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 ناشر يحتوض

 ی و چاپی در دسترسصورت نسخ خطّ  ن متمادی بهياچنانچه بر کل معلوم است کتاب مستطاب اقدس سال

ات متعّدده يحتوض و با ملحقات و يلی تکميسبه زبان انگل يلسفر جل ينترجمه ا حال که.  ران بوده استيا

ی به فارسی ترجمه و با متن کتاب اقدس يسات از انگليحتوض ينا ۀيه حسب االمر معهد اعلی کلّ يدمنتشر گرد

 ه است.يدمجلّد به طبع رس ينملحقات در ا و

•    •    • 

 

 اچهيبد

ی يکاحکام کتاب مستطاب اقدس را  حدود و ينو تدو يصدی تلخيالم ٣٥٩١در سنه  ولّی امرهللا حضرت 

ی مقّرر يسانگل کتاب اقدس به لسان ۀتحّقق آن را شرط الزم برای ترجم فرموده ّينده ساله مع ۀاز اهداف نقش

.  واقع شدبل از اتمامش صعود مبارک اقدام فرمودند ولی ق يلمشروع جل ينآن حضرت بنفسه به ا.  داشتند

.  يدطبع و منتشر گرد ٣٥٩١ ۀسن فت و آن جزوه درياادامه  ينکار تدو يصمتعاقباً بر اساس همان تلخ لذا

کتاب  تياای از آ ات الزمه شامل مجموعهيحاحکام مبارکه و توض يصتلخ ت آن جزوه عالوه بريامحتو



 

 

.  ه استيده به طبع رسيردر کتب سا گشته و قبالً  ترجمه ولّی امرهللا مستطاب اقدس است که به قلم حضرت 

 يلو متّمم آن سفر جل ت کتاب مستطاب اقدسيامذکور بر اساس آ ۀاحکام مبارکه در جزو يصو تلخ ينتدو

متن  ۀالعدل اعظم مقّرر داشتند که ترجم يتب ٣٥٩١ ۀدر سن.  باشد مبتنی می "سؤال وجواب" ۀنی رساليع

اهداف  ۀمشروع را در زمر ينا بلکه ضروری است و تحقّق ريسّ ی حال ميسکتاب اقدس به زبان انگل کامل

گردد  ی ترجمهيسبه زبان انگل يلسفر جل ينمحسوب داشتند و چون ا (٣٥٩١ - ٣٥٥١شش ساله ) ۀنقش

  ترجمه خواهد شد يزر نيگد ۀمتعاقباً به السن

عرضه شود که تش به نحوی ياآ ته است کهيسکتاب مستطاب اقدس شا يتالبّته نظر به عظمت و اهم

 های معمول در کتب علمی احتراز ان بخشد و از پاورقیيحروح و ر با روانی و سالست تالوت گردد و

د و مطالب يندر متن کتاب نما يرس ن برای مساعدت به خوانندگان که بتوانند به سهولتيکول.  شود

 ينو ا يمتقس اصلی عربی به فقراتی ۀکتاب آسمانی برخالف نسخ ينی ايسانگل ۀبند ترجميااش را در عهمتنوّ 

فهارس سهل و آسان شود و هم مراجع فقرات  ۀيّ ته ه تا هم مراجعه به مطالب ويدبندی گرد فقرات شماره

 .سان باشديکگردد   ر زبانها که بعداً منتشر میيگد ۀترجم کتاب ، در

اعلی که از ملحقات آن آثار قلم  مختصری از ۀاب مستطاب اقدس مجموعمجلّد بعد از متن کت يندر ا

برای  رساله ينا ۀمه است )ترجيددرج گرد "سؤال و جواب" ۀمتعاقباً رسال است عالوه شده و يلسفر جل

 .است(  هيدی کتاب اقدس منتشر گرديسبا متن انگل بار يناّول

ات يحهمراه با حواشی و توض يدی کتاب اقدس بايسانگل ۀترجم ولّی امرهللا ن حضرت ياطبق ب

 ه تا نکات مبهمه برای کسانی که به زبان عربی آشنائیيدسعی گرد اتيحتوض ينا ۀيّ در ته.  باشد مفّصله

.  گردد يحات مخصوصه باشد تشريحتوض نکاتی که به علل مختلفه محتاج به يزداده شود و ن يحندارند توض

کامل و  يحتشر و يحات منحصراً شرح مطالب الزم و ضروری است نه توضيحتوض ينا ولی منظور از

 .کتاب مستطاب ينت اياجامع آ

قرار  "حدود و احکام ينو تدو يصتلخ" ۀبعد از جزو اتيحتوض و دداشتهايامجلّد مبحث  يندر ا

ت يااز آ قسمتی دداشتهايااز  يکه است و در رأس هر يدگذاری گرد  شماره ريگديکگرفته و مطالب متعاقب 

متقابل  ۀه تا مراجعيدبه آن مطلب است درج گرد مربوط و بندی شده کتاب مستطاب اقدس که شماره ۀمبارک

مراجعه به متن کتاب  باشد بتواند بدون يلدداشتها آسان شود و اگر خواننده مايااقدس و  فقرات کتاب ينب

 خوانندگان که ۀجات مختلفيااحت يبترت ينچنان است که به ا يدام.  ات بپردازديحمتن توض ۀبه مطالع مستقاّلً 

 آورده شود.لشان متفاوت است بريااماذواق و 

 .ستر ايسّ م فهرست يقمجلّد از طر ينمندرجه در ا يعمواض ۀيدسترسی به کلّ 

 يتقرن اول بهائی است اهم يختار که حاوی "گادپاسزبای" يعدر کتاب قرن بدولّی امرهللا حضرت 

.  اند فرموده يفو توصمجّسم  اش را واضحاً  متنّوعه ۀاقدس و مطالب مندرج ت کتاب مستطابياو خصوص

و  يصتلخ" ۀجزو.  ه استيدکتاب درج گرد مهمقدّ  مورد در فصل مخصوص پس از يننات مبارکه در اياب



 

 

که خواننده را مجمالً از  ری استيگد ۀيله وسيدمجلّد مجّدداً طبع گرد ينکه در ا "و احکام حدود ينتدو

 سازد. میت کتاب اقدس مّطلع يامحتو

•    •    • 

 

 مقّدمه

مظهر  ،هللاکامل از صعود حضرت بهاء قرن يکمقارن با انقضای  يعبد يخنه تار صد و چهل و يک ۀسن

 ۀسن ينا يلبلوغ برساند.تجل ۀعالم انسانی را به مرحل يدالهی با يربه تقد يشآرا جهان ينی الهی است که آئکلّ 

صد و پنجاه سال حّتی  يک یّ نوع بشراست و ط ۀمتنّوع اهل بهاء که مرّکب از عناصر ۀط جامعمقّدس توسّ 

در عالم  ينکه ظهور جمال مب ی استينآفر وحدت ۀقوّ  ّينه خود مبيدگرد يسارض تأس ۀنقاط کر يندر دورتر

جهانی در  ۀيعدهد همانا تحّوالت وس فّعاله شهادت میۀ قوّ  ينری که برايگد يلدل.  اد فرموده استيجامکان ا

.  اند فرموده يفی و توصينب يشوقوع آنها را پ قبل از هللاعصر کنونی است که حضرت بهاء ۀشئون مختلف

کتاب مقّدس اقدس که  ،بهائی ينالکتاب آئموّثق اّم  ۀاست که در حال حاضر ترجم ينا چه زمانی مناسبتر از

فت، اّول يااقل هزار سال امتداد خواهد الهی ال ۀو به اراد است محتوی حدود و احکام الهی برای دور بهائی

 ی طبع و نشر شود.يسبه زبان انگل بار

ی ّيتاهم يزحا هللاحضرت بهاء ۀاز صد مجلّد از آثار مبارک يشن بياکتاب مستطاب اقدس در م

 یّيتبنای عالم است و کتاب اقدس منشور مدن يدتجد هللاحضرت بهاء يمن و عظيمدعوی مه.  است يرنظ بی

کتاب مستطاب  ينش هدف غائی ظهور آن حضرت محسوب.آنچه از قلم مبارک در ايسکه تأس يرگ است عالم

لهذا .  "قبل و من بعد من هللا ينهذا د"د:ينرمايفچنانکه م.  قبل استوار است يعشرا ه کل بر اساسيدنازل گرد

 فتهيا ييرزمان تغ ينت اياظاهر گشته و احکام اجتماعی طبق مقتض يدبا عرفان جد يمقد يمبهائی مفاه يندر آئ

حاضر حّتی اندکی از جلوه و جاللش را  که در عصر يدنما يتی جهانی هداّيتاست تا بشر را به سوی مدن

 تصّور نتوان نمود.

 يلی را از قبّيرغيتابدی لن  يقحقا کرده همان يقن سالفه را تصديااد ّيتکتاب مستطاب اقدس حقّان

 ی اولوالعزم نازليات عنصری که انبيااف اخالقی و روحانی حاهد ، محّبت به نوع والهی ّيتوحدان

سابق وضع شده و حال  يعحدود که در شرا حال آنچه از احکام و يندر ع.  يدنما می ييداند مجّدداً تأ فرموده

 دارد. برمی نيابشری است از م ۀبنای جامع يدوحدت عالم انسانی و تجد اديجسّد راه و مانع ا

کتاب مستطاب اقدس احکامی  در.  است عموم بشر ناظر يجدور مبارک به حوا يندر ا هللات يعشر

 است که به آسانی آن احکام را درک بشر ۀبه گروه خاّصی از جامع اولی خطاب ۀه که در رتبيدنازل گرد

ابتدا اند ممکن است در  فتهياری پرورش يگد و آفاق يطکه در مح يريناّما همان احکام در نزد سا.  ديننما می

ن آسان است يحيامس کش برایدراقرار به معاصی در نزد خلق  يم.مثالً حکم تحريدآ مبهم و نامأنوس به نظر

 ن سالفهياری از احکام کتاب اقدس با احکام اديابس.  رددران گيگد ّيرحکم ممکن است موجب تح ينا همامّ 



 

 

دو ظهور  ۀنی کتب مقّدسيعن يامستطاب ب و کتاب يدارتباط دارد علی الخصوص با احکام نازله در قرآن مج

در نظر  يدبا ضمناً .  اند بهائی ظاهر شده ينحضرت اعلی که بالفاصله قبل از آئ حضرت رسول اکرم و

عمومی  ۀاحکام جنب ينن هميکخاّصی توّجه دارد ول چند بعضی از احکام کتاب اقدس به گروهداشت که هر

علم و عمل را مکشوف  ی ازيدمراتب جد اش متدّرجاً  مبارکهاحکام  يقاز طر هللاحضرت بهاء.  دارد يزن

 ّيهنات الهيای در قالب کلمات و بيفّيتاحکام به ک ينا.  دينفرما می ساخته اهل عالم را به اطاعت از آن دعوت

، در هر موضوعی ازاحکاممقصد غائی  اصل مسلّم متوّجه سازد که ينگنجانده شده تا ذهن خواننده را به ا

ارتقاء دهد و بر  انسانی آرامش خاطر بخشد و سطح رفتار و سلوک بشر را ۀجامع باشد، آن است که بهکه 

 يندر سراسر ا.  يدت روحانی داللت نماياو منفرداً به ح را مجتمعاً  ّيهت اجتماعيأو ه يدزايفعرفان نفوس ب

از  يکخدای متعال و تحقّق سرنوشت روحانی هر  موضوع اصلی همانا ارتباط روح انسان با يلسفر جل

د ينفرما می هللاحضرت بهاء چنانکه.  بوده است ّيهاله يعهمواره هدف غائی شرا يناست و ا افراد نوع بشر

 يزو ن.  "القدرة و االقتدار المختوم باصابع يقلکم االحکام بل فتحنا ختم الّرح التحسبّن اّنا نّزلنا":  قوله االحلی

 ينلمن فی االرض حّجة العظمی للوری و برهان الّرحمن"د که او است ينفرما می عظمت کتاب اقدس نيادر ب

 ."و الّسموات

دارد  وجه عالم مکشوف می را بر ای هيدجد ۀيّ ای بر کتاب مستطاب اقدس که آفاق روحان مقّدمه يچه

 اند آشنا سازد. يعو تشر يينخوانندگان را با مراجعی که مصدر تب کافی و وافی نخواهد بود مگر آنکه

احکام نازله محسوب  ۀفکّ نظام مجموعيناز اجزاء ال هللاحضرت بهاء يحمراجع به تصر ينا

در آثار مبارکه و  هللامانندی است که حضرت بهاء بی ۀيفوظ نظام مقام و ينو اساس ا يهپا.  گردد می

حضرت .  محّول فرمودند حضرت عبدالبهاء يشدر کتاب مستطاب اقدس به فرزند ارشد خو باالخصّ 

خطای  ملهم و مصون از ّينپدر آسمانی و هم مب يمهم مثل اعالی تعال يلوبد يربی نظ ّيتعبدالبهاء آن شخص

آن .  وان خود بسته استيربهائی با پ ينمؤّسس آئ انی است کهيمت نازله و هم مرکز و محور عهد و پياآ

قلم اعلی به عالم بهائی  آثار يينبها مشحون از تب ای گران هيناق گنجيثم ۀت و نه سال دوريسب یّ حضرت درط

ن گشوده يابر عالم هللاحضرت بهاء ۀيو درک مقاصد عال ينآئ ای از معرفت هيدعطا فرموده و ابواب عد

 است.

