض ف XXي رس XXائ XXله مل XXهاج XXمة
وق XXد ع XXارض ب ّ X
Xهمة ك Xالًّ م XXن ح XXضرة ال XXباب وح XXضرة ب XXهاء اهلل ،وت ّ X
ح XXضرة األع XXلى وت XXعال XXيمه .ون ّ Xدد ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي ك XXتاب "اإلي XXقان" ب XXأس XXلوب XXه وم XXضمون
XوجXXها ً إلXXى حXXضرة الXXباب .ووصXXفه
Xضمن تXXعقيبا ً سXXلبيّا ً مXّ X
رسXXائXXله ،واخّ X
Xتص بXXالXنّقد كXXتابXا ً لXXه تّ X
ح XXضرة ول Xيّ أم XXر اهلل ب XXأنّ XXه "م22نافق وش22دي22د ال 2طّموح" ،وذك XXر أنّ XXه ه XXاج XXم ب XXدن XXاءة ف XXي أح XXد
ّ
"الشاه".
مؤ ّلفاته ،ال ّدين الجديد وعقائده ،بإيعاز من
 -183يا معشر العلمآء في البهآء <>173
أط XXرى ح XXضرة ب XXهاء اهلل ع XXلى ال XXعلماء م XXن أه XXل ال XXبهاء ،وذك XXر ف XXي "ك XXتاب عه XXدي"" :ط22وب22ى
لألمراء والعلماء في البهاء" .وشرح حضرة وليّ أمر اهلل ذلك بقوله:
"ال 22علماء ف 22ي ه 22ذه ال2 2دّورة امل 22ق ّدس 22ة ه 22م ،م 22ن ج 22هة ،أي 22ادي أم 22ر اهلل ،وم 22ن ج 22هة
أخ 22رى ،امل 22ب ّلغون وال2 2نّاش 22رون ل 22لتّعال 22يم اإلل 22هيّة ا ّل 22ذي 22ن وإن ل 22م ي 22بلغوا م 22رت 22بة
م2ا "األم2راء" ف2هم
األي2ادي ق2د اح2ت ّلت ج2هوده2م م2كان2ة ب2ارزة ف2ي م2يدان ال2تّبليغ .أ ّ
أع2ضاء ب2يوت ال2عدل املحّ 2ليّة ،وامل2رك2ز ّي2ة ،وب2يت ال2عدل األع2ظم .وس2تُحدّد وظ2ائ2ف
ّ
كل من هذه النّفوس مستقبالً]".مترجم[

١٣٣

XاصXXة فXيما تXع ّلق
أيXادي أمXر اهلل أفXراد عXيّنهم حXضرة بXهاء اهلل ،وعهXد إلXيهم بXمهام مXختلفة ،خ ّ X X
بح XXماي XXة أم XXر اهلل ونش XXره .وذك XXر ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي "ت ِ X
XذكXXرة ال XXوف XXاء" ع XXددا ً م XXن امل XXؤم XXنني
Xص ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ف XXي "أل XXواح
ال XXبارزي XXن وص Xّ Xرح أنّ XXهم ف XXازوا ب XXمقام أي XXادي أم XXر اهلل .ون ّ X
الXوصXايXا" عXلى سXلطة ولXيّ األمXر لXتعيني أيXادي أمXر اهلل وفXقا ً ملXا يXراه ،وبXدأ حXضرة ولXيّ أمXر
اهلل أ ّوالً ب XXرف XXع م XXقام ب XXعض أح Xبّاء اهلل ال Xّ Xراح XXلني إل XXى م XXرت XXبة أي XXادي أم XXر اهلل ،ث ّ Xم اخ XXتار أث XXناء
Xارات ال XXعال XXم الخ XXمس له XXذا امل XXنصب
ال ّ X
Xسنوات األخ XXيرة م XXن ح XXيات XXه اث XXنني وث XXالث XXني ف XXردا ً م XXن ق ّ X
ال Xّ Xرف XXيع .وف XXي امل ّ Xدة ال XXواق XXعة م XXا ب XXني وف XXات XXه ع XXام 1957م ،وان XXتخاب ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ع XXام
1963م ،قXام أيXادي أمXر اهلل بXأداء املXهام املXوكXولXة إلXيهم فXي حXمايXة وصXيانXة شXئون الXجامXعة
البهائيّة العامليّة) .انظر ّ
الشرح فقرة (67
وف XXي شه XXر تش XXري XXن ال Xثّان XXي )ن XXوف XXمبر( 1964م ق Xّ Xر رأي ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ع XXلى اس XXتحال XXة
تشXريXع نXظام جXديXد يXسمح بXتعيني أيXادي أمXر اهلل ،ولXكن ق ّXرر فXي عXام 1968م – عXوضXا ً عXن
ذل XXك – ب XXأ ّن امل XXسؤولX Xيّات امل XXسندة إل XXى أي XXادي أم XXر اهلل ب XXشأن ح XXماي XXة األم XXر امل XXبارك ونش XXره
Xتستمر ف XXي املس XXتقبل ب XXفضل إن XXشاء ه XXيئات امل XXشاوري XXن ال XXقاريّ XXة ،وت XXأس XXيس دار الX Xتّبليغ
سX
ّ
ومقرها في األرض املق ّدسة.
ال ّدول ّية في عام 1973م،
ّ
وي XXقوم ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ب XXتعيني أع XXضاء دار ال Xتّبليغ ،وه XXيئات امل XXشاوري XXن ال XXقاريّ XXة ،ا ّل XXذي XXن
يXعيّنون بXدورهXم أعXضاء هXيئات املXعاونXني .وك ّXل هXؤالء األفXراد يXندرجXون تXحت الXتّعريXف ا ّلXXذي
ح ّدده حضرة وليّ أمر اهلل "للعلماء" في بيانه سالف الذّكر.
 -184ارج22عوا م22ا ال ع22رف22تموه م22ن ال22كتاب ال22ى ال22فرع امل22نشعب م22ن ه22ذا االص22ل
القويم<>174
Xهمة ت XXفسير آث XXاره امل XXبارك XXة إل XXى ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء) .ان XXظر
به XXذا أس XXند ح XXضرة ب XXهاء اهلل م ّ X
ّ
الشرح فقرة (145
 -185مكتب التّجريد<>175
الشXXبهات ا ّلXXتي
ر ّد حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي هXXذه اآليXXة ،واآليXXات ا ّلXXتي تXXليها مXXباشXXرةً عXXلى إحXXدى ّ X
Xمسك بXها بXعض الXبابXيّني عXند إعXالنXه أنّXه "م2ن يظه2ره اهلل" املXوعXود فXي كXتاب الXبيان .فXقد
ت ّ
وجXXهه حXXضرة الXXباب إلXXى "م2ن يظه2ره اهلل" ،وكXXتب عXXلى
كXXان اعXXتراضXXهم مسXXتندا ً إلXXى لXXوح ّX
Xلصحيفة "ع22سى أن يح22ظى ه22ذا ال ّ 2لوح ب22لحاظ م22ن يظه22ره اهلل ف22ي
ال XXوج XXه اآلخ XXر ل ّ X
Xتمسك هXؤالء الXبابXيّون بXأنّXه لXم يXكن مXمكنا ً لXحضرة بXهاء اهلل اسXتالم هXذه ال ّXرسXالXة
امل2كتب" ،ف ّ
وهو في "املكتب" حيث أنّه كان يكبر حضرة الباب بعامني.
وش XXرح ح XXضرة ب XXهاء اهلل ف XXي ه XXذه اآلي XXة ب XXأ ّن ح XXضرة ال XXباب ذك XXر أح XXداثX Xا ً ج XXرت ف XXي ع XXوال XXم
روحان ّية تتع ّدى في مستواها هذا الوجود.
١٣٤

 -186وقبلنا ما اهداه لي من ايات اهلل <>175
وج XXهه إل XXى م XXن يظه XXره اهلل ب XXقول XXه" :إ ّ
ن
إش XXارة إل XXى ت XXمجيد ح XXضرة ال XXباب ف XXي الّ X Xلوح ا ّلXX Xذي ّ X
البيان  ...هديّ ًة منّي إليك".
 -187يا مأل البيان<>176
إشارة إلى املؤمنني بحضرة الباب.
 -188يقترن الكاف بركنها النّون<>177
األمXر اإللXهيّ "كXن" يXتألXف مXن حXرف الXكاف والXنّون ،ويXرمXز – كXما شXرح حXضرة ولXيّ أمXر اهلل
ف XXي ع XXدد م XXن ال Xّ Xرس XXائ XXل ا ّلXXتي ك XXتبت ب XXتوج XXيهه – إل XXى ق XXدرة ال XXخال XXق ،فبه XXذا األم XXر ُ
خ XXلقت ك Xلّ
الXكائXنات ،ويXرمXز أيXضا ً إلXى قXدرة مXظاهXره والXق ّوة ال ّXروحXانXيّة الXعظيمة الXخالّقXة املXز ّوديXن بXها.
وقXد وردت "ك2ن" فXي عّ Xدة مXواضXع فXي الXقرآن الXكريXم مXنها قXولXه تXعالXى" :إنّما أم2ره إذا أراد
شيئا ً أن يقول له كن فيكون".
 -189هذا النّظم االعظم<>181
ذك XXر ح XXضرة ال XXباب ف XXي ك XXتاب ال XXبيان ال XXفارس Xيّ" :ط22وب22ى مل22ن ي22نظر إل22ى ن22ظم ب22هاء اهلل،
ويشكر ر ّب2ه فإنّه يظهر وال مر ّد له من عند اهلل في البيان ".وقد ح ّدد حضرة وليّ أمر
اهلل هXXذا "ال2نّظم" بXXأ ّنXXه الXنّظام ا ّلXXذي أبXXدعXXه حXXضرة بXXهاء اهلل فXXي الXXكتاب األقXXدس ،حXXيث أنXXزل
األصXXول واألحXXكام الXXكفيلة بXXإثXXبات ف ّ XعالXXيته وقXXال فXXي وصXXفه" :ق2د اض2طرب ال2نّظم م2ن ه2ذا
النّظم األعظم".
ونج XXد امل XXعال XXم ال Xّ Xرئ XXيس ّية له XXذا "ال 2نّظام ال22عامل 2يّ الج22دي22د" م XXب ّينة ف XXي آث XXار ح XXضرة ب XXهاء اهلل،
وآثXار حXضرة عXبد الXبهاء ،وتXواقXيع حXضرة ولXيّ أمXر اهلل ،ورسXائXل ومXراسXيم بXيت الXعدل األعXظم.
اإلداري ال XXبهائX Xيّ ال XXقائ XXم ف XXي ال XXوق XXت ال XXحاض XXر ،ا ّلXX Xتي ه XXي ب XXمثاب XXة الX Xبُنية
إ ّن ه XXيئات الX Xنّظم
ّ
األساس ّية لنظم حضرة بهاء اهلل العامليّ ،ستنضج وتتط ّور مستقبالً إلى رابطة عامل ّية متّحدة.
Xصدد ب XXأ ّنXX Xه" :ع 22ندم 22ا ت 22بدأ ع 22ناص 22ر ه 22ذا ال2 2نّظم
وأ ّكXX Xد ح XXضرة ولX Xيّ أم XXر اهلل ف XXي ه XXذا ال ّ X
ون22ة ألع22ضائ22ه ف22ي إن22جاز وظ22ائ22فها ب22همّ ة وك22فاءة ،سيؤ ّك22د
اإلداري وال22هيئات امل22ك ّ
ّ
ه 22ذا ال2 2نّظم م 22طال 22به ،وي 22بره 22ن ع 22لى ج 22دارت 22ه ف 22ي أالّ ي 22عتبر ن 22واة ال2 2نّظم اإلل 22هيّ
ال 22بدي 22ع فحس 22ب ،ب 22ل ن 22موذج 22ه امل 22ثال2 2يّ امل 22قدّر ل 22ه ع 22ند ح 22لول امل 22يقات أن ي 22شمل
اإلنسانيّة جمعاء".
الرجوع إلى تواقيع حضرة وليّ أمر اهلل املنشورة
وللمزيد عن تط ّور هذا النّظم
ّ
اإلداري يمكن ّ
في .The World Order of Bahá'u'lláh
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 -190يا مطلع االعراض <>184
هXذه إشXارة إلXى مXيرزا يXحيى ،املXل ّقب بXصبح أزل ،وهXو أخ ألب أصXغر سXنّا ً مXن حXضرة بXهاء
اهلل ،وقXد خXرج عXلى طXاعXته ،وعXارض دعXوتXه .وكXان حXضرة الXباب قXد ع ّXني مXيرزا يXحيى لXيقوم
Xسيد
Xزي ل XXلباب Xيّني ان XXتظارا ً ل XXظهور امل XXوع XXود ال XXوش XXيك .ول XXكن بتح XXري XXض م XXن ال ّ X
ب XXدور رئ XXيس رم ّ X
الشXXرح ف XXقرة  (192خ XXان م XXيرزا ي XXحيى عه XXده م XXع ح XXضرة ال XXباب،
مح Xّ Xمد اإلص XXفهان XXي )ان XXظر ّ X
وا ّدعXXى أنّXXه خXXليفته ،وتXXآمXXر ضXXد حXXضرة بXXهاء اهلل ،ودبّXXر مXXحاولXXة لXXقتله .وعXXندمXXا أبXXلغه حXXضرة
بXXهاء اهلل رسXXميّا ً بXXدعXXوتXXه فXXي أدرنXXة ،ر ّد مXXيرزا يXXحيى مXXتماديXا ً فXXي الXXغيّ بXXزعXXمه أنّXXه هXXو أيXXضاً
ص XXاح XXب رس XXال XXة ج XXدي XXدة مس XXتق ّلة .ول XXكن ل XXم ي XXقبل ا ّدع XXاءه إالّ ح XXفنة ق XXليلة ُXع XXرف XXت ف XXيما ب XXعد
الشXX Xرح ف XXقرة  .(177وق XXد وص XXفه ح XXضرة ولX Xيّ أم XXر اهلل ب XXأنّ XXه "ال2 2نّاق 22ض
ب XXاألزلX Xيّني )ان XXظر ّ X
األكبر لعهد الباب" )ارجع إلى كتاب "القرن البديع" ،الفصل العاشر(.
 -191اذكر فضل موالك اذ ربّيناك في ال ّليالي وااليّام لخدمة االمر <>184
روى حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل فXXي كXXتاب " ،"God Passes Byأو كXXتاب "الXXقرن الXXبديXXع" حXXقيقة
تXاريXخيّة مXؤ ّداهXا أ ّن حXضرة بXهاء اهلل ا ّلXذي كXان يXكبر مXيرزا يXحيى بXثالثXة عشXر عXامXا ً هXو ا ّلXذي
ر ّباه وتع ّهده في صباه وفت ّوة شبابه.
 -192قد اخذ اهلل من اغواك<>184
"دجXXال ال ّ Xدور
ّX
إشXXارة إلXXى الXXسيّد محXّ Xمد اإلصXXفهانXXي ا ّلXXذي وصXXفه حXXضرة ول Xيّ أمXXر اهلل بXXأنّXXه
ال XXبهائ Xيّ" .وك XXان رج Xالً ف XXاس XXد األخ XXالقِ ،مXXطماع Xاً ،ال ينش XXد إالّ م XXناف XXعه ال ّ X
Xشخصيّة ،وأغ XXرى
الشXرح فXقرة .(190
مXيرزا يXحيى عXلى مXعارضXة حXضرة بXهاء اهلل وا ّدعXاء الXنّب ّوة لXنفسه )انXظر ّX X
ورغXم أنّXه كXان مXن أتXباع مXيرزا يXحيى فXقد نُXفي إلXى عّ Xكاء مXع حXضرة بXهاء اهلل ،حXيث اسXتمرّ
فXي مXؤامXراتXه املXناوئXة لXحضرتXه .وقXد وصXف حXضرة ولXيّ أمXر اهلل فXي كXتاب "الXقرن الXبديXع"
الظّروف ا ّلتي أحاطت بموته:
" ...وم22ن ث ّ 2م أح22دق ب22حضرة ب22هاء اهلل خ22طر ج22دي22د .وب22ال ّ 2رغ22م م22ن أنّ22ه ح ّ 2رم ع22لى
2أي ح22رك22ة ان22تقام 2يّة
أت22باع22ه ف22ي أك22ثر م22ن م22ناس22بة ،ش22فاه 2ا ً وك22تاب22ة ،أن ي22قوم22وا بّ 2
ضّ 2د هؤالء ال2ظّامل2ني ،ح2تّى أنّ2ه أع2اد إل2ى ب2يروت مؤم2نا ً ع2رب2يا ً م2تهوّرا ً ك2ان ي2ف ّكر
ف2ي ال2ثّأر ل ّ
2كل امل2ظال2م ا ّل2تي ع2ان2اه2ا زع2يمه امل2حبوب ،إالّ أ ّ
ن س2بعة م2ن األص2حاب
السيّد محمّ د هذا وآقا جان.
قتلوا ثالثة من الخصوم في الخفاء من بينهم
ّ

