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تعريف الكتاب

كــان مــن الــّضرورّي قــبل إعــادة طــبع الــكتاب األقــدس ونشــره عــلى نــطاق واســع أن تُــترجــم آيــات 
هـــذا الـــكتاب املـــبارك بـــكامـــلها إلـــى الـــّلغات األســـاســـّية الّـــتي تـــنطق بـــها جـــموع املـــؤمـــنني بـــرســـالـــة 
حـــضرة بـــهاء اهلل، حـــتّى يـــتاح لجـــميع عـــناصـــر هـــذا املـــجتمع الـــعاملـــيّ أن تـــحيط عـــلماً بـــأحـــكامـــه 
اإللــهّية، وتــسعى مــعاً لــلعيش وفــقاً ملــقتضياتــها.  وتــمهيداً لهــذه الخــطوة الــهامّـــة تــضّمنت أهــداف 
خــّطة الــّسنوات العشــر الّـــتي أعــلنها حــضرة ولــيّ أمــر اهلل عــام 1953م إعــداد مــلّخص مــصنّف 
ألحــكام الــكتاب األقــدس وأوامــره، وشــرع حــضرتــه فــي إعــداد هــذا املــلّخص بــنفسه، إالّ أّن املــنّية 
واتـته عـام 1957م قـبل إنـجاز هـذا الـعمل الجـليل، فاستمرّت الـجهود مـن بـعده عـلى نـفس املـنوال 
الّــذي نـهجه، حـتّى تـّم  نشـر حـصيلة هـذا الجهـد عـام 1973م فـي مجـّلد جـمع – فـضالً عـن هـذه 
الــــخالصــــة – حــــاشــــيًة، ومجــــموعــــًة مــــنتخبًة مــــن آيــــات الــــكتاب، ســــبق أن تــــرجــــمها حــــضرتــــه إلــــى 
اإلنجــليزيّــة وُنشــرت فــي كــتب مــختلفة.  ولــم يــقتصر هــذا املــلّخص عــلى األحــكام واألوامــر املــنزّلــة 
فــي الــكتاب فحســب، بــل شــمل أيــضاً تــفصيلها الــوارد فــي رســالــة "ســؤال وجــواب"، الّــتي تــعتبر 

ملحقاً للكتاب األقدس.

وفـي عـام 1986م رأى بـيت الـعدل األعـظم أنّـه قـد حـان الـوقـت الّــذي أصـبحت فـيه تـرجـمة الـنّصّ 
الـكامـل لـلكتاب األقـدس أمـراً مـمكناً والزمـاً، وجـعل ذلـك هـدفـاً مـن أهـداف خـّطة الـّسنوات السّــــــت 
(1986م-1992م).  وفـي أواخـر عـام 1992م ُنشـرت الـتّرجـمة اإلنجـليزيّـة لـلكتاب، وبـدأت عـقب 
ذلــك تــرجــمته إلــى لــغات الــعالــم األخــرى.  ثــّم عــنّي بــيت الــعدل األعــظم لــجنة خــاصّــــــــــة إلعــادة طــبع 
الـكتاب األقـدس بـالـّلغة الـعربـّية، وهـي الـّلغة الّــتي أنـزل بـها، وسـمح لهـذه الـّلجنة أن تسـتأنـس فـي 
أعمالها بما تراه مناسباً من املقّدمات والشّـــــرح والحواشي الّـتي حوتها التّرجمة اإلنجليزيّـة، مع 

مراعاة خصائص الفكر العربّي، حتّى تنسجم مقتبساتها مع طابع الكتاب الكريم وأسلوبه.

وعـــمالً بـــتوجـــيه حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل زُّودت تـــراجـــم الـــكتاب األقـــدس بـــإيـــضاحـــات أو حـــواشٍ 
تسهّــل لـغير املـلّمني بـاملـفاهـيم والـرّسـوم الـّديـنيّة للشّـــــرائـع الـّسابـقة فـهم مـا قـد يـصعب عـليهم مـن 
آيـات الـكتاب، دون أن يـكون املـقصود مـن هـذا الشّــــــرح تـقديـم بـيان جـامـع كـامـل آليـاتـه.  وبـما 
أنّـنا بـصدد كـتاب سـماوّي يـنبغي أن تـقّدم آيـاتـه املـباركـة عـلى نـحو يـوفّـر لـلقارئ تـالوة سهـلة 
وإلــهامــاً روحــانــيّاً – أيّــاً كــانــت الــّلغة الّـــتي يُــترجــم إلــيها – ُرؤَي أالّ تــزدحــم صــفحاتــه بــأرقــام 
الــــحواشــــي كــــما هــــو مــــتّبع فــــي املــــطبوعــــات واألبــــحاث الــــعلميّة، وجُـــــــمع هــــذا الشّــــــــرح فــــي بــــاب 

خاص يلي "خالصة أحكام الكتاب األقدس وأوامره".

وتـيسيراً عـلى الـقارئ األجـنبيّ، جُــــمعت آيـات الـكتاب املـترجـمة إلـى اإلنجـليزيّـة فـي فـقرات – 
كــما جــرت الــعادة فــي كــتبهم – دون املــساس بــترتــيبها الــوارد فــي األصــل الــعربــيّ، ووضــعت 
أرقام هذه الفقرات في هوامش الّصفحات لتسهل اإلحالة إليها في الّشرح سالف الذّكر.  
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ورُتّــــب الشّــــــــرح فــــي فــــقرات مــــترادفــــة األرقــــام، يــــتصّدر كــــالًّ مــــنها جــــزء مــــن اآليــــة الّــــتي يــــعنيها 
الشّــــــــرح، ويـــتلوهـــا رقـــم الـــفقرة الّــــتي وردت فـــيها اآليـــات املشـــروحـــة، وبـــذا تسهـــل اإلحـــالـــة مـــن 
اآليـات إلـى شـرحـها أو الـعكس، كـما يـتسنّى لـلقارئ أيـضاً دراسـة الشّـــــرح مسـتقالًّ – إن شـاء 

ذلك – دون الرّجوع تكراراً إلى النّّص.

ونــظراً ملــا يــحويــه هــذا الشّـــــــرح مــن مــعلومــات هــامّـــة ال شــّك فــي فــائــدتــها لــلقارئ الــعربــيّ ُرؤي 
إضــافــتها إلــى الــطّبعة الــعربــيّة، بــعد "خــالصــة أحــكام الــكتاب األقــدس وأوامــره"، ولــكن بــقي 
نـــــّص الـــــكتاب األقـــــدس عـــــلى صـــــورتـــــه الّـــــتي أنـــــزل عـــــليها دون أن يـــــقّسم إلـــــى فـــــقرات، وإنّـــــما 
وضـــعت أرقـــام هـــذه الـــفقرات فـــي الـــهوامـــش مـــقابـــلة مـــوضـــع اآليـــة الّـــتي بـــدأت بـــها الـــفقرة فـــي 

النّّص املترجم.

وسيجـــــد الـــــقارئ فـــــي وصـــــف حـــــضرة ولـــــيّ أمـــــر اهلل لـــــلكتاب األقـــــدس – الّـــــذي يـــــلي الـــــتّقديـــــم 
مــباشــرة – عــونــاً كــبيراً فــي إدراك مــنزلــة ذلــك الــكتاب املــبارك، فــقد أفــاض حــضرتــه فــي بــيان 
أهــّميّة الــكتاب، وإظــهار خــصائــصه، وتــشخيص مــوضــوعــاتــه الــعديــدة.  والــوصــف املــذكــور هــو 
تـرجـمة جـديـدة لـنبذة مـقتبسة مـن كـتاب حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي تـاريـخ الـقرن الـبهائـيّ األّول، 

واّلذي نُشر بعنوان "God Passes By"، وتُعرف ترجمته العربيّة بكتاب "القرن البديع".

وسيجــــد الــــقارئ فــــي الــــّصفحات الّــــتي تــــلي نــــّص الــــكتاب املــــبارك مــــباشــــرة بــــعضاً مــــن آثــــار 
حــضرة بــهاء اهلل الّــتي تُــعّد مــن مــلحقات الــكتاب، وكــذلــك رســالــة "ســؤال وجــواب" الّــتي فــّصل 
فــيها حــضرتــه بــالــّلغة الــفارســيّة بــعض أحــكام الــكتاب رّداً عــلى أســئلة املســتفسريــن، وتُنشــر 
تــرجــمتها الــعربــيّة ألّول مــرّة.  أمّــا "خــالصــة أحــكام الــكتاب األقــدس وأوامــره"، الــتّالــية لــرســالــة 
"سـؤال وجـواب" فسيجـد الـقارئ فـيها عـونـاً آخـر لـلوصـول بيسـر إلـى فـكرة عـامّــة ملـضمون هـذا 
الــكتاب الــكريــم، كــما سيسهّــــل الفهــرس الــعام املــلحق بهــذا املجــّلد االهــتداء إلــى املــوضــوعــات 
املـــختلفة الـــواردة فـــيه.  وأمـــلنا أن يـــلبّي هـــذا الـــتّنظيم حـــاجـــة الـــقرّاء عـــلى اخـــتالف مـــشاربـــهم 

ومآربهم.

أمّـــا رســـم نـــّص الـــكتاب فـــقد حـــاز عـــلى اهـــتمامٍ خـــاّص، ودراســـة مســـتفيضة قـــامـــت بـــها دائـــرة 
الـــبحوث بـــاملـــركـــز الـــبهائـــيّ الـــعاملـــيّ أثـــناء مـــقابـــلة نـــّص الـــكتاب عـــلى أمّــــهات األلـــواح املـــباركـــة، 
وأخـّصها بـالـذّكـر مخـطوط لـلكتاب األقـدس – مـن مـحفوظـات املـركـز الـعاملـيّ – يـرجـع تـاريـخه 
إلــى عــام 1890م، بخــّط وتــوقــيع زيــن الــعابــديــن املــلّقب بــزيــن املــقّربــني، أبــرز وأقــدر مــن اعــتمد 
عــــليهم حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي كــــتابــــة ألــــواحــــه ونــــسخها.  وقــــّررت دائــــرة الــــبحوث اتّــــباع الــــرّســــم 

الوارد في املخطوط املنّوه عنه.
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لهــذا احــتفظت آيــات الــكتاب املــبارك بــالــرّســم الّــذي اتّــبعه زيــن املــقّربــني فــي مخــطوطــه املــشار 
إلــــيه رغــــم اخــــتالفــــه فــــي أكــــثر مــــن مــــوضــــع عــــن الــــَهجاء املــــألــــوف لجــــمهور الــــعرب فــــي زمــــانــــنا 
الــحاضــر، وذلــك العــتبارات بــالــغة األهــّميّة، عــلى رأســها الحــرص عــلى أن تــتميّز هــذه الــطّبعة 
الـرّسـميّة لـلكتاب األقـدس بـمطابـقتها الـتّامّــة للمخـطوط الّــذي أعـّده زيـن املـقّربـني وهـو مـا يـزال 
مـــشموالً بـــعنايـــة وتـــوجـــيه صـــاحـــب الـــعصمة الـــكبرى قـــبل صـــعوده إلـــى الـــرّفـــيق األعـــلى.  كـــما 
اكـتفت دائـرة الـبحوث بـالحـّد األدنـى فـي ضـبط آيـات الـكتاب، وقـصرت عـالمـات الـّضبط عـلى 

أربع:
( -ّ ) وتعني وجوب تشديد الحرف اّلذي تعلوه.

) ( -ٍ ) وتعني ضرورة إظهار التّنوين إالّ عند الوقف. ً - ) ( ٌ- )

( ~ ) وتعني مّد الحرف اّلذي تعلوه قبل نطق الهمزة املتطرّفة.
( ' ) وتعني وجود ألف متروكة أو مّد زائد. 

لـقد سـبق نشـر الـكتاب األقـدس مـنذ عـام 1890م فـي أكـثر مـن صـورة: مـنها املخـطوط ومـنها 
املـطبوع، ومـنها مـا أعـّده بـهائـيون ومـنها مـا نشـره غـيرهـم، غـير أّن هـذا املجـّلد يـنفرد فـي دقّــة 
مــقابــلته عــلى الــنّسخ األصــليّة بخــّط زيــن املــقّربــني، ويــمتاز بــما حــوى مــن وصــف إجــمالــيّ ألمّ 

الكتاب، وبعض من ملحقاته، وخالصة ألحكامه وأوامره، وشرح آلياته املباركة.
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تقديم الكتاب

نـــــقترب حـــــثيثاً مـــــن مـــــنتصف الـــــقرن الـــــثّانـــــي لـــــبعثة حـــــضرة بـــــهاء اهلل، املظهـــــر اإللـــــهيّ الـــــكّليّ 
صـاحـب الـرّسـالـة الـعامّــة املـقّدر لـها أن تـوحّــــد الـنّاس كـافـة، إيـذانـاً بـمولـد حـضارة عـاملـيّة جـديـدة 
تـــتميّز بـــبلوغ البشـــريّـــة طـــور رشـــدهـــا ونـــضجها.  فـــمنذ صـــعود حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى الـــرّفـــيق 
األعـلى عـام 1892م، لـم يـبلغ الـّديـن الـبهائـيّ – خـالل تـلك الـحقبة الـقصيرة نسـبيّاً – أقـصى 
بـقاع األرض فحسـب، بـل وبـعث مـن شـعوبـها وأجـناسـها ومـللها املـتبايـنة خـلقاً جـديـداً يـقّدمـون 
ــــدة الّـــتي ســرت فــي  – بــاتّــحادهــم واســتمساكــهم بــالــعروة الــوثــقى – خــير شــاهــد لــلقوى املــوحّـِ
أوصـال الـعالـم بـمجيء هـذا الـّديـن.  يُـضاف إلـى هـذا الـّشاهـد دلـيل آخـر مـنبثق مـن الـفاعـليّة 
املــــنطلقة مــــن هــــذه الــــقوى ذاتــــها، يتجــــّلى فــــي الــــتّطّور املــــنعدم الــــنّظير الّــــذي شــــمل الــــجوانــــب 
املـختلفة لـشئون الـعالـم عـلى الـنّحو الّـذي سـبق وأنـبأ بـه حـضرة بـهاء اهلل بـرؤيـة صـادقـة وإلـهام 

حّق.

وال شـّك أّن الـتّقّدم املـفاجئ الّـذي أحـرزه الـفكر اإلنـسانـيّ فـي الـحقبة األخـيرة، وآثـاره املـمتّدة 
إلـــــى جـــــميع نـــــواحـــــي الـــــحياة، يـــــلّحان بـــــال هـــــوادة عـــــلى ضـــــرورة تـــــغيير الـــــنُّظُم الّــــــتي حـــــكمت 
الـــعالقـــات البشـــريّـــة فـــي املـــاضـــي، وتـــطويـــرهـــا لـــتالئـــم ظـــروف الـــحياة الجـــديـــدة عـــلى كـــوكـــبنا 
األرضـــيّ.  فـــي هـــذا املـــنعطف الـــتّاريـــخيّ الـــهاّم، حـــيث تـــندثـــر حـــضارات وتـــولـــد أخـــرى، يـــعاد 
نشــــر الــــكتاب الّـــــذي أتــــى بــــه حــــضرة بــــهاء اهلل، وأنــــزل فــــيه أحــــكام شــــريــــعته الــــغرّاء، الــــكتاب 
األقــدس، أّم الــكتاب لــدور ديــنيّ مــقّدر أالّ يــقّل مــداه عــن ألــف ســنة كــامــلة.  ويــأتــي نشــر هــذا 
الــكتاب الــكريــم هــذه املــرّة فــي أعــقاب تــرجــمة نــّصه املــبارك إلــى عــّدة لــغات، األمــر الّــذي يــتيح 
للبشـر جـميعاً الـوقـوف عـلى حـقيقة األحـكام الّـتي أنـزلـت لتهـديـهم وتـقود خـطاهـم نـحو حـضارة 

عامليّة لم يسبق لها مثيل.

يــــنفرد الــــكتاب األقــــدس – مــــن بــــني نــــيِّف ومــــائــــة مجــــّلد جُــــــمعت فــــيها آثــــار حــــضرة بــــهاء اهلل – 
بـــأهـــّميّة فـــذّة؛ ذلـــك أّن "تــعمير الــعالــم" هـــو غـــايـــة الـــّديـــن الـــبهائـــيّ ومـــحور رســـالـــته، والـــكتاب 
األقـــدس هـــو دســـتور هـــذا الـــتّعمير وعـــماد الـــحضارة الجـــديـــدة املـــقبلة الّــــتي جـــاء هـــذا الـــّديـــن 
لــــيرفــــع قــــوامــــها، ولــــو أّن األحــــكام املــــنزّلــــة فــــيه تــــرتــــكز إلــــى ذات األســــاس املــــتني الّــــذي أرســــته 
األديـان الـّسابـقة، مـصداقـاً لـقول حـضرة بـهاء اهلل: "هـذا ديـن اهلل مـن قـبل ومـن بـعد"، إالّ 
أّن الــفكر الــّديــنيّ الــّساطــع مــن تــعالــيمه قــد ارتــقى فــي هــذا الــّدور الــبديــع إلــى مســتويــات مــن 
الــــّسمّو لــــم يــــبلغها مــــن قــــبل، كــــما طــــّورت أحــــكامــــه الــــنّوامــــيس االجــــتماعــــيّة عــــلى نــــحو يــــالئــــم 
مـــقتضيات الـــعصر، لـــكي تـــقود البشـــريّـــة قـــدمـــاً نـــحو آفـــاق جـــديـــدة مـــن الـــحضارة واالزدهـــار 

يستحيل علينا في الظّروف الرّاهنة إدراك ما ستبلغه من عظمة وجالل.
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لـــقد جـــاء الـــكتاب األقـــدس مـــصّدقـــاً لـــألديـــان الـــّسماويّـــة الـــّسابـــقة، فـــثبّت الـــحقائـــق الـــجوهـــريّـــة 
الـخالـدة الّـتي جـاء بـها جـميع الـرّسـل واألنـبياء فـي املـاضـي؛ ونـادى بـوحـدانـيّة اهلل، وحـّث عـلى 
حــّب الــخير، وأمــر بــاملــوّدة بــني الــنّاس، وحــّض عــلى الــبّر والــتّقوى، واعــتبر الــّسمّو الــّروحــانــيّ 
وحـــسن األقـــوال واألعـــمال – عـــلى وجـــه الـــعموم – غـــايـــة الـــحياة الـــّدنـــيا ومـــأربـــها.  ونـــسخ فـــي 
الــوقــت ذاتــه أحــكام الشّــــــرائــع الــّسابــقة الّــتي اســتنفدت أغــراضــها، وأضــحت عــائــقاً يــحول دون 
تـــحقيق وحـــدة البشـــر، وإعـــادة بـــناء املـــجتمع اإلنـــسانـــيّ وفـــقاً ملـــا يـــقتضيه تـــغيّر الـــزّمـــان، ومـــا 

تتطّلبه احتياجات العصر.

لـقد أُنـزل كـتاب اهلل فـي هـذا الـّدور الـبديـع خـطابـاً للبشـر قـاطـبة؛ فنجـد بـني أحـكامـه مـا يـتّصف 
بــالــعموم، كــما نجــد مــنها مــا يــتّسم بــالــخصوص.  وهــذه الــطّائــفة األخــيرة مــن األحــكام مــوجّــــهة 
أســاســاً إلــى فــئات مــن الــنّاس بــعينها، يــفهمونــها ألّول وهــلة، وإن الــتبس أمــرهــا عــلى غــيرهــم.  
مـن هـذا الـقبيل: تحـريـم االعـتراف بـالخـطايـا إلنـسان آخـر، األمـر الّـذي يـفهمه بـوضـوح كـّل مَــن 
هــم مــن خــلفيّة مــسيحيّة.  وكــذلــك نجــد فــي الــكتاب أحــكامــاً كــثيرة تــتعّلق بــالشّــــــرائــع الــّسابــقة، 
ويــصدق ذلــك بــوجــه خــاّص عــلى الشّـــــــريــعتنْي الــّسابــقتنْي لــه مــباشــرة: أي شــريــعة محــّمد عــليه 

الّصالة والّسالم، وشريعة حضرة الباب.

وأيّــاً كــان الــنّحو الّـــذي جــاءت عــليه أحــكام الــكتاب األقــدس، فــقد كــشف حــضرة بــهاء اهلل مــن 
خـــاللـــها الـــنّقاب تـــدريـــجيّاً عـــن تـــلك املســـتويـــات الجـــديـــدة لـــلعرفـــان، واملـــراتـــب الـــرّفـــيعة لـــألخـــالق 
الــّلتني دعــا إلــيهما أهــل الــعالــم، بــينما أحــاط كــّل هــذه األحــكام بــطابــع روحــانــيّ يــوجّـــــه انــتباه 
الــقارئ إلــى أّن مــرادهــا – أيّــاً كــان املــوضــوع الّـــذي تــعالــجه – إقــرار الــّسكينة فــي املــجتمع، 
وتهـذيـب سـلوك البشـر، وتـوسـيع نـطاق املـعرفـة، وبـّث الـّروحـانـيّة فـي حـياة األفـراد والجـماعـات 
عـلى الـّسواء؛ وهـكذا أكّـــدت آيـات الـكتاب الـحقيقة الـجوهـريّـة الّــتي يـقوم عـليها الـّديـن، فـتوطـيد 
روابـط اإلنـسان بـبارئـه، وتـوفـيق مـساعـيه لـالضـطالع بـالـّدور الـّروحـانـيّ املـوكـول إلـيه هـما الـيوم 
– كـــما كـــانـــا مـــنذ الـــقدم – مـــنتهى غـــايـــة الشّـــــــرائـــع الـــّسماويّـــة.  وبـــذلـــك تـــفّضل جـــّل ذكـــره فـــي 
الـــكتاب األقـــدس: "ال تحســنّب أنّــا نــزّلــنا لــكم األحــكام بــل فــتحنا لــكم خــتم الــرّحيق 
املـختوم بـأصـابـع الـقدرة واالقـتدار".  كـما أبـان أّن هـذا الـكتاب هـو: "الـحّجة الـُعظمى 

للورى وبرهان الرّحمن ملن في األرضني والّسموات".
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إّن أّي تـقديـم لـلكتاب األقـدس واآلفـاق الـّروحـانـيّة الجـديـدة الّـتي كـشف عـنها الـنّقاب، ال يـمكن 
أن يــفي بــغايــته إذا لــم يــعرّف الــقارئ بــقواعــد تــفسير آيــاتــه املــباركــة وتشــريــع األحــكام املــكّملة 
لـه، وفـقاً لـلنّظام الّــذي وضـعه حـضرة بـهاء اهلل وأوثـق عـروتـه بـأحـكام شـريـعته الـغرّاء.  ويـرتـكز 
هـذا الـنّظام أسـاسـاً – كـما جـاء فـي األلـواح املـباركـة وأخـّصها بـالـذّكـر الـكتاب األقـدس نـفسه 
– عـلى الـّدور الـفذّ الّــذي أسـنده حـضرة بـهاء اهلل إلـى ولـده األرشـد حـضرة عـبد الـبهاء، فـفي 
شـخصه الـفريـد اجـتمعت فـي الـوقـت ذاتـه ثـالث وظـائـف: فـهو املـثل األعـلى لـنمط الـحياة الّـتي 
أمــر اهلل بــها فــي كــتابــه، وهــو املــبنّي املــلهم لــتعالــيمه، وهــو مــركــز ومــحور العهــد واملــيثاق الّـــذي 
أبــــرمــــه حــــضرة بــــهاء اهلل مــــع كــــّل مــــن فــــاز بــــعرفــــان مشــــرق الــــوحــــي الــــّسماوّي ومــــطلع األمــــر 
اإللــهيّ، واهــتدى إلــى مــقامــه األســنى.  وفــي غــضون الــّسنوات الــتّسع والعشــريــن الّــتي حــمل 
فـيها حـضرة عـبد الـبهاء أعـباء خـالفـته، أفـاض فـي بـيان أحـكام الـكتاب، وشـرح الـتّعالـيم الّـتي 
وســعها، فبَسَـــــــط أمــام أهــل الــبهاء آفــاقــاً فــسيحة لــفهم الــغايــات الّـــتي تــوخّـــاهــا املظهــر اإللــهيّ 
فــي هــذا الــّدور املــجيد.  ثــّم حــّدد فــي كــتاب وصــايــاه وظــيفتيّ الــتّفسير والتّشــريــع: فــأوصــى 
بـواليـة أمـر اهلل لـحفيده األرشـد، حـضرة شـوقـي أفـندي، وعـيّنه مـن بـعده املـبنيِّ املـعصوم لـتعالـيم 
هــذا الــّديــن املــجيد، ثــّم عــاد فــأكّــــد السّـــــــلطة التّشــريــعيّة والهــدايــة الــّربّــانــيّة، الــّلتني خــّص بــهما 
حــــضرة بــــهاء اهلل بــــيت الــــعدل األعــــظم فــــي كــــّل األمــــور "الّـــتي لـــم يـــنّص عـــليها الـــكتاب 
صـراحـة".  وعـلى هـذا األسـاس يـمكن اعـتبار واليـة أمـر اهلل وبـيت الـعدل األعـظم مـعاً – كـما 
اعــــتبرهــــما حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل نــــفسه – "خــــالفــــة ثــــنائــــيّة" لــــحضرة بــــهاء اهلل وحــــضرة عــــبد 
الـبهاء؛ فـهما مـعاً املـرجـع األسـمى والسّـــــلطة الـعليا لـلنّظم اإلدارّي الـبديـع الّـذي وضـع أسـاسـه 

وبّشر بقيامه الكتاب األقدس، ثّم فّصله مركز العهد وامليثاق في كتاب وصاياه.

وإبّــــان الــــّسنوات السّـــــــــّت والــــثاّلثــــني لــــواليــــة حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل، رفــــع حــــضرتــــه بــــنيان املــــحافــــل 
الـــّروحـــانـــّية، الّــــتي أســـماهـــا الـــكتاب األقـــدس بـــيوت الـــعدل – وإن كـــانـــت مـــا تـــزال اآلن فـــي طـــور 
األجــنّة – وبــمعاونــتها شــرع بــأســلوب مــنهجيّ دقــيق فــي إنــجاز "الخــّطة اإللــهّية" الّـــتي وضــعها 
مركز العهد وامليثاق إلبالغ أمر اهلل إلى كافّـة أرجاء العالم، وإكثار املحافل الّروحانّية.  وبفضل 
هذا الّصرح اإلدارّي املكني الّـذي أتّم إرساء قواعده، أعّد حضرته التّدابير األّولّية النتخاب هيئة 
بــيت الــعدل األعــظم، قــّمة الــنّظم اإلدارّي الّـــتي بــرزت إلــى الــوجــود فــي نــيسان (أبــريــل) مــن عــام 
1963م، ويجــري تجــديــد انــتخاب أعــضائــها بــأكــثريّـــة األصــوات فــي اقــتراع ســّرّي، فــي عــملّية 
انــتخابــّية تــتّم كــّل خــمس ســنوات، عــلى ثــالث مــراحــل يشــترك فــيها الــرّاشــدون مــن الــبهائــينّي فــي 
جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم.  ومــــهما بــــلغت أهــــّمّية السّـــــــــلطة التّشــــريــــعّية املــــنوطــــة بــــبيت الــــعدل األعــــظم 
فســتبقى الــكلمة اإللـهّية املــباركــة الّــتي أنــزلــها حــضرة بــهاء اهلل – وفـقاً ملــا جــرت بــه يــراعــة كـّل مــن 
مـركـز العهـد واملـيثاق وولـيّ أمـر اهلل فـي بـيان مـكنونـها – هـي الّصخـرة الّــتي تسـتند إلـيها سـلطة 

هذه الهيئة العليا، ومحّجتها الّسوّية اّلتي ال تحيد عنها.
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وســيتبنّي املــتأمّـــل فــي أحــكام الــكتاب ذاتــها أنّــها تــنقسم إلــى ثــالثــة أقــسام: فــمنها مــا يــحكم 
عـالقـة األفـراد بـاهلل، ومـنها مـا يـنتفع بـه األفـراد أنـفسهم، ومـنها مـا يـحكم الـّروابـط بـني األفـراد، 
وبــينهم وبــني املــجتمع.  ويــمكن تــرتــيب هــذه األحــكام فــي أربــعة أبــواب: بــاب الــعبادات، وبــاب 
األحـوال الـّشخصيّة، وبـاب الـوصـايـا واألوامـر والـنّواهـي، وبـاب الـنّواسـخ ألحـكام سـابـقة.  أمّــا 
أبــرز خــصائــص هــذه األحــكام فــهو إيــجازهــا الشّــــــديــد، وذلــك أنّــها نــواة تشــريــع مــفّصل واســع 
الــنّطاق ســيسنّه بــيت الــعدل األعــظم عــلى مــّر الــقرون املــقبلة، بــموجــب السّــــــلطة الّــتي خــّولــها لــه 

حضرة بهاء اهلل.  وقد بنّي حضرة عبد البهاء ذلك بقوله:
"إّن املـسائـل الـكّليّة الّــتي هـي أسـاس شـريـعة اهلل مـنصوص عـليها فـي الـكتاب، 
أمّــا الــفروع فــمرجــعها إلــى بــيت الــعدل.  والــحكمة فــي ذلــك أّن الــزّمــان ال يــبقى 
عــلى مــنوال واحــد، فــالــتّغيّر والــتّبّدل مــن خــصائــص ولــوازم اإلمــكان والــزّمــان 

واملكان.  ولهذا يتوّلى بيت العدل إجراء ما يقتضيه الحال...

خـالصـة الـقول أّن تـلك هـي حـكمة إرجـاع األحـكام املـدنـيّة إلـى بـيت الـعدل.  وكـذلـك 
كـان الـحال فـي الشّـــريـعة اإلسـالمـيّة حـيث لـم تـكن كـّل األحـكام مـنصوصـاً عـليها، 
بــل إّن املــنصوص عــليه ال يــعدو ُعشــر ُعشــر املــعشار.  ومــع أّن املــسائــل الــهامّــة 
مـــذكـــورة بـــكّليّتها فـــي الـــكتاب إالّ أّن املؤكّــــد أّن آالف األحـــكام لـــم يـــرد لـــها ذكـــر، 
واسـتنبطها الـعلماء فـيما بـعد وفـقاً لـقواعـد األصـول.  ومـع أّن مـا اسـتنبطه أفـراد 
الــعلماء فــي الشّـــــرائــع الــّسابــقة كــان مــتبايــناً، فــقد ُوضــع مــوضــع الــتّنفيذ.  أمّــا 
الــيوم فــاالســتنباط مــن اخــتصاص هــيئة بــيت الــعدل، وال يُــنفَّذ اســتنباط أفــراد 
الــــعلماء واســــتخراجــــهم، إالّ إذا حــــظي بــــتصديق بــــيت الــــعدل.  والــــفرق هــــو أنّ 
اسـتنباط هـيئة بـيت الـعدل وتـصديـقها، وهـي هـيئة مـنتخبة أعـضاؤهـا مـن عـموم 
املـــّلة، لـــن يُســـبّب أّي خـــالف، ولـــكن اســـتنباط أفـــراد الـــعلماء يـــنتهي حـــتماً إلـــى 
االخـتالف، ويـكون بـاعـثاً عـلى الـتّفريق والتّشـتيت والـتّبعيض، فـتضطرب وحـدة 

الكلمة، ويضمحّل دين اهلل، ويتزلزل بنيان شريعة اهلل..."[مترجم]
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ولــبيت الــعدل األعــظم – بــصريــح نــّص الــكتاب – السّـــــــلطة الــكامــلة إلبــدال أو إبــطال مــا ســبق 
أن سـنّته هـيئته، تـبعاً لـتغيّر الـظّروف واألحـوال، األمـر الّـذي يُكسـب التّشـريـع الـبهائـيّ عـنصراً 
هــــامــــاً مــــن املــــرونــــة.  ولــــكن ال يــــملك بــــيت الــــعدل حــــّق إلــــغاء أو تــــغيير أّي حــــكم مــــن األحــــكام 
الــــّصريــــحة فــــي الــــكتاب.  ومــــن املــــحّقق أّن مــــن بــــني أحــــكام الــــكتاب األقــــدس مــــا شُـــــــــرّع ســــلفاً 
لــتنظيم مــجتمع سيظهــر إلــى الــوجــود مســتقبالً بــالــتّدريــج، وقــد أمــر حــضرة بــهاء اهلل أن يــكون 

تطبيق الّشريعة البهائيّة أيضاً بالتّدريج:
"مَــثَل أوامــر اهلل كــَمثَل البحــر، والــنّاس بــمثابــة الــحيتان لــو هــم يــعرفــون، ولــكن ال 
بـــدَّ مـــن الـــحكمة فـــي إعـــمالـــها... أكـــثر الـــنّاس ضـــعاف، وبـــمنتأى عـــن املـــقصود 
األســاســيّ، ويــجب مــراعــاة الــحكمة فــي كــّل األحــوال حــتّى ال يحــدث مــا يســبّب 
االضــطراب والــنّفاق وارتــفاع نُــعاق الــغافــلني.  قــد ســبقت رحــمته الــعالــم وأحــاط 
فــضله الــعاملــني.  يــنبغي هــدايــة الــنّاس بــاملــحبة والــّسماح إلــى بحــر املــعانــي، 

والكتاب األقدس نفسه خير شاهد على رحمة اهلل..."[مترجم]

تـناول بـيان مُــرسَـــــل بـتوجـيه حـضرة ولـيّ أمـر اهلل إلـى أحـد املـحافـل الـّروحـانـيّة املـركـزيّـة فـي عـام 
1935م فكرة التّدّرج في تطبيق األحكام فذكر أّن:  

"األحـكام املـنزّلـة فـي الـكتاب األقـدس مـتى كـان اتّباعـها مـمكناً، وال تـعارض بـينها 
وبـني الـقوانـني الـوضـعيّة لـلبالد، هـي مـلزمـة لـكّل فـرد بـهائـيّ، وكـّل هـيئة بـهائـيّة، 
عـلى وجـه اإلطـالق، فـي الشّـــرق والـغرب عـلى الـّسواء.  وعـلى الـبهائـينّي جـميعاً 
أن يـعتبروا بـعض... األحـكام مـلزمـة وواجـبة االتّباع فـي الـوقـت الـحاضـر بـصورة 
مـطلقة، وبـعضها اآلخـر قـد سُـــّن مـقّدمـاً لـيناسـب أحـوال مـجتمع مـقّدر لـه أن يظهـر 
مســتقبالً مــن حــالــة الــفوضــى الّــتي تــسود اآلن... وأمّــا مــا لــم يــرد لــه نــّص فــي 
الــكتاب األقــدس، بــاإلضــافــة إلــى الــتّفاصــيل والــفرعــيّات الّــتي يــقتضيها تطبيق 
األحـكام الّـتي جـاء بـها حـضرة بـهاء اهلل، فـيختّص بـوضـعها بـيت الـعدل األعـظم.  
ويـــمكن لهـــذه الـــهيئة املجـــّللة أن تُـــكّمل، دون أن تُـــبطل أو تُـــعّدل، بـــأّي وجـــه مـــن 
الــوجــوه، مــا أنــزلــه حــضرة بــهاء اهلل.  وكــذلــك ال حقّ لــولــيّ أمــر اهلل أن يــنقص – 
عـلى أّي نـحو كـان – مـن الـقوّة املـلزمـة ألحـكام الـكتاب األقـدس، فـضالً عـن إلـغاء 

ما أنزل في كتاب على هذا القدر من األصالة والتّقديس."  [مترجم]
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وأشـــار حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي أحـــد ألـــواحـــه إلـــى هـــذا الـــتّدّرج فـــي تـــطبيق الشّـــــــريـــعة فـــذكـــر أنّـــه 
حـتّى بـعد نـزول الـكتاب األقـدس أمـسك حـضرتـه فـترة عـن إرسـالـه إلـى أحـبّاء اهلل فـي إيـران.  
ومـــّما يجـــدر ذكـــره أّن بـــيت الـــعدل األعـــظم قـــد تـــكرّم فـــأبـــان فـــي مـــقّدمـــة الـــتّرجـــمة اإلنجـــليزيّـــة 
األقــــدس – والّــــتي ورد مــــعظمها فــــي هــــذا الــــتّقديــــم – أّن نشــــر هــــذا الــــكتاب ال يُعجّـــــــل بــــتنفيذ 
أحــكام جــديــدة غــير تــلك األحــكام واجــبة االتّــباع فــي الــوقــت الــحاضــر، وعــندمــا يــحني الــوقــت 
ســيتّم إبــالغ أحــبّاء اهلل بــاألحــكام اإلضــافــيّة الّــتي يــلزم اتّــباعــها، مــع تــزويــدهــم بــأّي تــوجــيه أو 

تشريع الزم لتطبيقها.

جــاءت كــثير مــن أحــكام الــكتاب األقــدس فــي صــيغة املــذكّــــر، ولــكن الــواضــح مــن بــيان حــضرة 
ولــيّ أمــر اهلل فــي هــذا املــورد أّن الــحكم الّــذي يســري عــلى الــرّجــل فــي عــالقــته بــامــرأة يــنطبق 
أيــضاً – مــع مــا يــقتضيه الــحال مــن تــغيير – عــلى املــرأة فــي عــالقــتها بــالــرّجــل، إالّ إذا تــبنيّ 
اســتحالــة ذلــك.  فــمثالً: حــرّم الــكتاب األقــدس عــلى االبــن الــزّواج مــن امــرأة أبــيه، وبــنّي حــضرة 
ولـــــيّ أمـــــر اهلل أنّـــــه – بـــــالـــــقياس – ال يحـــــّل لـــــلبنت االقـــــتران بـــــزوج أمّــــــها.  يـــــؤّدي هـــــذا الـــــفهم 
ملــضمون األحــكام إلــى آثــار بــالــغة األهــّميّة إذا أخــذنــا فــي االعــتبار أّن املــساواة بــني الــنّساء 
والـــرّجـــال مـــن املـــبادئ األســـاســـية فـــي الـــّديـــن الـــبهائـــيّ، األمـــر الّــــذي ال يـــنبغي أن يـــغيب عـــن 
األذهــــان عــــند دراســــة أحــــكام الــــكتاب األقــــدس.  إّن اخــــتالف الــــرّجــــل عــــن املــــرأة فــــي بــــعض 
الــــخصائــــص والــــوظــــائــــف الــــعضويّــــة واقــــع خِـــــــلقيّ ال مــــفّر مــــنه، وهــــو مــــا يــــجعل لــــهما دوريْــــن 
مـتكامـلنْي فـي كـثير مـن جـوانـب الـحياة، ولـكن ال يـجوز أن نـغفل عـن الـحقيقة الـهامّــة الّــتي نـبّه 
إلـــيها حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي هـــذا الـــّصدد، بـــقولـــه إّن فـــي هـــذا الـــّدور الـــبديـــع: "قــد أُعــلنت 

املساواة بني الرّجال والنّساء من كافّة الوجوه، إالّ في مواقع جزئيّة." [مترجم]
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 لــــقد ســــبقت اإلشــــارة إلــــى الــــوثــــاق املــــتني الّـــــذي يــــربــــط الــــكتاب األقــــدس بــــالــــكتب الــــّسماويّــــة 
الـــّسابـــقة، ويـــصدق ذلـــك بـــوجـــه خـــاّص عـــلى رابـــطته بـــكتاب الـــبيان، الّــــذي أُنـــزلـــت فـــيه أحـــكام 
شـــريـــعة حـــضرة الـــباب.  وقـــد وضّـــــــــــحت املـــراســـالت املحـــّررة بـــتوجـــيه حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل هـــذه 

العروة الوثيقة كما يَبني من املقتطفات التّالية:
"يـرى حـضرة شـوقـي أفـندي أّن الـّديـن الـبهائـيّ كـديـن واحـد شـامـل لـدعـوة حـضرة 
الــباب، أمــر يــنبغي الــتّأكــيد عــليه... فــال يــجوز فــصل رســالــته عــن رســالــة حــضرة 
بـهاء اهلل.  ومـع أّن أحـكام كـتاب الـبيان قـد نـسختها أحـكام الـكتاب األقـدس، لـكن 
نـظراً ألّن حـضرة الـباب أعـلن نـفسه مبشّـــراً بـظهور حـضرة بـهاء اهلل، فـإنّـنا نـعتبر 
دورتـــه ودورة حـــضرة بـــهاء اهلل بـــمثابـــة أمـــر واحـــد، فـــالـــظّهور الـــّسابق مـــقّدمـــة 

للظّهور الالّحق.

لـــقد ذكـــر حـــضرة الـــباب أّن أحـــكام شـــريـــعته مؤقّـــتة ومـــنوطـــة بـــقبول مـــن يظهـــر 
بـعده، لهـذا ثـبّت حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب بـعضاً مـن أحـكام "الـبيان"، وعـّدل 

منها بعضاً آخر، ونّحى الكثير منها جانباً." [مترجم]

نــزل كــتاب الــبيان فــي وقــت يــقارب مــنتصف زمــان بــعثة حــضرة الــباب، ونــزل الــكتاب األقــدس 
فــي غــضون عــام 1873م، أي بــعد قــرابــة عشــريــن عــامــاً مــن بــدء التّجــّلي فــي ســجن "ســياه 

چال" بطهران. 
ولــم يــكن الــكتاب األقــدس آخــر مــا نــزل مــن ســماء الــوحــي، فــقد نــّوه حــضرة ولــيّ أمــر اهلل إلــى 

األلواح املباركة املنزّلة من بعده بقوله:
"أتْـــبَعَ حـــضرة بـــهاء اهلل إتـــمام أصـــول شـــريـــعته فـــي الـــكتاب األقـــدس – وبـــينما 
كـانـت مـهام رسـالـته تـقترب مـن خـتامـها – بـإعـالن طـائـفة مـن املـبادئ والـتّعالـيم 
الّـتي تُـعتبر مـن صـميم دعـوتـه، وتـأكـيد الـحقائق الّـتي سـبق إعـالنـها، وتـفصيل 
وشـرح بـعض األحـكام الّـتي نـزلـت فـي الـكتاب، واإلخـبار عـن نـبوءات وتحـذيـرات 
جـديـدة، وإضـافـة أوامـر فـرعـيّة مـكّملة ألحـكام الـكتاب األقـدس، وتـدويـن ذلـك كـّله 
فــي عــديــد مــن األلــواح الّـــتي اســتمّر تــنزيــلها حــتّى األيّــام األخــيرة مــن حــياتــه 

الطّاهرة في هذه الّدنيا..."[مترجم]

كـانـت رسـالـة "سـؤال وجـواب" مـن بـني هـذه الـنّصوص املـباركـة الـالّحـقة لـنزول الـكتاب األقـدس 
وحَــــَوْت تـفصيل بـعض أحـكامـه، وشـرح مـضمونـها، كـما جـمعها ورتّـبها أبـرز كـتّاب الـوحـي زيـن 
املـــقّربـــني مـــن بـــيان حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي رّده عـــلى أســـئلة املســـتفسريـــن، وتُـــعّد تـــلك الـــرّســـالـــة 
مـلحقاً ال نـظير لـه لـلكتاب األقـدس.  أمّــا الـطّائـفة األخـرى مـن األلـواح املـشار إلـيها فـقد نُشـر 
أهــــّمها فــــي عــــام 1978م بــــعنوان "مجــــموعــــة مــــن ألــــواح حــــضرة بــــهاء اهلل نــــزّلــــت بــــعد الــــكتاب 

األقدس".
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وبـعد بـضع سـنوات مـن تـنزيـل الـكتاب، أمـر حـضرة بـهاء اهلل بـإرسـال نـسخ مخـطوطـة مـنه إلـى 
أحــبّاء اهلل فــي إيــران.  وفــي خــتام حــياتــه الــطّاهــرة، وخــالل عــام (1308ه/1890–1891م) 

على وجه التّحديد، هيّأ حضرته لطبع الكتاب األقدس في مدينة بومباي.

لـــقد أُنـــزل الـــكتاب األقـــدس كـــامـــالً بـــالـــّلغة الـــعربـــيّة، وال يـــفوت الـــقارئ مـــا يـــنطوي عـــليه اخـــتيار 
حــضرة بــهاء اهلل الــّلسان الــعربــيّ لــيكون لــغة الــّصالة الّـــتي أمــر بــها، ولــغة تــنزيــل أّم الــكتاب 
لشـــريـــعته، ولـــغة أصـــول أحـــكامـــه الّـــتي تـــرســـي قـــواعـــد نَـــظْم الـــحضارة الـــعاملـــيّة املـــقبلة مـــع أنّ 
الـعربـيّة لـم تـكن لـغة قـومـه.  ورغـم أّن حـضرتـه لـم يـتعّلمها عـلى يـد أحـد، تشهـد آثـاره املـباركـة – 
وفـــي مـــقّدمـــتها الـــكتاب األقـــدس ذاتـــه – عـــلى مـــدى تـــمّكنه مـــنها، وهـــيمنته عـــليها، وضـــالعـــته 
فــيها.  ولــم يــكتِف حــضرتــه بــتمّلك زمــامــها فحســب، بــل جــاء أســلوبــه فــيها مــتميّزاً عــن الــجاري 
واملــــألــــوف بــــروحــــانــــيّة طــــابــــعه، ولــــفظه السّــــــــلس، وبــــالغــــته املــــمتنعة، دون أن يخــــلو مــــن اإلبــــداع 
والتّجـــــديـــــد، وقـــــد فـــــّضل حـــــضرتـــــه اســـــتعمال الـــــّلغة الـــــعربـــــيّة فـــــي الـــــكثرة الـــــغالـــــبة مـــــن آثـــــاره، 
واسـتحسنها بـوجـه خـاص فـي األلـواح الّــتي يـقتضي عـرض مـطالـبها األسـاسـيّة عـمق املـعنى 

ودّقة التّعبير، كما حبّذ اختيارها كلغة عامليّة يتحّدث بها البشر جميعاً.

ومـــّما ال شـــّك فـــيه أّن نشـــر هـــذا الـــكتاب املـــقّدس عـــلى نـــطاق عـــاملـــيّ، بـــالـــّلغة الّـــتي أُنـــزل بـــها، 
والـّلغات الّـتي تُـرجـم إلـيها، فـي زمـن يـقارب نـهايـة الـقرن األّول لـصعود صـاحـبه، هـو حـدث هـامّ 
ال نـــظير لـــه فـــي تـــاريـــخ األديـــان، وال بـــّد أن يُـــسفر عـــن آثـــار بـــعيدة املـــدى فـــي حـــياتـــنا الـــفرديّـــة 

والجماعيّة على الّسواء.

لــقد تــرّدى عــاملــنا الــحاضــر فــي األعــماق الــّسحيقة املــظلمة لــعصر تــغيّرت فــيه الــقيم واملــوازيــن 
تـــغيّراً جـــوهـــريّـــاً عـــلى نـــحو يـــفوق كـــّل مـــا عـــرفـــته البشـــريّـــة فـــي مـــنحنيات تـــاريـــخها املـــضطرب.  
وتــواجــه شــعوب الــعالــم الــيوم – مــن أّي أمّــة كــانــوا، وإلــى أّي عــرق انــتموا، وبــأّي ديــن دانــوا – 
تحــّديــاً صــارخــاً العــتبار التّشــبّث بــأّي والء محــدود – مــهما كــانــت أهــميّته فــي املــاضــي – هــو 
الــيوم فــي مــرتــبة تــالــية لــشأن أعــظم يــتمثّل فــي اتّــحاد مــن عــلى األرض، والــنّظر إلــى املــصالــح 
الــــحيويّــــة للبشــــريّــــة كــــأســــرة مــــترابــــطة.  هــــذا مــــا يــــمليه مــــنطق إدراك مــــتزايــــد لــــلحقيقة الّــــتي ال 
مــــحيص عــــنها الــــيوم: إّن الــــقدرة عــــلى مــــواجــــهة املــــشاكــــل الــــكأداء الّــــتي تــــواجــــه كــــافّــــة األمــــم، 
والـــّسعي لـــتحقيق ســـعادة البشـــر وأمـــنهم، أصـــبحا رهـــناً بـــتضافـــر جـــهود الـــّشعوب املـــختلفة، 
وتــــــوحــــــيد الــــــّرؤى عــــــلى نــــــطاق عــــــاملــــــيّ، إيــــــمانــــــاً بــــــأّن األرض خُـــــــلقت وطــــــناً لــــــبني آدم جــــــميعاً.  
والــّشواهــد كــّلها تــؤكّـــد مــا أعــلنه حــضرة بــهاء اهلل مــنذ مــا يــزيــد عــلى قــرن: "ال يـمكن تحقيق 

إصالح العالم وراحة األمم إالّ باالتّحاد واالتّفاق".[مترجم]
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ويحـــدونـــا األمـــل أن يـــكون فـــي إعـــادة نشـــر الـــكتاب األقـــدس هـــذا حـــافـــزٌ جـــديـــٌد لـــتحقيق هـــذه 
الّرؤية العامليّة، وفاتحة لبعث روحانيّ يشمل العالم بأسره، ويهديه سواء الّسبيل. 

الّلجنة الخاّصة إلعداد الكتاب األقدس
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وصف الكتاب األقدس 

 God Passes بـقلم حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي تـأريـخه الـقرن الـبهائـيّ األّول مـترجـم مـن كـتاب
By

كــان إعــالن أمــر اهلل فــريــداً فــي روعــته وجــاللــه، ومــع ذلــك لــم يــكن – كــما اتّــضح فــيما بــعد – 
سـوى تـمهيد لـفيض أعـظم تجـّلت فـيه الـقدرة الـخالّقـة لـصاحـب هـذا الـظّهور – وهـو مـا يـمكن 
أن يُـعتبر بـحّق أبـرز أثـر مـن آثـار دورتـه – أال وهـو تـنزيـل الـكتاب األقـدس الّـذي سـبق أن أملـح 
إلـــيه كـــتاب اإليـــقان، فـــهو مـــصدر الشّــــــــريـــعة الّــــتي تـــنبّأ بـــها "إشـــعياء" الـــنّبيّ، والّــــتي وصـــفها 
" فـــي رؤيـــاه بـــأنّـــها "الــّسماء الجــديــدة"، و"األرض الجــديــدة"، وبـــأنّـــها  "يـــوحـــنّا الـــالّهـــوتـــيّ
"مــسكن اهلل مــع الــنّاس"، و"املــديــنة املــقّدســة"، و"الــعروس"، و"أورشــليم الجــديــدة 
الـنّازلـة مـن الـّسماء".  ذلــك الــكتاب الّــذي ســتبقى أحــكامــه ســاريــة إلــى مــا ال يــقّل عــن ألــف 
سـنة، والّــذي سـيسود نـظامـه الـكوكـب األرضـيّ بـأسـره كـتاب جـديـر بـأن يُـعتبر بـحّق أعـظم مـا 

فاض به إلهام حضرة بهاء اهلل، وأّم الكتاب لدورته، ودستور نظامه العامليّ الجديد.

أنــــزل الــــكتاب األقــــدس عــــقب انــــتقال حــــضرة بــــهاء اهلل إلــــى بــــيت "عــــودة خــــّمار" حــــوالــــي عــــام 
1873م، بـينما كـان حـضرة بـهاء اهلل مـا يـزال مـحاطـاً بـالشّـــــدائـد الّـتي عـانـاهـا مـما اقـترفـه كـلّ 
مــن أعــدائــه واملنتســبني املــزعــومــني لــديــنه.  ويــقف هــذا الــّسفر الجــليل – بــفضل مــا يــلقيه فــي 
الــّروع مــن مــبادئ، ومــا يــأمــر بــه مــن نــظم إداريّــة، ومــا يــسنده إلــى مــركــز العهــد واملــيثاق مــن 
مــهاّم ومــسؤولــيّات – يــقف بــني الــكتب املــقّدســة فــي الــعالــم ســفراً مــنعدم الــنّظير، وكــنزاً زاخــراً 
بـالـّدرر الـبديـعة لهـذا الـظّهور.  فـخالفـاً للعهـد الـقديـم ومـا سـبقه مـن الـكتب املـقّدسـة الّـتي جـاءت 
خــلواً مــن كــلمات الــرّســل أنــفسهم، وخــالفــاً لــألنــاجــيل الّــتي لــم تــقّدم كــلماتــها الــقليلة املــنسوبــة 
إلـى يـسوع املـسيح نـهجاً واضـحاً لـتصريـف شـئون ديـنه مسـتقبالً، وحـتّى خـالفـاً لـلقرآن الّـذي 
مــــع صــــراحــــته فــــيما يــــتعّلق بــــاألحــــكام واألوامــــر الّـــــتي ســــنّها رســــول اهلل، الــــتزم الــــّصمت فــــي 
مـــوضـــوع الـــخالفـــة مـــع أهـــّميّته الـــبالـــغة – خـــالفـــاً لهـــذه الـــكتب املـــقّدســـة كـــّلها – فـــإّن الـــكتاب 
األقــــدس املــــنزّل مــــن بــــدايــــته إلــــى نــــهايــــته بــــكلمات املظهــــر اإللــــهيّ نــــفسه لــــم يــــحفظ لــــألجــــيال 
الـقادمـة األحـكام واألوامـر األسـاسـيّة الّـتي يـجب أن يـشيّد عـليها صـرح نـظامـه الـعاملـيّ املـقبل 
فحســب، بــل نــّص – عــالوة عــلى مــسؤولــيّة الــتّفسير الّــتي أســندهــا إلــى خــليفته – عــلى الــنّظم 

والهيئات الّضروريّة اّلتي بها وحدها يمكن الحفاظ على وحدة شريعته الغرّاء وتماسكها.
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فـي دسـتور الـحضارة الـعاملـيّة املـقبلة هـذا، أعـلن الـّديّـان، واملخـّلص، واملـؤلّـف بـني قـلوب البشـر، 
واملشـرّع ألحـكام اهلل، مـجيء "الـنّامـوس األكـبر" إلـى مـلوك األرض وسـالطـينها، وأسـماهـم 
"املـــمالـــيك"، ونـــــادى نـــــفسه "مـــالـــك املـــلوك"، ونـــــفى أّي قـــــصد لـــــالســـــتيالء عـــــلى مـــــمالـــــكهم، 
واخــتّص نــفسه بــقلوب عــباده، وحــذّر رؤســاء الــّديــن فــي الــعالــم مــن أن يــقيسوا كــتاب اهلل بــما 
لـــــديـــــهم مـــــن مـــــوازيـــــن، وأكّــــــد أّن كـــــتاب اهلل هـــــو "قســـطاس الحقّ بـــني الخـــلق"، وأمـــــر فـــــيه 
بـــتأســـيس "بــيت الــعدل"، وحـــّدد وظـــائـــفه، وعـــنّي مـــوارده، وســـّمى أعـــضاءه "رجــال الــعدل"، 
و"وكــالء اهلل"، و"أمــناء الــرّحــمن"، ونــّوه بــمن ســيصبح "مــركــز العهــد واملــيثاق"، وخــّولــه 
حـــّق تـــفسير آثـــاره املـــقّدســـة، وأشـــار ضـــمناً إلـــى نـــظام واليـــة األمـــر، وشهـــد بـــالـــتّغيير الجـــذريّ 
الّـــذي ســـيحّققه نـــظامـــه الـــعاملـــيّ، وأعـــلن أن للمظهـــر اإللـــهيّ "الــعصمة الــكبرى"، وأبـــان أنّ 
هـذه الـعصمة هـي مـن الـّصفات املـالزمـة ملـن يـبعثه اهلل، وال يـشاركـه فـيها غـيره، وأكّــد اسـتحالـة 

مجيء مبعوث إلهيّ آخر قبل انقضاء ما ال يقّل عن ألف سنة.

وعـــالوة عـــلى ذلـــك، فـــرض فـــي هـــذا الـــكتاب الـــّصالة، وحـــّدد وقـــت الـــّصوم ومـــّدتـــه، ورفـــع حـــكم 
الـّصالة جـماعـة إالّ فـي صـالة املـيّت، وعـنّي الـقبلة، وسـّن حـقوق اهلل، وشـرّع أحـكام املـواريـث، 
وأمــر بــإنــشاء مــشارق األذكــار، وثــبّت الــّضيافــة الــتّسع عشــريّــة واألعــياد الــبهائــيّة وأيّــام الــهاء، 
وألــــغى نــــظام الــــكهنوت، وحــــرّم الــــّرّق والــــّريــــاضــــات الــــّشاقــــة والــــتّسّول والــــرّهــــبنة والــــتّكفير عــــن 
الخـــطايـــا وصـــعود املـــنابـــر وتـــقبيل األيـــدي، ومـــنع تـــعّدد الـــزّوجـــات، وأوصـــى بـــالـــرّفـــق بـــالـــحيوان، 
ونـــهى عـــن الـــتّكاســـل والـــتّواكـــل والـــغيبة واالفـــتراء، واســـتهجن الـــطّالق، وحـــرّم الـــقمار وتـــعاطـــي 
األفــــيون والخــــمر وغــــيره مــــن املــــسكرات، وحــــّدد عــــقوبــــة الــــقتل الــــعمد وإحــــراق الــــبيوت والــــزّنــــا 
والسّـــــــرقــة، وأبــرز أهــّميّة الــزّواج وعــنّي شــروطــه األســاســيّة، وأوجــب االشــتغال بحــرفــة أو مــهنة، 
ورفــع قــدر االشــتغال بــأحــدهــما إلــى مــرتــبة الــعبادة، وأكّــــد ضــرورة تــعليم األطــفال، وكــّلف كــلّ 

شخص بكتابة وصيّة، وأوجب ضرورة طاعة الحكومة.

إلـى جـانـب هـذه األحـكام، دعـا حـضرة بـهاء اهلل أتـباعـه لـيعاشـروا أهـل جـميع األديـان بـالـّرْوح 
يـــحان دون تـــفرقـــة أو تـــمييز، وحـــذّرهـــم مـــن الـــتّعّصب والـــفتنة والـــغرور والجـــدال والـــنّزاع،  والـــرَّ
وأمـــرهـــم بـــالـــنّظافـــة الـــتّامـــة والـــّصدق املـــطلق والـــعفّة الـــخالـــصة والجـــدارة بـــالـــثّقة ودمـــاثـــة الخـــلق 
والــكرم والــوفــاء والــّصبر والــعدل واإلنــصاف، وأوصــاهــم بــأن يــكونــوا "كـاألصـابـع فـي الـيد" 
و"األركــان لــلبدن"، وأهـــاب بـــهم أن يـــنهضوا لخـــدمـــة أمـــره، ووعـــدهـــم بـــنصره املـــبني.  وفـــضالً 
عــلى ذلــك، فــقد أسهــب فــي بــيان عــدم اســتقرار شــئون البشــر، وأعــلن أن الحــّريّــة الــحّقة هــي 
فـي امـتثال اإلنـسان ألوامـر اهلل، وحـذّرهـم مـغبّة الـتّهاون فـي الـعمل بـأحـكامـه وحـدوده، وفـرض 
الــــــواجــــــبني املــــــتالزمــــــني: أّي "عـــرفـــان مشـــرق الـــوحـــي" واتّــــــباع "مـــا أمـــر بـــه مـــن لـــدى 

املقصود"، مؤّكداً أنّهما معاً "لن يقبل أحدهما دون اآلخر".
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إّن الـــّدعـــوة خـــطيرة الـــّشأن الّـــتي وجّــــــهها إلـــى رؤســـاء جـــمهوريّـــات الـــقارّة األمـــريـــكيّة لـــيغتنموا 
الـــفرصـــة املـــتاحـــة لـــهم فـــي يـــوم اهلل ويـــناصـــروا أمـــر الـــعدل، والـــنّداء الّــــذي وجّــــــهه إلـــى أعـــضاء 
املــجالــس الــنّيابــيّة فــي الــعالــم يــحثّهم عــلى االتّــفاق عــلى لــسان وخــّط عــمومــينّي، واإلنــذار الّــذي 
بــــعثه إلــــى ويلهــــلم األّول قــــاهــــر نــــابــــليون الــــثّالــــث، والــــّلوم الّــــذي وجّـــــــهه إلــــى فــــرانــــسوا جــــوزيــــف 
إمـبراطـور الـنّمسا، وإشـارتـه إلـى حـنني بـرلـني فـي خـطابـه "لـشواطئ نهـر الـّريـن"، وإدانـته 
"لـكرسـيّ الـظّلم" الّـذي اسـتقّر فـي اآلسـتانـة، ونـبوءتـه بـزوال "زيـنتها الـظّاهـرة" والشّـــــدائـد 
املــقّدر أن تــنزل بــأهــلها، وعــبارات الــتّشجيع الّــتي واســى بــها مــسقط رأســه – أرض الــطّاء – 
مـؤكّـــداً أّن اهلل قـد اخـتارهـا لـتكون "مـطلع فـرح الـعاملـني"، ونـبوءتـه بـارتـفاع "صـوت رجـال 
مـن خـراسـان" تـمجيداً لـربّـهم الـعليّ املـتعال، ووعـُده بـظهور رجـال "أولـي بـأٍس شـديـد" فـي 
كــرمــان يمجّـــــدون ذكــره، وأخــيراً تــأكــيده الــّشهم ألخٍ غــادر ســبّب لــه الــكثير مــن اآلالم بــأّن اهلل 
"الــغفور الــكريــم" ســـيغفر لـــه مـــظاملـــه إن تـــاب وأنـــاب – كـــّل ذلـــك أضـــاف غـــزارةً إلـــى فـــحوى 
كـــتاب أســـماه مـــنزّلـــه "فــرات الــرّحــمة بــني الــبريّــة"، و"قســطاس الهــدى بــني الــورى"، 

و"الّصراط األقوم"، و"محيي البشر".

وصـف حـضرة بـهاء اهلل الحـدود واألحـكام الّـتي تـشّكل املـوضـوع الـرّئـيس لـذلـك الـكتاب بـكونـها 
"روح الـحيوان ملـن فـي اإلمـكان"، و"الـعروة الـوثـقى"، و"أثـمار شجـرتـه"، و"السّـــبب 
األعـــــظم لـــــنظم الـــــعالـــــم وحـــــفظ األمـــــم"، و"مـــــصباح الـــــحكمة والـــــفالح"، و"عَـــــرْف 
قـميصه"، و"مـفاتـيح رحـمته" لـلبريّـة.  وشهـد لـذلـك الـكتاب بـقولـه: "إّن الـكتاب هـو سـماء 

زيّنّاها بأنجم األوامر والنّواهي".  كما تفضل أيضاً بقوله:
"طـوبـى ملـن يـقرأه ويـتفّكر فـيما نـزّل فـيه مـن آيـات اهلل املـقتدر الـعزيـز املـختار، قـل 
يــا قــوم خــذوه بــيد التّســليم ... لــعمري قــد نــزّل عــلى شــأن يــتحيّر مــنه الــعقول 
واألفـــــكار، إنّــــه لـــــحّجة الـــــعظمى لـــــلورى وبـــــرهـــــان الـــــرّحـــــمن ملـــــن فـــــي األرضـــــني 

والّسموات".

ويتفّضل مرّة أخرى بقوله في شأن أحكامه:
"طــوبــى لــذائــقٍة يجــد حــالوتــها، ولــذي بــصٍر يــعرف مــا فــيها، ولــذي قــلٍب يــطّلع 
بـرمـوزهـا وأسـرارهـا، تـاهلل يـرتـعد ظهـر الـكالم مـن عـظمة مـا نـزّل واإلشـارات املـقنّعة 

لشّدة ظهورها".
ويتفّضل في مكان آخر بقوله:

"نـــزّل الـــكتاب األقـــدس بـــحيث جـــاء جـــاذبـــاً وجـــامـــعاً لجـــميع الشّـــــرائـــع اإللـــهيّة.  
طـوبـى لـلقارئـني!  طـوبـى لـلعارفـني!  طـوبـى لـلمتفّكريـن!  طـوبـى لـلمتفرّسـني!  لـقد 
نـزّل بـانـبساط وشـمول واتّـساع بـحيث أحـاط بـالـنّاس أجـمعني مـن قـبل إقـبالـهم 

عليه.  سوف يظهر في األرض سلطانه ونفوذه واقتداره".  (مترجم)
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الكتاب األقدس
بسمه الحاكم على ما كان وما يكون

(1)ان اّول مـا كـتب اهلل عـلى الـعباد عـرفـان  مشـرق وحـيه ومـطلع امـره الّـذي كـان  مـقام نـفسه 
فــي عــالــم االمــر والخــلق مــن فــاز بــه قــد فــاز بــكّل الــخير والّــذي مــنع انّــه مــن اهــل الــّضالل ولــو 
يـأتـي بـكّل االعـمالõ اذا فـزتـم بهـذا املـقام االسـنى واالفـق االعـلى يـنبغي لـكّل نـفس ان يـتّبع 
مــا امــر بــه مــن لــدى املــقصود النّــهما مــعاً ال يــقبل احــدهــما دون االخــر هــذا مــا حــكم بــه مــطلع 
االلـــهامõ(2)اّن الّـــذيـــن اوتـــوا بـــصائـــر مـــن اهلل يـــرون حـــدود اهلل السّـــــــبب االعـــظم لـــنظم الـــعالـــم 
وحـفظ االمـم والّـذي غـفل انّـه مـن هـمج رعـاعõ انّـا امـرنـاكـم بكسـر حـدودات الـنّفس والـهوى ال 
مـــا رقـــم مـــن الـــقلم االعـــلى انّـــه لـــروح الـــحيوان ملـــن فـــي االمـــكانõ قـــد مـــاجـــت بـــحور الـــحكمة 
والــبيان بــما هــاجــت نــسمة الــرّحــمن اغــتنموا يــا اولــي االلــبابõ ان الّــذيــن نــكثوا عهــد اهلل فــي 

اوامره ونكصوا على اعقابهم اولئك من اهل الّضالل لدى الغنيّ املتعالõ  (3) يا مأل  
االرض اعـــلموا اّن اوامـــري ســـرج عـــنايـــتي بـــني عـــبادي ومـــفاتـــيح رحـــمتي لـــبريّـــتي كـــذلـــك نـــزّل 
االمــر مــن ســمآء مــشيّة ربّــكم مــالــك االديــانõ لــو يجــد احــد حــالوة الــبيان الّــذي ظهــر مــن فــم 
مـشيّة الـرّحـمن لـينفق مـا عـنده ولـو يـكون خـزآئـن األرض كـّلها لـيثبت امـراً مـن اوامـره املشـرقـة 
مــن افــق الــعنايــة وااللــطافõ(4)قــل مــن حــدودي يـمّر عــرف قــميصي وبــها تــنصب اعــالم الـنّصر 
عـــلى الـــقنن واالتـــاللõ قـــد تـــكّلم لـــسان قـــدرتـــي فـــي جـــبروت عـــظمتي مـــخاطـــباً لـــبريّــــتي ان اعـــملوا 
حـدودي حـبّاً لجـمالـي طـوبـى لـحبيب وجـد عـرف املـحبوب مـن هـذه الـكلمة الّــتي فـاحـت مـنها نـفحات 
الفضل على شأن ال توصف باالذكارõ لعمري من شرب رحيق االنصاف من ايادي االلطاف انّـه 
يـطوف حـول اوامـري املشـرقـة مـن افـق االبـداعõ(5)ال تحسـنّب انّـا نـزّلـنا لـكم االحـكام بـل فـتحنا 
خـتم الـرّحـيق املـختوم بـاصـابـع الـقدرة واالقـتدار يشهـد بـذلـك مـا نـزّل مـن قـلم الـوحـي تـفّكروا يـا 
اولــي االفــكارõ(6) قــد كــتب عــليكم الــّصلوة تــسع ركــعات هلل مــنزل االيــات حــني الــزّوال وفــي 
 õوعــفونــا عــّدة اخــرى امــراً فــي كــتاب اهلل انّــه لــهو االمــر املــقتدر املــختار õالــبكور واالصــال
واذا اردتـم الـّصلوة ولّــوا وجـوهـكم شـطري االقـدس املـقام املـقّدس الّــذي جـعله اهلل مـطاف املـأل 
االعــلى ومــقبل اهــل مــدآئــن الــبقآء ومــصدر االمــر ملــن فــي االرضــني والــّسمواتõ وعــند غــروب 
شـمس الـحقيقة والـتّبيان املـقّر الّـذي قـّدرنـاه لـكم انّـه لـهو الـعزيـز الـعالّمõ(7) كـّل شـيء تـحّقق 
بـامـره املـبرم اذا اشـرقـت مـن افـق الـبيان شـمس االحـكام لـكّل ان يـتّبعوهـا ولـو بـامـر تـنفطر عـنه 
ســـموات افـــئدة االديـــانõ انّـــه يـــفعل مـــا يـــشآء وال يـــسئل عـــّما شـــآء ومـــا حـــكم بـــه املـــحبوب انّـــه 
ملـحبوب ومـالـك االخـتراعõ ان الّـذي وجـد عـرف الـرّحـمن وعـرف مـطلع هـذا الـبيان انّـه يسـتقبل 
بـــعينيه الـــّسهام الثـــبات االحـــكام بـــني االنـــام طـــوبـــى ملـــن اقـــبل وفـــاز بـــفصل الخـــطابõ(8)قـــد 
فـّصلنا الـّصلوة فـي ورقـة اخـرى طـوبـى ملـن عـمل بـما امـر بـه مـن لـدن مـالـك الـرّقـابõ قـد نـزّلـت 
فـي صـلوة املـيّت سـّت تـكبيرات مـن اهلل مـنزل االيـاتõ والّـذي عـنده عـلم الـقرآئـة لـه ان يـقرء مـا 
نــزّل قــبلها واالّ عــفا اهلل عــنه انّــه لــهو الــعزيــز الــغفّارõ(9)ال يــبطل الــّشعر صــلوتــكم وال مــا مــنع 
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عـن الـّروح مـثل الـعظام وغـيرهـا الـبسوا الـّسّمور كـما تـلبسون الخـزّ والـّسنجاب ومـا دونـهما انّـه مـا 
نــهي فــي الــفرقــان ولــكن اشــتبه عــلى الــعلمآء انّـــه لــهو الــعزيــز الــعالّم õ(10) قـــد فـــرض عـــليكم 
الّصلوة والّصوم من اّول البلوغ امراً من لدى اهلل ربّكم ورّب ابآئكم االّولنيõ من كان في  

نـفسه ضـعف مـن املـرض او الهـرم عـفا اهلل عـنه فـضالً مـن عـنده انّـه لـهو الـغفور الـكريـمõ قـد 
اذن اهلل لــكم الــّسجود عــلى كــّل شــيء طــاهــر ورفــعنا عــنه حــكم الحــّد فــي الــكتاب اّن اهلل يــعلم 
وانــتم ال تــعلمونõ مــن لــم يجــد املــآء يــذكــر خــمس مــرّات بــسم اهلل االطهــر االطهــر ثــّم يشــرع 
فــــي الــــعمل هــــذا مــــا حــــكم بــــه مــــولــــى الــــعاملــــنيõ والــــبلدان الّــــتي طــــالــــت فــــيها الــــّليالــــي وااليّــــام 
فـليصّلوا بـالـّساعـات واملـشاخـص الّـتي مـنها تحـّددت االوقـات انّـه لـهو املـبنّي الـحكيمõ(11)قـد 
عــــــفونــــــا عــــــنكم صــــــلوة اآليــــــات اذا ظهــــــرت اذكــــــروا اهلل بــــــالــــــعظمة واالقــــــتدار انّــــــه هــــــو الــــــّسميع 
الــــبصيرõ قــــولــــوا الــــعظمة هلل رّب مــــا يــــرى ومــــا ال يــــرى رّب الــــعاملــــنيõ  (12)  كــــتب عــــليكم 
الــّصلوة فــرادى قــد رفــع حــكم الجــماعــة االّ فــي صــلوة املــيّت انّــه لــهو االمــر الــحكيمõ(13)قــد 
عــفا اهلل عــن الــنّسآء حــني مــا يجــدن الــّدم الــّصوم والـــّصلوة ولــهّن ان يــتوضّـــــــــــأن ويســبّحن خــمساً 
وتسعني مرّة من زوال إلى زوال سبحان اهلل ذي الطّلعة والجمال هذا ما قّدر في الكتاب ان  