حضرت شوقی افندی  يشخو ارشد يدرا به حف يتخلعت وال ياحضرت عبدالبهاء در الواح وصا

 حقّ  ای که در يبّيهالهامات غ ينهمچن.  فرمودند يينخطای آثار مبارکه تع مصون از ّينرا مب انيشو ا يتعنا

حدوداتی که در کتاب بر حسب  يعدر تشر گشته و آن مؤّسسه را يحالعدل اعظم به اثر قلم اعلی تصر يتب

ولّی ن حضرت ياطبق ب نيا بر بنا.  ه استيدگرد يدو تأک ييدتأ ياساخته در الواح وصا ظاهر نازل نشده مختار

و حضرت  هللانصوص حضرت بهاءم یّ وص يداعظم را با العدل يتو هم ب هللاامر يتهم وال امرهللا 

اند، نظمی که  قرار گرفته دو مرجع اعظم در رأس مؤّسسات نظم اداری ينمحسوب داشت و ا عبدالبهاء



 

 

 يحی حضرت عبدالبهاء تشرياوصا اساسش وضع شده و در الواح ی گشته وينب يشپ  درکتاب مستطاب اقدس

 ه است.يدگرد

منتخبه  ۀيّ محافل روحان نيابه ارتفاع بن يتوال ۀی و شش سال دورس یّ ط ولّی امرهللا حضرت 

 ۀشده و هنوز در مرحل يهت عدل در کتاب اقدس تسميوبه ب محافل که ينمبادرت فرمودند و با معاونت ا

امر الهی  ۀحضرت عبدالبهاء که برای اشاع یيغاجرای فرمان تبلباشند با روشی منّظم و مرّتب به  می یينجن

 ّيهت امريالتشک نيالبنا یّ ه بود مباشرت نمودند و بر اساس آن مؤّسسات قويدگرد در سراسر عالم طرح

العدل اعظم که  يتب.  العدل اعظم بود تدارک فرمودند يتب انتخاب ۀيّ سلسله مراحلی را که از لوازم ضرور

در سراسر عالم در انتخاباتی  ن ذی رأیياآراء سّری بهائ ّيتبا اکثر يشاعضا يدگرد يستأس٣٥١١ در سال

ات يحتوض ات ويينوتب هللات باهرات حضرت بهاءياآ.  گردند انتخاب می ديگيرکه در سه مرحله صورت م

 العدل اعظم است. يتاالطاعه و اّس اساس ب مرجع واجب کل مجموعاً  ولّی امرهللا اق و يثمرکز م

ی مختّص يک.  ينيمب آن مشهود می در سه جنبه را يمبنگر ّيهدر حدود و احکام اله يقاگر با نظری دق

نفعش به  اً يمری مربوط است به امور جسمانی و روحانی که مستقيگد ،متعال افراد با خدای ۀاست به رابط

وان يتاحکام را عموماً م.  و افراد تعلّق دارد جامعه ينافراد و ب ينب ۀافراد راجع، و باالخره آنچه به رابط

 يکارث و  و ، طالقمربوط به ازدواج ّيه، احوال شخصصالت و صوم:  بندی کرد طبقه يلذ ينتحت عناو

 يعو باالخره آنچه که ناسخ بعضی از شرا ّيهخطابات نصح ر مشتمل بر اوامر و نواهی ويگدسته از احکام د

مرکزی  ۀدر کتاب اقدس هست احکام نازله.  از آنها استيجاحکام کتاب اقدس ا ۀممتازاز خواّص .  قبل است

 يلبسط اصول و تفص.  يدظهور خواهد رس ۀبه منصّ  يهقرون آت ای است که در هيعوس ۀمتنّوع ينقوان

راجع ت يأاند به آن ه فرموده يضتفو العدل اعظم يتبه ب هللاراتی که حضرت بهاءيامتفّرعاتش بنا به اخت

 د:ينفرما می ينمقام چن ينا يحتوض حضرت عبدالبهاء در.  است

 

العدل و حکمت  يتولی متفّرعات راجع به ب است منصوص است هللات يعکه اساس شر يهمسائل کلّ 

لوازم امکان و زمان و مکان است لهذا  و يصو تبّدل از خصا ّيرمنوال نماند تغ يکزمان بر  است که ينا

 ...يدنما میمجری  ينمقتضای ا العدل به يتب

 يعجم يزت فرقان نيعاست و در شر ينالعدل ا يتبه ب ّيهباری مقصود و حکمت ارجاع احکام مدن

 يکمسائل مهّمه مذکور ولی البّته  ۀيکلّ  منصوص نبود بلکه عشر عشر معشار منصوص نه اگر چه احکام

افراد علماء  ّيهاول يعدر آن شرا استنباط نمودند ومذکور بود بعد علماء به قواعد اصول  يرکرور احکام غ

العدل است و استنباط و استخراج  يتب تيأد حال استنباط به هيشنمودند و مجری م می استنباطهای مختلف

است که از استنباط و  ينو فرق هم يدعدل درآ يتب يقحکمی نه مگر آنکه در تحت تصد افراد علماء را

گردد ولی از  اختالف حاصل نمی منتخب و مسلّم عموم ملت است يشعدل که اعضا يتب تيأه يقتصد



 

 

گردد و وحدت کلمه بر هم  يضتبع و يتو تشت يقحکماً اختالف حاصل شود و باعث تفر استنباط افراد علماء

 متزلزل گردد. هللات يعن شريامضمحل شود و بن هللا ينخورد و اّتحاد د

 

ی را که خود ينزمان احکام و قوان تيامقتض ييرمختار است که با تغ يحالعدل اعظم به نّص صر يتب

 ينبه ا.  يدنما يلتعد ياتواند احکام منصوصه را نسخ و  دهد ولی هرگز نمی ييرتغ يا يدوضع نموده نسخ نما

 بد.يا تحقّق می هللات يعشر نحو امر ضروری انعطاف و عدم تصلّب و انجماد در

که مقّدر است به مرور زمان  ای نازل شده اقدس مخصوص جامعه بعضی از احکام کتاب مستطاب

 د:ينفرما می ينی احکام کتاب چنيجاجرای تدر ۀبار در هللاحضرت بهاء.  يدبه وجود آ

 

عمل  يدرفون ولکن به حکمت بايعهم  ان لويتبه منزله بحر است و ناس به منزله ح ّيهاوامر اله

حکمت را مالحظه نمود تا امری  احوال يعدر جم يدبا.  يدبع ّيهند و از مقصود اوليفضع اکثری.  نمود..

رحمته العالم و فضله احاط  ضوضاء و نفاق و نهاق نفوس غافله گردد قد سبقت احداث نشود که سبب

اقدس بنفسه شاهد و گواه  کتاب.  و بردباری ناس را به بحر معانی متذّکر نمود به کمال محّبت يدبا ينالعالم

 .ّيهاله است بر رحمت

 

صادر  ٣٥١٩ ۀدر سن يهمحافل ملّ  ی ازيکخطاب به  ولّی امرهللا ی که حسب االمر حضرت يعدر توق

 :دينفرما می ينی احکام است چنيجاجرای تدر اصولی که مربوط به ۀبار ه دريدگرد

 

ممکن و  يشاند، در صورتی که اجرا فرموده در کتاب اقدس نازل هللارا که حضرت بهاء احکامی

ت بهائی در شرق و غرب عالم يالتشک ران الهی ويا ۀنباشد، بر هم يرمدنی مملکت مغا ينقوان اً بايممستق

جهان هم اکنون الزم و  سراسر ران دريااجرای بعضی از احکام بر قاطبه .  .. است فرض و واجب

بشری به  ۀجامع يدالهی با يره که به تقديدر از احکام برای زمانی نازل گرديگد بعضی.  ضروری است

در کتاب اقدس نازل  آنچه يعتشر. ار شود ..يدمرج کنونی عالم ظاهر و پد ن هرج وياری از ميگوضع د

العدل اعظم  يتبه ب متفّرعات مربوط به اجرای احکام نازله از قلم اعلی کل و ّيهثانو يلتفاص يننشده و همچن

ت يسولی مختار ن يدزايفب بر احکام نازله از قلم اعلی ملحقاتیمختار است که  تيأه ينا.  ه استيدمحّول گرد

هرگز مجاز  ولّی امرهللا  ينهمچن.  ی روا دارديلدر آن ادنی تعد ياسازد و  که احکام نازله را هرگز ملغی

.  را منسوخ سازد که آنينچه رسد به ا کتاب مستطاب اقدس بکاهد، تا حدود و احکام ّيتت که از قاطعيسن

 ()ترجمه

 



 

 

ن ياکه در حال حاضر برای بهائ ی بر تعداد احکامیيسانتشار ترجمه کتاب مستطاب اقدس به انگل

 يدرس ولی چون وقتش فرا رسد، به اّطالع جامعه بهائی خواهد يدافزا نمی واجب االجراء است ينزم مغرب

به کل ابالغ خواهد ات متّممه يعالزمه و تشر يتهدا واجب است و در آن زمان يشری اجرايگکه چه حکم د

 شد.

از را يجا ينای از ا نمونه.  است هيداز نازل گرديجاحکام کتاب مستطاب اقدس به طور کلّی به ا

 ولّی امرهللا ات حضرت ييناما از تب.  ر نازل شده استمذکّ  ۀيغبه ص وان در احکامی مشاهده کرد کهيتم

رات زنان مربوط باشد همان حکم را يااخت که هر حکمی خطاب به مردان که به حقوق و يدآ برمی ينچن

داشت ، مگر  منظور يززن نسبت به مرد ن ۀبار ت ضروری دريالات و تعدييرتغ وان با اجرایيتمتقابالً م

مثالً در کتاب مستطاب اقدس ازدواج پسر با زن .  ممکن سازد يرامر را غ ينکه محتوای حکم تحقّق اينا

س ياق ينبه هم يزمادرش ن ازدواج دختر با شوهر ولّی امرهللا حضرت  ۀحسب االشار.  هيدگرد يمپدرش تحر

 يهکلّ  اتيرگردد در پرتو اصل مسلّم تساوی رجال و نساء تأث مترّتب می مطلب يننتائجی که بر ا.  حرام است

ت يعطب ۀيهيّ ت بديااز مقتض.  نظر باشد همواره مورد يددر بر دارد و در مطالعه کتاب مستطاب اقدس با

است که زن و  یيعتفاوتهای طب ينر متفاوتند و ايگديکت با يابعضی از خصوص يثاست که مرد و زن از ح

مقام  ينکه در ا يدمالحظه فرمائ.  ر ساخته استيگديک ت اجتماعی مکّمليامرد را در بعضی از شئون ح

عصر الهی ... مساوات رجال و نساء جز  يندر ا":  دينفرما می دارد، يتحضرت عبدالبهاء چه قدر اهم نياب

 ".يدجهات اعالن گرد يعمواقع جزئی از جم در

، ی وجود دارديکسابقه روابط نزد نيااد ۀکتاب مستطاب اقدس و کتب مقّدس ينکه ب يدقبالً اشاره گرد

 موجود و مشهود يکنزد ۀرابط ينحاوی احکام حضرت اعلی است ا ن کهيامخصوصاً با کتاب مبارک ب

ه يدصادر گرد ولّی امرهللا حضرت  ات مبارکه که حسب االمريعمطلب در منتخباتی از توق ينو ا است

 د:ينفرما می داده شده چنانچه يحتوض

 

 يندر بر دارد و ا يزحضرت اعلی را ن واحد جامع و کاملی است که امر يکبهائی  مقّدس ينآئ

منفصل  هللااز امر حضرت بهاء يدنبا حضرت اعلی راد ... امر يرقرار گ يدمورد تأک يدبا ای است که نکته

مستطاب اقدس به جای آن وضع  ن منسوخ و احکام کتابياکتاب مبارک ب ۀاوامر منصوص هرچند.  شمرد

، اهل بهاء دور فرمودند اعالن هللاحضرت اعلی خود را مبّشر ظهور حضرت بهاء ، ولی چونهيدگرد

ظهور  ۀرا مقّدم نی ظهور اوليعدارند،  میی واحد محسوب ّيترا معاً ماه حضرت اعلی و دور جمال ابهی

 انند.يدثانی م

 يناز ا.  مشروط به قبول مظهر بعد است ن معلّق وياکه احکام دور ب دينفرما میحضرت اعلی 

و  يلبعضی را تعد ،يبتصو ن رايادر کتاب مستطاب اقدس بعضی از احکام ب هللابهاء جهت حضرت

 ترجمه((.  ری را رد فرمودنديابس



 

 

 

گشت، کتاب مستطاب اقدس  ن در اواسط ظهور حضرت اعلی نازلياهمان طور که کتاب مبارک ب

از قلم  ه چال طهران واقع شد،ياسال بعد از اظهار امر خفی که در س تيسنی بيع، ٣٩٩١ ۀدر حدود سن يزن

که کتاب اقدس حّتی بعد از نزول تا مّدتی به  دينفرما میدر لوحی  هللاحضرت بهاء.  فتيااعلی عّز نزول 

 د:ينفرما می ينکتاب اقدس چن بعد از ۀدر مورد الواح نازلولّی امرهللا حضرت .  يدنگرد ان ارساليرران ايا

 

ۀ مبارکآثار  هللامستطاب اقدس حضرت بهاء دور بهائی در کتابۀ حدود و احکام مهمّ  ينپس از تدو

 ۀيّ بعضی از اوامر و اصول اساس نازل فرمودند که در آن صحائف مقّدسهم ّياتا اواخر ا ری رايگد

ای از حدود و  پاره و يدو تأک ييدنازله از قلم اعلی را تأ يقبرخی از حقا را اعالن و هللات يعشر

احکام  مکّمل ۀ يّ ن و اوامر فرعياری را بيگبشارات و انذارات د و يلوتفص يحاحکام صادره را توض

م ّياا ينشماری که تا آخر بی مطالب در الواح ينا يعفرمودند و جم يعوضع و تشر کتاب اقدس را

 ترجمه((.  عنصری مبارکش نازل گشته مذکور و مسطور است تياح

 

 ينن کاتبياکه در م ينالمقّرب ينز است که جناب "ؤال و جوابس" ۀآثار مبارکه رسال ينا ۀاز جمل

 رساله حاوی جوابهائی است که حضرت ينا.  جمع آوری نمودهدارد  مقامی واال هللاآثار حضرت بهاء

اقدس  مستطاب است که متّمم کتاب گران قدری ۀاند و مجموع فرموده يتبه سؤاالت احّباء عنا هللابهاء

هستند که  آمده الواحیولّی امرهللا ن مبارک حضرت يار که ذکر آنها در بيگد ۀالواح مهمّ .  ردديگمحسوب م

طبع و  "ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده الواح جمال اقدس"ۀ در مجموع ٣٥٩٩ ۀآنها در سن ۀترجم

 .  ه استيدنشر گرد

ان يراز آن را برای احّبای ا چند سنه پس از نزول کتاب مستطاب اقدس نسخی هللاحضرت بهاء

 ( امر فرمودند که نّص آن کتاب مبارک٣٩٥٣ - ٣٩٥٣) ٣١٣٩ ۀسن نیيعم مبارک ّياارسال و در اواخر ا

 در بمبئی به طبع رسد.