١٣٦

وك2ان ال2فزع ا ّل2ذي اس2تول2ى ع2لى ال2جام2عة امل2ظلوم2ة يج ّ2ل ع2ن ال2وص2ف وال2بيان.
أي ح2دود.
ول2م ي2كن الس2تنكار ح2ضرة ب2هاء اهلل واس2تفظاع2ه له2ذه ال2فعلة ال2نّكراء ّ
ول 22قد ع2 2بّر ع 22ن م 22شاع 22ره ف 22ي أح 22د األل 22واح ا ّل 22تي رق 22مها ب 22عد ه 22ذه ال 22فعلة ب 22قليل
2سموات واألرض22ون ويّ 2
2ندك ك2ّ 2ل ج22بل
ب22قول22ه’ :ل22و أذك22ر ح22رف 2ا ً م22نه ل22تنفطر ع22نه الّ 2
ش22ام22خ رف22يع‘ .وك22تب ف22ي م22ناس22بة أخ22رى ي22قول’ :ل22يس ض ّ 2ري س22جني ب22ل ع22مل
ا ّلذين ينسبون أنفسهم إليّ ويرتكبون ما ناح به قلبي وقلمي‘"].مترجم[
 -193اختاروا لغة من ال ّلغات ...وكذلك من الخطوط<>189
أمXر حXضرة بXهاء اهلل بXاتّXخاذ لXغة عXاملّ Xية واحXدة وخّ X
ط واحXد .ويXتّضح مXن آثXاره أ ّن تXنفيذ ذلXك
Xيمر بXXمرحXXلتني .فXXي املXXرحXXلة األولXXى ،يXXت ّم اخXXتيار لXXغة مXXن ال ّ Xلغات أو يXXت ّم وضXXع لXXغة جXXديXXدة
سّ X
XوجXXهة
Xدرس فXXي جXXميع مXXدارس الXXعالXXم كXXلغة ثXXانXXويّXXة إلXXى جXXانXXب ال ّ Xلغات الXXقوم Xيّة .وال ّ XدعXXوة مXّ X
تّ X
إلXXى حXXكومXXات الXXعالXXم ،مXXمثّلة فXXي مXXجالXXسها ال Xنّياب Xيّة ،إلجXXراء هXXذا التّشXXريXXع الXXها ّم .تXXلي ذلXXك
فXX Xي املسXX Xتقبل الXX Xبعيد املXX XرحXX Xلة ال X XثّانXX Xية ،وفXX Xيها يتح ّ X Xدث أهXX Xل األرض جXX Xميعا ً بXX Xلسان واحXX Xد،
ويكتبون بخ ّ
ط واحد.
 -194انّا جعلنا االمرين عالمتني لبلوغ العالم <>189
إ ّن أ ّول ع XXالم XXة دا ّل XXة ع XXلى إدراك ال XXعال XXم اإلن XXسانX Xيّ مل XXرح XXلة ال XXبلوغ – ط XXبقا ً مل XXا ورد ف XXي آث XXار
Xتضمن اك XXتشاف ط XXري XXقة
Xسمى "ال22علم امل22كنون" وي X
ّ
ح XXضرة ب XXهاء اهلل – ه XXي ظ XXهور ِعْ X Xلم يُ ّ X
وسXXع املXXذهXXل فXXي مXXيدان املXXعارف والXXعلوم
كXXامXXلة لXXتحويXXل املXXواد .وسXXيكون آيXXة مXXن عXXجائXXب الXت ّ ّ X
في املستقبل.
أ ّمXXا الXXعالمXXة الXثّانXXية ا ّلXXتي ذكXXر حXXضرة بXXهاء اهلل نXXزولXXها فXXي الXXكتاب األقXXدس فXXقد بXّ Xني حXXضرة
ولX Xيّ أم XXر اهلل أ ّن "ح22ضرة ب22هاء اهلل أم22ر ف22ي ال22كتاب األق22دس ب22ان22تخاب ل22سان م22ن
األل 22سن ،واالتّ22فاق ع 22لى خّ 2 2
ط مش 22ترك الس 22تعمال أه 22ل األرض ج 22ميعاً ،وس 22يكون
تطبيق ه2ذا ال2حكم ع2الم2ة ع2لى إدراك ال2عال2م اإلن2سان2يّ م2رح2لة ب2لوغ2ه ،ك2ما أ ّك22د
جمال ِ
القدم بنفسه في الكتاب]".مترجم[
ون XXظرة ث XXاق XXبة أخ XXرى ف XXي م XXسيرة ال XXعال XXم اإلن XXسان Xيّ ن XXحو م XXرح XXلة ال Xنّضج وال XXبلوغ ،ت XXم ّدن XXا ب XXها
ك XXلمات ح XXضرة ب XXهاء اهلل الX Xتّال XXية" :وم 22ن ع 22الم 22ات ب 22لوغ ال 22عال 22م اإلن 22سان2 2يّ أالّ ي 22قبل
والس22لطنة ،وي22بقى امل22لك م22عروض 2ا ً دون أن ي22قبل أح22د
ّ2
إن22سان تح22مّ ل أع22باء امل22لك
حمل وزره منفردا ً .تلك األيّام هي أيّام ظهور العقل ما بني البريّة]”.مترجم[
وقXرن حXضرة ولXيّ أمXر اهلل بXلوغ الXعالXم اإلنXسانXيّ رشXده ،بXاتّXحاد عXموم البشXر ،وقXيام رابXطة
متّحXدة لXشعوب الXعالXم ،وتXحفّز عXديXم الXنّظير لXلنّهوض بXالXحياة الXفكريّXة ،واألخXالقXيّة ،وال ّXروحXيّة،
لإلنسانيّة جمعاء.

١٣٧

فهرست عام
يقتصر هذا الفهرست على األبواب التّالية:
ّ
والشرح.
نص الكتاب األقدس ،ورسالة سؤال وجواب،
ّ
اتّخذت ال ّلجنة املك ّلفة بطبع الكتاب األقدس هذا القرار تسهيالً للقارئ،
وتجنّبا ً للتّكرار ،دون املساس بوظيفة الفهرست األساسيّة
الرموز املستخدمة في الفهرست:
ّ
نص الكتاب األقدس
ق = ّ
ج = رسالة سؤال وجواب
ش= ّ
الشرح
الصفحة
ص= ّ
أ

اآلث22ار امل22بارك22ة ،ان XXظر ح XXضرة ال XXباب ،ح XXضرة ب XXهاء
اهلل ،ح XX X X Xضرة ع XX X X Xبد ال XX X X Xبهاء ،ال XX X X Xكتاب
األق XX Xدس ،ت XX Xفسير آي XX Xات اهلل ،اآلي XX Xات،
كتاب البيان ،حضرة شوقي أفندي
تXXالوتXXها ،ق ،149ق ،182انXXظر أيXXضا ً تXXفسير
آيات اهلل
ّ
الرجوع إليها لحل الخالفات ،ق53
ّ
منع تالوتها من على املنابر ،ق ،154ش168

أبا بديع )لوح( ،ج104
إبراهيم ،ش65
ابن،
االبXن األرشXد )االبXن الXبكر( ،ش ،38ش،44
ش ،66انظر أيضا ً املواريث

أحبّاء اهلل ،انظر "البهائيّون"

األبهى ،انظر االسم األعظم

إحراق البيوت ،ق ،62ش ،86ش87

األب،
سقوط حق األب ّوة ،ج105
على االبن خدمة أبيه ،ج104

األح 2 2 2 2 2ك22 2ام ،ق ،5-1ق ،17ق ،29ق ،45ق،71
ق ،148انXXظر أيXXضا ً الXXكتاب األقXXدس،
حدود ،العقوبات
ارتباطها بعرفان مشرق وحيه ،ق1
إطاعة ،حب اهلل ،ق4
إطXX X X XاعXX X X Xة األحXX X X Xكام ،ق ،7ق ،17ق ،30ق،45
ق ،55ق ،106ق ،134ق،138
ق ،171ج ،105انظر أيضا ً الطّاعة
اإلعفاء ،انظر أيضا ً اإلعفاءات
الصيام:
من ّ

األبوان ،انظر أيضا ً املواريث
احXX X XترامXX X Xهما )إكXX X Xرام الXX X XوالXX X XديXX X Xن( ،ج،104
ج ،106ش92
رضاهما بالزّواج ،ق ،65ج ،13ش92
تXX X XربXX X Xية أوالدهXX X Xما ،ق ،48ق ،150ج ،105
ش76
االتّحاد ،انظر الوحدة واالتّحاد
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278
فXX X X X Xي ال ِهXX X X X Xرم ،ق ،10ج ،74ش،14
ش ،25ش31
درج فXXي أعXXمالXXها ،ش  ،78ش ،86ش،89
الXت ّ ّ
ش126
تشريع األحكام ،انظر بيت العدل األعظم
تطبيق األحكام:
بXمساواة بXني ال ّXرجXال والXنّساء ،ش،38
ش133
بXX X X Xال X X X XتّدريXX X X Xج ،ش ،78ش ،86ش،89
ش126
السXبب األعXظم لXنظم الXعالXم وحXفظ األمXم،
هXي ّ X X
ق2
ّ
الحريّة الحقة ،ق125
هي
ّ
وصف األحكام:
تفرح بها القلوب ،ق96
الرحيق املختوم ،ق5
ّ
روح الحيوان ملن في اإلمكان ،ق2
سرج العناية ،ق ،3ق29
ماء الحيوان ،ق29
الرحمة ،ق3
مفاتيح ّ
النّاموس األكبر ،ق81

في األعمال ّ
الشاقة ،ج ،76ش31
فXي األيّXام ا ّلXتي ح ّXرم فXيها الXعمل ،ج،36
ش138
في الحمل ،ق ،16ش31
فXX X X X Xي الXX X X X Xحيض ،ق ،13ش ،14ش،20
ش ،31ش74
الرضاعة ،ق ،16ش31
في ّ
Xس Xف XXر ،ق ،16ج ،22ج،75
ف XX X X X X Xي ال X Xّ X X X X X X
ش31-30
ف XXي ال ّ X
Xشيخوخ XXة ،ق ،10ش ،14ش،25
ش31
ف XX X X X X Xي امل XX X X X X Xرض ،ق ،10ق ،16ج،93
ش ،14ش31
إع XX Xفاء ال XX Xقاص XX Xدي XX Xن إل XX Xى ال XX Xبيت م XX Xن ح XX Xلق
الرأس ،ج ،10ش68
ّ
اإلعفاء من الحجّ ،ق ،32ش55
اإلعXX Xفاء مXX Xن حXX Xقوق اهلل ،ج ،8ج ،42ج،95
ج102
اإلعفاء من الصالة:
عند وجود الخطر ،ج58
في الحيض ،ق ،13ش ،14ش20
السفر ،ج ،22ش21
في ّ
في املرض ،ق ،10ج ،93ش14

أح22 2مد األح22 2سائ22 2ي ،الّ 2 2
2شيخ ،ش ،171ش،172
ش182

279
غ XXمغمة اآلي XXات ف XXي األم XXاك XXن ال XXعا ّمXX Xة،
ق108
الغيبة واالفتراء ،ق ،19ش37
الغيظ والغضب ،ق153
الفتنة ،ق123
الفحشاء ،ق ،64ش77
الفساد ،ق ،64ق165
امليسر ،ق155
الواجبات:
إك XX X Xرام ال XX X Xوال XX X Xدي XX X Xن ،ج ،104ج،106

أحمد الكرماني ،ميرزا ،ش177
ّ
الشيخ ،ش177
أحمد روحي،
اإلخالص ،ق ،29ق108
األخالق ،انظر اآلداب ،األعمال
اآلداب،
النّواهي:
إحزان النّاس ،ق148

١٣٩

280
الّ XلياقXة والّ XلطافXة فXي املظهXر واملXالبXس،
ق ،159ش175
املعاشرة مع األديان ،ق144
بالرفق ،ق153
مقابلة الغيظ ّ
امل XXواظ XXبة ع XXلى الX Xنّظاف XXة ،ق ،74ق،76
ق106
ال تXXرضXXوا ألحXXد مXXا ال تXXرضXXونXXه ألنXXفسكم ،ق
148

أرض الكاف وا ّلراء ،انظر كرمان
األرض املباركة )الطّور املرتفع على( ،ق103
األرض امل XX X X Xق ّدس XX X X Xة ،ش ،114ش ،116ان XX X X Xظر
أيضا ً عكاء ،املسجد األقصى
األزل2يّون ،ق ،164ش ،177ش ،190انXXظر أيXXضاً
امليرزا يحيى )صبح أزل(
أزواج آبائكم،
ح Xّ Xرم XXت ع XXليكم ،ق ،107ش ،133ان XXظر أي XXضاً
املحرمات والنّواهي
الزّواج،
ّ

السّ 2 2 2 2 2ر( ،ق ،37ج ،100ش،33
ّ2
أدرن22 2 2 2ة )أرض
ش ،63ش190
االدّعاء،
بعلم الباطن ،ق ،36ش60
بالوحي ،ق ،37ش62
ا ّدع XX X X Xاء امل XX X X Xيرزا ي XX X X Xحيى ،ق ،184ش،190
ش192

االس 22تغفار ،ان XX Xظر الخ XX Xطاي XX Xا وال X Xذّن XX Xوب ،ال XX Xغفران،
املحرمات والنّواهي
ّ
اس22 2 2 2تنبول )القس22 2 2 2طنطينيّة( ،ق ،89ش،107
ش ،120-119ش178

السابقة
األديان ،انظر ال ّدورات ال ّدين ّية ّ

االس 22 2 2 2تقام 22 2 2 2ة ،ق ،134ق ،164ق ،173ق،183
ج ،106انظر أيضا ً الطّاعة ،اآلداب
االستقامة الكبرى ،ق163

أرض،
أرض الXX Xخاء ،ق ،94ش ،124انXX Xظر أيXX Xضاً
خراسان
الس ّر ،انظر أدرنة
أرض ّ
أرض الطّاء ،انظر طهران

اإلس22 2 2 2 2الم ،ش ،113ش ،120ش ،128ش،129
ش ،138ش ،160ش180

األرامل ،ق ،21ق89

281
م XXا ي XXساوي XXه وف XXقا ً ل XXلحساب األبج XXدي ،ش،48
ش50
وذكXX X Xره خXX X Xمسة وتXX X Xسعني مXّ X X Xرة يXX X Xوم X X Xيّاً ،ق،18
ج ،77ش34-33

الصالة ،ش ،6ش ،15ش ،18ش19
ّ
الزّواج ،ش ،89ش101
الزّكاة ،ش161
أحاديث نب ّوية ،ش ،23ش33
تXX X X X X XقالXX X X X X Xيد ،ش ،65ش ،72ش ،79ش،85
ش ،90ش ،103ش ،174ش175

االش22تغال ب22أم22ر م22ن األم22ور واج22ب )االن XXشغال
ب XX Xعمل م XX Xن األع XX Xمال( ،ق ،33ش ،56ش،162
انظر أيضا ً العمل

اسم )أسماء( ،ق ،120ق167
األسماء الحسنى ،ق ،110ق143

١٤٠

١٤١

االعتراف ،انظر الغفران والتّوبة

إعXXفاء الXXقاصXXديXXن إلXXى الXXبيت مXXن حXXلق الXّ Xرأس،
ج ،10ش68
إعفاء النّساء من الحجّ ،ق ،32ش55
اإلع XX X Xفاء م XX X Xن ح XX X Xقوق اهلل ،ج ،8ج ،42ج،95
ج102
الرأس ،ج ،10ش68
اإلعفاء من حلق ّ
الصالة:
اإلعفاء من ّ
في الحيض ،ق ،13ش ،14ش20
في املرض ،ق ،10ج ،93ش14
ف XX X X X X Xي الِ Xه XX X X X X Xرم ،ق ،10ج ،74ش،14
ش ،25ش31
اإلعفاء من صالة اآليات ،ق ،11ش18

اإلع22 2 2دام )ع22 2 2قوب22 2 2ة( ،ق ،62ش ،87-86ان XX X Xظر
أيضا ً العقوبات
اإلعراض )اإلنكار(
عمن يظهره اهلل ،ش185
ّ
عXن دعXوة حXضرة بXهاء اهلل ،ق ،140ق،141
ق ،162ق ،166ق ،184ش190
عن دعوة حضرة الباب ،ش178
اإلعطاء ،انظر أيّام الهاء
اإلعفاءات،
الصيام بسبب:
عن
اإلعفاء
ّ
األعمال ّ
الشا ّقة ،ج ،76ش31
الحمل ،ق ،16ش31
ال XX X X X X Xحيض ع XX X X X X Xند ال X X X X X Xنّساء ،ق،13
ش ،14ش ،20ش،31
ش74
الرضاعة ،ق ،16ش31
ّ
XسX X Xف XX Xر ،ق ،16ج ،22ج،75
ال X ّ X X X X X X
ش31-30
ال ّ X
Xشيخوخ XXة ،ق ،10ش ،14ش،25
ش31
امل XX X X X X Xرض ،ق ،10ق ،16ج،93
ش ،14ش31