انــتم مــن الــعاملــنيõ  (14)  ولـكم ولـهّن فـي االسـفار اذا نـزلـتم واسـترحـتم املـقام االمـن مـكان كـلّ 
صــلوة سجــدة واحــدة واذكــروا فــيها ســبحان اهلل ذي الــعظمة واالجــالل واملــوهــبة واالفــضال والّـــذي 
عجــز يــقول ســبحان اهلل انّــه يــكفيه بــالــحّق انّــه لــهو الــكافــي الــباقــي الــغفور الــرّحــيمõ وبــعد اتــمام 
الـّسجود لـكم ولـهّن ان تـقعدوا عـلى هـيكل الـتّوحـيد وتـقولـوا ثـمانـي عشـرة مـرّة سـبحان اهلل ذي املـلك 
واملـــلكوت كـــذلـــك يـــبنّي اهلل ســـبل الـــحّق والهـــدى وانّــــها انتهـــت إلـــى ســـبيل واحـــد وهـــو هـــذا الـــّصراط 
املســتقيمõ اشــكروا اهلل بهــذا الــفضل الــعظيمõ احـمدوا اهلل بهـذه املـوهـبة الّـــتي احـاطـت الـّسموات 
واالرضـنيõ اذكـروا اهلل بهـذه الـرّحـمة الّــتي سـبقت الـعاملـنيõ  (15)  قـل قـد جـعل اهلل مـفتاح الـكنز 
حــبّي املــكنون لــو انــتم تــعرفــونõ لــوال املــفتاح لــكان مــكنونــاً فــي ازل االزال لــو انــتم تــوقــنونõ قــل 
هـــذا ملـــطلع الـــوحـــي ومشـــرق االشـــراق الّــــذي بـــه اشـــرقـــت االفـــاق لـــو انـــتم تـــعلمونõ اّن هـــذا لـــهو 
القضآء املثبت وبه ثبت كّل قضآء محتومõ  (16)  يـا قـلم االعـلى قـل يـا مـأل االنـشآء قـد كـتبنا 
عـليكم الـّصيام ايّـامـاً مـعدودات وجـعلنا الـنّيروز عـيداً لـكم بـعد اكـمالـها كـذلـك اضـآئـت شـمس 
الـبيان مـن افـق الـكتاب مـن لـدن مـالـك املـبدء واملـآبõ واجـعلوا االيّـام الـزّآئـدة عـن الـّشهور قـبل 
شهـر الـّصيام انّـا جـعلناهـا مـظاهـر الـهآء بـني الـّليالـي وااليّـامõ لـذا مـا تحـّددت بحـدود الـّسنة 
والــّشهور يــنبغي الهــل الــبهاء ان يــطعموا فــيها انــفسهم وذوي الــقربــى ثــّم الــفقرآء واملــساكــني 
ويهـــّللّن ويـــكبّرّن ويســـبّحّن ويمجّـــــدّن ربّـــهم بـــالـــفرح واالنـــبساطõ واذا تـــّمت ايّـــام االعـــطآء قـــبل 
االمـــساك فـــليدخـــلّن فـــي الـــّصيام كـــذلـــك حـــكم مـــولـــى االنـــامõ لـــيس عـــلى املـــسافـــر واملـــريـــض 
  (17)  õوالـحامـل واملـرضـع مـن حـرج عـفا اهلل عـنهم فـضالً مـن عـنده انّـه لـهو الـعزيـز الـوهّــاب
هــــذه حــــدود اهلل الّـــــتي رقــــمت مــــن الــــقلم االعــــلى فــــي الــــزّبــــر وااللــــواحõ تــــمّسكوا بــــاوامــــر اهلل 
واحــكامــه وال تــكونــوا مــن الّـــذيــن اخــذوا اصــول انــفسهم ونــبذوا اصــول اهلل ورآئــهم بــما اتّــبعوا 
الــــظّنون واالوهــــامõ كــــفّوا انــــفسكم عــــن االكــــل والشّـــــــــرب مــــن الــــطّلوع إلــــى االفــــول ايّــــاكــــم ان 
يـمنعكم الـهوى عـن هـذا الـفضل الّــذي قـّدر فـي الـكتابõ(18) قـد كـتب ملـن دان بـاهلل الـّديّـان 
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ان يغســل فــي كــّل يــوم يــديــه ثــّم وجــهه ويــقعد مــقبالً الــى اهلل ويــذكــر خــمساً وتــسعني مــرّة اهلل 
ابـهى كـذلـك حـكم فـاطـر الـّسماء اذ اسـتوى عـلى اعـراش االسـمآء بـالـعظمة واالقـتدارõ كـذلـك 
تـوضّـــــــــأوا لـلّصلوة امـراً مـن اهلل الـواحـد املـختارõ  (19)  قـد حـرّم عـليكم الـقتل والـزّنـا ثـّم الـغيبة 
واالفـترآء اجـتنبوا عـّما نـهيتم عـنه فـي الـّصحآئـف وااللـواحõ (20)  قـد قـسمنا املـواريـث عـلى 
عـدد الـزّاء مـنها قـّدر لـذّريّـاتـكم مـن كـتاب الـطّآء عـلى عـدد املـقت ولـالزواج مـن كـتاب الـحآء عـلى 
عـــدد الـــتّآء والـــفآء ولـــالبـــآء مـــن كـــتاب الـــزّآء عـــلى عـــدد الـــتّآء والـــّكاف ولـــالمّـــهات مـــن كـــتاب الـــواو 
عـلى عـدد الـرّفـيع ولـالخـوان مـن كـتاب الـهآء عـدد الشّــــــني ولـالخـوات مـن كـتاب الـّدال عـدد الـرّآء 
واملــيم ولــلمعّلمني مــن كــتاب الــجيم عــدد الــقاف والــفآء كــذلــك حــكم مبشّــــــري الّــذي يــذكــرنــي فــي 
الـــّليالـــي واالســـحارõ انّـــا ملّـــا ســـمعنا ضـــجيج الـــذّّريّـــات فـــي االصـــالب زدنـــا ضـــعف مـــا لـــهم 
ونـقصنا عـن االخـرى انّـه لـهو املـقتدر عـلى مـا يـشآء يـفعل بسـلطانـه كـيف ارادõ  (21)  مـن 
مـــات ولـــم يـــكن لـــه ذّريّـــة تـــرجـــع حـــقوقـــهم الـــى بـــيت الـــعدل لـــيصرفـــوهـــا امـــنآء الـــرّحـــمن فـــي االيـــتام 
واالرامـل ومـا يـنتفع بـه جـمهور الـنّاس لـيشكروا ربّـهم الـعزيـز الـغّفارõ(22)  والّــذي لـه ذّريّـة ولـم 
يـــكن مـــا دونـــها عـــما حـــّدد فـــي الـــكتاب يـــرجـــع الـــثّلثان مـــّما تـــركـــه الـــى الـــذّّريّـــة والـــثّلث الـــى بـــيت 
الـعدل كـذلـك حـكم الـغنيّ املـتعال بـالـعظمة واالجـاللõ (23)  والّـذي لـم يـكن لـه مـن يـرثـه وكـان 
لــه ذو الــقربــى مــن ابــنآء االخ واالخــت وبــناتــهما فــلهم الــثّلثان وإالّ لــالعــمام واالخــوال والــعّمات 
والــخاالت ومــن بــعدهــم وبــعدهــّن البــنآئــهم وابــنآئــهّن وبــناتــهم وبــناتــهّن والــثّلث يــرجــع إلــى مــقرّ 
الـــعدل امـــراً فـــي الـــكتاب مـــن لـــدى اهلل مـــالـــك الـــرّقـــابõ(24)  مـــن مـــات ولـــم يـــكن لـــه احـــد مـــن 
الّــذيـن نـزّلـت اسـمآئـهم مـن الـقلم االعـلى تـرجـع االمـوال كـّلها الـى املـقّر املـذكـور لـتصرف فـيما 
امــــر اهلل بــــه انّــــه لــــهو املــــقتدر االمّـــــارõ (25)  وجــــعلنا الـــّدار املــــسكونــــة وااللــــبسة املــــخصوصــــة 
لـلذّّريّـة مـن الـّذكـران دون االنـاث والـورّاث انّـه لـهو املـعطي الـفّياضõ  (26)  ان الّــذي مـات فـي 
ايّـــام والـــده ولـــه ذّريّـــة اولـــئك يـــرثـــون مـــا البـــيهم فـــي كـــتاب اهلل اقـــسموا بـــينهم بـــالـــعدل الـــخالـــص 
كــذلــك مــاج بحــر الــكالم وقــذف لــئالــي االحــكام مــن لــدن مــالــك االنــامõ(27) والّــذي تــرك ذّريّــة 
ضــعافــاً ســّلموا مــا لــهم الــى امــني ليتّجــرلــهم الــى ان يــبلغوا رشــدهــم او الــى محــّل الشّــــــراكــة ثــمّ 
عـــيّنوا لـــالمـــني حـــّقاً مـــّما حـــصل مـــن الـــتّجارة واالقـــترافõ  (28)  كـــّل ذلـــك بـــعد ادآء حـــّق اهلل 
والــّديــون لــو تــكون عــليه وتــجهيز االســباب لــلكفن والــّدفــن وحــمل املــيّت بــالــعزّة واالعــتزاز كــذلــك 
حـكم مـالـك املـبدء واملـآبõ  (29)  قـل هـذا لـهو الـعلم املـكنون الّــذي لـن يـتغيّر النّـه بـدء بـالـطّآء 
املـدلّــة عـلى االسـم املخـزون الـظّاهـر املـمتنع املـنيعõ ومـا خـّصصناه لـلذّّريّـات هـذا مـن فـضل 
اهلل عـليهم لـيشكروا ربّـهم الـرّحـمن الـرّحـيمõ تـلك حـدود اهلل ال تـعتدوهـا بـاهـوآء انـفسكم اتّـبعوا 
مـــا امـــرتـــم بـــه مـــن مـــطلع الـــبيانõ واملخـــلصون يـــرون حـــدود اهلل مـــآء الـــحيوان الهـــل االديـــان 
ومـصباح الـحكمة والـفالح ملـن فـي االرضـني والـّسمواتõ (30)  قـد كـتب اهلل عـلى كـّل مـديـنة 
ان يــجعلوا فــيها بــيت الــعدل ويــجتمع فــيه الــنّفوس عــلى عــدد الــبهآء وان ازداد ال بــأس ويــرون 
كــانّــهم يــدخــلون مــحضر اهلل الــعليّ االعــلى ويــرون مــن ال يــرى ويــنبغي لــهم ان يــكونــوا امــنآء 
الــرّحــمن بــني االمــكان ووكــآلء اهلل ملــن عــلى االرض كــّلها ويــشاوروا فــي مــصالــح الــعباد لــوجــه 
 õاهلل كــما يــشاورون فــي امــورهــم ويــختاروا مــا هــو املــختار كــذلــك حــكم ربّــكم الــعزيــز الــغفّار
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ايّــاكــم ان تــدعــوا مــا هــو املــنصوص فــي الــّلوح اتّــقوا اهلل يــا اولــي االنــظارõ (31)  يــا مــأل 
االنـشآء عـّمروا بـيوتـاً بـاكـمل مـا يـمكن فـي االمـكان بـاسـم مـالـك االديـان فـي الـبلدان وزيّـنوهـا 
بــما يــنبغي لــها ال بــالــّصور واالمــثالõ ثــّم اذكــروا \فــيها ربّــكم الــرّحــمن بــالــّروح والــّريــحان اال 
بـذكـره تسـتنير الـّصدور وتـقّر االبـصارõ  (32)  قـد حـكم اهلل ملـن اسـتطاع مـنكم حـجّ الـبيت 
دون الـنّسآء عـفا اهلل عـنهّن رحـمة مـن عـنده انّـه لـهو املـعطي الـوهّــابõ  (33)  يـا اهـل الـبهآء 
قــد وجــب عــلى كــّل واحــد مــنكم االشــتغال بــامــر مــن االمــور مــن الــّصنآئــع واالقــتراف وامــثالــها 
وجــــعلنا اشــــتغالــــكم بــــها نــــفس الــــعبادة هلل الــــحّق تــــفّكروا يــــا قــــوم فــــي رحــــمة اهلل والــــطافــــه ثــــمّ 
اشـكروه فـي الـعشيّ واالشـراقõ ال تـضيّعوا اوقـاتـكم بـالـبطالـة والـكسالـة واشـتغلوا بـما يـنتفع 
بـــه انـــفسكم وانـــفس غـــيركـــم كـــذلـــك قـــضي االمـــر فـــي هـــذا الـــّلوح الّـــذي الحـــت مـــن افـــقه شـــمس 
الحكمة والتّبيانõ ابغض النّاس عند اهلل من يقعد ويطلب تمّسكوا بحبل االسباب متوّكلني  
عـلى اهلل مسـبّب االسـبابõ  (34)  قـد حـرّم عـليكم تـقبيل االيـادي فـي الـكتاب هـذا مـا نـهيتم 
عــنه مــن لــدن ربّــكم الــعزيــز الــحّكامõ لــيس الحــد ان يســتغفر عــند احــد تــوبــوا الــى اهلل تــلقآء 
انــفسكم انّــه لــهو الــغافــر املــعطي الــعزيــز الــتّّوابõ (35) يــا عــباد الــرّحــمن قــومــوا عــلى خــدمــة 
االمــر عــلى شــأن ال تــأخــذكــم االحــزان مــن الّــذيــن كــفروا بــمطلع االيــاتõ ملّـا جــآء الــوعــد وظهــر 
املـوعـود اخـتلف الـنّاس وتـمّسك كـّل حـزب بـما عـنده مـن الـظّنون واالوهـامõ  (36)  مـن النّاس 
من يقعد صّف النّعال طلباً لصدر الجالل قل من انت يا ايّـها الغافل الغرّارõ ومنهم من يّدعي 
الـباطـن وبـاطـن الـباطـن قـل يـا ايّـها الـكّذاب تـاهلل مـا عـندك انّـه مـن الـقشور تـركـناهـا لـكم كـما تـترك 
الــعظام لــلكالبõ تــاهلل الــحّق لــو يغســل احــد ارجــل الــعالــم ويــعبد اهلل عــلى االدغــال والــّشواجــن 
والجبال والقنان والّشناخيب وعند كّل حجر وشجر ومدر وال يتضّوع منه عرف رضآئي لن يقبل  
ابــداً هــذا مــا حــكم بــه مــولــى االنــامõ كــم مــن عــبد اعــتزل فــي جــزآئــر الــهند ومــنع عــن نــفسه مــا 
احــّلهاهلل لــه وحــمل الــّريــاضــات واملــشّقات ولــم يــذكــر عــند اهلل مــنزل االيــاتõ ال تــجعلوا االعــمال 
شــرك اآلمــال وال تحــرمــوا انــفسكم عــن هــذا املــآل الّـــذي كــان امــل املــقّربــني فــي ازل االزالõ قــل 
روح االعـمال هـو رضـآئـيوعـّلق كـّل شـيء بـقبولـي اقـرئـوا االلـواح لـتعرفـوا مـا هـو املـقصود فـي كـتب 
اهلل الــعزيــز الــوهّـــابõ مــن فــاز بــحبّي حــّق لــه ان يــقعد عــلى ســريــر الــعقيان فــي صــدر االمــكان 
والّــذي مـنع عـنه لـو يـقعد عـلى الـتّراب انّــه يسـتعيذ مـنه الـى اهلل مـالـك االديـانõ (37) مـن يـّدعـي 
امـراً قـبل اتـمام الـف سـنة كـامـلة انّــه كـّذاب مـفتٍر نـسئل اهلل بـان يـؤيّــده عـلى الـرّجـوع ان تـاب انّــه هـو 
الـتّّواب وان اصـّر عـلى مـا قـال يـبعث عـليه مـن ال يـرحـمه انّــه شـديـد الـعقابõ مـن يـأّول هـذه االيـة أو 
يفسّـــــرها بغير ما نّزل في الّظاهر انّـه محروم من روح اهلل ورحمته الّـتي سبقت العاملنيõ خافوا اهلل 
وال تتّبعوا ما عندكم من االوهام اتّـبعوا ما يأمركم به ربّـكم العزيز الحكيمõ سوف يرتفع النّعاق من 
اكثر البلدان اجتنبوا يا قوم وال تتّبعوا كّل فاجر لئيمõ هذا ما اخبرناكم به اذ كنّا في العراق وفي 
ارض السّـــــــّر وفــي هــذا املــنظر املــنيرõ(38)  يــا اهــل االرض اذا غــربــت شــمس جــمالــي وســترت 
ســماء هــيكلي ال تــضطربــوا قــومــوا عــلى نــصرة امــري وارتــفاع كــلمتي بــني الــعاملــنيõ انّــا مــعكم 
فــي كــّل االحــوال ونــنصركــم بــالــحّق انّـــا كــنّا قــادريــنõ مــن عــرفــني يــقوم عــلى خــدمــتي بــقيام ال 
تـــقعده جـــنود الــّسموات واالرضـــنيõ (39)  اّن الــنّاس نــيام لــو انــتبهوا ســرعــوا بــالــقلوب الــى اهلل 
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الــعليم الــحكيم õ ونــبذوا مــا عــندهــم ولــو كــان كــنوز الــّدنــيا كــّلها لــيذكــرهــم مــوالهــم بــكلمة مــن عــنده 
كــذلــك يــنبّئكم مــن عــنده عــلم الــغيب فــي لــوح مــا ظهــر فــي االمــكان ومــا اطّــلع بــه االّ نــفسه املــهيمنة 
على العاملني õقد اخذهم سكر الهوى على شأن ال يرون مولى الورى الّـذي ارتفع ندآئه من كلّ 
الـــجهات ال الـــه االّ انـــا الـــعزيـــز الـــحكيمõ (40)  قـــل ال تـــفرحـــوا بـــما مـــلكتموه فـــي الـــعشيّ وفـــي 
االشراق يملكه غيركم كذلك يخبركم العليم الخبيرõ قل هل رأيتم ملا عندكم من قرار او وفآء ال 
ونـفسي الـرّحـمن لـو انـتم مـناملـنصفنيõ تـمّر ايّـام حـيوتـكم كـما تـمّر االريـاح ويـطوى بـساط عـزّكـم 
كما طوي بساط االّولنيõ تفّكروا يا قوم اين ايّـامكم املاضية وايناعصاركم الخالية طوبى اليّـام 
مــــــضت بــــــذكــــــر اهلل والوقــــــات صــــــرفــــــت فــــــي ذكــــــره الــــــحكيمõ لــــــعمري ال تــــــبقى عــــــزّة االعــــــزّآء وال 
 õزخـارفـاالغـنيآء وال شـوكـة االشـقيآء سـيفنى الكّل بـكلمة مـن عـنده انّـه لـهو املـقتدر الـعزيـز الـقديـر
ال يــنفع الــنّاس مــا عــندهــم مــن االثــاث ومــا يــنفعهم غــفلوا عــنه ســوف يــنتبهون وال يجــدون مــا فــات 
عنهم في اّيام رّبهم العزيز الحميدõ لو يعرفون ينفقون ما عندهم لتذكر اسمآئهم لدى العرش  
اال انّـــهم مــن املــيّتنيõ (41)  مـــن الـــنّاس مـــن غـــرّتـــه الـــعلوم وبـــها مـــنع عـــن اســـمي الـــقيّوم واذا 
سـمع صـوت الـنّعال عـن خـلفه يـرى نـفسه اكـبر مـن نـمرود قـل ايـن هـو يـا ايّـها املـردود تـاهلل انّـه 
لــفي اســفل الــجحيمõ قــل يــا معشــر الــعلمآء امــا تــسمعون صــريــر قــلمي االعــلى وامــا تــرون 
هــذه الــّشمس املشــرقــة مــن االفــق االبــهى الــى م اعــتكفتم عــلى اصــنام اهــوآئــكم دعــوا االوهــام 
وتــوجّــــهوا الــى اهلل مــوالكــم الــقديــمõ (42)  قـد رجـعت االوقـاف املـختّصة لـلخيرات الـى اهلل مظهـر 
االيات ليس الحد ان يتصرّف فيها االّ بعد اذن مطلع الوحي ومن بعده يرجع الحكم الى االغصان 
ومن بعدهم الى بيت العدل ان تحّقق امره في البالد ليصرفوها في البقاع املرتفعة في هذا االمر 
وفـيما امـروا بـه مـن لـدن مـقتدر قـديـرõ واالّ تـرجـع الـى اهـل الـبهاء الّــذيـن ال يـتكّلمون االّ بـعد اذنـه وال 
يحكمون االّ بما حكم اهلل في هذا الّلوح اولئك اولياء النّصر بني الّسموات واالرضنيõ ليصرفوها 
فـيما حـّدد فـي الـكتاب مـن لـدن عـزيـز كـريـمõ (43) ال تجــزعــوا فــي املــصآئــب وال تــفرحــوا ابــتغوا 
امــراً بــني االمــريــن هــو الــتّذكّــــر فــي تــلك الــحالــة والــتّنبّه عــلى مــا يــرد عــليكم فــي الــعاقــبة كــذلــك 
يـــنبّئكم الـــعليم الـــخبيرõ  (44)  ال تحــلقوا رؤســكم قــد زيّـــنها اهلل بــالــّشعر وفــي ذلــك اليــات ملــن 
يـــنظر الـــى مـــقتضيات الـــطّبيعة مـــن لـــدن مـــالـــك الـــبريّـــة انّـــه لـــهو الـــعزيـــز الـــحكيمõ وال يـــنبغي ان 
يـــتجاوز عـــن حـــّد االذان هـــذا مـــا حـــكم بـــه مـــولـــى الـــعاملـــنيõ(45)  قـــد كـــتب عـــلى الـــّسارق الـــنّفي 
والـــحبس وفـــي الـــثّالـــث فـــاجـــعلوا فـــي جـــبينه عـــالمـــة يـــعرف بـــها لــئالّ تـــقبله مـــدن اهلل وديـــاره ايّـــاكــم ان 
تأخذكم الرّأفة في دين اهلل اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيمõ انّـا ربّـيناكم بسياط الحكمة 
واالحـكام حـفظاً النـفسكم وارتـفاعـاً ملـقامـاتـكم كـما يـربّــي االبـآء ابـنآئـهم لـعمري لـو تـعرفـون مـا اردنـاه 
لــكم مــن اوامــرنــا املــقّدســة لــتفدون ارواحــكم لهــذا االمــر املــقّدس الــعزيــز املــنيعõ (46) مــن اراد ان 
يسـتعمل اوانـي الـّذهـب والـفّضة ال بـأس عـليه ايّـاكـم ان تـنغمس ايـاديـكم فـي الـّصحاف والـّصحان 
خـذوا مـا يـكون اقـرب الـى الـّلطافـة انّـه اراد ان يـراكـم عـلى اداب اهـل الـرّضـوان فـي مـلكوتـه املـمتنع 
املــــنيعõ تــــمّسكوا بــــالــــّلطافــــة فــــي كـــّل االحــــوال لــــئالّ تــــقع الــــعيون عــــلى مــــا تــــكرهــــه انــــفسكم واهــــل 
الـــفردوس والّــــذي تـــجاوز عـــنها يـــحبط عـــمله فـــي الـــحنيõ وان كـــان لـــه عـــذر يـــعفو اهلل عـــنه انّـــه لـــهو 
الــعزيــز الــكريــمõ  (47)  لــيس ملــطلع االمــر شــريــك فــي الــعصمة الــكبرى انّــه ملظهــر يــفعل مــا 
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يـــشآء فـــي مـــلكوت االنـــشآء قـــد خـــّص اهلل هـــذا املـــقام لـــنفسه ومـــا قـــّدر الحـــد نـــصيب مـــن هـــذا 
الــّشأن الــعظيم املــنيعõ هــذا امــر اهلل قــد كــان مســتوراً فــي حــجب الــغيب اظهــرنــاه فــي هــذا 
الــظّهور وبــه خــرقــنا حــجاب الّـــذيــن مــا عــرفــوا حــكم الــكتاب وكــانــوا مــن الــغافــلنيõ(48)  كــتب 
عـــلى كــّل اب تـــربـــية ابـــنه وبـــنته بـــالـــعلم والخـــّط ودونـــهما عـــّما حـــّدد فـــي الـــّلوح والّــــذي تـــرك مـــا امـــر بـــه 
فلالمنآء ان يأخذوا منه ما يكون الزماً لتربيتهما ان كان غنّياً واالّ يرجع الى بيت العدل انّـا جعلناه 
مـأوى الـفقرآء واملـساكـنيõ اّن الّــذي ربّـى ابـنه او ابناً مـن االبـنآء كانّـه ربّـى احـد ابـنآئـي عـليه بـهآئـي 
وعــنايــتي ورحــمتي الّـــتي ســبقت الــعاملــنيõ  (49)  قــد حــكم اهلل لــكّل زاٍن وزانــية ديــة مســّلمة الــى 
بــيت الــعدل وهــي تــسعة مــثاقــيل مــن الــّذهــب وان عــادا مــرّة اخــرى عــودوا بــضعف الجــزآء هــذا مــا 
حـكم بـه مـالـك االسـماء فـي االولـى وفـي االخـرى قـّدر لـهما عـذاب مهـنيõ مـن ابـتلي بـمعصية فـله 
  õان يـتوب ويـرجـع الـى اهلل انّـه يـغفر ملـن يـشآء وال يـسئل عـّما شـآء انّـه لـهو الـتّّواب الـعزيـز  الحـميد
(50)  ايّــاكــم ان تــمنعكم ســبحات الــجالل عــن زالل هــذا السّــــــلسال خــذوا اقــداح الــفالح فــي هــذا 
ـغآء  ـكم اصـ ـّللنا لـ ـا حـ ــ الـّصباح بـاسـم فـالـق االصـباح ثـّم اشـربـوا بـذكـره الـعزيـز الـبديـعõ(51) انّ
ـــاكــم ان يـخــرجــكـم االصــغـآء عــن شــأن االدب والــوقــار افــرحــوا بــفـرح  االصــوات والـــنّغـمـات ايّ
ــــا جـــعــلــنــاه مـــرقـــاة  اســـمــي االعـــظــم اّلــــذي بـــه تـــولّــهـــت االفـــئــدة وانــجـــذبـــت عـــقــول املـــقــّربـــنيõ انّ
ـــي اعــوذ ان تــكـونــوا مــن  لــعـروج االرواح الــى االفــق االعــلـى ال تــجـعـلـوه جــنـاح الــنّفـس والــهـوى انّ
ـلنيõ(52)  قـد ارجـعنا ثـلث الّديات كّلها الـى مقّر الـعدل ونـوصـي رجـالـه بـالـعدل الـخالـص  ـجاهـ الـ
لــيصرفــوا مــا اجــتمع عــندهــم فــيما امــروا بــه مــن لــدن عــليم حــكيمõ يــا رجــال الــعدل كــونــوا رعــاة 
اغـنام اهلل فـي مـملكته واحـفظوهـم عـن الذّئاب الّـذين ظهـروا بـاالثـواب كـما تـحفظون ابـنآئـكم كـذلـك 
يــنصحكم الــنّاصــح االمــنيõ (53)  اذا اخــتلفتم فــي امــر فــارجــعوه الــى اهلل مــا دامــت الــّشمس 
مشـرقـة مـن افـق هـذه الـّسمآء واذا غـربـت ارجـعوا الـى مـا نـّزل مـن عـنده انّـه لـيكفي الـعاملـنيõ قـل 
يـــا قـــوم ال يـــأخـــذكـــم االضـــطراب اذا غـــاب مـــلكوت ظـــهوري وســـكنت امـــواج بحـــر بـــيانـــي اّن فـــي 
ظـهوري لـحكمة وفـي غـيبتي حـكمة اخـرى مـا اطّـلع بـها االّ اهلل الـفرد الـخبيرõ ونـراكـم مـن افـقي 
 õاالبــهى ونــنصر مــن قــام عــلى نــصرة امــري بــجنود مــن املــأل االعــلى وقــبيل مــن املــلئكة املــقّربــني
(54)  يــــا مــــأل االرض تــــاهلل الــــحّق قــــد انفجــــرت مــــن االحــــجار االنــــهار الــــعذبــــة الــــّسآئــــغة بــــما 
اخـــذتـــها حـــالوة بـــيان ربّـــكم املـــختار وانـــتم مـــن الـــغافـــلنيõ دعـــوا مـــا عـــندكـــم ثـــّم طـــيروا بـــقوادم 
  (55)õاالنــقطاع فــوق االبــداع كــذلــك يــأمــركــم مــالــك االخــتراع الّــذي بحــركــة قــلمه قــّلب الــعاملــني
هـل تـعرفـون مـن اّي افـق يـناديـكم ربّـكم االبـهى وهـل عـلمتم مـن اي قـلم يـأمـركـم ربّـكم مـالـك االسـمآء 
ال وعـمري لـو عـرفـتم لـتركـتم الـّدنـيا مـقبلني بـالـقلوب الـى شـطر املـحبوب واخـذكـم اهـتزاز الـكلمة عـلى 
شـأن يهـتزّ مـنه الـعالـم االكـبر وكـيف هـذا الـعالـم الـّصغيرõ كـذلـك هـطلت مـن سـمآء عـنايـتي امـطار 
مـــكرمـــتي فـــضالً مـــن عـــندي لـــتكونـــوا مـــن الـــّشاكـــريـــنõ  (56)  وامّــــا الـــّشجاج والـــّضرب تـــختلف 
احــكامــهما بــاخــتالف مــقاديــرهــما وحــكم الــّديــان لــكّل مــقدار ديــة مــعيّنة انّـــه لــهو الــحاكــم الــعزيــز 
املـنيعõ لـو نـشآء نـفّصلها بـالـحّق وعـداً مـن عـندنـا انّـه لـهو املـوفـي الـعليمõ(57)  قـد رقـم عـليكم 
الـــّضيافـــة فـــي كـــّل شهـــر مـــرّة واحـــدة ولـــو بـــاملـــآء ان اهلل اراد ان يـــؤلّــــف بـــني الـــقلوب ولـــو بـــاســـباب 
الـّسموات واالرضـنيõ(58)  ايّـاكـم ان تـفرّقـكم شـئونـات الـنّفس والـهوى كـونـوا كـاالصـابـع فـي 
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الـــيد واالركـــان لـــلبدن كـــذلـــك يـــعظكم قـــلم الـــوحـــي ان انـــتم مـــن املـــوقـــننيõ (59) فـــانـــظروا فـــي 
رحــــمة اهلل والــــطافــــه انّــــه يــــأمــــركــــم بــــما يــــنفعكم بــــعد اذ كــــان غــــنيّاً عــــن الــــعاملــــنيõ لــــن تــــضرّنــــا 
  (60)õسـيّئاتـكم كـما ال تـنفعنا حـسناتـكم انّـما نـدعـوكـم لـوجـه اهلل يشهـد بـذلـك كـّل عـالـم بـصير
اذا ارســلتم الــجوارح الــى الــّصيد اذكــروا اهلل اذاً يحــّل مــا امــسكن لــكم ولــو تجــدونــه مــيتاً انّــه 
لـهو الـعليم الـخبيرõ ايّـاكـم ان تسـرفـوا فـي ذلـك كـونـواعـلى صـراط الـعدل واالنـصاف فـي كـلّ 
االمـور كـذلـك يـأمـركـم مـطلع الـظّهور ان انـتم مـن الـعارفـنيõ  (61) اّن اهلل قـد امـركـم بـاملـوّدة 
 (62)  õفــي ذوي الــقربــى ومــا قــّدر لــهم حــّقاً فــي امــوال الــنّاس انّــه لــهو الــغنيّ عــن الــعاملــني
مــن احــرق بــيتاً مــتعّمداً فــاحــرقــوه ومــن قــتل نــفساً عــامــداً فــاقــتلوه خــذوا ســنن اهلل بــايــادي الــقدرة 
واالقتدار ثّم اتركوا سنن الجاهلنيõ وان تحكموا لهما حبساً ابديّـاً ال بأس عليكم في الكتاب انّـه 
لـهو الـحاكـم عـلى مـا يـريـدõ(63)  قـد كـتب اهلل عـليكم الـنّكاح ايّـاكـم ان تـجاوزوا عـن االثـنتني 
والّـــذي اقــتنع بــواحــدة مــن االمــآء اســتراحــت نــفسه ونــفسها ومــن اتّخــذ بــكراً لخــدمــته ال بــأس 
عـــليه كـــذلـــك كـــان االمـــر مـــن قـــلم الـــوحـــي بـــالـــحّق مـــرقـــومـــاõً تـــزّوجـــوا يـــا قـــوم ليظهـــر مـــنكم مـــن 
يـذكـرنـي بـني عـبادي هـذا مـن امـري عـليكم اتّخـذوه النـفسكم مـعيناõً (64)  يـا مـأل االنـشآء ال 
تـتّبعوا انـفسكم انّــها المّــارة بـالـبغي والـفحشآء اتّــبعوا مـالـك االشـيآء الّــذي يـأمـركـم بـالـبّر والـتّقوى 
انّــه كـان عـن الـعاملـني غـنّياõً ايّــاكـم ان تفسـدوا فـي االرض بـعد اصـالحـها ومـن افسـد انّــه لـيس 
مـنّا ونــحن بــرءآء مــنه كــذلــك كــان االمــر مــن ســمآء الــوحــي بــالــحّق مــشهوداõً(65)  انّــه قــد حــّدد 
فــــي الــــبيان بــــرضــــآء الــــطّرفــــني انّــــا ملّـــا اردنــــا املــــحبّة والــــوداد واتّــــحاد الــــعباد لــــذا عــــّلقناه بــــاذن 
االبــويــن بــعدهــما لــئالّ تــقع بــينهم الــّضغينة والــبغضآء ولــنا فــيه مــآرب اخــرى وكــذلــك كــان االمــر 
مــقضيّاõً (66) ال يــحّقق الــّصهار االّ بــاالمــهار قــد قــّدر لــلمدن تــسعة عشــر مــثقاالً مــن الــّذهــب 
االبــريــز ولــلقرى مــن الــفّضة ومــن اراد الــزّيــادة حــرّم عــليه ان يــتجاوز عــن خــمسة وتــسعني مــثقاالً 
كــذلــك كــان االمــر بـالـعزّ مسـطوراõً والّــذي اقــتنع بــالــّدرجــة االولــى خــير لــه فــي الــكتاب انّــه يــغني 
مـن يـشآء بـاسـباب الـّسموات واألرض وكـان اهلل عـلى كـّل شـيء قـديـراõً(67)  قـد كـتب اهلل لـكلّ 
عــــبد اراد الخــــروج مــــن وطــــنه ان يــــجعل مــــيقاتــــاً لــــصاحــــبته فــــي ايّــــة مــــّدة اراد ان اتــــى ووفــــى 
بــالــوعــد انّــه اتّــبع أمــر مــواله وكــان مــن املــحسنني مــن قــلم االمــر مــكتوبــاõً واالّ ان اعــتذر بــعذر 
حـــقيقيّ فـــله ان يـــخبر قـــريـــنته ويـــكون فـــي غـــايـــة الجهـــد لـــلرّجـــوع الـــيها وان فـــات االمـــران فـــلها 
تــربّــص تــسعة اشهــر مــعدودات وبــعد اكــمالــها ال بــأس عــليها فــي اخــتيار الــزّوج وان صــبرت 
 õًانّـه يـحّب الـّصابـرات والـّصابـريـن اعـملوا اوامـري وال تـتّبعوا كـّل مشـرك كـان فـي الـّلوح اثـيما
وان اتـــى الـــخبر حـــني تـــربّـــصها لـــها ان تـــأخـــذ املـــعروف انّـــه اراد االصـــالح بـــني الـــعباد واالمـــآء 
ايّـــاكـــم ان تـــرتـــكبوا مـــا يحـــدث بـــه الـــعناد بـــينكم كـــذلـــك قـــضي االمـــر وكـــان الـــوعـــد مـــأتـــيّاõً وان 
اتـــاهـــا خـــبر املـــوت او الـــقتل وثـــبت بـــالـــّشياع او بـــالـــعدلـــني لـــها ان تـــلبث فـــي الـــبيت اذا مـــضت 
 (68) õًاشهــر مــعدودات لــها االخــتيار فــيما تــختار هــذا مــا حــكم بــه مــن كــانــعلى االمــر قــويّــا
وان حـدث بـينهما كـدورة او كـره لـيس لـه ان يـطّلقها ولـه ان يـصبر سـنة كـامـلة لـعّل تسـطع بـينهما 
رآئـحة املـحبّة وان كـملت ومـا فـاحـت فـال بـأس فـي الـّطالق انّــه كـان عـلى كـّل شـيء حـكيماõً قـد 
نـهاكـم اهلل عـّما عـملتم بـعد طـلقات ثـلث فـضالً مـن عـنده لـتكونـوا مـن الـّشاكـريـن فـي لـوح كـان مـن 
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قــــلم االمــــر مســــطوراõً والّـــــذي طــــّلق لــــه االخــــتيار فــــي الــــرّجــــوع بــــعد انــــقضآء كــــّل شهــــر بــــاملــــوّدة 
والــرّضــآء مــا لــم تســتحصن واذا اســتحصنت تــحّقق الــفصل بــوصــل اخــر وقــضي االمــر االّ بــعد 
امـر مـبني كـذلـك كـان االمـر مـن مـطلع الجـمال فـي لـوح الـجالل بـاالجـالل مـرقـومـاõً (69)  والّــذي 
سـافـر وسـافـرت مـعه ثّم حـدث بـينهما االخـتالف فـله ان يـؤتـيها نـفقة سـنة كـامـلة ويـرجـعها الـى املـقرّ 
الّـذي خرجت عنه او يسّلمها بيد امني وما تحتاج به في السّـــــبيل ليبّلغها الى محّلها اّن ربّـك يحكم 
كــيف يــشآء بســلطان كــان عــلى الــعاملــني مــحيطاõً(70)  والّـــتي طــّلقت بــما ثــبت عــليها مــنكر ال 
نفقة لها ايّام تربّصها كذلك كان نيّر االمر من افق العدل مشهوداõً اّن اهلل احّب الوصل  

والــوفــاق وابــغض الــفصل والــطّالق عــاشــروا يــا قــوم بــالــّروح والــّريــحان لــعمري ســيفنى مــن فــي 
االمــكان ومــا يــبقى هــو الــعمل الــطّيّب وكــان اهلل عــلى مــا اقــول شــهيداõً يــا عــبادي اصــلحوا 
  (71)  õًذات بـــــينكم ثـــــّم اســـــتمعوا مـــــا يـــــنصحكم بـــــه الـــــقلم االعـــــلى وال تـــــتّبعوا جـــــبّاراً شـــــقيّا
ايّــــاكــــم ان تــــغرّنّــــكم الــــّدنــــيا كــــما غــــرّت قــــومــــاً قــــبلكم اتّــــبعوا حــــدود اهلل وســــننه ثــــّم اســــلكوا هــــذا 
الــّصراط الّــذي كــان بــالــحّق مــمدوداõً اّن الّــذيــن نــبذوا الــبغي والــغوى واتّخــذوا الــتّقوى اولــئك 
مــــن خــــيرة الخــــلق لــــدى الــــحّق يــــذكــــرهــــم املــــأل االعــــلى واهــــل هــــذا املــــقام الّــــذي كــــان بــــاســــم اهلل 
مــرفــوعــاõً  (72)  قــد حــرّم عــليكم بــيع االمــآء والــغلمان لــيس لــعبد ان يشــتري عــبداً نــهياً فــي 
لـــوح اهلل كـــذلـــك كـــان االمـــر مـــن قـــلم الـــعدل بـــالـــفضل مســـطوراõً ولـــيس الحـــد ان يفتخـــر عـــلى 
  (73)  õًاحــــد كــــّل ارقّــــآء لــــه وادآلّء عــــلى انّــــه ال الــــه االّ هــــو انّــــه كــــان عــــلى كــــّل شــــيء حــــكيما
زيّـــنوا انــفسكم بــطراز االعــمال والّـــذي فــاز بــالــعمل فــي رضــاه انّـــه مــن اهــل الــبهآء قــد كــان لــدى 
الـعرش مـذكـوراõً انـصروا مـالـك الـبريّــة بـاالعـمال الـحسنة ثـّم بـالـحكمة والـبيان كـذلـك امـرتـم فـي 
اكثر االلواح من لدى الرّحمن انّـه كان على ما اقول عليماõً ال يعترض احد على احد وال يقتل 
نفس نفساً هذا ما نهيتم عنه في كتاب كان في سرادق العزّ مستوراõً اتقتلون من احياه اهلل 
بـــروح مـــن عـــنده اّن هـــذا خـــطأ قـــد كـــان لـــدى الـــعرش كـــبيراõً اتّـــقوا اهلل وال تخـــربـــوا مـــا بـــناه اهلل 
بـايـادي الـظّلم والـّطغيان ثـّم اّتخـذوا الـى الـحّق سـبيالõً ملّـا ظهـرت جـنود الـعرفـان بـرايـات الـبيان 
انهـــــزمـــــت قـــــبآئـــــل االديـــــان االّ مـــــن اراد ان يشـــــرب كـــــوثـــــر الـــــحيوان فـــــي رضـــــوان كـــــان مـــــن نـــــفس 
السّــــــبحان مـوجـوداõً(74)  قـد حـكم اهلل بـالـّطهارة عـلى مـآء الـنّطفة رحـمة مـن عـنده عـلى الـبريّــة 
اشـكروه بـالـّروح والـّريـحان وال تـتّبعوا مـن كـان عـن مـطلع الـقرب بـعيداõً قـومـوا عـلى خـدمـة االمـر 
فـي كـّل االحـوال انّــه يـؤيّــدكـم بسـلطان كـان عـلى الـعاملـني مـحيطاõً تـمّسكوا بـحبل الـّلطافـة عـلى 
شـأن ال يـرى مـن ثـيابـكم اثـار االوسـاخ هـذا مـا حـكم بـه مـن كـان الـطف مـن كـّل لـطيفõ والّــذي 
لــه عــذر ال بــأس عــليه انّـــه لــهو الــغفور الــرّحــيمõ طهّــــروا كــّل مــكروه بــاملــآء الّـــذي لــم يــتغيّر بــالــثّلث 
ايّـاكـم ان تسـتعملوا املـآء الّـذي تـغيّر بـالـهوآء او بـشيء اخـر كـونـوا عـنصر الـّلطافـة بـني الـبريّـة هـذا 
ما اراد لكم موالكم العزيز الحكيمõ(75)  وكـذلـك رفـع اهلل حـكم دون الـطّهارة عـن كـّل االشـيآء 
وعـــن مـــلل أخـــرى مـــوهـــبة مـــن اهلل انّـــه لـــهو الـــغفور الـــكريـــمõ قـــد انغمســـت االشـــيآء فـــي بحـــر 
الـــطّهارة فـــي اّول الـــرّضـــوان اذ تجـــّلينا عـــلى مـــن فـــي االمـــكان بـــاســـمآئـــنا الـــحسنى وصـــفاتـــنا 
الــــعليا هــــذا مــــن فــــضلي الّــــذي احــــاط الــــعاملــــنيõ لــــتعاشــــروا مــــع االديــــان وتــــبّلغوا امــــر ربّــــكم 
الـرّحـمن هـذا الكـليل االعـمال لـو انـتم مـن الـعارفـنيõ  (76)  وحـكم بـالـّلطافـة الـكبرى وتـغسيل 
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مـا تـغبّر مـن الـغبار وكـيف االوسـاخ املنجـمدة ودونـها اتّـقوا اهلل وكـونـوا مـن املطهّـــريـنõ والّـذي 
يـرى فـي كـسآئـه وسـخ انّـه ال يـصعد دعـآئـه إلـى اهلل ويـجتنب عـنه مـأل عـالـونõ اسـتعملوا مـآء 
الـورد ثـّم الـعطر الـخالـص هـذا مـا احـبّه اهلل مـن االّول الّــذي ال اّول لـه لـيتضّوع مـنكم مـا اراد 
ربّــكم الــعزيــز الــحكيمõ  (77)  قـد عـفا اهلل عـنكم مـا نـّزل فـي الـبيان مـن مـحو الـكتب واذنّــاكـم 
بـان تـقرئـوا مـن الـعلوم مـا يـنفعكم ال مـا يـنتهي الـى املـجادلـة فـي الـكالم هـذا خـير لـكم ان انـتم مـن 
الـعارفـنيõ  (78)  يـا معشـر املـلوك قـد اتـى املـالـك واملـلك هلل املـهيمن الـقيّومõ االّ تـعبدوا االّ اهلل 
وتــــوجّـــــــهوا بــــقلوب نــــورآء الــــى وجــــه ربّــــكم مــــالــــك االســــمآء هــــذا امــــر ال يــــعادلــــه مــــا عــــندكــــم لــــو انــــتم 
تـعرفـونõ(79) انّـا نـراكـم تـفرحـون بـما جـمعتموه لـغيركـم وتـمنعون انـفسكم عـن الـعوالـم الّــتي 
لــم يــحصها االّ لــوحــي املــحفوظõ قــد شــغلتكم االمــوال عــن املــآل هــذا ال يــنبغي لــكم لــو انــتم 
تــعلمونõ طهّـــروا قــلوبــكم عــن ذفــر الــّدنــيا مســرعــني الــى مــلكوت ربّــكم فــاطــر االرض والــّسمآء 
 õالّـذي بـه ظهـرت الـزاّلزل ونـاحـت الـقبآئـل االّ مـن نـبذ الـورى واخـذ مـا امـر بـه فـي لـوح مـكنون
(80)  هــذا يــوم فــيه فــاز الــكليم بــانــوار الــقديــم وشــرب زالل الــوصــال مــن هــذا الــقدح الّــذي بــه 
سجّــــــرت الـــبحورõ قـــل تـــاهلل الـــحّق اّن الـــطّور يـــطوف حـــول مـــطلع الـــظّهور والـــّروح يـــنادي مـــن 
املـــلكوت هـــلّموا وتـــعالـــوا يـــا ابـــنآء الـــغرورõ هـــذا يـــوم فـــيه ســـرع كـــوم اهلل شـــوقـــاً لـــلقآئـــه وصـــاح 
  õالـــّصهيون قـــد اتـــى الـــوعـــد وظهـــر مـــا هـــو املـــكتوب فـــي الـــواح اهلل املـــتعالـــي الـــعزيـــز املـــحبوب
(81)  يـا معشـر املـلوك قـد نـّزل الـنّامـوس االكـبر فـي املـنظر االنـور وظهـر كـّل امـر مسـتتر مـن لـدن 
مالك القدر الّـذي به اتت الّساعة وانشّق القمر وفّصل كّل امر محتومõ  (82)  يـا معشـر املـلوك 
انـتم املـمالـيك قـد ظهـر املـالـك بـاحـسن الـطّراز ويـدعـوكـم الـى نـفسه املـهيمن الـقيّومõ ايّـاكـم ان 
يــمنعكم الــغرور عــن مشــرق الــظّهور او تــحجبكم الــّدنــيا عــن فــاطــر الــّسمآء قــومــوا عــلى خــدمــة 
املـقصود الّـذي خـلقكم بـكلمة مـن عـنده وجـعلكم مـظاهـر الـقدرة ملـا كـان ومـا يـكونõ(83)  تاهلل 
ال نـــريـــد ان نـــتصرّف فـــي مـــمالـــككم بـــل جـــئنا لـــتصرّف الـــقلوبõ انّـــها ملـــنظر الـــبهآء يشهـــد بـــذلـــك 
مــلكوت االســمآء لــو انــتم تــفقهون õ والّـــذي اتّـــبع مــواله انّـــه اعــرض عــن الــّدنــيا كــّلها وكــيف هــذا 
املـقام املحـمودõ دعـوا الـبيوت ثـّم اقـبلوا الـى املـلكوت هـذا مـا يـنفعكم فـي االخـرة واالولـى يشهـد 
بــذلــك مــالــك الــجبروت لــو انــتم تــعلمونõ (84)  طــوبــى ملــلك قــام عــلى نــصرة امــري فــي مــملكتي 
وانقطع عن سوآئي انّـه من اصحاب الّسفينة الحمرآء الّـتي جعلها اهلل الهل البهآء ينبغي لكّل ان 
يــــعزّروه ويــــوقّـــــروه ويــــنصروه لــــيفتح املــــدن بــــمفاتــــيح اســــمي املــــهيمن عــــلى مــــن فــــي مــــمالــــك الــــغيب 
والـــّشهودõ انّــــه بـــمنزلـــة الـــبصر للبشـــر والـــغرّة الـــغرّآء لـــجبني االنـــشآء ورأس الـــكرم لجســـد الـــعالـــم 
انـصروه يـا اهـل الـبهآء بـاالمـوال والـنّفوسõ  (85)  يـا مـلك الـنّمسة كـان مـطلع نـور االحـديّــة فـي 
سـجن عـّكآء اذ قـصدت املسجـد االقـصى مـررت ومـا سـئلت عـنه بـعد اذ رفـع بـه كـّل بـيت وفـتح كـلّ 
بــاب مــنيفõ قــد جــعلناه مــقبل الــعالــم لــذكــري وانــت نــبذت املــذكــور اذ ظهــر بــملكوت اهلل ربّــك وربّ 
الـعاملـنيõ كنّا مـعك فـي كّل االحـوال ووجـدنـاك متمّسكاً بـالـفرع غافالً عـن االصـل اّن ربّـك عـلى مـا 
اقـول شـهيدõ قـد اخـذتـنا االحـزان بـما رأيـناك تـدور السـمنا وال تـعرفـنا امـام وجـهك افـتح الـبصر 
لــتنظر هــذا املــنظر الــكريــمõ وتــعرف مــن تــدعــوه فــي الــّليالــي وااليّــام وتــرى الــنّور املشــرق مــن هــذا 
االفق الّلميعõ  (86)  قـل يـا مـلك بـرلـني اسـمع الـنّدآء مـن هـذا الـهيكل املـبنيõ انّـه ال الـه االّ انـا 

�٢٦



الــباقــي الــفرد الــقديــمõ ايّــاك ان يــمنعك الــغرور عــن مــطلع الــّظهور او يــحجبك الــهوى عــن مــالــك 
العرش والثّرى كذلك ينصحك القلم االعلى انّـه لهو الفّضال الكريمõ اذكر من كان اعظم منك 
شأناً واكـبر مـنك مقاماً ايـن هـو ومـا عـنده انـتبه وال تـكن مـن الرّاقدينõ انّـه نـبذ لـوح اهلل ورآئـه اذ 
اخـبرنـاه بـما ورد عـلينا مـن جـنود الـّظاملـنيõ لـذا اخـذتـه الـذلّــة مـن كـّل الـجهات الـى ان رجـع الـى 
التّراب بخسران عظيمõ يا ملك تفّكر فيه وفي امثالك اّلذين سّخروا البالد وحكموا على العباد  
قــد انــزلــهم الــرّحــمن مــن الــقصور الــى الــقبور اعــتبر وكــن مــن املــتذكّــــريــنõ  (87)  انّــا مــا اردنــا 
مــــنكم شــــيئاً انــــّما نــــنصحكم لــــوجــــه اهلل ونــــصبر كــــما صــــبرنــــا بــــما ورد عــــلينا مــــنكم يــــا معشــــر 
السّــــــالطـنيõ (88)  يـا مـلوك امـريـقا ورؤسـآء الجـمهور فـيها اسـمعوا مـا تـغّن بـه الـورقـآء عـلى 
غــــصن الــــبقآء انّــــه ال الــــه االّ انــــا الــــباقــــي الــــغفور الــــكريــــمõ زيّــــنوا هــــيكل املــــلك بــــطراز الــــعدل 
والــتّقى ورأســه بــاكــليل ذكــر ربّــكم فــاطــر الــّسمآء كــذلــك يــأمــركــم مــطلع االســمآء مــن لــدن عــليم 
حـــكيمõ قـــد ظهـــر املـــوعـــود فـــي هـــذا املـــقام املحـــمود الّـــذي بـــه ابـــتسم ثـــغر الـــوجـــود مـــن الـــغيب 
والـــــــّشهود اغـــــــتنموا يـــــــوم اهلل اّن لـــــــقآئـــــــه خـــــــير لـــــــكم عـــــــّما تـــــــطلع الـــــــّشمس عـــــــليها ان انـــــــتم مـــــــن 
الـعارفـنيõ يـا معشـر االمـرآء اسـمعوا مـا ارتـفع مـن مـطلع الـكبريـآء انّـه ال الـه االّ انـا الـنّاطـق 
الـعليمõ اجـبروا الـكسير بـايـادي الـعدل وكسّــــــروا الـّصحيح الـظّالـم بـسياط اوامـر ربّـكم االمـر 
الــــحكيمõ  (89)  يـــا معشـــر الـــّروم نـــسمع بـــينكم صـــوت الـــبوم ءاخـــذكـــم ســـكر الـــهوى ام كـــنتم مـــن 
الـغافـلنيõ يـا ايّــتها الـنّقطة الـواقـعة فـي شـاطـي البحـريـن قـد اسـتقّر عـليك كـرسـيّ الـظّلم واشـتعلت 
فــيك نــار الــبغضآء عــلى شــأن نــاح بــها املــأل االعــلى والّـــذيــن يــطوفــون حــول كـرسـيّ رفــيعõ نــرى فــيك 
الـجاهـل يـحكم عـلى الـعاقـل والـّظالم يفتخـر عـلى الـنّور وانّــك فـي غـرور مـبنيõ اغـرّتـك زيـنتك الـّظاهـرة 
  (90) õسوف تفنى ورّب البريّـة وتنوح البنات واالرامل وما فيك من القبآئل كذلك ينبّئك العليم الخبير
يـا شـواطـي نهـر الـّريـن قـد رأيـناك مـغطّاة بـالـّدمـآء بـما سـّل عـليك سـيوف الجـزآء ولـك مـرّة اخـرى 
ونـــسمع حـــنني الـــبرلـــني ولـــو انّـــها الـــيوم عـــلى عـــزّ مـــبنيõ(91) يـــا ارض الـــطّآء ال تحـــزنـــي مـــن 
شـــيء قـــد جـــعلك اهلل مـــطلع فـــرح الـــعاملـــنيõ لـــو يـــشآء يـــبارك ســـريـــرك بـــالّــــذي يـــحكم بـــالـــعـدل 
ويجــمع اغـــنام اهلل الّــتي تــفرّقــت مــن الــذّئــاب انّــه يــواجــه اهــل الــبهآء بــالــفرح واالنــبساط اال انّــه 
  (92) õمـن جـوهـر الخـلق لـدى الـحّق عـليه بـهآء اهلل وبـهآء مـن فـي مـلكوت االمـر فـي كـّل حـني
افــرحــي بــما جــعلك اهلل افــق الــنّور بــما ولــد فــيك مــطلع الــظّهور وســّميت بهــذا االســم الّـــذي بــه 
الح نــيّر الــفضل واشــرقــت الــّسموات واالرضــونõ (93) سـوف تـنقلب فـيك االمـور ويـحكم عـليك 
جــــمهور الــــنّاس ان ربّـــــك لــــهو الــــعليم املــــحيطõ اطــــمئنّي بــــفضل ربّـــــك انّـــــه ال تــــنقطع عــــنك لحــــظات 
االلـطاف سـوف يـأخـذك االطـمينان بـعد االضـطراب كـذلـك قـضي االمـر فـي كـتاب بـديـعõ(94) يـا 
ارض الخآء نسمع فيك صوت الرّجال في ذكر ربّـك الغنيّ املتعال طوبى ليوم فيه تنصب رايات 
االســــــمآء فــــــي مــــــلكوت االنــــــشآء بــــــاســــــمي االبــــــهى يــــــومــــــئٍذ يــــــفرح املخــــــلصون بــــــنصر اهلل ويــــــنوح 
املشـركـونõ(95)  لـيس الحـد ان يـعترض عـلى الّـذيـن يـحكمون عـلى الـعباد دعـوا لـهم مـا عـندهـم 
وتوجّــــهوا الى القلوبõ (96) يـا بحـر االعـظم رّش عـلى االمـم مـا امـرت بـه مـن لـدن مـالـك الـقدم 
وزيّـن هـياكـل االنـام بـطراز االحـكام الّـتي بـها تـفرح الـقلوب وتـقّر الـعيونõ(97)  والّـذي تـمّلك 
مـائـة مـثقال مـن الـذّهـب فـتسعة عشـر مـثقاالً هلل فـاطـر االرض والـّسمآء ايّـاكـم يـا قـوم ان تـمنعوا 
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انـفسكم عـن هـذا الـفضل الـعظيمõ قـد امـرنـاكـم بهـذا بـعد اذ كـنّا غـنياً عـنكم وعـن كـّل مـن فـي 
الــــّسموات واألرضــــنيõ اّن فــــي ذلــــك لــــحكم ومــــصالــــح لــــم يحــــط بــــها عــــلم احــــد االّ اهلل الــــعالــــم 
الـخبيرõ قـل بـذلـك اراد تـطهير امـوالـكم وتـقربّـكم الـى مـقامـات ال يـدركـها االّ مـن شـآء اهلل انّـه 
لـهو الـفّضال الـعزيـز الـكريـمõ يـا قـوم ال تـخونـوا فـي حـقوق اهلل وال تـصرّفـوا فـيها االّ بـعد اذنـه 
كــذلــك قــضي االمــر فــي االلــواح وفــي هــذا الــّلوح املــنيعõ مــن خــان اهلل يــخان بــالــعدل والّــذي 
عــمل بــما امــر يــنزل عــليه الــبركــة مــن ســمآء عــطآء ربــه الــفيّاض املــعطي الــباذل الــقديــمõ انّــه 
اراد لــكم مــا ال تــعرفــونــه الــيوم ســوف يــعرفــه الــقوم اذا طــارت االرواح وطــويــت زرابــيّ االفــراح 
كـــذلـــك يـــذكّــــركـــم مـــن عـــنده لـــوح حـــفيظõ (98)  قـــد حـــضرت لـــدى الـــعرش عـــرآئـــض شـــتّى مـــن 
الّــذيــن امــنوا وســئلوا فــيها اهلل رّب مــا يــرى ومــا ال يــرى رّب الــعاملــنيõ لــذا نــزّلــنا الــّلوح وزيّــنّاه 
بـطراز االمـر لـعّل الـنّاس بـاحـكام ربّـهم يـعملونõ وكـذلـك سـئلنا مـن قـبل فـي سـنني مـتوالـيات 
وامـسكنا الـقلم حـكمة مـن لـدنّـا الـى ان حـضرت كـتب مـن انـفس مـعدودات فـي تـلك االيّـام لـذا 
اجــبناهــم بــالــحّق بــما تــحيى بــه الــقلوبõ(99) قــل يــا معشــر الــعلمآء ال تــزنــوا كــتاب اهلل بــما 
عـــندكـــم مـــن الـــقواعـــد والـــعلوم انّـــه لقســـطاس الـــحّق بـــني الخـــلق قـــد يـــوزن مـــا عـــند االمـــم بهـــذا 
القسـطاس االعـظم وانّـه بـنفسه لـو انـتم تـعلمونõ (100)  تـبكي عـليكم عـني عـنايـتي النـكم مـا 
عــرفــتم الّـــذي دعــوتــموه فــي الــعشيّ واالشــراق وفــي كــّل اصــيل وبــكورõ تــوجّـــــهوا يــا قــوم بــوجــوه 
بيضآء وقلوب نورآء الى البقعة املباركة الحمرآء اّلتي فيها تنادي سدرة املنتهى اّنه ال اله االّ انا  
املــهيمن الــقيّومõ (101) يــا معشــر الــعلمآء هــل يــقدر احــد مــنكم ان يســنّت مــعي فــي مــيدان 
املــكاشــفة والــعرفــان او يــجول فــي مــضمار الــحكمة والــتّبيان ال وربّــي الــرّحــمن كــّل مــن عــليها 
فــان وهــذا وجــه ربّــكم الــعزيــز املــحبوبõ(102) يــا قــوم انّــا قــّدرنــا الــعلوم لــعرفــان املــعلوم وانــتم 
احــتجبتم بــها عــن مشــرقــها الّــذي بــه ظهــر كــّل امــر مــكنونõ لــو عــرفــتم االفــق الّــذي مــنه اشــرقــت 
شـمس الـكالم لـنبذتـم االنـام ومـا عـندهـم واقـبلتم الـى املـقام املحـمودõ  (103) قــل هــذه لــسمآء 
فــيها كــنز اّم الــكتاب لــو انــتم تــعقلونõ هــذا لــهو الّـــذي بــه صــاحــت الّصخــرة ونــادت السّـــــــدرة 
عـلى الـطّور املـرتـفع عـلى االرض املـباركـة املـلك هلل املـلك الـعزيـز الـودودõ (104) انّـا مـا دخـلنا 
املدارس وما طالعنا املباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذا االمّـيّ الى اهلل االبدّي انّـه خير لكم عّما 
كـنز فـي االرض لـو انـتم تـفقهون (105) اّن الّــذي يــأّول مــا نــزّل مــن ســمآء الــوحــي ويخــرجــه 
  (106)  õعـن الـظّاهـر انّـه مـّمن حـرّف كـلمة اهلل الـعليا وكـان مـن االخسـريـن فـي كـتاب مـبني
قـــد كـــتب عـــليكم تـــقليم االظـــفار والـــّدخـــول فـــي مـــآء يـــحيط هـــياكـــلكم فـــي كـــّل اســـبوع وتـــنظيف 
ابـــدانـــكم بـــما اســـتعملتموه مـــن قـــبل ايّـــاكـــم ان تـــمنعكم الـــغفلة عـــّما امـــرتـــم بـــه مـــن لـــدن عـــزيـــز 
عـــظيمõ ادخـــلوا مـــآء بـــكراً واملســـتعمل مـــنه ال يـــجوز الـــّدخـــول فـــيه ايّـــاكـــم ان تـــقربـــوا خـــزآئـــن 
حــّمامــات العجــم مــن قــصدهــا وجــد رآئــحتها املــنتنة قــبل وروده فــيها تــجنّبوا يــا قــوم وال تــكونــنّ 
مــن الــّصاغــريــنõ انّــه يشــبه بــالــّصديــد والغســلني ان انــتم مــن الــعارفــنيõ وكــذلــك حــياضــهم 
املـــنتنة اتـــركـــوهـــا وكـــونـــوا مـــن املـــقّدســـنيõ انّـــا اردنـــا ان نـــراكـــم مـــظاهـــر الـــفردوس فـــي االرض 
لـيتضّوع مـنكم مـا تـفرح بـه افـئدة املـقّربـنيõ والّــذي يـصّب عـليه املـآء ويغسـل بـه بـدنـه خـير لـه 
ويـــــــكفيه عـــــــن الـــــــّدخـــــــول انّـــــــه اراد ان يسهّــــــــل عـــــــليكم االمـــــــور فـــــــضالً مـــــــن عـــــــنده لـــــــتكونـــــــوا مـــــــن 
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الـّشاكـريـنõ (107) قـد حـرّمـت عـليكم ازواج ابـآئـكم انّـا نسـتحي ان نـذكـر حـكم الـغلمان اتّـقوا 
الـرّحـمن يـا مـأل االمـكان وال تـرتـكبوا مـا نـهيتم عـنه فـي الـّلوح وال تـكونـوا فـي هـيمآء الـّشهوات مـن 
الـهآئـمنيõ(108)  لـيس الحـد ان يحـرّك لـسانـه امـام الـنّاس اذ يـمشي فـي الـطّرق واالسـواق 
بـل يـنبغي ملـن اراد الـذّكـر ان يـذكـر فـي مـقام بـني لـذكـر اهلل او فـي بـيته هـذا اقـرب بـالخـلوص 
والــتّقوى كــذلــك اشــرقــت شــمس الــحكم مــن افــق الــبيان طــوبــى لــلعامــلنيõ (109)  قــد فــرض 
لــكّل نــفس كــتاب الــوصــيّة ولــه ان يــزيّــن رأســه بــاالســم االعــظم ويــعترف فــيه بــوحــدانــيّة اهلل فــي 
مظهــر ظــهوره ويــذكــر فــيه مــا اراد مــن املــعروف ليشهــد لــه فــي عــوالــم االمــر والخــلق ويــكون لــه 
كــنزاً عــند ربّــه الــحافــظ االمــنيõ(110)  قــد انتهــت االعــياد الــى الــعيديــن االعــظمني امّـــا االّول 
ايّـام فيها تجّلى الرّحمن على من في االمكان باسمآئه الحسنى وصفاته العليا واالخر يوم فيه 
بــــــعثنا مــــــن بشّـــــــــــر الــــــنّاس بهــــــذا االســــــم الّـــــــذي بــــــه قــــــامــــــت االمــــــوات وحشــــــر مــــــن فــــــي الــــــّسموات 
واالرضــنيõ واالخــريــن فــي يــومــني كــذلــك قــضي االمــر مــن لــدن امــر عــليمõ (111)  طــوبــى ملــن 
فــاز بــالــيوم االّول مــن شهــر الــبهآء الّـــذي جــعله اهلل لهــذا االســم الــعظيمõ طــوبــى ملــن يظهــر فــيه 
نـعمة اهلل عـلى نـفسه انّـه مـّمن اظهـر شـكر اهلل بـفعله املـدّل عـلى فـضله الّــذي احـاط الـعاملـنيõقـل 
انّــــه لـــصدر الـــّشهور ومـــبدئـــها وفـــيه تـــمّر نـــفحة الـــحيوة عـــلى املـــمكنات طـــوبـــى ملـــن ادركـــه بـــالـــّروح 
والـّريـحان نشهـد انّـه مـن الـفآئـزيـنõ (112)  قـل اّن الـعيد االعـظم لسـلطان االعـياد اذكـروا يـا 
قــــوم نــــعمة اهلل عــــليكم اذ كــــنتم رقــــدآء ايــــقظكم مــــن نــــسمات الــــوحــــي وعــــرّفــــكم ســــبيله الــــواضــــح 
املســتقيمõ (113) اذا مــرضــتم ارجــعوا الــى الحــذّاق مــن االطــبّآء انّــا مــا رفــعنا االســباب بــل 
اثـبتناهـا مـن هـذا الـقلم الّـذي جـعله اهلل مـطلع امـره املشـرق املـنيرõ (114) قـد كـتب اهلل عـلى 
كـّل نـفس ان يـحضر لـدى الـعرش بـما عـنده مـّما ال عـدل لـه انّـا عـفونـا عـن ذلـك فـضالً مـن لـدنّـا 
انّـــه هـــو املـــعطي الـــكريـــمõ(115) طـــوبـــى ملـــن تـــوجّــــــه الـــى مشـــرق االذكـــار فـــي االســـحار ذاكـــراً 
مــتذكّــــراً مســتغفراً واذا دخــل يــقعد صــامــتااًلصــغآء ايــات اهلل املــلك الــعزيــز الحــميدõ قــل مشــرق 
االذكــــار انّــــه كــــّل بــــيت بــــني لــــذكــــري فــــي املــــدن والــــقرى كــــذلــــك ســــّمي لــــدى الــــعرش ان انــــتم مــــن 
الـــعارفـــنيõ (116) والّــــذيـــن يـــتلون ايـــات الـــرّحـــمن بـــاحـــسن االلـــحان اولـــئك يـــدركـــون مـــنها مـــا ال 
يعادله ملكوت ملك الّسموات واالرضنيõ وبها يجدون عرف عواملي الّـتي ال يعرفها اليوم االّ من 
اوتـي الـبصر مـن هـذا املـنظر الـكريـمõ قـل انّــها تجـذب الـقلوب الـّصافـية الـى الـعوالـم الـّروحـانـّية 
الّــتي ال تـعبّر بـالـعبارة وال تـشار بـاالشـارة طـوبـى لـلّسامـعنيõ(117)  انـصروا يـا قـوم اصـفيآئـي 
الّــــذيـــن قـــامـــوا عـــلى ذكـــري بـــني خـــلقي وارتـــفاع كـــلمتي فـــي مـــملكتي اولـــئك انجـــم ســـمآء عـــنايـــتي 
ومصابيح هدايتي للخآلئق اجمعنيõ والّـذي يتكّلم بغير ما نّزل في الواحي انّـه ليس منّي ايّـاكم 
ان تـتّبعوا كـّل مّدعٍ اثـيمõ قـد زيّـنت االلـواح بـطراز خـتم فـالـق االصـباح الّــذي يـنطق بـني الـّسموات 
واالرضـنيõ تـمّسكوا بـالـعروة الـوثـقى وحـبل امـري املـحكم املـتنيõ  (118)  قـد اذن اهلل ملـن اراد 
ان يـتعّلم االلـسن املـختلفة لـيبّلغ امـر اهلل شـرق االرض وغـربـها ويـذكـره بـني الـّدول واملـلل عـلى شـأن 
تنجـــذب بـــه االفـــئدة ويـــحيى بـــه كــّل عـــظم رمـــيمõ(119)  لـــيس لـــلعاقـــل ان يشـــرب مـــا يـــذهـــب بـــه 
الــعقل ولــه ان يــعمل مــا يــنبغي لــالنــسان ال مــا يــرتــكبه كــّلغافــل مــريــبõ (120) زيّــنوا رؤســكم 
بــاكــليل االمــانــة والــوفــآء وقــلوبــكم بــردآء الــتّقوى والــسنكم بــالــّصدق الــخالــص وهــياكــلكم بــطراز 
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االداب كــّل ذلــك مــن ســجيّة االنــسان لــو انــتم مــن املــتبّصريــنõ يــا اهــل الــبهآء تــمّسكوا بــحبل 
الــعبوديّــة هلل الــحّق بــها تظهــر مــقامــاتــكم وتــثبت اســمآئــكم وتــرتــفع مــراتــبكم واذكــاركــم فــي لــوح 
حــفيظõ ايّــاكــم ان يــمنعكم مــن عــلى االرض عــن هــذا املــقام الــعزيــز الــرّفــيعõ قــد وصّــــــــــيناكــم 
 õبـها فـي اكـثر االلـواح وفـي هـذا الـّلوح الّــذي الح مـن افـقه نـيّر احـكام ربّـكم املـقتدر الـحكيم
(121)  اذا غـــيض بحـــر الـــوصـــال وقـــضي كـــتاب املـــبدء فـــي املـــآل تـــوجّـــــهوا الـــى مـــن اراده اهلل 
الّــذي انــشعب مــن هــذا االصــل الــقديــمõ(122)  فــانــظروا فــي الــنّاس وقــّلة عــقولــهم يــطلبونــما 
يــضرّهــم ويــتركــون مــا يــنفعهم اال انّــهم مــن الــهآئــمنيõ انّــا نــرى بــعض الــنّاس ارادوا الحــّريّــة 
ويفتخـرون بـها اولـئك فـي جهـل مـبنيõ (123) اّن الحـّريّـة تـنتهي عـواقـبها الـى الـفتنة الّـتي ال 
تخــمد نــارهــا كــذلــك يــخبركــم املــحصي الــعليمõ فــاعــلموا اّن مــطالــع الحــّريّــة ومــظاهــرهــا هــي 
الـحيوان ولـالنـسان يـنبغي ان يـكون تـحت سـنن تـحفظه عـن جهـل نـفسه وضـّر املـاكـريـنõ ان 
الحـــّريّـــة تخـــرج االنـــسان عـــن شـــئون االدب والـــوقـــار وتـــجعله مـــن االرذلـــنيõ(124)  فـــانـــظروا 
الخـــلق كـــاالغـــنام ال بـــّد لـــها مـــن راعٍ لـــيحفظها اّن هـــذا لـــحّق يـــقنيõ انّـــا نـــصّدقـــها فـــي بـــعض 
املـــقامـــات دون االخـــر انّـــا كـــنّا عـــاملـــنيõ (125) قـــل الحـــّريّـــة فـــي اتّـــباع اوامـــري لـــو انـــتم مـــن 
الـعارفـنيõ لـو اتّـبع الـنّاس مـا نـزّلـناه لـهم مـن سـمآء الـوحـي ليجـدّن انـفسهم فـي حـّريّـة بـحتة 
طــوبــى ملــن عــرف مــراد اهلل فــيما نــزّل مــن ســمآء مــشيّته املــهيمنة عــلى الــعاملــنيõ قــل الحــّريّــة 
الّـــــتي تـــــنفعكم انّـــــها فـــــي الـــــعبوديّـــــة هلل الـــــحّق والّـــــذي وجـــــد حـــــالوتـــــها ال يـــــبّدلـــــها بـــــملكوت مـــــلك 
الــّسموات واألرضــنيõ(126)  حــرّم عــليكم الــّسؤال فــي الــبيان عــفا اهلل عــن ذلــك لــتسئلوا مــا 
تــــحتاج بــــه انــــفسكم ال مــــا تــــكّلم بــــه رجــــال قــــبلكم اتّــــقوا اهلل وكــــونــــوا مــــن املــــتّقنيõ اســــئلوا مــــا 
 õيــــنفعكم فــــي امــــر اهلل وســــلطانــــه قــــد فــــتح بــــاب الــــفضل عــــلى مــــن فــــي الــــّسموات واالرضــــني
(127) اّن عـّدة الـّشهور تـسعة عشـر شهـراً فـي كـتاب اهلل قـد زيّـن اّولـها بهـذا االسـم املـهيمن 
عــــــلى الــــــعاملــــــنيõ (128) قــــــد حــــــكم اهلل دفــــــن االمــــــوات فــــــي الــــــبّلور أو االحــــــجار املــــــمتنعة او 
االخــــــشاب الــــــّصلبة الــــــّلطيفة ووضــــــع الــــــخواتــــــيم املــــــنقوشــــــة فــــــي اصــــــابــــــعهم انّــــــه لــــــهو املــــــقّدر 
الـعليمõ(129) يـكتب لـلرّجـال وهلل مـا فـي الـّسموات واالرض ومـا بـينهما وكـان اهلل بـكّل شـيء 
 õًولــلورقــات وهلل مــلك الــّسموات واالرض ومــا بــينهما وكــان اهلل عــلى كــّل شــيء قــديــرا õًعــليما
هــذا مــا نــزّل مــن قــبل ويــنادي نــقطة الــبيان ويــقول يــا مــحبوب االمــكان انــطق فــي هــذا املــقام 
بــما تــتضّوع بــه نــفحات الــطافــك بــني الــعاملــنيõ انّــا اخــبرنــا الــكّل بــان ال يــعادل بــكلمة مــنك مــا 
نـزّل فـي الـبيان انّـك انـت املـقتدر عـلى مـا تـشآء ال تـمنع عـبادك عـن فـيوضـات بحـر رحـمتك انّـك 
انـت ذو الـفضل الـعظيمõ قـد اسـتجبنا مـا اراد انّـه لـهو املـحبوب املـجيبõلـو يـنقش عـليها مـا 
نــزّل فــي الــحني مــن لــدى اهلل انّــه خــير لــهم ولــهّن انّــا كــنّاحــاكــمنيõ قــد بــدئــت مــن اهلل ورجــعت 
الـــيه مـــنقطعاً عـــّما ســـواه ومـــتمّسكاً بـــاســـمه الـــرّحـــمن الـــرّحـــيمõ كـــذلـــك يـــختّص اهلل مـــن يـــشآء 
بـفضل مـن عـنده انّـه لـهو املـقتدر الـقديـرõ (130) وان تـكفّنوه فـي خـمسة اثـواب مـن الحـريـر 
 õاو الــقطن مــن لــم يســتطع يــكتفي بــواحــدة مــنهما كــذلــك قــضي االمــر مــن لــدن عــليم خــبير
حـرّم عـليكم نـقل املـيّت ازيـد مـن مـسافـة سـاعـة مـن املـديـنة ادفـنوه بـالـّروح والـّريـحان فـي مـكان 
قـريـبõ(131)  قـد رفـع اهلل مـا حـكم بـه الـبيان فـي تحـديـد االسـفار انّـه لـهو املـختار يـفعل مـا 
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يـشآء ويـحكم مـا يـريـدõ (132) يـا مـأل االنـشآء اسـمعوا نـدآء مـالـك االسـمآء انّـه يـناديـكم مـن 
شـطر سـجنه االعـظم انّـه ال الـه االّ انـا املـقتدر املـتكبّر املتسخّــر املـتعالـي الـعليم الـحكيمõ انّـه 
ال الـه االّ هـو املـقتدر عـلى الـعاملـنيõ لـو يـشآء يـاخـذ الـعالـم بـكلمة مـن عـنده ايّـاكـم ان تـتوقّــفوا 
فـــي هـــذا االمـــر الّـــذي خـــضع لـــه املـــأل االعـــلى واهـــل مـــدآئـــن االســـمآء اتّـــقوا اهلل وال تـــكونـــّن مـــن 
املــــــحتجبنيõ احــــــرقــــــوا الــــــحجبات بــــــنار حــــــبّي والسّـــــــــــبحات بهــــــذا االســــــم الّـــــــذي بــــــه سخّــــــــرنــــــا 
الـــعاملـــنيõ (133) وارفـــعّن الـــبيتني فـــي املـــقامـــني واملـــقامـــات الّــــتي فـــيها اســـتقّر عـــرش ربّـــكم 
الـرّحـمن كـذلـك يـأمـركـم مـولـى الـعارفـنيõ(134) ايّـاكم ان تمنعكم شئونات االرض عّما امرتم به 
من لدن قوّي امنيõ كونوا مظاهر االستقامة بني البريّـة على شأن ال تمنعكم شبهات الّـذين كفروا 
بـاهلل اذ ظهـر بسـلطان عـظيمõ ايّــاكـم ان يـمنعكم مـا نـّزل فـي الـكتاب عـن هـذا الـكتاب الّــذي يـنطق 
بــالــحّق انّــه ال الــه االّ انــا الــعزيــز الحــميدõ انــظروا بــعني االنــصاف الــى مــن اتــى مــن ســمآء املــشّية 
واالقــتدار وال تــكونــّن مــن الــّظاملــنيõ (135) ثــّم اذكــروا مــا جــرى مــن قــلم مبشّـــــــري فــي ذكــر هــذا 
الّظهور وما ارتكبه اولو الّطغيان في ايّـامه اال انّـهم من االخسرينõ قـال ان ادركـتم مـا نظهـره 
انـــتم مـــن فـــضل اهلل تـــسئلونõ لـــيمّن عـــليكم بـــاســـتوآئـــه عـــلى ســـرآئـــركـــم فـــاّن ذلـــك عـــزّ مـــمتنع 
مـنيعõ ان يشـرب كـأس مـآء عـندكـم اعـظم مـن ان تشـربـّن كـّل نـفس مـآء وجـوده بـل كـّل شـيء 
ان يـا عـبادي تـدركـونõ(136) هـذا مـا نـزّل مـن عـنده ذكـراً لـنفسي لـو انـتم تـعلمونõ والّـذي 
تـفّكر فـي هـذه االيـات واطّلع بـما سـتر فـيهّن مـن الـّلئالـي املخـزونـة تـاهلل انّـه يجـد عـرف الـرّحـمن 
مـن شـطر الـّسجن ويسـرع بـقلبه الـيه بـاشـتياق ال تـمنعه جـنود الـّسموات واالرضـنيõ قـل هـذا 
لــظهور تــطوف حــولــه الــحّجة والــبرهــان كــذلــك انــزلــه الــرّحــمن ان انــتم مــن املــنصفنيõ قــل هــذا 
روح الـــكتب قـــد نـــفخ بـــه فـــي الـــقلم االعـــلى وانـــصعق مـــن فـــي االنـــشآء االّ مـــن اخـــذتـــه نـــفحات 
رحـــمتي وفـــوحـــات الـــطافـــي املـــهيمنة عـــلى الـــعاملـــنيõ(137)  يـــا مـــأل الـــبيان اتّـــقوا الـــرّحـــمن ثـــمّ 
انـظروا مـا انـزلـه فـي مـقام اخـر قـال انّـما الـقبلة مـن يظهـره اهلل مـتى يـنقلب تـنقلب الـى ان يسـتقرّ 
كـــذلـــك نـــّزل مـــن لـــدن مـــالـــك الـــقدر اذ اراد ذكـــر هـــذا املـــنظر االكـــبر تـــفّكروا يـــا قـــوم وال تـــكونـــّن مـــن 
الـهآئـمنيõ لـو تـنكرونـه بـاهـوآئـكم الـى ايّــة قـبلة تـتوجّـــــهون يـا معشـر الـغافـلنيõ تـفّكروا فـي هـذه 
 õاالية ثّم انصفوا باهلل لعّل تجدون لئالي االسرار من البحر الّـذي تمّوج باسمي العزيز املنيع
(138) لــيس الحــد ان يــتمّسك الــيوم االّ بــما ظهــر فــي هــذا الــّظهور هــذا حــكم اهلل مــن قــبل ومــن 
بعد وبه زيّـن صحف االّولنيõهذا ذكر اهلل من قبل ومن بعد قد طّرز به ديباج كتاب الوجود ان 
انــتم مــن الــّشاعــريــنõ هــذا امــر اهلل مــن قــبل ومــن بــعد ايّـــاكــم ان تــكونــوا مــن الــّصاغــريــنõ ال 
يغنيكم اليوم شيء وليس الحد مهرب االّ اهلل العليم الحكيمõ من عرفني قد عرف املقصود من 
تــــوجّــــــــه الــــيّ قــــد تــــوجّــــــــه الــــى املــــعبود كــــذلــــك فــــّصل فــــي الــــكتاب وقــــضي االمــــر مــــن لــــدى اهلل ربّ 
الـــعاملـــنيõ مـــن يـــقرء ايـــة مـــن ايـــاتـــي لـــخير لـــه مـــن ان يـــقرء كـــتب االّولـــني واالخـــريـــنõ هـــذا بـــيان 
الـرّحـمن ان انـتم مـن الـّسامـعنيõ قـل هـذا حـّق الـعلم لـو انـتم مـن الـعارفـنيõ(139) ثـّم انـظروا 
مـــا نـــزّل فـــي مـــقام اخـــر لـــعّل تـــدعـــون مـــا عـــندكـــم مـــقبلني الـــى اهلل رّب الـــعاملـــنيõ قـــال ال يحـــلّ 
االقــتران ان لــم يــكن فــي الــبيان وان يــدخــل مــن احــد يحــرم عــلى االخــر مــا يــملك مــن عــنده االّ 
وان يـرجـع ذلـك بـعد ان يـرفـع امـر مـن نظهـره بـالـحّق او مـا قـد ظهـر بـالـعدل وقـبل ذلـك فـلتقربـنّ 
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لـــعّلكم بـــذلـــك امـــر اهلل تـــرفـــعونõ كـــذلـــك تـــغرّدت الـــورقـــآء عـــلى االفـــنان فـــي ذكـــر ربّـــها الـــرّحـــمن 
طـوبـى لـلّسامـعنيõ(140) يـا مـأل الـبيان اقـسمكم بـربّـكم الـرّحـمن بـان تـنظروا فـيما نـّزل بـالـحقّ 
بعني االنصاف وال تكونّن من الّـذين يرون برهان اهلل وينكرونه اال انّـهم من الهالكنيõ قد صرّح 
نـقطة الـبيان فـي هـذه االيـة بـارتـفاع امـري قـبل امـره يشهـد بـذلـك كـّل مـنصف عـليمõ كـما تـرونـه 
الــيوم انّـــه ارتــفع عــلى شــأن ال يــنكره االّ الّـــذيــن ســّكرت ابــصارهــم فــي االولــى وفــي االخــرى لــهم 
عـذاب مهـنيõ (141)  قــل تــاهلل انّــي ملــحبوبــه واالن يــسمع مــا يــنزل مــن ســمآء الــوحــي ويــنوح 
بـــما ارتـــكبتم فـــي ايّـــامـــه خـــافـــوا اهلل وال تـــكونـــّن مـــن املـــعتديـــنõقـــل يـــا قـــوم ان لـــن تـــؤمـــنوا بـــه ال 
تــعترضــوا عــليه تــاهلل يــكفي مــا اجــتمع عــليه مــن جــنود الــظّاملــنيõ (142) انّــه قــد انــزل بــعض 
االحـــكام لـــئال يتحـــرّك الـــقلم االعـــلى فـــي هـــذا الـــظّهور االّ عـــلى ذكـــر مـــقامـــاتـــه الـــعليا ومـــنظره 
االســــنى وانّــــا ملّـــا اردنــــا الــــفضل فــــّصلناهــــا بــــالــــحّق وخــــفّفنا مــــا اردنــــاه لــــكم انّــــه لــــهو الــــفّضال 
الـكريـمõ (143) قـد اخـبركـم مـن قـبل بـما يـنطق بـه هـذا الـذّكـرالـحكيمõ قـال وقـولـه الـحّق انّـه 
يـنطق فـي كـّل شـأن انّـه ال الـه االّ انـا الـفرد الـواحـد الـعليم الـخبيرõ هـذا مـقام خـّصه اهلل لهـذا 
الـــظّهور املـــمتنع الـــبديـــعõ هـــذا مـــن فـــضل اهلل ان انـــتم مـــن الـــعارفـــنيõ هـــذا مـــن امـــره املـــبرم 
واســمه االعــظم وكــلمته الــعليا ومــطلع اســمآئــه الــحسنى لــو انــتم مــن الــعاملــنيõ بــل بــه تظهــر 
 õاملـــطالـــع واملـــشارق تـــفّكروا يـــا قـــوم فـــيما نـــزّل بـــالـــحّق وتـــدبّـــروا فـــيه وال تـــكونـــّن مـــن املـــعتديـــن
(144) عـاشـروا مـع االديـان بـالـّروح والـّريـحان ليجـدوا مـنكم عـرف الـرّحـمن ايّـاكـم ان تـأخـذكـم 
حــــــــميّة الــــــــجاهــــــــليّة بــــــــني الــــــــبريّــــــــة كــــــــّل بــــــــدء مــــــــن اهلل ويــــــــعود الــــــــيه انّــــــــه ملــــــــبدء الخــــــــلق ومــــــــرجــــــــع 
الـعاملـنيõ(145) ايّـاكـم ان تـدخـلوا بـيتاً عـند فـقدان صـاحـبه االّ بـعد اذنـه تـمّسكوا بـاملـعروف 
فــي كــّل االحــوال وال تــكونــّن مــن الــغافــلنيõ (146)  قــد كــتب عــليكم تــزكــية االقــوات ومــا دونــها 
بالزّكوة هـذا مـا حـكم بـه مـنزل االيـات فـي هـذا الّرّق املـنيعõ سـوف نفّصل لـكم نـصابـها اذا شـآء 
اهلل واراد انّــه يــفّصل مــا يــشآء بــعلم مــن عــنده انّــه لــهو الــعالّمــالــحكيمõ (147) ال يحــل الــّسؤال 
ومـن سـئل حـرّم عـليه الـعطآء قـد كـتب عـلى الـكّل ان يكسـب والّــذي عجـز فـللوكـآلء واالغـنيآء ان 
يـعيّنوا لـه مـا يـكفيه اعـملوا حـدود اهلل وسـننه ثـّم احـفظوهـا كـما تـحفظون اعـينكم وال تـكونـّن مـن 
الـــخاســـريـــنõ(148)  قـــد مـــنعتم فـــي الـــكتاب عـــن الجـــدال والـــنّزاع والـــّضرب وامـــثالـــها عـــّما 
تحـزن بـه االفـئدة والـقلوبõ مـن يحـزن احـداً فـله ان يـنفق تـسعة عشـر مـثقاالً مـن الـذّهـب هـذا 
مـا حـكم بـه مـولـى الـعاملـنيõ انّـه قـد عـفا ذلـك عـنكم فـي هـذا الـظّهور ويـوصـيكم بـالـبّر والـتّقوى 
امــراً مــن عــنده فــي هــذا الــّلوح املــنيرõ ال تــرضــوا الحــد مــا ال تــرضــونــه النــفسكم اتّــقوا اهلل وال 
تــكونــّن مــن املــتكبّريــنõ كــّلكم خــلقتم مــن املــآء وتــرجــعون الــى الــتّراب تــفّكروا فــي عــواقــبكم وال 
تـكونـّن مـن الـظّاملـنيõاسـمعوا مـا تـتلو السّـــــدرة عـليكم مـن ايـات اهلل انّـها لقسـطاس الهـدى مـن 
 õاهلل رّب االخــرة واالولــى وبــها تــطير الــنّفوس الــى مــطلع الــوحــي وتســتضيء افــئدة املــقبلني
تـــلك حـــدود اهلل قـــد فـــرضـــت عـــليكم وتـــلك اوامـــر اهلل قـــد امـــرتـــم بـــها فـــي الـــّلوح اعـــملوا بـــالـــّروح 
والــّريــحان هــذا خــير لــكم ان انــتم مــن الــعارفــنيõ (149) اتـلوا ايـات اهلل فـي كـّل صـباح ومـسآء 
اّن الّــذي لـم يـتل لـم يـوف بعهـد اهلل ومـيثاقـه والّــذي اعـرض عـنها الـيوم انّـه مّمن اعـرض عـن اهلل فـي ازل 
االزال اتّــقّن اهلل يـا عـبادي كـّلكم اجـمعونõال تـغرّنّــكم كـثرة الـقرآئـة واالعـمال فـي الـّليل والـنّهار لـو يـقرء 
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احد اية من االيات بالّروح والّريحان خير له من ان يتلو بالكسالة صحف اهلل املهيمن القيّومõ اتلوا 
ايـات اهلل عـلى قـدر ال تـأخـذكـم الـكسالـة واالحـزان ال تحـملوا عـلى االرواح مـا يكسـلها ويـثقلها بـل مـا 
يـخّفها لـتطير بـاجـنحة االيـات الـى مـطلع الـبيّنات هـذا اقـرب الـى اهلل لـو انـتم تـعقلونõ (150) عــّلموا 
ذّريّـــاتـــكم مـــا نـــزّل مـــن ســـمآء الـــعظمة واالقـــتدار لـــيقرئـــوا الـــواح الـــرّحـــمن بـــاحـــسن االلـــحان فـــي 
الـــغرف املـــبنيّة فـــي مـــشارق األذكـــارõاّن الّـــذي اخـــذه جـــذب مـــحبّة اســـمي الـــرّحـــمن انّـــه يـــقرء 
ايــات اهلل عــلى شــأن تنجــذب بــه افــئدة الــرّاقــديــنõ هــنيئاً ملــن شــرب رحــيق الــحيوان مــن بــيان 
ربــه الــرّحــمن بهــذا االســم الّــذي بــه نــسف كــّل جــبل بــاذخ رفــيعõ (151) كــتب عــليكم تجــديــد 
اســباب الــبيت بــعد انــقضآء تــسع عشــرة ســنة كــذلــك قــضي االمــر مــن لــدن عــليم خــبيرõ انّــه 
اراد تـلطيفكم ومـا عـندكـم اتّـقوا اهلل وال تـكونـّن مـن الـغافـلنيõ والّــذي لـم يسـتطع عـفا اهلل عـنه 
انّـه لـهو الـغفور الـكريـمõ (152) اغسـلوا ارجـلكم كـّل يـوم فـي الـّصيف وفـي الشّــــــتآء كـّل ثـلثة 
ايّـام مـرّة واحـدةõ (153) ومـن اغـتاظ عـليكم قـابـلوه بـالـرّفـق والّـذي زجـركـم ال تـزجـروه دعـوه 
بــنفسه وتــوكّــــلوا عــلى اهلل املــنتقم الــعادل الــقديــرõ (154)  قــد مــنعتم عــن االرتــقآء الــى املــنابــر 
مــــن اراد ان يــــتلو عــــليكم ايــــات ربّــــه فــــليقعد عــــلى الــــكرســــيّ املــــوضــــوع عــــلى السّــــــــريــــر ويــــذكــــر اهلل 
ربّــهورّب الــعاملــنيõ قــد احــّب اهلل جــلوســكم عــلى السّـــــــرر والــكراســيّ لــعزّ مــا عــندكــم مــن حــّب اهلل 
ومــطلع امــره املشــرق املــنيرõ (155) حــرّم عــليكم امليســر واالفــيون اجــتنبوا يــا معشــر الخــلق وال 
تـكونـّن مـن املـتجاوزيـنõ ايّــاكـم ان تسـتعملوا مـا تكسـل بـه هـياكـلكم ويـضّر ابـدانـكم انّــا مـا اردنـا 
لـكم االّ مـا يـنفعكم يشهـد بـذلـك كـّل االشـيآء لـو انـتم تـسمعونõ(156)  اذا دعــيتم الــى الــوآلئــم 
والــعزآئــم اجــيبوا بــالــفرح واالنــبساط والّـــذي وفــى بــالــوعــد انّــه امــن مــن الــوعــيدõ هــذا يــوم فــيه 
فـــّصل كـــّل امـــر حـــكيمõ (157) قـــد ظهـــر ســـّر الـــتّنكيس لـــرمـــز الـــرّئـــيس طـــوبـــى ملـــن ايّـــده اهلل 
عــلىاالقــرار بــالسّــــــتّة الّــتي ارتــفعت بهــذه االلــف الــقآئــمه اال انّــه مــن املخــلصنيõ كــم مــن نــاســك 
اعـرض وكـم مـن تـارك اقـبل وقـال لـك الحـمد يـا مـقصود الـعاملـنيõ اّن االمـر بـيد اهلل يـعطي مـن 
 õيـشآء مـا يـشآء ويـمنع عـّمن يـشآء مـا اراد يـعلم خـافـية الـقلوب ومـا يتحـرّك بـه اعـني الـالّمـزيـن
كــم مــن غــافــل اقــبل بــالخــلوص اقــعدنــاه عــلى ســريــر الــقبول وكــم مــن عــاقــل رجــعناه الــى الــنّار 
عـدالً مـن عـندنـا انّـا كـنّا حـاكـمنيõ انّـه ملظهـر يـفعل اهلل مـا يـشآء واملسـتقّر عـلى عـرش يـحكم 
مــا يــريــدõ (158) طــوبــى ملــن وجــد عــرف املــعانــي مــن اثــر هــذا الــقلم الّــذي اذا تحــرّك فــاحــت 
نـسمة اهلل فـيما سـواه واذا تـوقّـف ظهـرت كـينونـة االطـمينان فـي االمـكان تـعالـى الـرّحـمن مظهـر 
هـذا الـفضل الـعظيمõ قـل بـما حـمل الـظّلم ظهـر الـعدل فـيما سـواه وبـما قـبل الـذّلّـة الح عـزّ اهلل 
بـــــني الـــــعاملـــــنيõ(159) حـــــرّم عـــــليكم حـــــمل االت الحـــــرب االّ حـــــني الـــــّضرورة واحـــــّل لـــــكم لـــــبس 
الحـــريـــر قـــد رفـــع اهلل عـــنكم حـــكم الحـــّد فـــي الـــّلباس والـــّلحى فـــضالً مـــن عـــنده انّـــه لـــهو االمـــر 
الـعليمõ اعـملوا مـا ال تـنكره الـعقول املسـتقيمة وال تـجعلوا انـفسكم مـلعب الـجاهـلنيõ طـوبـى 
ملـن تـزيّـن بـطراز االداب واالخـالق انّـه مـّمن نـصر ربّـه بـالـعمل الـواضـح املـبنيõ (160) عّمروا 
ديــار اهلل وبــالده ثـّم اذكــروه فــيها بــترنّــمات املــقّربــنيõ انـّما تـعّمر الــقلوب بــالــّلسان كــما تـعّمر الــبيوت 
والــّديــار بــالــيد واســباب اخــر قــد قــّدرنــا لـكّل شــيء سـبباً مــن عــندنــا تــمّسكوا بــه وتــوكّــــلوا عــلى الــحكيم 
الخبيرõ(161) طوبى ملن اقّر باهلل واياته واعترف بانّـه ال يسئل عّما يفعل هذه كلمة قد جعلها 
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اهلل طــراز الــعقآئــد واصــلها وبــها يــقبل عــمل الــعامــلنيõ اجــعلوا هــذه الــكلمة نــصب عــيونــكم لــئال 
تــزلّـــكم اشــارات املــعرضــنيõ (162) لــو يحــّل مــا حــرّم فــي ازل االزال او بــالــعكس لــيس الحــد 
ان يـعترض عـليه والّـذي تـوقّـف فـي اقـّل مـن ان انّـه مـن املـعتديـنõ (163) والّـذي مـا فـاز بهـذا 
االصــل االســنى واملــقام االعــلى تحــرّكــه اريــاح الشّـــــــبهات وتــقّلبه مــقاالت املشــركــنيõ مــن فــاز 
بهــذا االصــل قــد فــاز بــاالســتقامــة الــكبرى حــبّذا هــذا املــقام االبــهى الّــذي بــذكــره زيّــن كــّل لــوح 