جمال اقدس .  نکاتی چند الزم است ی ذکريسکتاب مستطاب اقدس به انگل ۀاّما راجع به اسلوب ترجم

مطلبی در  يقآمد که معنی دق کامل داشتند و به اقتضای مقام هر وقت الزم می ابهی به لسان عربی تسلّط

، عربی ر زبانياگذشته از اخت.  عربی نازل گردد ت به لسانيادادند که آ می يحن گردد، ترجياالواح و آثار ب

را مخصوصاً نفوسی  يفّيتک ينه و ايدن نازل گرديمو مه يعو من ّيجمستطاب اقدس به سبکی مه ت کتابياآ

 ينآثار به ا ۀدر ترجمولّی امرهللا حضرت .  ديننما میبهتر ادراک  ت لغت فصحی آشنائی دارندّياکه به ادب

نات ياد که هم معنای بينرا اّتخاذ فرما ی اسلوبیيسه مخصوص فرمودند که در زبان انگلاساسی توجّ  ۀمسئل

 هلياص تيادر خواننده حالت توّجهی را بوجود آورد که معموالً از تالوت آ اً برساند و هميقمبارکه را دق

فرمودند که حاکی از اسلوبی است که در قرن هفدهم  رياه کالمی را اختيومقام ش ينلذا در ا.  ردديگحاصل م



 

 

جمال اقدس ابهی به زبان  ق آثاريااسلوب علّو س ينا.  کتاب مقّدس به کار رفته است ۀترجم دی دريالم

 ۀکامل ۀ، احاطينعالوه بر ا.  برای خوانندگان معاصر قابل درک است حال ينکند و در ع میعربی را حفظ 

نصوص مبارکه در ترجمه های حضرتش پرتو  یيقدر فهم معانی و مقاصد حقولّی امرهللا حضرت  ۀملهم

 افکنده است.

به اداء مطالب به صور  و قادر يعی از لحاظ لغوی هر دو وسيسعربی و انگل گر چه زبانهای

ت کتاب مستطاب يالحن آ.  ر اختالف فاحش دارديگديکبا  و بنای دو زبان يباند ولی اصوالً ترک متنّوعه

ن آنکه ياطرز ب ينت اياخصوص از.  از استيجا يتن جوهر کالم در نهايابه لسان عربی مبتنی بر ب اقدس

ی يند فرهنگی و ۀای برای خوانندگانی که سابق هيوش ينو چن يحبه تصر گردد نه ذکرمی يحبه تلو يهّيهامور بد

ای که در عربی واضح است در  تحت اللّفظی فقره ۀترجم.  يدنما میاد يجان متفاوت است مشکالتی ايشو ادب

آنچه در اصل عربی مستتر است  گونه موارد الزم است که يندر ا ينبنابرا.  است مبهم باشد ی ممکنيسانگل

اضافه  مراقب بود که استنباطات زائده به اصل مطلب يدحال با ينشود.در ع يحی تصريسدر ترجمه انگل

اند و آنان را  با آن مواجه بوده ينکه مترجم ی از مسائل مهّمه ایيک.  محدود نگرددنشود و بسط معانی 

ائی کالم و يبز ينبود که ب يند ايننظر نما يدبعضی از عبارات مکّرراً تجد ۀترجم ساخت که در میمجبور 

مهّم  ۀمسئل.  اد گردديجر توازنی ايگاصل از طرف د طرف و مطابقت معانی الفاظ با يکن از ياوضوح ب

دارد که با  متعّددی حقوقی و شرعی بعضی از اصطالحات عربی موارد استعمال يممفاه ر آنکهيگد

 .است ی متفاوتيساصطالحات مشابهش در زبان انگل

.  کامالً با اصل مطابق باشد يدبا کتب و آثار مقّدسه مراقبت خاص الزم دارد و ۀت که ترجممسلّم اس

منحرف  ت مطلبيقتاّم دارد که مبادا خواننده را از حق يتکتاب احکام اهم امر به خصوص در مورد ينا

کتاب مستطاب اقدس کاری  ۀد ترجميشی مينب يشپ به نحوی که.  ثمر مشغول دارد بی به مجادالت ياسازد و

 يکاً يبچون تقر.  مشورت شود که با افراد متبّحر و خبره در بالد عالم يدبود و مستلزم آن گرد ر مشکليابس

 ينا يتکتاب با رعا ۀيفرموده بودند، الزم بود که حّتی المقدور بق ترجمهولّی امرهللا را حضرت کتاب ثلث 

ولّی حضرت  ۀهم آهنگی با اسلوب ترجم ائی کالم ويبنی صّحت معنی، زيعسه گانه ترجمه گردد،  ينمواز

 .امرهللا

ه که حال يدای رس فی الجمله به مرحله اصل از لحاظ تطابق با يلسفر جل ينا ۀوان گفت که ترجميتم

خواهد شد  نهاد هائیيشسؤاالت و پ ۀترجمه موجب عرض ينت که ايسشبهه ای ن معذلک.  قابل انتشار است

 ۀيّ و ته يحبرای امور ترجمه و مقابله و تصح.  ساخت که محتمالً مطالب مندرجه در آن را روشنتر خواهد

کامل اعضای منتخبه در  ت از مجهودات و دقّتيأه ينو ا يدگرد دداشتها لجنه هائی انتخابيا ات ويحتوض

 ۀجمتر يناول ينومطمئن است که خوانندگان از قرائت ا يدنما می محّوله اظهار امتنان فراوان يفانجام وظا

الکتاب دور بهائی  محدود به جالل و عظمت امّ  تا حّدی الاقلی يسکتاب مستطاب اقدس به زبان انگل ۀمصّوب

 فت.ياوقوف خواهند 



 

 

ات اساسی در ييرکه از نظر تغ هيدعصر رس ينمرحله از تحّوالت ا ينتريکبه تار يمجهانی که در آن

 اند گشته مواجه يرفرصت خط ينبا ا يناهل عالم از هر نژاد و ملّت ود.  سابقه است پرآشوب خود بی يختار

افکنده قدم فراتر نهند و در ظّل وحدت عالم انسانی در  آنان جدائی ينبات قومی که ينکه از تعلّقات ملّی و تبا

ظاهر ...  اصالح عالم و راحت امم":  دينفرما می هللاحضرت بهاء.  ارض را وطنی واحد شمارند ۀد وکرينآ

و  يلمقصد جل يناقدس در تحقّق ا کتاب مستطاب ۀاست که انتشار ترجم يدام.  "اّتحاد و اّتفاق نشود مگر به

 .يدی عموم اهل عالم بگشايای را برای احيدوابواب جد الّنطاق حرکتی تازه بخشد يعوس

 

 العدل اعظم يتب

•    •    • 

  

 ولّی امرهللاکتاب اقدس به قلم حضرت  يفتوص

 "گاد پاسزبای"ترجمه از

 

 تری بود که شارعيدشد ۀخاّلق ۀقوّ  ۀيعطل ولی فی الواقعالعقول بود ّيرو مح يعاعالن امر مبارک هر چند بد

ه اهّم اثر يقفی الحق قدرت ظاهر فرمود و آن کتاب مستطاب يتکتاب اقدس در نها با نزول يننازن ينآئ ينا

 حدود و احکام نی اعظم مخزنيعکتاب مستطاب اقدس .  گردد می آفاق محسوب ّيرم اشراق نّياقلم اعلی در ا

و منشور نظم اعظم شمرد دور افخم  ينا اّم الکتاب يزجمال قدم ون ّيتوان ابهی تجلّی از هويتبهائی رام دور

حّنا به يومکاشفات  ی نبی به آن بشارت داده و درياان اشارت رفته و اشعيقکتاب ا در يلو به آن سفر جل

الّنازل  يدجد يماورشل"و  "عروس"و  "مقّدسه ۀينمد"و  "ل ربّ يکه" و "يدجد ارض"و  "يدسماء جد"اوصاف 

ماند و نطاق نظم  ّيرغيت  هزار سال ثابت ولن يکالاقل  و احکامش يعشرا.  موصوف گشته "من الّسمآء

 د.يرعالم را فرا گ يعجمش يعبد

تطاب اقدس نازل کتاب مس ی نگذشت کهيرعودی خّمار د يتبه ب هللاپس از ورود حضرت بهاء

 نيامی بود که وجود مبارکش ازدست دشمنان و مّدعّيامقارن با ا ينا دی( ويالم ٣٩٩١ ۀحدود سن )درگشت 

ظهور آن حضرت است که  ۀينثم آللی کتاب اقدس مخزن.  منتهی محاط و گرفتار بود بی ائبان به مصيما

مختّصه  راتيااخت يضوظائف و تفو يينمؤّسسات اداری و تع يسو تأس ّيهاله وضع اصول و مبادی از لحاظ

و نه در  يقا نه در عهد عتيراست ز يلعد و يلبی مث ّيهصحف سماو يندر ب ينشارع امر مب ينبه جانش

مسطور  فرموده نياکه نفس شارع ب اً به نحویينهرگز اوامر و دستورات مدّونه ع سالفه ۀمقّدس کتب يرسا

دستورات و  داده شده فاقد نسبت يحکه به حضرت مس معدودی ناتياکلمات و ب يلدر انج ينهمچن.  تيسن

حضرت رسول اکرم احکام و  کهينا ی در قرآن بانت است و حتّ ياآن د ۀيامور آت ۀادار ۀدر بار يحصر يتهدا

کتاب  اّما.  در آن مسکوت مانده است يت، امر خالفت و وصااند فرموده يعصراحت تشر يتاوامر را در نها



 

 

گشته هم مخزن حدود و  دور اعظم نازل ينا مستطاب اقدس که من البدو الی الختم از قلم شارع مقّدس

ۀ يفشود و هم وظ برآن اساس استوار يشباقی ماند ونظم جهان آرا يهبرای نسلهای آت يداحکامی است که با

 کافل انه ضامن اصالت ويگای را که  ّيهمؤّسسات ضرور ت را به مرکز عهد محّول فرموده وياآ يينتب

 نموده است. ّينامر الهی است مقّرر ومع ۀيّ اصل وحدت

داور کردگار وشارع احکام رّب  عالم که به اوصاف والقاب ۀدينآ ّيتمنشور مدن ينصاحب و ُمنزل ا

 عالم شرع انور و ينکتاب به سالط ينبنی آدم موصوف است در ا مختار و ُمنجی اعظم و مؤلّف قلوب

 ۀاراد ابداً که  يدرمايفم يحخواند وتصر می آنان رامملوک وخود راملک الملوک ناموس اکبر راابالغ فرموده،

علماء و رؤسای  يزداند ون می يشخو قلوب را حقّ  ينتصّرف مدا ندارد و منحصراً  ممالکشان را يرتسخ

د بلکه آن را ينس ننماياالّناس ق ينب ۀمصطلح ينو مواز رابااصول هللاکه کتاب  يدرمايفم يرن را تحذيااد

و وظائف  يسالعدل را تأس يتب ۀاً مؤّسسيحصر يمسفر کر يندر ا.  شمرند "الخلق ينالحّق ب قسطاس"

 وامناء الّرحمن هللارا به رجال العدل و وکالء  يشمشّخص و اعضا و وارداتش را يينمخصوصه اش را تع

امر را  يتو وال يضت را به او تفوياآ يينو حّق تب يينرا باالشاره تع يشان خويمو مرکز عهد و پ يهتسم

را  کبری عصمت يمشهادت داده، مقام عظ يشجهان آرا يعبر صولت نظم بد و دينفرما میی ينب يشپ اً يحتلو

ی يددانسته و ظهور مظهر امر جد يشخو فرموده و آن را مختّص به مظهر ظهور و موهبت ذاتی يحتوض