األعمال،
روح األعمال هو رضائي ،ق36
العمل الطّ ّيب ،ق ،70ق73
قXX X X Xبول األعXX X X Xمال لXX X X Xدى اهلل ،ق ،1ق ،36ق،73
ق ،157ق161
األعياد واملناسبات،
األ ّيXXام ا ّلXXتي حXّ Xرم فXXيها الXXعمل ،ق ،110ق،112
ج ،2-1ش ،138ش140
ذكرى استشهاد حضرة الباب ،ش139

يحرم فيها العمل:
أيام لم
ّ
ذكXX X Xرى صXX X Xعود حXX X Xضرة عXX X Xبد الXX X Xبهاء،
ش139
يوم العهد وامليثاق ،ش139

ذكXرى إعXالن حXضرة الXباب لXدعXوتXه ،ق،110
ش138
الصيام ،ج36
أثناء ّ
ذكرى صعود حضرة بهاء اهلل ،ش139
ع XXيد ال Xّ Xرض XXوان )ذك XXرى إع XXالن ح XXضرة ب XXهاء
اهلل ل X X X X X XبX X XعX X XثX X Xت XX Xه( ،ق ،110ج،1
ش ،107ش138
الXيوم األ ّول والXتّاسXع والXثّانXي عشXر،
ج1
س XXلطان األع XXياد ،ق ،112ش،140

االغ22 2 2 2ترار ،ق ،41ق ،149ش ،64انXX X X X Xظر أيXX X X X Xضاً
الغرور
الغرار ،ق36
االغ 2 2 2 2 2ت2 2س 22ال ،ق ،106ش ،105ش،132-131

١٤٢

١٤٣

اهلل )سبحانه وتعالى(،
االحتجاب عن اهلل ،ق134
أحكام اهلل ،انظر الكتاب األقدس
إرادة اهلل ،ق ،47ق ،81ق ،97ق،131
ق157
اإلش XX X Xارة إل XX X Xى إرادة اهلل ف XX X Xي م XX X Xراس XX X Xيم
الزّواج ،ج3
استوى على أعراش األسماء ،ق ،18ق60
اإلنسان مظهر اهلل وصفاته ،ش23
التقرب إلى اهلل:
ّ
إصغاء األصوات والنّغمات ،ق51
تالوة آيات اهلل ،ق149
الرياضات ّ
الشا ّقة ،ق36
ّ
الصالة ،ش3
ّ
الصيام ،ش25
ّ
العمل ،ش56
التّو ّكل على اهلل ،ق ،33ق ،153ق160
حدود اهلل ،ق17
حقّ اهلل ،انظر حقوق اهلل
دين اهلل من قبل ومن بعد ،ق182
ذكر اهلل ،ق ،40ق ،50ق172
في أيّام الهاء ،ق16
ف XX X X Xي م XX X X Xشارق األذك XX X X Xار ،ق ،31ق،115
ش53

أفق العناية واأللطاف ،ق3
أفق الكتاب ،ق16
أفق النّور ،ق92
األفق األبهى ،ق ،41ق53
األفق األعلى ،ق1
األفق ال ّلميع ،ق85
األف22يون ،ق ،155ق ،190ش ،170ان XXظر أي XXضاً
املحرمات والنّواهي
املخ ّدرات،
ّ
آقا جان ،ش192
السXالح( ،ق،159
آالت الح2رب )الXنّهي عXن حXمل ّX X
ج ،24ش ،83ش ،173ان X X X X X XظXر أي X X X X X XضXاً
ال ّدفاع عن النّفس
الرياضة ،ش173
ّ
الصيد ،ج24
ّ
األلف القائمة ،ق ،157ش172
األلفة واملعاشرة،
بني البهائيّني ،ق ،57ش82
بني أهل جميع األديان ،ق ،75ش173

ال XX Xباب وب XX Xهاء اهلل )ال XX Xبيتني( ،ج،32
ش154
حX X Xجّ ال XX Xبيت ،ق ،32ج ،25ج ،29ش،54
ش ،68انظر أيضا ً الحج
الXّ X XروضXX Xة املXX XباركXX Xة فXX Xي الXX Xبهجة )عXX Xكاء( ،ش،8
انظر أيضا ً ِ
القبلة

س XX X Xلطان XX X Xه ،ق ،11ق ،126ق ،129ق،172
ش18
شكر اهلل ،ق ،33ق111
عبادة اهلل ،انظر العبادة
عدل اهلل ،ق170
ً
عه XXد اهلل ،ان XXظر أي XXضا ي XXوم العه XXد وامل XXيثاق،
ق ،80ق ،88ق138
مخافة اهلل ،انظر مخافة اهلل
نعمة اهلل ،ق ،111ق112

اإلمام الحسني ،ش160

١٤٤

١٤٥

االن 2 2 2 2 2ت2ق2ام أو ال 2 2 2 2 2ثّأر ،ش ،86ان X X X X X XظXر أي X X X X X XضXاً
املحرمات والنّواهي
ّ

قيمة املهر ألهل القرى ،انظر املهر
)الحضري(،
أهل املدن
ّ
الحضري ،ج88
تعريف
ّ
قيمة املهر ألهل املدن ،انظر املهر

اإلنصاف ،ق ،4ق ،40ق187
االن22 2قطاع ،ق ،54ق ،83ق ،84ق ،129ق،178
ش149

األهواء،
ح XX X X Xدودات ال X X X Xنّفس وال XX X X Xهوى ،ق ،2ق ،29ق،39
ق ،58ق ،86ق ،107ق ،165ش25

أهل:
أه XX X Xل األرض )ع XX X Xموم البش XX X Xر( ،ق ،3ق،38
ق54
أهل اإلنشاء ،ق174
السفينة الحمراء( ،ق84
أهل البهاء )أهل ّ
أهل البيان ،ق ،137ق ،140ق176
أهل جبروتي ،ق177
الرضوان ،ق46
أهل ّ
Xسفينة الحXXمراء )أهXXل الXXبهاء( ،ق،84
أهXXل الّ X
ش115
أهل ّ
الضالل ،ق ،1ق2
أهل الفردوس ،ق46
أهل املجالس في البالد ،ق189
أهل مدائن األسماء ،ق132
أهل امللكوت ،ق177

ّ
والفضة ،ق ،46ش72
أواني الذّهب
أورشليم ،انظر بيت املقدس
األوقاف ،ق ،42ش67-66
األوهام ،انظر الظّنون واألوهام
اآليات ،انظر أيضا ً اآلثار املباركة
آيات الزّواج ،ج ،3ج12
Xصلوات ال X Xثّالث وص XX Xالة
Xص ال ّ X X
Xصالة ،ن ّ X X
آي XX Xات ال ّ X X
امليّت ،ص122-114
ّ
اآليات ا ّلتي ّ
تحل
محل:
Xصالة الXX X X Xيوم X X X Xيّة ،ق ،14-13ج ،14ج،58
الّ X X X X
ج ،60ش ،21-20ش34

)القروي(،
أهل القرى
ّ
القروي ،ج88
تعريف
ّ

١٤٦

األيتام ،ق 21

الصيام للحوائض ،ق13
ّ
يمم ،ق ،10ج،51
ال XX X X Xوض XX X X Xوء وال X X X Xت ّ ّ
ش ،16ش34
اآليات املباركة:
تأثيرها ،ق ،116ق149-148
تXX X X X XأويXX X X X Xلها وتXX X X X XفسيرهXX X X X Xا ،ق ،37ق،105
ش ،62ش130
تعريف معانيها ،ش165
التّف ّكر فيها ،ق136
تالوتها:
بأحسن األلحان ،ق ،116ق150
ف XX Xي ك Xّ X Xل ص XX Xباح وم XX Xساء ،ق ،149ج،68
ش165
مXX X Xنعها فXX X Xي األمXX X XاكXX X Xن الXX X Xعا ّمXX X Xة ،ق،154
ش ،168انXX X X Xظر أيXX X X Xضا ً غXX X X Xمغمة
األذكار في األماكن العا ّمة
ذك XX X Xر "اهلل أب XX X Xهى" خ XX X Xمسا ً وت XX X Xسعني م Xّ X X Xرة،
ق ،18ش33
املحكمات واملتشابهات ،ش130

إي22 2 2 2 2ران ،ش ،44ش ،122ش ،124ش،126
ش ،132-131ح176
اإليمان ،انظر العرفان ،الكفر واإلنكار

ب

الباب ،حضرة
ً
آث XXار ح XXضرة ال XXباب ،ان XXظر أي XXضا ك XXتاب ال XXبيان
وقيّوم األسماء ،ش ،1ش115
XوجXX Xهة إل XX Xى ح XX Xضرة ب XX Xهاء اهلل،
األل XX Xواح امل Xّ X X
ق ،176-175ش ،185ش186
قيّوم األسماء ،ش ،1ش115
إشارة إلى آالم من يظهره اهلل ،ش1
إشXX Xارة إلXX Xى مXX Xطلع اإلعXX Xراض )مXX Xيرزا يXX Xحيى(،
ش190
واملXX X XعارضXX X Xني ،ق ،166ق ،170ش،178
ش182
إش XX Xارة إل XX Xى م XX Xول XX Xد ح XX Xضرة ال XX Xباب ،ج،2
انظر األعياد واملناسبات

أي 22ادي أم 22ر اهلل ،ش ،183ان XX Xظر أي XX Xضا ً ال XX Xعلماء
في البهاء
أيّ22 2 2ام ال22 2 2هاء )أيّ22 2 2ام اإلع22 2 2طاء( ،ق ،16ش،25
ش ،27ش ،29ش ،147ان XX X X X Xظر أي XX X X X Xضاً
التّقويم البهائيّ

١٤٧

السؤال في البيان ،ق ،126ش146
تحريم ّ
فXX X X X Xي ذكXX X X X Xر هXX X X X Xذا ال X X X X Xظّهور ،ق ،135ق،136
ش156
ّ
فXX Xي ذكXX Xر نXX Xظام حXX Xضرة بXX Xهاء اهلل )ال X Xنظم
البديع ،النّظم األعظم( ،ش189

ألقاب حضرة الباب:
ّ
املبشر ،ق ،20ق ،135ج ،57ش156
ال X X X X X Xن ّ Xق Xط XXة األول XX X X X X Xى ،ج ،8ج ،29ج،32
ج100
ن XX Xقطة ال XX Xبيان ،ق ،129ق ،140ش،150
ش159
التّحذير من إنكار املظهر اإللهيّ ،ش180
دورة حضرة الباب ،ش ،109ش172
ف XX X X X X Xي ب X X X X X XيXان XX X X X X Xات ح X X X X X XضXرة ب X X X X X XهXاء اهلل،
ق ،136-135ق143-140
مقام حضرة الباب ،ش114
م XX X X Xأل ال XX X X Xبيان )أت XX X X Xباع ح XX X X Xضرة ال XX X X Xباب(،
ق ،1 3 7ق ،1 4 0ق،1 7 6
ش ،178ش ،179ش،185
ش187
ن XX X X X Xبوءات ب XX X X X Xخصوص م XX X X X Xن يظه XX X X X Xره اهلل،
ش189
أحXكام الXبيان :نXسخها أو إثXباتXها
ره XX Xن ب XX Xقبول م XX Xن يظه XX Xره
اهلل ،ش109
Xوج XXهة إل XXى م XXن يظه XXره
األل XXواح امل X ّ X
اهلل ،ق ، 1 7 6 - 1 7 5
ش ،185ش186
ال XXكتاب الX Xنّاط XXق )املظه XXر اإلل XXهي(،
ش155
تحديد ِ
القبْلة ،ق137

بحر )بحور( ،ق137
البحر األعظم ،ق ،96ق173
بحر البيان ،ق182
الرحمة ،ق129
بحر ّ
بحر الطّهارة ،ق ،75ش106
بحر الكالم ،ق26
بحر الكلمات ،ق180
بحر الوصال ،ق121
بحور الحكمة والبيان ،ق2
الب ّر والتّقوى ،ق ،64ق148
ب 22 2 2رج الح 22 2 2مل ،ش ،26ان XX X X Xظر أي XX X X Xضا ً االع XX X X Xتدال
الربيعي
ّ
برلني ،ق ،86ق ،90ش ،117ش121
الرين ،انظر أملانيا
إشارة إلى نهر ّ

١٤٨

البقعة املباركة الحمراء ،ق ،100ش127
ِ
القبْلة ،ق ،6ش ،7ش8

ال22 2 2 2بره22 2 2 2ان )الXX X X X Xبيّنة( ،ق ،136ق ،140ق،165
ق ،167ق ،170ق ،183ان XX X X X Xظر أي XX X X X Xضاً
الحجة
ّ

Xصالة ،ت XXالوة
ال22بكور وال 2زّوال واآلص22ال ،ان XXظر ال ّ X
الشXX X Xروق
اآلي XX X Xات ،م XX X Xشارق األذك XX X Xار ،وأي XX X Xضا ً ّ X
والغروب

بروسيا ،انظر أيضا ً أملانيا
الحXX X X Xرب الXX X X Xبروس X X X Xيّة الXX X X XفرنXX X X Xسيّة ،ش،117
ش121
ويلهلم األ ّول ملك بروسيا

البكورة،
اشتراط البكورة في عقد النّكاح ،ج47

البسطامي ،مالّ علي ،ش178

ال 22 2 2بالد )ال 22 2 2بلدان( ،ق ،37ق ،42ق ،86ق،160
ق189

ال22بطال22ة وال22كسال22ة ،ق ،33ش ،56انXXظر أيXXضاً
املحرمات والنّواهي
العمل،
ّ

ال 22 2 2 2ب ّلور ،ق ،50ق ،128ش ،15ش ،149ان XX X X X Xظر
والصالة
أيضا ً دفن امليّت
ّ

ب 2 2 2 2 2غ 22 2داد ،ج ،29ش ،54ش ،107ش،138
ش154

البلوغ ،انظر س ّن البلوغ
ال22 2 2 2 2بغي وال22 2 2 2 2فحشاء ،ق ،64ان XX X X X X Xظر أي XX X X X X Xضاً
املحرمات والنّواهي
ّ
الغوى ،ق71

ال 22 2بهاء ،ان XX X Xظر أي XX X Xضا ً ح XX X Xضرة ب XX X Xهاء اهلل ،االس XX X Xم
األعظم
ّ
ّ
الشه XX Xر األول م XX Xن ال X Xتقوي XX Xم ال XX Xبهائ X Xيّ ،ق،111
ق ،127ش139
أهل البهاء ،انظر أهل البهاء
عدد البهاء ،ق ،30ش ،50ش123

البقعة املباركة،
إش XX X Xارة إل XX X Xى ع XX X Xكاء ،ق ،37ق ،81ق،100
ش ،63ش ،127ان X X X X X XظXر أي X X X X X XضXاً
Xسفينة الحXX X Xمراء ،املXX X Xنظر
عXX X Xكاء ،الّ X X X
األنور ،املنظر املنير

١٤٩

امل XX X X X Xختوم م XX X X X Xن أل XX X X X Xواح XX X X X Xه ،ق،117
ش ،143انظر كتاب عهدي
وص Xيّة حXXضرة بXXهاء اهلل ،انXXظر كXXتاب
عهدي
اختص نفسه بقلوب العباد ،ق83
ّ
أسماؤه ونعوته وألقابه:
اسمي األعظم ،ق51
الرحمن ،ق150
اسمي ّ
األصل القديم ،ق ،121ش145
األصل القويم ،ق ،174ش184
أفق العناية ،ق3
أفق اإلبداع ،ق4
أنوار القديم ،ق80
البحر األعظم ،ق ،96ق173
البهاء ،ق91
جمال القدم ،ج100
الذّكر الحكيم ،ق143
س XX X X Xدرة امل XX X X Xنتهى ،ق ،100ش،128
ش164
الس Xّ X X Xر امل XX X Xكنون وال Xّ X X Xرم XX X Xز املخ XX X Xزون،
ّX X
ص184
شمس البيان ،ق16
الحجة ،ق167
شمس
ّ
شمس الحقيقة والتّبيان ،ق6
ال XX X X X Xقلم األع XX X X X Xلى ،ق ،2ق ،16ق،17
ق ،24ق،41