منيعõكذلك يعّلمكم اهلل ما يخّلصكم عن الّريب  
والـحيرة ويـنّجيكم فـي الـّدنـيا واالخـرة انّـه هـو الـغفور الـكريـمõ هـو الّــذي ارسـل الـرّسـل وانـزل 
الـكتب عـلى انّـه ال الـه االّ انـا الـعزيـز الـحكيمõ (164) يـا ارض الـكاف والـرّآء انّـا نـراك عـلى 
مـا ال يـحبّه اهلل ونـرى مـنك مـا ال اطّـلع بـه احـد االّ اهلل الـعليم الـخبيرõ ونجـد مـا يـمّر مـنك فـي 
سـّر السّــــــّر عـندنـا عـلم كـّل شـيء فـي لـوح مـبنيõ ال تحـزنـي بـذلـك سـوف يظهـر اهلل فـيك اولـي 
 õبـأس شـديـد يـذكـرونـني بـاسـتقامـة ال تـمنعهم اشـارات الـعلمآء وال تـحجبهم شـبهات املـريـبني
اولـئك يـنظرون اهلل بـاعـينهم ويـنصرونـه بـانـفسهم اال انّـهم مـن الـرّاسـخنيõ (165) يـا معشـر 
 õالـعلمآء ملّـا نـزّلـت االيـات وظهـرت الـبيّنات رأيـناكـم خـلف الـحجبات ان هـذا االّ شـيء عـجاب
قـــد افتخـــرتـــم بـــاســـمي وغـــفلتم عـــن نـــفسي اذ اتـــى الـــرّحـــمن بـــالـــحّجة والـــبرهـــانõ انّـــا خـــرقـــنا 
االحـجاب ايّـاكـم ان تـحجبوا الـنّاس بـحجاب اخـر كسّــــــروا سـالسـل االوهـام بـاسـم مـالـك األنـام 
وال تــكونــّن مــن الــخادعــنيõ اذا اقــبلتم الــى اهلل ودخــلتم هــذا االمــر ال تفســدوا فــيه وال تــقيسوا 
كــتاب اهلل بــاهــوآئــكم هــذا نــصح اهلل مــن قــبل ومــن بــعد يشهــد بــذلــك شهــدآء اهلل واصــفيآئــه انّــا 
كــــّل لــــه شــــاهــــدونõ(166) اذكــــروا الــــّشيخ الّــــذي ســــّمي بمحــــّمد قــــبل حــــسن وكــــان مــــن اعــــلم 
الـــعلمآء فـــي عـــصره ملّــا ظهـــر الـــحّق اعـــرض عـــنه هـــو وامـــثالـــه واقـــبل الـــى اهلل مـــن يـــنّقي الـــقمح 
والـــّشعيرõ وكـــان يـــكتب عـــلى زعـــمه احـــكام اهلل فـــي الـــّليل والـــنّهار وملّــا اتـــى املـــختار مـــا نـــفعه 
حـرف مـنها لـو نـفعه لـم يـعرض عـن وجـه بـه انـارت وجـوه املـقّربـنيõ لـو امـنتم بـاهلل حـني ظـهوره 
مــــــــــا اعــــــــــرض عــــــــــنه الــــــــــنّاس ومــــــــــا ورد عــــــــــلينا مــــــــــا تــــــــــرونــــــــــه الــــــــــيوم اتّــــــــــقوا اهلل وال تــــــــــكونــــــــــّن مــــــــــن 
الــغافــلنيõ(167) ايّــاكــم ان تــمنعكم االســمآء عــن مــالــكها او يــحجبكم ذكــر عــن هــذا الــذّكــر 
الـــحكيمõاســـتعيذوا بـــاهلل يـــا معشـــر الـــعلمآء وال تـــجعلوا انـــفسكم حـــجابـــاً بـــيني وبـــني خـــلقي 
كـذلـك يـعظكم اهلل ويـامـركـم بـالـعدل لـئال تـحبط اعـمالـكم وانـتم غـافـلونõ اّن الّــذي اعـرض عـن 
هــذا االمــر هــل يــقدر ان يــثبت حــّقاً فــي االبــداع ال ومــالــك االخــتراع ولــكّن الــنّاس فــي حــجاب 
مـــبنيõ قـــل بـــه اشـــرقـــت شـــمس الـــحّجة والح نـــيّر الـــبرهـــان ملـــن فـــياالمـــكان اتّـــقوا اهلل يـــا اولـــي 
االبـصار وال تـنكرونõ ايّـاكـم ان يـمنعكم ذكـر الـنّبيّ عـن هـذا الـنّبأ االعـظم او الـواليـة عـن واليـة 
اهلل املــــهيمنة عــــلى الــــعاملــــنيõ قــــد خــــلق كــــّل اســــم بــــقولــــه وعــــّلق كــــّل امــــر بــــامــــره املــــبرم الــــعزيــــز 
الــبديــعõ قــل هــذا يــوم اهلل ال يــذكــر فــيه االّ نــفسه املــهيمنة عــلى الــعاملــنيõ هــذا امــر اضــطرب 
مـنه مـا عـندكـم مـن االوهـام والـتّماثـيلõ (168) قـد نـرى مـنكم مـن يـأخـذ الـكتاب ويسـتدّل بـه 
عــلى اهلل كــما اســتدلّــت كــّل مــّلة بــكتابــها عــلى اهلل املــهيمن الــقيّومõ قــل تــاهلل الــحّق ال تــغنيكم 
الـيوم كـتب الـعالـم وال مـا فـيه مـن الـّصحف االّ بهـذا الـكتاب الّــذي يـنطق فـي قـطب االبـداع انّـه 
ال الـه االّ انـا الـعليم الـحكيمõ(169) يـا معشـر الـعلمآء ايّـاكـم ان تـكونـوا سـبب االخـتالف فـي 
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االطــراف كــما كــنتم عــّلة االعــراض فــي اّول االمــر اجــمعوا الــنّاس عــلى هــذه الــكلمة الّــتي بــها 
صـــاحـــت الـــحصاة املـــلك هلل مـــطلع االيـــات كـــذلـــك يـــعظكم اهلل فـــضالً مـــن عـــنده انّـــه لـــهو الـــغفور 
الــــكريــــمõ (170) اذكــــروا الــــكريــــم اذ دعــــونــــاه الــــى اهلل انّــــه اســــتكبر بــــما اتّــــبع هــــواه بــــعد اذ 
ارســـلنا الـــيه مـــا قـــرّت بـــه عـــني الـــبرهـــان فـــي االمـــكان وتـــّمت حـــّجة اهلل عـــلى مـــن فـــي الـــّسموات 
واالرضـــنيõانّـــا امـــرنـــاه بـــاالقـــبال فـــضالً مـــن الـــغنيّ املـــتعال انّـــه ولّــــى مـــدبـــراً الـــى ان اخـــذتـــه 
زبـانـية الـعذاب عـدالً مـن اهلل انّـا كـنّا شـاهـديـنõ (171) اخـرقـّن االحـجاب عـلى شـأن يـسمع 
اهـــل املـــلكوت صـــوت خـــرقـــها هـــذا امـــر اهلل مـــن قـــبل ومـــن بـــعد طـــوبـــى ملـــن عـــمل بـــما امـــر ويـــل 
 õً(172) انّـا مـا اردنـا فـي املـلك االّ ظـهور اهلل وسـلطانـه وكـفى بـاهلل عـليّ شـهيدا õلـلتّاركـني
õ انّــا مــا اردنــا فــي  انّــا مــا اردنــا فــي املــلكوت االّ عــلّو امــر اهلل وثــنآئــه وكــفى بــاهلل عــليّ وكــيالً
الـــجبروت االّ ذكـــر اهلل ومـــا نـــزّل مـــن عـــنده وكـــفى بـــاهلل مـــعيناõً(173) طـــوبـــى لـــكم يـــا معشـــر 
الــــعلمآء فــــي الــــبهآء تــــاهلل انــــتم امــــواج البحــــر االعــــظم وانجــــم ســــمآء الــــفضل والــــويــــة الــــنّصر بــــني 
الـــّسموات واالرضـــنيõ انـــتم مـــطالـــع االســـتقامـــة بـــني الـــبريّـــة ومـــشارق الـــبيان ملـــن فـــي االمـــكان 
طــوبــى ملــن اقــبل الــيكم ويــل لــلمعرضــنيõ يــنبغي الــيوم ملــن شــرب رحــيق الــحيوان مــن يــد الــطاف 
 õربّـه الـرّحـمن ان يـكون نـبّاضـاً كـالشّــــــريـان فـي جسـد االمـكان ليتحـرّك بـه الـعالـم وكـّل عـظم رمـيم
(174) يـــا اهـــل االنـــشآء اذا طـــارت الـــورقـــآء عـــن ايـــك الــثّنآء وقـــصدت املـــقصد االقـــصى االخـــفى 
ارجـعوا مـا ال عـرفـتموه مـن الـكتاب الـى الـفرع املـنشعب مـن هـذا االصـل الـقويـمõ(175)  يـا قـلم 
االعلى تحرّك على الّلوح باذن ربّـك فاطر الّسمآء ثّم اذكر اذ اراد مطلع التّوحيد مكتب التّجريد 
 õلـعّل االحـرار يـطّلعّن عـلى قـدر سّم االبـرة بـما هـو خـلف االسـتار مـن اسـرار ربّـك الـعزيـز الـعالّم
قــل انّــا دخــلنا مــكتب املــعانــي والــتّبيان حــني غــفلة مــن فــي االمــكان وشــاهــدنــا مــا انــزلــه الــرّحــمن 
وقـــبلنا مـــا اهـــداه لـــي مـــن ايـــات اهلل املـــهيمن الـــقيّومõ وســـمعنا مـــا شهـــد بـــه فـــي الـــّلوح انّــــا كـــنّا 
شـاهـديـنõ واجـبناه بـامـر مـن عـندنـا انّــا كـنّا آمـريـنõ (176) يــا مــأل الــبيان انّــا دخــلنا مــكتب 
اهلل اذ انـــتم راقـــدونõ والحـــظنا الـــّلوح اذ انـــتم نـــآئـــمونõ تـــاهلل الـــحّق قـــد قـــرئـــناه قـــبل نـــزولـــه 
وانتم غافلونõ قد احطنا الكتاب اذ كنتم في االصالب هذا ذكري على قدركم ال على قدر  
 õويشهـد بـذلـك لـسان اهلل لـو انـتم تـفقهون õاهلل يشهـد بـذلـك مـا فـي عـلم اهلل لـو انـتم تـعرفـون
تـاهلل لـو نـكشف الـحجاب انـتم تـنصعقونõ (177) ايّـاكـم ان تـجادلـوا فـي اهلل وامـره انّـه ظهـر 
عـلى شـأن احـاط مـا كـان ومـا يـكونõ لـو نـتكّلم فـي هـذا املـقام بـلسان اهـل املـلكوت لـنقول قـد 
خــلق اهلل ذلــك املــكتب قــبل خــلق الــّسموات واالرض ودخــلنا فــيه قــبل ان يــقترن الــكاف بــركــنها 
الــــنّونõ هــــذا لــــسان عــــبادي فــــي مــــلكوتــــي تــــفّكروا فــــيما يــــنطق بــــه لــــسان اهــــل جــــبروتــــي بــــما 
عــّلمناهــم عــلماً مــن لــدنّــا ومــا كــان مســتوراً فــي عــلم اهلل ومــا يــنطق بــه لــسان الــعظمة واالقــتدار 
فـي مـقامـه املحـمودõ (178) لـيس هـذا امـر تـلعبون بـه بـاوهـامـكم ولـيس هـذا مـقام يـدخـل فـيه 
كــّل جــبان مــوهــومõ تــاهلل هــذا مــضمار املــكاشــفة واالنــقطاع ومــيدان املــشاهــدة واالرتــفاع ال 
يــجول فــيه االّ فــوارس الــرّحــمن الّـــذيــن نــبذوا االمــكان اولــئك انــصار اهلل فــي االرض ومــشارق 
االقـتدار بـني الـعاملـنيõ(179) ايّـاكـم ان يـمنعكم مـا فـي الـبيان عـن ربّـكم الـرّحـمن تـاهلل انّـه قـد 
نــزّل لــذكــري لــو انــتم تــعرفــونõال يجــد مــنه املخــلصون االّ عــرف حــبّي واســمي املــهيمن عــلى 
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كـّل شـاهـد ومـشهودõ قـل يـا قـوم تـوجّــــهوا الـى مـا نـزّل مـن قـلمي االعـلى ان وجـدتـم مـنه عـرف 
اهلل ال تـعترضـوا عـليه وال تـمنعوا انـفسكم عـن فـضل اهلل والـطافـه كـذلـك يـنصحكم اهلل انّـه لـهو 
الــنّاصــح الــعليمõ (180) مـا ال عـرفـتموه مـن الـبيان فـاسـئلوا اهلل ربّــكم ورب ابـآئـكم األّولـنيõ انّــه 
لو يشآء يبنّي لكم ما نّزل فيه وما ستر في بحر كلماته من لئالي العلم والحكمة اّنه لهو املهيمن على 
االســـمآء ال الـــه االّ هـــو املـــهيمن الـــقيّومõ(181)  قــــد اضــــطرب الــــنّظم مــــن هــــذا الــــنّظم االعــــظم 
واخــتلف الــتّرتــيب بهــذا الــبديــع الّـــذي مــا شهــدت عــني االبــداع شــبههõ (182) اغــتمسوا فــي 
بحــر بــيانــي لــعّل تــطّلعون بــما فــيه مــن لــئالــي الــحكمة واالســرارõ ايّــاكــم ان تــوقّــفوا فــي هــذا 
االمـر الّــذي بـه ظهـرت سـلطنة اهلل واقـتداره اسـرعـوا الـيه بـوجـوه بـيضآء هـذا ديـن اهلل مـن قـبل 
ـذا  ـل هـ ومــــــن بــــــعد مــــــن اراد فــــــليقبل ومــــــن لــــــم يــــــرد فــــــاّن اهلل لــــــغنيّ عــــــن الــــــعاملــــــنيõ (183) قـ
لـقـســـطـاس الـهـــدى ملــن فــي الــــّســمـوات واالرض والـــبـرهـــان االعـــظـم لــو انـــتـم تــعـرفــونõ قــل بــه 
ثــبـت كــّل حـــّجــة فــي االعـــصـار لــو انـــتـم تــوقــنـونõ قــل بــه اســـتـغـنـى كــّل فـــقـيـر وتـــعـلّـم كــّل عــالــم 
ـــّصــعـود الــى اهلل ايّــــاكـــم ان تــــخـتـلـفـوا فــيـه كــونــوا كـــالـــجـبـال الـــّرواســـخ فــي امــر  وعـــرج مــن اراد الـ
ـودودõ (184) قـــل يـــا مـــطلع االعـــراض دع االغـــماض ثـــّم انـــطق بـــالـــحّق بـــني  ـز الــ ـعزيـ ـكم الـ ــ ربّ
الخــلق تــاهلل قــد جــرت دمــوعــي عــلى خــدودي بــما اراك مــقبالً الــى هــواك ومــعرضــاً عــّمن خــلقك 
وســــّواك اذكــــر فــــضل مــــوالك اذ ربّــــيناك فــــي الــــّليالــــي وااليّــــام لخــــدمــــة االمــــر اتّــــق اهلل وكــــن مــــن 
الــتّآئــبنيõ هــبني اشــتبه عــلى الــنّاس امــرك هــل يشــتبه عــلى نــفسك خــف عــن اهلل ثــّم اذكــر اذ 
كــنت قــآئــماً لــدى الــعرش وكــتبت مــا الــقيناك مــن ايــات اهلل املــهيمن املــقتدر الــقديــرõ ايّــاك ان 
تـمنعك الحـميّة عـن شـطر االحـديّـة تـوجّــــه الـيه وال تـخف مـن اعـمالـك انّـه يـغفر مـن يـشآء بـفضل 
مــــن عــــنده ال الــــه االّ هــــو الــــغفور الــــكريــــمõ انّــــما نــــنصحك لــــوجــــه اهلل ان اقــــبلت فــــلنفسك وان 
اعــرضــت اّن ربّــك غــنيّ عــنك وعــن الّــذيــن اتّــبعوك بــوهــم مــبنيõ قــد اخــذ اهلل مــن اغــواك فــارجــع 
 õالــيه خــاضــعاً خــاشــعاً مــتذلّـــالً انّــه يــكفّر عــنك ســيّئاتــك اّن ربّــك لــهو الــتّّواب الــعزيــز الــرّحــيم
(185) هـذا نـصح اهلل لـو انـت مـن الـّسامـعنيõ هـذا فـضل اهلل لـو انـت مـن املـقبلنيõ هـذا ذكـر 
اهلل لــو انــت مــن الــّشاعــريــنõهــذا كــنز اهلل لــو انــت مــن الــعارفــنيõ (186) هـــذا كـــتاب اصـــبح 
 õقـل انّـه ملـطلع عـلم اهلل لـو انـتم تـعلمون õمـصباح الـقدم لـلعالـم وصـراطـه االقـوم بـني الـعاملـني
ومشرق اوامر اهلل لو انتم تعرفونõ (187) ال تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله انّا  
نـــهيناكـــم عـــن ذلـــك نـــهياً عـــظيماً فـــي الـــكتاب كـــونـــوا مـــظاهـــر الـــعدل واالنـــصاف بـــني الـــّسموات 
واالرضــنيõ (188) مـن قـتل نـفساً خـطأً فـله ديـة مسـّلمة الـى اهـلها وهـي مـائـة مـثقال مـن الـّذهـب 
اعـملوا بـما امـرتـم بـه فـي الـّلوح وال تـكونـّن مـن املـتجاوزيـنõ(189)  يــا اهــل املــجالــس فــي الــبالد 
اخـتاروا لـغة مـن الـّلغات لـيتكّلم بـها مـن عـلى االرض وكـذلـك مـن الخـطوط ان اهلل يـبنّي لـكم مـا 
يـــنفعكم ويـــغنيكم عـــن دونـــكم انّـــه لـــهو الـــفّضال الـــعليم الـــخبيرõ هـــذا ســـبب االتّـــحاد لـــو انـــتم 
تــعلمونõ والــعّلة الــكبرى لــالتّــفاق والــتّمّدن لــو انــتم تــشعرونõ انّــا جــعلنا االمــريــن عــالمــتني 
لــبلوغ الــعالــم االّول وهــو االّس االعــظم نــزّلــناه فــي الــواح اخــرى والــثّانــي نــزّل فــي هــذا الــّلوح 
الـبديـعõ (190) قـد حـرّم عـليكم شـرب االفـيون انّـا نـهيناكـم عـن ذلـك نـهياً عـظيماً فـي الـكتاب 
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ملحقات للكتاب األقدس

اشـتملت بـعض األلـواح املـباركـة الّـتي أنـزلـها حـضرة بـهاء اهلل بـعد الـكتاب األقـدس عـلى آيـات 
مــتّممة ألحــكام ذلــك الــكتاب املــبني، وقــد نُشــر مــعظمها فــي "مجــموعــة مــن ألــواح حــضرة بــهاء 
اهلل نــزّلــت بــعد الــكتاب األقــدس". ونــعيد نشــر بــعض هــذه الــنّصوص املــقّدســة فــي الــّصفحات 
الـــتّالـــية وهـــي: نـــبذة مـــن لـــوح اإلشـــراقـــات، والـــّصلوات الـــثاّلث املـــنّوه عـــنها فـــي رســـالـــة "ســـؤال 

وجواب"، وكذلك صالة امليّت.

لوح اإلشراقات
(اإلشراق الثَّامن)

قــد ســطرت فــي هــذا الــحني مــن الــقلم األعــلى هــذه الجــملة وتــعّد مــن الــكتاب األقــدس. وهــي 
أن أمـور املـّلة مـعّلقة ومـنوطـة بـرجـال بـيت الـعدل اإللـهي. أولـئك أمـناء اهلل بـني عـباده ومـطالـع 
األمــــر فــــي بــــالده. يــــا حــــزب اهلل إّن مــــربّــــي الــــعالــــم هــــو الــــعدل ألنّــــه حــــائــــز لــــركــــني املــــجازاة 
واملــكافــاة. وهــذان الــرّكــنان هــما الــينبوعــان لــحياة أهــل الــعالــم. وبــما أّن كــّل يــوم يــقتضي 
أمــراً وكــّل حــني يســتدعــي حــكمًة فــلذلــك تــرجــع األمــور إلــى بــيت الــعدل لــيقّرر مــا يــراه مــوافــقاً 
ملـــقتضى الـــوقـــت. والّـــذيـــن يـــقومـــون عـــلى خـــدمـــة األمـــر لـــوجـــه اهلل أولـــئك مـــلهمون بـــاإللـــهامـــات 
الـــغيبيّة اإللـــهيّة. وقـــد فـــرض عـــلى الـــكّل إطـــاعـــتهم واألمـــور الـــّسياســـيّة كـــّلها تـــرجـــع إلـــى بـــيت 
الــــعدل. وأمــــا الــــعبادات فــــإلــــى مــــا أنــــزلــــه اهلل فــــي الــــكتاب. يــــا أهــــل الــــبهاء كــــنتم وال زلــــتم 
مــشارق مــحبّة اهلل ومــطالــع عــنايــته فــال تــدنّــسوا ألــسنتكم بســّب أحــٍد ولــعنه وغــّضوا أبــصاركــم 
 .أظهــروا مــا عــندكــم فــإْن قُـــبل فــاملــقصود حــاصــل وإالّ فــالــتّعرض بــاطــل .عــّما ال يــليق بــها
ذروه بـنفسه مـقبلني إلـى اهلل املـهيمن الـقيّوم. وال تـكونـوا سـبباً لحـزن أحـٍد فـضالً عـن الـفساد 
والـــنّزاع عـــسى أن تـــتربّـــوا فـــي ظـــّل ســـدرة الـــعنايـــة اإللـــهيّة وتـــعملوا بـــما أراد اهلل كـــّلكم أوراق 

شجرٍة واحدٍة وقطرات بحٍر واحٍد. [مترجم]
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الّصالة الكبرى
تؤدى مرّة في كّل أربع وعشرين ساعة.

(هو املنزل الغفور الرّحيم)

لــلمصّلي أن يــقوم مــقبالً إلــى اهلل وإذا قــام واســتقّر فــي مــقامــه يــنظر إلــى الــيمني والــّشمال كــمن 
ينتظر رحمة رّبه الرّحمن الرّحيم.  ثّم يقول:

يــا إلــه األســمآء وفــاطــر الــّسمآء أســئلك بــمطالــع غــيبك الــعليّ األبــهى بــأن تــجعل صــلوتــي نــاراً 
.لتحرق حجباتي اّلتي منعتني عن مشاهدة جمالك ونوراً يدّلني إلى بحر وصالك

ثّم يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعالى ويقول:

يـا مـقصود الـعالـم ومـحبوب األمـم تـرانـي مـقبالً إلـيك مـنقطعاً عـّما سـواك مـتمّسكاً بـحبلك الّـذي 
بحـركـته تحـرّكـت املـمكنات. أي رّب أنـا عـبدك وابـن عـبدك. أكـون حـاضـراً قـائـماً بـني أيـادي 
مــــشيّتك وإرادتــــك ومــــا أريــــد إالّ رضــــآئــــك. أســــئلك ببحــــر رحــــمتك وشــــمس فــــضلك بــــأن تــــفعل 
بـــعبدك مـــا تـــحّب وتـــرضـــى. وعـــزّتـــك املـــقّدســـة عـــن الـــذّكـــر والـــثّنآء كـــّل مـــا يظهـــر مـــن عـــندك هـــو 
مــقصود قــلبي ومــحبوب فــؤادي. إلــهي إلــهي ال تــنظر إلــى آمــالــي وأعــمالــي بــل إلــى إرادتــك 
الّــتي أحــاطــت الــّسموات واألرض. واســمك األعــظم يــا مــالــك األمــم مــا أردت إالّ مــا أردتــه وال 

.أحّب إالّ ما تحّب

ثّم يسجد ويقول:

.سبحانك من أن توصف بوصف ما سواك أو تعرف بعرفان دونك

ثّم يقوم ويقول:

أي رّب فـاجـعل صـلوتـي كـوثـر الـحيوان لـيبقى بـه ذاتـي بـدوام سـلطنتك ويـذكـرك فـي كـّل عـالـم 
.من عواملك

ثّم يرفع يديه للقنوت مرّة أخرى ويقول:

يـا مـن فـي فـراقـك ذابـت الـقلوب واألكـباد وبـنار حبّك اشـتعل مـن فـي الـبالد أسـئلك بـاسـمك الّـذي 
بـه سخّـــرت اآلفـاق بـأن ال تـمنعني عـما عـندك يـا مـالـك الـرّقـاب. أي رّب تـرى الـغريـب سـرع إلـى 
وطــنه األعــلى ظــّل قــباب عــظمتك وجــوار رحــمتك والــعاصــي قــصد بحــر غــفرانــك والــذّلــيل بــساط 
عـزّك والـفقير أفـق غـنآئـك. لـك األمـر فـيما تـشآء. أشهـد أنّـك أنـت املحـمود فـي فـعلك واملـطاع 

.في حكمك واملختار في أمرك
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ثّم يرفع يديه ويكبّر ثلث مرات ثّم ينحني للرّكوع هلل تبارك وتعالى ويقول:

يـــا إلـــهي تـــرى روحـــي مهـــتزّاً فـــي جـــوارحـــي وأركـــانـــي شـــوقـــاً لـــعبادتـــك وشـــغفاً لـــذكـــرك وثـــنآئـــك 
ويشهـد بـما شهـد بـه لـسان أمـرك فـي مـلكوت بـيانـك وجـبروت عـلمك. أي رّب أحـّب أن أسـئلك 
فـــي هـــذا املـــقام كـــّل مـــا عـــندك إلثـــبات فـــقري وإعـــآلء عـــطآئـــك وغـــنآئـــك وإظـــهار عجـــزي وإبـــراز 

.قدرتك واقتدارك

ثّم يقوم ويرفع يديه للقنوت مرّة بعد أخرى ويقول:

ال إلـه إالّ أنـت الـعزيـز الـوهّــاب. ال إلـه إالّ أنـت الـحاكـم فـي املـبدء واملـآب. إلـهي إلـهي عـفوك 
شـّجعني ورحـمتك قـّوتـني ونـدآئـك أيـقظني وفـضلك أقـامـني وهـدانـي إلـيك وإالّ مـا لـي وشـأنـي 
ألقــوم لــدى بــاب مــديــن قــربــك أو أتــوجّـــــه إلــى األنــوار املشــرقــة مــن أفــق ســمآء إرادتــك. أي ربّ 
تـرى املـسكني يـقرع بـاب فـضلك والـفانـي يـريـد كـوثـر الـبقآء مـن أيـادي جـودك. لـك األمـر فـي 

.كّل األحوال يا مولى األسمآء ولي التّسليم والرّضآء يا فاطر الّسمآء

ثّم يرفع يديه ثلث مرّات ويقول:

.اهلل أعظم من كّل عظيم

ثّم يسجد ويقول:

ســبحانــك مــن أن تــصعد إلــى ســمآء قــربّــك أذكــار املــقّربــني أو أن تــصل إلــى فــنآء بــابــك طــيور 
أفـئدة املخـلصني. أشهـد أنّـك كـنت مـقّدسـاً عـن الـّصفات ومـنزّهـاً عـن األسـمآء ال إلـه إالّ أنـت 

.العليّ األبهى

ثّم يقعد ويقول:

أشهــد بــما شهــدت األشــيآء واملــأل األعــلى والــجنّة الــعليا وعــن ورآئــها لــسان الــعظمة مــن األفــق 
األبـهى أنّـك أنـت اهلل ال إلـه إالّ أنـت والّـذي ظهـر إنّـه هـو السّـــــّر املـكنون والـرّمـز املخـزون الّـذي بـه 
اقـترن الـكاف بـركـنه الـنّون. أشهـد أنّـه هـو املسـطور مـن الـقلم األعـلى واملـذكـور فـي كـتب اهلل 

.رّب العرش والثّرى
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ثّم يقوم مستقيماً ويقول:

يــا إلــه الــوجــود ومــالــك الــغيب والــّشهود تــرى عــبراتــي وزفــراتــي وتــسمع ضــجيجي وصــريــخي 
وحـنني فـؤادي. وعـزّتـك اجـتراحـاتـي أبـعدتـني عـن الـتّقرّب إلـيك وجـريـراتـي مـنعتني عـن الـورود 
فــــي ســــاحــــة قــــدســــك. أي رّب حــــبّك أضــــنانــــي وهجــــرك أهــــلكني وبــــعدك أحــــرقــــني. أســــئلك 
بـــموطئ قـــدمـــيك فـــي هـــذا الـــبيدآء وبـــلبّيك لـــبّيك أصـــفيآئـــك فـــي هـــذا الـــفضآء وبـــنفحات وحـــيك 

.ونسمات فجر ظهورك بأن تقّدر لي زيارة جمالك والعمل بما في كتابك

ثّم يكبّر ثلث مرات ويركع ويقول:

لـك الحـمد يـا إلـهي بـما أيّـدتـني عـلى ذكـرك وثـنآئـك وعـرّفـتني مشـرق آيـاتـك وجـعلتني خـاضـعاً 
.لربوبيّتك وخاشعاً أللوهيّتك ومعترفاً بما نطق به لسان عظمتك

ثّم يقوم ويقول:

إلـهي إلـهي عـصيانـي أنـقض ظهـري وغـفلتي أهـلكتني. كـّلما أتـفّكر فـي سـوء عـملي وحـسن 
عـملك يـذوب كـبدي ويـغلي الـّدم فـي عـروقـي. وجـمالـك يـا مـقصود الـعالـم إّن الـوجـه يسـتحي 
أن يــتوجّـــــه إلــيك وأيــادي الــرّجــآء تخجــل أن تــرتــفع إلــى ســمآء كــرمــك. تــرى يــا إلــهي عــبراتــي 
تــمنعني عــن الــذّكــر والــثّنآء يــا رّب الــعرش والــثّرى. أســئلك بــآيــات مــلكوتــك وأســرار جــبروتــك 
بــــأن تــــعمل بــــأولــــيآئــــك مــــا يــــنبغي لــــجودك يــــا مــــالــــك الــــوجــــود ويــــليق لــــفضلك يــــا ســــلطان الــــغيب 

.والّشهود

ثّم يكبّر ثلث مرّات ويسجد ويقول:

 .لـك الحـمد يـا إلـهنا بـما أنـزلـت لـنا مـا يـقّربـنا إلـيك ويـرزقـنا كـّل خـير أنـزلـته فـي كـتبك وزبـرك
.إنّك أنت العزيز العالّم .أي رّب نسئلك بأن تحفظنا من جنود الظّنون واألوهام

ثّم يرفع رأسه ويقعد ويقول:

أشهــد يــا إلــهي بــما شهــد بــه أصــفيآئــك واعــترف بــما اعــترف بــه أهــل الــفردوس األعــلى والــجنّة 
.امللك وامللكوت لك يا إله العاملني .العليا واّلذين طافوا عرشك العظيم
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الّصالة الوسطى
تؤدى يومياً في الّصباح والزّوال واملساء

ومن أراد أن يصّلي له أن يغسل يديه وفي حني الغسل يقول:

إلـهي قـوِّ يـدي لـتأخـذ كـتابـك بـاسـتقامـة ال تـمنعها جـنود الـعالـم ثـّم احـفظها عـن الـتّصرّف فـيما 
.إنّك أنت املقتدر القدير  .لم يدخل في ملكها

وفي حني غسل الوجه يقول:

.نّوره بأنوار وجهك ثّم احفظه عن التّوّجه إلى غيرك .أي ربِّ وّجهت وجهي إليك

وبعد له أن يقوم متوّجهاً إلى القبلة ويقول:

شهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ هـو. لـه األمـر والخـلق. قـد أظهـر مشـرق الـظّهور ومـكّلم الـطّور الّـذي 
بـه أنـار األفـق األعـلى ونـطقت سـدرة املـنتهى وارتـفع الـنّدآء بـني األرض والـّسمآء قـد أتـى املـالـك 

.املُلك وامللكوت والعزّة والجبروت هلل مولى الورى ومالك العرش والثّرى

ثّم يركع ويقول:

.سبحانك عن ذكري وذكر دوني ووصفي ووصف من في الّسموات واألرضني

ثّم يقوم للقنوت ويقول:

.يا إلهي ال تخيّب من تشبّث بأنامل الرّجآء بأذيال رحمتك وفضلك يا أرحم الرّاحمني

ثّم يقعد ويقول:

أشهـد بـوحـدانـيّتك وفـردانـيّتك وبـأنّـك أنـت اهلل ال إلـه إالّ أنـت. قـد أظهـرت أمـرك ووفـيت بعهـدك 
وفــتحت بــاب فــضلك عــلى مــن فــي الــّسموات واألرضــني. والــّصالة والسّــــــالم والــتّكبير والــبهآء 
عــلى أولــيآئــك الّــذيــن مــا مــنعتهم شــئونــات الخــلق عــن اإلقــبال إلــيك وأنــفقوا مــا عــندهــم رجــآء مــا 

.إنّك أنت الغفور الكريم .عندك

:  شهد اهلل أنّه ال إله إالَّ هو املهيمن القيّوم، 1وإذا شآء املصّلي قراءة
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بدالً من اآلية الكبيرة فذلك يكفي، وكذلك يكفي في القعود تالوة:

الّصالة الّصغرى
تُقرأ مرّة كّل أربع وعشرين ساعة، حني الزّوال:

أشهـــد يـــا إلـــهي بـــأنّـــك خـــلقتني لـــعرفـــانـــك وعـــبادتـــك. أشهـــد فـــي هـــذا الـــحني بعجـــزي وقـــّوتـــك 
.ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم .وضعفي واقتدارك وفقري وغنآئك

صالة امليّت

يقرء في القنوت:

يـا إلـهي هـذا عـبدك وابـن عـبدك الّــذي آمـن بـك وبـآيـاتـك وتـوجّــــه إلـيك مـنقطعاً عـن سـواك. إنّـك 
أنـت أرحـم الـرّاحـمني. أسـئلك يـا غـفّار الـذنـوب وسـتّار الـعيوب بـأن تـعمل بـه مـا يـنبغي لـسمآء 
جــودك وبحــر إفــضالــك وتــدخــله فــي جــوار رحــمتك الــكبرى الّــتي ســبقت األرض والــّسمآء. ال 

.إله إالّ أنت الغفور الكريم

2وبعد يشرع في التّكبيرات

 .في األّول: إنّا كلٌّ هلل عابدون
 .وفي الثّاني:  إنّا كلٌّ هلل ساجدون
 .وفي الثّالث:  إنّا كلٌّ هلل قانتون
 .وفي الرّابع:  إنّا كلٌّ هلل ذاكرون

   .وفي الخامس: إنّا كلٌّ هلل شاكرون
   .وفي الّسادس: إنا كلٌّ هلل صابرون

كّل منها تسع عشرة مرّة.

وفي النّساء يقول: هذه أمتك وابنة أمتك إلى آخر.

2. بعد تالوة كّل تكبيرة "اهلل أبهى" يجب تالوة كّل من األذكار الستة، تسع عشرة مرّة.
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سؤال وجواب

1.سؤال:بخصوص العيد األعظم.
جــــواب:يــــبدأ الــــعيد األعــــظم فــــي عــــصر الــــيوم الــــثّالــــث عشــــر مــــن الّشهــــر الــــثّانــــي مــــن الــــتّقويــــم 

البياني، والعمل في األّول، والتّاسع، والثّاني عشر من أيّامه حرام.

2.سؤال:بخصوص عيد املولدين.
جــواب:كــان املــولــد األقــدس األبــهى فــي فجــر الــيوم الــثّانــي مــن شهــر املحــرّم، أمّــا مــولــد املبشّــــــر 

فقد كان في اليوم األّول منه.  واليومان عند اهلل بُحسبان يوم واحد.

3.سؤال:بخصوص آيتي الزّواج.
جواب:للرجال: "إنّا كلٌّ هلل راضون"، وللنّساء: "إنّا كلٌّ هلل راضيات".

4.سـؤال:إذا سـافـر شـخص دون أن يـعنّي مـيقاتـاً لـعودتـه، أي مـّدة غـيابـه، فـما حُـــكم زوجـته إذا 
انقطعت أخباره وفُقد أثره؟

جـــواب:إن كـــان قـــد تـــرك حـــكم األقـــدس مـــع عـــلمه بـــه، فـــلزوجـــته أن تـــتربّـــص عـــامـــاً كـــامـــالً، لـــها 
الـخيار بـعده فـي األخـذ بـاملـعروف أو اتّـخاذ زوج آخـر.  وإن لـم يـكن عـلى عـلم بـُحكم الـكتاب، 
فـعلى زوجـته الـّصبر حـتّى يُظهـر اهلل مـصير زوجـها.  واملـقصود بـاملـعروف فـي هـذا املـقام هـو 

االصطبار.

5.سـؤال:بـخصوص اآليـة املـباركـة "إنّـا ملّا سـمعنا ضـجيج الـذّّريّـات فـي األصـالب زدنـا 
ضعف ما لهم ونقصنا من األخرى".

جــواب:قــّسمت املــواريــث فــي كــتاب اهلل إلــى ألــفني وخــمسمائــة وعشــريــن ســهماً، وهــو املــضاعــف 
املشـترك األصـغر لـألعـداد مـن الـواحـد إلـى التّسعة.  وقُـّسمت هـذه األسـهم عـلى سـبع طـبقات مـن 
الــورّاث، كــما هــو مــذكــور فــي الــكتاب.  فــما يـخّص الـذّّريّــة مـثالً مــساٍو فــي مــقداره لحــرف الــّطاء، 
أي تـسع حـصص، كـلٌّ مـنها سـتون سـهماً، مجـموعـها خـمسمائـة وأربـعون سـهماً.  وقـولـه تـعالـى: 
"زِْدنــا ضِـــــــْعَف مــا لــهم" يــــعني زيــــادة نــــصيب الــــذّّريّــــة بــــمقدار تــــسع حــــصص أخــــرى، فــــيكون 
مجـموع نـصيبهم ثـمانـي عشـرة حّصة كلٌّ مـنها ستّون سهماً، وتُـنقص هـذه الزّيادة مـن حـصص 
ســائــر الــورثــة.  فــمثالً: قــد نُــّزل فــي الــكتاب أن "لـألزواج مـن كـتاب الـحاء عـلى عـدد الـتّآء 
والـفآء" أي ثــمانــي حــصص كــلٌّ مــنها ســتّون ســهماً مجــملها أربــعمائــة وثــمانــون ســهماً، بــينما 
تـــرتّــــب عـــلى إعـــادة تـــقسيم الـــحصص، إنـــقاص حـــّصة ونـــصف مـــن نـــصيب األزواج أي تـــسعني 
سـهماً أضـيفت إلـى نـصيب الـذّّريّـة، وكـذلـك الـحال مـع بـاقـي طـبقات الـورّاث، حـتّى بـلغ مـقدار مـا 

انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الذّّرّية.
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6.سؤال:فيما يخّص ميراث األّخ، هل يرث األّخ الّشقيق فقط أم يرث األّخ ألب كان أو ألّم؟
جــواب:إن كــان األّخ ألب نــال حــّقه كــما هــو مــذكــور فــي الــكتاب، وإن كــان ألّم يــرجــع ثــلث حــّقه 

إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان، وكذلك حكم األخت.

7.سـؤال:مـن املـقّرر فـي بـاب اإلرث أنّـه عـند عـدم وجـود ذّّريّـة، يـرجـع نـصيبها إلـى بـيت الـعدل، 
فهــــل عــــند عــــدم وجــــود أّي مــــن الــــطّبقات األخــــرى كــــاألب أو األّم أو األّخ أو األخــــت أو املــــعّلم 

يرجع نصيبها إلى بيت العدل أيضاً أم أّن لها حكماً آخر؟
جـــواب:فـــي اآليـــة املـــباركـــة مـــا يـــكفي، فـــقولـــه تـــعالـــى: "مــن مــات ولــم يــكن لــه ذّريّــة تــرجــع 
حـقوقـهم إلـى بـيت الـعدل" إلــى آخــر اآليــة، وقــولــه: "الّـذي لـه ذّريّـة ولـم يـكن مـا دونـها 
عــّما حُــــّدد فــي الــكتاب يــرجــع الــثّلثان مــّما تــركــه إلــى الــذّّريّــة والــثّلث إلــى بــيت 
الــعدل" إلـــى آخـــر اآليـــة، يـــعني عـــند عـــدم وجـــود الـــذّّريّـــة يـــرجـــع نـــصيبها فـــي الـــتّركـــة إلـــى بـــيت 
الــــعدل، وعــــند وجــــود الــــذّّريّــــة وعــــدم وجــــود أّي مــــن الــــطّبقات األخــــرى يــــؤول ثــــلثا نــــصيبها إلــــى 
الـذّّريّـة والـثّلث اآلخـر إلـى بـيت الـعدل.  ويسـري هـذا الـُحكم عـند عـدم وجـود الـكّل أو الـبعض، 
فـعند عـدم وجـود أّي مـن الـورّاث اآلخـريـن يـؤول ثـلثا نـصيبه إلـى الـذّّريّـة وثـلثه اآلخـر إلـى بـيت 

العدل.

8.سؤال:في خصوص نصاب حقوق اهلل.
جــواب:نــصاب حــقوق اهلل هــو تــسعة عشــر مــثقاالً مــن الــذّهــب، يــعني بــعد أن تــبلغ الــنّقود هــذا 
املــــقدار تــــجب فــــيها حــــقوق اهلل.  وتــــجب حــــقوق اهلل فــــي ســــائــــر األمــــوال إذا بــــلغت قــــيمتها، ال 
عــددهــا، هــذا املــقدار.  وتــجب حــقوق اهلل مــرّة واحــدة.  فــمثالً: إذا امــتلك شــخص ألــف مــثقال 
مــن الــذّهــب، وأّدى عــنها حــقوق اهلل، فــال تــترتّــب حــقوق اهلل عــلى هــذا املــال مــرّة أخــرى، وإنــما 
تـجب عـلى مـا يـزيـد عـليه مـن جـرّاء تـجارة أو مـعامـلة أو مـا شـاكـلهما، ومـتى بـلغت الـزّيـادة، أي 
الــّربــح، حــّد الــنّصاب وجــب الــعمل بــما حــكم بــه اهلل، إالّ إذا انــتقل أصــل املــال إلــى يــد أخــرى، 
إذن تــتعّلق بــه الــحقوق كــما تــعّلقت أّول مــرّة.  لــقد جــاء فــي آثــار الــنّقطة األولــى أّن حــقوق اهلل 
كنى ومـــتاع  واجـــبة عـــلى كـــّل مـــا يـــملكه املـــرء، ولـــكن فـــي هـــذا الـــظّهور األعـــظم أعـــفينا دار الـــسُّ

البيت، بقدر ما تدعو إليه الحاجة منها.

9.سؤال:أي االلتزامات أولى باألداء: حقوق اهلل، أو دين امليّت، أو تجهيزه ودفنه؟
جـــواب: تـــجهيز املـــيّت ودفـــنه مُــــقّدم، يـــليه أداء الـــّديـــن ثـــّم أخـــذ حـــقوق اهلل.  وإذا لـــم يـــكِف مـــال 

امليّت للوفاء بديونه، يُقّسم ما بقي منه على الّديون بنسبة مقاديرها.

10.سؤال:نهى الكتاب األقدس عن حلق الرّأس، وأَمرَت به سورة الحجّ.
جــواب:الــكّل مــأمــور بــاتّــباع الــكتاب األقــدس، كــّل مــا أنــزل فــيه هــو حُـــــكم اهلل بــني الــعباد، وقــد 

أعفي القاصدون إلى البيت من حلق الرّأس.
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11.ســــؤال:إذا جــــامــــع الــــرّجــــل زوجــــته أثــــناء ســــنة االصــــطبار، ثــــّم تجــــّدد الــــنّفور بــــينهما، فهــــل 
يــبدءان الــّسنة مــن جــديــد، أم تــدخــل األيّــام الــّسابــقة عــلى الجــماع فــي حــساب الــّسنة.  وهــل 

يجب تربّص بعد الطّالق؟
جــواب:إذا تــحّققت األلــفة بــني الــّزوجــني أثــناء ســنة االصــطبار فــُحكم الــّزواج ثــابــت، والــعمل بــُحكم 
الــكتاب واجــب، وإذا انــقضت أيّـــام االصــطبار ووقــع مــا حــكم بــه اهلل فــال لــزوم لــلتربّـــص.  وجــماع 
الرّجل بامرأته أثناء االصطبار حرام، وعلى من يقترفه أن يستغفر اهلل، ويدفع تسعة عشر مثقاالً 

من الّذهب لبيت العدل جزاء ما فعل.

12.سـؤال:إذا وقـع كـره بـني الـزّوجـني عـقب تـالوة آيـتي الـزّواج، ودفـع املهـر، هـل يـجوز الـطّالق 
من دون اصطبار أم ال؟

جـــواب:إذا أريـــد الـــطّالق بـــعد تـــالوة اآليـــتني ودفـــع املهـــر، قـــبل الـــّدخـــول، جـــاز الـــطّالق، وال لـــزوم 
أليّام االصطبار، ولكن ال يجوز استرداد املهر.

13.ســؤال:هــل يُــعّلق الــزّواج عــلى رضــا األبــويــن لــكّل مــن الــرّجــل واملــرأة، أم يــكفي مــن طــرف 
واحد؟ وهل البكر وغير البكر في ذلك سواء؟

جـواب:الـزّواج مـعّلق عـلى رضـا األب واألم لـكّل مـن الـرّجـل واملـرأة، والـبكر وغـير الـبكر فـي ذلـك 
سواء.

14.ســؤال:نــزّل األمــر بــالــتّوجّـــــه فــي الــّصالة شــطر الــقبلة، فــإلــى أّي وجــهة يــجب الــتّوجّـــــه عــند 
تالوة األذكار؟

جــــواب:حُـــــــكم الــــقبلة ثــــابــــت فــــي الــــّصالة، أمــــا لــــتالوة األذكــــار فيجــــري مــــا أنــــزلــــه الــــرّحــــمن فــــي 
الفرقان: "أينما توّلوا فثّم وجه اهلل".

15.سؤال:بخصوص الذِّكر في "مشرق األذكار في األسحار".
جـــواب:مـــع أّن كـــلمة األســـحار ذكـــرت فـــي كـــتاب اهلل، لـــكن الـــذِّكـــر فـــي األســـحار، وعـــند طـــلوع 

الفجر، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الّشمس، وحتّى بعد ذلك بساعتني، مقبول عند اهلل.

16.سـؤال:هـل يـنطبق حُــــكم حـمل الـجنائـز، حـيث يـتفّضل "حـرّم عـليكم نـقل املـيّت أزيـد مـن 
مسافة ساعة من املدينة" على البّر والبحر معاً؟

جـواب:يسـري الـُحكم عـلى الـبّر والبحـر عـلى الـّسواء، وسـيّان كـانـت سـاعـة فـي سـفينة بـخاريّـة، 
أو فــي ســّكة حــديــديّــة، فــاملــقصود مــّدة ســاعــة بــأّي واســطة كــانــت، ولــكن الــتّعجيل بــدفــن املــيّت 

أحّب وأولى.
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17.سؤال:ما ُحكم الّلْقطة إن كانت شيئاً مفقوداً؟
جـواب:إن وجـدت الـّلْقطة فـي مـديـنة فـليناِد مـناٍد بـالـخبر مـرّة، فـإن ظهـر صـاحـبها سُـــــّلمت إلـيه، 
وإالّ فـانـتظار سـنة، فـإن ظهـر صـاحـبها تسـّلم املـال بـعد دفـع مـصروف املـنادي، فـإن مـّر الـعام 
ولــم يظهــر لــلمال صــاحــب جــاز الــتّصرّف فــيه.  وإذا كــانــت الــّلقطة أقــّل مــن مــصروف املــنادي، 
أو مــثله، فــانــتظار يــوم بــعد الــعثور عــليها، فــإن لــم يظهــر صــاحــبها جــاز الــتّصرّف فــيها.  أمــا 
إذا وجـدت الـّلقطة فـي صحـراء فـانـتظار ثـالثـة أيّـام، فـإن لـم يُـعرف لـها صـاحـب جـاز الـتّصرّف 

فيها.

18.ســؤال:فــي خــصوص الــوضــوء، إذا قــصد شــخص الحــّمام مــثالً: وغســل تــمام بــدنــه، فهــل 
عليه مع ذلك أن يتوّضأ أم ال؟

جواب:يجب إعمال ُحكم الوضوء في كّل األحوال.

19.سـؤال:بـفرض أّن شـخصاً عـزم عـلى تـرك وطـنه ولـم تـقبل زوجـته ذلـك، ووصـل الـخالف حـدّ 
الــطّالق، واســتغرق اإلعــداد لــلّسفر ســنة كــامــلة، فهــل تُحســب هــذه املــّدة مــن أيّــام االصــطبار، 

أم يبدأ حساب سنة االصطبار من يوم افتراق الزّوجني؟
جــواب:أصــل الــحساب مــن يــوم الــفراق، فــإذا افــترق الــزّوجــان قــبل الــّسفر بــسنة ولــم يــتضّوع 
بــــينهما عَـــــرْف املــــحبّة، يــــتّم الــــطّالق، وإالّ يــــبدأ الــــحساب مــــن يــــوم الــــّسفر إلــــى انــــقضاء ســــنة 

بالّشروط املنزّلة في الكتاب األقدس.

20.سؤال:بخصوص سّن البلوغ في التّكاليف الّشرعيّة؟
جواب:سّن البلوغ الخامسة عشرة، للنّساء والرّجال على الّسواء.

21.ســؤال:بــشأن اآليــة املــباركــة "فـي األسـفار إذا نـزلـتم واسـترحـتم املـقام األمـن مـكان 
كّل صلوة سجدة واحدة".

جــواب:هــذه الّسجــدة هــي قــضاء الــّصالة الّـــتي فــاتــت أثــناء الحــركــة فــي مــواقــع غــير مــأمــونــة.  
أمّــا إذا حـّل وقـت الـّصالة وكـان املـسافـر مسـتريـحاً وفـي مـكان آمـن، وجـب أداؤهـا فـي وقـتها، 

وُحكم القضاء يسري في الّسفر والحضر على الّسواء.

22.سؤال:بخصوص تعيني مّدة الّسفر.
جواب:يتعنّي الّسفر بتسع ساعات من الّساعات اآلليّة.  وإن توّقف املسافر بمكان، وتوّقع أن 
يــطول تــوقّـــفه شهــراً بــيانــياً، وجــب عــليه الــّصوم.  وإن قــُصر تــوقّـــفه عــن شهــر فــال صــوم عــليه.  
وإن ورد أثـــناء الـــّصوم مـــكانـــاً تـــوقّـــع أن يـــقيم فـــيه شهـــراً حســـب تـــقويـــم الـــبيان، كـــان لـــه إفـــطار 
ثـالثـة أيّـام، يـصوم بـعدهـا مـا بـقي مـن الـّصوم.  وإن بـلغ مـوطـنه الـّدائـم، وجـب عـليه الـّصوم مـن 

اليوم األّول لوروده.
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23.سؤال:بشأن جزاء الزّاني والزّانية.
جـواب:فـي املـرّة األولـى يـكون الجـزاء تـسعة مـثاقـيل مـن الـذّهـب، وفـي املـرّة الـثّانـية ثـمانـية عشـر 
مـــثقاالً، وفـــي املـــرّة الـــثّالـــثة ســـتّة وثـــالثـــني مـــثقاالً، وهـــكذا يُـــضاعـــف الجـــزاء فـــي كـــّل مـــرّة تـــالـــية.  

·واملثقال يعادل تسعة عشر "نُُخْد" كما نزّل في البيان. 

24.سؤال:بخصوص الّصيد.
جـواب:تـدخـل الـوسـائـل األخـرى، كـالـبنادق، والـّسهام، وغـيرهـا مـن آالت الـّصيد فـي حُــــكم قـولـه 
تـعالـى: "اذا ارسـلتم الـجوارح ..." إلـى آخـر اآليـة، ولـكن يُحـرّم أكـل الـّصيد إذا اسـتخدمـت 

فيه الفخاخ ومات الّصيد قبل الوصول إليه.

25.سؤال:بخصوص الحجّ.
جواب:الحجّ ألحد البيتني املباركني واجب، والخيار متروك لعازم الحجّ.

26.سؤال:بخصوص املهر.
جواب:املقصود من االقتناع بالّدرجة األولى في املهر هو تسعة عشر مثقاالً من الفّضة.

27.سؤال:بشأن اآلية املباركة: "وإن أتاها خبر املوت ..." إلى آخر اآلية.
جواب:املراد من لبث "أشهر معدودات" هو تسعة أشهر.

28.سؤال:استُفسر مجّدداً عن سهم املعّلم في امليراث.
جــواب:إذا كــان املــعّلم مــتوفــياً يــرجــع ثــلث ســهمه إلــى بــيت الــعدل ويــرجــع الــثّلثان اآلخــران إلــى 

ذّريّة امليّت، ال املعّلم.

29.سؤال:استُفِسر مجّدداً عن الحجّ.
جـواب:املـقصود بـحجّ الـبيت املـفروض عـلى الـرّجـال هـو الـبيت األعـظم فـي بـغداد، وبـيت الـنّقطة 
األولـــــى فـــــي شـــــيراز، والـــــحجّ إلـــــى أّي مـــــنهما يـــــكفي.  فـــــليقصد الـــــحّجاج الـــــبيت األقـــــرب إلـــــى 

بلدهم.

30.سؤال:بشأن اآلية املباركة: "من اتّخذ بكراً لخدمته ال بأس".
جـواب:ملـحض الخِــــدمـة، مـثل األعـمال الّــتي يـقوم بـها غـيرهـا مـن الخـدم عـادة، كـباراً وصـغاراً، 
فــي مــقابــل أجــر.  ولهــذه الــبكر مــتى أرادت الــزّواج الحــّريّــة فــي اخــتيار زوجــها بــنفسها، ألنّ 

اقتناء اإلماء حرام.  وحرام أيضاً اتّخاذ أكثر من زوجتني.

·  وحدة موازين فارسية، و19 "نخد" تساوي ما يزيد قليالً على ثالثة جرامات ونصف.
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31.سؤال:بخصوص اآلية املباركة: "قد نهاكم اهلل عّما عملتم بعد طلقات ثلث".
جــواب:املــقصود هــو حُـــــكم مــا قــبل، بــضرورة تــزّوج املــطّلقة ثــالثــاً بــآخــر قــبل أن تحــّل ملــطّلقها.  

وقد نُهي عن ذلك في الكتاب األقدس.

32.سؤال:بخصوص ارتفاع البيتني في املقامني واملقامات اّلتي استقّر بها العرش.
جــواب:املــقصود بــالــبيتني، هــما الــبيت األعــظم، وبــيت الــنّقطة األولــى.  أمّـــا األمــاكــن األخــرى، 
فــألهــل الــبالد املــوجــودة فــيها الــخيار فــي صــون كــّل بــيت اســتقّر فــيه الــعرش أو صــون واحــد 

منها ينتخبونه.

33.سؤال:استُفِسر مجّدداً عن إرث املعّلم.
جـــواب:إذا كـــان املـــعّلم مـــن غـــير أهـــل الـــبهاء فـــال يـــرث، وإذا تـــعّدد املـــعّلمون تـــقاســـموا الـــحّصة 
بــــينهم بــــالــــتّساوي، وإذا كــــان املــــعّلم مــــتوفّــــياً ال نــــصيب ألوالده فــــي اإلرث، وإنــــما يــــرجــــع ثــــلثا 

اإلرث ألوالد صاحب التّركة والثّلث اآلخر لبيت العدل.

كنى املخّصصة لألوالد الذّكور. 34.سؤال:بخصوص دار السُّ
كنى، املــقصود هــو أحــسنها وأشــرفــها، وبــاقــي الــّدور حُـــــكمها حُـــــكم  جــواب:عــند تــعّدد دور الــسُّ
ســـائـــر األمـــوال الـــواجـــب تـــقسيمها بـــني الـــورّاث، وأّي وارٍث يـــكون خـــارج ديـــن اهلل حُــــــكمه حُــــــكم 

املعدوم، وال يرث.

35.سؤال:بخصوص النَّيْروز.
جـواب:فـي أّي يـوم تـتحّول فـيه الـّشمس إلـى بـرج الحـمل، ولـو قـبل الـغروب بـدقـيقة واحـدة، هـو 

يوم العيد.

36.سؤال:ما الُحكم إن حّل عيد املولدين أو عيد البعث في أيّام الّصيام؟
جواب:إذا حّل عيد املولدين، أو عيد البعث في أيّام الّصيام 

ارتفع ُحكم الّصوم في ذلك اليوم.

كنى واملـالبـس الـخاصّـــــــــة حـّق لـلذّكـور مـن  37.سـؤال:مـن األحـكام اإللـهيّة فـي اإلرث أّن دار الـسُّ
الذّّريّة، فهل هذا الُحكم مقصور على مال األب أم يسري أيضاً في مال األّم؟

جـــواب:تـــقّسم مـــالبـــس األّم املســـتعملة بـــني الـــبنات بـــالـــتّساوي، ويـــقّسم مـــا عـــدا ذلـــك مـــن مـــلك 
وحــليّ ومــالبــس غــير مســتعملة عــلى الــكّل وفــقاً ملــا نــزّل فــي الــكتاب األقــدس، وفــي حــالــة عــدم 

وجود بنات يقّسم كّل املال على النّحو املحّدد للرّجال.
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38.سـؤال:فـي بـاب الـطّالق حـيث يـجب االصـطبار سـنة قـبل وقـوعـه، مـا الـُحكم إذا مـال طـرف 
واحد فقط للتّراضي؟

جـواب:الـُحكم فـي الـكتاب األقـدس هـو رضـا الـطّرفـني، فـإن لـم يـكن الـرّضـا مـن كـال الـطّرفـني لـم 
يحصل اتّفاق.

39.ســــؤال:مــــا حُـــــــكم املهــــر إذا لــــم يــــكن نــــقداً مســــّلماً دفــــعًة واحــــدة، وكــــان فــــي صــــورة الــــتزام 
سندي مسّلم في مجلس العقد، على أن يكون الوفاء به عند االستطاعة؟

جواب:أِذَن مصدر األمر بذلك.

40.ســــؤال:إذا تــــضّوع عَـــــرْف املــــحبّة أثــــناء ســــنة االصــــطبار ثــــّم عــــقبه نــــفور.  واخــــتلف الــــحال 
طوال الّسنة بني موّدة وكراهية حتّى انتهت وهما على كراهة، فهل يقع الطّالق؟

جــواب:عــلى أّي حــال كــّلما حــدثــت كــراهــية تــبدأ ســنة االصــطبار مــن يــوم وقــوعــها، ويــجب أن 
تبلغ الّسنة نهايتها.

كنى واملــــالبــــس الــــخاصّــــــــــــة لــــلذّكــــور مــــن الــــذّّريّــــة دون اإلنــــاث أو  41.ســــؤال:خُـــــّصصت دار الــــسُّ
غيرهّن من الورّاث، فما الُحكم إذا لم توجد ذّريّة ذكور؟

جــواب:قــال تــعالــى: "مـن مـات ولـم يـكن لـه ذّريّـة تـرجـع حـقوقـهم إلـى بـيت الـعدل..." 
كنى واملالبس الخاّصة إلى بيت العدل. وعمالً بهذه اآلية املباركة، ترجع دار السُّ

كنى  42.ســـــــــؤال:نُـــــــــزّلـــــــــت أحـــــــــكام حـــــــــقوق اهلل فـــــــــي الـــــــــكتاب األقـــــــــدس، فهـــــــــل تـــــــــعتبر دار الـــــــــسُّ
ومستلزماتها ومتاعها من األموال اّلتي تتعّلق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟

كنى  جــواب:جــاء فــي األحــكام الــفارســيّة أّن فــي هــذا الــظّهور األعــظم قــد عــفونــا عــن دار الــسُّ
ومتاعها، واملراد املتاع اّلذي تدعو الحاجة إليه.

43.سؤال:بخصوص ِخطبة القاصر.
جواب:لقد حرّمها مصدر األمر.  وِذْكر املصاهرة قبل النّكاح بخمسة وتسعني يوماً حرام.

44.سـؤال:بـفرض أّن شـخصاً بـلغ مـالـه مـائـة "تـومـان" وأّدى عـنه حـقوق اهلل، ثـّم خسـر نـصف 
هـــذا املـــبلغ فـــي الـــتّجارة، ثـــّم عـــاد وربـــح مـــا أوصـــل مـــالـــه حـــّد الـــنّصاب، فهـــل يـــجب عـــليه أداء 

الحقوق أم ال؟
جواب:في هذه الحالة ال تتعّلق به الحقوق.

ل املـــبلغ مـــرّة ثـــانـــية مـــن  45.ســـؤال:إذا تـــلف املـــبلغ املـــذكـــور كـــّله بـــعد أداء الـــحقوق، ثـــّم تَـــَحصَّ
الكسب والتّجارة، فهل يجب أداء الحقوق ثانية؟
جواب:وفي هذه الحالة أيضاً ال تجب الحقوق.
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46.سؤال:بخصوص اآلية املباركة: "كتب عليكم النّكاح" هل هذا الُحكم واجب أم ال؟
جواب:غير واجب.

47.ســؤال:إذا تــزّوج شــخص مــن بــكر، ودفــع مهــرهــا، وعــند الــّدخــول تــبنّي أنّــها ثــيّب، فهــل يُــردّ 
املهـر ومـصروف الـزّواج أم ال؟ وإذا اشـترطـت الـبكورة فـي الـنّكاح هـل يفسـد الـعقد إذا تخـّلف 

الّشرط؟
جـواب:فـي هـذه الـحالـة يُـرّد املهـر واملـصروف، ويـكون تخـّلف الشّـــــرط سـبباً لـفساد الـعقد.  ولـكن 

إن شمل الّستر والعفو في هذا املقام، كان لذلك عند اهلل أجر عظيم.

48.سؤال:"رقم عليكم الّضيافة" هل هذا الُحكم واجب أم ال؟
جواب:غير واجب.

49.سؤال:بخصوص حّد الزّنا والّلواط والّسرقة، ومقاديرها؟
جواب:يرجع تعيني مقادير هذه الحدود إلى بيت العدل.

50.سؤال:بخصوص تحريم وتحليل زواج األقارب.
جواب:ترجع هذه األمور أيضاً إلى أمناء بيت العدل.

51.سـؤال:ذُكـر فـي بـاب الـوضـوء أّن مـن لـم يجـد املـاء يـذكـر خـمس مـرّات "بـسم اهلل األطهـر 
األطهر" فهل يجوز تالوة هذا الذّكر عند شّدة البرد، أو وجود جراح في اليد أو الوجه؟

جـواب:اسـتعمال املـاء الـّدافئ فـي حـالـة الـبرد الشّـــــديـد جـائـز، أمّـا عـند وجـود جـراح فـي الـيد أو 
الــوجــه أو وجــود مــانــع آخــر، كــأمــراض تــجعل اســتعمال املــاء ضــاراً، فــيجوز تــالوة هــذا الــذّكــر 

عوضاً عن الوضوء.

52.سؤال:هل تالوة الذّكر املنزّل عوضاً عن صالة اآليات واجب أم ال؟
جواب:غير واجب.

53.سؤال:بخصوص اإلرث، هل يرث اإلخوة واألخوات ألّم، مع وجود إخوة وأخوات أشّقاء؟
جواب:ال سهم لهم.

54.ســــؤال:قــــال تــــعالــــى: "إّن الّــذي مــات فــي أيّــام والــده ولــه ذّريّــة أولــئك يــرثــون مــا 
ألبيهم"، فما ُحكم البنت إذا ماتت في أيّام أبيها؟

جواب:يُقّسم ميراثها بُحكم الكتاب على طبقات الورّاث الّسبع.
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55.سؤال:إذا كان امليّت امرأة، فإلى من ترجع حّصة الزّوجة؟
جواب:ترجع حّصة الزّوجة إلى الزّوج.

56.ســـؤال:أمـــر بـــخصوص كـــفن املـــيّت أن يـــكون خـــمسة أثـــواب، فهـــل املـــقصود خـــمسة أثـــواب 
كما كان معموالً به من قبل، أو خمسة لفائف كّل منها في جوف األخرى؟

جواب:املقصود خمسة أثواب.

57.سؤال:بخصوص الفروق املوجودة بني بعض اآليات.
جــواب:أرســلت ألــواح كــثيرة إلــى األطــراف فــور تــنزيــلها، عــلى صــورتــها األولــى، دون مــراجــعة، 
لـــذا حســـب األمـــر، ولـــقطع مـــجال اعـــتراض املـــعرضـــني، أعـــيدت قـــراءتـــها فـــي ســـاحـــة األقـــدس، 
وتــّمت مــطابــقتها عــلى الــقواعــد املــتعارف عــليها بــني الــقوم.  وهــناك حــكمة أخــرى، فــقد لــوحــظ 
وجـود بـون شـاسـع بـني األسـلوب الجـديـد فـي بـيان املبشّــــــر، روح مـا سـواه فـداه، وبـني املـألـوف 
مـن قـواعـد الـّلغة، ولهـذا نُـزّلـت اآليـات املـباركـة عـلى نـحو مـطابـق فـي أغـلبه لـالسـتعمال الـجاري 

مراعاة للّسهولة واالختصار.

58.ســؤال:عــن اآليــة املــباركــة: "وفـي األسـفار اذا نـزلـتم واسـترحـتم املـقام األمـن مـكان 
كـّل صـلوة سجـدة واحـدة"، هـل الّسجـدة قـضاء لـلّصالة الّـتي فـاتـت بسـبب عـدم األمـن، أم 

تسقط الّصالة كّليّة أثناء الّسفر، وتكون الّسجدة في مكانها؟
جـــواب:إن حـــّل وقـــت الـــّصالة ولـــم يـــتوفّـــر األمـــن، تـــؤّدى بـــعد الـــوصـــول إلـــى مـــكان آمـــن سجـــدة 
واحـــــدة فـــــي مـــــكان كـــــّل صـــــالة فـــــاتـــــت، وبـــــعد الّسجـــــدة األخـــــيرة، وحـــــني الجـــــلوس عـــــلى هـــــيكل 

التّوحيد، يُتلى الذّكر املخصوص.  وال تسقط الّصالة أثناء الّسفر، إذا وجد املكان اآلمن.

59.سـؤال:إذا حـّل وقـت الـّصالة بـعد نـزول املـسافـر واسـتراحـته، هـل يـتعنّي عـليه أداء الـّصالة 
أم يستعيض عنها بسجدة؟

جواب:ال يجوز ترك الّصالة إالّ في املواقع غير املأمونة.

60.ســؤال:إذا تــعّددت سجــدات الــّصالة الــفائــتة، هــل يــلزم تــكرار الــذّكــر املــخصوص بــعد كــلّ 
سجدة؟

جواب:يكفي تالوة الذّكر بعد الّسجدة األخيرة، وال لزوم لتكراره بعد كّل سجدة.