 شمارند. میهزارسال ممتنع ومحال  را قبل از اتمام حّد اقل

و حکم نماز  يينمّدت صوم را تع و اتيقحکم صالت را نازل و م در کتاب اقدس هللاحضرت بهاء

را  و احکام ارث يصرا تنص هللاو حقوق  يتاهل بهاء را تثب ۀقبل مرتفع، ّيتجماعت را جز در صالت م

ر م هاء را مقرّ ّياا د بهائی ويااع فات نوزده روزه وياو ض يسمشرق االذکار را تأس ۀو مؤّسس يعتشر

 و رسم ّيتو رهبان ضت و تکّدیياو ر يمبرده فروشی را تحر منطوی و ن راّيوبساط روحان.  دينفرما می

زوجه را مقّرر و ظلم  يدتوح.  دينفرما می نهی دی راياا يلاقرار به معاصی و ارتقاء بر منابر و تقب توبه و

ن و يواف ت را مردود و طالق را مبغوض وقمار وشربيببطالت و افتراء و غ و ان و کسالتيوبر ح

امر  يتاهم.  دينرمايفم ّينرا مع يتحرق عمدی ب و دود مجازات قتل و زنا و سرقتمسکرات را حرام و ح

 واجب و آن را نفس اشتغال به صنعت واقتراف را.  کنند میالزمه اش را وضع  يطوشرا ييدازدواج را تأ

وهر فردی را در  يحاطفال را تصر يتوترب يمتعل يطو وسا يللزوم تدارک وسا.  دارند میعبادت محسوب 

 ازند.يسنامه و اطاعت محضه از حکومت متبوعه مکلّف م ّيتوص يمتنظ

 يعد که بااهل جمينفرما می تيحنص يشوان خويربه پ هللامذکوره حضرت بهاء يضفرا ينازايرغ

 و ّيهجاهل ّيتد که از تعّصب و حمينفرما میمعاشر گردند وانذار  انيحن من دون استثناء به روح وريااد

نظافت و لطافت و صداقت و امانت و  به.  نزاع و جدال و فساد و غرور و استکبار دور و بر کنار باشند

گردند و به  و به مهمان نوازی و وفا و ادب و مدارا و عدل وانصاف متشّبث دينعفّت و عصمت تمّسک جو

ات ييدد وبه تأينم نماياق هللاامربرخدمت .  دينرفتار نما "و االرکان للبدن يدبع فی الاصکونوا کاال" مصداق



 

 

عالم بشری را تذّکر  ۀيشئونات فان زوال هللابه عالوه حضرت بهاء.  مطمئن و مستظهر باشند ّيهاله ۀمحتوم

 ّيهاله احکام اجرای حدود و د که درينفرما میاّتباع اوامرش دانسته انذار  ی انسان را دريقحق يتداده و حرّ 

اش را  اوامر نازله يعمطلع امر و اّتباع جم نی عرفانيعجّزی يتال  ۀيضفر دو و يدآنان را رأفت اخذ ننما

 ."بل احد هما دون االخريقلن "که  دينفرما می واجب ساخته و

را مغتنم  هللام يواست که  ايکامر ۀدعوت رؤسای جمهور قارّ  يلسفر جل ينر در ايگد ۀ مطالب مهمّ 

 دارند و اعضاء مجالس شور در سراسر عالم را مأمور ّينعدل مز ل ملک را به طرازيکشمارند وه

ن سوم غالب يوم اول را که برناپللهيلو.  ر کنندياخّط را اخت يک ينلسان عمومی وهمچن يکد که ينفرما می

ه به يدشد دور انذاراتّي صد و در طينفرما می يخرا توب يشامپراطور اطر وفرانسواژوزفيرتحذ يدگرد

ه را مذموم وفنای يرکب ۀيناستقرار کرسی ظلم درمد د وينفرما میاشاره  ينبرل ين، به حنينشواطی نهر ر

د وارض طاء موطن يننما می ان آن ارض را احاطه خواهد کرد اخبارئی که سکّ يامحن وبال ت ظاهره وينز

سازند و  می مطمئن "ينمطلع فرح العالم هللاقد جعلک " يزآم يتتسل جمال قدم را به بشارت روح بخش و

را  "يدبأس شد"متعال مرتفع خواهد شد وظهوراصحاب  يّ غن يحو تسب يلصوت رجال خراسان را که در تهل

وفائی را  بی برادر عهد شکن.  دينفرما میم خواهند نمود وعده ياکرمان که به ذکرخداوند رحمن ق در ارض

اگر  سازند که فقط میحضرتش وارد آورده به صرف فضل وعطا مطمئن  که چنان غم واندوهی بر قلب

ت وکمال مندرجات کتاب ينمطالب بر ز ينا يعدرگذرد.جم ۀ اوّيئازاعمال س يمتائب شود خداوند غفور و کر

 يیمح"و  "صراط االقوم"و  "الهدی قسطاس"و  "فرات الّرحمة" ۀيمبه القاب فخ يمشارع عظ ازقلم  مقّدسی که

 بخشد. می يشه افزايدگرد ملّقب و موصوف "العالم

است  ينکتاب مب ينقسمت اعظم ا را که مشتمل بر ّيهجمال قدم احکام و حدود اله ينعالوه برا

الّسبب االعظم لنظم " و "اثمار الّشجره"و  "ينحصن حص"و  "فی االمکان ان لمنيوروح الح"اً به يحتصر

 يربرای عباد تعب "رحمت يحمفات"و  "يصعرف قم"و  "الحکمة و الفالح مصباح"و  "العالم و حفظ االمم

بانجم  اهاّينّ قل اّن الکتاب هو سمآء قد ز" : دينفرما می ياعل ۀيفصح يندر شأن ا يزون.  اند فرموده يفوتوص

 المختار يزالمقتدر العز هللات يامن آ يها نّزل فيمفکّر فيت رئه ويقطوبی لمن " : ينو همچن "االوامر و الّنواهی

للوری  منه العقول واالفکار اّنه لحّجة العظمی ّيرحيتشأن  لعمری قد نّزل علی...  يمالّتسل يدقوم خذوه ب ياقل 

 ولذی بصر   د حالوتهايجطوبی لذائقة "  د:ينفرما می يزو ن "و الّسموات ينو برهان الّرحمن لمن فی االرض

 واالشاراتتعد ظهر الکالم من عظمة مانّزل ير اهللت لع برموزها و اسرارهايطّ ا و لذی قلب  يهرف ما فيع

 است ّيهاله يعشرا يعنازل شده که جاذب و جامع جم کتاب اقدس به شأنی"  :يزو ن  "المقّنعة لشّدة ظهورها

 وبه انبساطی نازل شده که کل را قبل از ينللمتفّرس طوبی ينطوبی للمتفکّر ينطوبی للعارف ينطوبی للقارئ

 ."و اقتدارهنفوذه  هر فی االرض سلطانه ويظاقبال احاطه فرموده سوف 
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 کتاب اقدس

 

 

 ما کان و ما يکون یبسمه الحاکم عل

 

 

عالم االمر و الخلق  یمقام نفسه ف کان یمشرق وحيه و مطلع امره الّذ العباد عرفان یعل هللااّن اّول ما کتب  ٣

االعمال * اذا فزتم بهذا المقام  بکلّ  یاّنه من اهل الّضالل ولو يأت منع یفاز به قد فاز بکّل الخير و الّذ من

معاً ال يقبل احدهما دون  المقصود الّنهما یيّتبع ما امر به من لد لکّل نفس ان یينبغ یو االفق االعل یاالسن

 *ما حکم به مطلع االلهام االخر هذا

غفل اّنه  یالّذ االمم و الّسبب االعظم لنظم العالم و حفظ هللايرون حدود  هللااوتوا بصآئر من  اّن الّذين  ١

اّنه لروح الحيوان لمن  یال ما رقم من القلم االعل یالّنفس و الهو رعاع * اّنا امرناکم بکسر حدودات من همج

االلباب * اّن الّذين  یهاجت نسمة الّرحمن اغتنموا يا اول ماجت بحور الحکمة و البيان بما االمکان * قد یف

 * المتعال الغنيّ  یمن اهل الّضالل لد اعقابهم اولئک یاوامره و نکصوا عل یف هللانکثوا عهد 

االمر  کذلک نّزل یلبرّيت یو مفاتيح رحمت یبين عباد یسرج عنايت یاوامر يا مأل األرض اعلموا انّ   ١

لينفق ما عنده  ظهر من فم مشّية الّرحمن یالّذ االديان * لو يجد احد حالوة البيان من سماء مشّية رّبکم مالک

 * من افق العناية و االلطاف کلّها ليثبت امراً من اوامره المشرقة خزآئن االرضولو يکون 

قد تکلّم لسان  * القنن و االتالل یاعالم الّنصر عل و بها تنصب یيمّر عرف قميص یحدود قل من  ٤

المحبوب وجد عرف  لحبيب یطوب یحّباً لجمال یحدود ان اعملوا یمخاطباً لبرّيت یعظمت جبروت یف یقدرت

من شرب رحيق  یشأن ال توصف باالذکار * لعمر یفاحت منها نفحات الفضل عل یالّت من هذه الکلمة

 المشرقة من افق االبداع * یااللطاف اّنه يطوف حول اوامر یاالنصاف من اياد

يشهد بذلک ما  و االقتدار الّرحيق المختوم باصابع القدرة اّنا نّزلنا لکم االحکام بل فتحنا ختم ال تحسبنّ   ٩

 االفکار * یتفکّروا يا اول یقلم الوح نّزل من

البکور و االصال * و عفونا  یمنزل االيات حين الّزوال و ف هلل قد کتب عليکم الّصلوة تسع رکعات  ١

 یوجوهکم شطر المختار * و اذا اردتم الّصلوة ولّوا اّنه لهو االمر المقتدر هللاکتاب  یامراً ف یعّدة اخر

 یالبقآء و مصدر االمر لمن ف و مقبل اهل مدآئن یالمأل االعل مطاف هللاجعله  یالمقّدس الّذ االقدس المقام

 اّنه لهو العزيز العاّلم * قّدرناه لکم یالحقيقة و الّتبيان المقّر الّذ و الّسموات * و عند غروب شمس االرضين

يّتبعوها ولو بامر تنفطر  البيان شمس االحکام لکّل انافق  تحقّق بامره المبرم اذا اشرقت من یءکّل ش  ٩

المحبوب اّنه لمحبوب و مالک  و ال يسئل عّما شآء و ما حکم به افئدة االديان * اّنه يفعل ما يشآء عنه سموات



 

 

ن الّسهام الثبات االحکام بي مطلع هذا البيان اّنه يستقبل بعينيه وجد عرف الّرحمن و عرف یاّن الّذ * االختراع

 الخطاب * لمن اقبل و فاز بفصل یطوب االنام

 ینّزلت ف به من لدن مالک الّرقاب * قد لمن عمل بما امر یطوب یورقة اخر یقد فّصلنا الّصلوة ف  ٩

و ااّل عفا  علم القرآئة له ان يقرء ما نّزل قبلها عنده یمنزل االيات * و الّذ هللامن  صلوة المّيت سّت تکبيرات

 الغّفار * عنه اّنه لهو العزيز هللا

و غيرها البسوا الّسّمور کما تلبسون  و ال ما منع عن الّروح مثل العظام ال يبطل الّشعر صلوتکم  ٥

 هو العزيز العاّلم *ل العلمآء اّنه یالفرقان ولکن اشتبه عل یف یالخّزو الّسنجاب و ما دونهما اّنه ما نه

االّولين * من  رّبکم و رّب آبائکم هللا یمن لد م من اّول البلوغ امراً الّصلوة و الّصو قد فرض عليکم  ٣٣

لکم  هللاقد اذن  * فضالً من عنده اّنه لهو الغفور الکريم عنه هللامن المرض او الهرم عفا  نفسه ضعف یکان ف

لم يجد  يعلم و انتم ال تعلمون * من هللااّن  الکتاب یطاهر و رفعنا عنه حکم الحّد ف یءکّل ش یالّسجود عل

و البلدان  * العالمين یهذا ما حکم به مول العمل یاالطهر االطهر ثّم يشرع ف هللا المآء يذکر خمس مّرات بسم

 منها تحّددت االوقات اّنه لهو المبّين یفليصلّوا بالّساعات و المشاخص الّت و االّيام یطالت فيها اللّيال یالّت

 الحکيم *

اّنه هو الّسميع البصير * قولوا  بالعظمة و االقتدار هللااذا ظهرت اذکروا  قد عفونا عنکم صلوة االيات  ٣٣

 رّب العالمين * یو ما ال ير یرّب ما ير هللالعظمة 

 لهو االمر الحکيم * صلوة المّيت اّنه یحکم الجماعة ااّل ف قد رفع یکتب عليکم الّصلوة فراد  ٣١

خمساً و تسعين  و الّصلوة و لهّن ان يتوّضأن و يسّبحن الّنسآء حين ما يجدن الّدم الّصوم عن هللاقد عفا   ٣١

 انتم من العالمين *  الکتاب ان یو الجمال هذا ما قّدر ف الّطلعة یذ هللازوال سبحان  یال مّرة من زوال

فيها  صلوة سجدة واحدة و اذکروامکان کّل  االسفار اذا نزلتم و استرحتم المقام االمن یو لکم و لهّن ف  ٣٤