بهاء اهلل ،حضرة
إب XX X Xالغ ن XX X Xبأ ظ XX X Xهوره إل XX X Xى امل XX X Xيرزا ي XX X Xحيى،
ش190
آث XX X Xاره ،ش ،189ش ،193ش ،194ان XX X Xظر
أيXضا ً الXكتاب األقXدس ،رسXالXة سXؤال
وجواب
َ
خ X X X X Xتْم فXX X X X XالXX X X X Xق اإلصXX X X X Xباح ،ق،117
ش143
كتبه وألواحه ورسائله:
اإلشراقات ،ش ،57ش109
ال X X X X X Xب X X XشXX X Xارات ،ش ،58ش،61
ش173
رس XX X X X X Xال XX X X X X Xة س XX X X X X Xؤال وج XX X X X X Xواب،
ص151-123
الكلمات الفردوس ّية ،ش61
س XX X X X X Xورة ال X X X X X XحXXج ،ج ،10ش،54
ش68
الكلمات املكنونة ،ش ،23ش37
كتاب اإليقان ،ش ،180ش182
الصلوات الثّالث ،ص114
ّ
ص XX X X Xالة املX X X X Xيّت ،ق ،8ش،11-10
ش ،149ص122
موجه إلى أبي بديع ،ج104
لوح
ّ
Xوج XXه إل XXى ن XXاب XXليون ال Xثّال XXث،
ل XXوح م X ّ X
ش118
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ق ،86ق ،136ق ،142ق،175
ق ،179ج ،106ش24
قلم األمر ،ق ،67ق68
قلم العدل ،ق72
قلم الوحي ،ق ،5ق ،58ق63
ال XX X Xكتاب ا ّل XX X Xذي ي XX X Xنطق ب XX X Xال XX X Xحقّ  ،ق،134
ق ،168ش155
كتاب املبدأ في املآل ،ق121
لسان اهلل ،ق176
لسان العظمة واالقتدار ،ق177
لسان القدرة ،ق4
مالك األسماء ،ق132
مالك القدم ،ج105
املبني الحكيم ،ق10
ّ
محبوب اإلمكان ،ق ،129ق141
مخ ّلص العالم ،ق13
مشرق اإلشراق ،ق15
مشرق أوامر اهلل ،ق186
مشرق الظّهور ،ق82
مشرق العلوم ،ق102
مشرق وحيه ،ق1
مطلع األسماء ،ق88
مطلع أسمائه الحسنى ،ق143
م XX Xطلع األم XX Xر )م XX Xطلع أم XX Xره( ،ق ،1ق،47
ق ،50ق ،113ق ،154ش75

مطلع اإللهام ،ق1
مطلع اآليات ،ق ،35ق169
مطلع البيّنات ،ق149
مطلع التّوحيد ،ق175
مطلع الجمال ،ق68
مطلع الظّهور ،ق ،60ق ،80ق ،86ق92
مطلع علم اهلل ،ق186
مطلع القرب ،ق74
مطلع الكبرياء ،ق88
مطلع نور األحديّة ،ق ،85ش116
مطلع الوحي ،ق ،15ق ،42ق148
مظهر اهلل وسلطانه ،ق172
مظهXX X Xر أمXX X Xر اهلل )مظهXX X Xر أمXX X Xره( ،ش،23
ص238
مظهر اآليات ،ق42
مظهر ظهوره ،ق109
مظهر يفعل ما يشاء ،ق ،47ق157
مقبل العالم ،ق85
مقصود العالم )املقصود( ،ق ،1ق157
املنظر األسنى ،ق142
املنظر الكريم ،ق ،85ق116
مXX X X Xن يظهXX X X Xره اهلل )مXX X X Xن يظهXX X X Xره الXX X X Xحقّ (،
ق ،137ق ،139ش،48

ش ،1 4 1ش،1 4 6
، 1
5
ش 5
ش،1 5 8 - 1 5 7
ش186-185
م XX X X Xنزل اآلي XX X X Xات ،ق ،6ق ،8ق،36
ق146
املXX X XوعXX X Xود ،ق ،35ق ،88ش،108
ش ،1 5 3ش،1 5 8
ش ،185ش190
النّاصح األ ّمي ،ق52

ال XX X X Xبيت امل XX X X Xبارك ف XX X X Xي ب XX X X Xغداد ،ق ،32ق،133
ج ،25ج ،29ج ،32ش ،54ش154
تحّ XديXXه الXXعلماء فXXي مXXيدان املXXكاشXXفة والXXعرفXXان،
ق101
خالفته ،انظر عبد البهاء
ساحة األقدس ،ج100
سجنه ،ش192
س X X X X X Xل Xط XXان XX X X X X Xه ،ق ،69ق ،82ق ،134ق،167
ش181
ص X X X X X XعXXوده ،ق ،6ق ،38ق ،53ق ،121ش،9
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إلXى عXلماء الّ XديXن ،ق ،41ق ،100ق،102
ق166-165
إلى امللوك ،ق ،82ق86-85
إلى امليرزا يحيى ،ق184
نXXظامXXه الXXبديXXع ،ق ،181ش ،189انXXظر الXنّظام
البديع ،بيت العدل ،بيت العدل األعظم
نفيه ،ش33
هدف رسالته ،ق172
ال XXهيئات والX Xنّظم ال XXتي ج XXاء ب XXها ،ق ،30ق،42
ش ،49ش ،67-66انXX X X Xظر أيXX X X Xضا ً واليXX X X Xة
األمر ،بيت العدل ،بيت العدل األعظم

كلمات حضرة بهاء اهلل:
نXX Xفوذ كXX XلماتXX Xه ،ق ،3ق ،38ق،54
ق ،55ق ،129ق،136
ق ،167ق169
ح XX X Xالوة ب XX X Xيان XX X Xه ،ق ،3ق ،4ق،54
ق179
مXX X Xطلع ال X X XتّوحXX X Xيد فXX X Xي مXX X Xكتب التّجXX X XريXX X Xد،
ق ،177-175ش186-185
Xعرض لXXها ،ق ،86ق،141
املXXظالXXم الXXتي تّ X
ق ،158ق ،184ش ،1ش،190
ش192
مظهر اهلل الذي كان مقام نفسه ،ق1
م XX X X Xقام XX X X Xه ،ق ،47ق ،143-142ش،160
ص ،238ان XX Xظر أي XX Xضا ً ب XX Xهاءاهلل،
حضرة :أسماؤه ونعوته وألقابه
مXX X X X X XولXX X X X X Xده ،ق ،92ق ،110ج ،2ش،123
ش138
مXX X X XيثاقXX X X Xه ،ق ،37ق ،121ق ،174انXX X X Xظر
أيضا ً عبد البهاء
ناقضو ميثاقه ،ش9
نXX X X XصائXX X X Xحه وتحXX X X XذيXX X X XراتXX X X Xه ،ق ،50ق،55
ق ،132ق ،136-134ق،157
ق ،183ش ،155ش،172
ص240-232
إلXX X X X X Xى أهXX X X X X Xل الXX X X X X Xبيان ،ق،141-137
ق179

ال 22بهجة ،ش ،8ش ،54ان XX Xظر أي XX Xضا ً ال XX Xقبلة ،ع ّ X Xكاء،
البقعة املباركة
بوذا ،ش160
البيان ،ق ،73ق ،138ق ،150انظر أيضا ً الحكمة
أفق البيان ،ق ،7ق108
حالوة البيان ،ق ،3ق54
رايات البيان ،ق73
شمس البيان ،ق16
مشارق البيان ،ق173
مأل البيان ،ق ،137ق ،140ق176

حXXصص الXXورثXXة املXXنعدمXXني ،ق ،22-21ج،7-6
ج ،28ج ،33ج ،41ج ،72ج،100
ش ،39-38ش ،44-42ص230-229
كل ٍ
دية ّ
زان وزانية ،ق ،39ج ،11ش77
قضايا الطّالق ،ج ،98ش100
مأوى الفقراء واملساكني ،ق48
مخزن األ ّمة ،ج ،72ش42
املشاورة في املحافل ،ش52
معونة الفقراء ،ق ،147ش ،56ش162
وصف األعضاء:
الوكالء ،ق ،147ش ،56ش162

ن X X X X X Xق Xط XXة ال X X X X X Xب Xي XXان ،ق ،129ق،140
ش ،150ش ،159ان XX Xظر أي XX Xضاً
كتاب البيان
بيت،
ا ّلXدخXول بXإذن صXاحXبه ،ق ،145انXظر أيXضاً
أسباب البيت
بيوت ،انظر مشرق األذكار
البيت األعظم ،انظر البيتني
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بيزنطة ،ش119

وظائفه وصالحياته ،ش51
تXفصيل األحXكام ،ش ،31ش،69
ش ،81ش ،84ش،95
ش ،161ش169
حقوق اهلل ،ش125
ص XXالح XXية التّش XXري XXع ف XXي أم XXور ل XXم
تXX Xرد فXX Xي الXX Xكتاب ،ج،49
ش،5 6
ش،3 6
ش ،71-70ش،78-77
ش ،87-86ش،134
ش ،138ش169

بيوت ،انظر مشرق األذكار

ت

ال2 2 2تّأوي 22 2ل ،انXX X Xظر اآليXX X Xات ،اال ّدعXX X Xاء ،املحXّ X X XرمXX X Xات
والنّواهي
التّأييد،
مللك قام على خدمة أمر اهلل ،ق84
ملXXن يXXقوم عXXلى نXXصرة أمXXر اهلل ،ق ،53ق،74
ق ،84ق ،157ق159

ب2يت ال2عدل )ال2ثّان2وي أو اإلق2ليمي( امل2رك2زي،
ش ،51-49ش ،80ش ،183انXX Xظر أيXX Xضاً
بيت العدل ،بيت العدل األعظم

التّب ّرعات ،ش ،125ش ،161ش169
بيت املقدس ،ش ،7ش ،114ش116

التّبليغ ،انظر املب ّلغون

ال22بيتني ،ق ،133ان XXظر أي XXضا ً األم XXاك XXن امل XXبارك XXة
األهميّة التّاريخيّة
ذات
ّ
ال XXبيت األع XXظم )ال XXبيت امل XXبارك ل XXحضرة ب XXهاء
اهلل ف XX X X X X Xي ب X X X X X Xغ XXداد( ،ق ،32ج،32
ش ،54ش154
ب XXيت ال Xنّقطة األول XXى )ال XXبيت امل XXبارك ل XXحضرة
ال XX X Xباب ف XX X Xي ش XX X Xيراز( ،ق ،29ج،32
ش ،54ش154
صيانتهما ،ش154

ال 2 2تّجارة ،ان XX Xظر أي XX Xضا ً امل XX Xهن والح XX Xرف ،الخ XX Xدم
واإلماء
اإلعXXفاء مXXن دفXXع حXXقوق اهلل بXXالنّسXXبة ألمXXاكXXن
التّجارة ،ج95
تحريم بيع اإلماء والغلمان ،ق72

العلوم والفنون ،ق77

امل XXعام XXالت امل XXالX Xيّة واس XXتثمار األم XXوال،
ق27

تركيّا )الجمهوريّة التّركيّة( ،ش120
أسباب البيت،
تجديد أثاث املنزل ،ق ،151ش166

التّسوّل ،ق ،33ق ،147ش ،56ش162

التّحريف ،انظر اآليات

التّشريع ،انظر بيت العدل األعظم

تحذيرات حضرة بهاء اهلل،
إلXX Xى رؤسXX Xاء ال ّ X XديXX Xن مXX Xن املXX Xسيحيّني ،انXX Xظر
رجال ال ّدين

ت2عدّد ال2زّوج2ات )ال2زّواج ب2أك2ثر م2ن واح2دة(،
ق ،63ج ،30ش ،89انظر أيضا ً الزّواج
التّعليم ،انظر التّربية والتّعليم

١٥٣

ص XXالحX Xيّات ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ف XXي التّش XXري XXع
ب XX Xالنّس XX Xبة ل XX Xلتّفاص XX Xيل امل XX Xتع ّلقة ب XX Xال X Xتّقوي XX Xم
البديع ،ش ،26ش138
السنة البهائ ّية ،ش ،27ش ،62ش147
م ّدة ّ
Xسنة ال XX Xكبيسة ف XX Xي ال X Xتّقوي XX Xم ال XX Xبهائ XX Xي،
ال ّ X X
ش ،27ش147

ال 2 2 2 2 2تّق2وى )خ 2 2 2 2 2ش2ي2ة اهلل( ،ق ،64ق ،71ق،73
ق ،76ق ،88ق ،107ق ،108ق،126
ق ،132ق ،141ق ،148ق ،166ق،120
ق ،151ق ،167ق184
2سنة ال22بهائ 2يّة( ،ش،26
ال 2تّقوي22م ال22بدي22ع )الّ 2
ش ،27ش ،147ش148
األشهر:
أس X X X X X Xم XX X Xاؤه XX X X X X Xا ،ق ،127ش،139
ش148
Xسنة ،ق ،127ش،27
ع XXدده XXا ف XXي ال ّ X
ش147
Xسنة ،ش،27
عXX X X X Xدد أيّXX X X X Xام الّ X X X X X
ش147
Xسنة الXبهائXيّة بXأسXماء
تXسمية شXهور ال ّ
اهلل الحسنى ،ش147
Xسنة ال ّ
Xشمس ّية هXي أسXاس الXتّقويXم
ال ّ
ال XX X X XبهائX X X X Xيّ ،ش ،27ش،138
ش147
Xسنة الXبهائXيّة أو أ ّول
الXنّيروز )رأس ال ّ
ي XXوم م XXن شه XXر ال XXبهاء( ،ق،16
ق ،111ج ،3 5ش،2 6
ش ،139ش147
أيّ XX Xام ال XX Xهاء ،ق ،16ش ،27ش،147
ان XX X X Xظر أي XX X X Xضا ً أيّ XX X X Xام ال XX X X Xهاء،
والصيام
ّ
الصوم
الصيام ،انظر ّ
فترة ّ

التّوبة )التّكفير عن الخطايا( ،ق ،49ج11
التّو ّكل ،ق160
التّوراة ،انظر اإلنجيل ،العهد القديم
التّيمّ م ،انظر اآليات ،الوضوء
ث

ال 2 2 2 2 2ثّأر أو االن 2 2 2 2 2ت2ق2ام ،ش ،86ان X X X X X XظXر أي X X X X X XضXاً
املحرمات والنّواهي
ّ

ال2 2 2 2ثّروة )وامل 22 2 2ال( ،ق ،40ق ،48ان XX X X Xظر أي XX X X Xضاً
اإلحسان ،األموال
التّص ّدق واإلحسان ،ق ،147ش162
والتزام العمل ،ش56
وتح XXدي XXد امله XXر ،ق ،66ش ،95ان XXظر أي XXضاً
املهر
ون XX X Xصاب ح XX X Xقوق اهلل ،ج ،90ان XX X Xظر أي XX X Xضاً
حقوق اهلل
ّ
الوظيفة االجتماعيّة للثروة ،ش56

جمال القدم ،انظر حضرة بهاء اهلل
الجمهوريّة التّركيّة ،ش120
الجنس البشري،
اتّXX X X Xحاد الXX X X Xجنس البشXX X X Xري ،ق ،58ق،189
ش194
ّ
اض XX Xطراب الX X Xنظم ال XX Xعامل XX Xي ،ق ،54ق،181
ش189
بلوغ الجنس البشري ،ق ،189ش194
حالة البشر ،ق ،39ق ،64ق ،72ق122
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حب اهلل ،ق ،4ق ،15ق ،36ق ،132ش23
ّ

رس XX Xال XX Xة ب XX Xهاء اهلل ،ق ،136ق ،165ق،167
ق183

الحبس ،انظر أيضا ً العقوبات
لجريمة القتل والحرق عمداً ،ق ،62ش87-86
الحبس األبدي ،ق ،62ش87
للسرقة ،ق ،45ش70
ّ

ال2ح22 2 2 2 2دود ،ق ،5-1ق  ،17ق ،29ق ،45ق،71
ق ،148ان XX X Xظر أي XX X Xضا ً األح XX X Xكام والح XX X Xدود،
العقوبات
حّ X X X X X Xد الX X X X X Xزّن XX X X X Xا ،ق ،19ق ،49ج ،23ج،49
ش ،36ش ،77ش89
ح ّد الحرق ،ق ،62ش ،86ش87
السرقة ،ق ،45ج ،49ش71-70
ح ّد ّ
السارق املعتاد ،ق ،45ش70
ح ّد ّ
ّ
ح ّد ّ
والشجاج ،ق ،56ش81
الضرب
ح ّ X X X X X Xد ال X X X X X XقXتXل ،ق ،19ق ،62ق ،73ش،35
ش87-86

الحجّ ،ق ،32ج25
الرأس ،ج ،10ش68
إعفاء من حلق ّ
إعفاء النّساء ،ق ،32ش55
تح XX X X Xدي XX X X Xد أم XX X X Xاك XX X X Xن ال XX X X Xحجّ ،ج ،29ش،54
ش154
سورة الحجّ ،ج10
الحجبات ،ق ،132ق ،165ق171
األسماء ،ق ،167ش180
ال ّدنيا ،ق ،50ق ،82ق ،86ش23
رجال ال ّدين ،ق ،165ق167
سبحات الجالل ،ق50
العلوم ،ق ،102ش60