61.ســؤال:إذا فــاتــت الــّصالة فــي الــَحَضر، هــل يــلزم أداء الّسجــدة عــوضــاً عــن الــّصالة الّــتي 
فاتت أم ال؟

جـــواب:ذُكـــر حُــــــكم ذلـــك فـــي الـــجواب عـــن أســـئلة ســـابـــقة، وهـــو أّن صـــالة الـــقضاء تســـري فـــي 
الَحَضر والّسفر على الّسواء.
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62.ســـؤال:إذا تـــوضّـــــــــــأ شـــخص لـــغرض مـــا، وحـــّل وقـــت الـــّصالة، هـــل يـــكفي نـــفس الـــوضـــوء أم 
يلزم تجديده؟

جواب:يكفي نفس الوضوء، وال لزوم لتجديده.

63.ســـــؤال:نـــــزّلـــــت الـــــّصالة تـــــسع ركـــــعات فـــــي الـــــكتاب األقـــــدس، تـــــؤّدى فـــــي الـــــزّوال والـــــبكور 
واألصيل، وفي لوح الّصالة ما يبدو مخالفاً لذلك؟

جـواب:مـا نُـزّل فـي الـكتاب األقـدس يـخّص صـالة أخـرى، فـقد اقـتضت الـحكمة فـي الـّسنوات 
الــــّسابــــقة كــــتابــــة بــــعض أحــــكام الــــكتاب األقــــدس، ومــــن بــــينها تــــلك الــــّصالة، فــــي ورقــــة أخــــرى 
أرســلت مــع بــعض اآلثــار املــباركــة إلــى جــهة مــن الــجهات لــحفظها وصــونــها، ونُــزّلــت بــعد ذلــك 

هذه الّصلوات الثاّلث.

64.سؤال:هل يجوز االعتماد على الّساعات في تعيني األوقات؟
جواب:االعتماد على الّساعات جائز.

65.سؤال:نُزّلت في "ورقة الّصالة" ثالث صلوات فهل أداء ثالثتها واجب؟
جواب:العمل بإحدى هذه الّصلوات الثاّلث واجب، وأداء أّي منها كاف.

66.ســـؤال:هـــل يـــصحّ وضـــوء صـــالة الـــّصبح لـــصالة الظّهـــر، وكـــذلـــك هـــل يـــصحّ وضـــوء صـــالة 
الظّهر لصالة األصيل؟

جواب:الوضوء مربوط بالّصالة، ويجب تجديده لكّل صالة.

67.سـؤال:جـاء فـي الـّصالة الـكبرى أّن عـلى املـصّلي أن يـقف مـقبالً إلـى اهلل، وقـد يـفهم مـن 
هذا أّن مواجهة الِقبلة غير ضرورّي، فهل هو كذلك أم ال؟

جواب:املقصود من ذلك هو مواجهة الِقبلة.

68.سؤال:بخصوص اآلية املباركة "اتلوا آيات اهلل في كّل صباح ومسآء".
جـواب:املـقصود جـميع مـا نـزّل مـن مـلكوت الـبيان.  والشّــــــرط األّول هـو مـحبة الـنّفوس الـطّاهـرة 
ومــيلها لــتالوة اآليــات، فــتالوة آيــة واحــدة، أو كــلمة واحــدة، بــالــّروح والــّريــحان أفــضل مــن قــراءة 

كتب متعّددة.

�٥٢



69.سـؤال:هـل يـجوز لـشخص أن يـخّصص فـي وصـيّته جـزءاً مـن مـالـه لـيُنفق بـعد حـياتـه فـي 
األمـــــور الـــــخيريّـــــة، غـــــير أداء حـــــقوق اهلل وحـــــقوق الـــــنّاس، أم أّن حـــــّقه يـــــنحصر فـــــي مـــــصروف 

الّدفن، والكفن، وحمل النّعش، وما بقي من مال يؤول كما فَرَض اهلل إلى الورّاث؟
جـواب:اإلنـسان حـّر فـي مـالـه.  إن ُوفّـَِق فـي أداء حـقوق اهلل، ولـم يـكن لـلنّاس عـليه حـّق، كـّل مـا 
يـــكتب ويـــقّر ويـــعترف بـــه فـــي وصـــيّته مـــقبول.  قـــد أذن اهلل لـــه بـــأن يـــفعل فـــيما مـــّلكه اهلل كـــيف 

يشاء.

70.سـؤال:هـل الـُحكم املـنزّل فـي الـكتاب األقـدس بـوضـع خـاتـم فـي إصـبع املـيّت مـقصور عـلى 
الكبار أم يشمل الّصغار أيضاً؟

جواب:ذلك خاّص بالكبار، وكذلك صالة امليّت، هي أيضاً خاّصة بالكبار فقط.

71.ســـؤال:هـــل يـــجوز ملـــن أراد أن يـــصوم فـــي غـــير شهـــر الـــعالء، أن يـــفعل ذلـــك؟ وإذا نـــذر أو 
تعّهد هلل أن يصوم، هل يكون ذلك واجباً؟

جـــواب:حُــــــكم الـــّصوم هـــو عـــني مـــا ســـبق تـــنزيـــله.  ولـــكن إذا نـــذر شـــخص أن يـــصوم هلل لـــقضاء 
حـاجـة، أو غـير ذلـك، فـال بـأس.  ولـكن الـحّق جـّل جـاللـه يـحّب أن تـكون الـعهود والـنّذور بـأمـور 

ينتفع بها العباد.

كنى واملـالبـس الـخاصّـــــــــة  72.سـؤال:سُـــــئل ثـانـية، عـند عـدم وجـود أوالد ذكـور، هـل تـرجـع دار الـسُّ
إلى بيت العدل، أم تقّسم كباقي األموال؟

جـواب:تـرجـع ثـلثا الـّدار واأللـبسة الـخاصّــــــــــة إلـى الـذّّريّـة اإلنـاث، ويـرجـع الـثّلث اآلخـر إلـى بـيت 
العدل، اّلذي جعله اهلل مخزن األّمة.

73.سؤال:إذا انقضت مّدة االصطبار، وامتنع الزّوج عن الطّالق، فما ُحكم الزّوجة؟
جــواب:يــقع الــطّالق بــانــتهاء مــّدة االصــطبار، ولــكن ال بــّد مــن إشــهاد الــّشهود فــي بــدايــة املــّدة 

ونهايتها، ليُستعان بهم عند الحاجة.

74.سؤال:بخصوص تحديد الهرَم.
جواب:عند العرب أقصى الكبر، وفي عرف أهل البهاء تجاوز الّسبعني.

75.سؤال:بخصوص ُحكم الّصوم للمسافر مترّجالً.
جواب:الحّد ساعتان، فإن زاد عن ذلك جاز له اإلفطار.

76.سؤال:بخصوص صوم من يؤّدون أعماالً شاّقًة.
جــواب:هــم مــعفون مــن الــّصوم، ولــكن احــترامــاً لــُحكم اهلل وملــقام الــّصوم، الــقناعــة والسّــــــتر فــي 

تلك األيّام أحّب وأولى.

�٥٣



77.سؤال:هل يجوز تالوة االسم األعظم خمساً وتسعني مرّة بنفس وضوء الّصالة أم ال؟
جواب:ال ضرورة لتجديد الوضوء.

78.ســؤال:فــيما يــخّص األلــبسة والحــليّ الّــتي يــبتاعــها الــزّوج لــزوجــته، أتُــقّسم عــند وفــاتــه مــا 
بني الورّاث، أم تختّص بها الزّوجة؟

جـواب:مـا عـدا األلـبسة املسـتعملة كـّل شـيء، حـليّاً كـان أو غـيرهـا، هـي لـلزّوج مـا لـم يـثبت أنّـها 
هديّة للزّوجة.

79.سؤال:ما تعريف الَعَدالة في مقام اإلثبات بشهادة الَعَدلني؟
جـــواب:حـــّد الـــعدالـــة هـــو حـــسن الـــّصيت بـــني الخـــلق، وشـــهادة عـــباد اهلل، مـــن أّي حـــزب كـــانـــوا، 

مقبولة لدى العرش.

كنى واأللـبسة  80.سـؤال:إذا كـان فـي ذمّــة املـتوفّـى حـقوق لـلنّاس، هـل يـؤدَّى الـدَّيْـُن مـن دار الـسُّ
كنى واأللـــبسة الـــخاصّـــــــــــة،  الـــخاصّـــــــــــة وســـائـــر األمـــوال، أم يـــختّص الـــذكـــور مـــن الـــذّّريّـــة بـــدار الـــسُّ

ويؤّدى الّدين من سائر األموال؟ وما الُحكم إذا لم تِف باقي التّركة بالّديون؟
جــواب:تــؤّدى الــّديــون والــحقوق مــن ســائــر األمــوال، فــإن لــم تــِف هــذه األمــوال، يــؤخــذ مــن دار 

كنى واأللبسة الخاّصة. السُّ

81.سؤال:هل تؤّدى الّصالة الثّالثة قعوداً أم قياماً؟
جواب:القيام مع الخضوع أولى وأحّب.

82.ســؤال:هــل تــؤّدى الــّصالة األولــى الّــتي ذُكــر أّن وقــتها حــينما يــشاهــد اإلنــسان فــي نــفسه 
اإلقبال والخضوع مرّة واحدة في اليوم والّليلة، أم أّن لها أوقاتاً أخرى؟
جواب:تكفي مرّة واحدة في اليوم والّليلة، هذا ما نطق به لسان األمر.

83.سؤال:بخصوص تحديد البكور والزّوال واألصيل.
جــــواب:حــــني إشــــراق الــــّشمس، وزوالــــها، وغــــروبــــها.  وأوقــــات الــــّصالة هــــي مــــن الــــّصبح حــــتّى 
الـــــزّوال، ومـــــن الـــــزّوال حـــــتّى الـــــغروب، ومـــــن الـــــغروب إلـــــى ســـــاعـــــتني مـــــن بـــــعده، األمـــــر بـــــيد اهلل 

صاحب االسمني.

84.سؤال:هل يجوز االقتران بغير البهائينّي؟
جواب:األخذ والعطاء كالهما جائز، هذا ما حكم به اهلل إذ استوى على عرش الفضل والكرم.

�٥٤



85.ســؤال:بــخصوص وقــت صــالة املــيّت، هــل تــؤّدى قــبل الــّدفــن أم بــعده، وهــل يــلزم مــواجــهة 
القبلة أم ال؟

جواب:صالة امليّت تكون قبل الّدفن.  والقبلة: "أينما توّلوا فثّم وجه اهلل".

86.سـؤال:يـدخـل فـي الـزّوال وقـت صـالتـني، صـالة حـني الـزّوال والـّصالة املـفروضـة فـي الـبكور 
والزّوال واآلصال، فهل يلزم لهما الوضوء مرّتني أم يكفي وضوء واحد؟

جواب:ال ضرورة لتجديد الوضوء.

87.ســؤال:بــخصوص مهــر أهــل الــقرى املــعنّي بــالــفّضة، هــل يــكون االعــتبار ملــوطــن الــزّوج أم 
الــزّوجــة أم كــليهما؟ ومــا الــُحكم فــي حــالــة اخــتالف مــوطــنهما، فــكان أحــدهــما مــن أهــل املــدن 

واآلخر من أهل القرى؟
جـواب:يـتعنّي املهـر وفـقاً ملـوطـن الـزّوج، إن كـان مـن أهـل املـدن فـاملهـر مـن الـذّهـب، وإن كـان مـن 

أهل القرى فاملهر من الفّضة.

88.سـؤال:مـا املـقياس لتحـديـد مـا إذا كـان الـّشخص حَــــَضريـاً أم قـرويـاً؟ وإذا هـاجـر حـضريّ 
إلــــى الــــقريــــة أو هــــاجــــر قــــروّي إلــــى املــــديــــنة بــــقصد الــــتّوطّـــن فــــما حــــكمه؟ أم أّن الــــعبرة بمحــــلّ 

امليالد؟
جواب:العبرة بالتّوطّن.  وأينما كان الوطن يُعمل بُحكم الكتاب.

89.سـؤال:نُـزّل فـي األلـواح املـقّدسـة أّن مَــن امـتلك مـا يـعادل تـسعة عشـر مـثقاالً مـن الـذّهـب، 
عليه دفع حقوق اهلل عنها، والرّجاء بيان ما ينبغي دفعه عن هذه التّسعة عشر مثقاالً؟

جــواب:حُـــــكم اهلل هــو تــسعة عشــر فــي املــائــة.  ويجــري الــحساب عــلى هــذا األســاس ملــعرفــة مــا 
يلزم دفعه عن تسعة عشر مثقاالً.

90.ســؤال:إن تــجاوز املــال تــسعة عشــر مــثقاالً، هــل يــلزم أن يــبلغ الــزّائــد تــسعة عشــر مــثقاالً 
أخرى لتتعّلق به الحقوق، أم تتعّلق الحقوق بالزّائد أيّاً ما كان مقداره؟

جواب:ال تتعّلق الحقوق بالزّائد إالّ بعد بلوغه تسعة عشر مثقاالً.

�٥٥



91.سؤال:بخصوص املاء البكر وتحديد املستعمل منه.
جــــواب:يــــعتبر املــــاء الــــقليل مــــثل: مــــلء كــــأس أو مــــثليه أو ثــــالثــــة أمــــثالــــه، مســــتعمالً بــــعد غســــل 
·الـيديـن والـوجـه فـيه، أمّــا مـقدار "كُــر" أو أكـثر مـن املـاء ال يـتغيّر بـعد غسـل وجـه أو وجهـني، وال 

، فـمثالً: إن تـغيّر لـون  ·بـأس مـن اسـتعمالـه، ويُـعّد املـاء مسـتعمالً إن تـغيّر أحـد أوصـافـه الـثاّلثـة

املاء يُعتبر مستعمالً. 

92.سـؤال:فـي رسـالـة املـسائـل الـفارسـيّة، حُــــّدد الـبلوغ الشّــــــرعـي بـسّن الـخامـسة عشـرة، فهـل 
البلوغ شرط للزّواج، أم يجوز قبله؟

جـواب:ملّا كـان رضـا الـطّرفـني شـرطـاً لـلّزواج فـي كـتاب اهلل، وحـيث أن وجـود الـرِّضـا أو عـدمـه غـير 
معلوم قبل البلوغ، فعلى ذلك يكون الّزواج مشروطاً بالبلوغ، وال يجوز قبله.

93.سؤال:بخصوص صوم املريض وصالته؟
جـواب:حـّقاً أقـول، لـلّصوم والـّصالة عـند اهلل مـقام عـظيم، ولـكن عـند تـوفّـر الـّصحة حـيث تـتحّقق 
فـوائـدهـما، أمـا أداؤهـما عـند املـرض غـير جـائـز، هـذا حُــــكم الـحّق جـّل جـاللـه مـن قَـبل ومـن بَـعد، 
طوبى للّسامعني والّسامعات، والعاملني والعامالت.  الحمد هلل منزل اآليات ومظهر البيّنات.

94.سؤال:بخصوص املساجد والّصوامع والهياكل.
جـــواب:كـــّل مـــا بُـــني مـــن مـــساجـــد وصـــوامـــع وهـــياكـــل خـــّصيصاً لـــذكـــر الـــحّق ال يـــجوز فـــيه ذكـــر 
غـيره.  هـذا حـّد اهلل، والّـذي تـجاوز إنّـه مـن املُعتَديـن.  وال بـأس عـلى مـن بـناهـا، ألّن عـمله كـان 

لوجه اهلل، وقد نال وسينال أجره.

95.ســؤال:هــل تــجب حــقوق اهلل عــلى أجهــزة محــّل الــعمل الــالّزمــة ألداء املــهنة أو الحــرفــة، أم 
أنّها في ُحكم متاع البيت؟

جواب:يجري عليها ُحكم متاع البيت.

96.ســـــــؤال:بـــــــخصوص جـــــــواز اســـــــتبدال الـــــــوديـــــــعة بـــــــعوض نـــــــقدّي أو غـــــــيره، حـــــــفظاً لـــــــها مـــــــن 
التّضييع.

جـواب:مـا كُـــتب فـي الـّسؤال عـن اسـتبدال عـني الـوديـعة حـفظاً لـها مـن الـتّضييع جـائـز، بشـرط 
أن يكون البََدل ِعْدل األمانة، إّن ربّك هو املبنّي العليم واآلمر القديم.

·  مقدار من املاء مساٍو لحوالي نصف متر مكعب.

·  أوصاف املاء الثاّلثة هي الّلون والطّعم والرّائحة.
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97.سؤال:بخصوص غسل الرّجلني في الّصيف والّشتاء.
جواب:الُحكم واحد في الحالني، ويُرّجح املاء الفاتر، وال بأس من استعمال املاء البارد.

98.سؤال:ُسئل مجّدداً عن الطّالق.
جــواب:ألّن الــحّق جــّل جــاللــه يــبغض الــطّالق لــم يُــنزل شــيئاً بــخصوصــه، ولــكن يــجب أن يشهــد 
نة، فــإن لــم يــحصل الــرّجــوع فــي  شــاهــدان، أو أكــثر، مــن بــدايــة االنــفصال إلــى نــهايــة مــّدة الــسَّ
نة يـقع الـطّالق.  ويـجب أن يُـثْبََت ذلـك فـي سجـّل الـحاكـم الشّــــــرعـيّ املُعنيَّ لـلبلد مـن  انـتهاء الـسَّ

ِقبَل بيت العدل.  والعمل بهذا ضرورّي حتّى ال تحزن به أفئدة أولي األلباب.

99.سؤال:بخصوص املشاورة.
جــواب:إذا اخــتلفت آراء الــنّفوس املــجتمعة [لــلمشاورة] بــدايــة، أضــيفت إلــيهم عــّدة أخــرى، ثــمّ 
يــنتخب مــن بــينهم بــاالقــتراع عــدد مــعادل لــالســم األعــظم – أو أقــّل أو أكــثر – لــلمشاورة مــن 
جــديــد، ومــا يظهــر مــنهم فــهو املــطاع، فــإن اخــتلفوا مــن جــديــد يــعاد الــعمل بــنفس الــتّرتــيب مــرّة 

ثالثة، ثّم يؤخذ برأي األغلبيّة إنّه يهدي من يشاء إلى سواء الّصراط.

100.سؤال:بخصوص اإلرث.
جـــــواب:فـــــي مـــــوضـــــوع اإلرث كـــــّل مـــــا أمـــــر بـــــه الـــــنّقطة األولـــــى، روح مـــــا ســـــواه فـــــداه، مـــــحبوب.  
قــّسموا بــني املــوجــوديــن مــن أولــي الــقسمة أمــوالــهم، ومــا دون ذلــك يــجب عــرضــه عــلى ســاحــة 
األقــــدس.  األمــــر بــــيده يــــحكم كــــيف يــــشاء.  نُــــزّل حُـــــــكم بــــأرض السّـــــــــّر فــــي هــــذا املــــقام، حــــيث 
قُــّسمت حــّصة املــفقوديــن مــؤقــتاً عــلى الــورّاث املــوجــوديــن إلــى أن يــتأسّــــــس بــيت الــعدل، عــندئــذٍ 
يظهـر حُــــكم هـذه الـحالـة.  لـكن يـرجـع مـيراث املـهاجـريـن الّــذيـن هـاجـروا فـي سـنة هجـرة جـمال 

الِقَدم إلى ورّاثهم، هذا من فضل اهلل عليهم.

101.سؤال:بخصوص ُحكم الّدفينة.
جـــواب:إذا عُــــثر عـــلى دفـــينة حـــقَّ ثـــلثها ملـــن وجـــدهـــا، والـــثّلثان اآلخـــران يـــصرفـــهما رجـــال بـــيت 
الـعدل فـيما يـحّقق مـصالـح عـموم الـعباد، وذلـك بـعد تـأسـيس بـيت الـعدل، أمّــا قـبل ذلـك فتُسـّلم 

إلى النّفوس األمينة في كّل بلد ودار.  إنّه لهو الحاكم اآلمر العليم الخبير.

102.سؤال:بشأن الحقوق عن امللك اّلذي ال تعود منه منفعة.
جـــــواب:حَــــــــكم اهلل أّن املـــــلك املـــــنعدم نـــــفعه، أي ال يـــــنتج نـــــفعاً، ال تـــــتعّلق بـــــه الـــــحقوق.  إنّـــــه لـــــهو 

الحاكم الكريم.
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103.ســــؤال:بــــخصوص اآليــــة املــــباركــــة: "والــبلدان الّــتي طــالــت فــيها الــّليالــي واأليّــام 
فليصّلوا بالّساعات ..." إلى آخر اآلية.

جـواب:املـقصود هـو تـلك الـبالد الـنّائـية.  أمـا هـذه األقـالـيم فـالـفرق فـيها قـليل، وال يـنطبق عـليها 
هذا الُحكم.

104.فـي لـوح "أبـا بـديـع" نُـزِّلـت هـذه اآليـة املـباركـة: "إنّـا كـتبنا لـكّل ابـن خـدمـة أبـيه كـذلـك 
قّدرنا األمر في الكتاب".

105.وفــــي لــــوح مــــن األلــــواح نُــــزّل قــــولــــه تــــعالــــى: "يـــا محـــّمد وجْــــه الـــِقَدم مـــتوجّــــه إلـــيك 
ويـذكـرك ويـوصـي حـزب اهلل بـتربـية األوالد.  إذا غـفل الـوالـد عـن هـذا األمـر األعـظم 
الّــذي نُـزّل مـن قـلم مـالـك الـِقَدم فـي الـكتاب األقـدس سـقط حقّ أبـوّتـه،  وكـان لـدى 
اهلل مـــن املـــقّصريـــن مـــحسوبـــا.  طـــوبـــى لـــعبد يـــثبّت مـــا أوصـــى اهلل بـــه فـــي قـــلبه 
ويـتمّسك بـه.  إنّـه يـأمـر الـعباد بـما يؤيّـدهـم ويـنفعهم ويـقّربـهم إلـيه،  وهـو اآلمـر 

القديم".

106."هــو اهلل تــعالــى شــأنــه الــعظمة واالقــتدار، أمــر الحقّ جــّل جــاللــه األنــبياء 
واألولـــياء جـــميعاً بـــرّي شجـــر الـــوجـــود اإلنـــسانـــيّ مـــن فـــرات اآلداب واملـــعارف، 
ليظهــر مــنهم مــا خُــزن فــي ذوات أنــفسهم وديــعة مــن عــند اهلل، فــاملــشاهــد أّن لــكلّ 
شجـر ثـمراً، ومـا ال ثـمر لـه يليق لـلنّار، ومـا تـكّلموا بـه وعـّلموه كـان لـحفظ مـراتـب 
الـعالـم اإلنـسانـيّ ومـقامـاتـه.  طـوبـى لـنفس تـمّسكت فـي يـوم اهلل بـأصـول اهلل ولـم 
تنحــرف عــن سُــــنن الحقّ.  األمــانــة والــّديــانــة والــّصدق والــّصفاء هــي أثــمار ســدرة 
الـوجـود، وأعـظم مـن ذلـك كـّله، بـعد تـوحـيد الـباري عـزّ وجـّل، رعـايـة حقّ الـوالـديـن.  
هـــذه كـــلمة ذُكـــرت فـــي كـــّل كـــتب اهلل وســـطرهـــا الـــقلم األعـــلى، أن انـــظر مـــا أنـــزلـــه 
الـرّحـمن فـي الـفرقـان قـولـه تـعالـى: "واعـبدوا اهلل وال تشـركـوا بـه شـيئا وبـالـوالـديـن 
إحـسانـا"، والحـظ أن اإلحـسان بـالـوالـديـن مـقرون بـالـتّوحـيد.  طـوبـى لـكّل عـارف 
حــكيم يشهــد ويــرى، ويــقرأ ويــعرف، ويــعمل بــما أنــزلــه اهلل فــي كــتب الــقبل، وفــي 

هذا الّلوح البديع".

107.ونــزّل فــي أحــد األلــواح قــولــه تــعالــى: "فـي مـوضـوع الـزّكـاة أمـرنـا بـاتّـباع مـا نـزّل 
في الفرقان".
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خالصة وترتيب أحكام الكتاب األقدس و أوامره

موجز املوضوعات

أواّلً: تعيني حضرة عبد البهاء خلفاً لحضرة بهاء اهلل ومبيّناً لتعاليمه.
أ.األمر بالتّوّجه إلى حضرة عبد البهاء.

ب. األمر بالرّجوع إلى حضرة عبد البهاء.
ثانياً: اإلشارة إلى والية األمر.

ثالثاً: هيئة بيت العدل.
أ.  األمر بتأسيس بيت العدل.

ب. تعيني وظائفه.
ج. تحديد موارده.

رابعاً: األحكام واألوامر والوصايا.
أ.  الّصالة.
ب. الّصوم.

ج.  األحوال الّشخصيّة.
د.  أحكام وأوامر، ووصايا شتّى.
خامساً: لوم وذكرى ونذر خاّصة.

سادساً: موضوعات متنّوّعة.

خالصة األحكام واألوامر وترتيبها

أواّلً: تعيني حضرة عبد البهاء خلفاً لحضرة بهاء اهلل ومبيّناً لتعاليمه.
أ.  أمر أهل البهاء بالتّوّجه إلى "من أراده اهلل اّلذي انشعب من هذا األصل القديم".

ب. أمــر أهــل الــبهاء بــإرجــاع كــّل مــا ال يــعرفــونــه مــن اآليــات "إلـى الـفرع املـنشعب مـن هـذا 
األصل القويم".

ثانياً: اإلشارة إلى تأسيس والية أمر اهلل.

ثالثاً: هيئة بيت العدل
أ.  األمر بتأسيس بيت العدل.

ب. تعيني وظائفه.
ج. تحديد موارده.
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رابعاً: األحكام واألوامر والوصايا
أ.  الّصالة

ِعظَم املقام اّلذي تحتّله الّصالة في الّدين البهائيّ.1.

الِقبلة:2.
أ. عيّنها حضرة الباب بشخص "من يظهره اهلل".

ب. ثبّت حضرة بهاء اهلل ما قّرره حضرة الباب.
ج. عنّي حضرة بهاء اهلل روضته املباركة ِقبلة للمؤمنني بعد صعوده.

د. استقبال الِقبلة عند أداء الّصالة واجب.

فُرضت الّصالة على الرّجال والنّساء ابتداًء من سّن البلوغ، وهو العام الخامس 3.
عشر.

أعفى اهلل من الّصالة:4.
أ.  من كان مريضاً.

ب. من تعّدى الّسبعني من العمر.
ج. الــنّساء أثــناء الــحيض، عــلى أن يــتوضّــــــــــأن ويــتلّن اآليــة املُـنزّلــة خــّصيصاً لــذلــك الــغرض 95 

مرّة في اليوم.

تؤّدى الّصالة على انفراد وجوباً.5.

اختيار إحدى الّصلوات الثاّلث جائز.6.
املــقصود بــالــبكور والــزّوال واآلصــال الــواردة فــي حُـــــكم الــّصالة هــو بحســب الــتّرتــيب، مــن 1.

شـروق الـّشمس إلـى وقـت زوالـها، ومـن وقـت زوال الـّشمس إلـى غـروبـها، ومـن وقـت غـروب 
الّشمس إلى ما بعد الغروب بساعتني.

أداء الّصالة الكبرى مرّة كّل 24 ساعة كاٍف.8.

استحسان أداء الّصالة الّصغرى قياماً.9.

الوضوء:10.
أ.  الوضوء قبل الّصالة فرض.

ب. تجديد الوضوء لكّل صالة ضرورّي.
ج. يكفي وضوء واحد ألداء صالتني وقت الظّهر.

د. فــــي حــــالــــة عــــدم وجــــود املــــاء، أو وجــــود ضــــرر مــــنه عــــند غســــل الــــوجــــه والــــيديــــن تُــــتلى اآليــــة 
الخاّصة خمس مرّات عوضاً عن الوضوء.

ه. استحسان الوضوء باملاء الّدافئ عند شّدة البرد.
و. تجوز الّصالة بوضوء تّم لغرض آخر وال حاجة لتجديده.

ز. الوضوء ضرورّي قبل الّصالة سواء سبقها أو لم يسبقها اغتسال.
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تعيني أوقات الّصالة:11.
أ.  االعتماد على الّساعات لتعيني وقت الّصالة جائز.

ب. فــــي الــــبلدان الــــواقــــعة فــــي أقــــصى الــــّشمال والــــجنوب، حــــيث يــــختلف طــــول الــــّليل والــــنّهار 
اخـــتالفـــاً كـــبيراً، يـــنبغي االعـــتماد عـــلى الـــّساعـــات واملـــشاخـــص ملـــعرفـــة أوقـــات الـــّصالة بـــغضّ 

النّظر عن شروق الّشمس وغروبها.

عـــند انـــعدام األمـــن، ســـواء فـــي الحِــــــلِّ أو الـــتّرحـــال، يـــجب أداء سجـــدة مـــع تـــالوة آيـــة 12.
خاّصة مكان كّل صالة فائتة، وبعد إتمامها تُتلى آية أخرى 18 مرّة.

رفع ُحكم صالة الجماعة، إالّ في صالة امليّت.13.

14.يـجب تـالوة صـالة املـيّت كـامـلة، ويـكفي غـير الـقادريـن عـلى الـقراءة تـالوة الـتّكبيرات السّـــــتّ 
الخاّصة بهذه الّصالة.

نُــــسخت صــــالة الــــرّكــــعات الــــتّسع، الّـــــتي جــــاء ذكــــرهــــا فــــي الــــكتاب األقــــدس، بــــنزول 15.
الّصلوات الثاّلث.

نُـسخت صـالة اآليـات، بـنزول آيـة خـاصّـــــــــة تُـتلى بـدالً مـنها، عـلى أن تـالوتـها ليسـت 16.
فرضاً.

عر، وفرو الّسّمور، والعظم، وأمثالها الّصالة. 17.  ال يُبطل الشَّ

ب. الّصوم
ِعظَم املقام اّلذي يحتّله الّصوم في الّدين البهائيّ.1.

يبدأ شهر الّصوم بنهاية أيّام الهاء، وينتهي بعيد النّيروز.2.

اإلمساك عن األكل والّشرب من الّشروق إلى الغروب.3.

الـــــّصوم فَـــــرض عـــــلى الـــــرّجـــــال والـــــنّساء ابـــــتداًء مـــــن ســـــّن الـــــبلوغ، وهـــــو إدراك الـــــعام 4.
الخامس عشر.

أُعفي من الّصوم:5.
من كان على َسفر:ا.

إذا طال الّسفر ألكثر من تسع ساعات.-
إذا طال سفر املُترّجل ألكثر من ساعتني.-
إذا توّقف املسافر في مكان ملّدة تقل عن 19 يوماً.-
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إذا تـــوقّـــف املـــسافـــر أثـــناء الـــّصوم فـــي مـــكان ملـــّدة 19 يـــومـــاً يُـــعفى مـــن صـــوم بب.
األيّام الثاّلثة األولى لتوّقفه.

العائد ملوطنه أثناء الّصوم يبدأ الّصوم من يوم وصوله.-

ب.  من كان مريضاً.
ج.  من جاوز الّسبعني عاماً من عمره.

د.  املرأة الحامل.
ه.  املرضع.

و.  الحائض بشرط أن تتوّضأ وتتلو اآلية الخاّصة 95 مرّة يومياً.
ز.  املشـــتغلون بـــأعـــمال شـــاقّــــة، عـــلى أن يُـــراعـــوا السّــــــــتر والـــقناعـــة احـــترامـــاً لـــحكم اهلل ومـــقام 

الّصوم.

6. الـّصوم وفـاًء بـنذر فـي غـير شهـر الـّصيام جـائـز، ولـكن الـنّذر بـاألمـور الـنّافـعة لـلعباد أحـبّ 
إلى اهلل.

ج. األحوال الّشخصيّة

الزّواج:1.
أ.  أمر اهلل بالزّواج ولكنّه ليس فرضاً.

ب. تعّدد الزّوجات حرام.
ج.  ُشرط الزّواج ببلوغ الطّرفنْي وهو إدراك الخامسة عشرة.

د.  ُيشترط للّزواج رضاء الطّرفنْي ووالدّي كّل منهما، سواء كانت الّزوجة بكراً أو لم تكن.
ه.  يجب على الطّرفنْي تالوة آية خاّصة تُعرب عن رضاهما بما أراده اهلل.

و.  اقتران االبن بزوجة أبيه حرام.
ز.  يرجع كّل ما يتعّلق بزواج األقارب إلى بيت العدل.

ح. يجوز الزّواج من غير البهائينّي.
ط. الِخطبة:
ال يجوز امتداد الِخطبة ألكثر من 95 يوماً.-
ال تجوز ِخطبة من لم تُدرك سّن البلوغ.-

ي. املهر:
ُشرِط الزّواج بدفع املهر.-

تحــــّدد املهــــر بــــمقدار 19 مــــثقاالً مــــن الــــذّهــــب الــــخالــــص ألهــــل املــــدن، و19 -
مثقاالً من الفّضة ألهل القرى، والعبرة باملوطن الّدائم للزّوج ال الزّوجة.

ُحرّمت الزّيادة عن 95 مثقاالً.-
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استحسان االكتفاء بمقدار 19 مثقاالً من الفّضة.-
يجوز إعطاء سند باملهر إذا لم يكن في االستطاعة دفعه كامالً.-

ك. ال لزوم لفترة اصطبار قبل الطّالق إذا توّلدت كراهية من أحد الطّرفنْي لآلخر قبل الّدخول 
بعد دفع املهر وتالوة اآليتنْي، ولكن استرداد املهر غير جائز.

ل. إذا عزم الّزوج على الّسفر، وجب عليه أن ُيحّدد لزوجته موعداً لرجوعه، وإن استحال عليه 
الــرّجــوع فــي املــوعــد لســبب مشــروع، وجــب عــليه إخــطارهــا بــذلــك والــّسعي لــلرّجــوع إلــيها.  وإن 
تخــّلف عــن تــحقيق أّي الشّـــــــرطــنْي، عــليها انــتظار 9 شــهور، لــها بــعد انــقضائــها أن تتّخــذ زوجــاً 
آخـــر، ولـــكن أولـــى لـــها أن تـــصبر.  وإن أتـــاهـــا خـــبر وفـــاتـــه أو قـــتله، وتـــأكّـــــد الـــخبر بـــالـــّشيوع أو 

شهادة عدلنْي حّق لها الّزواج بعد 9 أشهر.
م. إذا سـافـر الـزّوج دون أن يُحـّدد لـزوجـته مـوعـداً لـرجـوعـه، مـع عـلمه بـُحكم الـكتاب األقـدس، 
جــاز لــزوجــته الــزّواج بــعد انــتظار عــام كــامــل.  وإن لــم يــكن عــلى عــلم بهــذا الــُحكم، وجــب عــلى 

الزّوجة أن تصبر حتّى تصلها أخباره.
ن. إذا تبنّي بعد دفع املهر أّن الّزوجة ليست بكراً جاز للّزوج استرداد املهر واملصروفات.

س. إذا اشـــــتُرطـــــت الـــــبكارة عـــــند الـــــّزواج ولـــــم يـــــتحّقق الشّــــــــــرط يـــــجوز اســـــترداد املهـــــر والـــــنّفقات، 
وإبطال الّزواج لتخّلف شرطه.  ولكن إذا حصل الّستر والعفو كان لذلك عند اهلل أجر عظيم.

الطّالق:2.
أ. الطّالق أمر بغيض ومذموم.

ب. يـجوز الـطّالق إن تـولّـد كُـــره أو نـفور لـدى أّي مـن الـزّوجـنْي، ولـكن بـعد انـقضاء سـنة كـامـلة.  
ويــلزم إشــهاد عــدلــنْي أو أكــثر عــلى بــدايــة ســنة االصــطبار ونــهايــتها.  ويــجب تــسجيل الــطّالق 
لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل.  والجِماع بنْي الزّوجنْي أثناء سنة االصطبار حرام، وعلى 

َمْن يُخالف ذلك أن يَستغفر، ويدفع 19 مثقاالً من الذّهب إلى بيت العدل.

ج. ال ضرورة للعّدة بعد وقوع الطّالق.

د. تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة االصطبار إذا كان الطّالق بسبب ارتكابها املُنَكر.

ه. يـــجوز مـــعاودة الـــّشخص ملـــطّلقته بـــعقد ثـــان مـــا دامـــت لـــم تتّخـــذ لـــنفسها زوجـــاً آخـــر.  فـــإن 
كانت قد تزّوجت ال تجوز معاودتها إالّ بعد انحالل زواجها اآلخر.

و. إذا حـــصلت األلـــفة فـــي أّي وقـــت أثـــناء ســـنة االصـــطبار فـــإّن الـــزّواج قـــائـــم وصـــحيح.  وإن 
تجّددت الرّغبة في الطّالق وجب بدء سنة اصطبار جديدة.
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ز. يـجب عـلى الـزّوج أن يُـعيد زوجـته إلـى مـنزلـها أو يعهـد بـها إلـى أمـني لـيوصـلها ملـنزلـها إذا 
نشأ بينهما خالف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات الّسفر، ونفقة سنة كاملة.

ح. إذا أصــرّت الــزّوجــة عــلى الــطّالق بــدالً مــن االغــتراب مــع زوجــها، تــبدأ ســنة االصــطبار مــن 
وقت انفصالهما، سواء أثناء استعداد الزّوج للّسفر، أو بسفره.

ط. نُِسخ ُحكم الّشريعة اإلسالميّة بخصوص تجديد زواج الّشخص من مطّلقته ثالثاً.

•3. املواريث

 تقّسم املواريث على سبع طبقات كاآلتي:ا.
الذّّريّة1080سهماً من2520سهماً.
 األزواج390سهماً من2520سهماً.

 اآلباء330سهماً من2520سهماً.
األّمهات270سهماً من2520سهماً.
األخوة210سهماً من2520سهماً.

األخوات150سهماً من2520سهماً.
املعّلمون90سهماً من2520سهماً.

ب. قــــّرر حــــضرة بــــهاء اهلل لــــلذّّريّــــة ضِـــــــــــعف الــــحّصة الّــــتي عــــيّنها لــــهم حــــضرة الــــباب، وأنــــقص 
مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة.

ج.  - عـند عـدم وجـود ذّريّـة تـؤول حـّصتهم إلـى بـيت الـعدل لـيُنفقها عـلى األيـتام واألرامـل وكـلّ 
ما ينفع العباد.

إذا كــان لــلمتوفّــى ابــن مــات ولــه ذّريّــة، ورثــت ذّريّــته حــّصة أبــيهم، أمّـــا إن كــانــت لــه -
بنت ماتت ولها ذّريّة تُقّسم حّصتها على الطّبقات الّسبع املذكورة في الكتاب.

د. إذا كـــان لـــلمتوفّـــى ذّريّـــة، وانـــعدمـــت كـــّل طـــبقات الـــورّاث األخـــرى أو بـــعضها تـــأخـــذ الـــذّّريّـــة 
ثلثيّ حصص الورثة املنعدمني، ويؤول الثّلث اآلخر إلى بيت العدل.

ه. عــند عــدم وجــود أّي مــن طــبقات الــورّاث املــذكــوريــن، يــؤول ثــلثا الــتّركــة إلــى ذّريّــة أخ وأخــت 
املــتوفّــى، وإن لــم يــوجــدوا تــؤول حــّصتهم إلــى األعــمام والــعّمات واألخــوال والــخاالت، فــإن لــم 

يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم.  وفي كّل األحوال يرجع الثّلث اآلخر إلى بيت العدل.

· ال تُطبّق أحكام املواريث إالّ إذا لم يترك املتَوفَّى وصية.  راجع البند س من هذا الفصل.
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و. إذا لم يوجد أّي من الورّاث املذكورين ترجع التّركة كّلها لبيت العدل.

ز. دار سُـــــــكنى املـــتوفّـــى وألبســـته الـــخاصّـــــــــــة تـــرثـــها ذّريّـــته مـــن الـــذكـــور دون اإلنـــاث.  وإن كـــان 
لــــلمتوفّــــى أكــــثر مــــن دار لــــُسكناه، اخــــتّصت ذّريّــــته الــــذكــــور بــــأعــــالهــــا قــــدراً وأكــــثرهــــا أهــــّميّة، 
وقُــّسمت الــّدور األخــرى بــني الــورثــة كــباقــي أمــوالــه.  وإن لــم يــكن لــلمتوفّــى ذّريّــة مــن الــذكــور، 
ورثـت اإلنـاث ثـلثي دار سـكناه، وألبسـته الـخاصّـــــــــة، ويـرجـع الـثّلث اآلخـر إلـى بـيت الـعدل.  أمّــا 
عـــــند وفـــــاة األّم، فـــــتُقّسم ألبســـــتها املســـــتعملة بـــــني بـــــناتـــــها بـــــالـــــتّساوي، وتُـــــقّسم ألبســـــتها غـــــير 
املســتعملة، ومــجوهــراتــها، ومــمتلكاتــها، بــني جــميع ورثــتها، وكــذلــك مــالبــسها املســتعملة إن لــم 

يكن لها بنات.

ح. إن كـــان أوالد املـــتوفّـــى قـــّصراً تُســـّلم حـــّصتهم إلـــى شـــخص أمـــني أو شـــركـــة الســـتثمارهـــا 
حتّى يبلغوا رشدهم.  ويُجعل لألمني سهم في األرباح املُتحّصلة.

ط. ال تُــقّسم الــتّركــة إالّ بــعد دفــع حــقوق اهلل، وســداد ديــون املــتوفّــى، ودفــع مــصروفــات تــجهيزه 
ودفنه على نحو الئق.

ي. يحصل أخ املتوفّـى ألبيه على حّصته الكاملة في امليراث.  أمّـا األخ ألّم فيحصل على ثلثيها 
فقط، ويرجع ثلثها اآلخر إلى بيت العدل.  ويسري نفس الُحكم على أخت املتوّفى.

ك. وجود إخوة أو أخوات أشّقاء يمنع ميراث اإلخوة واألخوات ألّم.

ل. ال يــــرث املــــعّلم إذا لــــم يــــكن مــــن أهــــل الــــبهاء.  وعــــند تــــعّدد املــــعّلمني تــــقّسم حــــّصتهم بــــينهم 
بالتّساوي.

م. ال ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.

ن. بـــاســـتثناء املـــالبـــس املســـتعملة لـــلّزوجـــة، واملـــجوهـــرات املُهـــداة لـــها، ومـــا يـــثبت أن الـــّزوج وهـــبها 
إّياه، فإن كّل ما اشتراه الّزوج لزوجته يعّد من ماله ويُقّسم على ورثته.

س. لــكّل فــرد مــطلق الحــّريّــة لــيوصــي بــمالــه كــيف يــشاء، شــريــطة أن يــنّص عــلى ســداد ديــونــه 
ودفع حقوق اهلل.

د. أحكام، وأوامر، ووصايا شتّى
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1.  أحكام وأوامر متفرّقة:
أ. الحجّ.

ب. حقوق اهلل.
ج. األوقاف.

د. مشرق األذكار.
ه. مّدة الّدور البهائيّ.

و. األعياد البهائيّة.
ز. الّضيافة التّسع عشريّة.

ح. الّسنة البهائيّة.
ط. األيّام الزّائدة عن الّشهور.

ي. سّن 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.
ف. تالوة االسم األعظم 95 مرّة في اليوم.

ص. صيد الحيوان.
ق.  استخدام الِبكر.

ر.  الّلقطة
ش. الّدفينة.

ت. التّصرّف في الودائع.
ث. القتل الخطأ (غير املُتعّمد).

خ. تعريف الّشاهد العدل.
ذ. النّواهي:

تأويل آيات الكتاب.-
تجارة الرّقيق.-
الّرياضات الّشاقة.-
الرّهبنة.-
التّسّول.-
نظام الكهنوت.-
اعتالء املنابر.-
تقبيل األيدي.-
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االعتراف بالخطايا.-
تعّدد الزّوجات.-
املشروبات املُسِكرة.-
األفيون.-
القمار وامليسر.-
إحراق البيوت عمداً.-
الزّنا.-
القتل العمد.-
الّسرقة.-
الّلواط.-
صالة الجماعة إالّ للميّت.-
تعذيب الحيوان.-
البطالة والكسالة.-
الغيبة.-
االفتراء.-
حمل الّسالح إالّ عند الّضرورة.-
دخول الحّمامات الفارسّية (املعروفة بخزينه).-
دخول بيت بدون إذن صاحبه.-
الّضرب والّشجاج.-
النّزاع والجدال.-
تالوة األذكار في األماكن العاّمة.-
غمس األيدي في الطّعام.-
حلق الرّأس.-
إرسال شعر الرّجال إلى ما بعد األُذن.-

2. نسخ أحكام وأوامر الّشرائع الّسابقة فيما يتعّلق باآلتي:
أ.  محو الكتب.

ب. تحريم لبس الحرير.
ج. تحريم استعمال أواني الذّهب والفّضة.

فَر. د.  تحديد السَّ
ه.  تقديم أثمن الهدايا إلى صاحب األمر اإللهيّ.

و.  تحريم سؤال صاحب األمر اإللهيّ.
ز.  تحريم الزّواج من جديد باملطّلقة ثالثاً إالّ بعد زواجها من آخر.

ح. عقاب من يتسبّب في حزن آخر.
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ط.  تحريم املوسيقى.
ي.  قيود الّلباس واّللحى.

ك.  نجاسة بعض األشياء وفئات من النّاس.
ل.  نجاسة ماء النّطفة.

م.  تحريم الّسجود على أشياء معيّنة العتبارها غير طاهرة.

3. وصايا شتّى:
أ.  معاشرة أهل كّل األديان بالّروح والّريحان.

ب. إكرام الوالدين.
ج. أالّ يُحّب املرء لغيره ما ال يُحّب لنفسه.

د. تبليغ أمر اهلل ونشره بعد صعود جمال الِقدم.
ه. مناصرة من يقوم لترويج أمر اهلل.

و. التّمّسك بكتاب اهلل واالحتراز مّمن ينحرفون عنه.
ز. الرّجوع إلى النّصوص املباركة عند االختالف.

ح. التّعّمق في دراسة التّعاليم اإللهيّة.
ط. عدم اتّباع الظّنون واألوهام.

ي. تالوة آيات اهلل في كّل 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 صادقاً.-
ويكون أميناً.-
ويكون وفيّاً.-
ويكون تقيّاً يخشى اهلل.-
ويكون عادالً ومنصفاً.-
ويكون كيِّساً وحكيماً.-
ويكون دمث األخالق.-
ويكون كريماً.-
ويكون مثابراً.-
ويكون منقطعاً.-

�٦٨



ويكون مسّلماً أمره إلى اهلل.-
وال يكون مثيراً للفنت.-
- وال يكون منافقاً.-
وال يكون متكبّراً.-
وال يكون متعّصباً.-
وال يفّضل نفسه على غيره.-
وال يكون مثيراً للجدال.-
وال ينقاد ألهوائه.-
وال يكون ساخطاً عند الباليا.-
وال يكون منازعاً ألولياء األمور.-
وال يكون غضوباً.-
وال يكون سبباً في حزن أحد.-

ص. التّمسك بأسباب االتّحاد.
 ق. مراجعة الطّبيب الحاذق عند املرض.

 ر. االستجابة للّدعوة 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 املقّدسة املنسوبة إلى حضرة الباب وحضرة بهاء اهلل وصيانتها.
ذ. أن يكون املرء جوهر النّظافة [باملواظبة على]:

 غسل الرّجلني.-
 التّعطّر.-
 االغتسال باملاء البكر.-
 تقليم األظافر.-
 غسل األشياء امللّوثة باملاء الطّاهر.-
 نظافة األلبسة.-
 تجديد أثاث البيت.-
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خامساً: لوم وذكرى ونُذُر خاّصة موّجهة إلى:

عموم البشر.1.

ملوك وسالطني العالم.2.

مأل الكهنة ورجال الّدين.3.
ُحّكام ورؤساء جمهوريات أمريكا.4.
ويلهلم األّول ملك پروسيا.5.
فرانسوا جوزيف إمبراطور النّمسا.6.
أهل البيان.7.

8.  أعضاء املجالس النّيابيّة في العالم.

سادساً: موضوعات متنّوعة:

علّو شأن الّدين البهائيّ.1.

املقام املنيع ملظهر أمر اهلل.2.
األهّميّة العظمى للكتاب األقدس.3.
معتقد "العصمة الكبرى".4.
وجــوب عــرفــان مظهــر أمــر اهلل، واتّــباع أحــكامــه وأوامــره، وعــدم قــبول أحــدهــما دون 5.

اآلخر.
غاية تحصيل العلوم هو عرفان "املعلوم".6.
طوبى ملن أقّر باهلل وآياته واعترف بأنّه "ال يُسأل عّما يفعل".7.
اضطراب النّظم من ظهور "النّظم األعظم".8.
اخــــتيار لــــسان واحــــد وانــــتخاب خــــّط عــــمومــــي الســــتعمال أهــــل الــــعالــــم هــــما إحــــدى 9.

عالمتيّ بلوغ الجنس البشرّي رشده.
نبوءات حضرة الباب بخصوص "من يظهره اهلل".10.
اإلخبار عن قيام املناوئني ألمر اهلل.11.
الثّناء على امللك اّلذي يؤمن بأمر اهلل ويهّب لخدمته.12.
اضطراب شئون البشر.13.
معنى الحّريّة الحّقة.14.
قدر األعمال منوط بقبول الحّق.15.
أهّميّة طاعة اهلل والعمل بحدوده، حبّاً لجماله.16.
أهّميّة التّمسك بالوسائل واألسباب.17.
إعالء منزلة العلماء في البهاء.18.
الوعد باملغفرة مليرزا يحيى إن تاب وأناب.19.
خطاب موّجه إلى طهران.20.
خطاب موّجه إلى استنبول وأهلها.21.
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خطاب موّجه إلى "شواطئ نهر الّرين".22.

إدانة مّدعي العلم بالباطن.23.

إدانة من غرّهم علمهم فحجبهم عن الحّق.24.

نبوءات بخصوص خراسان.25.
نبوءات بخصوص كرمان.26.
اإلشارة إلى الّشيخ أحمد األحسائي.27.
اإلشارة إلى "من ينّقي القمح والّشعير".28.
إدانة الحاج محّمد كريم خان.29.
إدانة الّشيخ محّمد حسن.30.
اإلشارة إلى ناپليون الثّالث.31.
اإلشارة إلى السيّد محّمد اإلصفهاني.32.
الوعد بنصرة كّل من يقوم على خدمة أمر اهلل.33.
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الّشرح

1- عرف قميصي>4<
"عَــرف الـقميص"، اســتعارة مــن قــّصة يــوســف الّـــتي ورد ذكــرهــا فــي كــلٍّ مــن الــقرآن الــكريــم 
والعهــد الــقديــم، وتــروي الــقّصة أّن إخــوة يــوســف أحــضروا قــميصه ألبــيهم يــعقوب، فــتعرّف األب 
مــــن عَـــــرف الــــقميص عــــلى مــــحبوبــــه يــــوســــف الّـــــذي افــــتقده مــــنذ زمــــن طــــويــــل.  وقــــد ورد "عَـــرف 
القميص" كمجاز في أكثر من موضع في اآلثار املباركة، كناية عن عرفان املرسلني، بفضل 

َعرف الرّحمن املتضّوع من رساالتهم.

وقــد وصــف حــضرة بــهاء اهلل نــفسه فــي أحــد ألــواحــه املــباركــة بــأنّــه "يـوسـف الـرّحـمن" الّـــذي 
بــاعــه الــغافــلون "بـثمن بـخس".  كــما وصــفه حــضرة الــباب فــي كــتاب "قـّيوم األسـماء" بـأنّــه 
"يــوســف الحقّ"، وتـــنبّأ بـــما ســـيقاســـيه عـــلى يـــد أخـــيه الـــخائـــن (انـــظر الشّــــــــرح فـــقرة 190).  
وقــارن حــضرة ولــيّ أمــر اهلل الحســد الشّـــــــديــد الّــذي أضــرمــه تــفّوق حــضرة عــبد الــبهاء فــي قــلب 
أخــيه ألب، مــيرزا محــّمد عــلي، الــنّاقــض األكــبر، بــالحســد الــقاتــل الّــذي اســتعر فــي قــلوب إخــوة 

يوسف لسمّو الفضائل، ورفعة الخصال اّلتي امتاز بها عنهم.

2- انّا ... فتحنا ختم الرّحيق املختوم باصابع القدرة واالقتدار >5<
"الـرّحيق" لـغة مـن أسـماء الخـمر، وقـيل صـفوتـها، وأيـضاً ضـرب مـن الـطّيب.  وقـد حـرّم الـكتاب 
األقـــدس شُــــــــرب الخـــمر وغـــيرهـــا مـــن املـــسكرات، (انـــظر الشّـــــــرح فـــقرة 144 و170).  وورد ذكـــر 
الـرّحـيق فـي الـكتب املـقّدسـة عـلى وجـه املـجاز بـمعان، مـنها الـنّشوة الـّروحـانـّية، فهـذا االسـتعمال 
لـــــيس قـــــصراً عـــــلى الـــــكتب الـــــبهائـــــّية وحـــــدهـــــا، بـــــل ورد أيـــــضاً فـــــي الـــــكتاب املـــــقّدس، والـــــتّعالـــــيم 
الهندوسّية، والقرآن الكريم، من ذلك على سبيل املثال، ما جاء في سورة املطفّفني بأن األبرار 

ُيْسَقْون من "رحيق مختوم".

وقـد بـنّي حـضرة بـهاء اهلل أّن املـراد بـالـرّحـيق املـختوم هـو شـريـعته املـباركـة، الّــتي مـنها تـضّوعـت 
"روائــح قــدس مــكنونــة" عــطّرت بــأريــجها "جــميع املــمكنات".  كــما تــفّضل بــأنّـــه فــّك خــتم 
"الـرّحيق" بــيد الــقدرة، وكــشف عــن الــحقائــق املــعنويّــة املســتورة، ومــّكن الــّشاربــني مــن "الـفوز 
بـــمشاهـــدة أنـــوار الـــتّوحـــيد" و"نـــيل عـــرفـــان املـــقصد األصـــلي لـــلكتب الــّسماويّـــة".  
وتفّضل في إحدى مناجاته سائالً اهلل تعالى "رحيق الرّحمة" للمؤمنني بقوله: "فارزقهم يا 
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إلـهي رحيق رحـمتك لـيجعلهم غـافـلني عـن دونـك وقـائـمني عـلى أمـرك ومسـتقيمني 
على حبّك".

3-  قد كتب عليكم الّصلوة>6<
أبـــان حـــضرة بـــهاء اهلل أن لـــلّصوم والـــّصالة عـــند اهلل مـــقام عـــظيم (ســـؤال وجـــواب 93)، وأكّــــد 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء أن الـــّصالة تـــوجِـــــد "الــخضوع والــخشوع والــتّوجّــــه والــتّبتّل إلــى 
اهلل، واإلنـسان أثـناء الـّصالة يـكون فـي مـناجـاة مـع اهلل راجـياً الـتّقرّب إلـيه، وفـي 
حــــــــديــــــــث مــــــــع مــــــــحبوبــــــــه الــــــــحقيقيّ، وبــــــــواســــــــطتها يــــــــفوز بــــــــاملــــــــقامــــــــات 

الرّوحانيّة."  [مترجم]

والـّصالة املـشار إلـيها فـي هـذه اآليـة (انـظر الشّــــــرح فـقرة 9) نُـسخت بـنزول الـّصلوات الـثاّلث 
(انـــــظر ســـــؤال وجـــــواب 63) الـــــوارد نـــــّصها وتـــــفصيل أدائـــــها فـــــي مـــــلحقات الـــــكتاب األقـــــدس 
(صـــحيفة 114 ومـــا بـــعدهـــا).  وقـــد حـــوت رســـالـــة "ســـؤال وجـــواب" فـــي أكـــثر مـــن فـــقرة شـــرحـــاً 
لهـــذه الـــّصلوات الـــثاّلث.  وبـــنّي حـــضرة بـــهاء اهلل أن االكـــتفاء بـــإحـــداهـــا جـــائـــز (ســـؤال وجـــواب 
65).  وهــــــناك مــــــزيــــــد مــــــن اإليــــــضاح فــــــي الــــــفقرات 66، 67، 81، 82 مــــــن رســــــالــــــة "ســــــؤال 
وجواب".  أما أحكام الّصالة فموجزة في (خالصة األحكام واألوامر رابعاً: أ: بند 17-1).

4- تسع ركعات >6<
اشـــتملت الـــّصالة الّـــتي فـــرضـــها حـــضرة بـــهاء اهلل ابـــتداًء عـــلى تـــسع ركـــعات، ولـــم يـــصل إلـــينا 

تفصيلها؛ إذ فُقد نّصها (انظر الّشرح فقرة 9).
وتـفّضل حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه شـرحـاً لـلّصالة املـعمول بـها حـالـيّاً بـقولـه: "إّن فـي 
كـّل كـلمة وحـركـة مـن الـّصالة إلشـارات وحـكمة وأسـرار تعجـز البشـر عـن إدراكـها 

وال تسع املكاتيب واألوراق."
وبــنّي حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أّن اإلرشــادات الــقليلة الــبسيطة الّـــتي زّودنــا بــها حــضرة بــهاء اهلل 
ألداء بــعض األذكــار ليســت ذات أهــّميّة روحــيّة فحســب، بــل تــساعــد أيــضاً عــلى حــصر الــفكر 

وتركيز االنتباه أثناء الّدعاء والتّأّمل.

5- حني الزّوال وفي البكور واالصال>6<
تـــفّضل جـــمال الـــِقدم فـــي تحـــديـــد الـــبكور والـــزّوال واآلصـــال، وهـــي أوقـــات الـــّصالة الـــوســـطى، 
بـأنّـها حـني شـروق الـّشمس وزوالـها وغـروبـها (سـؤال وجـواب 83).  ووضّـــــــــح أن أوقـات الـّصالة 
تـمتد مـن الـّصبح إلـى الـزّوال، ومـن الـزّوال إلـى الـغروب، ومـن الـغروب إلـى مـا بـعده بـساعـتنْي.  
وأبــــان حــــضرة عــــبد الــــبهاء أن وقــــت صــــالة الــــّصبح يــــبدأ مــــن طــــلوع الفجــــر.  وتــــعيني الــــزّوال 

بالفترة املمتّدة من وقت الزّوال إلى الغروب، يتعّلق بكلتا الّصالتنْي الّصغرى والوسطى.

6- وعفونا عّدة اخرى>6<
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كــان عــدد ركــعات الــّصالة املــفروضــة فــي دورة حــضرة الــباب، وكــذلــك عــدد ركــعاتــها املــفروضــة 
فــي اإلســالم يــزيــد عــلى عــدد الــرّكــعات الّــتي نــّص عــليها الــكتاب األقــدس (انــظر الشّــــــرح فــقرة 
4).  فـــفي كـــتاب الـــبيان الـــّصالة تـــسع عشـــرة ركـــعة، تـــؤّدى مـــرّة واحـــدة مـــن زوال إلـــى زوال، 

وفي اإلسالم مجموع ركعاتها في األوقات الخمسة سبع عشرة ركعة.

7- اذا اردتــم الــّصلوة ولّــوا وجــوهــكم شــطري االقــدس املــقام املــقّدس الّــذي جــعله 
اهلل ... مقبل اهل مدآئن البقآء>6<

"مَــْقِبَل" لـــغًة هـــي الـــوجـــهة الّــــتي يســـتقبلها املـــصّلي، والـــقبلة مـــعروفـــة فـــي األديـــان الـــّسابـــقة، 
فـقديـماً كـان بـيت املـقدس أو أورشـليم ثـّم انـتقلت فـي اإلسـالم إلـى مـّكة املـكرّمـة.  وأمـر حـضرة 
الـباب فـي كـتاب الـبيان الـعربـيّ: "إنّـما الـِقبلة مـن يظهـره اهلل مـتى يـنقلب تـنقلب إلـى 

أن يستقّر".
وأورد حـضرة بـهاء اهلل هـذه اآليـة فـي الـكتاب األقـدس (مجـموعـة 137) وثـبّت حـكمها وبـنّي أنّ 
الــــتّوجّـــــــه إلــــى الــــِقبلة شــــرط الزم لــــصّحة الــــّصالة (ســــؤال وجــــواب 14 و67).  أمّـــــا عــــند تــــالوة 

األدعية واألذكار األخرى فللمرء أن يتوّجه حيث يشاء.

8- وعند غروب شمس الحقيقة والتّبيان املقّر اّلذي قّدرناه لكم >6<
حـّدد حـضرة بـهاء اهلل الـِقبلة بـعد صـعوده املـبارك بـأنّـها املـكان الّـذي يسـتقّر بـه عـرشـه األطهـر، 
أي الــّروضــة املــباركــة فــي الــبهجة، بــمرج عــّكاء.  ووصــف حــضرة عــبد الــبهاء تــلك الــبقعة بــأنّــها 
"املــرقــد املــنوّر" و"مــطاف املــأل األعــلى".  وشـــرح حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل فـــي رســـالـــة كـــتبت 

بناًء على توجيهه، املغزى الّروحيّ في التّوّجه نحو القبلة أثناء الّصالة بقوله: 

"...كـما يـتوجّــه الـنّبات نـحو الـّشمس حـيث يسـتمّد الـحياة والـنّماء، كـذلـك نـتوجّــه 
أثـناء الـّصالة بـأفـئدتـنا نـحو املظهـر اإللـهي، الجـمال األقـدس األبـهى... ونـولّــي 
وجـوهـنا... شـطر الـبقعة الّـتي يـرقـد فـيها رفـاتـه األطهـر إعـرابـاً عـن تـوجّـــهنا إلـيه 

باطناً".[مترجم]

9-  قد فّصلنا الّصلوة في ورقة اخرى>8<
نـزّلـت صـالة تـسع الـرّكـعات فـي لـوح مـنفصل تـوخّــياً لـلحكمة (سـؤال وجـواب 63).  ولـم يـفصح 
حـضرة بـهاء اهلل عـن مـضمونـها أثـناء حـياتـه، بـعد أن نُـسخت بـنزول الـّصلوات الـثاّلث املـعمول 
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بـــها اآلن.  وبـــعد صـــعود الجـــمال املـــبارك إلـــى الـــرّفـــيق األعـــلى بـــفترة وجـــيزة، اســـتولـــى محـــّمد 
علي، النّاقض األكبر، على نّص تلك الّصالة مع عدد من األلواح األخرى.

10- صلوة امليّت>8<
صـــالة املـــيّت (انـــظر مـــلحقات لـــلكتاب األقـــدس) هـــي الـــّصالة الـــوحـــيدة الّــــتي تـــؤّدى جـــماعـــة، 
ويــقوم بــتالوتــها أحــد املــصّلني بــينما يــقف بــقيّة املــصّلني فــي صــمت (انــظر الشّــــــرح فــقرة 19).  
وقـد أوضـح حـضرة بـهاء اهلل أّن صـالة املـيّت واجـبة إذا كـان املـيّت بـالـغاً (سـؤال وجـواب 70)، 
وتــقام الــّصالة قــبل دفــن املــيّت، واســتقبال الــقبلة لــيس شــرطــاً لــصّحتها (ســؤال وجــواب 85).  
وهـــناك مـــزيـــد مـــن تـــفاصـــيل هـــذه الـــّصالة فـــي خـــالصـــة األحـــكام واألوامـــر، رابـــعاً: أ: بـــند 13 

و14.

11- قد نزّلت في صلوة امليّت سّت تكبيرات من اهلل منزل االيات>8<
تـــتكّون صـــالة املـــيّت مـــن جـــزئـــني.  الجـــزء األّول دعـــاء أنـــزلـــه حـــضرة بـــهاء اهلل ويُـــتلى فـــي أّول 
الــّصالة.  والجــزء الــثّانــي يــتضّمن ســّت آيــات مــنزّلــة خــّصيصاً لهــذه املــناســبة، تُــتلى كــّل مــنها 
مـكّرراً تـسع عشـرة مـرّة، مسـبوقـة بـتكبيرة واحـدة "اهلل أبـهى".  وهـذه هـي نـفس اآليـات الّــتي 

أنزلها حضرة األعلى لصالة امليّت في كتاب البيان.

12- ال يـبطل الـّشعر صـلوتـكم وال مـا مـنع عـن الـرّوح مـثل الـعظام وغـيرهـا الـبسوا 
الّسّمور كما تلبسون الخزّ والّسنجاب وما دونهما>9<

اعـتبرت بـعض األديـان الـّسابـقة ارتـداء املـالبـس املـصنوعـة مـن شـعر بـعض الـحيوانـات أو حـمل 
بــعض األشــياء مــبطالً لــلّصالة.  وثــبّتت هــذه اآليــة الــحكم الّــذي قــّرره حــضرة الــباب فــي كــتاب 

" من عدم إبطال أّي من ذلك للّصالة. "البيان العربيّ

13- قد فرض عليكم الّصلوة والّصوم من اّول البلوغ>10<
حــّدد حــضرة بــهاء اهلل ســّن الــبلوغ الشّـــــــرعــي بخــمسة عشــر عــامــاً لــلّذكــور واإلنــاث عــلى الــّسواء 

(سؤال وجواب 20).  انظر الّشرح فقرة 25 في تعيني مّدة الّصوم وتفاصيله.

14- من كان في نفسه ضعف من املرض او الهرم>10<
فــّصلت رســالــة "ســؤال وجــواب" اإلعــفاء مــن الــّصوم والــّصالة لــضعف بســبب املــرض أو كــبر 
الـــّسّن، حـــيث تـــفّضل حـــضرة بـــهاء اهلل بـــقولـــه: "لــلّصوم والــّصالة عــند اهلل مــقام عــظيم، 
ولـكن عـند تـوفّـر الـّصحة حـيث تتحّقق فـوائـدهـما.  أمّـا أداؤهـما عـند املـرض فـغير 
جـائـز" (ســؤال وجــواب 93).  وقــد حــّدد حــضرة بــهاء اهلل الهِـــرَم فــي هــذا الــخصوص ابــتداء 
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مـــن ســـّن السّـــــــبعني (ســـؤال وجـــواب 74).  كـــما أوضـــح حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل فـــي إجـــابـــة عـــلى 
ســـؤال حـــول هـــذا املـــوضـــوع أّن مـــن بـــلغ السّـــــــبعني مـــعاف ســـواء أنـــس أو لـــم يـــأنـــس فـــي نـــفسه 
ضـعفاً.  وأعـفيت مـن الـّصوم فـئات أخـرى مـن الـنّاس كـما جـاء فـي خـالصـة األحـكام واألوامـر، 

رابعاً: ب: بند 5، وللمزيد من التّفصيل انظر الّشرح فقرة 20 و30 و31.

15- قــد اذن اهلل لــكم الــّسجود عــلى كــّل شــيء طــاهــر ورفــعنا عــنه حــكم الحــّد فــي 
الكتاب  >10<

" أّن الـّسجود يـنبغي أن يـكون عـلى سـطح مـن الـبّلور.  وكـذلـك  جـاء فـي كـتاب "الـبيان الـعربـيّ
فـرض اإلسـالم قـيوداً مـعيّنة يـنبغي تـوفّـرهـا فـي السّـــــطح الّـذي يُسجـد عـليه.  ولـكن حـضرة بـهاء 

اهلل ألغى كّل هذه القيود وأجاز الّسجود "على كّل شيء طاهر".

16- مــن لــم يجــد املــآء يــذكــر خــمس مــرّات بــسم اهلل االطهــر االطهــر ثــّم يشــرع فــي 
العمل  >10<

يـلزم الـوضـوء قـبل الـّصالة، وعـند عـدم وجـود املـاء يـجب الـتّيّمم بـتالوة اآليـة املـنزّلـة لـذلـك خـمس 
مرّات متواليات.  انظر تفصيل الوضوء في الّشرح فقرة 34.

17- والـبلدان الّـتي طـالـت فـيها الـّليالـي وااليّـام فـليصّلوا بـالـّساعـات واملـشاخـص 
اّلتي منها تحّددت االوقات  >10<

هــذا حــكم خــاص بــاملــناطــق الــقاصــية فــي شــمال وجــنوب الــكرة األرضــيّة، حــيث يــتفاوت طــول 
األيّـــام والـــّليالـــي تـــفاوتـــاً كـــبيراً مـــن فـــصل إلـــى آخـــر (ســـؤال وجـــواب 64 و103) ويســـري هـــذا 

الحكم أيضاً على الّصوم.

18- قد عفونا عنكم صلوة االيات >11<
تـؤّدى صـالة اآليـات فـي اإلسـالم عـند وقـوع بـعض الـظّواهـر الـطّبيعية مـثل: كـسوف الـّشمس، 
وخـسوف الـقمر، وحـدوث الـزاّلزل والـّصواعـق، وغـيرهـا مـّما يـفزع لـوقـوعـها اإلنـسان.  وقـد أنـزل 
الــكتاب األقــدس آيــة ملــن شــاء تــالوتــها عــوضــاً عــن هــذه الــّصالة، وهــي: "الـعظمة هلل رّب مـا 

يُرى وما ال يُرى رّب العاملني"، على أّن هذه التاّلوة ليست واجبة (سؤال وجواب 52).

19- قد رفع حكم الجماعة االّ في صلوة امليّت>12<
رفــع الــكتاب األقــدس حــكم الــّصالة جــماعــة، أي الــّصالة وفــقاً ملــراســيم مــعيّنة، كــما هــو الــحال 
فــي صــالة الجــمعة مــثالً.  وصــالة املــيّت (انــظر الشّــــــرح رقــم 10) هــي الــّصالة الــوحــيدة الّــتي 
تــقام جــماعــة فــي الشّــــــريــعة الــبهائــيّة، ويــتلوهــا أحــد الــحاضــريــن دون أن يُشــترط فــيه مــنزلــة أو 
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مـــــرتـــــبة خـــــاصّـــــــــــــة، ويـــــقف بـــــاقـــــي املـــــصّلني مـــــنصتني فـــــي خـــــضوع وخـــــشوع، وال ضـــــرورة فـــــيها 
الستقبال القبلة (سؤال وجواب 85).

أمــــا الــــّصلوات الــــيومــــيّة الــــثاّلث فــــينبغي أداؤهــــا عــــلى انــــفراد، ال جــــماعــــة.  وال تــــوجــــد طــــريــــقة 
خــاصّــــــــــة لــتالوة األدعــية واملــناجــاة، ولــكّل الحــّريّــة فــي تــالوتــها عــلى انــفراد أو مــع آخــريــن.  وقــد 

بنّي حضرة وليّ أمر اهلل في هذا الخصوص أنّه:

"... رغـم الحـّريّـة املـتروكـة ألحـبّاء اهلل فـي اتّـباع مـا تـميل إلـيه نـفوسـهم... يـنبغي 
عـــليهم أن يـــأخـــذوا أقـــصى الحـــذر لـــئالّ تكتســـب أّي طـــريـــقة يـــتّبعونـــها، طـــابـــعاً 
جــامــداً وتــصبح طــقساً، ورســماً مــلزمــاً.  وهــذا أمــر يــنبغي أن يــضعه أحــبّاء اهلل 
نـصب أعـينهم حـتّى ال ينحـرفـوا عـن الـنّهج املـبنّي الّـذي رسـمته الـتّعالـيم اإللـهيّة". 

[مترجم]

20- قد عفا اهلل عن النّسآء حني ما يجدن الّدم الّصوم والّصلوة>13<
أعـفيت الـنّساء مـن الـّصوم والـّصالة أثـناء الـحيض، ولـهّن عـوضـاً عـن ذلـك أن يـتوضـأن (انـظر 
الشّـــــــرح فــقرة 34) ويــتلّن 95 مــرّة يــومــيّاً، مــن زوال إلــى زوال، هــذه اآليــة: "سـبحان اهلل ذي 
" حــــيث نــــزل إعــــفاء  الــطّلعة والجــمال".  وقــــد ورد أصــــل هــــذا الــــحكم فــــي "الــــبيان الــــعربــــيّ

مماثل.

كــانــت الــنّساء فــي بــعض األديــان الــّسابــقة يُــعتبرن غــير طــاهــرات شــرعــاً أثــناء فــترة الــحيض، 
ولـــــذلـــــك مـــــنعن مـــــن أداء الـــــّصوم والـــــّصالة.  وقـــــد أبـــــطل الـــــّديـــــن الـــــبهائـــــيّ فـــــكرة عـــــدم الـــــطّهارة 

الّشرعيّة (انظر الّشرح فقرة 106).

وأوضـــح بـــيت الـــعدل األعـــظم أّن أحـــكام الـــكتاب األقـــدس بـــشأن اإلعـــفاء مـــن بـــعض الـــفروض 
الـّديـنية هـو – كـما تـدّل عـبارتـه – رُخـصة ولـيس تحـريـماً.  لهـذا فـلكّل فـرد، رجـالً كـان أو امـرأة 
االســتفادة مــن هــذه الــرُّخــص، إن شــاء ذلــك، ويــنصح بــيت الــعدل أحــبّاء اهلل بــتوخّـــي الــحكمة 
فــــيما يــــقّررونــــه فــــي هــــذا الــــّشأن، عــــلماً بــــأّن حــــضرة بــــهاء اهلل قــــد قــــّرر هــــذه الــــرُّخــــص تــــحقيقاً 

ملنفعة.

واإلعــفاء مــن الــّصالة، املــقّرر أصــالً لــصالة تــسع الــرّكــعات املــنسوخــة، يســري عــلى الــّصلوات 
الثاّلث النّاسخة لها.

21- ولــكم ولــهّن فــي االســفار اذا نــزلــتم واســترحــتم املــقام االمــن مــكان كــّل صــلوة 
سجدة واحدة >14<
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أعـفى اهلل مـن إقـامـة الـّصالة عـند وجـود أخـطار تـمنع أداءهـا فـي حـينها، ويسـري هـذا اإلعـفاء 
فــي الــّسفر والــحضر عــلى الــّسواء، ولــكن يــنبغي قــضاء الــّصالة الّــتي فــاتــت بســبب عــدم تــوفّــر 
األمـــن.  وأوضـــح حـــضرة بـــهاء اهلل أّن الـــّصالة ال تـــسقط أثـــناء الـــّسفر إذا تـــوفّـــر املـــكان اآلمـــن 
(ســـؤال وجـــواب 58).  وتـــزيـــد الـــفقرات 21، 58، 59، 60، 61 مـــن رســـالـــة "ســـؤال وجـــواب" 

هذا املطلب وضوحاً.

22- وبعد اتمام الّسجود لكم ولهّن ان تقعدوا على هيكل التّوحيد>14<
املـــقصود مـــن "هــيكل الــتّوحــيد" هـــو جـــلوس املـــصّلي مـــتربّـــعاً، أي مـــع ثـــني الـــقدمـــنْي تـــحت 

الفخذيْن بخالف.

23- قل قد جعل اهلل مفتاح الكنز حبّي املكنون>15<
مـن األحـاديـث الـقدسـيّة املـشهورة فـي اإلسـالم قـولـه عـزّ وجـّل: "كـنُت كـنزاً مـخفيّاً فـأحـببتُ 
أن أُعـرف فخـلقُت الخـلقَ لـكي أُعـرف".  وقــد أشــارت األلــواح املــباركــة إلــى هــذا الحــديــث 

في أكثر من موضع، فقد جاء، مثالً، في مناجاة لحضرة بهاء اهلل:
"ســبحانــك الــّلهم يــا إلــهي أشهــد أنّــك أنــت كــنت كــنزاً مــكنونــاً فــي غــيب ذاتــيّتك 
ورمــــزاً مخــــزونــــاً فــــي كــــينونــــتك.  فــــلّما أردَت أن تُــــعرف فخــــلقَت الــــعالــــم األكــــبر 
واألصـــغر واخـــترَت مـــنهما اإلنـــسان، وجـــعلتَه حـــاكـــياً عـــنهما يـــا ربّـــنا الـــرّحـــمن، 
وأقـــمته مـــقام نـــفسك بـــني مـــأل األكـــوان، وجـــعلتَه مـــطلع أســـرارك ومشـــرق وحـــيك 
وإلـهامـك، ومظهـر أسـمائـك وصـفاتـك الّـذي بـه زيّـنت ديـباج كـتاب اإلبـداع يـا مـالـك 

االختراع."("مناجاة" مجموعة أذكار وأدعية من آثار حضرة بهاء اهلل).

وأشـــــار حـــــضرة بـــــهاء اهلل إلـــــى ذات الحـــــديـــــث فـــــي الـــــكلمات املـــــكنونـــــة:  "يـــا ابـــن اإلنـــسان، 
أحببُت خلقك فخلقتك، فأحببني كي أذكرك وفي روح الحياة أثبّتك."

وفي تفسير لهذا الحديث تفّضل حضرة عبد البهاء شارحاً:
"أيّـها الـّسالـك سـبيل املـحبوب، اعـلم أّن املـقصود فـي هـذا الحـديـث الـقدسـيّ هـو 
ذكــر مــراتــب مــا ظهــر ومــا بــطن مــن أعــراش الــحقيقة، مــظاهــر أمــره، ومــشارق عــزّ 
هـويّـته، فـمثالً قـبل أن تشـتعل نـار األحـديّـة وتظهـر لـلعيان، فـهي قـائـمة بـنفسها 
لــنفسها فــي غــيب املــظاهــر الــكّليّة، وهــذا هــو مــقام "الــكنز املــخفيّ"، أمّــا عــندمــا 
تشـتعل الّشجـرة املـباركـة بـنفسها لـنفسها، وتـوقـد الـنّار الـّربّـانـيّة بـذاتـها لـذاتـها 
فهــذا هــو مــقام "فــأحــببُت أن أعــرف".  وعــندمــا تشــرق مــن أفق اإلبــداع بجــميع 
األسـماء والـّصفات اإللـهيّة الـالّمـتناهـية عـلى اإلمـكان والـالّمـكان فـإّن ذلـك يبشّـــر 
بــظهور خــلق بــديــع وصــنع جــديــد، وهــو مــقام "فخــلقُت الخــلق"، وعــندمــا تخــرق 
الـــنّفوس املـــقّدســـة حـــجبات كـــّل الـــعوالـــم وســـبحات كـــّل املـــراتـــب وتـــفوز بـــمقام 
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املــــشاهــــدة والــــّلقاء فــــسوف تظهــــر عــــّلة خــــلق املــــمكنات أال وهــــي عــــرفــــان الحقّ 
واإليمان به."[مترجم]

24- يا قلم االعلى>16<
يشير "القلم األعلى" إلى حضرة بهاء اهلل ويبنّي مقامه كصاحب رسالة.