 اّنه يکفيه بالحّق اّنه لهو هللاسبحان  عجز يقول یوالموهبة و االفضال و الّذ العظمة و الجالل یذ هللاسبحان 

 یهيکل الّتوحيد و تقولوا ثمان یاتمام الّسجود لکم و لهّن ان تقعدوا عل الغفور الّرحيم * و بعد یالباق یالکاف

سبيل واحد  یو اّنها انتهت ال یسبل الحّق و الهد هللاکذلک يبّين  الملک و الملکوت یذ هللامّرة سبحان  عشرة

 احاطت الّسموات یالموهبة الّت بهذه هللاالفضل العظيم * احمدوا  بهذا هللاالّصراط المستقيم * اشکروا  و هو هذا

 سبقت العالمين * یالّت بهذه الّرحمة هللاو االرضين * اذکروا 

ازل االزال  یتعرفون * لوال المفتاح لکان مکنوناً ف المکنون لو انتم یمفتاح الکنز حبّ  هللا ل قد جعلق  ٣٩

لهو  اشرقت االفاق لو انتم تعلمون * اّن هذا به یو مشرق االشراق الّذ یلمطلع الوح لو انتم توقنون * قل هذا

 محتوم * القضآء المثبت و به ثبت کّل قضآء

و جعلنا الّنيروز عيداً لکم بعد  قد کتبنا عليکم الّصيام اّياماً معدودات قل يا مأل االنشآء یيا قلم االعل  ٣١

و اجعلوا االّيام الّزآئدة عن  * الکتاب من لدن مالک المبدء و المآب کذلک اضآئت شمس البيان من افق اکمالها

الّسنة و الّشهور  الّيام * لذا ما تحّددت بحدودو ا یاللّيال شهر الّصيام اّنا جعلناها مظاهر الهآء بين الّشهور قبل



 

 

و  الفقرآء و المساکين و يهلّلّن و يکّبرّن و يسّبحنّ  ثمّ  یالقرب یيطعموا فيها انفسهم و ذو الهل البهآء ان یينبغ

 یالّصيام کذلک حکم مول یفليدخلّن ف تّمت اّيام االعطآء قبل االمساک يمّجدّن رّبهم بالفرح و االنبساط * و اذا

عنهم فضالً من عنده اّنه لهو  هللاو الحامل و المرضع من حرج عفا  المسافر و المريض یاالنام * ليس عل

 الوّهاب * العزيز

و احکامه و ال  هللاتمّسکوا باوامر * الّزبر و االلواح یف یمن القلم االعل رقمت یالّت هللاهذه حدود   ٣٩

و االوهام * کّفوا انفسکم  ورآئهم بما اّتبعوا الّظنون هللااصول  اخذوا اصول انفسهم و نبذواالّذين  تکونوا من

 الکتاب * یقّدر ف یعن هذا الفضل الّذ یان يمنعکم الهو االفول اّياکم یو الّشرب من الّطلوع ال عن االکل

خمساً و  و يذکر هللا یيقعد مقبالً الثّم وجهه و  کّل يوم يديه یالّدّيان ان يغسل ف اهللب قد کتب لمن دان  ٣٩

 االسمآء بالعظمة و االقتدار * کذلک اعراش یعل یحکم فاطر الّسمآء اذ استو کذلک یابه هللاتسعين مّرة 

 المختار * الواحد هللاتوّضأوا للّصلوة امراً من 

 الّصحآئف و االلواح * یف الغيبة و االفترآء اجتنبوا عّما نهيتم عنه قد حّرم عليکم القتل و الّزنا ثمّ   ٣٥

من  عدد المقت و لالزواج یکتاب الّطآء عل عدد الّزآء منها قّدر لذّرّياتکم من یعل قد قسمنا المواريث  ١٣

 و الکاف و لالّمهات من کتاب الواو عدد الّتآء یو لالبآء من کتاب الّزآء عل عدد الّتآء و الفآء یکتاب الحآء عل

الّرآء و الميم و لمعلّمين  الّشين و لالخوات من کتاب الّدال عدد من کتاب الهآء عدد عدد الّرفيع و لالخوان یعل

 و االسحار * اّنا لّما سمعنا یاللّيال یف یيذکرن یالّذ یالقاف و الفآء کذلک حکم مبّشر من کتاب الجيم عدد

ما يشآء يفعل  یاّنه لهو المقتدر عل یما لهم و نقصنا عن االخر االصالب زدنا ضعف یضجيج الّذّرّيات ف

 بسلطانه کيف اراد *

االيتام و  یبيت العدل ليصرفوها امنآء الّرحمن ف یال من مات و لم يکن له ذّرّية ترجع حقوقهم  ١٣

 ليشکروا رّبهم العزيز الغّفار * االرامل و ما ينتفع به جمهور الّناس

 یالّذّرّية و الثلث ال یيرجع الّثلثان مّما ترکه ال الکتاب یحّدد ف ذّرّية و لم يکن ما دونها عّما له یو الّذ  ١١

 بالعظمة و االجالل * بيت العدل کذلک حکم الغنّي المتعال

و االخت و بناتهما فلهم الّثلثان و ااّل  من ابنآء االخ یمن يرثه و کان له ذو القرب لم يکن له یو الّذ  ١١

و الّثلث  و بعدهّن البنآئهم و ابنآئهّن و بناتهم و بناتهنّ  الت و من بعدهمو االخوال و العّمات و الخا لالعمام

 مالک الّرقاب * هللا یالکتاب من لد یمقّر العدل امراً ف یيرجع ال

المقّر  یاالموال کلّها ال ترجع ینّزلت اسمآئهم من القلم االعل من مات و لم يکن له احد من الّذين  ١٤

 به اّنه لهو المقتدر االّمار * هللافيما امر المذکور لتصرف

االناث و الوّراث اّنه لهو  المخصوصة للّذّرّية من الّذکران دون و جعلنا الّدار المسکونة و االلبسة  ١٩

 الفّياض * یالمعط

اقسموا بينهم بالعدل  هللاکتاب  یوالده و له ذّرّية اولئک يرثون ما البيهم ف اّيام یمات ف یاّن الّذ  ١١

 االحکام من لدن مالک االنام * کذلک ماج بحر الکالم و قذف لئالئ صالخال



 

 

الّشراکة  محلّ  یان يبلغوا رشدهم او ال یليّتجر لهم ال امين یترک ذّرّية ضعافاً سلّموا ما لهم ال یو الّذ  ١٩

 من الّتجارة و االقتراف * ثّم عّينوا لالمين حقّاً مّما حصل

المّيت  و تجهيز االسباب للکفن و الّدفن و حمل و الّديون لو تکون عليه هللاادآء حّق  کّل ذلک بعد  ١٩

 المبدء و المآب * بالعّزة و االعتزاز کذلک حکم مالک

 االسم المخزون الّظاهر الممتنع یالمدلّة عل لن يتغّير الّنه بدء بالّطآء یالمکنون الّذ قل هذا لهو العلم  ١٥

ال  هللاالّرحمن الّرحيم * تلک حدود  عليهم ليشکروا رّبهم هللامن فضل  هذاالمنيع * و ما خّصصناه للّذّرّيات 

مآء الحيوان الهل  هللاحدود  به من مطلع البيان * و المخلصون يرون تعتدوها باهوآء انفسکم اّتبعوا ما امرتم

 و الّسموات * االرضين یو مصباح الحکمة و الفالح لمن ف االديان

 عدد البهآء و ان ازداد یفيه الّنفوس عل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمع کلّ  یعل هللاقد کتب   ١٣

لهم ان يکونوا امنآء  یو ينبغ یو يرون من ال ير یاالعل یّ العل هللا ال بأس و يرون کاّنهم يدخلون محضر

يشاورون  کما هللامصالح العباد لوجه  یو يشاوروا ف االرض کلّها یلمن عل هللااالمکان و وکآلء  الّرحمن بين

 یاّياکم ان تدعوا ما هو المنصوص ف*  المختار کذلک حکم رّبکم العزيز الغفّار امورهم و يختاروا ما هو یف

 االنظار * یيا اول هللااللّوح اّتقوا  

البلدان و زّينوها بما  یاالمکان باسم مالک االديان ف یاالنشآء عّمروا بيوتاً باکمل ما يمکن ف يا مأل  ١٣

الّصدور و  بالّروح و الّريحان اال بذکره تستنير و االمثال * ثّم اذکروا فيها رّبکم الّرحمن لها ال بالّصور یينبغ

 تقّر االبصار *

 یاّنه لهو المعط عنهّن رحمة من عنده هللاالّنسآء عفا  لمن استطاع منکم حّج البيت دون هللاقد حکم   ١١

 الوّهاب *

و االقتراف و امثالها  االشتغال بامر من االمور من الّصنآئع کّل واحد منکم یالبهآء قد وجب عل يا اهل  ١١

و  یّ العش یف و الطافه ثّم اشکروه هللارحمة  یقوم ف الحّق تفکّروا يا هللبها نفس العبادة  و جعلنا اشتغالکم

 یکذلک قض بما ينتفع به انفسکم و انفس غيرکم اشتغلوااوقاتکم بالبطالة و الکسالة و  االشراق * ال تضّيعوا

من يقعد و يطلب  هللاو الّتبيان * ابغض الّناس عند  الحت من افقه شمس الحکمة یالّذ هذا اللّوح یاالمر ف

 االسباب * مسّبب هللا یاالسباب متوّکلين عل تمّسکوا بحبل

الحد ان  من لدن رّبکم العزيز الحکّام * ليس الکتاب هذا ما نهيتم عنه یف یاالياد قد حّرم عليکم تقبيل  ١٤

 العزيز الّتّواب * یتلقآء انفسکم اّنه لهو الغافر المعط هللا یيستغفر عند احد توبوا ال

االيات *  االحزان من الّذين کفروا بمطلع شأن ال تأخذکم یخدمة االمر عل یعل يا عباد الّرحمن قوموا  ١٩

 عنده من الّظنون و االوهام * اختلف الّناس و تمّسک کّل حزب بما ء الوعد و ظهر الموعودلّما جآ

الغّرار * و منهم من  لصدر الجالل قل من انت يا اّيها الغافل الّناس من يقعد صّف الّنعال طلباً  من  ١١

لکم کما تترک العظام  ترکناها ما عندک اّنه من القشور اهللو باطن الباطن قل يا اّيها الکّذاب ت الباطن یيّدع

و الجبال و القنان و  االدغال و الّشواجن یعل هللاو يعبد  الحّق لو يغسل احد ارجل العالم اهللت*  للکالب



 

 

 یحکم به مول لن يقبل ابداً هذا ما یعرف رضآئ حجر و شجر و مدر و ال يتضّوع منه الّشناخيب و عند کلّ 

و المشّقات و لم  له و حمل الّرياضات هللاما احلّه  جزآئر الهند و منع عن نفسه یاعتزل ف االنام * کم من عبد

کان امل  یالمآل الّذ االمال و ال تحرموا انفسکم عن هذا االيات * ال تجعلوا االعمال شرک منزل هللايذکر عند 

ا االلواح لتعرفوا ما هو اقرئو یبقبول یءو علّق کّل ش یرضآئ ازل االزال * قل روح االعمال هو یالمقّربين ف

و  صدر االمکان یسرير العقيان ف یحّق له ان يقعد عل یفاز بحبّ  العزيز الوّهاب * من هللاکتب  یف المقصود

 مالک االديان * هللا یالّتراب اّنه يستعيذ منه ال یمنع عنه لو يقعد عل یالّذ

الّرجوع ان تاب اّنه  یبان يؤّيده عل هللاکّذاب مفتر  نسئل  قبل اتمام الف سنة کاملة اّنه امراً  یمن يّدع  ١٩

هذه االية او يفّسرها  يرحمه اّنه شديد العقاب * من يأّول ما قال يبعث عليه من ال یاصّر عل هو الّتّواب و ان

بعوا ما و ال تتّ  هللاسبقت العالمين * خافوا  یالّت و رحمته هللاالّظاهر اّنه محروم من روح  یبغير ما نّزل ف

يا  يرتفع الّنعاق من اکثر البلدان اجتنبوا ما يأمرکم به رّبکم العزيز الحکيم * سوف عندکم من االوهام اّتبعوا

هذا المنظر المنير  یالّسّر و ف ارض یالعراق و ف یاخبرناکم به اذ کّنا ف قوم و ال تّتبعوا کّل فاجر لئيم * هذا ما

* 

 ینصرة امر یعل ال تضطربوا قوموا یو سترت سمآء هيکل یجمالاالرض اذا غربت شمس  يا اهل  ١٩

يقوم  یعرفن و ننصرکم بالحّق اّنا کّنا قادرين * من کّل االحوال یالعالمين * اّنا معکم ف بين یو ارتفاع کلمت

 * جنود الّسموات و االرضين بقيام ال تقعده یخدمت یعل

و لو کان کنوز الّدنيا  العليم الحکيم * و نبذوا ما عندهم هللا یلنيام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب ا اّن الّناس  ١٥

االمکان و ما اّطلع  یلوح ما ظهر ف یعنده علم الغيب ف بکلمة من عنده کذلک ينّبئکم من کلّها ليذکرهم موالهم

ارتفع ندآئه  یالّذ یالور یشأن ال يرون مول یعل یالهو قد اخذهم سکر ين *العالم یعل به ااّل نفسه المهيمنة