ح 22دودات ال2 2نّفس وال 22هوى ،ق ،2ق ،37ق،39
ق ،41ق ،59ق ،64ق ،89ق ،164ق184
ح22دي22قة ال ّ 2رض22وان )ح XXدي XXقة ال Xنّجيبيّة( ،ش،107
ش138
الحرب ،انظر آالت الحرب ،الجهاد

ال 22 2حجّ ة )ال 22 2بيّنة وال 22 2بره 22 2ان( ،ان XX X Xظر أي XX X Xضاً
البرهان
استقالل دورة الباب ،ش109
إظهار الب ّينات ،ج93
حجة اهلل ،ق170
ّ

الحرق ،انظر إحراق البيوت

في إطاعة أوامر اهلل ،ق73
بالرخص واإلعفاءات ،ش20
في العمل ّ

الح22 2روف األبج22 2ديّ22 2ة ،ش ،28ش ،50ش،122
ش172

الحكومة،
طاعة الحكومة ،ق95

الحرير )الخزّ(،
لبس الحرير ،ق ،159ش174
للكفن ،ق ،130ش ،149ش151

ح22 2 2 2 2لق ال ّ 2 2 2 2 2رأس ،ق ،44ج ،10ش ،68ش،69
انظر أيضا ً اإلعفاءات

الح ّريّة ،ق125-122

الحمّ امات ،ق ،106ش ،131انظر أيضا ً املاء
حمامات العجم ،ق ،106ش132-131
ّ

ال 22 2حشيش ،ش ،170ان XX X Xظر أي XX X Xضا ً املخ ّ X X Xدرات،
املحرمات والنّواهي
ّ

١٥٥

الخطايا والذّنوب،
االستغفار عند العباد ،ق ،34ش58
التّوبة ،ق ،34ق ،37ق ،49ق184
املXX Xغفرة مXX Xن عXX Xند اهلل ،ق ،49ق ،184ج،11
ج ،47ش ،37ش58

خ

خاتم امليّت ،انظر دفن امليّت
الخدم واإلماء،
أج XXر الخ XXدم وتح XXري XXم اق XXتناء اإلم XXاء ،ج،30
ش90
استخدام البكر ،ق ،63ج ،30ش90

الخطبة ،ج ،43ص ،73انظر أيضا ً الزّواج
تحريم خطبة القاصر ،ج43
تحريم الخطوبة ألكثر من  95يوماً ،ج43

خ 22دم 22ة أم 22ر اهلل ،ق ،125ق ،178ش ،2ش،56
انظر أيضا ً املب ّلغون
نصح على القيام بالخدمة ،ق ،35ق38
نصح امللوك بخدمة األمر ،ق ،82ق84
ن XX Xصر م XX Xن ق XX Xام ع XX Xلى خ XX Xدم XX Xة األم XX Xر ،ق،53
ق74

خ22 2الص22 2ة أح22 2كام وأوام22 2ر ال22 2كتاب األق22 2دس،
ش ،3ش ،25ش ،30ش ،38ش88
الخالفة،
خ XXالف XXة ح XXضرة ع XXبد ال XXبهاء ،ق ،121ش،66
ش ،130ش ،145ان X X X X X XظXXر أي X X X X X Xض Xاً
حضرة عبد البهاء
الXX XخالفXX Xة الXX Xعثمان X Xيّة ،ق ،89ش ،120انXX Xظر
أيضا ً ال ّدولة العثمانيّة
الXX XخالفXX Xة فXX Xي ال ّ X XديXX Xن اإلسXX XالمXX Xي ،ش،120
انظر أيضا ً اإلسالم

خراسان )أرض الخاء( ،ق ،94ش124
الخزّ ،انظر الحرير
خشية اهلل ،انظر التّقوى

الخ2لق )خ2الئق( ،ق ،91ق ،99ق ،117ق،144
ق ،155ق ،167ق184
انغمسXX X X Xت األشXX X X Xياء فXX X X Xي بحXX X X Xر ال X X X Xطّهارة ،ق،75
ش106

الخ ّ
ط )تع ّلم( ،ق ،48ش76
خ XX Xط ع XX XاملX X Xيّ )ل XX Xلكتاب XX Xة( ،ق ،189ش،193
ش ،194ان XXظر أي XXضا ً ال ّ Xلغات )ال ّ Xلغة
العامليّة(

الفنون والعلوم ،ق ،77ش110
الكتاب األقدس ،ق181

جوهر الخلق ،ق91
ع ّلة خلق املمكنات ،ش ،23ش188
كتاب اإلبداع )الخلق( ،ش23

الدّفاع عن النّفس ،ق ،159ش173

الخلوص والتّقوى ،ق ،108ج106

دفن امليّت،
التّابوت ،ق ،128ش149
تحريم حرق جثّة امليّت ،ش149
الXX X X XخواتXX X X Xم املXX X X XنقوشXX X X Xة )خXX X X XاتXX X X Xم ال ّ X X X XدفXX X X Xن(،
ق ،129-128ج ،70ش149
Xصالة ومXراسXيم الّ XدفXن ،ج ،70انXظر أيXضاً
ال ّ

الخ 22مر ،ق ،119ش ،144ش ،170ان XXظر أي XXضاً
املحرمات والنّواهي
املخ ّدرات،
ّ
ً
اسXX X Xتعمال كXX X Xلمة الخXX X Xمر مXX X Xجازا )الXّ X X XرحXX X Xيق
امل X X X X X XخXتXوم( ،ق ،5-4ق ،150ق،173
ش2
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مح ّ X X Xلل امل XX X Xط ّلقة ث XX X Xالث X X Xاً ،ج ،31ج،43
ش ،90-89ش ،93ش101
صالة الجماعة ،ق ،12ش19
صيد الجوارح ،ق ،60ش83
Xصالة ،ق،10
Xسجود فXX X Xي الّ X X X
ح ّ X X Xد الّ X X X
ش ،7-6ش ،15ش135
محو الكتب ،ق ،77ش109
امل XX X X X X Xالب XX X X X X Xس أو ال ّ X X X X X XلXبXXاس ،ق،159
ش175-174
Xصالة،
ش XXروط ال ّ Xلباس أث XXناء ال ّ X
ق ،9ش12
االسXتماع لXلموسXيقى والXغناء ،ق،51
ش79
يمم ،ق ،10ش16
كيف ّية الت ّ ّ
الش XXرعX Xيّة
Xخاص XXة ب XXعدم الX Xطّهارة ّX X
األح XXكام ال X X X ّ X
ع XX Xند الX X Xنّساء أث XX Xناء ال XX Xحيض ،ق،13
ش20
ح X X X X X Xك XXم دون ال X X X X X Xطّ Xه XXارة ،ش ،12ش،20
ش ،103ش106
س XX Xؤال م XX Xن يظه XX Xره اهلل ف XX Xي ك XX Xتاب ال XX Xبيان،
ق126

الدّية ،ق ،52ق ،56ق ،148ش ،81ش163
دية القتل غير العمد ،ق ،188ش35
دين اهلل من قبل ومن بعد ،ق182
الدّين البهائيّ )أمر اهلل(،
إدارة ش X X X X X XئXXون األم XX X X X X Xر اإلل X X X X X Xه Xيّ ،ش،67
ش ،183انXX X Xظر أيXX X Xضا ً عXX X Xبد الXX X Xبهاء،
بXX X Xيت الXX X Xعدل ،واليXX X Xة األمXX X Xر ،شXX X XوقXX X Xي
أفندي
االعتراف بدين اهلل ،ق167
كدين دولة ،ش49
اإلن XX Xكار واالع XX Xتراض وامل XX Xخال XX Xفة ل XX Xدي XX Xن اهلل،
ق ،73ق ،135ق ،140ق،164
ق ،167ق ،169ق ،170ق،179
ق ،184ج ،57ش ،109ش،171
ش ،1 7 7ش ،1 8 0ش،1 8 2
ش ،190ش192
ال X Xتّنبّؤ بXX XارتXX Xفاع ال X Xنّعاق مXX Xن أكXX Xثر الXX Xبلدان،
ق37
التّبليغ ،انظر املب ّلغون
خ XXدم XXة األم XXر اإلل XXهيّ ،ق ،35ق ،74ق،184
ش2

الدّورة البهائيّة ،ق ،37ش62
ال2 2دّول 22ة ال 22عثمان2 2يّة ،ش ،120-119انXX Xظر أيXX Xضاً
الخالفة

ذ

ال XتّأيXXيد اإللXXهيّ يXXشمل مXXن يXXقوم عXXلى
ن XX X X Xصرة األم XX X X Xر ،ق ،38ق،53
ق74
Xسفينة الح XXمراء" رم XXزا ً ل XXل ّدي XXن ال XXبهائX Xيّ،
"ال ّ X
ق ،84ش115
سالمة األمر البهائيّ وصيانته ،ش183
صXندوق الXتّبر ّXعXات واملXساعXدات املXالXيّة ،انXظر
حقوق اهلل ،الزّكاة
ع XX Xالق XX Xة األم XX Xر ال XX XبهائX X Xيّ ب XX Xاألم XX Xر ال XX XبابX X Xيّ،
ق ،129ق ،136ق ،139ق،140
ق180-179

ذكر اهلل ،ق ،138ق ،172ق185
)محمد( ،ق ،167ش180
ذكر النّبي
ّ
الذّ ّلة ،ق158
ال2 2ذّه 22ب ،انXX Xظر أيXX Xضا ً حXX Xقوق اهلل ،املهXX Xر ،أوانXX Xي
ّ
والفضة
الذّهب
سرير العقيان )الذّهب الخالص( ،ق36
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ال ّرحيق ،انظر أيضا ً الخمر
رحيق اإلنصاف ،ق4
رحيق الحيوان ،ق ،150ق173
الرحيق املختوم ،ق ،5ش2
ّ

رسالة حضرة بهاء اهلل )ظهوره(،
XسابXقة ،ق،80
تXح ّقق نXبوءات الّ Xدورات اإللXهيّة ال ّ
ق ،142ش ،156ش ،158ش،160
ش185
تفسير املجاز " ُكنتُ كنزا ً مخفيّا ً" ،ش23
Xحجة وال XX X Xبره XX X Xان ،ق ،136ق ،165ق،167
ال ّ X X X
ق183
"دجال ال ّدور البهائيّ" ومعارضته ،ش192
ّ
رمز حرف اﻟ"واو" ،ش172
ض XXرورة ع XXرف XXان مش XXرق وح XXيه ،ق ،1ق،86-85
ق ،134ش ،1ش155
العصمة الكبرى ،ق ،47ش75
عالقة رسالته بالعقيدة الباب ّية ،انظر الباب
م XXبدأ ت XXتاب XXع ال Xّ Xرس XXاالت اإلل XXه ّية ،ق ،98ق،183
ش ،89ش ،126ش180
مXX Xنع ال X XتّأويXX Xل ،ق ،105ش ،130انXX Xظر أيXX Xضاً
تفسير آيات اهلل

ال ّ 2رج22ال ،ان XXظر أي XXضا ً م XXساواة ال Xّ Xرج XXال وال Xنّساء،
الزّواج ،الطّالق ،املواريث ،تع ّدد الزّوجات
اق XXتصار ع XXضو ّي XXة ب XXيت ال XXعدل األع XXظم ع XXلى
الرجال فقط ،ش80
ّ
طول ّ
الشعر ،ق ،44ش69
فريضة الحجّ ،ج29
لبس الحرير ،ق ،159ش174
رجال الدّين )العلماء( ،ق ،9ش158
معارضتهم ألمر اهلل ،ق ،164ش109
منع االستغفار لديهم ،ش58
ن XX X X X X Xداء إل XX X X X X Xى م Xع Xش XX X X X X Xر ال X X X X X Xع Xل XمXXاء ،ق،41
ق ،104-99ق172-165
نXX X X X Xصيحة حXX X X X Xضرة بXX X X X Xهاء اهلل لXX X X X Xهم ،ق،99
ق ،1 0 4 - 1 0 1ق،1 6 6 - 1 6 5
ق ،168ش ،64ش171
Xصرف XX Xات XX Xهم وم XX Xمارس XX Xات XX Xهم،
ن XX Xهي ب XX Xعض ت ّ X X
ش ،61ش ،135ش175

ال ّرساالت اإللهيّة ،انظر أيضا ً املظاهر اإللهيّة
الرساالت ،ج106
تتابع ّ
االع XX Xتراف ب XX Xال Xّ X Xرس XX Xال XX Xة اإلل XX Xهيّة ،ق،167
ش ،155ش180

XسابXXقة ،ق،80
تXXح ّقق الXXوعXXود اإللXXهيّة الّ X
ق ،142ش ،108ش،109
ش ،156ش ،158ش،160
ش185
املظهر اإللهيّ القادم ،ق ،37ش62
ن XX Xفوذ أص XX Xحاب ال Xّ X Xرس XX Xاالت اإلل XX Xهيّة،
ق ،129ش75
وحXX X X X Xدة املXX X X X XظاهXX X X X Xر اإللXX X X X Xهيّة ،ق،80
ق ،1 0 3ق،1 7 7 - 1 7 5
ش ،111ش160
م XX X Xقام XX X Xات أص XX X Xحاب ال Xّ X X Xرس XX X Xاالت اإلل XX X Xهيّة،

ال ّروح ،ق ،9ق ،45ق80
روح اهلل ،ق ،37ش160
روح الحياة ،ش23
روح الحيوان ،ق2
روح الكتب ،ق136
Xسيّد
"الXّ Xروح" أحXXد األسXXماء الXXتي ُلِّ Xقب بXXها الّ X
املسيح ،ق ،80ش113
الروم( ،انظر استنبول
ال ّروم )معشر ّ
ال ّ 2ري22اض22ات الّ 2
2شا ّق22ة ،ان XXظر ال Xزّه XXد وال Xّ Xري XXاض XXات
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ال2 2زّن 22ا ،ش ،36ش ،89انXX Xظر أيXX Xضا ً االغXX Xتصاب،
الشXXذوذ الXXجنسيّ ،الXXعالقXXة
الXXعفّة والXطّهارةX ّ ،
املحرمات والنّواهي
الجنسيّة،
ّ
تحريم الزّنا ،ق19
الجزاء ،ق ،49ج ،23ج ،49ش ،36ش77

بسXبب وفXاة الXزّوج أو الXزّوجXة ،ق،67
ج ،27ش ،97ش99
بس XXبب غ XXياب الX Xزّوج أو الX Xزّوج XXة مّ X Xدة
ط XX X X X X Xوي X X X X X XلXX X X X X X X Xة ،ق ،67ج،4
ش98-96
غياب الزّوج ،ق ،67ج ،4ش99-96
ف XXي ح XXال XXة وص XXول ن XXبأ ق XXتله أو م XXوت XXه،
ق ،67ج27
ال Xه XX X X X X Xدف م XX X X X X Xن ال X X X X X Xزّواج ،ق ،63ش،88
ش ،133ش134
الXوصXل والXوفXاق بXني الXطّرفXني ،ق ،67ق،70
ج ،4ش98

ّ
الشا ّقة ،ق ،36ش61
الزّهد وال ّرياضات
ال2زّواج ،انXXظر الخXXطبة ،الXXبكورة أو الXXبتولXXة ،تXXع ّدد
الزّوجات ،العائلة ،املهر
إبطال الزّواج ،ج ،47ص227
االخXتالفXات بXني الXطّرفXني ،ق ،70-69ج،19
ش100
آيتا الزّواج ،ج ،3ج12
بغير البهائيّني ،ق ،139ج84
رضXX X X X Xاء ال X X X X XطّرفXX X X X Xني ،ق ،65ق ،107ج،30
ج92
رضاء الوالدين ،ق ،65ج ،13ش92
زواج األق XX X X Xارب )امل XX X X Xحارم( ،ق ،107ج،50
ش133
الزّواج بواحدة ،ق ،63ش89
الزّواج ليس فرضاً ،ج ،46ش91
مرة أخرى بعد طالق الطّرفني:
الزّواج ّ
XسابXXقة،
XسابXXق أو الXزّوجXXة الّ X
بXXالXزّوج الّ X
ق ،68ج ،31ش102-101

س

Xساع XX Xات اآلل ّ X Xية(،
الّ 2 2
2ساع22 2ات وامل22 2شاخ22 2ص )ال ّ X X
ق ،10ج ،64ج ،103ش17
السبحات ،ق ،132ش23
ّ
سبحات الجالل ،ق50

السجن األعظم ،انظر ع ّكاء
ّ

السرير،
ّ
بمعنى عرش ،ق ،91انظر عرش )أعراش(
Xنصة ،ق ،154ش ،168ان XX X X Xظر
ب XX X X Xمعنى م ّ X X X X
أيضا ً املنابر )عدم ارتقاء(

السجود ،ق ،10ق14
ّ
سج XX X Xدة م XX X Xكان ك Xّ X X Xل ص XX X Xالة ف XX X Xائ XX X Xتة ،ج،21
ج ،61-58ش22-21
Xسجود عXX X Xلى كXّ X X Xل شXX X Xيء طXX X XاهXX X Xر ،ق،10
الّ X X X
ش15
Xسجود واالنXXحناء أمXXام شXXخص آخXXر،
مXXنع الّ X
ش57