25- قد كتبنا عليكم الّصيام ايّاماً معدودات>16<
الـــّصوم والـــّصالة ركـــنان مـــن أركـــان الشّـــــــريـــعة.  وأكّـــــد حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي أحـــد ألـــواحـــه بـــأنّ 

حكم الّصوم والّصالة قد أنزل ليتقرّب بهما املؤمنون إلى اهلل.

وبنّي حضرة وليّ أمر اهلل أّن أيّام الّصوم هي:
"... فـي األسـاس أيّـام لـلتّعبّد والـتّأمّـل، وفـترة لتجـديـد الـقوى الـرّوحـانـيّة، وعـلى 
املؤمـن أن يـسعى أثـناءهـا لـتقويـم وجـدانـه، وإنـعاش الـقوى الـرّوحـيّة الـكامـنة فـي 
ذاتــه.  ولــذلــك فــأهــّميّة هــذه الــفترة وغــايــتها أســاســاً روحــانــيّة، فــالــّصوم ذكــرى 

للّصائم ويرمز للكّف عن األنانيّة، والّشهوات الجسديّة."[مترجم]

والــّصوم مــفروض عــلى كــّل مــؤمــن ومــؤمــنة مــن ســّن الــخامــسة عشــرة إلــى بــلوغ ســّن السّــــــبعني.  
ويــوجــد مــوجــز ألحــكام الــّصوم واإلعــفاء مــنه (انــظر خــالصــة األحــكام واألوامــر، رابــعاً: ب: بــند 
1-6).  ولـإلعـفاء مـن الـّصوم (انـظر الشّـــــرح فـقرة 14 و20 و30 و31).  ويـطابـق وقـت الـّصوم 
شهـــــر الـــــعالء مـــــن الـــــتّقويـــــم الـــــبديـــــع، ويـــــقع عـــــادة فـــــي الـــــفترة مـــــا بـــــني 2-20 مـــــن شهـــــر آذار 
(مـــــارس)، ويـــــبدأ شهـــــر الـــــعالء عـــــقب أيّـــــام الـــــهاء مـــــباشـــــرة (انـــــظر الشّــــــــــرح فـــــقرة 27 و147) 

وينتهي الّصوم بعيد النّيروز (انظر الّشرح فقرة 26).

26- وجعلنا النّيروز عيداً لكم بعد اكمالها>16<
وضــع حــضرة الــباب تــقويــماً جــديــداً يُــعرف اآلن بــالــتّقويــم الــبديــع أو الــتّقويــم الــبهائــيّ (انــظر 
الشّـــــرح فـقرة 27 و147).  وطـبقاً لهـذا الـتّقويـم الـّشمسيّ، الـيوم هـو املـّدة مـن غـروب الـّشمس 
إلـــى غـــروبـــها الـــتّالـــي.  وقـــد اخـــتّص حـــضرة الـــباب فـــي كـــتاب الـــبيان شهـــر الـــعالء بـــالـــّصوم، 
وجـعل الـنّيروز خـاتـمته، وأسـماه يـوم اهلل.  وثـبّت حـضرة بـهاء اهلل هـذا الـتّقويـم الّـذي جـعل يـوم 

النّيروز عيداً.

فــالــنّيروز هــو الــيوم األّول مــن الــّسنة الــبهائــيّة.  ويــطابــق االعــتدال الــّربــيعيّ فــي نــصف الــكرة 
الـّشمالـيّ، ويـوافـق عـادة الـيوم الـحادي والعشـريـن مـن شهـر آذار (مـارس).  وبـنّي حـضرة بـهاء 
) يحـّل هـذا  اهلل أّن فـي أّي يـوم تـنتقل فـيه الـّشمس إلـى بـرج الحـمل (يـعني االعـتدال الـّربـيعيّ
الــعيد ويــبدأ االحــتفال بــه حــتّى ولــو كــان انــتقالــها قــبل غــروب الــّشمس بــدقــيقة واحــدة (ســؤال 
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وجــواب 35).  وعــلى ذلــك يــمكن أن يحــّل الــنّيروز فــي الــيوم العشــريــن أو الــحادي والعشــريــن 
أو الثّاني والعشرين من شهر آذار (مارس) تبعاً لوقت دخول االعتدال الّربيعيّ.

وتــــرك حــــضرة بــــهاء اهلل كــــثيراً مــــن الــــتّفاصــــيل لتشــــريــــع بــــيت الــــعدل األعــــظم ومــــن بــــينها عــــّدة 
مـسائـل تـتعّلق بـالـتّقويـم الـبهائـيّ.  وقـد ذكـر حـضرة ولـيّ أمـر اهلل أّن تحـديـد مـوعـد حـلول عـيد 
الـنّيروز عـلى نـطاق عـاملـيّ يـقتضي اخـتيار نـقطة مـعيّنة عـلى سـطح األرض التّـخاذهـا مـقياسـاً 
لتحــديــد وقــت دخــول االعــتدال الــّربــيعيّ.  كــما أشــار إلــى أّن اخــتيار تــلك الــنّقطة مــتروك لــبيت 

العدل األعظم.

27- واجعلوا االيّام الزّآئدة عن الّشهور قبل شهر الّصيام>16<
يـتّبع الـتّقويـم الـبهائـيّ الـّسنة الـّشمسيّة الّـتي تـتألّـف مـن 365 يـومـاً وخـمس سـاعـات وخـمسني 
دقـــيقة.  وتـــتألّــــف الـــّسنة الـــبهائـــيّة مـــن تـــسعة عشـــر شهـــراً، كـــّل شهـــر مـــنها تـــسعة عشـــر يـــومـــاً 
(فـــيكون املجـــموع 361 يـــومـــاً) يُـــضاف إلـــى ذلـــك األيّـــام الـــزّائـــدة وهـــي أربـــعة أيّـــام، أو خـــمسة 
أيّـــام فـــي الـــّسنوات الـــكبيسة.  ولـــم يحـــّدد حـــضرة الـــباب مـــوضـــع األيّـــام الـــزّائـــدة فـــي الـــتّقويـــم 
الجـديـد.  ولـكن أتـى الـكتاب األقـدس بـجواب هـذه املـسألـة فـوضـع األيّـام الـزّائـدة قـبل أّول شهـر 
الــعالء مــباشــرة، أي قــبل دخــول الــّصوم.  وملــزيــد مــن الــتّفصيل انــظر الجــزء الــخاص بــالــتّقويــم 

.The Bahá'í World " البديع، املجّلد الثّامن عشر من "العالم البهائيّ

28- انّا جعلناها مظاهر الهآء>16<
أيّــــام الــــّسنة الــــبهائــــيّة الــــزّائــــدة عــــلى الــــّشهور قــــد امــــتازت بــــانــــتسابــــها إلــــى الــــهاء وهــــو حــــرف 
يــساوي فــي الــحساب األبجــدّي الــعدد خــمسة، وهــو أكــبر عــدد يــمكن أن تــصل إلــيه عــّدة أيّــام 
الـهاء.  وكـذلـك يـشير حـرف الـهاء فـي اآلثـار املـباركـة إلـى مـدلـوالت ومـعان روحـانـيّة أخـرى ومـن 

جملة ما يرمز إليه الهويّة اإللهيّة.

29- اذا تّمت ايّام االعطآء قبل االمساك >16<
أوصـى حـضرة بـهاء اهلل بـإقـامـة الـوالئـم، والـّضيافـة، واإلنـفاق عـلى الـفقراء واملـساكـني، احـتفاالً 
بـــأيّـــام الـــهاء.  وتشـــرح رســـالـــة كُـــــتبت بـــناء عـــلى تـــعليمات مـــن حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل أّن األيّـــام 

الزّائدة هذه مخّصصة للّضيافة وتقديم الهدايا.

30- ليس على املسافر... من حرج>16<
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عـنّي حـضرة بـهاء اهلل الحـّد األدنـى لـلسفر الّـذي يُـعتبر عـذراً يـعفي مـن الـّصوم (سـؤال وجـواب 
22 و75).  ويــوجــد مــزيــد مــن الــبيان لهــذا الــحكم فــي خــالصــة األحــكام واألوامــر، رابــعاً: ب: 

بند 5: أ.

وقـد بـنّي حـضرة ولـيّ أمـر اهلل أنّـه عـلى الـرّغـم مـن أّن املـسافـريـن مـعفَون مـن الـّصوم، فـإّن لـهم 
الحـّريّـة فـي أن يـصومـوا إن شـاءوا ذلـك.كـما أضـاف بـأّن اإلعـفاء يـشمل مـّدة الـّسفر بـأكـملها، 
وال يـقتصر عـلى الـّساعـات الّـتي يـقضيها املـسافـر مسـتقالً الـقطار أو الـّسيّارة أو غـيرهـما مـن 

وسائل الّسفر.

31- لــيس عــلى املــسافــر واملــريــض والــحامــل واملــرضــع مــن حــرج عــفا اهلل عــنهم 
فضالً من عنده>16<

أعـــفى اهلل مـــن الـــّصوم كـــالً مـــن املـــرضـــى واملـــسننّي (انـــظر الشّـــــــرح فـــقرة 14)، ومـــن كـــان عـــلى 
سـفر (انـظر الشّـــــرح فـقرة 30)، والـحوائـض (انـظر الشّـــــرح فـقرة 20)، والـحوامـل، واملـرضـعات.  
كـما يـشمل اإلعـفاء األشـخاص الّــذيـن يـزاولـون األعـمال الـّشاقـة أيـضاً عـلى أن يـراعـوا نـصح 
حـضرة بـهاء اهلل: "احـترامـاً لـحكم اهلل وملـقام الـّصوم، الـقناعـة والسّـــتر فـي تـلك األيّـام 

أحّب وأولى."  (سؤال وجواب 76).

وقــد أشــار حــضرة ولــيّ أمــر اهلل بــأّن تحــديــد األعــمال الــّشاقــة الّــتي يُــعفى املشــتغلون بــها مــن 
الّصوم يرجع إلى بيت العدل األعظم.

32- كفّوا انفسكم عن االكل والّشرب من الطّلوع الى االفول >17<
عــيّنت هــذه اآليــة فــترة اإلمــساك عــن األكــل والشّــــــرب.  وقــد تــفّضل حــضرة عــبد الــبهاء فــي أحــد 
ألــواحــه، بــعد تــعريــف الــّصوم بــأنّــه االمــتناع عــن األكــل والشّــــــرب، أّن شــرب الــّدخــان يُــعّد ضــمن 

املشروبات.  ألّن الّشرب لغًة هو ما يدخل الجوف عن طريق الفّم دون مضغ.

33- قــد كــتب ملــن دان بــاهلل الــّديــان ان يغســل فــي كــّل يــوم يــديــه ثــّم وجــهه ويــقعد 
مقبالً الى اهلل ويذكر خمساً وتسعني مرّة اهلل أبهى>18<

جـــاء فـــي حـــديـــث نـــبوّي شـــريـــف أّن مـــن بـــني أســـماء اهلل الـــحسنى اســـم هـــو أعـــظمها جـــميعاً، 
ولكن بقي هذا االسم مكنوناً إلى أن بنّي جمال الِقدم أّن "البهاء" هو االسم األعظم، (انظر 
الشّــــــــرح فـــقرة 137) وعـــبارة "اهلل أبــهى" هـــي مـــن جـــملة مشـــتّقات االســـم األعـــظم.  ويـــمكن 

اعتبار كّل من مشتّقات "البهاء" أيضاً "االسم األعظم".
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وقــد شــرح حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي رســالــة كُــــتبت بــناء عــلى تــعليماتــه أّن االســم األعــظم هــو 
اسـم حـضرة بـهاء اهلل.  أمّــا عـبارة "يـا بـهاء األبـهى" فـهي ابـتهال إلـى اهلل.  كـما أّن عـبارة 
"اهلل أبـهى" هـي بـمثابـة تـحيّة.  وكـلتا الـعبارتـني تـشيران إلـى حـضرة بـهاء اهلل.  وعـندمـا نـقول 
االســـم األعـــظم نـــعني أّن حـــضرة بـــهاء اهلل قـــد ظهـــر بـــاالســـم األعـــظم، أي أنّـــه املظهـــر اإللـــهيّ 
الـــــكّليّ.  وقـــــد بـــــدأ اســـــتعمال "اهلل أبـــهى" كـــــتحيّة إبّـــــان نـــــفي حـــــضرة بـــــهاء اهلل فـــــي أدرنـــــة.  
والـــوضـــوء واجـــب قـــبل تـــالوة االســـم األعـــظم "اهلل أبــهى" خـــمساً وتـــسعني مـــرّة (انـــظر الشّـــــــرح 

فقرة 34).

34- كذلك توّضأوا للّصلوة >18<
الــوضــوء واجــب قــبل أداء الــّصلوات الــيومــيّة الــثاّلث، وقــبل الــتاّلوة الــيومــيّة لــالســم األعــظم "اهلل 
أبـهى" خـمساً وتـسعني مـرّة، وقـبل تـالوة الـّدعـاء الـبديـل عـن الـّصالة الـيومـيّة لـلحوائـض (انـظر 

الّشرح فقرة 20).

ويــتّم الــوضــوء بغســل الــيديْــن والــوجــه اســتعداداً لــلّصالة.  بــالنّســبة لــلّصالة الــوســطى يــقترن 
الـوضـوء اسـتعداداً لـها بـتالوة آيـات خـاصّـــــــــة (انـظر مـلحقات لـلكتاب األقـدس).  ولـلوضـوء فـائـدة 
أبــــعد أثــــراً مــــن مجــــرّد االغــــتسال، وهــــو واجــــب قــــبل الــــّصالة مــــباشــــرة حــــتّى بــــعد االســــتحمام 

(سؤال وجواب 18).

وعـند عـدم وجـود املـاء، يـجب الـتّيّمم بـتالوة آيـة خـاصّـــــــــة خـمس مـرّات (انـظر الشّــــــرح فـقرة 16)، 
ويســــري الــــحكم ذاتــــه عــــلى مــــن يــــضرّهــــم اســــتعمال املــــاء (ســــؤال وجــــواب 51).  (وملــــزيــــد مــــن 
تـفاصـيل أحـكام الـوضـوء يـمكن الـرّجـوع إلـى خـالصـة األحـكام واألوامـر، رابـعاً: أ: بـند 10: أ 

– ز) وكذلك إلى (سؤال وجواب 51، 62، 66، 77، 86).

35- قد حرّم عليكم القتل >19<
أعـــاد حـــضرة بـــهاء اهلل مـــن جـــديـــد تحـــريـــم قـــتل الـــنّفس فـــي مجـــموعـــة اآليـــات 73 مـــن الـــكتاب 
األقــدس.  وقــد فــرض عــقوبــة ملــرتــكب الــقتل الــعمد (انــظر الشّــــــرح فــقرة 86).  وأوجــب دفــع ديــة 

معيّنة ألهل املقتول في حاالت القتل الخطأ (انظر مجموعة 188).

36- قد حرّم عليكم... الزّنا >19<
الـزّنـا يـشمل كـّل جـماع يـقع بـني رجـل وامـرأة ال يـربـطهما زواج، سـواء كـان أحـدهـما مـحصناً 
أو كـان كـالهـما غـير مـحصنني.  وعـقوبـة الـزّنـا املـذكـورة فـي الـكتاب األقـدس عـقوبـة مـقّررة لـغير 
املـــحصنني فـــقط (انـــظر الشّــــــــرح فـــقرة 77) أمّــــا عـــقوبـــة الـــزّنـــا لـــلمحصنني وغـــيرهـــا مـــن جـــرائـــم 

الجنس بما في ذلك االغتصاب فمتروكة لتشريع بيت العدل األعظم.

37- ثّم الغيبة واالفترآء >19<
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نــهى حــضرة بــهاء اهلل مــراراً عــن الــغيبة واالفــتراء والــخوض فــي عــيوب الــنّاس.  فــقد جــاء فــي 
"الــــــكلمات املــــــكنونــــــة" قــــــولــــــه الــــــكريــــــم: "يـــا ابـــن الـــوجـــود كـــيف نـــسيت عـــيوب نـــفسك 
واشــتغلت بــعيوب عــبادي مــن كــان عــلى ذلــك فــعليه لــعنة مــنّي"، وكـــذلـــك قـــولـــه: "يــا 
ابــن اإلنــسان ال تــنفّس بخــطأ أحــد مــا دمــت خــاطــئاً وإن تــفعل بــغير ذلــك مــلعون 
أنـت وأنـا شـاهـد بـذلـك"، وعــاد فــأكّـــد فــي "كــتاب عهــدي": "الحقّ أقـول، إّن الـّلسان قـد 
خُــــلق لـــذكـــر الـــخير فـــال تُـــدنّـــسوه بـــالـــقول الّسيّئ عـــفا اهلل عـــّما ســـلف.  وعـــلى 
الجـــميع بـــعد اآلن أن يـــتكّلموا بـــما يـــنبغي، وأن يـــجتنبوا الـــّلعن والـــطّعن ومـــا 

يتكّدر به اإلنسان."  [مترجم]

38- قد قّسمنا املواريث على عدد الزّآء >20<
ال تــطبّق أحــكام املــواريــث إالّ إذا مــات الــّشخص ولــم يــترك وصــيّة.  وقــد أمــر حــضرة بــهاء اهلل 
فـي الـكتاب األقـدس (مجـموعـة اآليـات 109) كـّل مـؤمـن أن يـكتب وصـيّته.  وذكـر صـراحـة فـي 
مـــكان آخـــر أّن لـــكّل فـــرد الـــحّق الـــكامـــل فـــي الـــتّصرّف فـــي مـــالـــه، ولـــه أن يحـــّدد بحـــّريّـــة كـــيفيّة 
تــوزيــع تــركــته، ويــعنّي فــي وصــيّته املــوصــى إلــيهم ســواء كــانــوا مــن أهــل الــبهاء أو مــن غــيرهــم 
(سـؤال وجـواب 69).  وجـاء فـي رسـالـة كُــتبت بـناء عـلى تـعليمات مـن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي 
هـــذا الـــّشأن أنّـــه: "مــع أّن لــلبهائــيّ أن يــوصــي بــتقسيم تــركــته كــيف يــشاء، إالّ أنّــه 
مـــلزم أدبـــيّاً ووجـــدانـــيّاً أالّ يُـــغفل عـــند كـــتابـــة وصـــيّته ضـــرورة اتّــباع مـــا أمـــر بـــه 
حــــضرة بــــهاء اهلل بــــخصوص الــــوظــــيفة االجــــتماعــــيّة لــــلثروة، وضــــرورة تــــجنّب 

تكّدس الثّروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات أفراد معيّنة." [مترجم]

واآليـة الـكريـمة أعـاله هـي مـقّدمـة لـعرض مـفّصل يشـرح فـيه حـضرة بـهاء اهلل أحـكام املـواريـث 
فــي شــريــعته.  وفــي قــراءتــنا لهــذا الــعرض يــنبغي أن نــتذكّـــر أّن لــغة هــذه األحــكام تــفترض أنّ 
املـتوفّـى رجـالً، ولـكن تسـري هـذه األحـكام أيـضاً، مـع مـا يـقتضيه الـحال مـن تـغيير، إذا كـانـت 

املتوفّاة امرأة.
إّن نــظام املــواريــث يــعتمد أســاســاً عــلى األحــكام الّــتي ســنّها حــضرة الــباب فــي كــتاب الــبيان 
ويـــــقضي بـــــتوزيـــــع الـــــتّركـــــة عـــــلى ســـــبع طـــــبقات مـــــن الـــــورّاث: الـــــذّّريّـــــة، واألزواج، واألب، واألّم، 
واألخــوة، واألخــوات، واملــعّلمني.  واألصــل الــعاّم فــي أحــكام املــواريــث فــي الشّـــــــريــعة الــبهائــيّة، 

إنّه إذا لم يترك املتوفّى وصيّة تقّسم تركته على النّحو التّالي:

إذا كــــان املــــتوفّــــى أبــــاً ولــــه دار كــــان يــــسكنها، يــــختّص االبــــن األرشــــد بهــــذا املــــسكن 1.
(سؤال وجواب 34).

إذا لــم يــترك املــتوفّــى ذّريّــة ذكــوراً، تــرث ذّريّــته مــن اإلنــاث ثــلثيّ دار ســكناه، ويــرجــع 2.
الــــثّلث اآلخــــر إلــــى بــــيت الــــعدل (ســــؤال وجــــواب 41 و72)، انــــظر الشّـــــــــرح فــــقرة 42 
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ملـــعرفـــة مـــا إذا كـــان هـــذا الـــحكم يـــتعّلق بـــبيت الـــعدل املحـــّلي أو بـــيت الـــعدل األعـــظم 
(انظر أيضاً الّشرح فقرة 44).

تـــوزّع بـــاقـــي الـــتّركـــة عـــلى الـــطّبقات السّــــــــبع مـــن الـــورّاث.  ولـــتفصيل مـــا يـــتعّلق بـــعدد 3.
األســــــهم الّــــــتي تــــــؤول لــــــكّل طــــــبقة، (انــــــظر ســــــؤال وجــــــواب 5) و(خــــــالصــــــة األحــــــكام 

واألوامر، رابعاً: ج: بند 3).

عـــند وجـــود أكـــثر مـــن وارث فـــي الـــطّبقة الـــواحـــدة تـــقّسم عـــليهم األســـهم املـــخّصصة 4.
لهذه الطّبقة بالتّساوي، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

في حالة عدم وجود ذّريّة ترجع حّصتهم إلى بيت العدل (سؤال وجواب 7 و41).5.

عــــــند وجــــــود ذّريّــــــة وغــــــياب كــــــّل طــــــبقات الــــــورّاث اآلخــــــريــــــن أو بــــــعضهم، يــــــرجــــــع ثــــــلثا 6.
حصصهم إلى الذّّريّة والثّلث اآلخر إلى بيت العدل (سؤال وجواب 7).

عــند عــدم وجــود أّي مــن طــبقات الــورّاث املــذكــورة فــي الــكتاب، يــرجــع ثــلثا حــصصهم 7.
إلـــى ذّريّـــة إخـــوة وأخـــوات املـــتوفّـــى، وإن لـــم يـــوجـــدوا تـــرجـــع حـــصصهم إلـــى األعـــمام 
واألخـــوال والـــعّمات والـــخاالت، وإن لـــم يـــوجـــدوا فـــإلـــى ذّريّـــاتـــهم مـــن الـــبنني والـــبنات.  

وفي كّل األحوال يرجع الثّلث اآلخر إلى بيت العدل.

إذا لم يترك املتوفّى ورثة ترجع التّركة بكاملها لبيت العدل.8.

أمـر حـضرة بـهاء اهلل أالّ يـرث غـير الـبهائـيّ والـديـه وأقـاربـه الـبهائـينّي (سـؤال وجـواب 9.
34).  وأوضــح حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أّن هــذا التّحــديــد ال يــنطبق إالّ "فـي الـحاالت 
الّــتي يــتوفّــى فــيها الــبهائــيّ دون أن يــترك وصــيّة، مــما يــوجــب تــوزيــع 
تـركـته طـبقاً ألحـكام الـكتاب األقـدس، أمّـا فـيما عـدا ذلـك، فـللبهائـي مطلق 
الحـّريّـة لـيوصـي بـمالـه ملـن يـشاء، بـغّض الـنّظر عـن ديـانـة املـوصـى لـه، 

على شرط أن يترك وصيّة تبنّي رغباته." [مترجم]

وعـلى ذلـك يـمكن لـلبهائـيّ فـي كـّل األحـوال أن يـترك ألقـاربـه وأوالده أو زوجـه غـير الـبهائـينّي مـا 
شـــاء مـــن مـــيراث بـــاإليـــصاء لـــهم.  وملـــزيـــد مـــن الـــتّفصيل فـــي أحـــكام املـــواريـــث انـــظر خـــالصـــة 

األحكام واألوامر رابعاً: ج: بند 3: أ – ص.

39- ولـالخـوان مـن كـتاب الـهآء عـدد الشّـــني ولـالخـوات مـن كـتاب الـّدال عـدد الـرّآء 
وامليم  >20<

تُــزيــد رســالــة "ســؤال وجــواب" تــفصيل أحــكام املــواريــث فــيما يــتعّلق بــحصص إخــوة وأخــوات 
املــــــتوفّــــــى.  فــــــاإلخــــــوة واألخــــــوات ألب يــــــرثــــــون حــــــّصتهم كــــــامــــــلة.  أمّـــــــا اإلخــــــوة واألخــــــوات ألمّ 
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فــيحصلون عــلى ثــلثي حــّصتهم، ويــرجــع الــثّلث اآلخــر إلــى بــيت الــعدل (ســؤال وجــواب 6)، وال 
يـــرث اإلخـــوة واألخـــوات ألّم عـــند وجـــود إخـــوة وأخـــوات أشـــّقاء (ســـؤال وجـــواب 53).  إذ أنّـــهم 

يرثون حّصتهم في مال أبيهم بطبيعة الحال.

40- وللمعّلمني >20<
أبــــان حــــضرة عــــبد الــــبهاء فــــي أحــــد ألــــواحــــه أّن املــــعّلم الّــــذي يــــقوم عــــلى تــــربــــية الــــطّفل تــــربــــية 
" الّــذي "يهـب طـفله الـحياة األبـديّـة".  وأضـاف أنّ  روحـانـيّة مـثله مـثل "األب الـرّوحـانـيّ

ذلك هو الّسبب في "أّن املعّلمني معدودون ضمن الورّاث في شريعة اهلل".[مترجم]

وحـــّدد حـــضرة بـــهاء اهلل الشّـــــــروط الّـــتي يـــجب تـــوفّـــرهـــا لـــيرث املـــعّلم أو املـــعّلمة، وكـــذلـــك األســـهم 
اّلتي تؤول إليه أو إليها. (سؤال وجواب 33).  

41- انّـا ملّـا سـمعنا ضـجيج الـذّّريّـات فـي االصـالب زدنـا ضـعف مـا لـهم ونـقصنا 
عن االخرى>20<

ســــبق أن حَـــــــّددت أحــــكام املــــواريــــث فــــي شــــريــــعة حــــضرة الــــباب نــــصيب ذّريّــــة املــــتوفّــــى بــــتسع 
حــصص مــقدارهــا 540 ســهماً.  ويــقّل هــذا املــقدار قــليالً عــن ربــع الــتّركــة، فــضاعــف حــضرة 
بـــهاء اهلل حـــّصة ذّريّـــة املـــتوفّـــى وجـــعلها 1080 ســـهماً، وأنـــقص مـــقدار الـــزّيـــادة مـــن حـــصص 
طـبقات الـورّاث األخـرى.  وأوجـز حـضرتـه مـقصد هـذه اآليـة املـباركـة وأثـرهـا عـلى تـوزيـع اإلرث 

في رسالة "سؤال وجواب".  (سؤال وجواب 5)

42- بيت العدل >21<
أمــر حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكتاب األقــدس بــتأســيس كــّل مــن بــيت الــعدل املحــليّ وبــيت الــعدل 
األعـظم، ولـم يحـّدد حـضرتـه أيّـهما املـقصود فـي كـّل مـرّة ورد فـيها ذكـر بـيت الـعدل فـي الـكتاب 
فــكثيراً مــا اكــتفى حــضرتــه بــاإلشــارة إلــى بــيت الــعدل دون تــعيني، تــاركــاً املــجال مــفتوحــاً فــي 
املستقبل لتحديد أّي من بيوت العدل هو املقصود عند تطبيق أحكام الكتاب الخاّصة بهما.

ولـــكن ذكـــر حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي أحـــد ألـــواحـــه الّـــتي تُـــعّدد مـــوارد الخـــزانـــة املحـــليّة حـــصص 
الـــورّاث املـــعدومـــني، وبـــذلـــك يـــكون بـــيت الـــعدل املـــذكـــور فـــي الـــكتاب بـــخصوص اإلرث هـــو بـــيت 

العدل املحّلي.

43- واّلذي له ذّريّة ولم يكن ما دونها  >22<
أوضـــح حـــضرة بـــهاء اهلل أّن هـــذا الـــحكم يســـري عـــند عـــدم وجـــود الـــكّل والـــبعض عـــلى الـــّسواء 
"فـعند عـدم وجـود أّي مـن الـورّاث اآلخـريـن يؤول ثـلثا نـصيبه إلـى الـذّّريّـة وثـلثه 

اآلخر إلى بيت العدل" (سؤال وجواب 7).
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44- وجـــعلنا الـــّدار املـــسكونـــة وااللـــبسة املـــخصوصـــة لـــلذّّريّـــة مـــن الـــذّكـــران دون 
االناث والورّاث >25<

أوضــح حــضرة عــبد الــبهاء فــي أحــد ألــواحــه أّن دار الــّسكنى واأللــبسة الــخاصّــــــــــة الّــتي يــتركــها 
املـــتوفّـــى إذا كـــان رجـــالً تـــؤول إلـــى الـــذّكـــور مـــن ذّريّـــته، ويـــرثـــها االبـــن األرشـــد، وإن لـــم يـــوجـــد 
فاالبن اّلذي يليه، وهكذا.  وبنّي أّن هذا الحكم امتياز مقّرر لالبن البكر أقرّته جميع الّشرائع 
الـّسماويّـة.  وفـي لـوح مـوجّــــه إلـى أحـد األحـبّاء فـي إيـران تـفّضل بـقولـه: "كـانـت لـالبـن الـبكر 
فــي جــميع الشّــــرائــع اإللــهيّة امــتيازات فــوق الــعادة، حــتّى الــنّبوّة كــانــت مــيراثــاً 

له". [مترجم]

يــــقابــــل هــــذه االمــــتيازات الّــــتي يــــتمتّع بــــها االبــــن الــــبكر واجــــبات تــــقع عــــلى عــــاتــــقه، فــــهو مــــثالً: 
مــــسئول أدبــــيّاً عــــن إحــــاطــــة والــــدتــــه بــــالــــرّعــــايــــة، لــــوجــــه اهلل، وعــــدم تــــجاهــــل احــــتياجــــات الــــورّاث 

اآلخرين.

كنى،  أوضــــح حــــضرة بــــهاء اهلل األوجــــه املــــختلفة لهــــذا الــــحكم، فــــعند وجــــود أكــــثر مــــن دار لــــلسُّ
تــختّص الــذّّريّــة الــذّكــور بــأكــثرهــا قــدراً وأهــّميّة.  أمّـــا بــاقــي املــساكــن فــتقّسم مــع أمــوال الــتّركــة 
بــني الــورّاث (ســؤال وجــواب 34).  كــما بــنّي أيــضاً أنّــه عــند عــدم وجــود ذّريّــة ذكــور، يــؤول ثــلثا 
دار الــّسكنى واأللــبسة الــخاصّــــــــــة بــاملــتوفّــى إلــى ذّريّــته اإلنــاث، والــثّلث اآلخــر إلــى بــيت الــعدل 
(سـؤال وجـواب 72).  وأمّــا إذا كـانـت املـتوفّـاة امـرأة فـإّن ألبسـتها املسـتعملة تـؤول إلـى بـناتـها 
بــالــتّساوي.  أمّــا ألبســتها غــير املســتعملة وغــيرهــا مــن مــمتلكات وجــواهــر فــتقّسم عــلى ورثــتها، 

وكذلك ألبستها املستعملة إن لم يكن لها ابنة.  (سؤال وجواب 37)
45- اّن اّلذي مات في ايّام والده وله ذّريّة اولئك يرثون ما البيهم>26<

هـذا الـحكم يـنطبق عـلى االبـن الّــذي مـات فـي حـياة أبـيه أو أمّــه.  أمّــا االبـنة الّــتي مـاتـت حـال 
حـــياة أبـــويـــها وتـــركـــت ذّريّـــة، فـــإّن حـــّصتها تُـــقّسم عـــلى الـــطّبقات السّـــــــبع املحـــّددة فـــي الـــكتاب.

(سؤال وجواب 54)

46- واّلذي ترك ذّريّة ضعافاً سّلموا ما لهم الى امني >27<
لــــكلمة "أمــني" لــــغًة مــــعان عــــّدة تــــتّصل أســــاســــاً بــــاألمــــانــــة، كــــما تــــتضّمن أيــــضاً خــــصاالً مــــثل 
االئـتمان، والـوالء، والـوفـاء، واالسـتقامـة، والـعفّة، والـّصدق، وغـيرهـا.  وتـعني كـمصطلح قـانـونـيّ 

الحافظ للمال، والّضامن، والوليّ، والوصيّ، والحارس، إلى غير ذلك.

47- كــّل ذلــك بــعد ادآء حقّ اهلل والــّديــون لــو تــكون عــليه وتــجهيز االســباب لــلكفن 
والّدفن وحمل امليّت بالعزّة واالعتزاز >28<

رتّــــب حــــضرة بــــهاء اهلل أولــــويّــــة أداء هــــذه االلــــتزامــــات فــــوضــــع فــــي املــــرتــــبة األولــــى مــــصروفــــات 
الـــجنازة والـــّدفـــن، يـــليهما ســـداد ديـــون املـــتوفّـــى، ومـــن بـــعدهـــا أداء حـــقوق اهلل.  (انـــظر الشّـــــــرح 

�٨٦



فقرة 125) و(سؤال وجواب 9).  وبنّي حضرته أيضاً أّن أداء الّديون يكون من سائر أموال 
كنى واأللـــبسة املـــخصوصـــة لـــلمتوفّـــى.(ســـؤال  الـــتّركـــة فـــإن لـــم تـــِف تـــؤخـــذ عـــندئـــذ مـــن دار الـــسُّ

وجواب 80)

48- قل هذا لهو العلم املكنون اّلذي لن يتغيّر النّه بدء بالطّآء >29<
" أحــكام املــواريــث الّــتي ســنّها بــقولــه: "ذلـك  وصــف حــضرة الــباب فــي كــتاب "الــبيان الــعربــيّ
مـن مخـزون الـعلم فـي كـتاب اهلل لـن يـغيّر ولـن يـبّدل".  كـما صـرّح أيـضاً بـأّن األعـداد 

اّلتي بموجبها ُقّسمت املواريث اتّسمت برموز تُِعني على عرفان من يظهره اهلل.

يــساوي حــرف الــطّاء املــذكــور فــي هــذه اآليــة – وفــقاً لــلحساب األبجــدّي – تــسعة. وهــو الــعدد 
األّول فــي تــقسيم املــواريــث وفــقاً لشــريــعة حــضرة الــباب، حــيث تــختّص الــذّّريّــة بــتسعة أســهم.  
وأهـّميّة الـعدد تـسعة تـرجـع لـكونـه مـعادالً فـي الـحساب األبجـدّي لـالسـم األعـظم "بـهاء" واملـنّوه 
بـــه فـــي الجـــزء الـــتّالـــي مـــن اآليـــة املـــباركـــة بهـــذه الـــعبارة الـــرّفـــيعة: االســم املخــزون الــظّاهــر 

املمتنع املنيع.(انظر الّشرح فقرة 33)

49- قد كتب اهلل على كّل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل>30<
بـيوت الـعدل هـي هـيئات مـنتخبة تـعمل لخـدمـة املـجتمع عـلى ثـالثـة مسـتويـات: محـّليّاً، ووطـنيّاً، 
وعـاملـيّاً.  أمـر حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب األقـدس بـتأسـيس بـيت الـعدل األعـظم وبـيوت الـعدل 
املحــّليّة.  وأبــان حــضرة عــبد الــبهاء فــي ألــواح الــوصــايــا ضــرورة تــأســيس بــيت الــعدل الــثّانــويّ 

) وأوجز طريقة انتخاب بيت العدل األعظم. (اإلقليميّ أو الوطنيّ

املـقصود فـي اآليـة املـنّوه عـنها أعـاله هـو بـيت الـعدل املحـّلي، وهـي هـيئة تُـنتخب فـي كـّل محـلّ 
يـبلغ عـدد الـبهائـينّي الـبالـغني املـقيمني فـيه تـسعة نـفوس أو أكـثر.  وقـد حـّدد ولـيّ أمـر اهلل مـؤقّـتاً 
سـّن الـبلوغ لهـذا الـغرض بـواحـد وعشـريـن عـامـاً، ولـكنه أفـصح بـأّن تحـديـد سـّن الـبلوغ يـمكن 
تــــغييره مســــتقبالً بــــقرار بــــيت الــــعدل األعــــظم. وتُــــسّمى بــــيوت الــــعدل املحــــّليّة والــــثّانــــويّــــة حــــالــــيّاً 
بـاملـحافـل الـّروحـانـيّة املحـّليّة واملـركـزيّـة، وقـد أبـان حـضرة ولـيّ أمـر اهلل أّن هـذه الـتّسمية مـؤقّــتة 

وأضاف قائالً: 

"بــينما تــزداد أهــداف الــّديــن الــبهائــيّ ومــكانــته وضــوحــاً، ويــتّم تــقديــرهــما عــلى 
وجـه أكـمل، سـتُعرف هـذه الـهيئات تـدريـجيّاً بـاسـمها الـّدائـم املـالئـم أال وهـو "بـيت 
الــعدل".  ولــن يــختلف مســتقبالً طــرز املــحافــل الــرّوحــانــيّة الــحالــيّة فحســب، بــل 
ســــــيمكنها أيــــــضاً أن تــــــضيف إلــــــى وظــــــائــــــفها الــــــحالــــــيّة تــــــلك الــــــّصالحــــــيّات 
واملسؤولــيّات واالمــتيازات الّــتي ســيفرضــها االعــتراف بــديــن حــضرة بــهاء اهلل، ال 
بـوصـفه أحـد الـنُّظُم الـّديـنيّة املـعترف بـها فـي الـعالـم فـقط، وإنّـما بـوصـفه الـّديـن 

الرّسميّ لدولة مستقّلة وذات سيادة." [مترجم]
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50- عدد البهآء >30<
لــفظ "بـهاء" يــساوي الــعدد تــسعة وفــقاً لــلحساب األبجــدّي.  وقــد تحــّدد فــي الــوقــت الــحاضــر 
عــدد األعــضاء فــي كــّل مــن بــيت الــعدل األعــظم واملــحافــل الــّروحــانــيّة املــركــزيّــة واملحــّليّة بــتسعة 

أعضاء، وهو الحّد األدنى اّلذي قّرره حضرة بهاء اهلل لعضويّة هذه الهيئات.

51- ينبغي لهم ان يكونوا امنآء الرّحمن بني االمكان >30<
السّــــــلطات املــخّولــة لــبيت الــعدل األعــظم، واملــحافــل الــّروحــانــيّة املــركــزيّــة واملحــّليّة، ومــسئولــياتــها، 
إلــــى جــــانــــب الــــّصفات املــــطلوبــــة لــــعضويــــتها، مــــبيّنة فــــي آثــــار حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــضرة عــــبد 
الـــبهاء، ورســـائـــل حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل، وشـــرح بـــيت الـــعدل األعـــظم.  أمّـــا الـــوظـــائـــف الـــرّئـــيسة 
لهـــــذه الـــــهيئات فـــــقد حـــــّددهـــــا دســـــتور بـــــيت الـــــعدل األعـــــظم، كـــــما حـــــّددتـــــها دســـــاتـــــير املـــــحافـــــل 

الّروحانيّة املركزيّة واملحّليّة.

52- ويشاوروا في مصالح العباد >30<
ســّن حــضرة بــهاء اهلل املــشاورة كــأحــد املــبادئ األســاســية لشــريــعته، وحــّث األحــبّاء عــلى "أن 
يـتشاوروا فـي جـميع األمـور" ووصـف املـشاورة بـأنّـها "سـراج الهـدى الّـذي يـرشـدهـم 
إلــى السّــــبيل، ويــمّدهــم بــاملــعرفــة".  وبــنّي حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أّن املــشاورة هــي إحــدى 

القواعد األساسيّة للنّظم اإلدارّي البهائيّ.

وقـــد أوجـــز حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي رســـالـــة "ســـؤال وجـــواب" (ســـؤال وجـــواب 99) إحـــدى الـــطّرق 
الّــــتي يــــمكن بــــها إجــــراء املــــشاورة، مــــؤكّـــــداً أهــــّميّة اإلجــــماع فــــي اتّــــخاذ الــــقرارات، فــــإن تــــعذّر 
اإلجـماع يـكون الـرّأي عـندئـذ لـألغـلبيّة.  وأوضـح بـيت الـعدل األعـظم أّن هـذا الـتّوجـيه نـزل رّداً 
عـــلى اســـتفسار عـــن الـــتّعالـــيم الـــبهائـــيّة املـــتعّلقة بـــاملـــشاورة قـــبل تـــأســـيس املـــحافـــل الـــّروحـــانـــيّة، 
وأكّـــد أّن ظــهور املــحافــل الــّروحــانــيّة – الّــتي يــمكن لــألحــبّاء االســتعانــة بــها دائــماً – ال يــمنعهم 
مـــن اتّـــباع الخـــطوات املـــذكـــورة فـــي رســـالـــة "ســـؤال وجـــواب" بـــخصوص املـــشاورة.  فـــيمكنهم 

اتّباع هذه الخطوات عندما يتشاورون في مشاكلهم الّشخصيّة إذا شاءوا ذلك.

53- عّمروا بيوتاً باكمل ما يمكن في االمكان >31<
دور الـــعبادة الـــبهائـــيّة هـــي أمـــاكـــن مـــكرّســـة لـــذكـــر اهلل، ويـــعتبر كـــّل مـــنها مـــركـــزاً ملجـــموعـــة مـــن 
املــــــنشآت يــــــتكّون مــــــنها "مشــــــرق األذكــــــار" الّــــــذي ســــــيشمل عــــــند اكــــــتمال نــــــمائــــــه مســــــتقبالً – 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى دار الـــعبادة – عـــّدة مـــلحقات مـــخّصصة للخـــدمـــات االجـــتماعـــيّة واإلنـــسانـــيّة 
والــــــتّربــــــويّــــــة والــــــعلميّة.  ويــــــصف حــــــضرة عــــــبد الــــــبهاء "مشــــــرق األذكــــــار" بــــــأنّــــــه "مـــن أعـــظم 
املؤسّــــسات فـي الـعالـم"، ويــرى حــضرة ولــيّ أمــر اهلل بــأنّــه يــمثّل بــصورة مــلموســة الــتّكامــل 
بـني الـعبادة والخـدمـة فـي الـّديـن الـبهائـيّ.  ويـتوقّــع أن يـقّدم "مشـرق األذكـار" فـي املسـتقبل، 
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عــــــند اكــــــتمال تــــــحّققه، "النّجــــدة لــــلمنكوبــــني، والــــعون لــــلمعوزيــــن، واملــــأوى ألبــــناء 
السّــــــبيل، والـــغوث لـــلملهوفـــني، والـــعلم لـــغير املـــتعّلمني". [مـــــترجـــــم]  وســـــتشيّد دور 

العبادة البهائيّة مستقبالً في كّل قرية ومدينة.

54- قد حكم اهلل ملن استطاع منكم حجّ البيت >32<
يســــري هــــذا الــــحكم عــــلى الــــبيت املــــبارك لــــحضرة الــــباب فــــي شــــيراز، وكــــذلــــك الــــبيت األعــــظم 
لحضرة بهاء اهلل في بغداد.  وقد بنّي حضرة بهاء اهلل أّن الحجّ إلى أحد البيتنْي يكفي للقيام 
بـــالـــواجـــب املـــفروض فـــي هـــذه اآليـــة (ســـؤال وجـــواب 25 و29)، وحـــّدد فـــي لـــوحـــنْي مـــنفصلنْي، 
يُـعرفـان بـسورة الـحجّ، مـناسـك خـاصّــــــــــة لـلحجّ ألّي مـن الـبَيْتنْي املـباركـنْي، (سـؤال وجـواب 10).  

ولهذا فإّن فريضة الحجّ ليست مجرّد زيارة البَيْتنْي املباركنْي.

بــعد صــعود جــمال الــِقدم عــنّي حــضرة عــبد الــبهاء مــرقــده األطهــر – أي الــّروضــة املــباركــة فــي 
"الـــبهجة"، مـــكانـــاً لـــلزّيـــارة.  وأشـــار فـــي أحـــد ألـــواحـــه بـــأنّـــه: "واجــب عــلى كــّل الــنّفوس أن 
يـزوروا... الـتّربـة املـقّدسـة والـبيت املـكرّم فـي الـعراق والـبيت املـعظّم فـي شـيراز".  
كـــما أوضـــح أّن "هــذا واجــب عــند االســتطاعــة واالقــتدار وعــدم املــوانــع..."، وال تـــوجـــد 

مناسك خاّصة للزّيارة في الّروضة املباركة.

55- دون النّسآء عفا اهلل عنهّن رحمة من عنده >32<
فـرض حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان عـلى أتـباعـه حـّجة واحـدة ملـن اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيالً.  
ولــكنّه أعــفى الــنّساء مــن أداء الــحجّ لــيكفيهّن وعــثاء الــّسفر.  وكــذلــك أعــفاهــّن حــضرة بــهاء اهلل 
مـن هـذه الـفريـضة.  وأوضـح بـيت الـعدل األعـظم أّن هـذا اإلعـفاء لـيس تحـريـماً، ولـلنّساء مـطلق 

الحّريّة في أداء الحجّ إن شئن ذلك.

56- االشتغال بامر من االمور>33<
فُــــرض عــــلى كــــّل رجــــل وامــــرأة االشــــتغال بــــعمل أو مــــزاولــــة حــــرفــــة، ويُــــزكّــــــي حــــضرة بــــهاء اهلل 
".  وفـــي  االشـــتغال بـــاألعـــمال بـــقولـــه: "وجــعلنا اشــتغالــكم بــها نــفس الــعبادة هلل الحقّ
رسـالـة كُـــتبت بـناء عـلى تـعليمات حـضرة ولـيّ أمـر اهلل نجـد شـرحـاً لـألهـّميّة الـّروحـانـيّة والـعمليّة 

لهذا الحكم، واملسئوليّة املتبادلة بني الفرد واملجتمع لتيسير إجرائه: 

"... فـيما يتعّلق بـأمـر حـضرة بـهاء اهلل بـشأن اشـتغال املؤمـنني بـعمل أو حـرفـة، 
تؤكّـــد الــتّعالــيم اإللــهيّة هــذا األمــر تــأكــيداً قــاطــعاً، وعــلى األخــّص مــا نــّص عــليه 
الـكتاب األقـدس فـي هـذا الـخصوص، حـيث لـم يـترك مـجاالً لـلّريـب أنّه ال مـكان فـي 
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الـــنّظام الـــعاملـــيّ الجـــديـــد ألولـــئك املـــتكاســـلني الّــــذيـــن ال رغـــبة لـــهم فـــي الـــعمل.  
ونــتيجة لهــذا املــبدأ يــتفّضل حــضرة بــهاء اهلل بــأنّــه ال يــنبغي الحــّد مــن الــتّسوّل 
فحسـب، بـل يـجب مـحوه مـحواً تـامّـاً مـن املـجتمع، ويـقع عـلى عـاتق أولـئك الّـذيـن 
يـتولّـون شـئون املـجتمع مـسئولـيّة تـوفـير الـفرص لـكّل فـرد لـيتمّكن مـن الـحصول 
عـلى مـا يؤهّــله ملـزاولـة إحـدى املـهن، وكـذلـك تـوفـير الـوسـائـل الـالّزمـة السـتغالل 
كـفاءتـه ومـهارتـه، تـحقيقاً لـلمنافـع الّـتي تـعود مـن اسـتغالل هـذه الـكفاءة فـي حـدّ 
ذاتـها، ولـتمكينه مـن كسـب أسـباب الـعيش.  وكـّل فـرد مـهما كـان مـعاقـاً أو محـدود 
اإلمـكانـيّات مـلزم بـأن يشـتغل بـأحـد األعـمال أو املـهن، ألّن الـعمل، خـاصّــــــة إذا تـمّ 
أداؤه بــروح الخــدمــة، وفــقاً لــبيانــات حــضرة بــهاء اهلل، يــكون نــوعــاً مــن الــعبادة.  
فــال تــقتصر أهــّميّة االشــتغال عــلى املــنافــع املــاّديّــة فحســب، وإنــما هــو أمــر مــهمّ 
فـي حـّد ذاتـه، ألنّـه يـقّربـنا إلـى اهلل، ويـمّكننا مـن تـفّهم الـغايـة الّـتي عـيّنها لـنا فـي 
هــــذه الــــحياة الــــّدنــــيا.  وعــــلى هــــذا يــــكون واضــــحاً أّن تــــوارث الــــثّروة ال يــــعفي 

اإلنسان من واجب العمل يوميّاً".[مترجم]

وصـــــرّح حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء فـــــي أحـــــد ألـــــواحـــــه: "إذا فـــقد اإلنـــسان الـــقدرة عـــلى كســـب 
الـرّزق، أو أصـابـه فـقر مـدقـع، أو أصـبح عـاجـزاً، فـعلى األغـنياء أو الـوكـالء عـندئـذ 
أن يــرتّــبوا لــه راتــباً شهــريّــاً ملعيشــته... واملــقصود بــالــوكــالء هــم وكــالء املــّلة، أي 

أعضاء بيت العدل". [مترجم] (انظر أيضاً الّشرح فقرة 162 بخصوص التّسّول)

وفــي إجــابــة عــن ســؤال بــخصوص مــا إذا كــان هــذا الــحكم يــفرض عــلى الــزّوج، كــما يــفرض 
عــلى الــزّوجــة – حــتّى ولــو كــانــت أمّـــاً – االشــتغال لكســب الــعيش، أوضــح بــيت الــعدل األعــظم 
بـأّن تـوجـيهات حـضرة بـهاء اهلل لـألحـبّاء تـقضي بـأن يشـتغلوا بـعمل يـفيدهـم ويـفيد غـيرهـم، وأنّ 
تــــدبــــير شــــئون املــــنزل مــــن أكــــثر األعــــمال شــــرفــــاً، وأعــــظمها مــــسئولــــيّة، وذو أهــــّميّة أســــاســــيّة 

للمجتمع.

أمّــا بـخصوص تـقاعـد األفـراد عـن الـعمل بـعد بـلوغـهم سـنّاً مـعيّنة، فـقد شـرح حـضرة ولـيّ أمـر 
اهلل فــي رســالــة كُـــتبت بــناًء عــلى تــعليماتــه: "أّن هـذه مـسألـة عـلى بـيت الـعدل األعـظم أن 

يسّن لها التّشريع الالّزم، ألّن الكتاب األقدس لم يتعرّض لها". [مترجم]

57- قد حرّم عليكم تقبيل االيادي في الكتاب  >34<
ســـادت فـــي عـــدد مـــن األديـــان الـــّسابـــقة، وكـــذلـــك فـــي تـــقالـــيد بـــعض املـــجتمعات، عـــادة تـــقبيل 
أيـــــادي رجـــــال الـــــّديـــــن والـــــوجـــــهاء تـــــعبيراً عـــــن مـــــشاعـــــر االحـــــترام لـــــهم، ودلـــــيالً عـــــلى االعـــــتراف 
بسـلطتهم واإلذعـان لـنفوذهـم.  ولـكن حـرّم حـضرة بـهاء اهلل تـقبيل األيـادي، وشـجب فـي ألـواحـه 

أيضاً عدداً من العادات والتّقاليد مثل: الّسجود واالنحناء أمام 
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شـخص آخـر، واسـتنكر كـّل سـلوك يظهـر فـيه اإلنـسان ذلـيالً أمـام إنـسان آخـر. (انـظر الشّــــــرح 
فقرة 58)

58- ليس الحد ان يستغفر عند احد>34<
حـرّم حـضرة بـهاء اهلل االعـتراف بـالخـطايـا وطـلب الـغفران مـن إنـسان آخـر، ويـنبغي بـدالً مـن ذلـك 
طـلب املـغفرة مـن اهلل سـبحانـه وتـعالـى.  وذكـر حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوح الـبشارات أّن "مـثل هـذا 
االعـتراف وطـلب املـغفرة أمـام إنـسان آخـر يـقود إلـى املـهانـة واملـذلّـة، واهلل جـّل جـاللـه 

ال يحّب لعباده الذُّّل والهوان".  [مترجم]

ووضـع حـضرة ولـيّ أمـر اهلل هـذا التّحـريـم فـي إطـاره الـّصحيح فـقال فـي رسـالـة كُـــتبت بـناء عـلى 
تعليماته: 

"حُــرّم علينا االعتراف إلى أّي إنسان، كما يفعل الكاثوليك أمام قساوسة طائفتهم.  
وحُـــرّم عـلينا أيـضاً أن نـعترف عـلناً كـما هـو مـتّبع فـي بـعض املـذاهـب الـّديـنيّة.  أمّـا 
إذا أردنــا اإلقــرار عــن طــيب خــاطــر بــصدور خــطأ عــفوّي مــنّا، أو بــوجــود عــيب فــي 

سلوكنا، ونطلب الّصفح عّما بدر منّا، فنحن أحرار في ذلك."[مترجم]

أوضــــح بــــيت الــــعدل األعــــظم أيــــضاً بــــأّن التّحــــريــــم الّـــــذي نــــّص عــــليه حــــضرة بــــهاء اهلل بــــالنّســــبة 
لالعتراف بالخطايا ال يمنع الفرد من اإلقرار بالخطأ أثناء املشاورة الّدائرة تحت رعاية الهيئات 

البهائّية.  وال يمنع 
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هــــذا التّحــــريــــم طــــلب الــــنّصح مــــن صــــديــــق حــــميم، أو اســــتشارة خــــبير مــــتخّصص فــــي أمــــر مــــن 
األمور.

59- من النّاس من يقعد صّف النّعال طلباً لصدر الجالل>36<
مــن تــقالــيد الشّــــــرق الــقديــمة خــلع األحــذيــة والــنّعال قــبل الــّدخــول إلــى مــجامــع الــنّاس.  ويُــعتبر 
ركـــن الـــغرفـــة الـــبعيد عـــن املـــدخـــل هـــو صـــدر املـــكان ومـــوضـــع الشّــــــــرف الّــــذي يجـــلس فـــيه أعـــلى 
الــحاضــريــن مــقامــاً.  ويجــلس اآلخــرون بــترتــيب تــنازلــيّ نــحو بــاب الــغرفــة حــيث تُــركــت الــنّعال 

وهو مكان جلوس أقّل الحاضرين منزلة.

60- ومنهم من يّدعي الباطن وباطن الباطن >36<
تـــشير هـــذه اآليـــة إلـــى مـــّدعـــي عـــلم الـــباطـــن الّـــذيـــن يـــحجبهم تـــمّسكهم بهـــذا الـــعلم عـــن عـــرفـــان 
املظهـر اإللـهيّ.  ووصـفهم حـضرة بـهاء اهلل فـي لـوح آخـر بـقولـه: "إّن الّـذيـن اعـتكفوا عـلى 

أوهامهم وأسموها الباطن أولئك حّقاً من عبدة األصنام." [مترجم]

61- كـم مـن عـبد اعـتزل فـي جـزآئـر الـهند ومـنع عـن نـفسه مـا احـّله اهلل لـه وحـمل 
الّرياضات واملشّقات >36<

هـذه اآليـات هـي فـي تحـريـم الـرّهـبنة والـّريـاضـات الـّشاقـة.  (انـظر خـالصـة األحـكام واألوامـر، 
رابـعاً: د: 1: ذ) وقـد فـّصل حـضرة بـهاء اهلل هـذه األحـكام فـي الـكلمات الـفردوسـيّة بـقولـه: "إنّ 

االنزواء والّرياضات الّشاّقة 
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ال تــفوز بــعزّ الــقبول"، وأهــــاب بــــأولــــي األلــــباب أن يــــنظروا "إلــى مــا هــو ســبب الــرّوح 
والــّريــحان".  وأمـــر الّـــذيـــن ســـكنوا "فــي كــهوف الــجبال وتــوجّـــه بــعضهم اآلخــر إلــى 
الـقبور فـي الـّليالـي" أن يـتركـوا مـا عـندهـم وأالّ يحـرمـوا أنـفسهم عـّما خـلق اهلل لـهم مـن نـعم 
الـــّدنـــيا.  أمّــــا فـــي لـــوح الـــبشارات فـــعلى الـــرّغـــم مـــن أّن حـــضرة بـــهاء اهلل كـــرّم أعـــمال الـــرّهـــبان 
والقّسيسـني فـإنّـه حـثّهم عـلى أن "يخـرجـوا مـن االنـزواء إلـى سـعة الـفضاء، ويشـتغلوا 
بـما يـنفعهم ويـنتفع بـه الـعباد"، وأذنّـا الـكّل بـالـتّزّوج، ليظهـر مـنهم مـن يـذكـر اهلل 

رّب ما يُرى وما ال يُرى ورّب الكرسيّ الرّفيع."[مترجم]

62- من يّدعي امراً قبل اتمام الف سنة كاملة >37<
تـمتّد دورة حـضرة بـهاء اهلل إلـى ظـهور املظهـر اإللـهيّ الـتّالـي، ولـن يـتحّقق ذلـك قـبل ألـف سـنة 
كـامـلة عـلى األقـل.  وحـذّر حـضرة بـهاء اهلل تـفسير هـذه اآليـة بـما يـخالـف ظـاهـرهـا، وحـّدد فـي 
أحــد ألــواحــه املــباركــة أّن: "كـّل سـنة مـن هـذه الـّسنوات األلـف تـتألّـف مـن اثـني عشـر 
شهــراً مــّما نــزّل فــي الــفرقــان، أو تــسعة عشــر شهــراً، كــّل شهــر مــنها تــسعة عشــر 

يوماً مّما نزّل في كتاب البيان."  [مترجم]

بـدأت دورة حـضرة بـهاء اهلل فـي سـجن "سـياه چـال" بطهـران فـي تشـريـن األّول (أكـتوبـر) مـن 
عـــام 1852م، ومـــن هـــذا الـــتّاريـــخ تـــبدأ عـــّدة األلـــف عـــام الّــــتي يـــجب انـــقضاؤهـــا قـــبل مـــجيء 

املظهر اإللهيّ التّالي.
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63- هــذا مــا اخــبرنــاكــم بــه اذ كــنّا فــى الــعراق وفــى ارض السّــــّر وفــى هــذا املــنظر 
املنير  >37<

"أرض السّـــّر"، هـي إشـارة إلـى مـديـنة أدرنـة، و"هـذا املـنظر املـنير" هـي إشـارة إلـى مـديـنة 
عّكاء.

 
64- مـــن الـــنّاس مـــن غـــرّتـــه الـــعلوم… واذا ســـمع صـــوت الـــنّعال عـــن خـــلفه يـــرى 

نفسه اكبر من نمرود>41<
مــن تــقالــيد الشّـــــــرق أن يُظهــر أتــباع الــزّعــيم الــّديــني احــترامــهم لــه بــالــّسير عــلى بــعد خــطوات 

خلفه.

65- نمرود>41<
"نــمرود" الّـــذي تــذكــره اآليــة هــو فــي عُــــرف املســلمني والــيهود املــلك الّـــذي جــاءه إبــراهــيم عــليه 

الّسالم، فعتا وأضحى رمزاً للغرور والتّكبّر.

66- االغصان >42<
"األغـصان" جـمع غُـْصن لـغًة كـّل مـا انـشعب مـن أصـل الّشجـرة.  وقـد أطـلق حـضرة بـهاء اهلل 
كــــلمة "األغـــصان" عــــلى ســــاللــــته مــــن الــــذّكــــور.  ولهــــذا الــــتّعيني آثــــار هــــامــــة ال تــــقتصر عــــلى 
الـــتّصرّف فـــي األوقـــاف فحســـب بـــل تـــتعّدى ذلـــك إلـــى مـــوضـــوع خـــالفـــته (انـــظر الشّــــــــرح فـــقرة 
145) وخـالفـة حـضرة عـبد الـبهاء.  وقـد عـنّي حـضرة بـهاء اهلل فـي "كـتاب عهـدي" ابـنه الـبكر، 
حضرة عبد البهاء، ليكون مركز العهد وامليثاق، وليتوّلى رئاسة الّدين من بعده.  وعنّي حضرة 

عبد البهاء بدوره في "ألواح الوصايا" 
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سبطه البكر، شوقي أفندي، ليحمل أعباء والية أمر اهلل ورئاسة الّدين من بعده.

فـآيـات الـكتاب األقـدس هـذه قـد دبّـرت سـلفاً أمـر الـخالفـة بـأغـصان مـختاريـن، وبـالـتّالـي قـيام 
واليـة األمـر، كـما تـنبّأت أيـضاً بـاحـتمال انـقطاع سـاللـتهم.  وعجّــــلت وفـاة حـضرة ولـيّ أمـر اهلل 
عـام 1957م بـتحقيق هـذه الـنّبوءة، حـيث انـقطعت سـاللـة األغـصان قـبل تـأسـيس بـيت الـعدل 

األعظم. (انظر الّشرح فقرة 67)

67- ترجع الى اهل البهآء>42<
تـوقّـع حـضرة بـهاء اهلل احـتمال انـقطاع تسـلسل األغـصان قـبل قـيام بـيت الـعدل األعـظم فـأمـر 
فـــي هـــذه الـــحالـــة بـــأّن "األوقــاف املــختّصة لــلخيرات... تــرجــع إلــى أهــل الــبهاء" وقـــد 
وردت عــبارة "أهـل الـبهاء" فــي اآلثــار املــباركــة بــمعان مــتعّددة.  وقــد وصــف حــضرتــه "أهـل 
الـبهاء" فــي هــذا املــقام بــأنّــهم "الّــذيـن ال يـتكّلمون إالّ بـعد إذنـه وال يـحكمون إالّ بـما 
حـكم اهلل فـي هـذا الـّلوح"، وبـعد وفـاة حـضرة ولـيّ أمـر اهلل عـام 1957م تـولّــى أيـادي أمـر 
اهلل شـــئون الـــّديـــن الـــبهائـــيّ حـــتّى انـــتخاب بـــيت الـــعدل األعـــظم عـــام 1963م. (انـــظر الشّــــــــرح 

فقرة 183)

68- ال تحلقوا رؤسكم >44<
تــحبّذ بــعض الــتّقالــيد الــّديــنّية حــْلق الــرّأس، ومــنع حــضرة بــهاء اهلل ذلــك، ونــسخ بهــذه اآليــة املــباركــة 

الحكم الّسابق في سورة الحجّ 
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اّلذي أمر الحاّج للبيت املبارك بشيراز بحلق الرّأس. (سؤال وجواب 10)

69- وال ينبغي ان يتجاوز عن حّد االذان >44<
أبـان حـضرة ولـيّ أمـر اهلل أّن مـنع إطـالـة شـعر الـرّأس إلـى مـا بـعد حـّد اآلذان – عـلى عـكس 
تحـريـم حـلق الـرّأس – خـاّص بـالـرّجـال فـقط.  ولـكن تـطبيق هـذا الـحكم سـيحتاج إلـى تـفصيل 

من بيت العدل األعظم.

70- قد كتب على الّسارق النّفي والحبس >45<
ذكــر حــضرة بــهاء اهلل أّن تــقديــر الــعقوبــة بــما يــتناســب مــع جــسامــة الجــريــمة هــي مــن األمــور 
الّــتي يــختّص بــها بــيت الــعدل (ســؤال وجــواب 49).  وقــد روعــي فــي تحــديــد عــقوبــات السّــــــرقــة 
ظروف ستسود املجتمع في املستقبل، وعندئذ يقوم بيت العدل األعظم بتفصيلها وتطبيقها.

71- وفــي الــثّالــث فــاجــعلوا فــي جــبينه عــالمــة يــعرف بــها لــئالّ تــقبله مــدن اهلل 
ودياره>45<

الـغايـة مـن وضـع الـعالمـة عـلى جـبني الـّسارق هـي تحـذيـر الـنّاس مـن نـزعـاتـه.  أمّــا الـتّفاصـيل 
املــــتعّلقة بــــطبيعة هــــذه الــــعالمــــة وكــــيفيّة وضــــعها، ومــــّدة حــــملها، وبــــأّي شــــروط يــــمكن إزالــــتها، 
وكــذلــك تحــديــد خــطورة األنــواع املــختلفة للسّـــــــرقــة فــقد تــركــها حــضرة بــهاء اهلل لــيبّت فــيها بــيت 

العدل األعظم حينما يحني الوقت لتطبيق هذا الحكم.
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72- من اراد ان يستعمل اواني الذّهب والفّضة ال بأس عليه >46<
سـمح حـضرة األعـلى فـي كـتاب الـبيان بـاسـتعمال أوانـي الـذّهـب والـفّضة، خـالفـاً لـلمتّبع فـي 
اإلســالم بــشأنــها عــمالً بــالــّسنّة، ال الــقرآن الــكريــم.  بهــذه اآليــة ثــبّت جــمال الــِقدم مــا حــكم بــه 

حضرة الباب.

73- ايّاكم ان تنغمس اياديكم فى الّصحاف والّصحان>46<
بـنّي حـضرة ولـيّ أمـر اهلل أّن هـذا الـنّهي يـخّص "غـمس الـيد فـي الـطّعام"، حـيث جـرت الـعادة 

في أنحاء مختلفة من العالم بتناول الطّعام باليد من صحن مشترك.

74- خذوا ما يكون اقرب الى الّلطافة  >46<
هــــذه أولــــى آيــــات الــــكتاب األقــــدس الّـــــتي يــــشير فــــيها حــــضرة بــــهاء اهلل إلــــى أهــــّميّة الــــّلطافــــة 
والـنّظافـة.  ولـكلمة الـّلطافـة لـغًة عـّدة مـعان مـنها املـعنوّي ومـنها املـادّي.  فـمن مـعانـيها األنـاقـة، 
والـــرّقـــة، والـــنّظافـــة، والـــكياســـة، واألدب، ودمـــاثـــة الخُـــــُلق، ورفـــاهـــة الـــحّس، وكـــرم الـــّسجيّة، كـــما 
تـعني أيـضاً الـّلباقـة، والتّهـذيـب والـنّقاء، والـطّهارة.  ويحـّدد سـياق الـكالم املـعنى املـقصود فـي 

املواضع املختلفة من الكتاب.

75- ليس ملطلع االمر شريك فى العصمة الكبرى>47<
ذكــر حــضرة بــهاء اهلل فــي لــوح اإلشــراقــات أّن املــظاهــر اإللــهيّة يــختّصون بــالــعصمة الــكبرى 
دون غــيرهــم.  ومــن جــملة مــا ذكــر حــضرة عــبد الــبهاء فــي شــرح هــذه اآليــة املــباركــة، وفــي عــدم 

انفكاك العصمة 
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الذاتيّة عن املظاهر الكّليّة قوله:
"فـكّل مـا يـصدر عـنهم هـو عـني الـحقيقة ومـطابق لـلواقـع، وهـم لـيسوا تـحت ظـلّ 
الشّــــريـعة الـّسابـقة، فـكّل مـا يـصدر عـنهم هـو قـول حقّ، وكـّل مـا يُجـرون هـو عـمل 

صدق." [مترجم]

76- كتب على كّل اب تربية ابنه وبنته بالعلم والخّط>48<
لـــم يـــكتِف حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي ألـــواحـــه بـــتوجـــيه الـــنّظر إلـــى مـــسئولـــيّة األبـــويْـــن تـــجاه تـــربـــية 

أوالدهما فحسب، بل حّدد بكّل وضوح أّن:
"تـــــربـــــية الـــــبنات وتـــــعليمهّن أهـــــّم مـــــن تـــــربـــــية األبـــــناء وتـــــعليمهم، ألّن الـــــبنات 
سيصبحَن يوماً ما أّمهات، واألّمهات هّن املربّيات األوليات لألطفال."  [مترجم]

ولــذلــك، إن اســتحال عــلى عــائــلة تــعليم كــّل أطــفالــها، يــلزم تــفضيل الــبنات ألّن بــفضل أمّـــهات 
متعّلمات تتحّقق فوائد املعرفة في املجتمع بسرعة ونجاح.

77- قد حكم اهلل لكّل زاٍن وزانية دية مسّلمة الى بيت العدل >49<
رغــم أّن لــفظيْ "زاٍن" و"زانــية" يــصدقــان، وفــقاً ملــدلــولــهما الــعام، عــلى الجــماع غــير املشــروع 
بـني رجـل وامـرأة سـواء وقـع مـن مُــْحصنني أو غـير مُــْحصنني (انـظر الشّــــــرح فـقرة 36 لـتعريـف 
كــلمة الــزّنــا)، إالّ أّن حــضرة عــبد الــبهاء تــفّضل فــبنّي أّن الــعقاب املحــّدد فــي هــذه اآليــة يــخصّ 

غير املُْحصنني، 
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وزاد قـائـالً: "أمّـا الـزّانـي املـحصن والـزّانـية املـحصنة فـيرجـع حـكمهما لتشـريـع بـيت 
العدل األعظم".(انظر أيضاً سؤال وجواب 49).

وقـد أشـار حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه إلـى جـانـب مـن الـعواقـب الـّروحـانـيّة واالجـتماعـيّة 
الـــنّاجـــمة عـــن عـــدم التّشـــبّث بـــأهـــداب الـــعفّة والـــعصمة بـــقولـــه: "مــرتــكب الــفحشاء مــطرود 

ومردود عن باب أحديّته".[مترجم]

كــما أوضــح حــضرتــه أّن الــغايــة مــن الــعقاب املــذكــور فــي هــذه اآليــة هــو أن يــتّضح للجــميع أنّ 
ارتــكاب الــزّنــا فــاحــشة فــي شــرع اهلل، وأّن الهــدف األســاســيّ، عــند ثــبوت هــذا الجــرم وفــرض 
الــغرامــة، هــو فــضح أمــر املــذنــبني لــيلحقهم الخــزي والــعار، كــما أوضــح أّن هــذا الــتّشهير فــي 

حّد ذاته أعظم عقاب.

ومـن األرجـح أن يـكون بـيت الـعدل املـشار إلـيه فـي هـذه اآليـة هـو بـيت الـعدل املحـّليّ، املـعروف 
حالياً باسم املحفل الّروحانيّ املحّليّ.

78- وهــي تــسعة مــثاقــيل مــن الــّذهــب وان عــادا مــرّة اخــرى عــودوا بــضعف الجــزآء 
>49<

"املـثقال" لــغًة املِــثْل فــي الــوزن، وقــد أطــلق فــيما بــعد عــلى وحــدة لــلموازيــن اخــتلفت مــن زمــن إلــى 
آخــر، ومــن بــلد إلــى آخــر.  والــوزن الــتّقليدي لــلمثقال فــي الشّـــــــرق األوســط أربــعة وعشــرون "ُنخُــــد".  
أمّــــا املــثقال بــالــحساب الــبهائــيّ فــيساوي تــسعة عشــر "ُنخُــــد" كــما نــزل فــي كــتاب الــبيان (ســؤال 

وجواب 23).  ووزن تسعة مثاقيل وفقاً للحساب البهائيّ 
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يساوي 32.775 جراماً أو 1.05374 أونسة (أوقّية إنجليزّية).

وفيما يخّص عقوبة الزّنا لغير املحصنني في حالة العود، تفّضل حضرة بهاء اهلل وبنّي صراحة أّن 
كـــّل غـــرامـــة الحـــقة تـــكون ضـــعف ســـابـــقتها (ســـؤال وجـــواب 23)، وهـــكذا تـــتضاعـــف هـــذه الـــغرامـــة 
بــالــتّوالــي الــهندســيّ.  وقــد روعــي فــي فــرض هــذه الــغرامــة مــراعــاة ظــروف ســتسود املــجتمع فــي 
املسـتقبل، وعـند تـحّقق هـذه الـظّروف يـقوم بـيت الـعدل األعـظم بـتفصيل أحـكامـها ووضـعها مـوضـع 

التّنفيذ.

79- انّا حّللنا لكم اصغآء االصوات والنّغمات>51<
تــفّضل حــضرة عــبد الــبهاء وأبــان أّن "األنـغام واملـوسـيقى كـانـت مـن األمـور املـذمـومـة 

عند بعض ملل الّشرق".[مترجم]

ورغـــــم خـــــلّو الـــــقرآن الـــــكريـــــم مـــــن نـــــّص صـــــريـــــح بهـــــذا الـــــّشأن، اعـــــتبرت بـــــعض فـــــرق املســـــلمني 
اإلنـصات إلـى األنـغام واملـوسـيقى غـير مـباح شـرعـاً، بـينما تـسامـح الـبعض اآلخـر بـشأنـها فـي 

حدود معيّنة ويشترطون لذلك شروطاً خاّصة.

وفـي اآلثـار املـباركـة بـيانـات مـتعّددة فـي ذكـر فـوائـد املـوسـيقى، فـقد تـفّضل حـضرة عـبد الـبهاء 
مـــــــــثالً: "إّن فـــــي املـــــوســـــيقى، عـــــزفـــــاً كـــــانـــــت أم غـــــناًء، رزقـــــاً روحـــــانـــــيّاً لـــــلقلوب 

واألرواح." [مترجم]

80- يا رجال العدل>52<
واضح في آثار كّل من حضرة عبد البهاء وحضرة وليّ أمر اهلل 
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أنّـه بـينما تـقتصر عـضويّـة بـيت الـعدل األعـظم عـلى الـرّجـال فـقط، فـإّن االنـتخاب لـعضويّـة بـيوت 
الـعدل الـثّانـويّـة واملحـّليّة – واملـسّماة اآلن املـحافـل الـّروحـانـيّة املـركـزيّـة واملحـّليّة – مـتاح لـكّل مـن 

الرّجال والنّساء.

81- امّـــا الـــّشجاج والـــّضرب تـــختلف احـــكامـــهما بـــاخـــتالف مـــقاديـــرهـــما وحـــكم 
الّديّان لكّل مقدار دية معيّنة>56<

بــــينما أوضــــح حــــضرة بــــهاء اهلل تــــناســــب الجــــزاء مــــع شــــّدة اإلصــــابــــة، إالّ أنّــــه ال وجــــود لــــنصّ 
يــفّصل كــيفيّة تــقديــر الــّديــة بــالنّســبة لــدرجــات االعــتداء املــختلفة.  فــيرجــع تحــديــد ذلــك إلــى بــيت 

العدل األعظم.

82- قد رقم عليكم الّضيافة في كّل شهر مرّة واحدة>57<
أضـحى هـذا األمـر األسـاس الّــذي عـليه تـقام الـّضيافـات الـتّسع عشـريّـة فـي الـّديـن الـبهائـيّ.  
" عـــلى االجـــتماع مـــرّة كـــّل تـــسعة  وقـــد حـــّث حـــضرة الـــباب أتـــباعـــه فـــي كـــتاب "الـــبيان الـــعربـــيّ
عشـر يـومـاً لـلّضيافـة واأللـفة.  وثـبّت حـضرة بـهاء اهلل هـذا الـحكم، وبـنّي مـا لهـذه املـناسـبات مـن 

فضل في توطيد األلفة واالتّحاد.

وكـشف حـضرة عـبد الـبهاء، ومـن بـعده حـضرة ولـيّ أمـر اهلل، تـدريـجيّاً عـن أهـّميّة تـنظيم هـذه 
الـــّضيافـــات.  فـــأكّـــــد حـــضرة عـــبد الـــبهاء األهـــّميّة الـــّروحـــانـــيّة لهـــذا االجـــتماع ومـــا يـــسوده مـــن 
خــــشوع هلل.  وعــــالوة عــــلى مــــواصــــلة حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل شــــرح أهــــّميّة الــــطّابــــع الــــّروحــــانــــيّ 
واالجـتماعـيّ لـلّضيافـة الـتّسع عشـريّـة، أبـرز الـجانـب اإلداري لهـذا االجـتماع، فـنظّم الـّضيافـة 
وخـــّصص فـــيها فـــترة لـــلتّشاور حـــول شـــئون الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة، بـــما فـــي ذلـــك تـــبادل األخـــبار 

واملراسالت.

وفــي رّد عــلى ســؤال بــشأن حــتميّة حــكم الــّضيافــة، تــفّضل حــضرة بــهاء اهلل أنّــه لــيس فــرضــاً 
(سـؤال وجـواب 48) وأبـان حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي رسـالـة كُـــتبت بـتعليماتـه: "إّن االشـتراك 
فـي الـّضيافـة الـتّسع عشـريّـة لـيس فـرضـاً، ولـكنه مـهّم جـداً، ويـنبغي لـكّل مؤمـن 

أن يعتبر حضوره الّضيافة واجباً شخصيّاً وامتيازاً خاّصاً."[مترجم]

83- اذا ارســلتم الــجوارح الــى الــّصيد اذكــروا اهلل اذاً يحــّل مــا امــسكن لــكم ولــو 
تجدونه ميتاً>60<

بهــــذا الــــحكم خــــفّف حــــضرة بــــهاء اهلل كــــثيراً مــــن قــــواعــــد وأحــــكام الــــّصيد املــــتّبعة فــــي األديــــان 
الــّسابــقة.  وذكــر حــضرتــه أّن هــذا الــحكم يســري أيــضاً عــلى آالت الــّصيد كــالــّسهام والــبنادق 
ومــا شــابــهها، ولــكن حــرّم أكــل الــّصيد إن وجــد مــيّتاً فــي املــصائــد والــفخاخ.  (ســؤال وجــواب 
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84- ايّاكم ان تسرفوا فى ذلك>60<
أحـــّل حـــضرة بـــهاء اهلل الـــّصيد، إالّ أنّـــه حـــذّر مـــن مـــغبّة اإلســـراف فـــيه.  وســـيتولّـــى بـــيت الـــعدل 

األعظم عندما يحني الوقت املناسب تحديد اإلسراف في الّصيد.

85- ما قّدر لهم حّقاً فى اموال النّاس>61<
أمــر حــضرة بــهاء اهلل أهــل الــبهاء بــإظــهار املــوّدة واملــحبّة ألهــل بــيته، ولــكنّه لــم يــجعل لــهم حــّقاً 
فــــي أمــــوال الــــنّاس.  وهــــذا يــــخالــــف املــــتّبع عــــند الــــّشيعة حــــيث يــــحصل "الــــّسادة" مــــن ســــاللــــة 

الرّسول على جزء من عائدات بيت املال.

86- من احرق بيتاً متعّمداً فاحرقوه ومن قتل نفساً عامداً فاقتلوه  >62<
تـــــنّص شـــــريـــــعة حـــــضرة بـــــهاء اهلل عـــــلى عـــــقوبـــــة اإلعـــــدام لجـــــرائـــــم الـــــقتل والحـــــرق، مـــــع جـــــواز 

استبدالها بالحبس املؤبّد (انظر الّشرح فقرة 87).

وبـنّي حـضرة عـبد الـبهاء فـي ألـواحـه الـفرق بـني االنـتقام والـعقاب: "إّن البشـر لـيس لـه حقّ 
االنـتقام، ألّن االنـتقام أمـر مـبغوض مـذمـوم عـند اهلل."  وهــدف الــعقاب لــيس االنــتقام، 
بــل الــِقصاص.  وشــرح حــضرة عــبد الــبهاء فــي كــتاب املــفاوضــات بــأّن لــلهيئة االجــتماعــيّة حــقّ 

الِقصاص من املجرم، وغاية الِقصاص املنع والرّدع.