 * ال اله ااّل انا العزيز الحکيم من کّل الجهات

العليم الخبير * قل  االشراق يملکه غيرکم کذلک يخبرکم یو ف یّ العش یال تفرحوا بما ملکتموه ف قل  ٤٣

اّيام حيوتکم کما تمّر  الّرحمن لو انتم من المنصفين * تمرّ  یعندکم من قرار او وفآء ال و نفس هل رأيتم لما

اعصارکم  تفکّروا يا قوم اين اّيامکم الماضية و اين * بساط االّولين یبساط عّزکم کما طو یاالرياح و يطو

عّزة االعّزآء و ال  یال تبق یلعمر*  ذکره الحکيم یو الوقات صرفت ف هللا الّيام مضت بذکر یالخالية طوب

القدير * ال ينفع  اّنه لهو المقتدر العزيز بکلمة من عنده الکلّ  یاالغنيآء و ال شوکة االشقيآء سيفن زخارف

اّيام رّبهم  یينتبهون و ال يجدون ما فات عنهم ف من االثاث و ما ينفعهم غفلوا عنه سوف الّناس ما عندهم

 العرش اال اّنهم من المّيتين * یينفقون ما عندهم لتذکر اسمآئهم لد العزيز الحميد * لو يعرفون

نفسه  یعن خلفه ير القّيوم و اذا سمع صوت الّنعال یاسم العلوم و بها منع عنالّناس من غّرته  من  ٤٣

صرير  الجحيم * قل يا معشر العلمآء اما تسمعون اسفل یاّنه لف اهللاين هو يا اّيها المردود ت اکبر من نمرود قل

ام اهوآئکم دعوا اصن یعل م اعتکفتم یال یالمشرقة من االفق االبه و اما ترون هذه الّشمس یاالعل یقلم

 موالکم القديم * هللا یو توّجهوا ال االوهام



 

 

يتصّرف فيها ااّل بعد اذن  مظهر االيات ليس الحد ان هللا یال قد رجعت االوقاف المختّصة للخيرات  ٤١

البالد  یامره ف بيت العدل ان تحّقق یو من بعدهم ال االغصان یو من بعده يرجع الحکم ال یمطلع الوح

اهل البهآء  یمن لدن مقتدر قدير * و ااّل ترجع ال هذا االمر و فيما امروا به یالمرتفعة ف البقاع یليصرفوها ف

و  اللّوح اولئک اوليآء الّنصر بين الّسموات هذا یف هللاو ال يحکمون ااّل بما حکم  الّذين ال يتکلّمون ااّل بعد اذنه

 الکتاب من لدن عزيز کريم * یاالرضين * ليصرفوها فيما حّدد ف

 یو الّتنّبه عل تلک الحالة یامراً بين االمرين هو الّتذّکر ف المصآئب و ال تفرحوا ابتغوا یال تجزعوا ف  ٤١

 کذلک ينّبئکم العليم الخبير * العاقبة یما يرد عليکم ف

من لدن  ضيات الّطبيعةمقت یاليات لمن ينظر ال ذلک یبالّشعر و ف هللارؤسکم قد زّينها  ال تحلقوا  ٤٤

 العالمين * یاالذان هذا ما حکم به مول ان يتجاوز عن حدّ  یالحکيم * و ال ينبغ مالک البرّية اّنه لهو العزيز

يعرف بها لئاّل تقبله مدن  جبينه عالمة یالّثالث فاجعلوا ف یو ف و الحبس یالّسارق الّنف یقد کتب عل  ٤٩

رحيم * اّنا رّبيناکم بسياط  اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق هللادين  یالّرأفة فاّياکم ان تأخذکم  و دياره هللا

لو تعرفون ما اردناه لکم  یاالبآء ابنآئهم لعمر یلمقاماتکم کما يربّ  و االحکام حفظاً النفسکم و ارتفاعاً  الحکمة

 المقّدس العزيز المنيع * المقّدسة لتفدون ارواحکم لهذا االمر من اوامرنا

الّصحاف و  یعليه اّياکم ان تنغمس اياديکم ف الّذهب و الفّضة ال بأس یيستعمل اوان من اراد ان  ٤١

 ملکوته الممتنع یاداب اهل الّرضوان ف یاللّطافة اّنه اراد ان يراکم عل یاقرب ال الّصحان خذوا ما يکون

 یانفسکم و اهل الفردوس و الّذ ما تکرهه یاالحوال لئاّل تقع العيون عل کلّ  یالمنيع * تمّسکوا باللّطافة ف

 العزيز الکريم * عنه اّنه لهو هللاو ان کان له عذر يعفو  * الحين یتجاوز عنها يحبط عمله ف

خّص  ملکوت االنشآء قد یيفعل ما يشآء ف اّنه لمظهر یالعصمة الکبر یشريک ف ليس لمطلع االمر  ٤٩

حجب  یف قد کان مستوراً  هللاالمنيع * هذا امر  نصيب من هذا الّشأن العظيمالحد  هذا المقام لنفسه و ما قّدر هللا

 الکتاب و کانوا من الغافلين * و به خرقنا حجاب الّذين ما عرفوا حکم هذا الّظهور یالغيب اظهرناه ف

ما امر به  ترک یو الّذ اللّوح یو الخّط و دونهما عّما حّدد ف کّل اب تربية ابنه و بنته بالعلم یکتب عل  ٤٩

 یاّنا جعلناه مأو بيت العدل یان کان غنّياً و ااّل يرجع ال يأخذوا منه ما يکون الزماً لتربيتهما فلالمنآء ان

 یو رحمت یو عنايت یعليه بهآئ یاحد ابنآئ یکاّنه ربّ  ابنه او ابناً من االبنآء یربّ  یاّن الّذ*  الفقرآء و المساکين

 سبقت العالمين * یالّت

مّرة  تسعة مثاقيل من الّذهب و ان عادا یبيت العدل و ه یدية مسلّمة ال لکّل زان  و زانية هللاقد حکم   ٤٥

 * قّدر لهما عذاب مهين یاالخر یو ف یاالول یما حکم به مالک االسمآء ف عودوا بضعف الجزآء هذا یاخر

اّنه لهو الّتّواب العزيز  اّنه يغفر لمن يشآء و ال يسئل عّما شآء هللا یبمعصية فله ان يتوب و يرجع ال یمن ابتل

 الحميد *

الّصباح باسم فالق  هذا یالّسلسال خذوا اقداح الفالح ف ان تمنعکم سبحات الجالل عن زالل هذا اّياکم  ٩٣

 بذکره العزيز البديع * االصباح ثّم اشربوا



 

 

و الوقار افرحوا  يخرجکم االصغآء عن شأن االدب اّياکم ان اصغآء االصوات و الّنغمات اّنا حلّلنا لکم  ٩٣

 یلعروج االرواح ال عقول المقّربين * اّنا جعلناه مرقاة به تولّهت االفئدة و انجذبت یالّذ االعظم یبفرح اسم

 اعوذ ان تکونوا من الجاهلين * یانّ  یال تجعلوه جناح الّنفس و الهو یاالفق االعل

ليصرفوا ما اجتمع عندهم  رجاله بالعدل الخالص یالعدل و نوص مقرّ  یالّديات کلّها الارجعنا ثلث  قد  ٩١

 مملکته و احفظوهم عن الّذئاب یف هللاامروا به من لدن عليم حکيم * يا رجال العدل کونوا رعاة اغنام  فيما

 االمين * ابنآئکم کذلک ينصحکم الّناصح الّذين ظهروا باالثواب کما تحفظون

غربت ارجعوا  مشرقة من افق هذه الّسمآء و اذا مادامت الّشمس هللا یفارجعوه ال امر یاختلفتم ف اذا  ٩١

و سکنت  یملکوت ظهور ال يأخذکم االضطراب اذا غاب العالمين * قل يا قوم یاّنه ليکف ما نّزل من عنده یال

 الفرد الخبير * و نراکم هللاااّل  ما اّطلع بها یحکمة اخر یغيبت یلحکمة و ف یظهور یاّن ف یبيان امواج بحر

 و قبيل من الملئکة المقّربين * یبجنود من المأل االعل ینصرة امر یو ننصر من قام عل یاالبه یافق من

اخذتها حالوة بيان رّبکم  االحجار االنهار العذبة الّسآئغة بما الحّق قد انفجرت من اهللاالرض ت يا مأل  ٩٤

کذلک يأمرکم مالک  طيروا بقوادم االنقطاع فوق االبداع الغافلين * دعوا ما عندکم ثمّ من  المختار و انتم

 بحرکة قلمه قلّب العالمين * یاالختراع الّذ

يأمرکم رّبکم مالک االسمآء ال و  قلم یّ و هل علمتم من ا یاالبه افق يناديکم رّبکم یّ تعرفون من ا هل  ٩٩

 شأن يهتّز منه یاهتزاز الکلمة عل شطر المحبوب و اخذکم یبالقلوب ال لو عرفتم لترکتم الّدنيا مقبلين یعمر

 یعند فضالً من یامطار مکرمت یعنايت الّصغير * کذلک هطلت من سمآء العالم االکبر و کيف هذا العالم

 لتکونوا من الّشاکرين *

لکّل مقدار دية معّينة اّنه  باختالف مقاديرهما و حکم الّدّيان الّشجاج و الّضرب تختلف احکامها و اّما  ٩١

 العليم * یوعداً من عندنا اّنه لهو الموف العزيز المنيع * لو نشآء نفّصلها بالحقّ  لهو الحاکم

بين القلوب ولو باسباب  اراد ان يؤلّف هللاواحدة ولو بالمآء اّن  کّل شهر مّرة یقد رقم عليکم الّضيافة ف  ٩٩

 و االرضين * الّسموات

قلم  اليد و االرکان للبدن کذلک يعظکم یف کونوا کاالصابع یشئونات الّنفس و الهو تفّرقکماّياکم ان   ٩٩

 ان انتم من الموقنين * یالوح

عن العالمين * لن تضّرنا  يأمرکم بما ينفعکم بعد اذ کان غنّياً  و الطافه اّنه هللارحمة  یفانظروا ف  ٩٥

 بصير * يشهد بذلک کّل عالم هللالوجه  کما ال تنفعنا حسناتکم اّنما ندعوکم ّيئاتکم  س

الخبير  لکم ولو تجدونه ميتاً اّنه لهو العليم اذاً يحّل ما امسکن هللاالّصيد اذکروا  یاذا ارسلتم الجوارح ال  ١٣

الّظهور  کّل االمور کذلک يأمرکم مطلع یف صراط العدل و االنصاف یکونوا عل ذلک ی* اّياکم ان تسرفوا ف

 العارفين *ان انتم من 

عن العالمين  یّ اّنه لهو الغن اموال الّناس یو ما قّدر لهم حّقاً ف یالقرب یذو یقد امرکم بالموّدة ف هللا انّ   ١٣

* 



 

 

القدرة و االقتدار ثّم  یباياد هللانفساً عامداً فاقتلوه خذوا سنن  احرق بيتاً متعّمداً فاحرقوه و من قتل من  ١١

 ما يريد * یالکتاب اّنه لهو الحاکم عل یحبساً ابدّياً ال بأس عليکم ف  تحکموا لهما سنن الجاهلين * و ان اترکوا

 بواحدة من االمآء استراحت نفسه اقتنع یتجاوزوا عن االثنتين و الّذ عليکم الّنکاح اّياکم ان هللاقد کتب   ١١

يا قوم  بالحّق مرقوماً * تزّوجوا یقلم الوح ال بأس عليه کذلک کان االمر من و نفسها و من اّتخذ بکراً لخدمته

 النفسکم معيناً * عليکم اّتخذوه یهذا من امر یعباد بين یليظهر منکم من يذکرن

يأمرکم بالبّر و  یو الفحشآء اّتبعوا مالک االشيآء الّذ یال تّتبعوا انفسکم اّنها الّمارة بالبغ يا مأل االنشآء  ١٤

اّنه ليس مّنا و نحن  االرض بعد اصالحها و من افسد یاّياکم عن تفسدوا فالعالمين غنّياً *  اّنه کان عن یالّتقو

 مشهوداً * بالحقّ  یکان االمر من سمآء الوح برءآء منه کذلک

االبوين  والوداد و اّتحاد العباد لذا علّقناه باذن برضآء الّطرفين اّنا لّما اردنا المحّبة البيان یاّنه قد حّدد ف  ١٩

 و کذلک کان االمر مقضّياً * یاخر الّضغينة و البغضآء و لنا فيه مآرب بينهمبعدهما لئاّل تقع 

 من الفّضة و یاالبريز و للقر للمدن تسعة عشر مثقاالً من الّذهب ال يحقّق الّصهار ااّل باالمهار قد قّدر  ١١

 یعّزمسطوراً * و الّذبال و تسعين مثقاالً کذلک کان االمر  الّزيادة حّرم عليه ان يتجاوز عن خمسة من اراد

کّل  یعل هللاو کان  من يشآء باسباب الّسموات و االرض یالکتاب اّنه يغن یخير له ف یاالول اقتنع بالّدرجة

 قديرا * یءش

 یو وف یاّية مّدة اراد ان ات یف من وطنه ان يجعل ميقاتاً لصاحبته لکّل عبد اراد الخروج هللاقد کتب   ١٩

فله ان يخبر  یّ اعتذر بعذر حقيق من قلم االمر مکتوباً * و ااّل ان مواله و کان من المحسنيناّنه اّتبع امر  بالوعد