السفر،
ّ
الصيام ،ق ،16ج ،22ج ،75ش30
أثناء ّ
رف XXع م XXا ح XXكم ب XXه ك XXتاب ال XXبيان ف XXي تح XXدي XXد
األسفار ،ق ،131ش153
صXالة املXسافXر عXند عXدم تXوفّXر األمXن ،ق،14

١٥٩

سنن ،ق123
سنن اهلل ،ق ،62ق147
سنن الجاهلني ،ق62

س2لطان األع2ياد )عXيد ال ّXرضXوان( ،انXظر األعXياد،
الرضوان
ّ
السلطان عبد العزيز ،ش120
ّ

سؤال وجواب )رسالة( ،ص151-123

السماء )سموات( ،ق ،7ق103
ّ
سماء االقتدار ،ق134
سماء العظمة واالقتدار ،ق150
سماء العناية ،ق117
سماء الفضل ،ق173
سماء املشيئة ،ق ،3ق134
سماء هيكلي ،ق38
س XX X X Xماء ال XX X X Xوح XX X X Xي ،ق ،64ق ،105ق،124
ق141
من سماء عطاء ،ق97

سياه چال ،ش ،62ش126

ش
ال ّ 2
2شاه ،ش ،177ش ،182ان XX Xظر أي XX Xضا ً ن XX Xاص XX Xر
ال ّدين شاه
شاه بهرام )موعود الزّردشتيّني( ،ش160

السمّ ور ،ق ،9ش ،12انظر أيضا ً املالبس
ّ

شاهد العدلني،
تعريف ،ج ،79ش99
ل XX X Xسنة االص XX X Xطبار ،ج ،73ج ،98ش،100
انظر أيضا ً الطّالق
لوفاة الزّوج الغائب ،ق ،67ج ،79ش99

سّ 2ن ال2بلوغ ،انXظر أيXضا ً الXتّقاعXد ،الهXرم بXالنّسXبة
ل XXصالة املX Xيّت وخ XXات XXم املX Xيّت ،ج ،70ش،15
ش149
بالنّسبة لإلدارة البهائيّة ،ش49
في الخطوبة والزّواج ،ج ،43ج92
القصر ،ق ،27ش46
مال
ّ
وال XX Xواج XX Xبات ال Xّ X Xروح ّ X Xية ،ق ،10ج ،20ج،92
ش ،13ش25

ّ
الشبهات ،ق ،134ق ،163ق164

السنة البهائيّة ،انظر التّقويم البديع
ّ

ّ
الشتاء ،ق ،152ج ،97انظر أيضا ً صيف

رم X X Xزٌ ملXX X XظاهXX X Xر أمXX X Xر اهلل ،ق ،6ق ،41ق،53
ش8
ولكلمتهم ،ق107
شمس الكالم ،ق102

ّ
ّ
ّ
والضرب ،انظر ّ
والشجاج
الضرب
الشجاج
الش22 2ذوذ ال22 2جنسيّ ،ال ّ X X Xلواط )حXX X Xكم الXX X Xغلمان(،
ّ2
ق ،107ج ،49ش134

ش2وق2ي أف2ندي ،ح2ضرة )ولXي أمXر الّ XديXن الXبهائXيّ(،
انظر والية األمر

شرب الدّخان ،انظر ال ّدخان

ّ
ّ
الشيخيّة( ،ش ،171ش182
الشيخيّة )فرقة

ّ
الشروق ،انظر أيضا ً الغروب
والشXXرب ،ق،17
ّX
أوق XXات اإلم XXساك ع XXن األك XXل

شيراز ،ش ،138انظر أيضا ً الباب ،البيتني
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صبح أزل ،انظر امليرزا يحيى

الصالة
صالة الفجر
ْ
)األسحَ ار( ،انظر ّ

الصبر ،ق87
ّ
Xصبر ف XX X X Xي غ XX X X Xياب ال X X X Xزّوج ،ق ،67ج،4
ال ّ X X X X
ش98
سنة االصطبار ،انظر الطّالق

2صالة ،ش ،4ش ،25انXظر أيXضا ً مشXرق األذكXار،
ال ّ
الوضوء
الّ XدمXدمXة أو الXتّغمغم فXي األمXاكXن الXعا ّXمXة ،ق،108
ش135
والركوع ،ق ،10ش ،4ش15
ّ
السجود ّ
صXX Xالة اآليXX Xات )الXX Xكوارث ال X Xطّبيعيّة( ،ق ،11ج،52
ش18
صالة الجماعة ،ق ،12ش19
الصغرى ،ج ،81ج ،86ش5
الصالة ّ
ّ
الصالة الكبرى ،ج ،67ج82
ّ
صالة امليّت ،ق ،8ش ،11-10ش149
صالة الجماعة ،ق ،12ش ،10ش19
من كان غير قادر على القراءة ،ق8
الصالة الوسطى ،ج ،83ج ،86ش ،5ش34
ّ
Xصالة ال XX X X XيومX X X X Xيّة ،ق ،6ق ،14-8ق ،18ج،14
ال ّ X X X X
ج ،67-58ج ،77ج ،83-81ش،22-3
ش25
الصالة:
اإلعفاء من ّ
في الحيض ،ق ،13ش ،14ش20

صحّ ة البدن،
سXX X X X X XالمXX X X X X Xته ،ق ،58ق ،64ش ،25ق،155
ش ،1 0 4ش ،1 4 4ش،1 4 9
ش170
ّ
الشهوات ،ق ،2ق ،58ق ،64ش25
وج XX Xوب اح XX Xترام جس XX Xد اإلن XX Xسان ،ش،149
انظر أيضا ً دفن امليّت
الصحف )صحائف( ،ق ،19ق168
ّ
صحف اهلل ،ق149
صحف األ ّولني138 ،
الصدق ،ق ،120ج ،106انظر أيضا ً اآلداب
ّ
الصراط:
ّ
الصراط األقوم ،ق186
ّ
الصراط املستقيم ،ق ،14ق112
ّ
الصالة
صالة اآليات ،انظر ّ

صهيون ،ق ،80ش114

السفر ،ج ،22ش21
في ّ
في املرض ،ق ،10ج ،93ش14
فXX Xي ال ِهXX Xرم ،ق ،10ج ،74ش،14
ش ،25ش31
االكتفاء بصالة واحدة ،ج ،65ش3
محل ّ
ّ
اآلية ا ّلتي ّ
تحل
كل صلوة ،ق13
Xحار وص XXالة الفج XXر،
ْX
ف XXي اإلش XXراق أو
األسَ X X
ق ،33ق ،115ج ،15ش ،5ش142
في العشيّ ،ق33
فXX X Xي األمXX X XاكXX X Xن غXX X Xير اآلمXX X Xنة ،ق ،14ج،58
ش21

2صور واألم22 2 2ثال ،ق ،31انXX X X Xظر أيXX X X Xضا ً مشXX X X Xرق
الّ 2 2 2
األذكار
الصوم ،ق ،10ق16
ّ
الصوم بسبب:
اإلعفاء من ّ
األعمال ّ
الشا ّقة ،ج ،76ش31
األعياد ،ج ،36ش138
الحمل ،ق ،16ش31
الحيض ،ق ،13ش ،20ش ،31ش34
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ط

الصيام في غير األيّام املح ّددة ،ج71
ّ
وأهميّته ،ق ،17ج ،76ج93
الصيام
غاية ّ
ّ

ال2 2 2 2طّاء ،ق ،29ش ،48ان XX X X Xظر أي XX X X Xضا ً أرض ال X X X Xطّاء
)طهران(

الصيد ،ق ،60ج ،24ش ،84-83ش173
ّ
الصيف ،ق ،152ج ،97انظر أيضا ً ّ
الشتاء
ّ

طاعة )الطّاعة(:
اهلل ،ق ،2-1ق ،4ق ،7ق ،17ق ،29ق،45
ق ،62ق ،71ق ،134ق ،138ق،148-147
ق ،171انظر أيضا ً األحكام والحدود
اعملوا حدودي حبّا ً لجمالي ،ق4
الحر ّية في اتّباع أوامري ،ق125
قل
ّ
الحكومة ،ق95
رأي األغلبيّة بعد املشاورة ،ج ،99ش52

ض
ّ
ّ
والشجاج ،ق ،56ق148
الضرب
جزاء أو غرامة ،ق ،56ش81
ال ّ 2
2ضياف 22ة )وال 22والئ 22م( وآداب 22ها ،ق ،16ق،57
ش ،29ش ،82انظر املشاورة

الطّبيب ،انظر األطبّاء

الّ 2 2 2
2ضياف22 2 2ة ال 2 2 2تّسع عش22 2 2ريّ22 2 2ة ،ق  ،57ج،48
ش82

الطّغيان ،ق ،73ق ،88ق ،148انظر أيضا ً الظّلم
الطّالق ،انظر أيضا ً تع ّدد الزّوجات ،الزّواج
إع XX X Xادة ال XX X Xحياة الX X X XزّوجX X X Xيّة ب XX X Xعد الX X X Xطّالق ،ق،68
ش102
شروطه ،ج ،38ش100

طهران )أرض الطّاء( ،ش122
دعاء بحقّ أرض الطّاء ،ق92-91
نXX X X Xزول الXX X X XوحXX X X Xي فXX X X Xي طهXX X X Xران ،ش ،62ش،123
ش126

إعادة املهر ،ج ،12ج47
االن X X X X X Xف X XصXX Xال ،ق ،68ق ،70ج،19
ج98
بس XX X X Xبب غ XX X X Xياب ال X X X Xزّوج أو ع XX X X Xدم
Xسفر ،ق،67
رج XXوع XXه م XXن ال ّ X
ج ،4ش99-96
السفر ،ج19
الخالف أثناء ّ
س X X X X X Xن XXة االص X X X X X Xط Xب XXار ،ق ،68ق ،70ج،4
ج ،12-11ج ،19ج ،40ش100
ال ّ X
Xشهود ف XXي ق XXضاي XXا ال Xطّالق ،ج،73
ج ،98ش100

الطّور ،ق ،80ق ،103ش112
الصيد
الطّير ،انظر ّ
ظ
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ع

دور العبادة البهائيّة ،انظر مشرق األذكار
رفع العمل إلى مستوى العبادة ،انظر العمل
قبولها عند اهلل ،ق ،36ش60

ال 22عائ 22لة ،ش ،76ش ،91ش ،133انXX Xظر أيXX Xضاً
الزّواج
ّ
األسXX X Xاس الXX X Xذي يXX X Xقوم عXX X Xليه بXX X Xناء املXX X Xجتمع
اإلنسانيّ ،ش134

عبد البهاء ،حضرة ،ش ،1ش184
آثار وألواح حضرة عبد البهاء
تذكرة الوفاء ،ش183
كXتاب العهXد واملXيثاق )ألXواح الXوصXايXا( ،ش،49
ش ،66ش ،125ش183
كXXتاب املXXفاوضXXات )أو مXXفاوضXXات عXXبد الXXبهاء(،
ش ،75ش86
مقالة سائح ،ش183
ألقابه وأوصافه:
الغصن األعظم ،ش145
الXX X Xفرع املXX X Xنشعب مXX X Xن هXX X Xذا األصXX X Xل الXX X XقويXX X Xم،
ش145
)مفسXX X X Xر( آي XX X Xات اهلل ،ق ،174ش،130
ّX
Xبني
مّ XXX
ش184
مركز العهد وامليثاق ،ش ،66ش125
من أراده اهلل ،ق ،121ش145
عX Xيّنه ح XXضرة ب XXهاء اهلل خ XXلفا ً ل XXه ،ق ،121ق،174
ش1
ً
ع Xّ Xني ح XXضرة ش XXوق XXي أف XXندي ول Xيّا ل XXألم XXر م XXن ب XXعده،
ش ،66ش130

ال22عال22م )وع22وال22م( ،ق ،1ق ،79ق ،109ق،116
البشري ،املجتمع
انظر أيضا ً الجنس
ّ
والصغير ،ق ،55ش23
العالم األصغر
ّ
العالم األكبر ،ق ،55ش23
عالم األمر والخلق ،ق ،1ق109
ع XX X Xال XX X Xم اإلم XX X Xكان ،ق ،2ق ،30ق ،31ق،39
ق ،158ق ،167ق ،170ق،173
ق ،175ق178
عوالم األمر ،ق109
الروحيّة ،ق ،79ق177
العوالم ّ
نXX Xظم الXX XعالXX Xم ،ق ،1ق ،181ش ،189انXX Xظر
أيضا ً الحضارة ،النّظام البديع
العباد ،ق ،1ق ،30ق ،35ق ،65ق86
الصيام ،عبوديّة اهلل
الصالةّ ،
العبادة ،انظر ّ
تالوة آيات اهلل ،ق149

الرضا ،ق36
عرف ّ
عرف القميص ،ق ،4ش1
عرف املحبوب ،ق4
عرف مطلع هذا البيان ،ق36
عرف املعاني ،ق158

السلطان ،ش120
عبد العزيز،
ّ
عبوديّة اهلل ،ق ،120ق125
العدل،
تعريف شاهد العدل ،ج ،79ش99
ال ّدعوة إلى العدل واإلنصاف ،ق،26
ق ،52ق ،60ق ،88ق،134
ق ،167ق187
في أحكام ال ّدين البهائي ،ق ،56ق،63
ق ،70ق ،72ش ،86ش89

العرفان )عرفان اهلل(،
ع XX X X Xرف XX X X Xان املظه XX X X Xر اإلل XX X X Xهي ،ق ،55ق ،80ق،85
ق ،100ق ،102ق ،157ق ،183-182ش،1
ش148
االعتراف بوحدانيّة اهلل ،ج106
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ما نُزّل في الكتاب ،ق ،134ش155
جنود العرفان ،ق73

الزّنا ،ق ،49ج ،23ش ،36ش78-77
أثناء سنة االصطبار ،ج11
الس XX Xرق XX Xة ،ق ،45ج ،49ش ،71-70ان XX Xظر أي XX Xضاً
ّX X
السرقة
ّ
الXقتل ،ق ،19ق ،62ش ،35ش ،86ش ،87انXظر
أيضا ً القتل
القتل الخطأ ،ق ،188ش35

العروة الوثقى ،ق ،117انظر أيضا ً حبل
عشق آباد )أرض الخاء( ،ش124
ال 2 2 2 2 2ع2ص2م2ة ال 2 2 2 2 2ك2ب2رى ،ق ،47ق ،161ق،162
ق ،163ش75

ع ّ 2 2 2 2 2ك22 2اء ،ق ،85ق ،132ق ،136ش ،8ش،63
ش ،116ش ،127ش ،192انXXظر أيXXضا ً األمXXاكXXن
املباركةِ ،
القبْلة

العطر الخالص ،ق ،76انظر أيضا ً ماء الورد
العظم )العظام( ،ق ،9ق ،36ش12

ال2عالق2ة ال2جنسيّة ،انXXظر أيXXضا ً االغXXتصاب ،ال XزّنXXا،
العفّة والطّهارةّ ،
الشذوذ الجنسي
العالقات غير املشروعة:
أثناء سنة االصطبار ،ج11
الXزّنXا ،ق ،19ق ،49ج ،23ج ،49ش،36
ش ،77ش90
الشXX X X X Xذوذ الXX X X X Xجنسي )الXX X X X Xغلمان أو ال ّ X X X X Xلواط(،
ّX
ق ،107ش134
املشروعة ،ش ،134انظر أيضا ً الزّواج

ال22عفّة وال 2طّهارة ،ش ،77ش ،170ان XXظر أي XXضاً
الزّنا
العقل ،ق ،122ش ،144ش170
العقوبات،
إحراق البيوت ،ق ،62ش ،86ش87

ال 2 2 2 2 2ع2 2ل 22م )وال 2 2 2 2 2ع2 2ل 22وم( ،ق ،99ق ،101ق،138
ق ،177-176ق ،180ش ،128ش،130
ش194
ا ّدعاء العلم بالباطن ،ق ،36ش60

ال 22 2 2عنف )ال 22 2 2جبر وال 22 2 2عنف وال2 2 2 2زّج 22 2 2ر والقه 22 2 2ر
م2ذم2وم( ،ش ،170انXXظر أيXXضا ً الXXجهاد ،الحXXرب،
الق ّوة ،الطّغيان ،الظّلم

اك X X X X X XتXسXاب ال X X X X X XعXلXوم ،ق ،48ق ،77ش،76
ش110
تحصيل العلوم النّافعة ،ش110
ح XX X X Xجاب ال XX X X Xعلم وامل XX X X Xعرف XX X X Xة ،ق ،41ق،102
ق ،168-166ق ،170ش،64
ش ،171ش182
العلم املكنون ،ق ،29ش ،48ش194
علم الفلك ،ش147
علم الالّهوت ،ش110
غاية تحصيل العلوم ،ق ،77ق102