وشرح حضرة وليّ أمر اهلل ذلك في رسالة ُكتبت بتعليماته:
"قــرّر حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكتاب األقــدس اإلعــدام عــقابــاً لــلقتل.  إالّ أنّــه أجــاز 
اســـتبدال عـــقوبـــة اإلعـــدام بـــالـــحبس املؤبّـــد.  فـــالـــعقوبـــتان مـــوافـــقتان ألحـــكام 
شـــريـــعته.  وقـــد يـــتعذّر عـــلى الـــبعض مـــنّا إدراك حـــكمة ذلـــك عـــندمـــا ال تتفق مـــع 
وجـــهة نـــظرنـــا املحـــدودة.  ولـــكن قـــبول هـــذا الـــحكم واجـــب إيـــمانـــاً بـــكمال حـــكمة 
حــضرة بــهاء اهلل ورحــمته وعــدالــته، وأنّــها لــخالص الــعالــم بــأســره.  أال يــسعنا 
اإليــمان بــأّن اهلل ســبحانــه وتــعالــى ســيثيب فــي اآلخــرة أّي إنــسان أعــدم خــطأ، 
أضـعافـاً مـضاعـفة عـوضـاً عـّما وقـع عـليه مـن الـظّلم؟ ال يـمكننا رفـض قـانـون نـاجـع 
ملجــــــرّد أّن فــــــي بــــــعض حــــــاالت نــــــادرة قــــــد يــــــتعرّض أحــــــد األبــــــريــــــاء لــــــلعقاب 

خطأ."  [مترجم]

لـــم يحـــّدد حـــضرة بـــهاء اهلل تـــفاصـــيل عـــقوبـــة الـــقتل والحـــرق، وهـــي مـــن األحـــكام الّــــتي سُــــــــنّت 
لــتالئــم ظــروف املــجتمع فــي املســتقبل، وهــذه الــتّفاصــيل وغــيرهــا مــن األمــور الــفرعــيّة كــدرجــات 
الجـريـمة، أو وجـود ظـروف مـخفّفة جـديـرة بـاالعـتبار، وأّي الـعقوبـتني يـنبغي أن تـعتبر الـقاعـدة 
الـعامّـة، كـّل هـذه الـتّفاصـيل تُـركـت لـيبّت فـيها بـيت الـعدل األعـظم، عـلى ضـوء الـظّروف الـّسائـدة 
فــي الــوقــت الّــذي يــدخــل فــيه هــذا الــُحكم حــيّز الــتّنفيذ.  وكــذلــك تُــرك لــبيت الــعدل األعــظم تــعيني 

الطّريقة اّلتي ستُنفّذ بها العقوبة.
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أمّــــا فـــيما يـــتعّلق بجـــريـــمة الحـــرق، فـــإّن تحـــديـــد الـــعقوبـــة يـــتوقّــــف عـــلى نـــوع "الـــبيت" الّــــذي تـــمّ 
حــرقــه.  فــمن الــواضــح أّن هــناك فــرقــاً عــظيماً فــي درجــة الجُـــــرم بــني مــن حــرق مخــزنــاً خــاويــاً، 

وبني من أضرم النّار في مدرسة مليئة باألطفال.

87- وان تحكموا لهما حبساً ابديّاً ال بأس عليكم فى الكتاب>62<
تــفّضل حــضرة ولــيّ أمــر اهلل رّداً عــلى ســؤال حــول هــذه اآليــة بــأنّــه عــلى الــرّغــم مــن أّن الــكتاب 
األقـدس قـد ذكـر عـقوبـة اإلعـدام إالّ أنّـه أجـاز شـرعـاً اسـتبدالـها بـعقوبـة الـّسجن املـؤبّـد، وبـذلـك 
يــمكن الــتّخفيف كــثيراً مــن شــّدة تــلك الــعقوبــة الــّصارمــة.  ثــّم أضــاف إلــى ذلــك: "إّن حـضرة 
بـهاء اهلل قـد تـرك لـنا الـخيار، وبـذلـك أطلق لـنا حـّريّـة الـتّقديـر ضـمن الحـدود الّـتي 

نّص عليها الكتاب."[مترجم]

ولــعدم وجــود أّي تــفصيل يــبنّي كــيفيّة تــنفيذ هــذه األحــكام يــكون لــبيت الــعدل األعــظم أن يــسنّ 
مستقبالً التّشريع الالّزم لذلك.

88- قد كتب اهلل عليكم النّكاح  >63<
ذكـر حـضرة بـهاء اهلل فـي أحـد ألـواحـه أّن اهلل تـعالـى "سـّن سُـــنّة الـنّكاح وجـعلها حـصناً 

للنّجاح والفالح."

أوجــــزت "خــــالصــــة أحــــكام الــــكتاب األقــــدس وأوامــــره" أحــــكام الــــزّواج وشــــروطــــه الــــواردة فــــي 
الـكتاب األقـدس ورسـالـة "سـؤال وجـواب" (انـظر خـالصـة األحـكام واألوامـر رابـعاً: ج: بـند1: أ 
- ص) وانــــــظر كــــــذلــــــك (ســــــؤال وجــــــواب 3 و13 و46 و50 و84 و92) وفــــــي أحــــــكام الخِــــــــطبة 
(ســـؤال وجـــواب 43) وفـــي املهـــر (ســـؤال وجـــواب 12 و26 و39 و47 و87 و88) وفـــي حـــكم 
غـياب أحـد الـزّوجـني (سـؤال وجـواب 4 و27) وفـي ظـروف مـختلفة أخـرى (سـؤال وجـواب 12 

و47).  (انظر أيضاً الّشرح فقرة 99-89).

89- ايّـاكـم ان تـجاوزوا عـن االثـنتني والّــذي اقـتنع بـواحـدة مـن االمـآء اسـتراحـت 
نفسه ونفسها>63<

رغـم أّن نـّص الـكتاب األقـدس يـوحـي ظـاهـراً بـإبـاحـة تـعّدد الـزّوجـات، تـفّضل حـضرة بـهاء اهلل 
بـأّن الـرّاحـة والـقناعـة والـرّضـا تـتحّقق فـي الـزّواج بـواحـدة.  وأكّـــد فـي مـكان آخـر أهـّميّة سـعي 

اإلنسان "لجلب الرّاحة واالطمئنان لنفسه ولشريك حياته".  [مترجم]
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وأوضـح حـضرة عـبد الـبهاء، الّـذي عـيّنه حـضرة بـهاء اهلل مـبيّناً آليـات الـكتاب، أّن نـّص الـكتاب 
األقـدس فـي الـواقـع يـأمـر بـاالكـتفاء بـزوجـة واحـدة.  وشـرح ذلـك فـي عـدد مـن ألـواحـه، مـن ذلـك 

قوله:
"اعـلمي أّن شـريـعة اهلل ال تـجوّز تـعّدد الـزّوجـات ألنّـها صـرّحـت بـالـقناعـة بـواحـدة 
مـــنها، وشَـــــرَط الـــزّوجـــة الـــثّانـــية بـــالقســـط والـــعدالـــة بـــينهما فـــي جـــميع املـــراتـــب 
واألحـــوال.  فـــأمّــــا الـــعدل والقســـط بـــني الـــزّوجـــتني مـــن املســـتحيل واملـــمتنعات، 
وتعليق هـذا األمـر بـشيء مـمتنع الـوجـود، دلـيل واضـح عـلى عـدم جـوازه بـوجـه 

من الوجوه، فلذلك ال يجوز إالّ امرأة واحدة لكّل إنسان..."

تـعّدد الـزّوجـات مـن أقـدم األمـور املـتّبعة لـدى الـجانـب األعـظم مـن البشـريّـة.  وقـد بـدأ اإلعـداد 
لـالكـتفاء بـزوجـة واحـدة يـأخـذ طـريـقه تـدريـجيّاً بـفضل املـظاهـر اإللـهيّة.  فـالـّسيّد املـسيح مـثالً، 
لــم يحــرّم تــعّدد الــزّوجــات، ولــكنّه ألــغى الــطّالق إالّ فــي حــالــة الــزّنــا.  وحــّدد محــّمد رســول اهلل 
عــدد الــزّوجــات بــأربــعة ولــكنّه شــرط تــعّدد الــزّوجــات بشــرط الــعدل، وعــاد فــأجــاز الــطّالق.  أمّـــا 
حـــضرة بـــهاء اهلل الّــــذي نـــزلـــت تـــعالـــيمه فـــي بـــيئة إســـالمـــيّة، فـــقد شـــرّع مـــبدأ الـــزّواج بـــواحـــدة 
تـدريـجيّاً وفـقاً ملـقتضيات الـحكمة، وعـمالً بـمبدأ الـكشف املـتدّرج عـن مـقاصـد شـريـعته.  وبـما 
أّن حـــضرة بـــهاء اهلل تـــرك أتـــباعـــه فـــي ظـــّل مفسّـــــــر مـــعصوم ألحـــكام كـــتابـــه، أتـــاح لـــحضرتـــه أن 
يــبيح فــي الــظّاهــر الــزّواج بــاثــنتنْي فــي الــكتاب األقــدس، ولــكن يــقيّده بشــرط مــّكن حــضرة عــبد 

البهاء فيما بعد من اإلفصاح عن حقيقة مقصد هذا الحكم وهو االكتفاء بزوجة واحدة.

90- من اتّخذ بكراً لخدمته ال بأس عليه>63<
أجـــاز حـــضرة بـــهاء اهلل لـــلرّجـــل أن يســـتخدم بـــكراً لخـــدمـــته.  ولـــم يـــكن ذلـــك جـــائـــزاً مـــن قـــبل فـــي 
عـرف مـذهـب الـّشيعة، مـا لـم يـعقد الـرّجـل زواجـه عـلى خـادمـته.  ويـؤكّــد حـضرة بـهاء اهلل أّن كـلمة 
"لخــدمــته" املـــشار إلـــيها فـــي اآليـــة املـــباركـــة تـــعني "األعــمال الّــتي يــقوم بــها غــيرهــا مــن 
الخـدم عـادة، كـباراً وصـغاراً، فـي مـقابـل أجـر" (ســؤال وجــواب 30).  فــال حــّق للمخــدوم 
أن تـــكون لـــه أيّــــة عـــالقـــة جـــنسّية مـــع خـــادمـــته.  ولهـــذه الـــخادمـــة الـــبكر "مــتى أرادت الــزّواج 

الحّريّة في اختيار زوجها بنفسها، ألن اقتناء اإلماء حرام".(سؤال وجواب 30).

91- هذا من امري عليكم اتّخذوه النفسكم معيناً >63<
مـع أّن حـضرة بـهاء اهلل أمـر بـالـزّواج فـي الـكتاب األقـدس، إالّ أنّـه بـنّي أنّـه لـيس فـرضـاً (سـؤال 
وجــواب 46).  وصــرّح حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أيــضاً فــي رســالــة كُـــتبت بــناًء عــلى تــعليماتــه: "إنّ 
الـزّواج لـيس بـأّي حـال مـن األحـوال إلـزامـيّاً"، وأكّـــد أّن: "لـلفرد نـفسه – فـي نـهايـة 

األمر – أن يقرّر ما إذا كان يرغب في حياة عائليّة، أو يريد أن يعيش أعزباً."
وعــلى هــذا إذا اضــطّر شــخص لــلتريّــث زمــناً طــويــالً قــبل الــعثور عــلى زوج، أو إذا اضــطّر أن 

يبقى أعزباً، فال يعني ذلك أنّه لم يحّقق الهدف من حياته، فهذا الهدف أساساً روحانيّ.
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92- انّا... عّلقناه باذن االبوين  >65<
شرح حضرة وليّ أمر اهلل هذا الّشرط في رسالة ُكتبت بناًء على تعليماته جاء فيها:

"اشـــترط حـــضرة بـــهاء اهلل صـــراحـــة رضـــاء األحـــياء مـــن أبـــوّي الـــطّرفـــني لـــصّحة 
انـــعقاد الـــزّواج الـــبهائـــيّ.  ويســـري هـــذا الشّـــــرط ســـواء كـــانـــوا بـــهائـــينّي أو غـــير 
بـهائـينّي، وسـواء كـانـوا مـطّلقني مـنذ زمـن، أو غـير مـطّلقني.  لـقد سـّن حـضرة بـهاء 
اهلل هـذا الـُحكم املـتني لـيوطّـد بُـنية املـجتمع، ويُـقوّي أواصـر الـعائـلة، ويـبعث فـي 
نـــفوس األبـــناء االحـــترام واالعـــتراف بـــالجـــميل ألولـــئك الّـــذيـــن جـــاءوا بـــهم إلـــى 

الحياة، وأطلقوا أرواحهم في رِحلتها األبديّة نحو بارئها". [مترجم]

93- ال يحّقق الّصهار االّ باالمهار>66<
أوجــــزت "خــــالصــــة أحــــكام الــــكتاب األقــــدس وأوامــــره" أحــــكام املهــــر (انــــظر خــــالصــــة األحــــكام 

واألوامر رابعاً: ج: 1: ي) وأصولها في كتاب البيان.

يـــدفـــع الـــعريـــس املهـــر لـــلعروس وقـــدره تـــسعة عشـــر مـــثقاالً مـــن الـــّذهـــب ألهـــل املـــدن، ومـــثلها مـــن 
الــفّضة ألهــل الــقرى (انــظر الشّـــــــرح فــقرة 94).  وإن تــعذّر عــلى الــّزوج دفــع املهــر كــامــالً وقــت 

القران، جاز له أن يسّلم العروس التزاماً سندّياً في مجلس العقد. (سؤال وجواب 39)

لـقد أعـاد حـضرة بـهاء اهلل تحـديـد مـضمون كـثير مـن املـفاهـيم والـتّقالـيد والـنُّظُم الـقديـمة لـتأخـذ 
مــعنىً جــديــداً، مــن ذلــك مــفهوم املهــر.  فــاملهــر نــظام تــقليدّي قــديــم جــداً عُـــرف فــي بــيئات كــثيرة 
وأخـــذ صـــوراً مـــختلفة.  فـــفي بـــعض الـــبالد يـــدفـــع والـــدا الـــعروس املهـــر إلـــى الـــّزوج، وفـــي بـــالد 
أخـرى يـدفـع الـّزوج املهـر إلـى أبـوّي الـعروس، ويُـعرف املهـر اصـطالحـاً "بـأجـر الـعروس".  وفـي 
كال الحالني يكون مقدار املهر باهظاً.  أمّـا ما سنّه حضرة بهاء اهلل فيُزيل كّل هذا االختالف، 
ويــحّول املهــر إلــى شــيء رمــزّي يــتمثّل فــي هــديّــة، ذات قــيمة مــاديّــة محــدودة، يُــقّدمــها الــعريــس 

إلى عروسه.

94- قــد قــّدر لــلمدن تــسعة عشــر مــثقاالً مــن الــذّهــب االبــريــز ولــلقرى مــن الــفّضة  
>66<

بنّي حضرة بهاء اهلل أّن الِعبرة في تحديد املهر هي باملوطن الّدائم للزّوج، ال العروس.(سؤال 
وجواب 87 و88)

95

�١٠٦



… والّـذي  95- ومـن اراد الـزّيـادة حـرّم عـليه ان يـتجاوز عـن خـمسة وتـسعني مـثقاالً
اقتنع بالّدرجة االولى خير له فى الكتاب  >66<

رّد حـــــــضرة بـــــــهاء اهلل عـــــــلى اســـــــتفسار بـــــــخصوص املهـــــــر فـــــــتفّضل:"مــــا نــــزّل فــــي الــــبيان  
بخصوص املهر ُمجرى وُممضى.  

ولـــكن مـــا جـــاء ذكـــره فـــي الـــكتاب األقـــدس هـــو الـــّدرجـــة األولـــى، أي تـــسعة عشـــر 
مــثقاالً مــن الــفّضة، وهــو مــا حــّدده الــبيان ألهــل الــقرى.  وهــذا أحــّب إلــى اهلل إن 
قـبله الـطّرفـان.  الـقصد هـو راحـة الـكّل، وُوصـلة واتّـحاد الـنّاس.  لـذا، كـّلما كـثرت 
املــــداراة فــــي هــــذه األمــــور كــــان ذلــــك أحــــسن... عــــلى أهــــل الــــبهاء أن يــــعامــــلوا 
ويــعاشــروا بــعضهم الــبعض بــكّل مــحبّة وصــفاء.  ويــوجّـــهوا تــفكيرهــم ملــا يحّقق 

نفع العموم خاّصة أحبّاء اهلل." [مترجم]

ولّخص حضرة عبد البهاء بعض قواعد تحديد املهر بقوله:

"ألهـل املـدن أن يـدفـعوا املهـر بـالـذّهـب، وألهـل الـقرى أن يـدفـعوه بـالـفّضة.  والـقدر 
، وإن كــــان  ·يــــتوقّــــف عــــلى مــــقدرة الــــزّوج، إن كــــان فــــقيراً يــــدفــــع مــــقدار "واحــــد"

مـتواضـع الـحال يـدفـع ضـعف "واحـد"، وإن كـان مـقتدراً فـثالثـة أضـعاف "واحـد"، 
وإن كـان مـوسـراً فـأربـعة أضـعاف "واحـد"، وإن كـان وافـر الـثّراء فخـمسة أضـعاف 
"واحـد".  األمـر فـي الـحقيقة مـنوط بـما يتّفق عـليه الـزّوج والـزّوجـة واألبـوان، كـلّ 

ما يُتّفق عليه يجب إجراؤه." [مترجم]

 وأوصـى حـضرة عـبد الـبهاء األحـبّاء فـي الـّلوح ذاتـه أن يـرجـعوا بـشأن تـنفيذ هـذا الـحكم إلـى 
الـــّشارع وهـــو بـــيت الـــعدل األعـــظم.  وأضـــاف مـــؤكّـــــداً: "إّن تــلك الــهيئة مــنوط بــها تــنفيذ 

األحكام، وتقوم بسّن ما يلزم مّما لم يرد ذكره في كتاب اهلل."[مترجم]

96- قـد كـتب اهلل لـكّل عـبد اراد الخـروج مـن وطـنه ان يـجعل مـيقاتـاً لـصاحـبته فـى 
ايّة مّدة اراد >67<

أبــان حــضرة بــهاء اهلل أنّــه إذا رحــل الــزّوج دون أن يحــّدد لــزوجــته مــوعــداً لــعودتــه – مــع عــلمه 
بـحكم الـكتاب األقـدس – ثـّم انـقطعت أخـباره وفـقد كـّل أثـر لـه، حـّق لـزوجـته بـعد تـربّـصها عـامـاً 
كـامـالً أن تـتزّوج بـآخـر.  أمّــا إذا لـم يـكن الـزّوج عـلى عـلم بـحكم الـكتاب، كـان عـلى الـزّوجـة أن 

تصبر حتّى تأتيها أخباره (سؤال وجواب 4).

·  املقصود باالصطالح "واحد" هو وحدة الوزن وهي تساوي تسعة عشر مثقاالً.
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97- فـــلها تـــربّـــص تـــسعة اشهـــر مـــعدودات وبـــعد اكـــمالـــها ال بـــأس عـــليها فـــي 
اختيار الزّوج  >67<

إذا تخـّلف الـزّوج عـن املـوعـد الّــذي حـّدده لـرجـوعـه ولـم يـخبر زوجـته بـتأخـيره، كـان عـلى زوجـته 
أن تــصبر تــسعة شــهور، وبــعد انــقضائــها تــكون فــي حِـــــلٍّ مــن أن تــختار لــنفسها زوجــاً آخــر، 
وإن كـــان مـــن األفـــضل أن تـــصبر مـــّدة أطـــول.(انـــظر الشّــــــــرح فـــقرة 147 بـــخصوص الـــتّقويـــم 

( البهائيّ

وقـد ذكـر حـضرة بـهاء اهلل أنّـه إذا بـلغ الـزّوجـة، فـي أثـناء انـتظارهـا، خـبر مـوت زوجـها أو قـتله، 
حــــّق لــــها الــــزّواج بــــعد انــــقضاء تــــسعة شــــهور (ســــؤال وجــــواب 27).  وقــــد شــــرح حــــضرة عــــبد 
الــــبهاء فــــي أحــــد ألــــواحــــه: "أّن انــتظار الــزّوجــة تــسعة أشهــر بــعد وصــول خــبر قــتل 
زوجــها أو وفــاتــه يتعّلق بــالــزّوج الــغائــب عــند مــوتــه، وال ينطبق هــذا الــحكم إذا 

مات الزّوج في داره." [مترجم]

98- لها ان تأخذ املعروف>67<
حّدد حضرة بهاء اهلل لفظة "املعروف" في هذا املقام، باالصطبار. (سؤال وجواب 4)

99- العدلني>67<
أبــــان حــــضرة بــــهاء اهلل أّن الــــّشاهــــد الــــعدل مــــن يــــتّصف "بــحسن الــّصيت بــني الــعباد"، 
ولــيس شــرطــاً أن يــكون بــهائــياً ألّن "شـهادة عـباد اهلل مـن أّي حـزب كـانـوا مـقبولـة لـدى 

العرش".  (سؤال وجواب 79).

100- وان حــدث بــينهما كــدورة او كــره لــيس لــه ان يــطّلقها ولــه ان يــصبر ســنة 
كاملة>68<

الـطّالق فـي الـّديـن الـبهائـيّ مـذمـوم ذمّــاً عـظيماً.  ولـكن إن حـدثـت كـدورة أو كـره بـني الـزّوجـني 
يـــجوز الـــطّالق بـــعد االصـــطبار ســـنة كـــامـــلة، يـــلتزم الـــزّوج فـــي أثـــنائـــها بـــنفقة أوالده وزوجـــته، 
وعــلى الــطّرفــني أن يــسعيا طــوالــها لــتسويــة الــخالف بــينهما.  وذكــر حــضرة ولــيّ أمــر اهلل بــأنّ 
لــكّل مــن الــزّوج والــزّوجــة حــّق طــلب الــطّالق إذا مــا "شـعر أّي الـطّرفـني أّن هـناك ضـرورة 

قصوى لذلك".[مترجم]
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تـــــناول حـــــضرة بـــــهاء اهلل فـــــي رســـــالـــــة "ســـــؤال وجـــــواب" عـــــدداً مـــــن الـــــقضايـــــا املـــــتعّلقة بـــــسنة 
االصــــطبار، وإجــــرائــــها (ســــؤال وجــــواب 12)، وتحــــديــــد بــــدايــــتها (ســــؤال وجــــواب 19 و40)، 
وشــروط الــتّراضــي أثــناءهــا (ســؤال وجــواب 38)، ودور كــّل مــن الــّشهود وبــيت الــعدل املحــّلي 
(سـؤال وجـواب 73 و98).  وفـيما يـتعّلق بـالـّشهود فـقد وضّـــــــــح بـيت الـعدل األعـظم أّن املـحافـل 

الّروحانيّة املحّليّة تقوم في الوقت الحاضر بدور الّشهود في قضايا الطّالق.

وقــــد أوجــــزت "خــــالصــــة أحــــكام الــــكتاب األقــــدس وأوامــــره" تــــفاصــــيل أحــــكام الــــطّالق. (انــــظر 
خالصة األحكام واألوامر رابعاً: ج: بند2: أ-ط)

101- قد نهاكم اهلل عّما عملتم بعد طلقات ثلث>68<
تـــشير هـــذه اآليـــة الـــكريـــمة إلـــى أحـــد أحـــكام الشّــــــــريـــعة اإلســـالمـــيّة املـــنزّل فـــي الـــقرآن الـــكريـــم 
ويــــقضي بــــأنّــــه فــــي ظــــروف مــــعيّنة ال يــــمكن لــــلزّوج أن يــــرّد مــــطّلقته إالّ إذا تــــزّوجــــت بــــآخــــر ثــــمّ 

طُّلقت منه.  وهذا هو العمل اّلذي نهى عنه حضرة بهاء اهلل.(سؤال وجواب 31)

102- والّــــذي طّلق لـــه االخـــتيار فـــي الـــرّجـــوع بـــعد انـــقضآء كـــّل شهـــر بـــاملـــوّدة 
والرّضآء ما لم تستحصن... االّ بعد امر مبني >68<

  ذكــر حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي رســالــة كُــــتبت بــناًء عــلى تــعليماتــه بــأّن عــبارة "انــقضاء كــلّ 
شهـر" ال تــعني تحــديــداً زمــنيّاً، وأّن مــن املــمكن لــلمطّلقني أن يجــّددا رابــطتهما بــزواج جــديــد 

في أّي وقت، شريطة أالّ يكون أحدهما قد ارتبط بزواج آخر.

103- قد حكم اهلل بالطّهارة على مآء النّطفة >74<
  سـاد فـي عـدد مـن املـذاهـب الـّديـنيّة اعـتقاد يـعتبر مـاء الـنّطفة نـجساً.  وقـد ألـغى حـضرة بـهاء 

اهلل هذا املفهوم.  (انظر الّشرح فقرة 106)

104- تمّسكوا بحبل الّلطافة  >74<
 ذكـر حـضرة عـبد الـبهاء فـي شـأن الـّلطافـة: "إّن الـتّنزيـه والـتّقديـس والـنّظافـة والـّلطافـة 
هـي مـن أسـباب عـلوّ الـعالـم اإلنـسانـيّ وتـرقّـي حـقائق اإلمـكان."  ثـّم قـال: "مـع أنّ 
الـــــنّظافـــــة الـــــظّاهـــــرة أمـــــر يتعّلق بـــــالجســـــد، إالّ أّن لـــــها تـــــأثـــــيراً شـــــديـــــداً عـــــلى 

الرّوحانيّات."  [مترجم](انظر أيضاً الّشرح فقرة 74)

105- طّهروا كّل مكروه باملآء اّلذي لم يتغيّر بالثّلث >74<
 تـشير كـلمة "الـثاّلث" إلـى خـواص املـاء، وهـي الـّلون والـّطعم والـرّائـحة.  وقـد زاد حـضرة بـهاء اهلل 
فـــي بـــيان أوصـــاف املـــاء "الــبكر" ومـــتى يـــكون املســـتعمل مـــنه غـــير صـــالـــح لـــالغـــتسال  (ســـؤال 

وجواب 91).
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106- رفع اهلل حكم دون الطّهارة عن كّل االشيآء وعن ملل اخرى>75<
 ألــغى حــضرة بــهاء اهلل فــكرة الــنّجاســة املــقترنــة بــبعض األفــراد واألشــياء، وهــي فــكرة كــانــت 
تــأخــذ بــها عــّدة طــوائــف ديــنيّة ومــجتمعات قــبليّة قــديــمة، إذ أعــلن حــضرتــه أّن بــظهوره املــبارك 
"قــــد انغمســــت األشــــياء فــــي بحــــر الــــطّهارة."  (انــــــظر أيــــــضاً الشّـــــــــــرح فــــــقرة 12 و20 

و103).

107- اّول الرّضوان  >75<
 تـــشير هـــذه اآليـــة املـــباركـــة إلـــى وصـــول حـــضرة بـــهاء اهلل وأصـــحابـــه إلـــى حـــديـــقة "الـــنّجيبيّة" 
بــالــقرب مــن مــديــنة بــغداد، الّـــتي أطــلق عــليها الــبهائــيّون فــيما بــعد اســم "حــديــقة الــرّضــوان".  
وكـان وصـول حـضرتـه إلـى هـذه الحـديـقة فـي الـيوم الـحادي والـثاّلثـني بـعد نـيروز عـام 1863م 
أي فـي شهـر نـيسان (إبـريـل) مـن ذلـك الـعام، وهـو ابـتداء الـفترة الّـتي أعـلن فـيها حـضرة بـهاء 
اهلل بـعثته املـباركـة عـلى أصـحابـه.  تـفّضل حـضرتـه بـالـتّنويـه إلـى تـلك الـفترة فـي أحـد ألـواحـه: 
"أيّــام فــيها ظهــر الــفرح األعــظم".  ووصــف حــديــقة الــرّضــوان بــأنّــها "مــقام فــيه تجــّلى 
بـاسـم الـرّحـمن عـلى مـن فـي اإلمـكان".  ومــكث حــضرتــه فــي هــذه الحــديــقة اثــني عشــر 
يـومـاً قـبل الـرّحـيل إلـى "اسـتنبول" (اآلسـتانـة) الّـتي نـفي إلـيها بـعد ذلـك.  ويُـحتفل سـنويـاً بهـذه 
املـناسـبة فـي عـيد الـرّضـوان الّــذي يـدوم اثـني عشـر يـومـاً، والّــذي وصـفه حـضرة ولـيّ أمـر اهلل 

بأنّه "أعظم األعياد البهائيّة وأقدسها".(انظر الّشرح فقرة 138 و140)

108- البيان  >77<
 أنـزل كـتاب الـبيان وهـو أّم الـكتاب لـدورة حـضرة الـباب ومخـزن أحـكامـه وأوامـره فـي قـسمني: 
" وهــو مــشابــه  " ويــحتوي عــلى الجــزء األكــبر مــن شــريــعته، و"الــبيان الــعربــيّ "الــبيان الــفارســيّ
لــه فــي مــحتواه ولــكنّه أكــثر اخــتصاراً.  وعــندمــا وصــف حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي كــتاب الــقرن 
" ذكـــر أنّـــه: "يــجب أن يُــعتبر تــمجيداً لــلموعــود وثــناًء عــليه  الـــبديـــع "الـــبيان الـــفارســـيّ
قــبل أن يــكون أحــكامــاً وتــكالــيف أريــد بــها أن تــكون قــواعــد دائــمة تســتهدي بــها 

األجيال القادمة." [مترجم]

 وكـــــتب حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء: "لـــقد نُـــسخ الـــبيان بـــنزول الـــكتاب األقـــدس فـــيما عـــدا 
األحكام اّلتي ثبّتها الكتاب األقدس وصّرح بذكرها."[مترجم]

109- محو الكتب  >77<
 ذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي لـــوح اإلشـــراقـــات: "... شــّرع حــضرة املبشّــــر، روح مــا ســواه 
فـــداه، أحـــكامـــاً ولـــكنّه عـــّلقها بـــقبول مـــن يظهـــره اهلل.  لـــذا أجـــرى هـــذا املـــظلوم 
بـــــــعضها ونُـــــــزّلـــــــت فـــــــي الـــــــكتاب األقـــــــدس بـــــــعبارات أخـــــــرى وتـــــــوقّـــــــفنا فـــــــي 

البعض."[مترجم]
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  فــرض كــتاب الــبيان عــلى أتــباع حــضرة الــباب مــحو الــكتب إالّ مــا كــان مــنها فــي إثــبات أمــر 
اهلل وشريعته، ولكن نسخ حضرة بهاء اهلل هذا الحكم.

  وتـعقيباً عـلى طـبيعة أحـكام "الـبيان" ومـا اتّـسمت بـه مـن شـّدة، بـنّي حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي 
رسالة ُكتبت بناًء على تعليماته:

"إّن فــهم األحــكام واألوامــر املتشــّددة الّـــتي أنــزلــها حــضرة الــباب وإدراكــها حقّ 
اإلدراك يـكون مـيسوراً إذا اعـتبرت عـلى ضـوء الـتّصريـحات الّـتي تـفّضل بـها هـو 
نــفسه فــي إظــهار حــقيقة دورتــه وأهــدافــها وخــصائــصها.  والــواضــح مــن هــذه 
الـتّصريـحات، أّن الـّدورة الـبابـيّة لـم تـكن فـي جـوهـرهـا نـهضة ديـنيّة فحسـب بـل 
ثــــورة اجــــتماعــــيّة، ولهــــذا كــــان ضــــروريّــــاً أن تــــكون قــــصيرة األمــــد، ولــــكن مــــليئة 
بــاملــآســي، وزاخــرة بــإصــالحــات أصــليّة واســعة الــنّطاق.  إّن الــتّدابــير الــحاســمة 
الّــتي اتّخــذهــا حــضرة الــباب وأصــحابــه كــان هــدفــها تــقويــض أصــول مــعتقدات 
وأعــراف حــزب الــّشيعة، ممهّـــدة بــذلــك الــطّريق ملــجيء حــضرة بــهاء اهلل.  ورغــبة 
فــي إثــبات اســتقالل دورتــه الجــديــدة، وتــهيئة املــجال لــلظّهور املــرتــقب لــحضرة 
بــهاء اهلل، كــان عــلى حــضرة الــباب أن يــسّن األحــكام املتشــّددة، حــتّى وإن كــان 
مــعظمها قــد بــقي دون تطبيق.  ولــكن مجــرّد تــنزيــل هــذه األحــكام كــان فــي حــدّ 
ذاتـــه دلـــيالً عـــلى اســـتقالل دورتـــه، وكـــان كـــافـــياً لخـــلق هـــيجان عـــظيم، وإثـــارة 
مـــعارضـــة رجـــال الـــّديـــن عـــلى نـــحو أّدى بـــهم فـــي نـــهايـــة األمـــر أن يتســـبّبوا فـــي 

استشهاده." [مترجم]

110- واذنّــاكــم بــان تــقرئــوا مــن الــعلوم مــا يــنفعكم ال مــا يــنتهي الــى املــجادلــة فــي 
الكالم >77<

 أمــر اهلل فــي هــذا الــّدور بــاكــتساب املــعارف وتــحصيل الــعلوم والــفنون، وأهــاب بــأهــل الــبهاء أن 
يــحترمــوا أهــل الــعلم وأصــحاب املنجــزات، وحــذّرهــم مــن مــغبّة تــحصيل مــا ال يــنتج عــنه إالّ الجــدل 

العقيم.

ونــصح حــضرة بــهاء اهلل فــي ألــواحــه أهــل الــبهاء بــتحصيل الــعلوم والــفنون الــنّافــعة الّــتي تــساعــد 
عــلى "رفـع شـأن الـعباد ورقـيّهم"، وحــذّرهــم مــن تــلك الــعلوم الّـــتي "تـبدأ بـالـكالم وتـنتهي 

بالكالم ويؤّدي تحصيلها إلى الجدال والخالف".[مترجم]
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وفــي رســالــة كُـــتبت بـناًء عــلى تــعليمات مــن حــضرة ولـيّ أمــر اهلل شـبّه حــضرتــه الــعلوم الّــتي "تــبدأ 
بالكالم وتنتهي بالكالم" بالخوض في متاهات البحث العقيم والفروض الّسفسطائّية.  وبنّي في 
رســالــة أخــرى أّن مــا عــناه حــضرة بــهاء اهلل بهــذه الــعلوم فــي املــرتــبة األولــى هــو "تـلك الـبحوث 
والـتّفاسـير الـاّلهـوتـيّة الّـتي تـعوق تـفكير اإلنـسان أكـثر مـّما تـعينه عـلى الـوصـول 

إلى الحقيقة".[مترجم]

111- الكليم >80<
  "الــكليم" لــقب أطــلقه الــيهود واملســلمون عــلى مــوســى عــليه السّـــــــالم.  ويــصف حــضرة بــهاء 
اهلل مـــجيئه هـــو فـــي أحـــد ألـــواحـــه بـــقولـــه: "هــذا يــوم فــيه فــازت اآلذان بــإصــغاء مــا ســمع 

الكليم في الطّور."

112- الطّور >80<
  "الطّور" لغًة هو الجبل.  واصطالحاً الجبل اّلذي أنزلت فيه شريعة موسى عليه الّسالم.

113- الرّوح  >80<
  "الرّوح" لقب ليسوع املسيح ورد في اآلثار اإلسالميّة والبهائيّة.

114- سرع كوم اهلل... وصاح الّصهيون >80<
 "الـَكوُْم" لـغًة هـو املـوقـع املشْــــــرف.  وكـوم اهلل الـوارد فـي هـذه اآليـة يـعني جـبل "الـكرمـل"، وهـو 
جــبل فــي األرض املــقّدســة شــيّد عــليه مــقام حــضرة الــباب وعــليه ارتــفع صــرح املــركــز اإلداريّ 
الـــعاملـــيّ لـــلّديـــن الـــبهائـــيّ.  أمّــــا "صــهيون" فـــهو اســـم أحـــد الـــتاّلل الّــــتي تـــقوم عـــليها مـــديـــنة 
الـقدس، وتـروي بـعض الـتّقالـيد أنّـه املـوقـع الّـذي دفـن فـيه املـلك داود.  وقـد أضـحى هـذا االسـم 

رمزاً للقدس كمدينة مقّدسة.

115- الّسفينة الحمرآء  >84<
يُـقصد "بـالـّسفينة الحـمراء" أمـر حـضرة بـهاء اهلل.  ويُـعرف أتـباعـه بـأنّـهم "أهـل الـّسفينة 

الحمراء" اّلذين مّجدهم حضرة الباب في كتابه "قيّوم األسماء".

116- يـا مـلك الـنّمسة كـان مـطلع نـور االحـديّـة فـى سـجن عـكآء اذ قـصدت املسجـد 
االقصى>85<

فـي عـام 1869م زار "فـرانـسوا جـوزيـف" (1830م–1916م) إمـبراطـور الـنّمسا ومـلك املجـر 
بـيت املـقدس املـكنّى عـنه فـي اآليـة بـاملسجـد األقـصى، ولـم يَسـتفسر أثـناء وجـوده فـي األرض 

املقّدسة عن حضرة بهاء اهلل اّلذي كان حينذاك سجيناً في عّكاء.
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117- يا ملك برلني  >86<
املــخاطــب فــي هــذه اآليــة هــو الــقيصر ولــيم األّول (ويلهــلم فــريــدريــك لــودڤــج 1797م–1888م) 
سـابـع مـلوك بـروسـيا، وقـد نـودي بـه إمـبراطـوراً عـلى أملـانـيا فـي كـانـون الـثّانـي (يـنايـر) 1871م 

في "ڤرساي" بفرنسا، عقب انتصاره عليها في الحرب البروسيّة الفرنسيّة. 

118- من كان اعظم منك شأناً واكبر منك مقاماً>86<
تـشير هـذه اآليـة إلـى نـاپـليون الـثّالـث (1808م–1873م) إمـبراطـور فـرنـسا، الّــذي عـّده كـثير 

من املؤرّخني أعظم ملوك الغرب شأناً في ذلك الزّمان.

وجّـــــــه حــــضرة بــــهاء اهلل لــــوحــــني إلــــى نــــاپــــليون الــــثّالــــث، احــــتوى الــــّلوح الــــثّانــــي مــــنهما نــــبوءات 
صــريــحة: "بـما فـعلت تـختلف األمـور فـي مـملكتك ويخـرج املـلك مـن كـفّك... وتـأخـذ 
الــزاّلزل كــّل الــقبائــل هــناك"، وفـــي غـــضون عـــام واحـــد مـــن ذلـــك نـــزلـــت "بـــناپـــليون الـــثّالـــث" 
هـزيـمة مـنكرة عـلى يـد "قـيصر ولـيم األّول" فـي مـعركـة سـيدان عـام 1870م، نُـفي بـعدهـا إلـى 

بريطانيا حيث مات بعد ثالث سنوات.

119- يا معشر الرّوم  >89<
كــــانــــت كــــلمة الــــّروم تُــــطلق ســــابــــقاً عــــلى اإلمــــبراطــــوريّــــة الــــّرومــــانــــيّة الشّـــــــــرقــــيّة واإلمــــبراطــــوريّــــة 
الــــبيزنــــطيّة، وكــــانــــت عــــاصــــمتها القســــطنطينيّة أو بــــيزنــــطة، ثــــّم أُطــــلقت فــــيما بــــعد عــــلى الــــّدولــــة 

العثمانيّة.

120- يا ايّتها النّقطة الواقعة فى شاطي البحرين>89<
تـــشير هـــذه اآليـــة املـــباركـــة إلـــى القســـطنطينيّة (اآلســـتانـــة) الّــــتي يُـــطلق عـــليها اآلن اســـتنبول.  
وتــقع هــذه املــديــنة عــلى مــضيق الــبسفور الّــذي يــربــط البحــر األســود ببحــر مــرمــرة وتــعتبر أكــبر 
مـدن ومـوانئ الجـمهوريّـة الـتّركـيّة.  وكـانـت القسـطنطينيّة عـاصـمة اإلمـبراطـوريّـة الـعثمانـيّة مـن 
عــام 1453م إلــى عــام 1922م.  وكــان طــاغــيتها، السّــــــلطان عــبد الــعزيــز، جــالــساً عــلى عــرش 
اإلمـبراطـوريّـة عـندمـا نـزل حـضرة بـهاء اهلل فـي تـلك املـديـنة.  وكـان السّــــــلطان خـليفة للمسـلمني 
أيــــضاً، مــــثله فــــي ذلــــك مــــثل جــــميع ســــالطــــني آل عــــثمان.  وقــــد تــــنبّأ حــــضرة بــــهاء اهلل بــــسقوط 

الخالفة اّلتي أُلغيت عام 1924م.

121- يا شواطي نهر الّرين  >90<
شــــرح حــــضرة عــــبد الــــبهاء فــــي لــــوح صــــادر قــــبل انــــدالع الحــــرب الــــعاملــــيّة األولــــى (1914م–
1918م) أّن مـــا ذكـــره حـــضرة بـــهاء اهلل عـــن رؤيـــة شـــواطئ نهـــر الـــّريـــن مـــغطّاة بـــالـــّدمـــاء، هـــو 
إيــماء إلــى الحــرب الــفرنــسيّة الــبروســيّة (1870م–1871م) وأّن مــزيــداً مــن املــعانــاة ســتلحق 

بها مستقبالً.

�١١٣



وذكــــر حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل فــــي كــــتاب "God Passes By" املــــترجــــم بــــاســــم كــــتاب "الــــقرن 
الـبديـع"، أّن "حـنني الـبرلـني" قـد ارتـفع فـي أعـقاب "املـعاهـدة الـجائـرة" الّـتي فُـرضـت عـلى 
أملـانـيا إثـر هـزيـمتها فـي الحـرب الـعاملـيّة األولـى، عـلى نـحو مـا جـاء فـي نـبوءة حـضرة بـهاء اهلل 

عن هذا الحنني قبل وقوعه بنصف قرن.

122- يا ارض الطّآء >91<
كـان حـضرة بـهاء اهلل يُـفّضل فـي كـثير مـن األحـيان اإلشـارة إلـى بـعض األمـاكـن بـذكـر الحـرف 
األّول مـــن اســـمها.  و"الـــطّاء" هـــو الحـــرف األّول مـــن طهـــران عـــاصـــمة إيـــران، ويـــساوي حـــرف 

"الطّاء" في الحساب األبجدي تسعة، وهو مجموع حروف "بهاء" وفقاً للحساب نفسه.

123- ولد فيك مطلع الظّهور >92<
هـــــذه إشـــــارة إلـــــى مـــــولـــــد حـــــضرة بـــــهاء اهلل فـــــي طهـــــران فـــــي 12 تشـــــريـــــن الـــــثانـــــي (نـــــوفـــــمبر) 

1817م.

124- يا ارض الخآء  >94<
أرض "الـخاء" إشــارة إلــى مــقاطــعة خــراســان اإليــرانــيّة واملــناطــق املــجاورة لــها، والّــتي تــضمّ 

مدينة عشق آباد.

125- والّــذي تــمّلك مــائــة مــثقال مــن الــذّهــب فــتسعة عشــر مــثقاالً هلل فــاطــر االرض 
والّسمآء  >97<

شــــرّعــــت هــــذه اآليــــة املــــباركــــة حُـــــــكم "حــقوق اهلل"، وهــــو إخــــراج نســــبة مــــعيّنة مــــن مجــــموع مــــا 
يـمتلكه املـؤمـن.  وكـانـت حـقوق اهلل تُـقّدم إلـى مـحضر حـضرة بـهاء اهلل بـصفته املظهـر اإللـهيّ، 
ورجـعت بـعد صـعوده إلـى حـضرة عـبد الـبهاء، مـركـز العهـد واملـيثاق.  وذكـر حـضرة عـبد الـبهاء 
فـي ألـواح الـوصـايـا أّن حـقوق اهلل تـرجـع مـن بـعده إلـى ولـيّ أمـر اهلل.  أمّـا اآلن، حـيث ال يـوجـد 
ولـيّ لـألمـر، تـرجـع حـقوق اهلل إلـى بـيت الـعدل األعـظم بـصفته املـرجـع األعـلى لـلّديـن الـبهائـيّ.  
وتُــــصرف عــــائــــدات حــــقوق اهلل عــــلى إعــــالء شــــأن أمــــر اهلل ورعــــايــــة مــــصالــــحه، بــــاإلضــــافــــة إلــــى 
املـشاريـع الـخيريّـة املـختلفة.  إخـراج حـقوق اهلل واجـب ديـنيّ أداؤه مـنوط بـضمير كـّل بـهائـيّ.  
وبـــينما يـــجوز تـــذكـــير أحـــبّاء اهلل عـــامّــــة بـــحقوق اهلل، ال يـــجوز مـــطالـــبة أّي فـــرد مـــنهم شـــخصيّاً 

بأدائها.
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وقــد شــرحــت عــّدة أجــزاء مــن رســالــة "ســؤال وجــواب" تــفاصــيل حــقوق اهلل.  ويــتوقّــف مــقدارهــا 
عـلى قـيمة مـا يـمتلكه اإلنـسان مـن مـال.  فـإذا بـلغ مـالـه حـّد الـنّصاب وهـو تـسعة عشـر مـثقاالً 
مــن الــذّهــب (ســؤال وجــواب 8) وجــب عــليه وجــدانــياً دفــع 19٪ مــن مجــموع مــالــه لــحقوق اهلل.  
وال تــجب حــقوق اهلل فــي نــفس املــال إالّ مــرّة واحــدة (ســؤال وجــواب 89).  وكــّلما بــلغ بــعد ذلــك 
فَـضل دخـله – أي بـعد سـداد كـافـة املـصروفـات – حـّد الـنّصاب، حـّق عـليه أداء 19٪ مـن هـذه 

الزّيادة، وهكذا بالنّسبة لكّل زيادة تالية (سؤال وجواب 8 و90).

كنى مــن دفــع حــقوق اهلل (ســؤال وجــواب 8 و42 و95)  وتُــعفى بــعض األمــوال مــثل: دار الــسُّ
وهـــناك نـــصوص تـــعالـــج حـــاالت خـــاصّـــــــــــة كـــخسارة األمـــوال (ســـؤال وجـــواب 44 و45)، واملـــلك 
عـديـم املـنفعة (سـؤال وجـواب 102) وأداء الـحقوق بـعد وفـاة الـّشخص (سـؤال وجـواب 9 و69 

و80).  (انظر الّشرح فقرة 47 بشأن الحالة األخيرة)

وقـــــد تـــــّم نشـــــر كـــــتيّب خـــــاص بـــــحقوق اهلل زخـــــر بـــــكثير مـــــن املـــــقتطفات املـــــقتبسة مـــــن األلـــــواح، 
ورسالة "سؤال وجواب"، والبيانات املباركة األخرى، وكّلها تبنّي األهّميّة الّروحانيّة لحقوق اهلل 

وتفّصل أحكامها.

126- قـد حـضرت لـدى الـعرش عـرآئـض شـتّى مـن الّـذيـن امـنوا وسـئلوا فـيها اهلل 
رّب مــا يــرى ومــا ال يــرى رّب الــعاملــني لــذا نــزّلــنا الــّلوح وزيّــنّاه بــطراز االمــر لــعلّ 

النّاس باحكام ربّهم يعملون>98<
ذكــر حــضرة بــهاء اهلل فــي أحــد ألــواحــه: "وردت إلـى شـطر األقـدس عـرائـض شـتّى مـن 
أمـاكـن مـختلفة سـأل فـيها الـنّاس عـن أحـكام اهلل، ولـكنّنا أمـسكنا الـقلم عـن ذكـرهـا 

إلى أن أتى امليقات".[مترجم]

لـم يـنزّل حـضرة بـهاء اهلل الـكتاب األقـدس، وهـو مسـتودع أحـكام دورتـه، إالّ بـعد عشـريـن عـامـاً 
مــن بــدء بــعثته فــي ســجن "ســياه چــال" بطهــران.  وحــتّى بــعد تــنزيــل الــكتاب األقــدس أمــسك 
حــضرتــه ردحــاً مــن الــزّمــن عــن إرســالــه إلــى األحــبّاء فــي إيــران.  وهــذا الــتّريّــث املــقصود فــي 
تـــنزيـــل أصـــول أحـــكام شـــريـــعته، والـــتّدّرج فـــي إجـــرائـــها، هـــما خـــير مـــثال ملـــبدأ الـــتّدريـــج فـــي 

الكشف عن الحقائق الّدينيّة حتّى في الرّسالة الواحدة.

127- البقعة املباركة الحمرآء  >100<
تــشير هــذه اآليــة املــباركــة إلــى مــديــنة الــّسجن عــّكاء.  و"الحـمراء" لــفظ لــه فــي اآلثــار املــباركــة 

مدلوالت رمزيّة، ومعان مجازيّة متعّددة (انظر أيضاً الّشرح فقرة 115).
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128- سدرة املنتهى  >100<
جـاءت سـدرة املـنتهى فـي قـّصة املـعراج فـي سـورة النّجـم مـن الـذّكـر الـحكيم، وتـرجـمها حـضرة 
ولـــيّ أمـــر اهلل إلـــى اإلنجـــليزيّـــة بـــما مـــعناه "الّشجــرة الّــتي ال تــجاوز بــعدهــا"، وهـــي عـــند 
املسـلمني كـنايـة عـن مـوضـع فـي الـجنّة ال تـتجاوزه الـخالئـق فـي قـربـهم إلـى اهلل، وتـنتهي عـنده 
قـدرة الخـلق عـلى إدراك املـزيـد عـن حـقيقة األلـوهـيّة، فـهي الحـّد بـني عـرفـان الخـلق وبـني الـغيب 
املــنيع، وكــثيراً مــا تــعني فــي اآلثــار املــباركــة املظهــر اإللــهيّ نــفسه. (انــظر أيــضاً الشّــــــرح فــقرة 

(164

129- اّم الكتاب>103<
أّم الــكتاب اصــطالح يــطلق بــصفة عــامّـــة عــلى الــكتاب األصــليّ لشــريــعة إلــهيّة.  ويــعني هــذا 
االصـطالح فـي الـقرآن والحـديـث الـقرآن الـكريـم نـفسه.  ويـعني فـي دورة حـضرة الـباب كـتاب 
الـبيان.  والـكتاب األقـدس هـو أّم الـكتاب لـدورة حـضرة بـهاء اهلل.  وقـد أبـان حـضرة ولـيّ أمـر 
اهلل فــــي رســــالــــة كُـــــتبت بــــتوجــــيهه أّن هــــذا االصــــطالح يــــمكن بــــوجــــه عــــام أن يــــشمل كــــّل اآلثــــار 
املــــباركــــة لــــحضرة بــــهاء اهلل.  ويــــمكن عــــلى نــــحو أكــــثر عــــمومــــاً أن يــــشير إلــــى مــــطالــــع الــــوحــــي 

اإللهيّ.

130- اّن اّلذي يأّول ما نزّل من سمآء الوحي ويخرجه عن الظّاهر>105<
فـــــّرق حـــــضرة بـــــهاء اهلل فـــــي كـــــثير مـــــن األلـــــواح بـــــني اآليـــــات املـــــحكمات واآليـــــات املـــــتشابـــــهات.  
فــاآليــات املــتشابــهات هــي الّـــتي تــحتمل الــتّأويــل، أمّـــا اآليــات املــحكمات فــهي واضــحة الــّداللــة 

وتتعّلق باألحكام واألوامر، والعبادات، وغيرها من الواجبات.

عـــنّي حـــضرة بـــهاء اهلل ابـــنه األرشـــد حـــضرة عـــبد الـــبهاء خـــلفاً لـــه ومفسّــــــــراً آليـــات الـــكتاب كـــما 
ســيأتــي ذكــره (انــظر الشّــــــرح فــقرة 145 و184).  وقــد عــنّي حــضرة عــبد الــبهاء بــدوره حــفيده 
األرشـد شـوقـي أفـندي مـبيّناً لـلنّصوص املـقّدسـة، وولـيّاً ألمـر اهلل مـن بـعده.  ويـعتبر الـبهائـيّون 
كـّل مـا أبـانـه حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـيّ أمـر اهلل بـيانـاً مـلهماً مـن اهلل مـلزمـاً لـهم، والـعمل 

بمقتضاه واجب أساسيّ من واجبات كّل مؤمن.

ال يـــــعني وجـــــود بـــــيان قـــــاطـــــع مـــــبرم مَــــــنع أفـــــراد األحـــــبّاء مـــــن دراســـــة الـــــتّعالـــــيم، والـــــتّعّمق فـــــي 
مـعانـيها، والـوصـول إلـى فـهم خـاص، واسـتنباط شـخصيّ، وإنـما يـلزم – وفـقاً لـآلثـار املـباركـة 
– الـفصل بـني االسـتنباط الـّشخصيّ والـبيان الـقاطـع املـبرم، فـاالجـتهاد الـّشخصيّ نـاتـج عـن 
فـهم فـردّي لـلتّعالـيم املـباركـة وهـو ثـمرّة فـكر بشـرّي، ومـع أنّـه قـد يـساهـم فـعالً فـي الـوصـول إلـى 
فـهم أعـمق لـألمـر املـبارك، إالّ أنّـه غـير مـبرم.  وعـلى األفـراد عـند عـرض آرائـهم الـّشخصيّة أن 
يـأخـذوا حـذرهـم، وأن يـعتبروا اآليـات املـنزّلـة هـي نـّص قـاطـع وقـول فـصل، وأالّ يـنكروا الـبيانـات 
الـــقاطـــعة املـــبرمـــة أو يـــعارضـــوهـــا، وأن يـــتجنّبوا الـــنّزاع والجـــدال، ويـــنبغي عـــليهم أن يـــعرضـــوا 
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أفـكارهـم إسـهامـاً مـنهم فـي زيـادة املـعرفـة وتـرويـجها، وأن يُـبيّنوا بـما ال يَـَدع مـجاالً لـلّشك أنّ 
ما يقّدمونه من آراء هو من محض اجتهادهم الّشخصيّ.

131- ايّاكم ان تقربوا خزآئن حّمامات العجم>106<
نــهى حــضرة بــهاء اهلل عــن اســتعمال أحــواض املــياه فــي الحــّمامــات الــعمومــيّة الــتّقليديّــة فــي 
إيــــران، فــــقد جــــرت الــــعادة فــــيها أن يغتســــل الــــعديــــد مــــن الــــنّاس فــــي حــــوض واحــــد، مــــع نــــدرة 

استبدال املاء، فكان ماؤها متغيّر الّلون، ملّوثاً، كريه الرّائحة، وضارّاً بالّصّحة.

132- وكذلك حياضهم املنتنة اتركوها وكونوا من املقّدسني>106<
كــانــت ملــعظم املــنازل فــي إيــران أحــواض فــي ســاحــاتــها الــّداخــليّة، تســتخدم كخــزّانــات لــلمياه 
املســـتعملة لـــلتّنظيف، وغســـل الـــثّياب، واألغـــراض املـــنزلـــيّة األخـــرى.  ونـــظراً لـــركـــود هـــذا املـــاء، 

اّلذي لم يكن يُبّدل عادة قبل مرور عّدة أسابيع، كان طبيعيّاً أن تتغيّر رائحته.

133- قد حرّمت عليكم ازواج ابآئكم >107<
الـزّواج مـن زوجـة األب محـرّم بـصريـح هـذا الـنّّص.  ويسـري هـذا التّحـريـم أيـضاً عـلى الـزّواج 
مــن زوج األّم.  فــالــحكم الّـــذي أنــزلــه حــضرة بــهاء اهلل لــيحكم عــالقــة بــني رجــل وامــرأة، يســري 
أيضاً – مع ما يلزم من تغيير – على العالقة املماثلة بني امرأة ورجل، ما لم يتبنّي استحالة 

ذلك.

لـقد أكّــد كـّل مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـيّ أمـر اهلل أّن اكـتفاء الـكتاب األقـدس فـي بـاب 
زواج األقـارب عـلى تحـريـم زوجـة األب وحـدهـا، ال يـعني إبـاحـة الـزّواج بـني بـاقـي املـحارم، فـقد 
صــرّح حــضرة بــهاء اهلل أّن تحــريــم الــزّواج وتحــليله بــني األقــارب هــما مــن األمــور الّـــتي تــرجــع 
إلـــى تشـــريـــع بـــيت الـــعدل (ســـؤال وجـــواب 50).  وقـــد كـــتب حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــأنّـــه: "كــّلما 
بـــعدت صـــلة الـــّدم بـــني الـــزّوجـــني كـــان ذلـــك أفـــضل، ألّن مـــثل هـــذا الـــزّواج يهيّئ 
األســــــــاس للسّــــــــــالمــــــــة الــــــــبدنــــــــيّة للبشــــــــر، ويــــــــبعث عــــــــلى املــــــــوّدة بــــــــني بــــــــني 

اإلنسان."[مترجم]

134- حكم الغلمان>107<
تــعني كــلمة الــِغْلمان بــموضــعها مــن ســياق الــنّّص، الــعالقــة الــجنسيّة بــني رجــل وصــبيّ.  وقــد 
بنّي حضرة وليّ أمر اهلل أّن هذه العبارة تعني تحريم جميع صور الّشذوذ الجنسيّ.  وترّكز 
الـــــتّعالـــــيم الـــــبهائـــــيّة الـــــخاصّـــــــــــــة بـــــآداب السّـــــــــلوك الـــــجنسيّ عـــــلى الـــــزّواج والـــــعائـــــلة بـــــاعـــــتبارهـــــما 
األسـاس الّـذي يـقوم عـليه بـنيان املـجتمع اإلنـسانـيّ بـرمّـته، وبـاعـتبارهـما مـخّصصني لـدعـم ذلـك 
الــــنّظام اإللــــهيّ.  فــــالشّــــــــريــــعة الــــبهائــــيّة تــــحصر الــــعالقــــة الــــجنسيّة املــــباحــــة فــــيما بــــني الــــرّجــــل 

وزوجته.
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جاء في رسالة ُكتبت بتوجيه من حضرة وليّ أمر اهلل أنّه:
"مـهما بـلغت املـحبّة وصـفاءهـا بـني أنـاس مـن جـنس واحـد، فـإّن الـّسماح لـلتّعبير 
عـــنها بـــعالقـــة جـــنسيّة هـــو إثـــم، واالّدعـــاء بـــأنّـــها مـــثالـــيّة لـــيس عـــذراً، فـــقد حـــرّم 
حــــضرة بــــهاء اهلل الــــفساد الخــــلقيّ مــــن أّي نــــوع كــــان، وعــــّد الشّــــــذوذ الــــجنسيّ 
فـساداً، بـاإلضـافـة إلـى كـونـه مـخالـفاً لـلطّبيعة.  إّن االبـتالء بهـذه اآلفـة وزر ثـقيل 
لــــكّل ذي ضــــمير، ولــــكن بــــفضل نــــصح األطــــبّاء وإرشــــادهــــم، وبــــفضل املــــحاولــــة 
بــتصميم وعــزم، وبــفضل الــّدعــاء إلــى اهلل، يــمكن لــإلنــسان أن يــتغّلب عــلى هــذا 

الّداء."[مترجم]

وقــد مــنح حــضرة بــهاء اهلل بــيت الــعدل األعــظم السّـــــــلطة ليحــّدد الــعقوبــات لــلزّنــا والــّلواط، تــبعاً 
لجسامة اإلثم.  (سؤال وجواب 49)

135- لــــــيس الحــــــد ان يحــــــرّك لــــــسانــــــه امــــــام الــــــنّاس اذ يــــــمشي فــــــي الــــــطّرق 
واالسواق>108<

هـذه إشـارة إلـى مـا درج عـليه بـعض رجـال الـّديـن والـّرؤسـاء الـّروحـانـينّي فـي األدوار الـّسابـقة 
بـــدافـــع الـــنّفاق وحـــّب الـــتّظاهـــر عـــلى دمـــدمـــة األذكـــار فـــي األمـــاكـــن الـــعامّــــة إيـــهامـــاً بـــالـــتّقوى، 
وطــــمعاً فــــي كســــب مــــديــــح أتــــباعــــهم.  وقــــد مــــنع حــــضرة بــــهاء اهلل هــــذا السّـــــــــلوك وأكّــــــد أهــــّميّة 

التّواضع واإلخالص الّصادق هلل تعالى. 

136- قد فرض لكّل نفس كتاب الوصيّة>109<
وفــقاً لــتعالــيم حــضرة بــهاء اهلل، مــن واجــب كــّل فــرد أن يــكتب وصــيّته، ولــه حــريّــة الــتّصرّف فــي 
تـركـته كـيفما شـاء. (انـظر الشّـــــرح فـقرة 38) وأكّــد حـضرة بـهاء اهلل فـي خـصوص الـوصـيّة "أنّ 
اإلنـــــسان حـــــّر فـــــي مـــــالـــــه... قـــــد أذن اهلل لـــــه بـــــأن يـــــفعل فـــــيما مـــــّلكه اهلل كـــــيف 
يـشاء." (سـؤال وجـواب 69) أمّــا أحـكام املـواريـث املـنزّلـة فـي الـكتاب األقـدس فـتطبّق إذا لـم 

يترك املتوفّى وصيّة تحّدد توزيع تركته. (انظر الّشرح فقرة 48-38)

137- االسم االعظم>109<
كــما ســبق بــيانــه فــي الــفقرة 33 مــن الشّـــــــرح، الســم اهلل األعــظم مشــتّقات عــديــدة تــرجــع كــّلها 
إلـــــى األصـــــل وهـــــي كـــــلمة "بـــهاء".  وقـــــد نـــــفّذ الـــــبهائـــــيّون فـــــي الشّـــــــــرق أمـــــر الـــــكتاب األقـــــدس 
بـخصوص الـوصـيّة بـتصديـرهـا بـعبارات مـثل: "يـا بـهاء األبـهى" و"بـسمه األبـهى" و"هـو 

األبهى".
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138- قد انتهت االعياد الى العيدين االعظمني… واالخرين فى يومني>110<
نـــــّصت هـــــذه اآليـــــة عـــــلى األعـــــياد األربـــــعة الـــــرّئـــــيسة فـــــي الـــــتّقويـــــم الـــــبهائـــــيّ.  الـــــعيدان الـــــّلذان 
وصــفهما حــضرة بــهاء اهلل "بـالـعيديـن األعـظمني"، هــما أواّلً: عــيد الــرّضــوان، وفــيه يــحتفل 
الــبهائــيّون بــتمجيد ذكــرى إعــالن حــضرة بــهاء اهلل دعــوتــه فــي حــديــقة الــرّضــوان بــبغداد خــالل 
اثـني عشـر يـومـاً مـن شهـري نـيسان (أبـريـل) وأيّـار (مـايـو) 1863م، وقـد وصـف حـضرة بـهاء 
اهلل هــذا الــعيد بــأنّــه "سـلطان األعـياد"، وثــانــياً: عــيد ذكــرى إعــالن حــضرة الــباب دعــوتــه فــي 
شهـر أيّـار (مـايـو) 1844م بـمديـنة شـيراز.  والـعمل محـرّم فـي الـيوم األّول، والـتّاسـع، والـثّانـي 

عشر من عيد الرّضوان (سؤال وجواب 1)، وكذلك يوم إعالن حضرة الباب دعوته.

والــعيدان اآلخــران هــما يــوم مــولــد حــضرة بــهاء اهلل، ويــوم مــولــد حــضرة الــباب.  ويــقع الــعيدان 
وفـقاً لـلتّقويـم الهجـرّي فـي يـومـني مـتتالـيني، فـيصادف مـولـد حـضرة بـهاء اهلل الـثّانـي مـن شهـر 
املحــــرّم 1233ه املــــوافــــق 12 تشــــريــــن الــــثانــــي (نــــوفــــمبر) 1817م، ويــــصادف مــــولــــد حــــضرة 
الـــباب الـــيوم األّول مـــن الّشهـــر نـــفسه 1235ه املـــوافـــق 20 تشـــريـــن األّول (أكـــتوبـــر) 1819م 
ولهــذا يــطلق عــليهما "عــيد املــولــديــن"، وقــد ذكــر حــضرة بــهاء اهلل أّن الــيومــني عــند اهلل بحســبان 
يـــوم واحـــد (ســـؤال وجـــواب 2).  كـــما تـــفّضل بـــأنّـــه إذا حـــّل الـــعيدان فـــي شهـــر الـــّصوم يـــرتـــفع 
حـكم الـّصوم فـيهما (سـؤال وجـواب 36).  ونـظراً ألّن الـتّقويـم الـبهائـيّ تـقويـم شـمسيّ (انـظر 
الشّــــــرح فــقرة 26 و147)، فــإّن أمــر الــبّت فــيما إذا كــان االحــتفال بــعيد املــولــديــن يجــري وفــقاً 

للتّقويم الّشمسيّ أو التّقويم القمرّي يرجع إلى بيت العدل األعظم.

139- يوم االّول من شهر البهآء >111<
يُـــــعرف الّشهـــــر األّول مـــــن الـــــّسنة الـــــبهائـــــيّة، وكـــــذلـــــك الـــــيوم األّول مـــــن كـــــّل شهـــــر مـــــنها بـــــاســـــم 
”الـــبهاء"، فــــيوم الــــبهاء مــــن شهــــر الــــبهاء هــــو رأس الــــّسنة الــــبهائــــيّة: الــــنّيروز الّـــــذي أمــــر بــــه 
حـضرة الـباب عـيداً، وقـد ثـبّت حـضرة بـهاء اهلل بهـذه اآليـة مـا قـّرره مبشّـــــره. (انـظر الشّـــــرح فـقرة 

26 و147)

وإضـافـة إلـى األيّـام السّـــــبعة الّـتي ذكـرهـا الـكتاب األقـدس، جـرى الـعمل فـي أيّـام حـضرة بـهاء 
اهلل، عــلى إحــياء ذكــرى اســتشهاد حــضرة الــباب، واعــتُِبَر الــعمل فــيها مــمنوعــاً، ونــهج حــضرة 
عـبد الـبهاء عـلى املـنوال نـفسه، فـأضـاف إلـى املـناسـبات الـّسابـقة ذكـرى صـعود جـمال الـِقدم، 
لـيصبح مجـموع الـعطالت الـبهائـيّة الّـتي يُحـرّم فـيها الـعمل تـسعة أيّـام.  ويـقوم أحـبّاء اهلل اآلن 
بــــإحــــياء مــــناســــبتني أخــــريــــني وإن لــــم يــــكن الــــعمل فــــيهما محــــرّمــــاً، وهــــما يــــوم العهــــد واملــــيثاق، 
وذكــرى صــعود مــركــز العهــد واملــيثاق.  ارجــع فــي ذلــك إلــى الجــزء الــخاّص بــالــتّقويــم الــبهائــيّ 

في كتاب "العالم البهائيّ"، املجّلد 18، وكتاب "بهاء اهلل والعصر الجديد".
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140- قل اّن العيد االعظم لسلطان االعياد>112<
هذا تنويه بعيد الرّضوان (انظر الّشرح فقرة 107 و138).

141- قـد كـتب اهلل عـلى كـّل نـفس ان يـحضر لـدى الـعرش بـما عـنده مـّما ال عـدل لـه 
انّا عفونا عن ذلك>114<

نــسخت هــذه اآليــة املــباركــة مــا نــزّل فــي كــتاب الــبيان بــخصوص واجــب تــقديــم الهــدايــا الــقيّمة 
الّـــــتي ال مــــثيل لــــها، حــــني املــــثول فــــي حــــضرة مــــن يظهــــره اهلل.  وأبــــان حــــضرة الــــباب بــــما أنّ 
املظهـر اإللـهيّ ال عِـــدل لـه، فـيكون مـن الـواجـب أن يُهـَدى بـما ال نـظير لـه، إالّ إذا أمـر هـو بـغير 

ذلك.

142- في االسحار >115<
أبـــان حـــضرة بـــهاء اهلل أنّـــه بـــالـــرّغـــم مـــن أّن الـــوقـــت املحـــّدد فـــي كـــتاب اهلل لـــتالوة األذكـــار فـــي 
مشـــــرق األذكـــــار – وهـــــو دار الـــــعبادة الـــــبهائـــــيّ – هـــــو "فـــي األســـحار" إالّ أّن تـــــالوة هـــــذه 
األذكــار مــقبولــة عــند اهلل مــن "طـلوع الفجـر، وبـعد طـلوع الفجـر إلـى طـلوع الـّشمس، 

وحتّى بعد ذلك بساعتني."  (سؤال وجواب 15).

143- قــد زيّــنت االلــواح بــطراز خــتم فــالق االصــباح الّــذي ينطق بــني الــّسموات 
واالرضني  >117<

أكّــد حـضرة بـهاء اهلل مـراراً أّن آثـاره املـباركـة هـي كـلمة اهلل الـتّامّــة األصـيلة، وقـد تـزيّـنت بـعض 
ألـواحـه بـخاتـمه.  ويـحتوي املجـّلد الـخامـس مـن "الـعالـم الـبهائـيّ" "The Bahá'í World" فـي 

الّصحيفة الرّابعة على صور شمسيّة لعدد من األختام اّلتي استعملها حضرته.

144- ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل>119<
ذُكـر تحـريـم الخـمر وغـيرهـا مـن املشـروبـات املـسكرة فـي أمـاكـن كـثيرة مـن اآلثـار املـباركـة، الّـتي 
بـيّنت مـضار هـذه املُسِكرات لـإلنـسان.  وتـفّضل حـضرة بـهاء اهلل فـي أحـد ألـواحـه: "إيّـاكـم أن 
تـبّدلـوا خـمر اهلل بخـمر أنـفسكم، ألنّـها يـخامـر الـعقل، ويـقلب الـوجـه عـن وجـه اهلل 
الــعزيــز الــبديــع املــنيع، وأنــتم ال تــتقّربــوا بــها، ألنّــها حــرّمــت عــليكم مــن لــدى اهلل 

العليّ العظيم."

وأبـــان حـــضرة عـــبد الـــبهاء أّن الـــكتاب األقـــدس قـــد حـــرّم "املــسكرات، ضــعيفها وقــويّــها"، 
وذكر أّن عّلة هذا التّحريم، هو أّن املُسِكرات "تعطّل العقل وتضعف البدن".[مترجم]

وذكـــر حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل فـــي رســـالـــة كُـــــتبت بـــتوجـــيهه، بـــأّن هـــذا التّحـــريـــم ال يـــقتصر عـــلى 
الخـمر فـقط، بـل يـشمل "كـّل مـا يُـذهـب الـعقل"، وزاد أنّـه: "ال يـجوز تـعاطـي الـكحول إالّ 
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إذا كـان جـزءاً مـن عـالج طـبيّ أمـر بـه طـبيب حـاذق حـيّ الـّضمير، يـمكن أن يـكون 
قد اضطّر إلى وصفه عالجاً ملرض خاص."[مترجم]

145- توّجهوا الى من اراده اهلل الذّي انشعب من هذا االصل القديم  >121<
أملـح حـضرة بـهاء اهلل فـي هـذا املـوضـع إلـى تـعيينه حـضرة عـبد الـبهاء خـلفاً لـه، ودعـا املـؤمـنني 
لــلتّوجّـــــه إلــيه.  ثــّم صــرّح فــي وصــيّته، املــعروفــة بــكتاب "عهــدي" بــمضمون هــذه اآليــة، فــتفّضل 
قــائــالً: "كـان املـقصود مـن هـذه اآليـة املـباركـة الـغصن األعـظم"، والــغصن األعــظم أحــد 
األلــقاب الّـــتي أســبغها حــضرة بــهاء اهلل عــلى حــضرة عــبد الــبهاء. (انــظر أيــضاً الشّـــــــرح فــقرة 

66 و184).

146- حرّم عليكم الّسؤال في البيان>126<
نـهى حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان عـن سـؤال "مـن يظهـره اهلل" أي حـضرة بـهاء اهلل، إالّ إذا 
طــرحــوا أســئلتهم فــي مــوضــوعــات تــليق بــعلّو مــقامــه، وقــّدمــوهــا كــتابــة إلــى أعــتابــه (ارجــع إلــى 

منتخبات من آثار حضرة النّقطة األولى).

وقـد رفـع حـضرة بـهاء اهلل هـذا الـنّهي، ودعـا أحـبّاء اهلل لـيسألـوه عـّما يـهّمهم، ولـكن حـذّرهـم مـن 
طرح أسئلة عديمة الجدوى مثل ما كان يشغل بال "أهل األزمان الّسابقة".

147- اّن عّدة الّشهور تسعة عشر شهراً فى كتاب اهلل>127<
تـتألّـف الـّسنة الـبهائـيّة وفـقاً لـلتّقويـم الـبديـع مـن تـسعة عشـر شهـراً كـّل مـنها تـسعة عشـر يـومـاً، 
بـاإلضـافـة إلـى أيّـام "الـهاء"، وعـّدتـها أربـعة أيّـام فـي الـّسنة الـبسيطة وخـمسة أيّـام فـي الـّسنة 
الــــكبيسة، وتــــقع مــــا بــــني الّشهــــر الــــثّامــــن عشــــر والّشهــــر الــــتّاســــع عشــــر، حــــتّى تُــــوائــــم الــــّسنة 
الــّشمسيّة.  وقــد أطــلق حــضرة الــباب عــلى الــّشهور بــعض أســماء اهلل الــحسنى.  ويــثبت عــيد 
الــنّيروز، وهــو رأس الــّسنة الــبهائــيّة، فــلكيّاً يــوم ثــبوت االعــتدال الــّربــيعي (انــظر الشّـــــــرح فــقرة 
26).  ولــتفصيل أســماء األيّــام والــّشهور الــبهائــيّة، راجــع الجــزء الــخاص بــالــتّقويــم الــبديــع مــن 

كتاب "العالم البهائيّ" "The Bahá'í World" املجّلد 18.

148- قد زيّن اّولها بهذا االسم املهيمن على العاملني>127<
مـــيّز حـــضرة الـــباب فـــي كـــتاب الـــبيان الـــفارســـيّ الّشهـــر األّول مـــن شـــهور الـــّسنة بنســـبته إلـــى 

اسم اهلل األعظم "بهاء".  (انظر الّشرح فقرة 139).
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149- قـــد حـــكم اهلل دفـــن االمـــوات فـــى الـــبّلور او االحـــجار املـــمتنعة او االخـــشاب 
الّصلبة الّلطيفة >128<

أمـر حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان بـأن يُـدفـن املـيّت فـي تـابـوت مـن الـبّلور أو الحجـر املـصقول.  
وشــرح حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي رســالــة كُــــتبت بــتوجــيهه أّن مــغزى هــذا األمــر إظــهار االحــترام 
لجســــــــــد اإلنــــــــــسان الّـــــــــــذي "تشــــــرّف يــــــومــــــاً بتجــــــّلي الــــــرّوح اإلنــــــسانــــــيّة الــــــخالــــــدة 
عـليه".  [مـترجـم]وتـتلّخص أحـكام الشّــــــريـعة الـبهائـّية فـي شـأن دفـن املـيّت فـي الـنّهي عـن نـقل 
جـثمانـه ملـسافـة تـزيـد عـلى سـاعـة مـن مـكان الـوفـاة؛ وأن يُــكّفن الجسـد فـي ثـوب مـن الحـريـر أو 
القطن، وأن يُـزيّـَن إصبع امليّت بخاتم نُـقش عليه: "قد بدئت من اهلل ورجعت إليه منقطعاً 
عـّما سـواه ومـتمّسكاً بـاسـمه الـرّحـمن الـرّحـيم"، وأن يـكون الـتّابـوت مـن الـبّلور أو الحجـر 
أو األخـشاب الـّصلبة الـّلطيفة.  وقـد نـزّلـت صـالة خـاصّــــــــــة لـلميّت تُــقام قـبل الـّدفـن (انـظر الشّــــــرح 
فـــقرة 10).  وأبـــان كـــّل مـــن حـــضرة عـــبد الـــبهاء وحـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل، أّن هـــذه األحـــكام تـــمنع 
حــرق جــثّة املــيّت.  وال تــجب الــّصالة عــلى املــيّت، ووضــع خــاتــم فــي إصــبعه إالّ إذا كــان بــالــغاً، 

أي بلغ خمسة عشر عاماً (سؤال وجواب 70).

ويـفهم مـن تـعيني املـواد الّــتي يـصنع مـنها الـتّابـوت، أن تـكون مـادة دائـمة عـلى قـدر املسـتطاع، 
ومــــن ثــــّم بــــنّي بــــيت الــــعدل األعــــظم أنّــــه ال مــــانــــع مــــن اســــتعمال أصــــلب األخــــشاب املــــتوفّــــرة، أو 
اإلسـمنت، فـي صـنع الـتّابـوت، بـاإلضـافـة إلـى املـواد املـذكـورة فـي الـكتاب األقـدس.  وفـي الـوقـت 

الرّاهن الخيار في هذا الّصدد متروك ألحبّاء اهلل.

150- نقطة البيان >129<
"نقطة البيان" هو أحد األسماء اّلتي اتّخذها حضرة الباب.

151- وان تكفّنوه في خمسة اثواب من الحرير او القطن>130<
أمــر حــضرة األعــلى بــلّف املــيّت فــي خــمسة أثــواب مــن الحــريــر أو الــقطن، وثــبّت حــضرة بــهاء 

اهلل هذا وأضاف: "من لم يستطع يكتفي بواحدة منهما".

وسُـــــئل حـضرتـه عـّما إذا كـان املـقصود خـمسة أثـواب عـلى غـرار مـا كـان مـعموالً بـه مـن قـبل، أو 
خـــمسة لـــفائـــف كـــّل مـــنها فـــي جـــوف األخـــرى فـــتفّضل بـــأّن املـــقصود خـــمسة أثـــواب.  (ســـؤال 

وجواب 56)

أمّـا فـيما يـخّص كـيفيّة لـّف الجسـد، فـال يـوجـد فـي الـنّصوص املـباركـة تـفصيل يُحـّدد كـيفيّة لـفّ 
الجسـد، سـواء فـي حـالـة اسـتعمال خـمسة أثـواب أو فـي حـالـة اسـتعمال ثـوب واحـد.  وألحـبّاء 

اهلل في الوقت الرّاهن الحّريّة في اختيار ما يرونه مناسباً في هذا الّشأن.
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152- حرّم عليكم نقل امليّت ازيد من مسافة ساعة من املدينة >130<
املــقصود هــو تحــديــد الــزّمــن الّــذي يــمكن خــاللــه نــقل املــيّت مــن مــكان الــوفــاة إلــى مــكان الــّدفــن 
بـساعـة واحـدة، بـغّض الـنّظر عـن الـوسـيلة املسـتعملة فـي نـقل الـجثّة.  وقـد أضـاف حـضرة بـهاء 

اهلل أنّه "كّلما ُعّجل بدفن امليّت كان أحّب وأولى".  (سؤال وجواب 16)

ويـنبغي أن تُـفهم عـبارة "مـكان الـوفـاة" عـلى أنّـها تـشمل املـديـنة أو الـقريـة الّــتي وقـعت فـيها 
الــوفــاة، فــيبدأ حــساب مــسافــة الــّساعــة املــسموح بــها مــن حــدود املــديــنة أو الــقريــة إلــى مــكان 

الّدفن.  واملقصد الحقيقيّ لهذا الحكم هو أن يُدفن امليّت على مقربة من مكان وفاته.