 اشهر معدودات و بعد اکمالها و ان فات االمران فلها ترّبص تسعة غاية الجهد للّرجوع اليها یو يکون ف قرينته

 کلّ  و ال تّتبعوا یالّصابرين اعملوا اوامرو  و ان صبرت اّنه يحّب الّصابرات اختيار الّزوج یال بأس عليها ف

العباد  تأخذ المعروف اّنه اراد االصالح بين الخبر حين ترّبصها لها ان یو ان ات * اللّوح اثيماً  یمشرک کان ف

 و کان الوعد مأتّياً * و ان اتاها خبر االمر یبه العناد بينکم کذلک قض و االمآء اّياکم ان ترتکبوا ما يحدث

اذا مضت اشهر معدودات لها االختيار فيما  البيت یبالعدلين لها ان تلبث ف القتل و ثبت بالّشياع او الموت او

 االمر قوّياً * یکان عل تختار هذا ما حکم به من

لعّل تسطع بينهما رآئحة  يطلّقها و له ان يصبر سنة کاملة بينهما کدورة او کره ليس له ان و ان حدث  ١٩

بعد  عّما عملتم هللاحکيماً * قد نهاکم  یءکّل ش یالّطالق اّنه کان عل یف ما فاحت فال بأس و ان کملت و المحّبة

طلّق له  یمن قلم االمر مسطوراً * و الّذ لوح کان یلتکونوا من الّشاکرين ف طلقات ثلث فضالً من عنده

الفصل  ذا استحصنت تحقّقلم تستحصن و ا انقضآء کّل شهر بالموّدة و الّرضآء ما الّرجوع بعد یاالختيار ف

باالجالل  لوح الجالل یمن مطلع الجمال ف ااّل بعد امر مبين کذلک کان االمر االمر یبوصل اخر و قض

 مرقوماً *



 

 

 یکاملة و يرجعها ال االختالف فله ان يؤتيها نفقة سنة و سافرت معه ثّم حدث بينهما سافر یو الّذ  ١٥

محلّها اّن رّبک يحکم کيف  یالّسبيل ليبلّغها ال یو ما تحتاج به ف امين خرجت عنه او يسلّمها بيد یالمقّر الّذ

 العالمين محيطاً * یبسلطان کان عل يشآء

 *نّير االمر من افق العدل مشهوداً  النفقة لها اّيام ترّبصها کذلک کان طلّقت بما ثبت عليها منکر یو الّت  ٩٣

من  یسيفن یيا قوم بالّروح و الّريحان لعمر الّطالق عاشرواو ابغض الفصل و  احّب الوصل و الوفاق هللااّن  

 اصلحوا ذات بينکم ثمّ  یيا عباد  *ما اقول شهيداً  یعل هللاالّطّيب و کان  هو العمل یاالمکان و ما يبق یف

 و ال تّتبعوا جّباراً شقّياً * یاستمعوا ما ينصحکم به القلم االعل

کان  یهذا الّصراط الّذ و سننه ثّم اسلکوا هللااّتبعوا حدود  غّرت قوماً قبلکمتغّرّنکم الّدنيا کما  اّياکم ان  ٩٣

 الحّق يذکرهم المأل یخيرة الخلق لد اولئک من یو اّتخذوا الّتقو یو الغو یممدوداً * اّن الّذين نبذوا البغ بالحقّ 

 مرفوعاً * هللاباسم  کان یو اهل هذا المقام الّذ یاالعل

کان االمر من قلم  کذلک هللالوح  یعبداً نهياً ف یيشتر بيع االمآء و الغلمان ليس لعبد ان قد حّرم عليکم  ٩١

اّنه ال اله ااّل هو اّنه کان  یاحد کّل ارّقآء له و ادآّلء عل یعل مسطوراً * و ليس الحد ان يفتخر العدل بالفضل

 حکيماً * یءکّل ش یعل

العرش  یلد رضاه اّنه من اهل البهآء قد کان یفاز بالعمل ف یاالعمال و الّذ زّينوا انفسکم بطراز  ٩١

 یاکثر االلواح من لد یبالحکمة و البيان کذلک امرتم ف مالک البرّية باالعمال الحسنة ثمّ  انصروا مذکوراً *

کتاب  یهذا ما نهيتم عنه ف احد و ال يقتل نفس نفساً  یاحد عل ما اقول عليماً * ال يعترض یکان عل الّرحمن اّنه

 * العرش کبيراً  یخطأ قد کان لد بروح من عنده اّن هذا هللااحياه  سرادق العّز مستوراً * اتقتلون من یکان ف

العرفان  الحّق سبيالً * لّما ظهرت جنود یالّظلم و الّطغيان ثّم اّتخذوا ال یباياد هللاو ال تخربوا ما بناه  هللااّتقوا 

الّسبحان  رضوان کان من نفس یف االديان ااّل من اراد ان يشرب کوثر الحيوان برايات البيان انهزمت قبآئل

 موجوداً *

و الّريحان و ال  البرّية اشکروه بالّروح یعنده عل مآء الّنطفة رحمة من یبالّطهارة عل هللاقد حکم   ٩٤

 یيؤّيدکم بسلطان کان عل هکّل االحوال انّ  یخدمة االمر ف یمطلع القرب بعيداً * قوموا عل تّتبعوا من کان عن

 االوساخ هذا ما حکم به من کان من ثيابکم اثار یشأن ال ير یعل محيطاً * تمّسکوا بحبل اللّطافة العالمين

لم  یالّذ الّرحيم * طّهروا کّل مکروه بالمآء عذر ال بأس عليه اّنه لهو الغفور له یالطف من کّل لطيف * و الّذ

البرّية هذا ما  اخر کونوا عنصر اللّطافة بين یءاو بش تغّير بالهوآء یتستعملوا المآء الّذ يتغّير بالّثلث اّياکم ان

 الحکيم * اراد لکم موالکم العزيز

الغفور  اّنه لهو هللاموهبة من  یملل اخر دون الّطهارة عن کّل االشيآء و عن حکم هللاو کذلک رفع   ٩٩

االمکان باسمآئنا  یمن ف یالّرضوان اذ تجلّينا عل اّول یة فبحر الّطهار یاالشيآء ف الکريم *  قد انغمست

و تبلّغوا امر رّبکم الّرحمن  العالمين * لتعاشروا مع االديان احاط یالّذ یالعليا هذا من فضل و صفاتنا یالحسن

 العارفين * الکليل االعمال لو انتم من هذا



 

 

و  هللااالوساخ المنجمدة و دونها اّتقوا  و کيف و تغسيل ما تغّبر من الغبار یو حکم باللّطافة الکبر  ٩١

 * و يجتنب عنه مأل عالون هللا یال کسآئه وسخ اّنه ال يصعد دعآئه یف یير یکونوا من المطّهرين * و الّذ

رّبکم  ال اّول له ليتضّوع منکم ما اراد یمن االّول الّذ هللاهذا ما احّبه  استعملوا مآء الورد ثّم العطر الخالص

 العزيز الحکيم *

 یالعلوم ما ينفعکم ال ما ينته الکتب و اذّناکم بان تقرئوا من البيان من محو یعنکم ما نّزل ف هللاقد عفا   ٩٩

 انتم من العارفين * الکالم هذا خير لکم ان یالمجادلة ف یال

و توّجهوا بقلوب نورآء  هللاالمهيمن القّيوم * ااّل تعبدوا ااّل  هللالمالک و الملک  یالملوک قد ات يا معشر  ٩٩

 ما عندکم لو انتم تعرفون * مالک االسمآء هذا امر ال يعادله وجه رّبکم یال

 یلم يحصها ااّل لوح یو تمنعون انفسکم عن العوالم الّت نراکم تفرحون بما جمعتموه لغيرکم اّنا  ٩٥

طّهروا قلوبکم عن ذفر الّدنيا  * لکم لو انتم تعلمون یال ينبغ المآل هذا شغلتکم االموال عن المحفوظ * قد

 یو ناحت القبآئل ااّل من نبذ الور به ظهرت الّزالزل یو الّسمآء الّذ ملکوت رّبکم فاطر االرض یال مسرعين

 لوح مکنون * یو اخذ ما امر به ف

به سّجرت البحور * قل  یالّذ الوصال من هذا القدحو شرب زالل  هذا يوم فيه فاز الکليم بانوار القديم  ٩٣

هلّموا و تعالوا يا ابنآء الغرور *  من الملکوت یالّظهور و الّروح يناد الحّق اّن الّطور يطوف حول مطلع اهللت

 هللاالواح  یو ظهر ما هو المکتوب ف الوعد یو صاح الّصهيون قد ات شوقاً للقآئه هللايوم فيه سرع کوم  هذا

 العزيز المحبوب * یالمتعال

من لدن مالک  المنظر االنور و ظهر کّل امر مستتر یالملوک قد نّزل الّناموس االکبر ف يا معشر  ٩٣

 امر محتوم * الّساعة و انشّق القمر و فّصل کلّ  به اتت یالقدر الّذ

القّيوم *  نفسه المهيمن یالّطراز و يدعوکم ال المماليک قد ظهر المالک باحسن يا معشر الملوک انتم  ٩١

المقصود  خدمة یعن فاطر الّسمآء قوموا عل عن مشرق الّظهور او تحجبکم الّدنيا اّياکم ان يمنعکم الغرور

 کان و ما يکون * عنده و جعلکم مظاهر القدرة لما خلقکم بکلمة من یالّذ

بذلک ملکوت  لمنظر البهآء يشهدالقلوب * اّنها  ممالککم بل جئنا لتصّرف ینتصّرف ف ال نريد ان اهللت  ٩١

المقام المحمود * دعوا  اعرض عن الّدنيا کلّها و کيف هذا اّتبع مواله اّنه یتفقهون * و الّذ االسمآء لو انتم

 الجبروت لو انتم تعلمون * يشهد بذلک مالک یاالخرة و االول یالملکوت هذا ما ينفعکم ف یاقبلوا ال البيوت ثمّ 

اصحاب الّسفينة الحمرآء  اّنه من یو انقطع عن سوآئ یمملکت یف ینصرة امر یلملک قام عل یطوب  ٩٤

 یالمهيمن عل یبمفاتيح اسم يعّزروه و يوقّروه و ينصروه ليفتح المدن لکّل ان یالهل البهآء ينبغ هللا جعلها یالّت

االنشآء و رأس الکرم لجسد  البصر للبشر و الغّرة الغّرآء لجبين ممالک الغيب و الّشهود * اّنه بمنزلة یمن ف

 و الّنفوس * انصروه يا اهل البهآء باالموال العالم

و ما سئلت  مررت یقصدت المسجد االقص سجن عکّآء اذ یمطلع نور االحدّية ف يا ملک الّنمسة کان  ٩٩

نبذت المذکور اذ ظهر  و انت یجعلناه مقبل العالم لذکر بيت و فتح کّل باب منيف * قد عنه بعد اذ رفع به کلّ 



 

 

بالفرع غافالً عن االصل اّن  کّل االحوال و وجدناک متمّسکاً  یرّبک و رّب العالمين * کّنا معک ف هللابملکوت 

 و ال تعرفنا امام وجهک افتح البصر االحزان بما رأيناک تدور السمنا ما اقول شهيد * قد اخذتنا یعل رّبک

اللّميع  الّنور المشرق من هذا االفق یو االّيام و تر یاللّيال یتدعوه ف من لتنظر هذا المنظر الکريم * و تعرف

* 

القديم * اّياک ان  الفرد یاّنه ال اله ااّل انا الباق * الّندآء من هذا الهيکل المبين قل يا ملک برلين اسمع  ٩١

 یينصحک القلم االعلکذلک  یعن مالک العرش و الّثر یالهو عن مطلع الّظهور او يحجبک يمنعک الغرور

انتبه و التکن  منک مقاماً اين هو و ما عنده کان اعظم منک شأناً و اکبر لهو الفّضال الکريم * اذکر من اّنه

لذا اخذته الّذلّة من کّل   *ورد علينا من جنود الّظالمين ورآئه اذ اخبرناه بما هللانبذ لوح  من الّراقدين * اّنه

 و امثالک الّذين سّخروا البالد یعظيم * يا ملک تفکّر فيه و ف راب بخسرانالتّ  یان رجع ال یال الجهات

 اعتبر و کن من المتذّکرين * القبور یالّرحمن من القصور ال العباد قد انزلهم یحکموا عل

علينا منکم يا معشر  و نصبر کما صبرنا بما ورد هللالوجه  ا ننصحکممما اردنا منکم شيئاً انّ  اّنا  ٩٩

 الّسالطين *

انا  غصن البقآء اّنه ال اله ااّل  یعل فيها اسمعوا ما تغّن به الورقآء يا ملوک امريقا و رؤسآء الجمهور  ٩٩

الّسمآء کذلک  و رأسه باکليل ذکر رّبکم فاطر یهيکل الملک بطراز العدل و الّتق الغفور الکريم * زّينوا یالباق

الوجود  به ابتسم ثغر یالمحمود الّذ هذا المقام یقد ظهر الموعود ف * االسمآء من لدن عليم حکيم يأمرکم مطلع

 ان انتم من العارفين * يا معشر لکم عّما تطلع الّشمس عليها اّن لقآئه خير هللااغتنموا يوم  من الغيب و الّشهود

العدل و  یباياد وا الکسيرالّناطق العليم * اجبر مطلع الکبريآء اّنه ال اله ااّل انا االمرآء اسمعوا ما ارتفع من