العه22 2د ال22 2قدي22 2م )والج22 2دي22 2د( ،ش ،1ان XX Xظر أي XX Xضاً
الكتاب املق ّدس
العهد وامليثاق،
عهد وميثاق اهلل ،ق ،2ق149
عه XX Xد وم XX Xيثاق ح XX Xضرة ب XX Xهاء اهلل ،ق ،121ق،174
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غ

الغصن األعظم ،انظر حضرة عبد البهاء
ال2غفران أو االع2تراف ب2الخ2طاي2ا )محXّ Xرم طXXلبه مXXن
إنXسان آخXر( ،ق ،34ش ،58انXظر أيXضا ً الخXطايXا
والذّنوب

الغروب ،انظر أيضا ً ّ
الشروق
والشXXرب ،ق،17
ّX
أوق XXات اإلم XXساك ع XXن األك XXل
ً
الصوم
ش ،25ش ،32انظر أيضا ّ
غXXروب شXXمس جXXمالXXي )صXXعود حXXضرة بXXهاء
اهلل( ،ق38
في تحديد يوم النّيروز ،ج35
Xصالة ،ج ،83ش،5
ف XX X Xي تح XX X Xدي XX X Xد وق XX X Xت ال ّ X X X
الصالة
انظر أيضا ً ّ

ال22 2 2 2غلمان ،ق ،107ج ،49ش ،134انXX X X X Xظر أيXX X X X Xضاً
ّ
املحرمات والنّواهي
الشذوذ الجنسي )ال ّلواط(،
ّ
2صحان أث22ناء
2صحاف والّ 2
غ22مس األي22ادي ف22ي الّ 2
األكل ،ق ،46ش73
الغيبة واالفتراء ،ق ،19ش37

ال2غرور ،ق ،82ق ،86ق ،89ش ،65انXظر أيXضاً
االغترار

الغيظ والغضب ،ق153

غسل ،ق ،74ق ،76ش34
األرجل ،ق ،152ج ،97ش167
األوسXX X Xاخ أو مXX X Xا تXX X Xغبّر مXX X Xن الXX X Xغبار ،ق،74
ق ،76ش105
األيدي ،انظر الوضوء
الXبدن ،ق ،106ش ،132-131انXظر أيXضاً
االغتسال
الوجه ،انظر الوضوء

ف

الفتنة والفساد ،ق ،64ق ،123ق165
الفحشاء ،ق ،64ش77

الغصن )أغصان( ،ق ،42ش ،66ش67
غصن البقاء ،ق88

ف2ران2سوا ج2وزي2ف إم2براط2ور ال2نّمسا ،ق،85
ش116

قXX X Xصور الXX X Xفهم الXX X Xفردي وال X X XتّفاسXX X Xير الّ X X X
Xشخصيّة،
ق ،167ش ،130ش180
اإلقXX X Xرار بXX X XالXX X Xحقّ  ،ق ،140ج ،106انXX X Xظر أيXX X Xضاً
عرفان اهلل

الفردوس ،ق106
الفرقان ،انظر القرآن الكريم

ق
الفساد ،انظر الفتنة والفساد
ِ
القبْلة ،ق ،6ق ،137ج ،14ج ،67ش7
ع Xّ Xرف XXها ح XXضرة ال XXباب ب XXمن يظه XXره اهلل أي ح XXضرة

فصل الخطاب ،ق7
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البيان ،القرآن الكريم ،الكتاب املق ّدس
أ ّم الكتاب ،ق ،103ش129
كتاب اإليقان ،ش182
الكتاب النّاطق بالحقّ  ،ق ،134ق ،168ش155
ك X X X X X XتXاب )وك X X X X X XتXب( اهلل ،ق ،6ق ،36ق ،47ق،99
ق ،127ق ،148ق ،163ق ،165ق،168
ش155
كXXتاب تXXاريXXخ ال Xنّبيل ،ش ،171ش ،172ش،178
ش179
كتاب الوجود ،ق138
كتاب عهدي ،ش ،37ش ،66ش ،145ش183
ال X X X X X XكXتXب امل X X X X X Xقّ Xدس XX X X X X Xة ،ق ،149ق ،168ج،106
ش155
محو الكتب ،ق ،77ش ،109ص234

ال2قوّة )الXXجبر والXXعنف وال XزّجXXر والقهXXر( ،ش،170
انظر أيضا ً الظّلم ،الطّغيان ،العنف
حXX X X Xمل سXX X X Xالح الحXX X X Xرب واسXX X X Xتعمال الXX X X Xق ّوة،
ق ،159ج ،24ش173
السXX Xالم ،ش ،173ان XX Xظر
ق ّ X Xوة دول X Xيّة ل XX Xحفظ ّ X
أيضا ً نظم العالم
ق 2 2يّوم األس22 2ماء ،ك22 2تاب ،ش ،1ش ،115ان XX Xظر
أيضا ً الباب

ك

الكاثوليك ،ش58
الكتاب األقدس،
Xتممة ل XX Xلكتاب األق XX Xدس
آث XX Xار ح XX Xضرة ب XX Xهاء اهلل امل ّ X X
)نصوص( ،ص122-113
رس XX X X Xال XX X X Xة س XX X X Xؤال وج XX X X Xواب )ن XX X X Xص ال Xّ X X X Xرس XX X X Xال XX X X Xة(،
ص151-123
أحكام الكتاب األقدس،
عXالقXتها بXأحXكام حXضرة الXباب ،ق ،65ق،129
ق-139

السيّد ،ش182
كاظم ال ّرشتي،
ّ
ال2كاف وال2نّون )ب2معنى ك2ن ف2يكون( ،ق،177
ش188
ال 22كتاب )ك 22تب( ،ق ،186ش ،184انXX Xظر أيXX Xضاً
الكتاب األقدس ،كتاب

ت XXطبيق أح XXكام ال XXكتاب األق XXدس ب XXالX Xتّدري XXج،
ش126
ك X X X X X XتXاب ال X X X X X XبXيXان ،ق ،77ق ،142ش،108
ش109
ال ّ
Xكل مXأمXور بXاتّXباع الXكتاب األقXدس ،ج،10
انظر أيضا ً أحكام حضرة بهاء اهلل
Xنص عXX Xلى تXX XأسXX Xيس بXX Xيوت الXX Xعدل ،ق،30
الّ X X
ق ،42ش ،49ش67-66

 ،142ق ،179ش،109-108
ش ،163ش ،168انXXظر أيXXضاً
كتاب البيان
اإلش XXارة إل XXى م XXرك XXز العه XXد وامل XXيثاق )ح XXضرة
ع XX Xبد ال XX Xبهاء( ،ق ،121ان XX Xظر أي XX Xضاً
حضرة عبد البهاء
اإلشارة إلى والية األمر ،انظر والية األمر
ألقاب الكتاب األقدس وأوصافه:
أ ّم الكتاب ،ق103
الرقّ املنيع ،ق146
ّ

كتاب البيان،
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ك XX X X Xلمة اهلل )ال X X X Xظّهور( ،ق ،38ق ،54ق،55
ق ،105ق ،116ق ،167ش،4
ش180
Xصادرة ع XX X Xن امل XX X Xظاه XX X Xر اإلل XX X Xهيّة،
ال XX X Xكلمة ال ّ X X X
ش ،75ش ،143ش ،155ش،165
ش180
الكلمة العليا ،ق143
الكلمة كحجاب ،ق ،117ق ،167ش180
كلمة "كن" ،ش188

وص XX X X Xف ك XX X X Xتاب ال XX X X Xبيان ،ق ،179ش،108
ش ،129ش ،158ش186
كتاب عهدي ،ش ،37ش ،66ش ،145ش183
ال 22كتاب امل 22قدّس ،ش ،2ان XXظر أي XXضا ً العه XXد ال XXقدي XXم
)والجديد(
كرشنا ،ش160
ك22 2 2رم22 2 2ان )أرض الXX X X Xكاف والXّ X X X Xراء( ،ق ،164ش،176
ش177

الكنائس ،ج94

كرماني ،ميرزا آقا خان ،ش177

"گ22 2ندم پ22 2اك ك22 2ن" م22 2ن ّقي ال22 2قمح )م 2 2الّ مح22 2مّ د
جعفر إصفهاني( ،ق ،166ش179

الكرمل ،ق ،80ش ،114انظر أيضا ً كوم اهلل

كنز ،ق ،15ق ،39ق109
كنز اهلل ،ق185
الكنز املكنون ،ق ،15ش23
مفتاح الكنز ،ق15

محمد كريم خان الكرماني
الكريم ،انظر
ّ
الكفن ،انظر دفن امليّت

الكهنوت ،انظر رجال ال ّدين

الكلمة )كلمات( ،ق ،4ق169
ت XXالوة ك XXلمات اهلل ،ق ،149ج ،68ان XXظر أي XXضاً
اآليات

كوثر الحيوان ،ق73
كوم اهلل )الكرمل( ،ق ،80ش114

ل

اخXX X Xتيار لXX X Xغة عXX X Xامل X X Xيّة ،ق ،189ش،194-193
انظر أيضا ً خ ّ
ط عامليّ للكتابة
تع ّلم األلسن املختلفة لتبليغ أمر اهلل ،ق118

آلل— )لئال—(:
آلل ªاألحكام ،ق26
آلل ªالحكمة واألسرار ،ق182
آلل ªالعلم والحكمة ،ق180
آلل ªاملخزونة ،ق136

الّ 2 2 2 2لغة ال 22 2 2عرب2 2 2 2يّة )الّ 2 2 2 2لغة ال 22 2 2فصحى( ،ش،28
ش172
تXرجXمة بXعض الXكلمات أو الXعبارات ،ش ،3ش،22
ش ،32ش ،33ش ،36ش ،46ش،48
ش ،66ش ،74ش ،134ش ،181ش188

ال ّلباس ،انظر املالبس
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املب ّلغون ،ش183
أهاب بمعاونة ومؤازرة املب ّلغني ،ق117
تع ّلم األلسن املختلفة لتبليغ أمر اهلل ،ق118
ث املXXؤمXXنني عXXلى خXXدمXXة أمXXر اهلل ونXXصرتXXه ،ق،38
حّ X
ق53
عدم التّك ّلم بغير ما نزّل في األلواح ،ق117
ق ّوة البيان ،ق ،73ق160
مكانتهم ،ق117
مناصرة امللوك لتبليغ أمر اهلل ،ق84
هم العلماء في البهاء ،ق173
الXX XوعXX Xد بXX Xنصر مXX Xن قXX Xام عXX Xلى نXX Xصرة أمXX Xره ،ق،38
ق ،53ق74

البكر:
اسXX XتعمالXX Xه ،ق ،74ق ،106ش ،105انXX Xظر
أيضا ً االغتسال ،الغسل
تعريفه ،ج91
ف XX X X Xي خ XX X X Xزائ XX X X Xن ح Xّ X X X Xمام XX X X Xات العج XX X X Xم ،ق،106
ش132-131
كرمز ،ق ،29ق ،50ق ،54ق ،80ق135
ك ّلكم خلقتم من املاء ،ق148
لغسل:
البدن ،ق106
اسXX X X X X Xتعمال املXX X X X X Xاء ال ّ X X X X X Xداف ،ªج ،51ج،97
ش167
األشياء ،ق ،74ش105
للوضوء ،ج ،51انظر أيضا ً الوضوء
املستعمل ،ق ،106ش ،131ش132
ّ
للضيافة ،ق57

املتشابهات ،انظر اآليات
امل22 2 2ثقال )م22 2 2ثاق22 2 2يل( ،ق ،49ق ،66ق ،97ق،188
ج ،23ش78
تحديد قيمة املثقال ،ج ،23ش78

ماء النّطفة ،ق ،74ش103
ماء الورد ،ق ،76انظر أيضا ً العطر الخالص

املجادلة ،ق ،77ق ،177ش110

ّ
املبشر ،انظر الباب

مجالس البالد) ،املجالس النّيابيّة(
ل XXها ح XXقّ اخ XXتيار ل XXغة م XXن الّ X Xلغات ل XXيتك ّلم ب XXها م XXن
عXلى األرض وكXذلXك خّ X
ط مXن الخXطوط ،ق،189
ش193

االقتران إن لم يكن في البيان ،ق139
اق XX Xتناء اإلم XX Xاء ،ج ،30ش ،90ان XX Xظر أي XX Xضاً
أجر الخدم
Xصيد إذا كXX Xان م ّ X Xيتا ً فXX Xي املXX XصايXX Xد،
أكXX Xل الّ X X
ج ،24ش ،83ش173
الXX X XبطالXX X Xة والXX X XكسالXX X Xة ،ق ،33ش ،56انXX X Xظر
أيضا ً العمل
البغي والفحشاء ،ق ،64ق71
ب XX Xيع اإلم XX Xاء وال XX Xغلمان ،ق ،72ان XX Xظر أي XX Xضاً
تجارة
ت XX X X X Xأوي XX X X X Xل اآلي XX X X X Xات ،ق ،37ق ،105ش،62

املجتمع،
العائلة أساس املجتمع ،ش134
دور األح XXكام اإلل XXه ّية ف XXي امل XXجتمع ،ق ،3ق،29
ق ،99ق ،186ش92
دور الXX X Xفرد فXX X Xي املXX X Xجتمع ،ق ،33ق ،36ق،48
ق ،77ق ،120ق ،144ق ،173ش،56
ش ،61ش ،76ش110
دور املجتمع في:
توفير فرص العمل ،ش56
حماية أفراده ،ش ،86ش173
XؤسXX Xسات ال XXحيويّ XXة ل XXلمجتمع اإلن XXسانX Xيّ،
امل X ّ X
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ان XX X Xظر أي XX X Xضا ً األف XX X Xيون ،املخّ X X X Xدرات،
الحشيش
Xسجود واالنXXحناء أمXXام شXXخص آخXXر،
مXXنع الّ X
ش57
امليسر ،ق ،155ش169

ح XXمل آالت الح XXرب ،ق ،159ش ،173ان XXظر
ايضا ً الحرب
خطبة القاصر ،ج43
الخ XX X Xمر وم XX X Xا ي XX X Xذه XX X Xب ب XX X Xه ال XX X Xعقل ،ق،119
ش ،144ش170
دمXX X XدمXX X Xة أو غXX X Xمغمة اآليXX X Xات فXX X Xي األمXX X XاكXX X Xن
العا ّمة ،ق ،108ش135
الرقّ  ،ق ،72انظر أيضا ً الخدم
ّ
الXّ XرهXXبنة والXّ XريXXاضXXات الّ X
Xشا ّقXXة ،ش ،61انXXظر
الرهبنة
أيضا ً ّ
ال XزّنXXا ،ق ،19ج ،11ش ،36ش ،134انXXظر
أيضا ً االغتصاب
Xسؤال فXي الXبيان ،ق ،126ش ،146انXظر
ال ّ
ً
أيضا الباب
الطّلقات الثّالث ،ق ،68ج ،31ش101
ظلم الحيوان ،ق187
ال XXعمل ف XXي األع XXياد ،ش ،138ان XXظر أي XXضاً
األعياد
الXX X X X Xغلمان ،ق ،107ج ،49ش ،134انXX X X X Xظر
الش XXذوذ ال XXجنسيّ ،ال XXعالق XXات
أي XXضا ً ّX X
الجنسيّة
القتل ،ق ،19ق ،73ش35
قXX X X Xمار )امليسXX X X Xر( ،ق ،155ش ،169انXX X X Xظر
القمار
امل XX X X X X Xسكرات واملخ ّ X X X X X Xدرات ،ق ،155ق،190
ش ،144ش،170

املحكمات ،انظر اآليات
2م 22د )رس22 2 2 2 2ول اهلل( ،ش ،7ش ،85ش،89
م2 2ح2ّ 2 2 2 2 2
ش ،128ش ،158ش180
)دجXX X X Xال ال ّ X X X Xدور
ّX
2سيّد
مح22 2 2مّ د اإلص22 2 2فهان22 2 2ي ،الّ 2 2 2
البهائيّ( ،ق ،184ش ،190ش192
مح22مّ د ج22عفر إص22فهان22ي ،م 2الّ )امل22ل ّقب ب22من ّقي
القمح أو گندم پاك كن( ،ق ،166ش179
محمّ د حسن )نجفي( ،شيخ ،ق ،166ش178
محمّ د علي ،النّاقض األكبر ،ش ،1ش9

2اص22 2ة ب 22ال2 2نّساء( ،انXX Xظر أيXX Xضاً
امل 22رأة )أح 22كام خ 2 2ّ 2
الXتّربXXية ،الخXXطبة ،الXزّواج ،الXطّالق ،الخXXدم )الخXXدم
الرجال والنّساء ،املواريث
من النّساء( ،مساواة ّ
اإلعفاء من حجّ البيت ،ق ،32ش55
الصالة ،ق ،13ش ،20ش34
حاالت اإلعفاء من ّ
الصيام ،ق ،13ش ،20ش31
حاالت اإلعفاء من ّ
رفع حكم عدم الطّهارة ّ
الشرع ّية ،ش20
صالة امليّت )إجازة تالوتها بالتّأنيث( ،ص122
مزاولة املهن والحرف ،ش56
مXؤ ّXهXلة لXالنXتخاب لXعضويXة املXحافXل ال ّXروحXانXيّة )بXيوت