153- قد رفع اهلل ما حكم به البيان في تحديد االسفار>131<
فــرض حــضرة الــباب قــيوداً عــلى األســفار إلــى حــني ظــهور املــوعــود الّــذي جــاء ذكــره فــي كــتاب 
الــــبيان، وأمــــر أتــــباعــــه عــــندئــــٍذ أن يــــتوجّـــــــهوا لــــلقائــــه ولــــو ســــيراً عــــلى األقــــدام ألّن إدراكــــه ثــــمرّة 

وجودهم ذاته وغايته.

154- وارفـــعّن الـــبيتني فـــي املـــقامـــني واملـــقامـــات الّـــتي فـــيها اســـتقّر عـــرش ربّـــكم 
الرّحمن >133<

حــّدد حــضرة بــهاء اهلل "الـبيتني" بــأنّــهما الــبيت املــبارك فــي بــغداد – وأســماه الــبيت األعــظم 
– وبـــيت حـــضرة الـــباب فـــي شـــيراز، وأمـــر الـــنّاس بـــالـــحجّ إلـــيهما.  (ســـؤال وجـــواب 29 و32 

والّشرح فقرة 54).

وأبــان حــضرة ولــيّ أمــر اهلل أّن املــقصود مــن "املـقامـات الّــتي فـيها اسـتقّر عـرش ربّـكم" 
هـــي األمـــاكـــن الّــــتي ســـكن فـــيها املظهـــر اإللـــهيّ.  وتـــفّضل حـــضرة بـــهاء اهلل بـــقولـــه: "فــألهــل 
الــبالد املــوجــودة فــيها الــخيار فــي صــون كــّل بــيت اســتقّر فــيه الــعرش أو صــون 
واحـد مـنها يـنتخبونـه". (ســؤال وجــواب 32).  وقــد اهــتّمت الــهيئات الــبهائــيّة بهــذا األمــر 
فـــعيّنت عـــدداّ مـــن األمـــاكـــن الـــتّاريـــخيّة املـــقّدســـة الّــــتي اقـــترنـــت بـــاملظهـــريـــن اإللـــهينّي، وجـــمعت 

الوثائق الخاّصة بها، وحيث أمكن تمّلكتها وحافظت عليها.

155- ايّــــاكــــم ان يــــمنعكم مــــا نــــزّل فــــي الــــكتاب عــــن هــــذا الــــكتاب الّـــــذي ينطق 
بالحقّ>134<

" هـو املظهـر  "الـكتاب" هـو كـّل مـا جـاء بـه املـبعوث اإللـهيّ.  و"الـكتاب الّـذي ينطق بـالحقّ
اإللـهيّ نـفسه.  وتـشير هـذه اآليـة إلـى مـا ذكـره حـضرة الـباب فـي كـتاب الـبيان الـفارسـيّ عـن 
" وحـــّدده بـــمن يظهـــره اهلل.  كـــما ذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي  "الــكتاب الّــذي ينطق بــالحقّ

أحد ألواحه: "قد ظهر كتاب اهلل على هيكل الغالم".
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وصـف حـضرة بـهاء اهلل نـفسه فـي هـذه اآليـة مـن الـكتاب األقـدس، وكـذلـك فـي مجـموعـة اآليـات 
".  وحـــذّر أهـــل األديـــان مـــن أن تســـتدّل كـــلّ  168 مـــنه، بـــأنّـــه "الــكتاب الّــذي ينطق بــالحقّ
مــّلة بــكتابــها فــي رّد "هــذا الــكتاب الّــذي ينطق فــي قــطب اإلبــداع"، حــتّى ال يــصبح مــا 
اســتخرجــوه مــن اآليــات املــنزّلــة فــي الــكتب الــّسماويّــة ســبباً فــي حــرمــانــهم مــن عــرفــان مظهــر 

الظّهور، والتّمسك بأمره البديع.

156- ما جرى من قلم مبّشري في ذكر هذا الظّهور>135<
"الـذّكـر" الّــذي أشـار إلـيه حـضرة بـهاء اهلل فـي هـذه اآليـة املـباركـة هـو الـثّناء الـوارد فـي كـتاب 

." "البيان العربيّ

157- انّما القبلة من يظهره اهلل متى ينقلب تنقلب الى ان يستقّر >137<
ارجع في شرح هذه اآلية إلى الفقرة 7 و8 من هذا الفصل.

158- ال يحـّل االقـتران ان لـم يـكن فـي الـبيان وان يـدخـل مـن احـد يحـرم عـلى االخـر 
ما يملك من عنده>139<

   هــذه اآليــة مــن كــتاب الــبيان الّــتي اســتشهد بــها حــضرة بــهاء اهلل، تــذكّــــر أهــل الــبيان بــقرب 
مـــجيء "مــن يظهــره اهلل".  فـــموجـــبها أجّـــــل حـــضرة الـــباب صـــراحـــة تـــطبيق أمـــره الّـــذي يـــمنع 
الــبابــيّ مــن الــزّواج مــن غــير أهــل الــبيان، وتحــريــم مــال الــزّوج الّــذي آمــن عــلى زوجــه الّــذي لــم 
يــؤمــن، إلــى حــني ظــهور مــن يظهــره اهلل، وقــد أبــطل حــضرة بــهاء اهلل الــحكمني قــبل الــبدء فــي 
تــطبيقهما.  وقــصد حــضرتــه مــن االســتشهاد بهــذا الــحكم االســتدالل عــلى أّن حــضرة الــباب 
قد تنبّأ في ثنايا هذه اآليات بإمكان ارتفاع أمر حضرة بهاء اهلل قبل انتشار شريعته هو.

وأبـرز حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي كـتاب "God Passes By" أو "الـقرن الـبديـع" مـغزى أحـكام 
كتاب البيان بقوله: 

"يــجب أن يُــعتبر تــمجيداً لــلموعــود وثــناء عــليه قــبل أن يــكون أحــكامــاً وتــكالــيف 
أُِريَد بها أن تكون قواعد دائمة تستهدي بها األجيال القادمة....

كـان هـذا الـكتاب شـديـداً صـارمـاً – عـن عـمد – فـيما فـرض مـن األحـكام، داعـياً إلـى 
الـتّقّدم والـتّطوّر فـيما أدخـله مـن مـبادئ كـان الهـدف مـنها أن تـوقـظ رجـال الـّديـن 
والـنّاس مـن سـباتـهم الـرّوحـيّ املـديـد، وتـكيل لـلمنظّمات الـبالـية الـفاسـدة ضـربـة 
مـباغـتة قـاضـية، فـقد أعـلن فـي ثـنايـا مـواّده الشّـــديـدة حـلول الـيوم املـنتظر: "يـوم 
يــدع الــّداع إلــى شــيء نــكر" ويــوم "ويــصنع مــا صــنع رســول اهلل، ويهــدم مــا كــان 

قبله كما هدم رسول اهلل أمر الجاهليّة."[مترجم](انظر أيضاً الّشرح فقرة 109)
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159- نقطة البيان >140<
أحد ألقاب حضرة الباب.

160- انّه ال اله االّ انا الفرد الواحد >143<
شـــرحـــت بـــيانـــات كـــثيرة فـــي اآلثـــار املـــباركـــة حـــقيقة املـــظاهـــر اإللـــهيّة وعـــالقـــتهم بـــاهلل ســـبحانـــه 
وتـــعالـــى.  وقـــد تـــفّضل حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي أحـــد هـــذه الـــبيانـــات مـــوضّـــــــــــحاً فـــردانـــيّة الـــحّق جـــلّ 

ذكره، ووحدانيّته، وغيبيّته، وَمنَْعته، فقال: 

"وملّـا لـم يـكن بـني الخـلق والحقّ، والـحادث والـقديـم، والـواجـب واملـمكن أي رابـطة 
أو مــناســبة أو مــوافــقة أو مــشابــهة، لهــذا يظهــر اهلل تــعالــى فــي كــّل عهــد وعــصر 
كــينونــة مجــرّدة لــطيفة طــاهــرة فــي عــالــم املــلك واملــلكوت، ويخــلق هــذه الــكينونــة 
الـّربـانـيّة، والـحقيقة الـّصمدانـيّة، مـن عـنصريـن: عـنصر تـرابـيّ ظـاهـرّي وعـنصر 
إلـهيّ غـيبيّ، ويخـلق لـها مـقامـني: أحـدهـما مـقام الـحقيقة وهـو مـقام ال ينطق إالّ 
عــن اهلل ربّــه...، واآلخــر مــقام البشــريّــة مــصداقــاً لــقولــه الــكريــم: "مــا أنــا إالّ بشــر 

مثلكم" و"قل سبحان ربّي هل كنت إالّ بشراً رسوالً..."[مترجم]

وأكّـــد حــضرة بــهاء اهلل "بـتوحـيد مـواقـع التّجـريـد" فــي الــعالــم الــّروحــانــيّ، فــكّلهم يــحكون 
عـن جـمال اهلل، ويظهـرون أسـماءه وصـفاتـه، ويـتغنّون بـنغمات أزلـيّته، وتـفّضل فـي ذلـك بـقولـه: 
"... وإذا سُـــمع مـن املـظاهـر الـجامـعة ’إنّـي أنـا اهلل‘، فـإّن ذلـك حقّ وال ريـب فـيه، إذ 
ثـبت مـراراً أّن بـظهورهـم، وبـصفاتـهم، وبـأسـمائـهم، يظهـر فـي األرض ظـهور اهلل، 

واسم اهلل، وصفة اهلل..." [مترجم]

ومــع أّن مــظاهــر اهلل هــم مــرايــا أســماء اهلل وصــفاتــه، وبــواســطتهم يــصل اإلنــسان إلــى مــعرفــة 
اهلل وشـــريـــعته، فـــقد نـــبّه حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل بـــأنّـــه ال يـــجوز أبـــداً مـــساواتـــهم بـــالـــذّات اإللـــهيّة 
والــغيب املــنيع.  أمّـــا بــخصوص مــقام حــضرة بــهاء اهلل نــفسه، فــقد كــتب حــضرة ولــيّ أمــر اهلل 
أّن ذلــــــك "الـــهيكل البشـــرّي الّـــذي بـــواســـطته تجـــّلى ظـــهوٌر عـــلى هـــذا الـــقدر مـــن 

العظمة والهيمنة، ال يجوز أبداً مساواته بالحقيقة اإللهيّة."  [مترجم]

أبـــان حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل مـــقام حـــضرة بـــهاء اهلل الـــفريـــد، وعـــظمة ظـــهوره، الّـــذي بـــه تـــحّققت 
نبؤات الكتب املقّدسة في "يوم اهلل": 

"وفــقاً لــنبوءات بــني إســرائــيل لــم يــكن أكــثر وال أقــّل مــن تــجسيد "األب األبــدي"، 
"رّب الـجنود"، "الّـذي أتـى مـن ربـوات الـقدس"، ولـلعالـم املـسيحي عـودة املـسيح 
"فـي مجـد أبـيه"، ولـلشيعة مـن أمّـة اإلسـالم رجـعة اإلمـام الحسـني، وألهـل الـّسنّة 
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نــزول "الــرّوح"، ولــلزردشــتينّي شــاه بهــرام املــوعــود، ولــلهندوس تــجسيد كــرشــنا، 
وللبوذينّي بوذا الخامس." [مترجم]

ويـــصف حـــضرة بـــهاء اهلل مـــقام األلـــوهـــيّة الّـــذي يـــشارك فـــيه كـــّل مـــظاهـــر اهلل بـــقولـــه: "إّن هــذا 
املـقام هـو مـقام فـناء الـنّفس والـبقاء فـي اهلل، وإذا ذكـرت هـذه الـكلمة فـإنّـما تـدلّ 
عـــلى الـــفناء الـــبحت الـــباّت، مـــقام ال أمـــلك لـــنفسي نـــفعاً وال ضـــراً وال حـــياة وال 

نشوراً."[مترجم]

ويــــصف مــــقامــــه الــــخاّص وعــــالقــــته بــــاهلل فــــيقول: "يــا إلــهي إذا أنــظر إلــى نســبتي إلــيك 
أحــّب بــأن أقــول فــي كــّل شــيء بــأنّــي أنــا اهلل وإذا أنــظر إلــى نــفسي أشــاهــدهــا 

أحقر من الطنّي."[مترجم]

161- الزّكوة>146<
جــاء ذكــر الــزّكــاة فــي الــقرآن الــكريــم عــلى أنّــها صــدقــة فــرضــها اهلل عــلى املســلمني.  وبــمرور 
الـزّمـن تـطّور مـفهوم الـزّكـاة إلـى اقـتطاع نسـبة مـن املـال املـملوك للمسـلم إذا بـلغ نـصابـاً مـعيّناً 
إلعــــانــــة الــــفقراء واملــــساكــــني، والــــّصرف عــــلى املــــقاصــــد الــــخيريّــــة، ونــــصرة ديــــن اهلل.  واخــــتلف 
نـصاب الـزّكـاة ومـقدارهـا بـاخـتالف املـال الّــذي تـجب فـيه.  وقـد تـفّضل حـضرة بـهاء اهلل: "فـي 
مـوضـوع الـزّكـاة أمـرنـا بـاتّـباع مـا نـزّل فـي الـفرقـان" (ســؤال وجــواب 107).  وبــما أنّ 
حـــّد نـــصاب الـــزّكـــاة، ونـــوع الـــعائـــدات الّــــتي تـــجب فـــيها، وأوقـــات أدائـــها، وقـــدرهـــا فـــي املـــوارد 
املــختلفة، لــم يــرد ألّي مــنها تحــديــد فــي الــقرآن، لهــذا يــرجــع تحــديــد كــّل هــذه األمــور إلــى بــيت 
الــعدل األعــظم فــي املســتقبل.  وإلــى أن يــحني وقــت هــذا التّشــريــع أبــان حــضرة ولــيّ أمــر اهلل 
أّن عـــــــلى أحـــــــبّاء اهلل أن يـــــــواظـــــــبوا عـــــــلى الـــــــتّبرّع إلـــــــى صـــــــناديـــــــق الـــــــخيريّـــــــة الـــــــبهائـــــــيّة، وفـــــــقاً 

الستطاعتهم وحسب إمكاناتهم.

162- ال يحّل الّسؤال ومن سئل حرّم عليه العطآء>147<
شـرح حـضرة عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه هـذه اآليـة املـباركـة بـقولـه: "حُــرّم الـتّكّدي كـما حُــرّم 
اإلنــفاق عــلى مــن يتّخــذ الــتّسوّل مــهنة لــه.  واملــقصود مــن ذلــك هــو قــطع دابــر 
الــــتّكّدي، أمّــــا إن عجــــز شــــخص عــــن كســــب الــــرّزق، أو أصــــيب بــــفقر مــــدقــــع، أو 
أضـــحى عـــاجـــزاً، فـــعلى األغـــنياء أو الـــوكـــالء عـــندئـــٍذ تـــخصيص راتـــب شهـــريّ 
ملعيشـــــــته... واملـــــــقصود بـــــــالـــــــوكـــــــالء هـــــــم "وكـــــــالء الـــــــبيت" أي أعـــــــضاء بـــــــيت 

العدل."[مترجم]
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وتحــريــم الــعطاء لــلمتسّولــني ال يــمنع األفــراد واملــحافــل الــّروحــانــيّة مــن مــنح املــساعــدات املــالــيّة 
لـــلفقراء واملـــعوزيـــن أو إتـــاحـــة الـــفرص لـــهم لـــيحصلوا عـــلى املـــهارات الّــــتي تـــمّكنهم مـــن كســـب 

العيش. (انظر الّشرح فقرة 56).

163- من يحزن احداً فله ان ينفق تسعة عشر مثقاالً من الذّهب >148<
" بــشأن الــغرامــة عــقابــاً ملــن تســبّب فــي حــزن    نــسخ حــضرة بــهاء اهلل حُـــــكم "الــبيان الــفارســيّ

غيره.

164- الّسدرة  >148<
"السّـــدرة" هـي سـدرة املـنتهى (انـظر الشّــــــرح فـقرة 128) واملـراد بـها فـي هـذا املـقام حـضرة 

بهاء اهلل.

165- اتلوا ايات اهلل في كّل صباح ومسآء>149<
أبـــان حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأّن مـــا يـــلزم بـــدءاً لـــتالوة آيـــات اهلل، والشّـــــــرط األســـاســـيّ لـــها هـــو مـــيل 

الّشخص نفسه، وشوقه لتالوتها. (سؤال وجواب 68)

وحـّدد حـضرة بـهاء اهلل مـعنى آيـات اهلل بـأنّـها "جـميع مـا نـزّل مـن مـلكوت الـبيان".  وبـنيّ 
حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي رســالــة إلــى أحــد األحــبّاء، بــأّن عــبارة "آيـات اهلل" ال تــشمل اآلثــار 

الكريمة لحضرة عبد البهاء، وال ما جرى به قلمه هو.

166- كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد انقضآء تسع عشرة سنة  >151<
" بــشأن تجــديــد أســباب الــبيت  ثــبّت حــضرة بــهاء اهلل الــحكم الــوارد فــي كــتاب "الــبيان الــعربــيّ
كــّل تــسع عشــرة ســنة، وقــيّده بشــرط االســتطاعــة.  وأبــان حــضرة عــبد الــبهاء الــّصلة بــني هــذا 

الحكم وبني التّمّسك بالنّظافة والّلطافة، فقال شرحاً لذلك: 

"لــيس املــراد الــتّحف الــنّادرة واألشــياء الــثّمينة، فــال تــدخــل املــجوهــرات مــثالً فــي 
عــداد ذلــك، وإنّـما املــقصود األشــياء الّــتي بــليت وذهــب رونــقها بــمرور الــّسنوات 

التّسع عشرة وأصبحت مثيرة لالشمئزاز". [مترجم]

167- اغسلوا ارجلكم >152<
مـن الـفضائـل الّــتي أوصـى بـها جـمال الـِقدم فـي الـكتاب األقـدس االغـتسال املـنتظم، ونـظافـة 
املـــلبس، وأن يـــكون أهـــل الـــبهاء جـــوهـــر الـــّلطافـــة والـــنّظافـــة.  وتـــوجـــز "خـــالصـــة أحـــكام الـــكتاب 
األقـــدس وأوامـــره" (انـــظر خـــالصـــة األحـــكام واألوامـــر رابـــعاً: د: بـــند3: ذ) الـــبيانـــات املـــباركـــة 
املـــتّصلة بـــذلـــك.  وقـــد ذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأّن مـــن املســـتحسن اســـتعمال املـــاء الـــّدافئ فـــي 

غسل األرجل، ولكن ال بأس من غسلهما باملاء البارد. (سؤال وجواب 97)
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168- قـد مـنعتم مـن االرتـقآء الـى املـنابـر مـن اراد ان يـتلو عـليكم ايـات ربّـه فـليقعد 
على الكرسيّ املوضوع على الّسرير  >154<

وردت ســـابـــقة هـــذا الـــُحكم فـــي كـــتاب الـــبيان الـــفارســـيّ.  فـــقد نـــهى حـــضرة الـــباب عـــن ارتـــقاء 
املـــنابـــر إللـــقاء الخـــطب واملـــواعـــظ أو تـــالوة اآليـــات.  وأمـــر عـــوضـــاً عـــن ذلـــك، أن يجـــلس الـــقارئ 

على كرسيّ فوق منّصة لكي تكون آيات اهلل مسموعة للجميع.

ونـــبّه كـــّل مـــن حـــضرة عـــبد الـــبهاء وحـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل بـــأّن مـــراعـــاة هـــذا الـــُحكم فـــي مشـــرق 
األذكــار – حــيث ال يــسمح إالّ بــتالوة اآليــات – تــجيز ملــن يــتلو الــوقــوف أو الجــلوس، وإن كــان 
ضـــروريـــاً – لـــكي يـــسمع بـــوضـــوح – يـــمكن اعـــتالء مـــنّصة غـــير ثـــابـــتة.  وفـــي املـــجامـــع خـــارج 
مشــرق األذكــار يــجوز لــلقارئ أو املتحــّدث أن يــعتلي مــنّصة واقــفاً أو جــالــساً.  وأكّــــد حــضرة 
عـبد الـبهاء فـي أحـد ألـواحـه الّــتي ورد فـيها مـنع اسـتعمال املـنابـر عـلى وجـه اإلطـالق أّن عـلى 
أحــــبّاء اهلل أن يــــلقوا أحــــاديــــثهم فــــي املــــجالــــس "بــمنتهى الــخضوع والــخشوع واملــحو 

الّصرف".

169- حرّم عليكم امليسر  >155<
لــم يــرد تحــديــد فــي آثــار حــضرة بــهاء اهلل لــألفــعال الّــتي يــشملها هــذا التّحــريــم.  وقــد أبــان كــلّ 
مـــن حـــضرة عـــبد الـــبهاء وحـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل أّن تحـــديـــد تـــفاصـــيل هـــذا الـــحكم مـــتروك لـــبيت 
الـــــعدل األعـــــظم.  وإجـــــابـــــة عـــــلى اســـــتفسار بـــــعض أحـــــبّاء اهلل عـــــّما إذا كـــــانـــــت ألـــــعاب الحـــــظّ 
والـيانـصيب، واملـراهـنات عـلى سـباق الـخيل، ومـباريـات كـرة الـقدم، ولـعب "الـبنجو"، ومـا شـابـه 
ذلـــــك تـــــندرج تـــــحت تحـــــريـــــم امليســـــر، أجـــــاب بـــــيت الـــــعدل األعـــــظم بـــــأّن هـــــذه مـــــسألـــــة ســـــتقّرر 
بـالـتّفصيل مسـتقبالً.  وال يـنبغي لـلمحافـل الـّروحـانـيّة واألفـراد فـي الـوقـت الـرّاهـن، أن يـسمحوا 
لهـذه األمـور بـأن تـصبح نـقطة خـالف وجـدال، واألفـضل أن تُـترك فـي الـوقـت الـحاضـر لـوجـدان 

األفراد.

ولــكن قــّرر بــيت الــعدل األعــظم أّن جــمع الــتّبرعــات لــصناديــق الــخيريّــة عــن طــريــق ألــعاب الحــظّ 
واليانصيب واملراهنات غير مناسب.

170- حـرّم عـليكم… االفـيون… ايّـاكـم ان تسـتعملوا مـا تكسـل بـه هـياكـلكم ويـضرّ 
ابدانكم >155<

كـّرر حـضرة بـهاء اهلل هـذا التّحـريـم السـتعمال األفـيون مـرّة ثـانـية فـي خـتام الـكتاب األقـدس.  
وذكــر حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي هــذا الــّصدد أّن أحــد مســتلزمــات "الــحياة الــطّاهــرة الــعفيفة" 
هـــي: "االمــتناع الــتّام... عــن األفــيون ومــا شــاكــله مــن املخــّدرات املســبّبة لــإلدمــان.  
فــــالــــهيرويــــن، والــــحشيش وغــــيرهــــما مــــن مســــتخرجــــات الــــقنّب الــــهندي مــــثل 
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املـاريـجوانـا واملـواد املسـبّبة للهـلوسـة مـثل "LSD" و"Peyote" وغـيرهـا تـندرج 
تحت هذا التّحريم".[مترجم]

وقد كتب حضرة عبد البهاء في ذلك مبيّناً:
"أمّـــا عـــن األفـــيون الـــقذر املـــلعون، نـــعوذ بـــاهلل مـــن عـــذاب اهلل، إنّــه بـــصريـــح نـــصّ 
الـــكتاب األقـــدس محـــرّم ومـــذمـــوم، وشـــربـــه ضـــرب مـــن الـــجنون، ومـــرتـــكب ذلـــك 
بـالتّجـربـة محـروم مـن صـفات الـعالـم اإلنـسانـيّ.  أسـتعيذ بـاهلل مـن ارتـكاب مـثل 
هـــذا األمـــر الـــفظيع الـــهادم لـــلبنيان اإلنـــسانـــيّ، واملســـبّب للخســـران األبـــدّي، إذ 
يســتولــي عــلى الــنّفس، فــيموت الــوجــدان، ويــزول الــّشعور، ويــتالشــى اإلدراك، 
ويـنقلب الـحيّ مـيّتاً، وتخـمد حـرارة الـطّبيعة، وال يـمكن تـصوّر مـضرّة أعـظم مـن 

ذلك.  هنيئاً لنفوس لم يتحرّك لسانهم بذكر األفيون، فما بالك باستعماله.

يـا أحـبّاء اهلل، إّن الـجبر والـعنف والـزّجـر والقهـر مـذمـوم فـي هـذا الـّدور اإللـهيّ، 
ولــكن ملــنع شــرب األفــيون ال بــّد مــن التّشــبّث بــأّي تــدبــير، عــسى أن يــنجو الــنّوع 
اإلنـسانـيّ ويتخـّلص مـن هـذه اآلفـة الـعظمى، وإالّ فـويـل لـكّل مـن يـفرّط فـي جـنب 

اهلل."  [مترجم]

وتـفّضل حـضرتـه فـي خـصوص األفـيون بـقولـه: إّن "كـالًّ مـن شـاربـه، ومشـتريـه، وبـائـعه، 
محروم من فيض اهلل وعنايته".  وأضاف: 

"أمّـــا عـــن الـــحشيش الّـــذي ذكـــرت أّن بـــعض اإليـــرانـــينّي قـــد أدمـــنوا عـــلى شـــربـــه، 
فسـبحان اهلل! إنّـه ألسـوأ املـسكرات جـميعاً، وتحـريـمه صـريـح، وبسـببه يـضطرب 
الـــتّفكير، وتخـــمد روح اإلنـــسان فـــي جـــميع األطـــوار.  أبهـــذه الـــثّمرة مـــن شجـــرة 
الـزّقـوم يسـتأنـس الـنّاس ويـدمـنون حـتّى يـصبحوا حـقيقة املـسوخ؟  أيسـتعملون 
شـيئاً حـرامـاً ويحـرمـون أنـفسهم مـن ألـطاف حـضرة الـرّحـمن؟... إّن الخـمر تسـبّب 
ذهـــول الـــعقل، وتؤّدي إلـــى ســـفيه األعـــمال، أمّـــا هـــذا األفـــيون الـــزّقـــوم األثـــيم أو 
الــــحشيش الــــخبيث، فــــيزيــــل الــــعقل، ويُخــــمد الــــنّفس، ويُجــــّمد الــــرّوح، ويهــــزل 

الجسد، ويورث اإلنسان الخيبة والخسران."  [مترجم]

وجــديــر بــاملــالحــظة أّن تحــريــم اســتعمال بــعض أنــواع املــواد املخــّدرة، ال يــمنع اســتعمالــها إذا 
أمر بذلك أطباء مختّصون ضمن عالج طبيّ.
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171- سّر التّنكيس لرمز الرّئيس  >157<
تـــنبّأ الـــّشيخ أحـــمد األحـــسائـــي (1753م–1831م) مـــؤسّــــــــس فـــرقـــة الـــّشيخيّة، وأّول الـــنّوريـــن 
الـنّيّريـن الـّلذيـن بشّـــــرا بـظهور أمـر الـباب، أّن بـظهور "الـقائـم" سـتنقلب األمـور، فـيصبح اآلخـر 
هــــو األّول، واألّول هــــو اآلخــــر.  وأشــــار حــــضرة بــــهاء اهلل ملــــعنى ســــّر الــــتّنكيس لــــرمــــز الــــرّئــــيس 
بــقولــه: "فـانـظر سـّر الـتّنكيس لـرمـز الـرّئـيس حـيث جـعل أعـالهـم أسـفلهم وأسـفلهم 
أعــالهــم، واذكــر إذ أتــى الــيسوع أنــكره الــعلماء والــفضالء واألدبــاء وأقــبل إلــى 
املـلكوت مـن يـصطاد الـحوت." (انــظر أيــضاً الشّــــــرح فــقرة 172).  وملــزيــد مــن املــعلومــات 

عن الّشيخ أحمد اإلحسائي راجع "مطالع األنوار" الفصلني األّول والعاشر.

172- الّستّة اّلتي ارتفعت بهذه االلف القآئمة >157<
أقــام الــّشيخ أحــمد اإلحــسائــي وزنــاً كــبيراً فــي كــتبه لحــرف "الــواو".  وجــاء فــي تــاريــخ الــنّبيل 
"مــطالــع األنــوار" أّن هــذا الحــرف كــان فــي نــظر حــضرة الــباب رمــزاً ملــجيء دور إلــهيّ جــديــد، 
وِذكـــر حـــضرة بـــهاء اهلل لـــعبارة "ســّر الــتّنكيس لــرمــز الــرّئــيس" فـــي الـــكتاب األقـــدس هـــي 

إشارة إلى هذا املفهوم.

ويـتألّـف لـفظ "واو" مـن ثـالثـة حـروف، تـساوي طـبقاً لـلحساب األبجـدّي وفـقاً لـترتـيبها(6 1 6).  
وجـاء فـي رسـالـة كُـــتبت بـتوجـيه حـضرة ولـيّ أمـر اهلل إلـى أحـد أحـبّاء اهلل شـرحـاً لهـذه اآليـة أنّ 
"األلِـف الـقائـمة" تـشير إلـى مـجيء حـضرة الـباب، وتـرمـز الـواو األولـى الّـتي تسـبق "األلـف" – 
وعــددهــا ســتّة – إلــى األديــان واملــظاهــر اإللــهيّة الّــتي ســبقت مــجيئه املــبارك، أمّــا الــواو الــثّانــية 
الّـــــتي تــــلي "األلِــــف" فــــترمــــز إلــــى تجــــّلي الــــظّهور األعــــظم لــــحضرة بــــهاء اهلل الّـــــذي كــــان بــــعد 

"األلِف".[مترجم]

173- حرّم عليكم حمل االت الحرب االّ حني الّضرورة >159<
ثــــــبّت حــــــضرة بــــــهاء اهلل الــــــحكم الــــــوارد فــــــي كــــــتاب الــــــبيان بتحــــــريــــــم حــــــمل السّــــــــــالح، إالّ عــــــند 
الــّضرورة.  أمّـــا عــن الــظّروف الّـــتي تــجعل حــمل السّـــــــالح ضــرورة لــألفــراد، فــقد ســمح حــضرة 
عــبد الــبهاء – فــي رســالــة إلــى أحــد األحــبّاء – بحــمل السّـــــــالح دفــاعــاً عــن الــنّفس فــي مــواقــع 
الخـطر.  كـما أبـان حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي رسـالـة كُــتبت بـتوجـيهه أّن فـي حـاالت الـطّوارئ – 
عـــند عـــدم وجـــود ســـلطة شـــرعـــيّة يـــمكن الـــّلجوء إلـــيها – يـــكون لـــلبهائـــيّ الـــحّق فـــي الـــّدفـــاع عـــن 

حياته.

كـــــما أّن هـــــناك عـــــدداً مـــــن الـــــظّروف األخـــــرى الّــــــتي يـــــحتاج فـــــيها اإلنـــــسان للسّــــــــــالح، ويـــــكون 
اسـتخدامـه فـيها مشـروعـاً مـثل األمـاكـن الّـتي يـعتمد أهـلها عـلى الـّصيد لـغذائـهم ولـباسـهم، أو 

في بعض األلعاب الّرياضيّة كاملبارزة والرّماية.

�١٣٠



أمّــــا عـــلى مســـتوى املـــجتمع فـــإّن مـــبدأ األمـــن الجـــماعـــي الّـــذي أعـــلنه حـــضرة بـــهاء اهلل (انـــظر 
عــلى ســبيل املــثال كــتاب مــنتخباتــي از آثــار حــضرة بــهاء اهلل، ص118) والّــذي أبــان تــفصيله 
 The World حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل فـــي رســـائـــله املـــنشورة فـــي كـــتاب نـــظام بـــهاء اهلل الـــعاملـــي
Order of Bahá'u'lláh – هــذا املــبدأ لــم يــفترض مــقّدمــاً مــنع اســتعمال الــقّوة، وإنــما أوجــد 
"نــظامــاً تــصبح فــي ظــّله الــقوّة خــادمــة لــلعدل"، ويـــعمد إلـــى إيـــجاد قـــّوٍة دولـــيّة لـــحفظ 
السّـــــــالم كـــفيلة "بحــمايــة ســالمــة ووحــدة أعــضاء الــرّابــطة الــّدولــيّة بــأكــملها".  وعـــبّر 
حــضرة بــهاء اهلل فــي لــوح الــبشارات عــن أمــله "أن يـتبّدل سـالح الـعالـم بـاإلصـالح، وأن 
يــرتــفع الــفساد والجــدال مــن بــني الــعباد".  وأكّـــــد حـــضرة بـــهاء اهلل، فـــي الـــّلوح املـــبارك 

نفسه أهّميّة التّآلف بني أهل جميع األديان فتفّضل بقوله:

"الــبشارة األولــى الّــتي بشّــــر بــها أّم الــكتاب جــميع أهــل الــعالــم فــي هــذا الــظّهور 
األعظم هي محو حكم الجهاد من الكتاب".[مترجم]

174- واحّل لكم لبس الحرير>159<
مـن الـّسنن املـرعـيّة فـي اإلسـالم نـهي الـرّجـال عـن لـبس الحـريـر إالّ حـني الـجهاد.  وهـذا الـنّهي 

غير منصوص عليه في القرآن ونسخه حضرة الباب.

175- قد رفع اهلل عنكم حكم الحّد في الّلباس والّلحى>159<
تـــرجـــع كـــثير مـــن الـــقواعـــد الـــخاصّـــــــــــة بـــالـــّلباس إلـــى الـــتّكالـــيف والـــّسنن الّـــتي جـــاءت بـــها أديـــان 
الــــعالــــم املــــختلفة، فــــمثالً اتّخــــذ رجــــال الــــّديــــن فــــي بــــعض املــــذاهــــب ألنــــفسهم عــــمائــــم وعــــباءات 
مــــتميّزة، وحــــدث فــــي املــــاضــــي أنّــــهم مــــنعوا الــــنّاس مــــن ارتــــداء املــــالبــــس األوروبــــيّة.  وأدخــــل 
املســـــلمون بـــــدافـــــع الـــــرّغـــــبة فـــــي االقـــــتداء بـــــالـــــرّســـــول عـــــدداً مـــــن الـــــقيود تـــــتعّلق بـــــقّص أو حـــــلق 
الــّشوارب، وإطــالق الــّلحى.  وقــد رفــع حــضرة بــهاء اهلل مــثل هــذه الــقيود الــخاصّــــــــــة بــلباس املــرء 
ولـــحيته، وتـــرك مـــا يـــتعّلق بهـــذه األمـــور الخـــتيار الـــنّاس، وفـــي الـــوقـــت نـــفسه دعـــا أحـــبّاء اهلل أالّ 

يتعّدوا حدود الّلياقة، وأن يراعوا االعتدال في كّل ما يتعّلق بلباسهم.

176- يا ارض الكاف والرّآء>164<
إشارة إلى مدينة كرمان وإقليمها في إيران.

177- نجد ما يمّر منك في سّر الّسّر>164<
تـــشير هـــذه اآليـــة إلـــى مـــكائـــد جـــماعـــة مـــن األزلـــينّي، أتـــباع مـــيرزا يـــحيى (انـــظر الشّــــــــرح فـــقرة 
190) املـــنتمني إلـــى مـــديـــنة "كـــرمـــان"، ومـــن زمـــرتـــهم املـــالّ جـــعفر، وابـــنه الـــّشيخ أحـــمد روحـــي، 
ومــيرزا آقــا خــان الــكرمــانــي (وهــما صهــرا مــيرزا يــحيى)، وكــذلــك مــيرزا أحــمد الــكرمــانــي.  لــم 
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يـسعَ هـؤالء إلـى اإلسـاءة إلـى سـمعة األمـر فحسـب، بـل أقحـموا أنـفسهم فـي تـدبـير الـّدسـائـس 
الّسياسيّة اّلتي بلغت أوجها باغتيال ناصر الّدين شاه.

178- اذكروا الّشيخ اّلذي سّمي بمحّمد قبل حسن>166<
الــّشيخ محــّمد حــسن يــعّد مــن كــبار املجتهــديــن فــي الــّشيعة، ومــّمن رفــضوا دعــوة الــباب.  وقــد 

أّلف مجّلدات في الفقه الّشيعي، والرّاجح أّنه توّفي حوالي عام 1850م.

وروى الــــنّبيل فــــي كــــتابــــه "مــــطالــــع األنــــوار" املــــواجــــهة الّـــــتي جــــرت فــــي الــــنّجف بــــني املــــالّ عــــلي 
البسـطامـي، أحـد حـروف الـحّي، والـّشيخ محـّمد حـسن.  فـذكـر أن املـالّ عـلي البسـطامـي أعـلن 
فـــي أثـــناء االجـــتماع ظـــهور الـــباب، ومجّــــــد عـــظمة هـــذا الـــّظهور.  فحـــرّض الـــّشيخ محـــّمد حـــسن 
الـــعلماء عـــليه حـــتّى أفـــتوا بـــكفره وطـــردوه مـــن مـــكان االجـــتماع، ثـــم قُــــّدم لـــلمحاكـــمة، ونُـــقل إلـــى 

استنبول، وُحِكم عليه باألشغال الّشاقة.

179- من ينّقي القمح والّشعير >166<
هــذه إشــارة إلــى املــالّ محــّمد جــعفر " گــندم پــاك كــن" أو "املــغربــل" وهــو أّول مــن آمــن بــدعــوة 
حــضرة الــباب فــي إصــفهان. وقــد ورد ثــناؤه فــي كــتاب الــبيان الــفارســيّ، كــما أنّــه فــاز "بــرداء 
األصحاب".  وقد وصف النّبيل في كتابه "مطالع األنوار" قبول "املغربل" لدعوة الباب گندم
دون أدنــى احــتراز، وحــماســه فــي مــناصــرة الــّديــن الجــديــد.  وقــد انــضّم "مــنّقي الــقمح" إلــى 

املدافعني عن قلعة الّشيخ الطّبرسي واستشهد أثناء الحصار املضروب عليها.

180- ايّاكم ان يمنعكم ذكر النّبيّ عن هذا النّبأ االعظم >167<
حــــذّر حــــضرة بــــهاء اهلل أولــــي األبــــصار مــــن أن يــــمنعهم تــــأويــــل الــــكتب الــــّسماويّــــة عــــن عــــرفــــان 
املظهـر اإللـهيّ.  فـقد دفـع والء املـؤمـنني بـكّل ديـن وحـبّهم الشّــــــديـد ملـؤسّــــــس ديـنهم أن يـتصّوروا 
أّن رسـالـته خـتام الـرّسـاالت اإللـهيّة، ويُـنكروا نـتيجة لـذلـك إمـكان مـجيء رسـول آخـر مـن بـعده، 

كما قالت اليهود والنّصارى واملسلمون.

وقــد رفــض حــضرة بــهاء اهلل فــكرة انــتهاء الــوحــي اإللــهي ســواء بــالنّســبة لــألديــان الــّسابــقة أو 
بــالنّســبة لــديــنه، وتــفّضل فــي كــتاب اإليــقان عــند الحــديــث عــن أهــل الــفرقــان أنّــهم: "سـمحوا 
لـعبارة خـاتـم الـنّبينّي أن تـحجب أبـصارهـم، وتـبهم فـهمهم، وتـمنعهم عـن جـميع 
فــيوضــات اهلل..." وذكــــر أيــــضاً أن فــــكرة انــــتهاء الــــوحــــي هــــذه كــــانــــت افــــتتانــــاً قــــاســــياً ألهــــل 
األرض جـــميعاً.  وأســـف لـــحال الّــــذيـــن تـــمّسكوا بهـــذه الـــكلمات وكـــفروا بـــمنزلـــها.  كـــما أشـــار 

حضرة الباب إلى هذا املطلب نفسه عندما حذّر الخلق بقوله: 

"ال تـحتجبوا بـاألسـماء عـن صـاحـبها، "حـتّى اسـم الـنّبيّ فـإّن ذلـك االسـم يخـلق 
بقوله”.
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181- او الوالية عن والية اهلل املهيمنة على العاملني  >167<
حــذّر حــضرة بــهاء اهلل فــي هــذه اآليــة مــن الــّسماح لــلمفاهــيم املســتخرجــة مــن لــفظ الــواليــة أن 
تـحجب املـرء فـي هـذا الـظّهور الـبديـع عـن عـرفـان "واليـة اهلل املـهيمنة عـلى الـعاملـني" الّـتي يظهـر 

بها صاحب الوالية اإللهيّة الحّقة.

182- اذكروا الكريم >170<
هـــو الـــحاج مـــيرزا محـــّمد كـــريـــم خـــان الـــكرمـــانـــي (1810م – 1873م تـــقريـــباً) الّــــذي نـــّصب 
نـفسه رئـيساً لـلفرقـة الـّشيخيّة إثـر وفـاة الـّسيد كـاظـم الـرّشـتي، خـليفة الـّشيخ أحـمد األحـسائـي 
(انـــظر الشّــــــــرح فـــقرة 171 و172) وكـــرّس جـــهوده لنشـــر تـــعالـــيم الـــّشيخ أحـــمد، إالّ أّن اآلراء 
الّـــتي أبــداهــا أثــارت الجــدل بــني أتــباعــه ومــعارضــيه عــلى الــّسواء.  وكــان يــعّد مــن أبــرز عــلماء 
عـــصره، وأكـــثرهـــم إنـــتاجـــاً، ودّون الـــكثير مـــن الـــكتب والـــرّســـائـــل فـــي املـــواضـــيع املـــختلفة الّـــتي 

استحوذت على اهتمام أهل زمانه.

وقـــد عـــارض بـــهّمة كـــالًّ مـــن حـــضرة الـــباب وحـــضرة بـــهاء اهلل، وتـــعرّض فـــي رســـائـــله ملـــهاجـــمة 
حـــضرة األعـــلى وتـــعالـــيمه.  ونـــّدد حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي كـــتاب "اإليـــقان" بـــأســـلوبـــه ومـــضمون 
رســائــله، واخــتّص بــالــنّقد كــتابــاً لــه تــضّمن تــعقيباً ســلبيّاً مــوجّـــــهاً إلــى حــضرة الــباب.  ووصــفه 
حـــضرة ولـــيّ أمـــر اهلل بـــأنّـــه "مــنافق وشــديــد الــطّموح"، وذكـــر أنّـــه هـــاجـــم بـــدنـــاءة فـــي أحـــد 

مؤّلفاته، الّدين الجديد وعقائده، بإيعاز من "الّشاه".

183- يا معشر العلمآء في البهآء >173<
أطـــرى حـــضرة بـــهاء اهلل عـــلى الـــعلماء مـــن أهـــل الـــبهاء، وذكـــر فـــي "كـــتاب عهـــدي": "طــوبــى 

لألمراء والعلماء في البهاء".  وشرح حضرة وليّ أمر اهلل ذلك بقوله: 

"الـــعلماء فـــي هـــذه الـــّدورة املـــقّدســـة هـــم، مـــن جـــهة، أيـــادي أمـــر اهلل، ومـــن جـــهة 
أخـــرى، املـــبّلغون والـــنّاشـــرون لـــلتّعالـــيم اإللـــهيّة الّـــذيـــن وإن لـــم يـــبلغوا مـــرتـــبة 
األيـادي قـد احـتّلت جـهودهـم مـكانـة بـارزة فـي مـيدان الـتّبليغ.  أمّـا "األمـراء" فـهم 
أعـضاء بـيوت الـعدل املحـّليّة، واملـركـزيّـة، وبـيت الـعدل األعـظم.  وسـتُحّدد وظـائـف 

كّل من هذه النّفوس مستقبالً."[مترجم]
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أيـادي أمـر اهلل أفـراد عـيّنهم حـضرة بـهاء اهلل، وعهـد إلـيهم بـمهام مـختلفة، خـاصّــــــــــة فـيما تـعّلق 
بحـــمايـــة أمـــر اهلل ونشـــره.  وذكـــر حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي "تـــذكِــــرة الـــوفـــاء" عـــدداً مـــن املـــؤمـــنني 
الـــبارزيـــن وصـــرّح أنّـــهم فـــازوا بـــمقام أيـــادي أمـــر اهلل.  ونـــّص حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي "ألـــواح 
الـوصـايـا" عـلى سـلطة ولـيّ األمـر لـتعيني أيـادي أمـر اهلل وفـقاً ملـا يـراه، وبـدأ حـضرة ولـيّ أمـر 
اهلل أواّلً بـــرفـــع مـــقام بـــعض أحـــبّاء اهلل الـــرّاحـــلني إلـــى مـــرتـــبة أيـــادي أمـــر اهلل، ثـــّم اخـــتار أثـــناء 
الـــّسنوات األخـــيرة مـــن حـــياتـــه اثـــنني وثـــالثـــني فـــرداً مـــن قـــارّات الـــعالـــم الخـــمس لهـــذا املـــنصب 
الـــرّفـــيع.  وفـــي املـــّدة الـــواقـــعة مـــا بـــني وفـــاتـــه عـــام 1957م، وانـــتخاب بـــيت الـــعدل األعـــظم عـــام 
1963م، قـام أيـادي أمـر اهلل بـأداء املـهام املـوكـولـة إلـيهم فـي حـمايـة وصـيانـة شـئون الـجامـعة 

البهائيّة العامليّة.  (انظر الّشرح فقرة 67)

وفـــي شهـــر تشـــريـــن الـــثّانـــي (نـــوفـــمبر) 1964م قـــّر رأي بـــيت الـــعدل األعـــظم عـــلى اســـتحالـــة 
تشـريـع نـظام جـديـد يـسمح بـتعيني أيـادي أمـر اهلل، ولـكن قـّرر فـي عـام 1968م – عـوضـاً عـن 
ذلــــك – بــــأّن املــــسؤولــــيّات املــــسندة إلــــى أيــــادي أمــــر اهلل بــــشأن حــــمايــــة األمــــر املــــبارك ونشــــره 
ســــتستمّر فــــي املســــتقبل بــــفضل إنــــشاء هــــيئات املــــشاوريــــن الــــقاريّــــة، وتــــأســــيس دار الــــتّبليغ 

الّدوليّة في عام 1973م، ومقرّها في األرض املقّدسة.

ويـــقوم بـــيت الـــعدل األعـــظم بـــتعيني أعـــضاء دار الـــتّبليغ، وهـــيئات املـــشاوريـــن الـــقاريّـــة، الّــــذيـــن 
يـعيّنون بـدورهـم أعـضاء هـيئات املـعاونـني.  وكـّل هـؤالء األفـراد يـندرجـون تـحت الـتّعريـف الّــذي 

حّدده حضرة وليّ أمر اهلل "للعلماء" في بيانه سالف الذّكر.

184- ارجــعوا مــا ال عــرفــتموه مــن الــكتاب الــى الــفرع املــنشعب مــن هــذا االصــل 
القويم>174<

بهـــذا أســـند حـــضرة بـــهاء اهلل مـــهّمة تـــفسير آثـــاره املـــباركـــة إلـــى حـــضرة عـــبد الـــبهاء.  (انـــظر 
الّشرح فقرة 145)

185- مكتب التّجريد>175<
رّد حــضرة بــهاء اهلل فــي هــذه اآليــة، واآليــات الّـــتي تــليها مــباشــرةً عــلى إحــدى الشّـــــــبهات الّـــتي 
تـمّسك بـها بـعض الـبابـينّي عـند إعـالنـه أنّـه "مـن يظهـره اهلل" املـوعـود فـي كـتاب الـبيان.  فـقد 
كــان اعــتراضــهم مســتنداً إلــى لــوح وجّـــــهه حــضرة الــباب إلــى "مـن يظهـره اهلل"، وكــتب عــلى 
الــــوجــــه اآلخــــر لــــلّصحيفة "عــسى أن يحــظى هــذا الــّلوح بــلحاظ مــن يظهــره اهلل فــي 
املـكتب"، فـتمّسك هـؤالء الـبابـيّون بـأنّـه لـم يـكن مـمكناً لـحضرة بـهاء اهلل اسـتالم هـذه الـرّسـالـة 

وهو في "املكتب" حيث أنّه كان يكبر حضرة الباب بعامني.

وشــــرح حــــضرة بــــهاء اهلل فــــي هــــذه اآليــــة بــــأّن حــــضرة الــــباب ذكــــر أحــــداثــــاً جــــرت فــــي عــــوالــــم 
روحانيّة تتعّدى في مستواها هذا الوجود.
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186- وقبلنا ما اهداه لي من ايات اهلل >175<
إشــــارة إلــــى تــــمجيد حــــضرة الــــباب فــــي الــــّلوح الّـــــذي وجّـــــــهه إلــــى مــــن يظهــــره اهلل بــــقولــــه: "إنّ 

البيان ... هديًّة منّي إليك".

187- يا مأل البيان>176<
إشارة إلى املؤمنني بحضرة الباب.

188- يقترن الكاف بركنها النّون>177<
األمـر اإللـهيّ "كـن" يـتألـف مـن حـرف الـكاف والـنّون، ويـرمـز – كـما شـرح حـضرة ولـيّ أمـر اهلل 
فـــي عـــدد مـــن الـــرّســـائـــل الّـــتي كـــتبت بـــتوجـــيهه – إلـــى قـــدرة الـــخالـــق، فبهـــذا األمـــر خُــــلقت كـــلّ 
الـكائـنات، ويـرمـز أيـضاً إلـى قـدرة مـظاهـره والـقّوة الـّروحـانـيّة الـعظيمة الـخالّقـة املـزّوديـن بـها.  
وقـد وردت "كـن" فـي عـّدة مـواضـع فـي الـقرآن الـكريـم مـنها قـولـه تـعالـى: "إنّما أمـره إذا أراد 

شيئاً أن يقول له كن فيكون".

189- هذا النّظم االعظم>181<
ذكـــر حـــضرة الـــباب فـــي كـــتاب الـــبيان الـــفارســـيّ: "طــوبــى ملــن يــنظر إلــى نــظم بــهاء اهلل، 
ويشكر ربّـه فإنّه يظهر وال مرّد له من عند اهلل في البيان."  وقد حّدد حضرة وليّ أمر 
اهلل هــذا "الـنّظم" بــأنّــه الــنّظام الّــذي أبــدعــه حــضرة بــهاء اهلل فــي الــكتاب األقــدس، حــيث أنــزل 
األصــول واألحــكام الــكفيلة بــإثــبات فــّعالــيته وقــال فــي وصــفه: "قـد اضـطرب الـنّظم مـن هـذا 

النّظم األعظم".

ونجـــد املـــعالـــم الـــرّئـــيسّية لهـــذا "الــنّظام الــعاملــيّ الجــديــد" مـــبيّنة فـــي آثـــار حـــضرة بـــهاء اهلل، 
وآثـار حـضرة عـبد الـبهاء، وتـواقـيع حـضرة ولـيّ أمـر اهلل، ورسـائـل ومـراسـيم بـيت الـعدل األعـظم.  
إّن هــــيئات الــــنّظم اإلدارّي الــــبهائــــيّ الــــقائــــم فــــي الــــوقــــت الــــحاضــــر، الّـــــتي هــــي بــــمثابــــة الــــبُنية 
األساسّية لنظم حضرة بهاء اهلل العاملّي، ستنضج وتتطّور مستقبالً إلى رابطة عاملّية متّحدة.  
وأكّــــــد حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل فــــي هــــذا الــــّصدد بــــأنّـــــه: "عـــندمـــا تـــبدأ عـــناصـــر هـــذا الـــنّظم 
اإلدارّي والــهيئات املــكّونــة ألعــضائــه فــي إنــجاز وظــائــفها بــهّمة وكــفاءة، سيؤكّـــد 
هـــذا الـــنّظم مـــطالـــبه، ويـــبرهـــن عـــلى جـــدارتـــه فـــي أالّ يـــعتبر نـــواة الـــنّظم اإللـــهيّ 
الـــبديـــع فحســـب، بـــل نـــموذجـــه املـــثالـــيّ املـــقّدر لـــه عـــند حـــلول املـــيقات أن يـــشمل 

اإلنسانيّة جمعاء."

وللمزيد عن تطّور هذا النّظم اإلدارّي يمكن الرّجوع إلى تواقيع حضرة وليّ أمر اهلل املنشورة 
.The World Order of Bahá'u'lláh في
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190- يا مطلع االعراض >184<
هـذه إشـارة إلـى مـيرزا يـحيى، املـلّقب بـصبح أزل، وهـو أخ ألب أصـغر سـنّاً مـن حـضرة بـهاء 
اهلل، وقـد خـرج عـلى طـاعـته، وعـارض دعـوتـه.  وكـان حـضرة الـباب قـد عـنّي مـيرزا يـحيى لـيقوم 
بـــدور رئـــيس رمـــزّي لـــلبابـــينّي انـــتظاراً لـــظهور املـــوعـــود الـــوشـــيك.  ولـــكن بتحـــريـــض مـــن الـــّسيد 
محـــّمد اإلصـــفهانـــي (انـــظر الشّـــــــرح فـــقرة 192) خـــان مـــيرزا يـــحيى عهـــده مـــع حـــضرة الـــباب، 
واّدعــى أنّــه خــليفته، وتــآمــر ضــد حــضرة بــهاء اهلل، ودبّــر مــحاولــة لــقتله.  وعــندمــا أبــلغه حــضرة 
بــهاء اهلل رســميّاً بــدعــوتــه فــي أدرنــة، رّد مــيرزا يــحيى مــتماديــاً فــي الــغيّ بــزعــمه أنّــه هــو أيــضاً 
صــــاحــــب رســــالــــة جــــديــــدة مســــتقّلة.  ولــــكن لــــم يــــقبل اّدعــــاءه إالّ حــــفنة قــــليلة عُـــــرفــــت فــــيما بــــعد 
بــــاألزلــــينّي (انــــظر الشّـــــــــرح فــــقرة 177).  وقــــد وصــــفه حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل بــــأنّــــه "الـــنّاقـــض 

األكبر لعهد الباب" (ارجع إلى كتاب "القرن البديع"، الفصل العاشر).

191- اذكر فضل موالك اذ ربّيناك في الّليالي وااليّام لخدمة االمر >184<
روى حــضرة ولــيّ أمــر اهلل فــي كــتاب "God Passes By"، أو كــتاب "الــقرن الــبديــع" حــقيقة 
تـاريـخيّة مـؤّداهـا أّن حـضرة بـهاء اهلل الّـذي كـان يـكبر مـيرزا يـحيى بـثالثـة عشـر عـامـاً هـو الّـذي 

ربّاه وتعّهده في صباه وفتّوة شبابه.

192- قد اخذ اهلل من اغواك>184<
إشــارة إلــى الــسيّد محــّمد اإلصــفهانــي الّــذي وصــفه حــضرة ولــيّ أمــر اهلل بــأنّــه "دجّـــــال الــّدور 
".  وكـــان رجـــالً فـــاســـد األخـــالق، مِــــطماعـــاً، ال ينشـــد إالّ مـــنافـــعه الـــّشخصيّة، وأغـــرى  الـــبهائـــيّ
مـيرزا يـحيى عـلى مـعارضـة حـضرة بـهاء اهلل واّدعـاء الـنّبّوة لـنفسه (انـظر الشّـــــرح فـقرة 190).  
ورغـم أنّـه كـان مـن أتـباع مـيرزا يـحيى فـقد نُـفي إلـى عـّكاء مـع حـضرة بـهاء اهلل، حـيث اسـتمرّ 
فـي مـؤامـراتـه املـناوئـة لـحضرتـه.  وقـد وصـف حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي كـتاب "الـقرن الـبديـع" 

الظّروف اّلتي أحاطت بموته:

"... ومــن ثــّم أحــدق بــحضرة بــهاء اهلل خــطر جــديــد.  وبــالــرّغــم مــن أنّــه حــرّم عــلى 
أتــباعــه فــي أكــثر مــن مــناســبة، شــفاهــاً وكــتابــة، أن يــقومــوا بــأّي حــركــة انــتقامــيّة 
ضـّد هؤالء الـظّاملـني، حـتّى أنّـه أعـاد إلـى بـيروت مؤمـناً عـربـياً مـتهوّراً كـان يـفّكر 
فـي الـثّأر لـكّل املـظالـم الّـتي عـانـاهـا زعـيمه املـحبوب، إالّ أّن سـبعة مـن األصـحاب 

قتلوا ثالثة من الخصوم في الخفاء من بينهم الّسيّد محّمد هذا وآقا جان.
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وكـان الـفزع الّـذي اسـتولـى عـلى الـجامـعة املـظلومـة يجـّل عـن الـوصـف والـبيان.  
ولـم يـكن السـتنكار حـضرة بـهاء اهلل واسـتفظاعـه لهـذه الـفعلة الـنّكراء أّي حـدود.  
ولـــقد عـــبّر عـــن مـــشاعـــره فـــي أحـــد األلـــواح الّـــتي رقـــمها بـــعد هـــذه الـــفعلة بـــقليل 
بــقولــه: ’لــو أذكــر حــرفــاً مــنه لــتنفطر عــنه الــّسموات واألرضــون ويــندّك كــّل جــبل 
شــامــخ رفــيع‘.  وكــتب فــي مــناســبة أخــرى يــقول: ’لــيس ضــّري ســجني بــل عــمل 

اّلذين ينسبون أنفسهم إليّ ويرتكبون ما ناح به قلبي وقلمي‘".[مترجم]

193- اختاروا لغة من الّلغات... وكذلك من الخطوط>189<
أمـر حـضرة بـهاء اهلل بـاتّـخاذ لـغة عـاملـيّة واحـدة وخـّط واحـد.  ويـتّضح مـن آثـاره أّن تـنفيذ ذلـك 
ســيمّر بــمرحــلتني.  فــي املــرحــلة األولــى، يــتّم اخــتيار لــغة مــن الــّلغات أو يــتّم وضــع لــغة جــديــدة 
تــدرّس فــي جــميع مــدارس الــعالــم كــلغة ثــانــويّــة إلــى جــانــب الــّلغات الــقومــيّة.  والــّدعــوة مــوجّـــــهة 
إلــى حــكومــات الــعالــم، مــمثّلة فــي مــجالــسها الــنّيابــيّة، إلجــراء هــذا التّشــريــع الــهاّم.  تــلي ذلــك 
فـــــي املســـــتقبل الـــــبعيد املـــــرحـــــلة الـــــثّانـــــية، وفـــــيها يتحـــــّدث أهـــــل األرض جـــــميعاً بـــــلسان واحـــــد، 

ويكتبون بخّط واحد.

194- انّا جعلنا االمرين عالمتني لبلوغ العالم  >189<
إّن أّول عــــالمــــة دالّــــة عــــلى إدراك الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ ملــــرحــــلة الــــبلوغ – طــــبقاً ملــــا ورد فــــي آثــــار 
حــــضرة بــــهاء اهلل – هــــي ظــــهور عِـــــْلم يُــــسّمى "الــعلم املــكنون" ويــــتضّمن اكــــتشاف طــــريــــقة 
كــامــلة لــتحويــل املــواد.  وســيكون آيــة مــن عــجائــب الــتّوسّــــــع املــذهــل فــي مــيدان املــعارف والــعلوم 

في املستقبل.

أمّـــا الــعالمــة الــثّانــية الّــتي ذكــر حــضرة بــهاء اهلل نــزولــها فــي الــكتاب األقــدس فــقد بــنّي حــضرة 
ولــــيّ أمــــر اهلل أّن "حــضرة بــهاء اهلل أمــر فــي الــكتاب األقــدس بــانــتخاب لــسان مــن 
األلـــسن، واالتّــفاق عـــلى خـــّط مشـــترك الســـتعمال أهـــل األرض جـــميعاً، وســـيكون 
تطبيق هـذا الـحكم عـالمـة عـلى إدراك الـعالـم اإلنـسانـيّ مـرحـلة بـلوغـه، كـما أكّــد 

جمال الِقدم بنفسه في الكتاب."[مترجم]

ونـــظرة ثـــاقـــبة أخـــرى فـــي مـــسيرة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ نـــحو مـــرحـــلة الـــنّضج والـــبلوغ، تـــمّدنـــا بـــها 
كــــلمات حــــضرة بــــهاء اهلل الــــتّالــــية: "ومـــن عـــالمـــات بـــلوغ الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ أالّ يـــقبل 
إنــسان تحــّمل أعــباء املــلك والسّــــلطنة، ويــبقى املــلك مــعروضــاً دون أن يــقبل أحــد 

حمل وزره منفرداً.  تلك األيّام هي أيّام ظهور العقل ما بني البريّة.”[مترجم]
وقـرن حـضرة ولـيّ أمـر اهلل بـلوغ الـعالـم اإلنـسانـيّ رشـده، بـاتّـحاد عـموم البشـر، وقـيام رابـطة 
متّحـدة لـشعوب الـعالـم، وتـحفّز عـديـم الـنّظير لـلنّهوض بـالـحياة الـفكريّـة، واألخـالقـيّة، والـّروحـيّة، 

لإلنسانيّة جمعاء.
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فهرست عام

يقتصر هذا الفهرست على األبواب التّالية:
نّص الكتاب األقدس، ورسالة سؤال وجواب، والّشرح.

اتّخذت الّلجنة املكّلفة بطبع الكتاب األقدس هذا القرار تسهيالً للقارئ،
وتجنّباً للتّكرار، دون املساس بوظيفة الفهرست األساسيّة

الرّموز املستخدمة في الفهرست:
ق  = نّص الكتاب األقدس
ج  = رسالة سؤال وجواب

ش = الّشرح
ص = الّصفحة

أ

أبا بديع (لوح)، ج104

إبراهيم، ش65

ابن،
االبـن األرشـد (االبـن الـبكر)، ش38، ش44، 

ش66، انظر أيضاً املواريث

األبهى، انظر االسم األعظم

األب،
سقوط حق األبّوة، ج105

على االبن خدمة أبيه، ج104

األبوان، انظر أيضاً املواريث
احــــــــترامــــــــهما (إكــــــــرام الــــــــوالــــــــديــــــــن)، ج104، 

ج106، ش92
رضاهما بالزّواج، ق65، ج13، ش92

تــــــــربــــــــية أوالدهــــــــما، ق48، ق150، ج 105، 
ش76

االتّحاد، انظر الوحدة واالتّحاد

اآلثــار املــباركــة، انــــظر حــــضرة الــــباب، حــــضرة بــــهاء 
اهلل، حــــــــــــضرة عــــــــــــبد الــــــــــــبهاء، الــــــــــــكتاب 
األقـــــــدس، تـــــــفسير آيـــــــات اهلل، اآليـــــــات، 

كتاب البيان، حضرة شوقي أفندي
تــالوتــها، ق149، ق182، انــظر أيــضاً تــفسير 

آيات اهلل
الرّجوع إليها لحّل الخالفات، ق53

منع تالوتها من على املنابر، ق154، ش168

أحبّاء اهلل، انظر "البهائيّون"

إحراق البيوت، ق62، ش86، ش87

األحــــــــــكــــام، ق1-5، ق17، ق29، ق45، ق71، 
ق148، انــظر أيــضاً الــكتاب األقــدس، 

حدود، العقوبات
ارتباطها بعرفان مشرق وحيه، ق1

إطاعة، حب اهلل، ق4
إطـــــــــــاعـــــــــــة األحـــــــــــكام، ق7، ق17، ق30، ق45، 
ق55، ق106، ق134، ق138، 
ق171، ج105، انظر أيضاً الطّاعة

اإلعفاء، انظر أيضاً اإلعفاءات 
من الّصيام:
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في األعمال الّشاقة، ج76، ش31
فـي األيّـام الّـتي حـرّم فـيها الـعمل، ج36، 

ش138
في الحمل، ق16، ش31

فــــــــــــــي الــــــــــــــحيض، ق13، ش14، ش20، 
ش31، ش74

في الرّضاعة، ق16، ش31
الــــــــــــــــــسّـــــــفـــر، ق16، ج22، ج75،  فــــــــــــــــــي 

ش31-30
فـــي الـــّشيخوخـــة، ق10، ش14، ش25، 

ش31
املــــــــــــــــــرض، ق10، ق16، ج93،  فــــــــــــــــــي 

ش14، ش31
إعـــــــفاء الـــــــقاصـــــــديـــــــن إلـــــــى الـــــــبيت مـــــــن حـــــــلق 

الرّأس، ج10، ش68
اإلعفاء من الحجّ، ق32، ش55

اإلعـــــفاء مـــــن حـــــقوق اهلل، ج8، ج42، ج95، 
ج102

اإلعفاء من الصالة:
عند وجود الخطر، ج58

في الحيض، ق13، ش14، ش20
في الّسفر، ج22، ش21

في املرض، ق10، ج93، ش14

فــــــــــــــي الهِــــــــــــــرم، ق10، ج74، ش14، 
ش25، ش31

الــتّدّرج فــي أعــمالــها، ش 78، ش86، ش89، 
ش126

تشريع األحكام، انظر بيت العدل األعظم
تطبيق األحكام:

بـمساواة بـني الـرّجـال والـنّساء، ش38، 
ش133

بـــــــــــالـــــــــــتّدريـــــــــــج، ش78، ش86، ش89، 
ش126

هـي السّــــــبب األعـظم لـنظم الـعالـم وحـفظ األمـم، 
ق2

هي الحّريّة الحّقة، ق125
وصف األحكام:

تفرح بها القلوب، ق96
الرّحيق املختوم، ق5

روح الحيوان ملن في اإلمكان، ق2
سرج العناية، ق3، ق29

ماء الحيوان، ق29
مفاتيح الرّحمة، ق3

النّاموس األكبر، ق81

أحــــمد األحــــسائــــي، الــــّشيخ، ش171، ش172، 
ش182

أحمد الكرماني، ميرزا، ش177

أحمد روحي، الّشيخ، ش177

اإلخالص، ق29، ق108

األخالق، انظر اآلداب، األعمال

اآلداب،
النّواهي:

إحزان النّاس، ق148

غــــمغمة اآليــــات فــــي األمــــاكــــن الــــعامّـــــة، 
ق108

الغيبة واالفتراء، ق19، ش37
الغيظ والغضب، ق153

الفتنة، ق123
الفحشاء، ق64، ش77
الفساد، ق64، ق165

امليسر، ق155
الواجبات:

إكــــــــــرام الــــــــــوالــــــــــديــــــــــن، ج104، ج106، 
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الـّلياقـة والـّلطافـة فـي املظهـر واملـالبـس، 
ق159، ش175

املعاشرة مع األديان، ق144
مقابلة الغيظ بالرّفق، ق153

املــــواظــــبة عــــلى الــــنّظافــــة، ق74، ق76، 
ق106

ال تــرضــوا ألحــد مــا ال تــرضــونــه ألنــفسكم، ق 
148

أدرنــــــــة (أرض السّـــــــــــّر)، ق37، ج100، ش33، 
ش63، ش190

االّدعاء،
بعلم الباطن، ق36، ش60

بالوحي، ق37، ش62
اّدعـــــــــــــاء املـــــــــــــيرزا يـــــــــــــحيى، ق184، ش190، 

ش192

األديان، انظر الّدورات الّدينيّة الّسابقة

األرامل، ق21، ق89

أرض،
أرض الـــــخاء، ق94، ش124، انـــــظر أيـــــضاً 

خراسان
أرض الّسّر، انظر أدرنة

أرض الطّاء، انظر طهران

أرض الكاف واّلراء، انظر كرمان
األرض املباركة (الطّور املرتفع على)، ق103

األرض املــــــــــــقّدســــــــــــة، ش114، ش116، انــــــــــــظر 
أيضاً عكاء، املسجد األقصى

األزلـيّون، ق164، ش177، ش190، انــظر أيــضاً 
امليرزا يحيى (صبح أزل)

أزواج آبائكم،
حــــرّمــــت عــــليكم، ق107، ش133، انــــظر أيــــضاً 

الزّواج، املحرّمات والنّواهي

االســـتغفار، انــــــظر الخــــــطايــــــا والــــــذّنــــــوب، الــــــغفران، 
املحرّمات والنّواهي

اســــــــتنبول (القســــــــطنطينيّة)، ق89، ش107، 
ش119-120، ش178

االســـــــــتقامـــــــــة، ق134، ق164، ق173، ق183، 
ج106، انظر أيضاً الطّاعة، اآلداب

االستقامة الكبرى، ق163

اإلســــــــــالم، ش113، ش120، ش128، ش129، 
ش138، ش160، ش180

الّصالة، ش6، ش15، ش18، ش19
الزّواج، ش89، ش101

الزّكاة، ش161
أحاديث نبّوية، ش23، ش33

تـــــــــــــــــقالـــــــــــــــــيد، ش65، ش72، ش79، ش85، 
ش90، ش103، ش174، ش175

اسم (أسماء)، ق120، ق167
األسماء الحسنى، ق110، ق143

مــــا يــــساويــــه وفــــقاً لــــلحساب األبجــــدي، ش48، 
ش50

وذكــــــــره خــــــــمسة وتــــــــسعني مــــــــرّة يــــــــومــــــــيّاً، ق18، 
ج77، ش34-33

االشــتغال بــأمــر مــن األمــور واجــب (االنــــشغال 
بــــــعمل مــــــن األعــــــمال)، ق33، ش56، ش162، 

انظر أيضاً العمل
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االعتراف، انظر الغفران والتّوبة

اإلعــــــدام (عــــــقوبــــــة)، ق62، ش86-87، انــــــــــظر 
أيضاً العقوبات

اإلعراض (اإلنكار)
عّمن يظهره اهلل، ش185

عـن دعـوة حـضرة بـهاء اهلل، ق140، ق141، 
ق162، ق166، ق184، ش190

عن دعوة حضرة الباب، ش178

اإلعطاء، انظر أيّام الهاء

اإلعفاءات،
اإلعفاء عن الّصيام بسبب:

األعمال الّشاّقة، ج76، ش31
الحمل، ق16، ش31

الــــــــــــــــــحيض عــــــــــــــــــند الــــــــــــــــــنّساء، ق13، 
ش14، ش20، ش31، 

ش74
الرّضاعة، ق16، ش31

الــــــــــــــــــسّـــــــــــفـــــــر، ق16، ج22، ج75، 
ش31-30

الـــّشيخوخـــة، ق10، ش14، ش25، 
ش31

املــــــــــــــــــرض، ق10، ق16، ج93، 
ش14، ش31

إعــفاء الــقاصــديــن إلــى الــبيت مــن حــلق الــرّأس، 
ج10، ش68

إعفاء النّساء من الحجّ، ق32، ش55
اإلعــــــــــفاء مــــــــــن حــــــــــقوق اهلل، ج8، ج42، ج95، 

ج102
اإلعفاء من حلق الرّأس، ج10، ش68

اإلعفاء من الّصالة:
في الحيض، ق13، ش14، ش20

في املرض، ق10، ج93، ش14
فــــــــــــــــــي الــهِـــــــــــــــــــرم، ق10، ج74، ش14، 

ش25، ش31
اإلعفاء من صالة اآليات، ق11، ش18

األعمال، 
روح األعمال هو رضائي، ق36

العمل الطّيّب، ق70، ق73
قـــــــــــبول األعـــــــــــمال لـــــــــــدى اهلل، ق1، ق36، ق73، 

ق157، ق161

األعياد واملناسبات،
األيّــام الّـــتي حــرّم فــيها الــعمل، ق110، ق112، 

ج1-2، ش138، ش140
ذكرى استشهاد حضرة الباب، ش139

ذكـرى إعـالن حـضرة الـباب لـدعـوتـه، ق110، 
ش138

أثناء الّصيام، ج36
ذكرى صعود حضرة بهاء اهلل، ش139

عـــيد الـــرّضـــوان (ذكـــرى إعـــالن حـــضرة بـــهاء 
اهلل لــــــــــــــــــبـــــــعـــــــثـــــــتـــــــه)، ق110، ج1، 

ش107، ش138
الـيوم األّول والـتّاسـع والـثّانـي عشـر، 

ج1
ســـلطان األعـــياد، ق112، ش140، 

أيام لم يحرّم فيها العمل:
ذكــــــــرى صــــــــعود حــــــــضرة عــــــــبد الــــــــبهاء، 

ش139
يوم العهد وامليثاق، ش139

االغــــــــترار، ق41، ق149، ش64، انــــــــــــــظر أيــــــــــــــضاً 
الغرور

الغرار، ق36

االغــــــــــتـــســـال، ق106، ش105، ش132-131، 
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أفق العناية واأللطاف، ق3
أفق الكتاب، ق16

أفق النّور، ق92
األفق األبهى، ق41، ق53

األفق األعلى، ق1
األفق الّلميع، ق85

األفــيون، ق155، ق190، ش170، انـــظر أيـــضاً 
املخّدرات، املحرّمات والنّواهي

آقا جان، ش192

آالت الحـرب (الـنّهي عـن حـمل السّـــــالح)، ق159، 
ج24، ش83، ش173، انــــــــــــــــــظـر أيــــــــــــــــــضـاً 

الّدفاع عن النّفس
الّرياضة، ش173

الّصيد، ج24

األلف القائمة، ق157، ش172

األلفة واملعاشرة،
بني البهائينّي، ق57، ش82

بني أهل جميع األديان، ق75، ش173

اهلل (سبحانه وتعالى)،
االحتجاب عن اهلل، ق134

أحكام اهلل، انظر الكتاب األقدس
اهلل، ق47، ق81، ق97، ق131،  إرادة 

ق157
اإلشــــــــــارة إلــــــــــى إرادة اهلل فــــــــــي مــــــــــراســــــــــيم 

الزّواج، ج3
استوى على أعراش األسماء، ق18، ق60

اإلنسان مظهر اهلل وصفاته، ش23
التقرّب إلى اهلل: 

إصغاء األصوات والنّغمات، ق51
تالوة آيات اهلل، ق149

الّرياضات الّشاّقة، ق36
الّصالة، ش3

الّصيام، ش25
العمل، ش56

التّوّكل على اهلل، ق33، ق153، ق160
حدود اهلل، ق17

حّق اهلل، انظر حقوق اهلل
دين اهلل من قبل ومن بعد، ق182

ذكر اهلل، ق40، ق50، ق172
في أيّام الهاء، ق16

فـــــــــــــي مـــــــــــــشارق األذكـــــــــــــار، ق31، ق115، 
ش53

ســـــــــلطانـــــــــه، ق11، ق126، ق129، ق172، 
ش18

شكر اهلل، ق33، ق111
عبادة اهلل، انظر العبادة

عدل اهلل، ق170
عهــــد اهلل، انــــظر أيــــضاً يــــوم العهــــد واملــــيثاق، 

ق80، ق88، ق138
مخافة اهلل، انظر مخافة اهلل

نعمة اهلل، ق111، ق112

الـــــــباب وبـــــــهاء اهلل (الـــــــبيتني)، ج32، 
ش154

حـــــــجّ الـــــــبيت، ق32، ج25، ج29، ش54، 
ش68، انظر أيضاً الحج

الـــــّروضـــــة املـــــباركـــــة فـــــي الـــــبهجة (عـــــكاء)، ش8، 
انظر أيضاً الِقبلة

اإلمام الحسني، ش160
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االنــــــــــتـقـام أو الــــــــــثّأر، ش86، انــــــــــــــــــظـر أيــــــــــــــــــضـاً 
املحرّمات والنّواهي

اإلنصاف، ق4، ق40، ق187

االنــــقطاع، ق54، ق83، ق84، ق129، ق178، 
ش149

أهل:
أهـــــــــل األرض (عـــــــــموم البشـــــــــر)، ق3، ق38، 

ق54
أهل اإلنشاء، ق174

أهل البهاء (أهل الّسفينة الحمراء)، ق84
أهل البيان، ق137، ق140، ق176

أهل جبروتي، ق177
أهل الرّضوان، ق46

أهــل الــّسفينة الحــمراء (أهــل الــبهاء)، ق84، 
ش115

أهل الّضالل، ق1، ق2
أهل الفردوس، ق46

أهل املجالس في البالد، ق189
أهل مدائن األسماء، ق132

أهل امللكوت، ق177

أهل القرى (القروّي)،
تعريف القروّي، ج88

قيمة املهر ألهل القرى، انظر املهر

أهل املدن (الحضرّي)،
تعريف الحضرّي، ج88

قيمة املهر ألهل املدن، انظر املهر

األهواء، 
حــــــــــــدودات الــــــــــــنّفس والــــــــــــهوى، ق2، ق29، ق39، 

ق58، ق86، ق107، ق165، ش25

أواني الذّهب والفّضة، ق46، ش72

أورشليم، انظر بيت املقدس

األوقاف، ق42، ش67-66

األوهام، انظر الظّنون واألوهام

اآليات، انظر أيضاً اآلثار املباركة
آيات الزّواج، ج3، ج12

آيــــــات الــــــّصالة، نــــــّص الــــــّصلوات الــــــثاّلث وصــــــالة 
امليّت، ص122-114

اآليات اّلتي تحّل محّل:
الـــــــــــّصالة الـــــــــــيومـــــــــــيّة، ق13-14، ج14، ج58، 

ج60، ش20-21، ش34
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الّصيام للحوائض، ق13
الــــــــــــوضــــــــــــوء والــــــــــــتّيّمم، ق10، ج51، 

ش16، ش34
اآليات املباركة:

تأثيرها، ق116، ق149-148
تــــــــــــــأويــــــــــــــلها وتــــــــــــــفسيرهــــــــــــــا، ق37، ق105، 

ش62، ش130
تعريف معانيها، ش165

التّفّكر فيها، ق136
تالوتها:

بأحسن األلحان، ق116، ق150
فــــــي كــــــّل صــــــباح ومــــــساء، ق149، ج68، 

ش165
مــــــــنعها فــــــــي األمــــــــاكــــــــن الــــــــعامّـــــــــة، ق154، 
ش168، انـــــــــــظر أيـــــــــــضاً غـــــــــــمغمة 

األذكار في األماكن العاّمة
ذكـــــــــر "اهلل أبـــــــــهى" خـــــــــمساً وتـــــــــسعني مـــــــــرّة، 

ق18، ش33
املحكمات واملتشابهات، ش130

أيـــادي أمـــر اهلل، ش183، انــــــظر أيــــــضاً الــــــعلماء 
في البهاء

أيّــــــام الــــــهاء (أيّــــــام اإلعــــــطاء)، ق16، ش25، 
ش27، ش29، ش147، انـــــــــــــــظر أيـــــــــــــــضاً 

التّقويم البهائيّ

األيتام، ق 21

إيــــــــــران، ش44، ش122، ش124، ش126، 
ش131-132، ح176

اإليمان، انظر العرفان، الكفر واإلنكار

ب

الباب، حضرة
آثـــار حـــضرة الـــباب، انـــظر أيـــضاً كـــتاب الـــبيان 

وقيّوم األسماء، ش1، ش115
األلــــــواح املــــــوجّــــــــهة إلــــــى حــــــضرة بــــــهاء اهلل، 

ق175-176، ش185، ش186
قيّوم األسماء، ش1، ش115

إشارة إلى آالم من يظهره اهلل، ش1
إشـــــارة إلـــــى مـــــطلع اإلعـــــراض (مـــــيرزا يـــــحيى)، 

ش190
واملــــــــعارضــــــــني، ق166، ق170، ش178، 

ش182
إشـــــــارة إلـــــــى مـــــــولـــــــد حـــــــضرة الـــــــباب، ج2، 

انظر األعياد واملناسبات
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ألقاب حضرة الباب:
املبّشر، ق20، ق135، ج57، ش156

األولــــــــــــــــــى، ج8، ج29، ج32،  الــــــــــــــــــنّــقـــطـــة 
ج100

نـــــــقطة الـــــــبيان، ق129، ق140، ش150، 
ش159

التّحذير من إنكار املظهر اإللهيّ، ش180
دورة حضرة الباب، ش109، ش172

فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــيـانــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــضـرة بــــــــــــــــــهـاء اهلل، 
ق135-136، ق143-140

مقام حضرة الباب، ش114
مــــــــــــأل الــــــــــــبيان (أتــــــــــــباع حــــــــــــضرة الــــــــــــباب)، 
 ،1 7 1، ق6 4 1، ق0 3 ق7
ش178، ش179، ش185، 

ش187
نـــــــــــــــبوءات بـــــــــــــــخصوص مـــــــــــــــن يظهـــــــــــــــره اهلل، 

ش189
أحـكام الـبيان: نـسخها أو إثـباتـها 
رهــــــن بــــــقبول مــــــن يظهــــــره 

اهلل، ش109
األلــــواح املــــوجّـــــــهة إلــــى مــــن يظهــــره 
 ،1 7 6 - 1 7 اهلل، ق5

ش185، ش186
الــــكتاب الــــنّاطــــق (املظهــــر اإللــــهي)، 

ش155
تحديد الِقبْلة، ق137

تحريم الّسؤال في البيان، ق126، ش146
فــــــــــــــي ذكــــــــــــــر هــــــــــــــذا الــــــــــــــظّهور، ق135، ق136، 

ش156
فـــــي ذكـــــر نـــــظام حـــــضرة بـــــهاء اهلل (الـــــنّظم 

البديع، النّظم األعظم)، ش189

بحر (بحور)، ق137
البحر األعظم، ق96، ق173

بحر البيان، ق182
بحر الرّحمة، ق129

بحر الطّهارة، ق75، ش106
بحر الكالم، ق26

بحر الكلمات، ق180
بحر الوصال، ق121

بحور الحكمة والبيان، ق2

البّر والتّقوى، ق64، ق148 

بـــــــرج الحـــــــمل، ش26، انــــــــــــظر أيــــــــــــضاً االعــــــــــــتدال 
الّربيعي

برلني، ق86، ق90، ش117، ش121
إشارة إلى نهر الّرين، انظر أملانيا
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الــــــــبرهــــــــان (الــــــــــــــبيّنة)، ق136، ق140، ق165، 
ق167، ق170، ق183، انـــــــــــــــظر أيـــــــــــــــضاً 

الحّجة

بروسيا، انظر أيضاً أملانيا
الحـــــــــــرب الـــــــــــبروســـــــــــيّة الـــــــــــفرنـــــــــــسيّة، ش117، 

ش121
ويلهلم األّول ملك بروسيا

البسطامي، مالّ علي، ش178

الــبطالــة والــكسالــة، ق33، ش56، انــظر أيــضاً 
العمل، املحرّمات والنّواهي

بــــــــــغـــــداد، ج29، ش54، ش107، ش138، 
ش154

الــــــــــبغي والــــــــــفحشاء، ق64، انــــــــــــــــــظر أيــــــــــــــــــضاً 
املحرّمات والنّواهي

الغوى، ق71

البقعة املباركة، 
إشــــــــــارة إلــــــــــى عــــــــــكاء، ق37، ق81، ق100، 
ش63، ش127، انــــــــــــــــــظـر أيــــــــــــــــــضـاً 
عــــــــكاء، الــــــــّسفينة الحــــــــمراء، املــــــــنظر 

األنور، املنظر املنير

البقعة املباركة الحمراء، ق100، ش127
الِقبْلة، ق6، ش7، ش8

الــبكور والــزّوال واآلصــال، انـــظر الـــّصالة، تـــالوة 
اآليـــــــــات، مـــــــــشارق األذكـــــــــار، وأيـــــــــضاً الشّـــــــــــــروق 

والغروب

البكورة،
اشتراط البكورة في عقد النّكاح، ج47

الـــــــبالد (الـــــــبلدان)، ق37، ق42، ق86، ق160، 
ق189

الـــــــــبّلور، ق50، ق128، ش15، ش149، انــــــــــــــــظر 
أيضاً دفن امليّت والّصالة

البلوغ، انظر سّن البلوغ

الـــــبهاء، انـــــــــظر أيـــــــــضاً حـــــــــضرة بـــــــــهاء اهلل، االســـــــــم 
األعظم

الّشهــــــر األول مــــــن الــــــتّقويــــــم الــــــبهائــــــيّ، ق111، 
ق127، ش139

أهل البهاء، انظر أهل البهاء
عدد البهاء، ق30، ش50، ش123
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بهاء اهلل، حضرة
إبــــــــــالغ نــــــــــبأ ظــــــــــهوره إلــــــــــى املــــــــــيرزا يــــــــــحيى، 

ش190
آثــــــــــاره، ش189، ش193، ش194، انــــــــــظر 
أيـضاً الـكتاب األقـدس، رسـالـة سـؤال 

وجواب
خَـــــــــــــــتْم فــــــــــــــالــــــــــــــق اإلصــــــــــــــباح، ق117، 

ش143
كتبه وألواحه ورسائله:

اإلشراقات، ش57، ش109
الــــــــــــــــــبــــــــشــــــــارات، ش58، ش61، 

ش173
وجــــــــــــــــــواب،  ســــــــــــــــــؤال  رســــــــــــــــــالــــــــــــــــــة 

ص151-123
الكلمات الفردوسيّة، ش61

ســــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــحــج، ج10، ش54، 
ش68

الكلمات املكنونة، ش23، ش37
كتاب اإليقان، ش180، ش182

الّصلوات الثاّلث، ص114
صـــــــــــــالة املـــــــــــــيّت، ق8، ش11-10، 

ش149، ص122
لوح موّجه إلى أبي بديع، ج104
لـــوح مـــوجّــــــه إلـــى نـــابـــليون الـــثّالـــث، 

ش118

املــــــــــــــــختوم مــــــــــــــــن ألــــــــــــــــواحــــــــــــــــه، ق117، 
ش143، انظر كتاب عهدي

وصــيّة حــضرة بــهاء اهلل، انــظر كــتاب 
عهدي

اختّص نفسه بقلوب العباد، ق83
أسماؤه ونعوته وألقابه:

اسمي األعظم، ق51
اسمي الرّحمن، ق150

األصل القديم، ق121، ش145
األصل القويم، ق174، ش184

أفق العناية، ق3
أفق اإلبداع، ق4

أنوار القديم، ق80
البحر األعظم، ق96، ق173

البهاء، ق91
جمال القدم، ج100

الذّكر الحكيم، ق143
ســــــــــــدرة املــــــــــــنتهى، ق100، ش128، 

ش164
السّــــــــــــــّر املـــــــــكنون والـــــــــرّمـــــــــز املخـــــــــزون، 

ص184
شمس البيان، ق16

شمس الحّجة، ق167
شمس الحقيقة والتّبيان، ق6

الـــــــــــــــقلم األعـــــــــــــــلى، ق2، ق16، ق17، 
ق24، ق41،
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ق86، ق136، ق142، ق175، 
ق179، ج106، ش24

قلم األمر، ق67، ق68
قلم العدل، ق72

قلم الوحي، ق5، ق58، ق63
الـــــــــكتاب الّــــــــــذي يـــــــــنطق بـــــــــالـــــــــحّق، ق134، 

ق168، ش155
كتاب املبدأ في املآل، ق121

لسان اهلل، ق176
لسان العظمة واالقتدار، ق177

لسان القدرة، ق4
مالك األسماء، ق132

مالك القدم، ج105
املبنّي الحكيم، ق10

محبوب اإلمكان، ق129، ق141
مخّلص 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
مـــــــطلع األمـــــــر (مـــــــطلع أمـــــــره)، ق1، ق47، 

ق50، ق113، ق154، ش75

مطلع اإللهام، ق1
مطلع اآليات، ق35، ق169

مطلع البيّنات، ق149
مطلع التّوحيد، ق175

مطلع الجمال، ق68
مطلع الظّهور، ق60، ق80، ق86، ق92

مطلع علم اهلل، ق186
مطلع القرب، ق74

مطلع الكبرياء، ق88
مطلع نور األحديّة، ق85، ش116
مطلع الوحي، ق15، ق42، ق148

مظهر اهلل وسلطانه، ق172
مظهــــــــر أمــــــــر اهلل (مظهــــــــر أمــــــــره)، ش23، 

ص238
مظهر اآليات، ق42

مظهر ظهوره، ق109
مظهر يفعل ما يشاء، ق47، ق157

مقبل العالم، ق85
مقصود العالم (املقصود)، ق1، ق157

املنظر األسنى، ق142
املنظر الكريم، ق85، ق116

مـــــــــــن يظهـــــــــــره اهلل (مـــــــــــن يظهـــــــــــره الـــــــــــحّق)، 
ق137، ق139، ش48،

 ،1 4 1، ش6 4 ش1
 ، 1 5 5 ش
 ، 1 5 8 - 1 5 7 ش

ش186-185
مــــــــــــنزل اآليــــــــــــات، ق6، ق8، ق36، 

ق146
املــــــــوعــــــــود، ق35، ق88، ش108، 
 ،1 5 1، ش8 5 ش3

ش185، ش190
النّاصح األّمي، ق52

الــــــــــــبيت املــــــــــــبارك فــــــــــــي بــــــــــــغداد، ق32، ق133، 
ج25، ج29، ج32، ش54، ش154

تحــّديــه الــعلماء فــي مــيدان املــكاشــفة والــعرفــان، 
ق101

خالفته، انظر عبد البهاء
ساحة األقدس، ج100

سجنه، ش192
ســــــــــــــــــلـــطـــانــــــــــــــــــه، ق69، ق82، ق134، ق167، 

ش181
صــــــــــــــــــعــوده، ق6، ق38، ق53، ق121، ش9، 
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كلمات حضرة بهاء اهلل:
نـــــفوذ كـــــلماتـــــه، ق3، ق38، ق54، 
ق55، ق129، ق136، 

ق167، ق169
حــــــــــالوة بــــــــــيانــــــــــه، ق3، ق4، ق54، 

ق179
مــــــــطلع الــــــــتّوحــــــــيد فــــــــي مــــــــكتب التّجــــــــريــــــــد، 

ق175-177، ش186-185
املــظالــم الــتي تــعرّض لــها، ق86، ق141، 
ق158، ق184، ش1، ش190، 

ش192
مظهر اهلل الذي كان مقام نفسه، ق1

مــــــــــــقامــــــــــــه، ق47، ق142-143، ش160، 
ص238، انــــــظر أيــــــضاً بــــــهاءاهلل، 
حضرة: أسماؤه ونعوته وألقابه

مـــــــــــــــــولـــــــــــــــــده، ق92، ق110، ج2، ش123، 
ش138

مـــــــــــيثاقـــــــــــه، ق37، ق121، ق174، انـــــــــــظر 
أيضاً عبد البهاء

ناقضو ميثاقه، ش9
نـــــــــــصائـــــــــــحه وتحـــــــــــذيـــــــــــراتـــــــــــه، ق50، ق55، 
ق132، ق134-136، ق157، 
ق183، ش155، ش172، 

ص240-232 
إلـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــبيان، ق141-137، 

ق179

إلـى عـلماء الـّديـن، ق41، ق100، ق102، 
ق166-165

إلى امللوك، ق82، ق86-85
إلى امليرزا يحيى، ق184

نــظامــه الــبديــع، ق181، ش189، انــظر الــنّظام 
البديع، بيت العدل، بيت العدل األعظم

نفيه، ش33
هدف رسالته، ق172

الــــهيئات والــــنّظم الــــتي جــــاء بــــها، ق30، ق42، 
ش49، ش66-67، انـــــــــــظر أيـــــــــــضاً واليـــــــــــة 

األمر، بيت العدل، بيت العدل األعظم

الـــبهجة، ش8، ش54، انــــــظر أيــــــضاً الــــــقبلة، عــــــّكاء، 
البقعة املباركة

بوذا، ش160

البيان، ق73، ق138، ق150، انظر أيضاً الحكمة
أفق البيان، ق7، ق108
حالوة البيان، ق3، ق54

رايات البيان، ق73
شمس البيان، ق16

مشارق البيان، ق173
مأل البيان، ق137، ق140، ق176

الــــــــــــــــــبـــيـــان، ق129، ق140،  نــــــــــــــــــقـــطـــة 
ش150، ش159، انــــــظر أيــــــضاً 

كتاب البيان

بيت، 
الّـدخـول بـإذن صـاحـبه، ق145، انـظر أيـضاً 

أسباب البيت
بيوت، انظر مشرق األذكار

البيت األعظم، انظر البيتني

حــصص الــورثــة املــنعدمــني، ق21-22، ج7-6، 
ج28، ج33، ج41، ج72، ج100، 
ش38-39، ش42-44، ص230-229

دية كّل زاٍن وزانية، ق39، ج11، ش77
قضايا الطّالق، ج98، ش100
مأوى الفقراء واملساكني، ق48

مخزن األّمة، ج72، ش42
املشاورة في املحافل، ش52

معونة الفقراء، ق147، ش56، ش162
وصف األعضاء: 

الوكالء، ق147، ش56، ش162
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وظائفه وصالحياته، ش51
تـفصيل األحـكام، ش31، ش69، 
ش81، ش84، ش95، 

ش161، ش169
حقوق اهلل، ش125

صــــالحــــية التّشــــريــــع فــــي أمــــور لــــم 
تـــــرد فـــــي الـــــكتاب، ج49، 
 ،5 3، ش6 ش6
ش70-71، ش78-77، 
ش86-87، ش134، 

ش138، ش169

بـيت الـعدل (الـثّانـوي أو اإلقـليمي) املـركـزي، 
ش49-51، ش80، ش183، انـــــظر أيـــــضاً 

بيت العدل، بيت العدل األعظم

بيت املقدس، ش7، ش114، ش116

الــبيتني، ق133، انــــظر أيــــضاً األمــــاكــــن املــــباركــــة 
ذات األهّميّة التّاريخيّة

الـــبيت األعـــظم (الـــبيت املـــبارك لـــحضرة بـــهاء 
فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــغـــداد)، ق32، ج32،  اهلل 

ش54، ش154
بـــيت الـــنّقطة األولـــى (الـــبيت املـــبارك لـــحضرة 
الــــــــــباب فــــــــــي شــــــــــيراز)، ق29، ج32، 

ش54، ش154
صيانتهما، ش154

بيزنطة، ش119

بيوت، انظر مشرق األذكار

ت

الـــــتّأويـــــل، انــــــــظر اآليــــــــات، االّدعــــــــاء، املحــــــــرّمــــــــات 
والنّواهي

التّأييد،
مللك قام على خدمة أمر اهلل، ق84

ملــن يــقوم عــلى نــصرة أمــر اهلل، ق53، ق74، 
ق84، ق157، ق159

التّبرّعات، ش125، ش161، ش169

التّبليغ، انظر املبّلغون

الــــتّجارة، انـــــــظر أيـــــــضاً املـــــــهن والحـــــــرف، الخـــــــدم 
واإلماء

اإلعــفاء مــن دفــع حــقوق اهلل بــالنّســبة ألمــاكــن 
التّجارة، ج95

تحريم بيع اإلماء والغلمان، ق72

املــــعامــــالت املــــالــــيّة واســــتثمار األمــــوال، 
ق27

أسباب البيت، 
تجديد أثاث املنزل، ق151، ش166

التّحريف، انظر اآليات

تحذيرات حضرة بهاء اهلل، 
إلـــــى رؤســـــاء الـــــّديـــــن مـــــن املـــــسيحينّي، انـــــظر 

رجال الّدين

العلوم والفنون، ق77

تركيّا (الجمهوريّة التّركيّة)، ش120

التّسوّل، ق33، ق147، ش56، ش162

التّشريع، انظر بيت العدل األعظم

تـعّدد الـزّوجـات (الـزّواج بـأكـثر مـن واحـدة)، 
ق63، ج30، ش89، انظر أيضاً الزّواج

التّعليم، انظر التّربية والتّعليم
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الــــــــــتّقـوى (خــــــــــشـيـة اهلل)، ق64، ق71، ق73، 
ق76، ق88، ق107، ق108، ق126، 
ق132، ق141، ق148، ق166، ق120، 

ق151، ق167، ق184

الــتّقويــم الــبديــع (الــّسنة الــبهائــيّة)، ش26، 
ش27، ش147، ش148

األشهر:
أســــــــــــــــــمـــــــــاؤهــــــــــــــــــا، ق127، ش139، 

ش148
عــــددهــــا فــــي الــــّسنة، ق127، ش27، 

ش147
عــــــــــــــدد أيّــــــــــــــام الــــــــــــــّسنة، ش27، 

ش147
تـسمية شـهور الـّسنة الـبهائـيّة بـأسـماء 

اهلل الحسنى، ش147
الـّسنة الـّشمسيّة هـي أسـاس الـتّقويـم 
الـــــــــــــبهائـــــــــــــيّ، ش27، ش138، 

ش147
الـنّيروز (رأس الـّسنة الـبهائـيّة أو أّول 
يــــوم مــــن شهــــر الــــبهاء)، ق16، 
 ،2 3، ش6 ق111، ج5

ش139، ش147
أيّــــــام الــــــهاء، ق16، ش27، ش147، 
انـــــــــــــظر أيـــــــــــــضاً أيّـــــــــــــام الـــــــــــــهاء، 

والّصيام
فترة الّصيام، انظر الّصوم

صــــالحــــيّات بــــيت الــــعدل األعــــظم فــــي التّشــــريــــع 
بــــــالنّســــــبة لــــــلتّفاصــــــيل املــــــتعّلقة بــــــالــــــتّقويــــــم 

البديع، ش26، ش138
مّدة الّسنة البهائيّة، ش27، ش62، ش147

الــــــّسنة الــــــكبيسة فــــــي الــــــتّقويــــــم الــــــبهائــــــي، 
ش27، ش147

التّوبة (التّكفير عن الخطايا)، ق49، ج11

التّوّكل، ق160

التّوراة، انظر اإلنجيل، العهد القديم

التّيّمم، انظر اآليات، الوضوء

ث

الــــــــــثّأر أو االنــــــــــتـقـام، ش86، انــــــــــــــــــظـر أيــــــــــــــــــضـاً 
املحرّمات والنّواهي

الـــــــثّروة (واملـــــــال)، ق40، ق48، انــــــــــــظر أيــــــــــــضاً 
اإلحسان، األموال

التّصّدق واإلحسان، ق147، ش162
والتزام العمل، ش56

وتحــــديــــد املهــــر، ق66، ش95، انــــظر أيــــضاً 
املهر

ونـــــــــصاب حـــــــــقوق اهلل، ج90، انـــــــــظر أيـــــــــضاً 
حقوق اهلل

الوظيفة االجتماعيّة للثّروة، ش56

جمال القدم، انظر حضرة بهاء اهلل

الجمهوريّة التّركيّة، ش120

الجنس البشري،
اتّـــــــــــحاد الـــــــــــجنس البشـــــــــــري، ق58، ق189، 

ش194
اضـــــــطراب الـــــــنّظم الـــــــعاملـــــــي، ق54، ق181، 

ش189
بلوغ الجنس البشري، ق189، ش194

حالة البشر، ق39، ق64، ق72، ق122
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حّب اهلل، ق4، ق15، ق36، ق132، ش23

الحبس، انظر أيضاً العقوبات 
لجريمة القتل والحرق عمداً، ق62، ش87-86

الحبس األبدي، ق62، ش87
للّسرقة، ق45، ش70

الحجّ، ق32، ج25
إعفاء من حلق الرّأس، ج10، ش68

إعفاء النّساء، ق32، ش55
تحــــــــــــديــــــــــــد أمــــــــــــاكــــــــــــن الــــــــــــحجّ، ج29، ش54، 

ش154
سورة الحجّ، ج10

الحجبات، ق132، ق165، ق171
األسماء، ق167، ش180

الّدنيا، ق50، ق82، ق86، ش23
رجال الّدين، ق165، ق167

سبحات الجالل، ق50
العلوم، ق102، ش60

الـــــحّجة (الـــــبيّنة والـــــبرهـــــان)، انـــــــــظر أيـــــــــضاً 
البرهان

استقالل دورة الباب، ش109
إظهار البيّنات، ج93

حّجة اهلل، ق170

رســــــالــــــة بــــــهاء اهلل، ق136، ق165، ق167، 
ق183

الـحــــــــــدود، ق1-5، ق 17، ق29، ق45، ق71، 
ق148، انــــــــــظر أيــــــــــضاً األحــــــــــكام والحــــــــــدود، 

العقوبات
حــــــــــــــــّد الــــــــــــــــزّنــــــــــــــــا، ق19، ق49، ج23، ج49، 

ش36، ش77، ش89
حّد الحرق، ق62، ش86، ش87

حّد الّسرقة، ق45، ج49، ش71-70
حّد الّسارق املعتاد، ق45، ش70

حّد الّضرب والّشجاج، ق56، ش81
حــــــــــــــــــّد الــــــــــــــــــقـتـل، ق19، ق62، ق73، ش35، 

ش87-86

حـــدودات الـــنّفس والـــهوى، ق2، ق37، ق39، 
ق41، ق59، ق64، ق89، ق164، ق184

حــديــقة الــرّضــوان (حـــديـــقة الـــنّجيبيّة)، ش107، 
ش138

الحرب، انظر آالت الحرب، الجهاد

الحرق، انظر إحراق البيوت

الحــــروف األبجــــديّــــة، ش28، ش50، ش122، 
ش172

،( الحرير (الخزّ
لبس الحرير، ق159، ش174

للكفن، ق130، ش149، ش151

الحّريّة، ق125-122

الـــــحشيش، ش170، انـــــــــظر أيـــــــــضاً املخـــــــــّدرات، 
املحرّمات والنّواهي

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

الحكومة،
طاعة الحكومة، ق95

حــــــــــلق الــــــــــرّأس، ق44، ج10، ش68، ش69، 
انظر أيضاً اإلعفاءات

الحّمامات، ق106، ش131، انظر أيضاً املاء
حّمامات العجم، ق106، ش132-131
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خ

خاتم امليّت، انظر دفن امليّت

الخدم واإلماء، 
أجــــر الخــــدم وتحــــريــــم اقــــتناء اإلمــــاء، ج30، 

ش90
استخدام البكر، ق63، ج30، ش90

خـــدمـــة أمـــر اهلل، ق125، ق178، ش2، ش56، 
انظر أيضاً املبّلغون

نصح على القيام بالخدمة، ق35، ق38
نصح امللوك بخدمة األمر، ق82، ق84

نــــــصر مــــــن قــــــام عــــــلى خــــــدمــــــة األمــــــر، ق53، 
ق74

خراسان (أرض الخاء)، ق94، ش124

الخزّ، انظر الحرير

خشية اهلل، انظر التّقوى

الخّط (تعّلم)، ق48، ش76
خـــــــط عـــــــاملـــــــيّ (لـــــــلكتابـــــــة)، ق189، ش193، 
ش194، انـــظر أيـــضاً الـــّلغات (الـــّلغة 

العامليّة)

الخطايا والذّنوب، 
االستغفار عند العباد، ق34، ش58
التّوبة، ق34، ق37، ق49، ق184

املـــــغفرة مـــــن عـــــند اهلل، ق49، ق184، ج11، 
ج47، ش37، ش58

الخطبة، ج43، ص73، انظر أيضاً الزّواج
تحريم خطبة القاصر، ج43

تحريم الخطوبة ألكثر من 95 يوماً، ج43

خــــالصــــة أحــــكام وأوامــــر الــــكتاب األقــــدس، 
ش3، ش25، ش30، ش38، ش88

الخالفة،
خـــالفـــة حـــضرة عـــبد الـــبهاء، ق121، ش66، 
ش130، ش145، انــــــــــــــــــظــر أيــــــــــــــــــضــاً 

حضرة عبد البهاء
الـــــخالفـــــة الـــــعثمانـــــيّة، ق89، ش120، انـــــظر 

أيضاً الّدولة العثمانيّة
الـــــخالفـــــة فـــــي الـــــّديـــــن اإلســـــالمـــــي، ش120، 

انظر أيضاً اإلسالم

الخـلق (خـالئق)، ق91، ق99، ق117، ق144، 
ق155، ق167، ق184

انغمســـــــــــت األشـــــــــــياء فـــــــــــي بحـــــــــــر الـــــــــــطّهارة، ق75، 
ش106

جوهر الخلق، ق91
عّلة خلق املمكنات، ش23، ش188

كتاب اإلبداع (الخلق)، ش23

الخلوص والتّقوى، ق108، ج106

الخـــمر، ق119، ش144، ش170، انــــظر أيــــضاً 
املخّدرات، املحرّمات والنّواهي

اســــــــتعمال كــــــــلمة الخــــــــمر مــــــــجازاً (الــــــــرّحــــــــيق 
املــــــــــــــــــخـتـوم)، ق4-5، ق150، ق173، 

ش2

الفنون والعلوم، ق77، ش110
الكتاب األقدس، ق181

الّدفاع عن النّفس، ق159، ش173

دفن امليّت،
التّابوت، ق128، ش149

تحريم حرق جثّة امليّت، ش149
الـــــــــــخواتـــــــــــم املـــــــــــنقوشـــــــــــة (خـــــــــــاتـــــــــــم الـــــــــــّدفـــــــــــن)، 

ق128-129، ج70، ش149
الـّصالة ومـراسـيم الـّدفـن، ج70، انـظر أيـضاً 
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محـــــــــّلل املـــــــــطّلقة ثـــــــــالثـــــــــاً، ج31، ج43، 
ش89-90، ش93، ش101

صالة الجماعة، ق12، ش19
صيد الجوارح، ق60، ش83

حــــــــّد الــــــــّسجود فــــــــي الــــــــّصالة، ق10، 
ش6-7، ش15، ش135

محو الكتب، ق77، ش109
املــــــــــــــــــالبــــــــــــــــــس أو الــــــــــــــــــلّــبــاس، ق159، 

ش175-174
شـــروط الـــّلباس أثـــناء الـــّصالة، 

ق9، ش12
االسـتماع لـلموسـيقى والـغناء، ق51، 

ش79
كيفيّة التّيّمم، ق10، ش16

األحــــكام الــــخاصّــــــــــــة بــــعدم الــــطّهارة الشّــــــــرعــــيّة 
عـــــــند الـــــــنّساء أثـــــــناء الـــــــحيض، ق13، 

ش20
الــــــــــــــــــطّـــهـــارة، ش12، ش20،  دون  حــــــــــــــــــكـــم 

ش103، ش106
ســــــؤال مــــــن يظهــــــره اهلل فــــــي كــــــتاب الــــــبيان، 

ق126

الّدورة البهائيّة، ق37، ش62

الـــّدولـــة الـــعثمانـــيّة، ش119-120، انـــــظر أيـــــضاً 
الخالفة

الّدية، ق52، ق56، ق148، ش81، ش163
دية القتل غير العمد، ق188، ش35

دين اهلل من قبل ومن بعد، ق182

الّدين البهائيّ (أمر اهلل)،
إدارة شــــــــــــــــــئــون األمــــــــــــــــــر اإللــــــــــــــــــهــيّ، ش67، 
ش183، انــــــــظر أيــــــــضاً عــــــــبد الــــــــبهاء، 
بــــــــيت الــــــــعدل، واليــــــــة األمــــــــر، شــــــــوقــــــــي 

أفندي
االعتراف بدين اهلل، ق167

كدين دولة، ش49
اإلنـــــــكار واالعـــــــتراض واملـــــــخالـــــــفة لـــــــديـــــــن اهلل، 
ق73، ق135، ق140، ق164، 
ق167، ق169، ق170، ق179، 
ق184، ج57، ش109، ش171، 
 ،1 8 1، ش2 8 1، ش0 7 ش7

ش190، ش192
الـــــتّنبّؤ بـــــارتـــــفاع الـــــنّعاق مـــــن أكـــــثر الـــــبلدان، 

ق37
التّبليغ، انظر املبّلغون

خـــدمـــة األمـــر اإللـــهيّ، ق35، ق74، ق184، 
ش2

الــتّأيــيد اإللــهيّ يــشمل مــن يــقوم عــلى 
نـــــــــــــصرة األمـــــــــــــر، ق38، ق53، 

ق74
"الــــّسفينة الحــــمراء" رمــــزاً لــــلّديــــن الــــبهائــــيّ، 

ق84، ش115
سالمة األمر البهائيّ وصيانته، ش183

صـندوق الـتّبرعّــات واملـساعـدات املـالـيّة، انـظر 
حقوق اهلل، الزّكاة

عـــــــالقـــــــة األمـــــــر الـــــــبهائـــــــيّ بـــــــاألمـــــــر الـــــــبابـــــــيّ، 
ق129، ق136، ق139، ق140، 

ق180-179

ذ

ذكر اهلل، ق138، ق172، ق185
ذكر النّبي (محّمد)، ق167، ش180

الذّّلة، ق158

الـــذّهـــب، انـــــظر أيـــــضاً حـــــقوق اهلل، املهـــــر، أوانـــــي 
الذّهب والفّضة

سرير العقيان (الذّهب الخالص)، ق36
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الرّحيق، انظر أيضاً الخمر
رحيق اإلنصاف، ق4

رحيق الحيوان، ق150، ق173
الرّحيق املختوم، ق5، ش2

الــرّجــال، انـــظر أيـــضاً مـــساواة الـــرّجـــال والـــنّساء، 
الزّواج، الطّالق، املواريث، تعّدد الزّوجات

اقــــتصار عــــضويّــــة بــــيت الــــعدل األعــــظم عــــلى 
الرّجال فقط، ش80
طول الّشعر، ق44، ش69

فريضة الحجّ، ج29
لبس الحرير، ق159، ش174

رجال الّدين (العلماء)، ق9، ش158
معارضتهم ألمر اهلل، ق164، ش109

منع االستغفار لديهم، ش58
نــــــــــــــــــداء إلــــــــــــــــــى مــعــشــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــعــلــمــاء، ق41، 

ق99-104، ق172-165
نــــــــــــــصيحة حــــــــــــــضرة بــــــــــــــهاء اهلل لــــــــــــــهم، ق99، 
 ،1 6 6 - 1 6 1، ق5 0 4 - 1 0 ق1

ق168، ش64، ش171
نـــــــهي بـــــــعض تـــــــصرّفـــــــاتـــــــهم ومـــــــمارســـــــاتـــــــهم، 

ش61، ش135، ش175

رسالة حضرة بهاء اهلل (ظهوره)، 
تـحّقق نـبوءات الـّدورات اإللـهيّة الـّسابـقة، ق80، 
ق142، ش156، ش158، ش160، 

ش185
تفسير املجاز "ُكنُت كنزاً مخفيّاً"، ش23

الـــــــــحّجة والـــــــــبرهـــــــــان، ق136، ق165، ق167، 
ق183

" ومعارضته، ش192 "دّجال الّدور البهائيّ
رمز حرف ال"واو"، ش172

ضـــرورة عـــرفـــان مشـــرق وحـــيه، ق1، ق86-85، 
ق134، ش1، ش155

العصمة الكبرى، ق47، ش75
عالقة رسالته بالعقيدة البابيّة، انظر الباب

مـــبدأ تـــتابـــع الـــرّســـاالت اإللـــهيّة، ق98، ق183، 
ش89، ش126، ش180

مـــــنع الـــــتّأويـــــل، ق105، ش130، انـــــظر أيـــــضاً 
تفسير آيات اهلل

الرّساالت اإللهيّة، انظر أيضاً املظاهر اإللهيّة
تتابع الرّساالت، ج106

االعــــــتراف بــــــالــــــرّســــــالــــــة اإللــــــهيّة، ق167، 
ش155، ش180

تــحّقق الــوعــود اإللــهيّة الــّسابــقة، ق80، 
ق142، ش108، ش109، 
ش156، ش158، ش160، 

ش185
املظهر اإللهيّ القادم، ق37، ش62
نـــــــفوذ أصـــــــحاب الـــــــرّســـــــاالت اإللـــــــهيّة، 

ق129، ش75
وحــــــــــــــدة املــــــــــــــظاهــــــــــــــر اإللــــــــــــــهيّة، ق80، 
 ،1 7 7 - 1 7 1، ق5 0 ق3

ش111، ش160
مــــــــــقامــــــــــات أصــــــــــحاب الــــــــــرّســــــــــاالت اإللــــــــــهيّة، 

الرّوح، ق9، ق45، ق80
روح اهلل، ق37، ش160

روح الحياة، ش23
روح الحيوان، ق2

روح الكتب، ق136
"الــّروح" أحــد األســماء الــتي لُــقِّب بــها الــّسيّد 

املسيح، ق80، ش113

الرّوم (معشر الّروم)، انظر استنبول

الــّريــاضــات الــّشاقّــة، انـــظر الـــزّهـــد والـــّريـــاضـــات 
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الـــزّنـــا، ش36، ش89، انـــــظر أيـــــضاً االغـــــتصاب، 
الــعفّة والــطّهارة، الشّــــــذوذ الــجنسيّ، الــعالقــة 

الجنسيّة، املحرّمات والنّواهي
تحريم الزّنا، ق19

الجزاء، ق49، ج23، ج49، ش36، ش77

الزّهد والّرياضات الّشاّقة، ق36، ش61

الـزّواج، انــظر الخــطبة، الــبكورة أو الــبتولــة، تــعّدد 
الزّوجات، العائلة، املهر

إبطال الزّواج، ج47، ص227
االخـتالفـات بـني الـطّرفـني، ق69-70، ج19، 

ش100
آيتا الزّواج، ج3، ج12

بغير البهائينّي، ق139، ج84
رضــــــــــــــاء الــــــــــــــطّرفــــــــــــــني، ق65، ق107، ج30، 

ج92
رضاء الوالدين، ق65، ج13، ش92

زواج األقـــــــــــــارب (املـــــــــــــحارم)، ق107، ج50، 
ش133

الزّواج بواحدة، ق63، ش89
الزّواج ليس فرضاً، ج46، ش91

الزّواج مرّة أخرى بعد طالق الطّرفني:
بــالــزّوج الــّسابــق أو الــزّوجــة الــّسابــقة، 

ق68، ج31، ش102-101

بسـبب وفـاة الـزّوج أو الـزّوجـة، ق67، 
ج27، ش97، ش99

بســــبب غــــياب الــــزّوج أو الــــزّوجــــة مــــّدة 
طــــــــــــــــــويــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــة، ق67، ج4، 

ش98-96
غياب الزّوج، ق67، ج4، ش99-96

فـــي حـــالـــة وصـــول نـــبأ قـــتله أو مـــوتـــه، 
ق67، ج27

الــــــــــــــــــزّواج، ق63، ش88،  مــــــــــــــــــن  الــهــــــــــــــــــدف 
ش133، ش134

الـوصـل والـوفـاق بـني الـطّرفـني، ق67، ق70، 
ج4، ش98

س

الــــّساعــــات واملــــشاخــــص (الــــــّساعــــــات اآللــــــيّة)، 
ق10، ج64، ج103، ش17

الّسبحات، ق132، ش23
سبحات الجالل، ق50

الّسجن األعظم، انظر عّكاء

الّسجود، ق10، ق14
سجـــــــــدة مـــــــــكان كـــــــــّل صـــــــــالة فـــــــــائـــــــــتة، ج21، 

ج58-61، ش22-21
الــــــــّسجود عــــــــلى كــــــــّل شــــــــيء طــــــــاهــــــــر، ق10، 

ش15
مــنع الــّسجود واالنــحناء أمــام شــخص آخــر، 

ش57

الّسرير،
بمعنى عرش، ق91، انظر عرش (أعراش)

بــــــــــــمعنى مــــــــــــنّصة، ق154، ش168، انــــــــــــظر 
أيضاً املنابر (عدم ارتقاء)

الّسفر،
أثناء الّصيام، ق16، ج22، ج75، ش30

رفــــع مــــا حــــكم بــــه كــــتاب الــــبيان فــــي تحــــديــــد 
األسفار، ق131، ش153

صـالة املـسافـر عـند عـدم تـوفّـر األمـن، ق14، 
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سـلطان األعـياد (عـيد الـرّضـوان)، انـظر األعـياد، 
الرّضوان

الّسلطان عبد العزيز، ش120

الّسماء (سموات)، ق7، ق103
سماء االقتدار، ق134

سماء العظمة واالقتدار، ق150
سماء العناية، ق117
سماء الفضل، ق173

سماء املشيئة، ق3، ق134
سماء هيكلي، ق38

ســـــــــــــماء الـــــــــــــوحـــــــــــــي، ق64، ق105، ق124، 
ق141

من سماء عطاء، ق97

الّسّمور، ق9، ش12، انظر أيضاً املالبس

سـّن الـبلوغ، انـظر أيـضاً الـتّقاعـد، الهـرم بـالنّسـبة 
لــــصالة املــــيّت وخــــاتــــم املــــيّت، ج70، ش15، 

ش149
بالنّسبة لإلدارة البهائيّة، ش49

في الخطوبة والزّواج، ج43، ج92
مال القّصر، ق27، ش46

والــــــواجــــــبات الــــــّروحــــــيّة، ق10، ج20، ج92، 
ش13، ش25

الّسنة البهائيّة، انظر التّقويم البديع

سنن، ق123
سنن اهلل، ق62، ق147

سنن الجاهلني، ق62

سؤال وجواب (رسالة)، ص151-123

سياه چال، ش62، ش126

ش

الـــّشاه، ش177، ش182، انــــــظر أيــــــضاً نــــــاصــــــر 
الّدين شاه

شاه بهرام (موعود الزّردشتينّي)، ش160

شاهد العدلني،
تعريف، ج79، ش99

لــــــــــسنة االصــــــــــطبار، ج73، ج98، ش100، 
انظر أيضاً الطّالق

لوفاة الزّوج الغائب، ق67، ج79، ش99

الّشبهات، ق134، ق163، ق164

الّشتاء، ق152، ج97، انظر أيضاً صيف

الّشجاج والّضرب، انظر الّضرب والّشجاج

الشّـــــــذوذ الــــجنسيّ، الــــــــّلواط (حــــــــكم الــــــــغلمان)، 
ق107، ج49، ش134

شرب الّدخان، انظر الّدخان

الّشروق، انظر أيضاً الغروب
أوقـــات اإلمـــساك عـــن األكـــل والشّـــــــرب، ق17، 

رمــــــــزٌ ملــــــــظاهــــــــر أمــــــــر اهلل، ق6، ق41، ق53، 
ش8

ولكلمتهم، ق107
شمس الكالم، ق102

 ،( شـوقـي أفـندي، حـضرة (ولـي أمـر الـّديـن الـبهائـيّ
انظر والية األمر

الّشيخيّة (فرقة الّشيخيّة)، ش171، ش182

شيراز، ش138، انظر أيضاً الباب، البيتني
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صبح أزل، انظر امليرزا يحيى

الّصبر، ق87
الــــــــــــّصبر فــــــــــــي غــــــــــــياب الــــــــــــزّوج، ق67، ج4، 

ش98
سنة االصطبار، انظر الطّالق

صّحة البدن، 
ســـــــــــــــــالمـــــــــــــــــته، ق58، ق64، ش25، ق155، 
 ،1 4 1، ش9 4 1، ش4 0 ش4

ش170
الّشهوات، ق2، ق58، ق64، ش25

وجـــــــوب احـــــــترام جســـــــد اإلنـــــــسان، ش149، 
انظر أيضاً دفن امليّت

الّصحف (صحائف)، ق19، ق168
صحف اهلل، ق149

صحف األّولني، 138

الّصدق، ق120، ج106، انظر أيضاً اآلداب

الّصراط:
الّصراط األقوم، ق186

الّصراط املستقيم، ق14، ق112

صالة اآليات، انظر الّصالة

صالة الفجر (األْسَحار)، انظر الّصالة

الـّصالة، ش4، ش25، انـظر أيـضاً مشـرق األذكـار، 
الوضوء

الـّدمـدمـة أو الـتّغمغم فـي األمـاكـن الـعامّــة، ق108، 
ش135

الّسجود والرّكوع، ق10، ش4، ش15
صـــــالة اآليـــــات (الـــــكوارث الـــــطّبيعيّة)، ق11، ج52، 

ش18
صالة الجماعة، ق12، ش19

الّصالة الّصغرى، ج81، ج86، ش5
الّصالة الكبرى، ج67، ج82

صالة امليّت، ق8، ش10-11، ش149
صالة الجماعة، ق12، ش10، ش19

من كان غير قادر على القراءة، ق8
الّصالة الوسطى، ج83، ج86، ش5، ش34

الـــــــــــــّصالة الـــــــــــــيومـــــــــــــيّة، ق6، ق8-14، ق18، ج14، 
ج58-67، ج77، ج81-83، ش22-3، 

ش25
اإلعفاء من الّصالة:

في الحيض، ق13، ش14، ش20

في الّسفر، ج22، ش21
في املرض، ق10، ج93، ش14
فـــــي الهِــــــرم، ق10، ج74، ش14، 

ش25، ش31
االكتفاء بصالة واحدة، ج65، ش3

اآلية اّلتي تحّل محّل كّل صلوة، ق13
فــــي اإلشــــراق أو األسْـــــــــَحار وصــــالة الفجــــر، 

ق33، ق115، ج15، ش5، ش142
في العشيّ، ق33

فــــــــي األمــــــــاكــــــــن غــــــــير اآلمــــــــنة، ق14، ج58، 
ش21

صهيون، ق80، ش114

الــــــّصور واألمــــــثال، ق31، انـــــــــــظر أيـــــــــــضاً مشـــــــــــرق 
األذكار

الّصوم، ق10، ق16
اإلعفاء من الّصوم بسبب:

األعمال الّشاّقة، ج76، ش31
األعياد، ج36، ش138

الحمل، ق16، ش31
الحيض، ق13، ش20، ش31، ش34
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الّصيام في غير األيّام املحّددة، ج71
غاية الّصيام وأهّميّته، ق17، ج76، ج93

الّصيد، ق60، ج24، ش83-84، ش173

الّصيف، ق152، ج97، انظر أيضاً الّشتاء

ض

الّضرب والّشجاج، ق56، ق148
جزاء أو غرامة، ق56، ش81

الـــّضيافـــة (والـــوالئـــم) وآدابـــها، ق16، ق57، 
ش29، ش82، انظر املشاورة

الــــــّضيافــــــة الــــــتّسع عشــــــريّــــــة، ق 57، ج48، 
ش82

ط

الـــــــطّاء، ق29، ش48، انــــــــــــظر أيــــــــــــضاً أرض الــــــــــــطّاء 
(طهران)

طاعة (الطّاعة):
اهلل، ق1-2، ق4، ق7، ق17، ق29، ق45، 
ق62، ق71، ق134، ق138، ق148-147، 

ق171، انظر أيضاً األحكام والحدود
اعملوا حدودي حبّاً لجمالي، ق4

قل الحّريّة في اتّباع أوامري، ق125
الحكومة، ق95

رأي األغلبيّة بعد املشاورة، ج99، ش52

الطّبيب، انظر األطبّاء

الطّغيان، ق73، ق88، ق148، انظر أيضاً الظّلم

الطاّلق، انظر أيضاً تعّدد الزّوجات، الزّواج
إعــــــــــادة الــــــــــحياة الــــــــــزّوجــــــــــيّة بــــــــــعد الــــــــــطّالق، ق68، 

ش102
شروطه، ج38، ش100

إعادة املهر، ج12، ج47
االنــــــــــــــــــفـــــصـــــال، ق68، ق70، ج19، 

ج98
بســــــــــــبب غــــــــــــياب الــــــــــــزّوج أو عــــــــــــدم 
رجـــوعـــه مـــن الـــّسفر، ق67، 

ج4، ش99-96
الخالف أثناء الّسفر، ج19

االصــــــــــــــــــطـــبـــار، ق68، ق70، ج4،  ســــــــــــــــــنـــة 
ج11-12، ج19، ج40، ش100

الـــّشهود فـــي قـــضايـــا الـــطّالق، ج73، 
ج98، ش100

طهران (أرض الطّاء)، ش122
دعاء بحّق أرض الطّاء، ق92-91

نـــــــــــزول الـــــــــــوحـــــــــــي فـــــــــــي طهـــــــــــران، ش62، ش123، 
ش126

الطّور، ق80، ق103، ش112

الطّير، انظر الّصيد

ظ
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ع

الـــعائـــلة، ش76، ش91، ش133، انـــــظر أيـــــضاً 
الزّواج

األســــــــاس الّــــــــذي يــــــــقوم عــــــــليه بــــــــناء املــــــــجتمع 
اإلنسانيّ، ش134

الــعالــم (وعــوالــم)، ق1، ق79، ق109، ق116، 
انظر أيضاً الجنس البشرّي، املجتمع

العالم األصغر والّصغير، ق55، ش23
العالم األكبر، ق55، ش23

عالم األمر والخلق، ق1، ق109
عـــــــــالـــــــــم اإلمـــــــــكان، ق2، ق30، ق31، ق39، 
ق158، ق167، ق170، ق173، 

ق175، ق178
عوالم األمر، ق109

العوالم الّروحيّة، ق79، ق177
نـــــظم الـــــعالـــــم، ق1، ق181، ش189، انـــــظر 

أيضاً الحضارة، النّظام البديع

العباد، ق1، ق30، ق35، ق65، ق86

العبادة، انظر الّصالة، الّصيام، عبوديّة اهلل
تالوة آيات اهلل، ق149

دور العبادة البهائيّة، انظر مشرق األذكار
رفع العمل إلى مستوى العبادة، انظر العمل

قبولها عند اهلل، ق36، ش60

عبد البهاء، حضرة، ش1، ش184
آثار وألواح حضرة عبد البهاء

تذكرة الوفاء، ش183
كـتاب العهـد واملـيثاق (ألـواح الـوصـايـا)، ش49، 

ش66، ش125، ش183
كــتاب املــفاوضــات (أو مــفاوضــات عــبد الــبهاء)، 

ش75، ش86
مقالة سائح، ش183

ألقابه وأوصافه:
الغصن األعظم، ش145

الــــــــفرع املــــــــنشعب مــــــــن هــــــــذا األصــــــــل الــــــــقويــــــــم، 
ش145

مــــــــــبنّي (مفسّـــــــــــــــر) آيــــــــــات اهلل، ق174، ش130، 
ش184

مركز العهد وامليثاق، ش66، ش125
من أراده اهلل، ق121، ش145

عــــيّنه حــــضرة بــــهاء اهلل خــــلفاً لــــه، ق121، ق174، 
ش1

عـــنّي حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي ولـــيّاً لـــألمـــر مـــن بـــعده، 
ش66، ش130

عبد العزيز، الّسلطان، ش120

عبوديّة اهلل، ق120، ق125

العدل، 
تعريف شاهد العدل، ج79، ش99

الّدعوة إلى العدل واإلنصاف، ق26، 
ق52، ق60، ق88، ق134، 

ق167، ق187
في أحكام الّدين البهائي، ق56، ق63، 

ق70، ق72، ش86، ش89

عرف الرّضا، ق36
عرف القميص، ق4، ش1

عرف املحبوب، ق4
عرف مطلع هذا البيان، ق36

عرف املعاني، ق158

العرفان (عرفان اهلل)،
عـــــــــــــرفـــــــــــــان املظهـــــــــــــر اإللـــــــــــــهي، ق55، ق80، ق85، 
ق100، ق102، ق157، ق182-183، ش1، 

ش148
االعتراف بوحدانيّة اهلل، ج106
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ما نُزّل في الكتاب، ق134، ش155
جنود العرفان، ق73

العروة الوثقى، ق117، انظر أيضاً حبل

عشق آباد (أرض الخاء)، ش124

الــــــــــعـصـمـة الــــــــــكـبـرى، ق47، ق161، ق162، 
ق163، ش75

العطر الخالص، ق76، انظر أيضاً ماء الورد

العظم (العظام)، ق9، ق36، ش12

الــعفّة والــطّهارة، ش77، ش170، انـــظر أيـــضاً 
الزّنا

العقل، ق122، ش144، ش170

العقوبات،
إحراق البيوت، ق62، ش86، ش87

الزّنا، ق49، ج23، ش36، ش78-77
أثناء سنة االصطبار، ج11

السّـــــــــــرقــــــة، ق45، ج49، ش70-71، انــــــظر أيــــــضاً 
الّسرقة

الـقتل، ق19، ق62، ش35، ش86، ش87، انـظر 
أيضاً القتل

القتل الخطأ، ق188، ش35

عــــــــــكّـــــاء، ق85، ق132، ق136، ش8، ش63، 
ش116، ش127، ش192، انــظر أيــضاً األمــاكــن 

املباركة، الِقبْلة

الـعالقـة الـجنسيّة، انــظر أيــضاً االغــتصاب، الــزّنــا، 
العفّة والطّهارة، الّشذوذ الجنسي

العالقات غير املشروعة:
أثناء سنة االصطبار، ج11

الـزّنـا، ق19، ق49، ج23، ج49، ش36، 
ش77، ش90

الشّــــــــــــــــــذوذ الــــــــــــــجنسي (الــــــــــــــغلمان أو الــــــــــــــّلواط)، 
ق107، ش134

املشروعة، ش134، انظر أيضاً الزّواج

الــــــــــعـــلـــم (والــــــــــعـــلـــوم)، ق99، ق101، ق138، 
ق176-177، ق180، ش128، ش130، 

ش194
اّدعاء العلم بالباطن، ق36، ش60

اكــــــــــــــــــتـسـاب الــــــــــــــــــعـلـوم، ق48، ق77، ش76، 
ش110

تحصيل العلوم النّافعة، ش110
حــــــــــــجاب الــــــــــــعلم واملــــــــــــعرفــــــــــــة، ق41، ق102، 
ق166-168، ق170، ش64، 

ش171، ش182
العلم املكنون، ق29، ش48، ش194

علم الفلك، ش147
علم الالّهوت، ش110

غاية تحصيل العلوم، ق77، ق102

الـــــــعنف (الـــــــجبر والـــــــعنف والـــــــزّجـــــــر والقهـــــــر 
مـذمـوم)، ش170، انــظر أيــضاً الــجهاد، الحــرب، 

القّوة، الطّغيان، الظّلم

العهــــد الــــقديــــم (والجــــديــــد)، ش1، انـــــــظر أيـــــــضاً 
الكتاب املقّدس

العهد وامليثاق،
عهد وميثاق اهلل، ق2، ق149

عهـــــــد ومـــــــيثاق حـــــــضرة بـــــــهاء اهلل، ق121، ق174، 

�١٦٤



غ

الغروب، انظر أيضاً الّشروق
أوقـــات اإلمـــساك عـــن األكـــل والشّـــــــرب، ق17، 
ش25، ش32، انظر أيضاً الّصوم

غــروب شــمس جــمالــي (صــعود حــضرة بــهاء 
اهلل)، ق38

في تحديد يوم النّيروز، ج35
فـــــــــي تحـــــــــديـــــــــد وقـــــــــت الـــــــــّصالة، ج83، ش5، 

انظر أيضاً الّصالة

الـغرور، ق82، ق86، ق89، ش65، انـظر أيـضاً 
االغترار

غسل، ق74، ق76، ش34
األرجل، ق152، ج97، ش167

األوســــــــاخ أو مــــــــا تــــــــغبّر مــــــــن الــــــــغبار، ق74، 
ق76، ش105
األيدي، انظر الوضوء

الـبدن، ق106، ش131-132، انـظر أيـضاً 
االغتسال

الوجه، انظر الوضوء

الغصن (أغصان)، ق42، ش66، ش67
غصن البقاء، ق88

الغصن األعظم، انظر حضرة عبد البهاء

الـغفران أو االعـتراف بـالخـطايـا (محــرّم طــلبه مــن 
إنـسان آخـر)، ق34، ش58، انـظر أيـضاً الخـطايـا 

والذّنوب

الــــــــغلمان، ق107، ج49، ش134، انــــــــــــــظر أيــــــــــــــضاً 
الّشذوذ الجنسي (الّلواط)، املحرّمات والنّواهي

غــمس األيــادي فــي الــّصحاف والــّصحان أثــناء 
األكل، ق46، ش73

الغيبة واالفتراء، ق19، ش37

الغيظ والغضب، ق153

ف

الفتنة والفساد، ق64، ق123، ق165

الفحشاء، ق64، ش77

فـرانـسوا جـوزيـف إمـبراطـور الـنّمسا، ق85، 
ش116

الفردوس، ق106

الفرقان، انظر القرآن الكريم

الفساد، انظر الفتنة والفساد

فصل الخطاب، ق7

قــــــــصور الــــــــفهم الــــــــفردي والــــــــتّفاســــــــير الــــــــّشخصيّة، 
ق167، ش130، ش180

اإلقــــــــرار بــــــــالــــــــحّق، ق140، ج106، انــــــــظر أيــــــــضاً 
عرفان اهلل

ق

الِقبْلة، ق6، ق137، ج14، ج67، ش7
عـــرّفـــها حـــضرة الـــباب بـــمن يظهـــره اهلل أي حـــضرة 
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الـقوّة (الــجبر والــعنف والــزّجــر والقهــر)، ش170، 
انظر أيضاً الظّلم، الطّغيان، العنف

حـــــــــــمل ســـــــــــالح الحـــــــــــرب واســـــــــــتعمال الـــــــــــقّوة، 
ق159، ج24، ش173

قــــــّوة دولــــــيّة لــــــحفظ السّــــــــــالم، ش173، انــــــظر 
أيضاً نظم العالم

قــــيّوم األســــماء، كــــتاب، ش1، ش115، انـــــــظر 
أيضاً الباب

ك

الكاثوليك، ش58

كاظم الرّشتي، الّسيّد، ش182

الـكاف والـنّون (بـمعنى كـن فـيكون)، ق177، 
ش188

الـــكتاب (كـــتب)، ق186، ش184، انـــــظر أيـــــضاً 
الكتاب األقدس، كتاب 

البيان، القرآن الكريم، الكتاب املقّدس
أّم الكتاب، ق103، ش129

كتاب اإليقان، ش182
الكتاب النّاطق بالحّق، ق134، ق168، ش155
كــــــــــــــــــتـاب (وكــــــــــــــــــتـب) اهلل، ق6، ق36، ق47، ق99، 
ق127، ق148، ق163، ق165، ق168، 

ش155
كــتاب تــاريــخ الــنّبيل، ش171، ش172، ش178، 

ش179
كتاب الوجود، ق138

كتاب عهدي، ش37، ش66، ش145، ش183
الــــــــــــــــــكـتـب املــــــــــــــــــقـّدســــــــــــــــــة، ق149، ق168، ج106، 

ش155
محو الكتب، ق77، ش109، ص234

الكتاب األقدس،
آثـــــــار حـــــــضرة بـــــــهاء اهلل املـــــــتّممة لـــــــلكتاب األقـــــــدس 

(نصوص)، ص122-113
رســــــــــــالــــــــــــة ســــــــــــؤال وجــــــــــــواب (نــــــــــــص الــــــــــــرّســــــــــــالــــــــــــة)، 

ص151-123
أحكام الكتاب األقدس،

عـالقـتها بـأحـكام حـضرة الـباب، ق65، ق129، 
ق139-

142، ق179، ش109-108، 
ش163، ش168، انــظر أيــضاً 

كتاب البيان
اإلشـــارة إلـــى مـــركـــز العهـــد واملـــيثاق (حـــضرة 
عـــــــبد الـــــــبهاء)، ق121، انـــــــظر أيـــــــضاً 

حضرة عبد البهاء
اإلشارة إلى والية األمر، انظر والية األمر

ألقاب الكتاب األقدس وأوصافه:
أّم الكتاب، ق103

الّرّق املنيع، ق146

تــــطبيق أحــــكام الــــكتاب األقــــدس بــــالــــتّدريــــج، 
ش126

كــــــــــــــــــتـاب الــــــــــــــــــبـيـان، ق77، ق142، ش108، 
ش109

الـكّل مـأمـور بـاتّـباع الـكتاب األقـدس، ج10، 
انظر أيضاً أحكام حضرة بهاء اهلل

الـــــنّص عـــــلى تـــــأســـــيس بـــــيوت الـــــعدل، ق30، 
ق42، ش49، ش67-66

كتاب البيان،
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وصــــــــــــف كــــــــــــتاب الــــــــــــبيان، ق179، ش108، 
ش129، ش158، ش186

كتاب عهدي، ش37، ش66، ش145، ش183

الـــكتاب املـــقّدس، ش2، انــــظر أيــــضاً العهــــد الــــقديــــم 
(والجديد)

كرشنا، ش160

كــــــرمــــــان (أرض الـــــــــــكاف والـــــــــــرّاء)، ق164، ش176، 
ش177

كرماني، ميرزا آقا خان، ش177

الكرمل، ق80، ش114، انظر أيضاً كوم اهلل

الكريم، انظر محّمد كريم خان الكرماني

الكفن، انظر دفن امليّت

الكلمة (كلمات)، ق4، ق169
تــــالوة كــــلمات اهلل، ق149، ج68، انــــظر أيــــضاً 

اآليات
 

كــــــــــــلمة اهلل (الــــــــــــظّهور)، ق38، ق54، ق55، 
ق105، ق116، ق167، ش4، 

ش180
الـــــــــكلمة الـــــــــّصادرة عـــــــــن املـــــــــظاهـــــــــر اإللـــــــــهيّة، 
ش75، ش143، ش155، ش165، 

ش180
الكلمة العليا، ق143

الكلمة كحجاب، ق117، ق167، ش180
كلمة "كن"، ش188

الكنائس، ج94

"گــــندم پــــاك كــــن" مــــنّقي الــــقمح (مــــالّ محــــّمد 
جعفر إصفهاني)، ق166، ش179

كنز، ق15، ق39، ق109
كنز اهلل، ق185

الكنز املكنون، ق15، ش23
مفتاح الكنز، ق15

الكهنوت، انظر رجال الّدين

كوثر الحيوان، ق73

كوم اهلل (الكرمل)، ق80، ش114

ل

آللئ (لئالئ):
آللئ األحكام، ق26

آللئ الحكمة واألسرار، ق182
آللئ العلم والحكمة، ق180

آللئ املخزونة، ق136

الّلباس، انظر املالبس

اخــــــــتيار لــــــــغة عــــــــاملــــــــيّة، ق189، ش194-193، 
انظر أيضاً خّط عامليّ للكتابة

تعّلم األلسن املختلفة لتبليغ أمر اهلل، ق118

الـــــــّلغة الـــــــعربـــــــيّة (الـــــــّلغة الـــــــفصحى)، ش28، 
ش172

تـرجـمة بـعض الـكلمات أو الـعبارات، ش3، ش22، 
ش32، ش33، ش36، ش46، ش48، 

ش66، ش74، ش134، ش181، ش188

�١٦٧



البكر:
اســـــتعمالـــــه، ق74، ق106، ش105، انـــــظر 

أيضاً االغتسال، الغسل
تعريفه، ج91

فـــــــــــــي خـــــــــــــزائـــــــــــــن حـــــــــــــّمامـــــــــــــات العجـــــــــــــم، ق106، 
ش132-131

كرمز، ق29، ق50، ق54، ق80، ق135
كّلكم خلقتم من املاء، ق148

لغسل:
البدن، ق106

اســـــــــــــــــتعمال املـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــّدافئ، ج51، ج97، 
ش167

األشياء، ق74، ش105
للوضوء، ج51، انظر أيضاً الوضوء

املستعمل، ق106، ش131، ش132
للّضيافة، ق57

ماء النّطفة، ق74، ش103

ماء الورد، ق76، انظر أيضاً العطر الخالص

املبّشر، انظر الباب

املبّلغون، ش183
أهاب بمعاونة ومؤازرة املبّلغني، ق117

تعّلم األلسن املختلفة لتبليغ أمر اهلل، ق118
حــّث املــؤمــنني عــلى خــدمــة أمــر اهلل ونــصرتــه، ق38، 

ق53
عدم التّكّلم بغير ما نزّل في األلواح، ق117

قّوة البيان، ق73، ق160
مكانتهم، ق117

مناصرة امللوك لتبليغ أمر اهلل، ق84
هم العلماء في البهاء، ق173

الـــــوعـــــد بـــــنصر مـــــن قـــــام عـــــلى نـــــصرة أمـــــره، ق38، 
ق53، ق74

املتشابهات، انظر اآليات

املــــــثقال (مــــــثاقــــــيل)، ق49، ق66، ق97، ق188، 
ج23، ش78

تحديد قيمة املثقال، ج23، ش78

املجادلة، ق77، ق177، ش110

مجالس البالد، (املجالس النّيابيّة)
لــــها حــــّق اخــــتيار لــــغة مــــن الــــّلغات لــــيتكّلم بــــها مــــن 
عـلى األرض وكـذلـك خـّط مـن الخـطوط، ق189، 

ش193

املجتمع، 
العائلة أساس املجتمع، ش134

دور األحـــكام اإللـــهيّة فـــي املـــجتمع، ق3، ق29، 
ق99، ق186، ش92

دور الــــــــفرد فــــــــي املــــــــجتمع، ق33، ق36، ق48، 
ق77، ق120، ق144، ق173، ش56، 

ش61، ش76، ش110
دور املجتمع في:

توفير فرص العمل، ش56
حماية أفراده، ش86، ش173

املــــؤسّـــــــــسات الــــحيويّــــة لــــلمجتمع اإلنــــسانــــيّ، 

االقتران إن لم يكن في البيان، ق139
اقــــــتناء اإلمــــــاء، ج30، ش90، انــــــظر أيــــــضاً 

أجر الخدم
أكـــــل الـــــّصيد إذا كـــــان مـــــيّتاً فـــــي املـــــصايـــــد، 

ج24، ش83، ش173
الــــــــبطالــــــــة والــــــــكسالــــــــة، ق33، ش56، انــــــــظر 

أيضاً العمل
البغي والفحشاء، ق64، ق71

بــــــيع اإلمــــــاء والــــــغلمان، ق72، انــــــظر أيــــــضاً 
تجارة

تــــــــــــــــأويــــــــــــــــل اآليــــــــــــــــات، ق37، ق105، ش62، 
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حـــمل آالت الحـــرب، ق159، ش173، انـــظر 
ايضاً الحرب

خطبة القاصر، ج43
الخــــــــــمر ومــــــــــا يــــــــــذهــــــــــب بــــــــــه الــــــــــعقل، ق119، 

ش144، ش170
دمــــــــدمــــــــة أو غــــــــمغمة اآليــــــــات فــــــــي األمــــــــاكــــــــن 

العاّمة، ق108، ش135
الّرّق، ق72، انظر أيضاً الخدم

الــرّهــبنة والــّريــاضــات الــّشاقّــة، ش61، انــظر 
أيضاً الرّهبنة

الــزّنــا، ق19، ج11، ش36، ش134، انــظر 
أيضاً االغتصاب

الـّسؤال فـي الـبيان، ق126، ش146، انـظر 
أيضاً الباب

الطّلقات الثاّلث، ق68، ج31، ش101
ظلم الحيوان، ق187

الــــعمل فــــي األعــــياد، ش138، انــــظر أيــــضاً 
األعياد

الــــــــــــــغلمان، ق107، ج49، ش134، انــــــــــــــظر 
أيــــضاً الشّــــــــذوذ الــــجنسيّ، الــــعالقــــات 

الجنسيّة
القتل، ق19، ق73، ش35

قـــــــــــمار (امليســـــــــــر)، ق155، ش169، انـــــــــــظر 
القمار

املــــــــــــــــــسكرات واملخــــــــــــــــــّدرات، ق155، ق190، 
ش144، ش170، 

انــــــــــظر أيــــــــــضاً األفــــــــــيون، املخــــــــــّدرات، 
الحشيش

مــنع الــّسجود واالنــحناء أمــام شــخص آخــر، 
ش57

امليسر، ق155، ش169

املحكمات، انظر اآليات

مـــحــــــــــمّــــد (رســــــــــول اهلل)، ش7، ش85، ش89، 
ش128، ش158، ش180

محــــــّمد اإلصــــــفهانــــــي، الــــــّسيّد (دجّــــــــــــــال الـــــــــــّدور 
)، ق184، ش190، ش192 البهائيّ

محــّمد جــعفر إصــفهانــي، مــالّ (املــلّقب بــمنّقي 
القمح أو گندم پاك كن)، ق166، ش179

محّمد حسن (نجفي)، شيخ، ق166، ش178

محّمد علي، النّاقض األكبر، ش1، ش9

محـــّمد كـــريـــم خـــان الـــكرمـــانـــي، الـــحج مـــيرزا، 
ق170، ش182

محو الكتب، ق77، ش109

مـــخافـــة اهلل، ق64، ق73، ق88، ق120، ق151، 
ق167، ق184

املخــــــّدرات (املــــــــــواد املســــــــــبّبة للهــــــــــلوســــــــــة)، ق155، 
ق190، ش170، انــــــــــــــــــظـر أيــــــــــــــــــضـاً الـخــــــــــــــــــمـر، 

املـــرأة (أحـــكام خـــاصّــــــــة بـــالـــنّساء)، انـــــظر أيـــــضاً 
الــتّربــية، الخــطبة، الــزّواج، الــطّالق، الخــدم (الخــدم 

من النّساء)، مساواة الرّجال والنّساء، املواريث
اإلعفاء من حجّ البيت، ق32، ش55

حاالت اإلعفاء من الّصالة، ق13، ش20، ش34
حاالت اإلعفاء من الّصيام، ق13، ش20، ش31

رفع حكم عدم الطّهارة الّشرعيّة، ش20
صالة امليّت (إجازة تالوتها بالتّأنيث)، ص122

مزاولة املهن والحرف، ش56
مـؤهّــلة لـالنـتخاب لـعضويـة املـحافـل الـّروحـانـيّة (بـيوت 
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املــــــــــســاء، ق149، ج68، ش5، ش25، ش32، 
ش165، انظر ايضاً صباح

املساجد، ج94، ش19
املسجد األقصى، ق85، ش116

مــــــــــسـاواة الــــــــــرّجــــــــــال والــــــــــنّسـاء (مــــــــــسـاواة 
الجنســـني)، تــــنفيذ األحــــكام بــــالــــتّساوي عــــلى 

الرّجال والنّساء، ش38، ش133

املسكرات، انظر الخمر، املخّدرات

مسكن أو بيت، انظر املواريث

املــــــــسيح (يــــــــسوع)، الــــــــّسيّد، ش89، ش171، 
واملـــــــلّقب بِ"الـــــــّروح" "روح اهلل"، ق80، ش113، 

ش160

املسيحيّة، ش160، ش180

املشاخص، انظر الّساعات واملشاخص

املشاورة، ج99، ش52
في الّضيافة التّسع عشريّة، ش82

وبــيت الــعدل األعــظم، ق30، انــظر أيــضاً بــيوت 
العدل

مشـــــــــرق األذكـــــــــار (دار الــــــــــــــــعبادة)، ق31، ق115، 
ش53

الـــــــّصالة فـــــــي األســـــــحار (الفجـــــــر)، ق115، ج15، 
ش142

قــــراءة األطــــفال ألــــواح الــــرّحــــمن بــــأحــــسن األلــــحان، 
تعليم األبناء، ق150

ملحقات دار العبادة، ش53
مــنع ارتــقاء املــنابــر إللــقاء الخــطب أو تــالوة اآليــات، 

ش168

مطالع األنوار، ش171-172، ش179-178

مطلع اإلعراض، انظر ميرزا يحيى

مـــطلع فـــرح الـــعاملـــني (طهـــران)، ق91، ش122، 
ش23

املــــــــــظـاهــــــــــر اإللــــــــــهـيّـة، ش23، ش60، ش141، 
ش154، ش155، ش160، ش172، ش180، 
ش181، ش188، انـــــــظر أيـــــــضاً كـــــــرشـــــــنا، بـــــــوذا، 
مـــــــــــوســـــــــــى، املـــــــــــسيح، محـــــــــــّمد، الـــــــــــباب، بـــــــــــهاء اهلل، 

الرّساالت اإللهيّة
عصمة املظاهر اإللهيّة، انظر العصمة الكبرى

املعاشرة،
املـــــــــعاشـــــــــرة مـــــــــع أهـــــــــل جـــــــــميع األديـــــــــان، ق75، 

ق144
املعاشرة فيما بني أهل البهاء، ش82، ش95

معركة سيدان، ش118

املعّلم، انظر املواريث

مفتاح الكنز، ق15، ش23

املأل:
مأل األرض، ق3

مأل األعلى، ق6، ق53، ق71، ق89، ق132
مأل اإلمكان، ق107

مأل اإلنشاء، ق16، ق31، ق64، ق132
مأل البيان، ق137، ق140، ق176، ش187

مأل عالون، ق76

مالئكة، ق53، ش128
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ملكوت األسماء، ق83
ملكوت اهلل، ق85

ملكوت األمر، ق91
ملكوت اإلنشاء، ق47، ق94

ملكوت البيان، ج68

امللك داود، ش114

املـــــــلوك (معشـــــــر املـــــــلوك)، ق78، ق81، ق82، 
ق85، ق86، ق87، ق88، ش118، ش194

طوبى مللك قام على نصرة أمري، ق84

املماليك، ق82، انظر أيضاً امللوك

املنابر، منع ارتقاء، ق154، ش168

مــــن أراده اهلل (حــــضرة عــــبد الــــبهاء)، ق121، 
ش145

املنظر، انظر أيضاً البقعة املباركة
املنظر األنور، إشارة إلى عّكاء، ق81

املنظر املنير، إشارة إلى عّكاء، ق37، ش63

مـــنّقي الـــقمح "گـــــندم پـــــاك كـــــن"، ق166، ش179، 
( انظر أيضاً محّمد جعفر إصفهاني (املالّ

من يظهره اهلل، انظر بهاء اهلل

املهر، ق66
إعادة تحديد املفاهيم املتعّلقة باملهر، ش93

تحديد املهر، ق66، ج26، ج87-88، ش95-94
رّد املهر، ج12، ج47

املهر بالتزام سندّي باملهر، ج39، ش93

املهنة والحرفة، 
وجوب االشتغال بأمر من األمور

(مـــــــــــــهنة أو حـــــــــــــرفـــــــــــــة)، ق33، ش56، ش162، 
انــــــظر أيــــــضاً الــــــعمل، الــــــتّجارة واملــــــعامــــــالت 

املاليّة

املواريث، ق20، ج5، ش38
بـــــــــــــعد أداء حـــــــــــــقوق اهلل، ق28، ج9، ج69، ج80، 

ش47
بـــــعد تـــــجهيز أســـــباب الـــــكفن والـــــّدفـــــن، ق28، ج9، 

ش47
بـــــــــــــعد دفـــــــــــــع الـــــــــــــّديـــــــــــــون، ق28، ج9، ج69، ج80، 

ش47

البنات، ج37، ج54، ش38، ش45-44
الــتّركــة الّــتي ال وارث لــها، ق22-24، ج28، 
ج41، ج74، ج100، ش38، 

ش44-42
تــــــطبيق أحــــــكام املــــــواريــــــث إذا مــــــات املــــــورّث 

دون وصيّة، ش38
توزيع األلبسة، ق25، ش44

املســتعملة الــخاصّــــــــــة لــلمتوفّــية، ج37، 
ج78، ش44

توزيع حصص األسهم واألمالك

األخت، ق20، ج5، ش38
األخـت غـير الـّشقيقة، ج6، ج53، 

ش39
األحــفاد (الّــذيــن مــات أبــوهــم)، ق26، 

ش45
الــــــــــــــعّم والــــــــــــــخال والــــــــــــــعّمة والــــــــــــــخالــــــــــــــة 

وأوالدهم، ق23، ش38
األّم، ق20، ج5، ش38

الـزّوج أو الـزّوجـة، ق20، ج5، ج55، 
ش38
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حصص الفئات األخرى، ق24-22
بــــــــــالنّســــــــــبة لــــــــــلمجوهــــــــــرات (الحــــــــــلي)، 

ج37، ج78، ش44
الّدار املسكونة، ق25، ج34، ش44

غير البهائيّ ال يرث البهائيّ، ج34، ش38
الـــــــــــــــوصـــــــــــــــيّة، ج69، ش38، انـــــــــــــــظر أيـــــــــــــــضاً 

الوصيّة

املــوت، انــــظر أيــــضاً دفــــن املــــيّت، املــــواريــــث، صــــالة 
امليّت

الــــــحكم فــــــي جــــــريــــــمة الــــــقتل أو الحــــــرق عــــــمداً، 
ق62، ش87-86

مـوت أو قـتل الـزّوج أثـناء الـّسفر، ق67، ج27، 
ش97

املوّدة، ق61، ج106، ش85

موسى (الكليم)، ق80، ش112-111

املـــوســـيقى، إصـــــغاء األصـــــوات والـــــنّغمات، ق51، 
ش79

املــــــــــوعــــــــــود، ق35، ق88، ش108، ش153، 
ش158، ش160، ش171، ش185، ش190، 

انظر أيضاً بهاء اهلل
 

إشـارة األديـان الـّسابـقة إلـى املـوعـود، ق35، 
ق80، ش160، انـــــظر ايـــــضاً تـــــتابـــــع 

املظاهر اإللهيّة

امليثاق، انظر العهد وامليثاق، نقض امليثاق

مــــــــيرزا يــــــــحيى (صــــــــبح أزل املــــــــلّقب بــــــــمطلع 
اإلعــــــــــراض)، ق184، ق190، ش177، 

ش192-190
أتباعه، ش177

الوعد بمغفرته إذا ندم وتاب، ق184

امليســـــر وألـــــعاب الحـــــّظ، ق155، ش169، انــــــــظر 
أيضاً اليانصيب، القمار

ن

نابليون الثّالث، إمبراطور فرنسا، ق86، ش118

ناصر الّدين شاه، ش177

النّاقض األكبر، انظر محّمد علي (ميرزا)

النّاموس األكبر، انظر أحكام بهاء اهلل

النّبأ األعظم، ق167، ش180

النّبوءات،
نـــبوءة بـــخصوص شـــواطئ نهـــر الـــّريـــن وبـــرلـــني، 

ق90، ش121
نـــــــبوءة بـــــــخصوص هـــــــزيـــــــمة نـــــــابـــــــليون الـــــــثّالـــــــث، 

النّصر،
نصر أمر اهلل، ق38

نصر القائمني على خدمة  أمره، ق53، ق117
النّصر باألعمال الحسنة، ق73، ق159

النّظافة والطّهارة، انظر أيضاً الحّمامات، املاء
استعمال العطور، الّلطافة، ق76

االغتسال باملاء البكر، ق74، ش167
تــأثــير الــنّظافــة والــطّهارة عــلى الــّروحــانــيات، ق76، 

ش104
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النّفاق، ق36

النّفس،
أســـــــباب عـــــــلّو الـــــــنّفس، ق51، ق149، ق161، 

ق163، ش25، ش79، ش104
تـــــأثـــــير الـــــوحـــــي اإللـــــهيّ، ق54، ق55، ق148، 

ش23
حــــــــــــــــــجـبـات الــــــــــــــــــنّـفـس، ق161-163، ش134، 

ش170
الـــــنّفوس املـــــقّدســـــة (الـــــنّفس الـــــطّاهـــــرة)، ج68، 

ش23

النّفقة واملساعدات املاليّة،
مــــــــــــــــساعــــــــــــــــدة الــــــــــــــــفقراء واملــــــــــــــــساكــــــــــــــــني، ش56، 

ش162-161
نـــــفقة الـــــزّوجـــــة واألوالد أثـــــناء ســـــنة االصـــــطبار، 

ق70، ش100، انظر أيضاً الطّالق

النّفي،
جزاء للّسارق املعتاد، ق45، ش70

نـقض املـيثاق، ق37، ش9، ش190، انـظر أيـضاً 
األزليّون، محمد علي، ميرزا يحيى

النّقطة األولى، انظر الباب

نقطة البيان، انظر الباب

الـــنّقطة الـــواقـــعة بـــني شـــاطئ البحـــريـــن، انـــــظر 
استنبول

نــــــــــقـل رفــــــــــات املــــــــــيّـت، ق130، ج16، ش149، 
ش152، انظر أيضاً دفن امليّت

النّكاح، انظر الزّواج (االقتران)

نمرود، ق41، ش65

الـــــنّمسا، ق85، ش116، انــــــــــظر أيــــــــــضاً فــــــــــرانــــــــــسوا 
جوزيف

نهر الّرين، انظر شواطئ نهر الّرين

النّيروز، ج35، ش26، انظر التّقويم البديع

ه

الهاء، انظر أيّام الهاء

الهدايا،
في أيّام الهاء، ق16، ش29

لصاحب األمر (إعفاء)، ق114، ش141

الهداية،
في املشاورة، ج99، ش52

من عند اهلل، ق143، ش130

الهِــرَم (كـبر الـّسّن)، ق10، ج74، ش14، ش25، 
ش31

هـــيئة املـــشاوريـــن (هــــــيئات املــــــشاوريــــــن الــــــقاّريّــــــة)، 
ش183، انظر أيضاً العلماء (في البهاء)

هـيئة املـعاونـني، ش183، انـظر أيـضاً الـعلماء (فـي 
البهاء)
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