مح 22مّ د ك 22ري 22م خ 22ان ال 22كرم 22ان 22ي ،ال 22حج م 22يرزا،
ق ،170ش182
محو الكتب ،ق ،77ش109
م 22خاف 22ة اهلل ،ق ،64ق ،73ق ،88ق ،120ق،151
ق ،167ق184
املخ 2 2 2دّرات )امل XX X Xواد املسX X X Xبّبة لله XX X Xلوس XX X Xة( ،ق،155
ق ،190ش ،170ان X X X X X XظXر أي X X X X X XضXا ً الXخ X X X X X XمXر،
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امل 2 2 2 2 2س22اء ،ق ،149ج ،68ش ،5ش ،25ش،32
ش ،165انظر ايضا ً صباح

مش 22 2 2 2رق األذك 22 2 2 2ار )دار ال XX X X X Xعبادة( ،ق ،31ق،115
ش53
Xصالة ف XX Xي األس XX Xحار )الفج XX Xر( ،ق ،115ج،15
ال ّ X X
ش142
ق XXراءة األط XXفال أل XXواح ال Xّ Xرح XXمن ب XXأح XXسن األل XXحان،
تعليم األبناء ،ق150
ملحقات دار العبادة ،ش53
مXXنع ارتXXقاء املXXنابXXر إللXXقاء الخXXطب أو تXXالوة اآليXXات،
ش168

املسكرات ،انظر الخمر ،املخ ّدرات

مطالع األنوار ،ش ،172-171ش179-178

مسكن أو بيت ،انظر املواريث

مطلع اإلعراض ،انظر ميرزا يحيى

2سيّد ،ش ،89ش،171
امل22 2 2 2سيح )ي22 2 2 2سوع( ،الّ 2 2 2 2
وامل XX Xل ّقب ﺒِ"ال Xّ X Xروح" "روح اهلل" ،ق ،80ش،113
ش160

م 22طلع ف 22رح ال 22عامل 22ني )طه 22ران( ،ق ،91ش،122
ش23

املساجد ،ج ،94ش19
املسجد األقصى ،ق ،85ش116
م 2 2 2 2 2س2اواة ال ّ 2 2 2 2 2رج22 2 2 2 2ال وال 2 2 2 2 2نّس2اء )م 2 2 2 2 2س2اواة
الجنس 22ني( ،ت XXنفيذ األح XXكام ب XXالX Xتّساوي ع XXلى
الرجال والنّساء ،ش ،38ش133
ّ

امل 2 2 2 2 2ظ2اه22 2 2 2 2ر اإلل 2 2 2 2 2ه2يّ2ة ،ش ،23ش ،60ش،141
ش ،154ش ،155ش ،160ش ،172ش،180
ش ،181ش ،188ان XX Xظر أي XX Xضا ً ك XX Xرش XX Xنا ،ب XX Xوذا،
مXX X X XوسXX X X Xى ،املXX X X Xسيح ،محXّ X X X Xمد ،الXX X X Xباب ،بXX X X Xهاء اهلل،
الرساالت اإللهيّة
ّ
عصمة املظاهر اإللهيّة ،انظر العصمة الكبرى

املسيحيّة ،ش ،160ش180
الساعات واملشاخص
املشاخص ،انظر ّ
املشاورة ،ج ،99ش52
في ّ
الضيافة التّسع عشر ّية ،ش82
وبXXيت الXXعدل األعXXظم ،ق ،30انXXظر أيXXضا ً بXXيوت
العدل

املعاشرة،
امل XX X Xعاش XX X Xرة م XX X Xع أه XX X Xل ج XX X Xميع األدي XX X Xان ،ق،75
ق144
املعاشرة فيما بني أهل البهاء ،ش ،82ش95

املأل:
مأل األرض ،ق3
مأل األعلى ،ق ،6ق ،53ق ،71ق ،89ق132
مأل اإلمكان ،ق107
مأل اإلنشاء ،ق ،16ق ،31ق ،64ق132
مأل البيان ،ق ،137ق ،140ق ،176ش187
مأل عالون ،ق76

معركة سيدان ،ش118
املع ّلم ،انظر املواريث

مالئكة ،ق ،53ش128

مفتاح الكنز ،ق ،15ش23
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م 22ن ّقي ال 22قمح "گXX Xندم پXX Xاك كXX Xن" ،ق ،166ش،179
انظر أيضا ً
محمد جعفر إصفهاني )املالّ(
ّ

ملكوت األسماء ،ق83
ملكوت اهلل ،ق85
ملكوت األمر ،ق91
ملكوت اإلنشاء ،ق ،47ق94
ملكوت البيان ،ج68

من يظهره اهلل ،انظر بهاء اهلل
املهر ،ق66
إعادة تحديد املفاهيم املتع ّلقة باملهر ،ش93
تحديد املهر ،ق ،66ج ،26ج ،88-87ش95-94
ر ّد املهر ،ج ،12ج47
سندي باملهر ،ج ،39ش93
املهر بالتزام
ّ

امللك داود ،ش114
امل 22 2 2لوك )معش 22 2 2ر امل 22 2 2لوك( ،ق ،78ق ،81ق،82
ق ،85ق ،86ق ،87ق ،88ش ،118ش194
طوبى مللك قام على نصرة أمري ،ق84

املهنة والحرفة،
وجوب االشتغال بأمر من األمور
)م XX X X Xهنة أو ح XX X X Xرف XX X X Xة( ،ق ،33ش ،56ش،162
ان XX Xظر أي XX Xضا ً ال XX Xعمل ،ال X Xتّجارة وامل XX Xعام XX Xالت
املال ّية

املماليك ،ق ،82انظر أيضا ً امللوك
املنابر ،منع ارتقاء ،ق ،154ش168
م22 2ن أراده اهلل )ح22 2ضرة ع22 2بد ال22 2بهاء( ،ق،121
ش145

املواريث ،ق ،20ج ،5ش38
ب XX X X Xعد أداء ح XX X X Xقوق اهلل ،ق ،28ج ،9ج ،69ج،80
ش47
بXX Xعد تXX Xجهيز أسXX Xباب الXX Xكفن وال ّ X XدفXX Xن ،ق ،28ج،9
ش47
ب XX X X Xعد دف XX X X Xع الّ X X X X Xدي XX X X Xون ،ق ،28ج ،9ج ،69ج،80
ش47

املنظر ،انظر أيضا ً البقعة املباركة
املنظر األنور ،إشارة إلى ع ّكاء ،ق81
املنظر املنير ،إشارة إلى ع ّكاء ،ق ،37ش63

األخت ،ق ،20ج ،5ش38
األخXت غXير ال ّ
Xشقيقة ،ج ،6ج،53
ش39
األحXXفاد )ا ّلXXذيXXن مXXات أبXXوهXXم( ،ق،26
ش45
Xعمة والXX X X X XخالXX X X X Xة
الXX X X X Xع ّم والXX X X X Xخال والّ X X X X X
وأوالدهم ،ق ،23ش38
األ ّم ،ق ،20ج ،5ش38
الXزّوج أو الXزّوجXة ،ق ،20ج ،5ج،55
ش38

البنات ،ج ،37ج ،54ش ،38ش45-44
ال XتّركXXة ا ّلXXتي ال وارث لXXها ،ق ،24-22ج،28
ج ،41ج ،74ج ،100ش،38
ش44-42
Xورث
X
X
مل
ا
Xات
X
X
م
إذا
Xث
X
X
ي
Xوار
X
X
مل
ت XX Xطبيق أح XX Xكام ا
ّ
دون وص ّية ،ش38
توزيع األلبسة ،ق ،25ش44
XخاصXXة لXXلمتوفّXXية ،ج،37
املسXXتعملة الX X ّ X
ج ،78ش44
توزيع حصص األسهم واألمالك
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XسابXقة إلXى املXوعXود ،ق،35
إشXارة األديXان ال ّ
ً
ق ،80ش ،160انXX Xظر ايXX Xضا تXX XتابXX Xع
املظاهر اإللهيّة

حصص الفئات األخرى ،ق24-22
ب XX X Xالنّس XX X Xبة ل XX X Xلمجوه XX X Xرات )الح XX X Xلي(،
ج ،37ج ،78ش44
ال ّدار املسكونة ،ق ،25ج ،34ش44
غير البهائيّ ال يرث البهائيّ ،ج ،34ش38
ال XX X X X Xوص ّ X X X X Xية ،ج ،69ش ،38ان XX X X X Xظر أي XX X X X Xضاً
الوصيّة

امليثاق ،انظر العهد وامليثاق ،نقض امليثاق
م22 2 2 2يرزا ي22 2 2 2حيى )ص22 2 2 2بح أزل امل22 2 2 2ل ّقب ب22 2 2 2مطلع
اإلع22 2 2 2 2راض( ،ق ،1 8 4ق ،1 9 0ش،1 7 7
ش192-190
أتباعه ،ش177
الوعد بمغفرته إذا ندم وتاب ،ق184

امل22وت ،ان XXظر أي XXضا ً دف XXن املّ X Xيت ،امل XXواري XXث ،ص XXالة
امليّت
ال XX Xحكم ف XX Xي ج XX Xري XX Xمة ال XX Xقتل أو الح XX Xرق ع XX Xمداً،
ق ،62ش87-86
Xسفر ،ق ،67ج،27
مXوت أو قXتل الXزّوج أثXناء ال ّ
ش97

امليس 22 2ر وأل 22 2عاب الحّ 2 2 2
ظ ،ق ،155ش ،169انXX X Xظر
أيضا ً اليانصيب ،القمار

املودّة ،ق ،61ج ،106ش85

ن

موسى )الكليم( ،ق ،80ش112-111
امل 22وس 22يقى ،إصXX Xغاء األصXX Xوات وال X Xنّغمات ،ق،51
ش79

نابليون الثّالث ،إمبراطور فرنسا ،ق ،86ش118
ناصر الدّين شاه ،ش177

امل22 2 2 2 2وع22 2 2 2 2ود ،ق ،35ق ،88ش ،108ش،153
ش ،158ش ،160ش ،171ش ،185ش،190
انظر أيضا ً بهاء اهلل

النّصر،
نصر أمر اهلل ،ق38
نصر القائمني على خدمة أمره ،ق ،53ق117
النّصر باألعمال الحسنة ،ق ،73ق159

محمد علي )ميرزا(
النّاقض األكبر ،انظر
ّ
النّاموس األكبر ،انظر أحكام بهاء اهلل
النّبأ األعظم ،ق ،167ش180

النّظافة والطّهارة ،انظر أيضا ً
الحمامات ،املاء
ّ
استعمال العطور ،ال ّلطافة ،ق76
االغتسال باملاء البكر ،ق ،74ش167
تXXأثXXير ال XنّظافXXة وال Xطّهارة عXXلى الXّ XروحXXانXXيات ،ق،76
ش104

النّبوءات،
ن XXبوءة ب XXخصوص ش XXواط ªنه XXر ال Xّ Xري XXن وب XXرل XXني،
ق ،90ش121
ن XX Xبوءة ب XX Xخصوص ه XX Xزي XX Xمة ن XX Xاب XX Xليون الX X Xثّال XX Xث،
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النّفاق ،ق36

نقطة البيان ،انظر الباب

النّفس،
أس XX Xباب ع XX Xل ّو الX X Xنّفس ،ق ،51ق ،149ق،161
ق ،163ش ،25ش ،79ش104
تXX XأثXX Xير الXX XوحXX Xي اإللXX Xهيّ ،ق ،54ق ،55ق،148
ش23
ح X X X X X XجXبXات ال X X X X X Xن ّXفXس ،ق ،163-161ش،134
ش170
ال X Xنّفوس املXX Xق ّدسXX Xة )ال X Xنّفس ال X XطّاهXX Xرة( ،ج،68
ش23

ال2 2نّقطة ال 22واق 22عة ب 22ني ش 22اط— البح 22ري 22ن ،انXX Xظر
استنبول
ن 2 2 2 2 2ق2ل رف22 2 2 2 2ات امل 2 2 2 2 2يّ2ت ،ق ،130ج ،16ش،149
ش ،152انظر أيضا ً دفن امليّت
النّكاح ،انظر الزّواج )االقتران(
نمرود ،ق ،41ش65
ال2 2 2نّمسا ،ق ،85ش ،116ان XX X Xظر أي XX X Xضا ً ف XX X Xران XX X Xسوا
جوزيف

النّفقة واملساعدات املاليّة،
م XX X X X Xساع XX X X X Xدة ال XX X X X Xفقراء وامل XX X X X Xساك XX X X X Xني ،ش،56
ش162-161
نXX Xفقة ال X XزّوجXX Xة واألوالد أثXX Xناء سXX Xنة االصXX Xطبار،
ق ،70ش ،100انظر أيضا ً الطّالق

الرين
نهر ال ّرين ،انظر شواط ªنهر ّ
النّيروز ،ج ،35ش ،26انظر التّقويم البديع

النّفي،
للسارق املعتاد ،ق ،45ش70
جزاء ّ

ﻫ

ن2قض امل2يثاق ،ق ،37ش ،9ش ،190انXظر أيXضاً
األزليّون ،محمد علي ،ميرزا يحيى

الهاء ،انظر أيّام الهاء

النّقطة األولى ،انظر الباب

الهدايا،
في أيّام الهاء ،ق ،16ش29
لصاحب األمر )إعفاء( ،ق ،114ش141

Xقاريّ XX Xة(،
ه 22يئة امل 22شاوري 22ن )ه XX Xيئات امل XX Xشاوري XX Xن ال ّ X X
ش ،183انظر أيضا ً العلماء )في البهاء(
ه2يئة امل2عاون2ني ،ش ،183انXظر أيXضا ً الXعلماء )فXي
البهاء(

الهداية،
في املشاورة ،ج ،99ش52
من عند اهلل ،ق ،143ش130

والصوامع( ،ج94
الهياكل )املساجد
ّ

2س ّن( ،ق ،10ج ،74ش ،14ش،25
ال ِهَ 2رم )ك2بر ال ّ
ش31

الهيكل:
الهيكل املبني أو هيكل املظهر اإللهي ،ق86
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ق XX Xبل ذك XX Xر "اهلل أب XX Xهى" خ XX Xمسة وت XX Xسعني م XX Xرة،
ق ،18ج ،77ش33
ما يبطل الوضوء ،ج ،51ش34
يمم أو تXXالوة اآليXXة
الXXوضXXوء ملXXن ال يجXXد املXXاء )ال Xت ّ ّ
ا ّلXXتي تح ّXل مح ّXل الXوضXوء( ،ق ،10ج،51
ش16
الوضوء واجب حتّى بعد االستحمام ،ج18

الوحدة واالتّحاد،
ب XX X X X X Xني ال X X X X X XبXهXائ X X X X X XيّXني ،ق ،58-57ق ،65ق،70
ش ،82ش95
بني املظاهر اإللهيّة ،ش160
بXني أفXراد الXعالXم اإلنXسانXيّ ،ق ،189ش،173
ش194
وحدانيّة اهلل ،ق109

الوعود ،انظر أيضا ً املوعود
ق XX X Xد أت XX X Xى ال XX X Xوع XX X Xد وظه XX X Xر امل XX X Xوع XX X Xود ،ق ،35ق،80
ق ،156ش160
بالنّصر اإللهيّ ،ق ،38ق ،53ق74
الوفاء بالوعد ،ق ،67ق156

الوحي )نسمات الوحي( ،ق112
الوديعة ،ج ،96ص233
الورثة ،انظر املواريث

ال22 2وف22 2اء ،ق ،7ق ،97ق ،120ق ،149ان XX Xظر أي XX Xضاً
األمانة

الوصيّة ،انظر أيضا ً املواريث
حريّة اإليصاء ،ج ،69ش ،38ش136
ّ
كتابة الوصيّة واجبة ،ق ،109ش136
ي XXزيّ XXن رأس ال XXوص Xيّة ب XXاالس XXم األع XXظم ،ق،109
ش137

الوقوف،
إللقاء الخطب ،ش168
الصالة ،ج ،67ج81
لتالوة ّ
لتالوة صالة امليّت ،ش ،10ش19

الوضوء،
Xصالة ،ق ،18ج ،62ج ،66ج،86
ق XXبل أداء ال ّ X
ش34
نص آية الوضوء ،ص119
ّ
ق XX Xبل ت XX Xالوة اآلي XX Xة م XX Xن ق XX Xبل ال XX Xحوائ XX Xض ،ق،13
ش20

الوكالء،
ّ
م XX Xمثّلو ال XX Xشعب أي أع XX Xضاء ب XX Xيت ال XX Xعدل ،ق،147
ش ،56ش162
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