 الحکيم * الّظالم بسياط اوامر رّبکم االمر کّسروا الّصحيح

الغافلين * يا اّيتها الّنقطة  ام کنتم من یسکر الهو بينکم صوت البوم ءاخذکم يا معشر الّروم نسمع  ٩٥

بها المأل  شأن ناح یعلفيک نار البغضآء  الّظلم و اشتعلت یّ عليک کرس البحرين قد استقرّ  یشاط یف الواقعة

الّنور و  یو الّظالم يفتخر عل العاقل یالجاهل يحکم عل فيک یرفيع * نر یّ حول کرس و الّذين يطوفون یاالعل

و ما فيک  البرّية و تنوح البنات و االرامل و ربّ  یالّظاهرة سوف تفن غرور مبين * اغّرتک زينتک یف اّنک

 * ينّبئک العليم الخبير من القبآئل کذلک

و  یالجزآء و لک مّرة اخر بالّدمآء بما سّل عليک سيوف نهر الّرين قد رأيناک مغّطاة یيا شواط  ٥٣

 عّز مبين * یعل حنين البرلين ولو اّنها اليوم نسمع

 یيبارک سريرک بالّذ مطلع فرح العالمين * لو يشآء هللاقد جعلک  یءمن ش یال تحزن يا ارض الّطاء  ٥٣

 بالفرح و االنبساط اال اّنه من الّذئاب اّنه يواجه اهل البهآء تفّرقت من یالّت هللاو يجمع اغنام  يحکم بالعدل

 کّل حين * یاالمر ف ملکوت یو بهآء من ف هللابهآء الحّق عليه یجوهر الخلق لد

به الح نّير  یاالسم الّذ فيک مطلع الّظهور و سّميت بهذا افق الّنور بما ولد هللاجعلک  بما یافرح  ٥١

 و اشرقت الّسموات و االرضون * الفضل



 

 

 بفضل یالعليم المحيط * اطمئنّ  عليک جمهور الّناس اّن رّبک لهو سوف تنقلب فيک االمور و يحکم  ٥١

 یاالمر ف یبعد االضطراب کذلک قض االلطاف سوف يأخذک االطمينان رّبک اّنه ال تنقطع عنک لحظات

 کتاب بديع *

ليوم فيه تنصب رايات  یالمتعال طوب یّ ذکر رّبک الغن یف نسمع فيک صوت الّرجال الخآء يا ارض  ٥٤

 و ينوح المشرکون * هللايومئذ يفرح المخلصون بنصر  یاالبه یملکوت االنشآء باسم یف االسمآء

 القلوب * یو توّجهوا ال العباد دعوا لهم ما عندهم یعل الّذين يحکمون یان يعترض عل ليس الحد  ٥٩

االنام بطراز االحکام  من لدن مالک القدم و زّين هياکل االمم ما امرت به یاالعظم رّش عل يا بحر  ٥١

 القلوب و تقّر العيون * بها تفرح یالّت

فاطر االرض و الّسمآء اّياکم يا قوم ان  هللمائة مثقال من الّذهب فتسعة عشر مثقاالً  تملّک یو الّذ  ٥٩

الّسموات و  یاذ کّنا غنّياً عنکم و عن کّل من ف العظيم * قد امرناکم بهذا بعد انفسکم عن هذا الفضل تمنعوا

اراد تطهير  العالم الخبير * قل بذلک هللاااّل  لحکم و مصالح لم يحط بها علم احد ذلک یاالرضين * اّن ف

 یيا قوم ال تخونوا ف * الکريماّنه لهو الفّضال العزيز  هللامقامات ال يدرکها ااّل من شآء  یاموالکم و تقّربکم ال

 هللا هذا اللّوح المنيع * من خان یو ف االلواح یاالمر ف یکذلک قض و ال تصّرفوا فيها ااّل بعد اذنه هللاحقوق 

القديم * اّنه  الباذل یعطآء رّبه الفّياض المعط امر ينزل عليه البرکة من سمآء عمل بما یيخان بالعدل و الّذ

االفراح کذلک يذّکرکم من  یّ اذا طارت االرواح و طويت زراب ونه اليوم سوف يعرفه القومال تعرف اراد لکم ما

 لوح حفيظ * عنده

رّب  یو ما ال ير یرّب ما ير هللاامنوا و سئلوا فيها  من الّذين یالعرش عرآئض شتّ  یقد حضرت لد  ٥٩

 یف يعملون * و کذلک سئلنا من قبل باحکام رّبهملعّل الّناس  نّزلنا اللّوح و زّيّناه بطراز االمر العالمين * لذا

تلک االّيام لذا  یف ضرت کتب من انفس معدوداتح ان یالقلم حکمة من لدّنا ال سنين متواليات و امسکنا

 به القلوب * یبما تحي اجبناهم بالحقّ 

 لقسطاس الحّق بين الخلق قداّنه  بما عندکم من القواعد و العلوم هللامعشر العلمآء ال تزنوا کتاب  قل يا  ٥٥

 * ظم و اّنه بنفسه لو انتم تعلموناالع يوزن ما عند االمم بهذا القسطاس

کّل اصيل و  یو االشراق و ف یّ العش یدعوتموه ف یالّذ الّنکم ما عرفتم یعليکم عين عنايت یتبک  ٣٣٣

 یسدرة المنته یفيها تناد یالحمرآء الّتالمبارکة  البقعة یبوجوه بيضآء و قلوب نورآء ال بکور * توّجهوا يا قوم

 القّيوم * اّنه ال اله ااّل انا المهيمن

مضمار  یف ميدان المکاشفة و العرفان او يجول یف یاحد منکم ان يستّن مع يا معشر العلمآء هل يقدر  ٣٣٣

 ب *وجه رّبکم العزيز المحبو الّرحمن کّل من عليها فان  و هذا یالحکمة و الّتبيان ال و ربّ 

 ظهر کّل امر مکنون * به یاحتجبتم بها عن مشرقها الّذ اّنا قّدرنا العلوم لعرفان المعلوم و انتم يا قوم  ٣٣١

 المقام المحمود * یو اقبلتم ال الکالم لنبذتم االنام و ما عندهم منه اشرقت شمس یاالفق الّذ لو عرفتم



 

 

صاحت الّصخرة و نادت الّسدرة  به یتعقلون * هذا لهو الّذانتم  هذه لسمآء فيها کنز اّم الکتاب لو قل  ٣٣١

 الملک العزيز الودود * هللالملک  االرض المبارکة یالّطور المرتفع عل یعل

اّنه خير لکم  یّ االبد هللا یال یّ االمّ  المباحث اسمعوا ما يدعوکم به هذا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا اّنا  ٣٣٤

 االرض لو انتم تفقهون * یکنز ف عّما

 العليا و کان من هللاحّرف کلمة  و يخرجه عن الّظاهر اّنه مّمن یالوح يأّول ما نّزل من سمآء یاّن الّذ  ٣٣٩

 کتاب مبين * یاالخسرين ف

و تنظيف ابدانکم بما  کّل اسبوع یمآء يحيط هياکلکم ف یف کتب عليکم تقليم االظفار و الّدخول قد  ٣٣١

ادخلوا مآء بکراً و المستعمل  * امرتم به من لدن عزيز عظيم قبل اّياکم ان تمنعکم الغفلة عّما من استعملتموه

 وجد رآئحتها المنتنة قبل وروده فيها خزآئن حّمامات العجم من قصدها ال يجوز الّدخول فيه اّياکم ان تقربوا منه

ذلک و ک* و الغسلين ان انتم من العارفين بالّصديدالّصاغرين * اّنه يشبه  تجّنبوا يا قوم و ال تکونّن من

ليتضّوع  االرض ینراکم مظاهر الفردوس ف و کونوا من المقّدسين * اّنا اردنا ان حياضهم المنتنة اترکوها

الّدخول اّنه  و يغسل به بدنه خير له و يکفيه عن يصّب عليه المآء یالمقّربين * و الّذ فرح به افئدةتمنکم ما 

 الّشاکرين * االمور فضالً من عنده لتکونوا من يسّهل عليکماراد ان 

االمکان و ال  حکم الغلمان اّتقوا الّرحمن يا مأل ان نذکر یازواج آبائکم اّنا نستحي قد حّرمت عليکم  ٣٣٩

 الّشهوات من الهآئمين * هيمآء یاللّوح و ال تکونوا ف یف ترتکبوا ما نهيتم عنه

لمن اراد الّذکر ان  یينبغ الّطرق و االسواق بل یف یاذ يمش لسانه امام الّناسالحد ان يحّرک  ليس  ٣٣٩

 اشرقت شمس الحکم من افق کذلک یاقرب بالخلوص و الّتقو بيته هذا یاو ف هللالذکر  یمقام بن یيذکر ف

 للعاملين * یالبيان طوب

 یف هللافيه بوحدانّية  و يعترف يزّين رأسه باالسم االعظم لکّل نفس کتاب الوصّية و له ان قد فرض  ٣٣٥

و يکون له کنزاً عند رّبه  عوالم االمر و الخلق یليشهد له ف و يذکر فيه ما اراد من المعروف مظهر ظهوره

 االمين * الحافظ

االمکان باسمآئه  یمن ف یالّرحمن عل یفيها تجلّ  العيدين االعظمين اّما االّول اّيام یقد انتهت االعياد ال  ٣٣٣

 یاالموات و حشر من ف به قامت یالّناس بهذا االسم الّذ العليا و االخر يوم فيه بعثنا من بّشر و صفاته یالحسن

 عليم * االمر من لدن امر یکذلک قض يومين یو االرضين * و االخرين ف الّسموات

لمن يظهر فيه  یلهذا االسم العظيم * طوب هللا جعله یلمن فاز باليوم االّول من شهر البهآء الّذ یطوب  ٣٣٣

 قل اّنه لصدر الّشهور * احاط العالمين یفضله الّذ یعل بفعله المدلّ  هللااّنه مّمن اظهر شکر  نفسه یعل هللانعمة 

 اّنه من الفآئزين * لمن ادرکه بالّروح و الّريحان نشهد یالممکنات طوب یتمّر نفحة الحيوة عل و مبدئها و فيه

رقدآء ايقظکم من نسمات  عليکم اذ کنتم هللايا قوم نعمة  االعظم لسلطان االعياد اذکروا قل اّن العيد  ٣٣١

 عّرفکم سبيله الواضح المستقيم * و یالوح



 

 

 هللا جعله یاثبتناها من هذا القلم الّذ االطّبآء اّنا ما رفعنا االسباب بل الحّذاق من یاذا مرضتم ارجعوا ال  ٣٣١

 شرق المنير*مطلع امره الم

اّنا عفونا عن ذلک فضالً من  العرش بما عنده مّما ال عدل له یکّل نفس ان يحضر لد یعل هللاکتب  قد  ٣٣٤

 الکريم * یهو المعط لدّنا اّنه

يقعد صامتاً  ذاکراً متذّکراً مستغفراً و اذا دخل االسحار یمشرق االذکار ف یتوّجه ال لمن یطوب  ٣٣٩

کذلک  یو القر المدن یف یلذکر یاّنه کّل بيت بن العزيز الحميد * قل مشرق االذکار الملک هللاالصغآء ايات 

 انتم من العارفين * العرش ان یلد یسمّ 

ملکوت ملک الّسموات و  اولئک يدرکون منها ما ال يعادله ايات الّرحمن باحسن االلحان الّذين يتلون و  ٣٣١

من هذا المنظر الکريم * قل  البصر یال يعرفها اليوم ااّل من اوت یالّت یو بها يجدون عرف عوالم * االرضين

 للّسامعين * یباالشارة طوب ال تعّبر بالعبارة و التشار یالّروحانّية الّت العوالم یتجذب القلوب الّصافية ال اّنها

اولئک انجم  یلکتمم یف یو ارتفاع کلمت یبين خلق یذکر یالّذين قاموا عل یيا قوم اصفيآئ انصروا  ٣٣٩

اّياکم  یليس منّ  اّنه یالواح یيتکلّم بغير ما نّزل ف یللخآلئق اجمعين * و الّذ یهدايت و مصابيح یسمآء عنايت

 * ينطق بين الّسموات و االرضين یبطراز ختم فالق االصباح الّذ مّدع اثيم * قد زّينت االلواح ان تّتبعوا کلّ 

 المحکم المتين * یو حبل امر یتمّسکوا بالعروة الوثق

بين الّدول و  شرق االرض و غربها و يذکره هللاامر اراد ان يتعلّم االلسن المختلفة ليبلّغ لمن هللاقد اذن   ٣٣٩

 رميم * به کّل عظم یبه االفئدة و يحي شأن تنجذب یالملل عل

مريب  لالنسان ال ما يرتکبه کّل غافل یينبغ يذهب به العقل و له ان يعمل ما ليس للعاقل ان يشرب ما  ٣٣٥

* 

 و السنکم بالّصدق الخالص و هياکلکم یاالمانة و الوفآء و قلوبکم بردآء الّتقو زّينوا رؤسکم باکليل  ٣١٣

 هللاهل البهآء تمّسکوا بحبل العبودّية  االنسان لو انتم من المتبّصرين * يا بطراز االداب کّل ذلک من سجّية

 لوح حفيظ * اّياکم ان يمنعکم من یاسمآئکم و ترتفع مراتبکم و اذکارکم ف مقاماتکم و تثبتالحّق بها تظهر 

 الح من یهذا اللّوح الّذ یااللواح و ف اکثر یالّرفيع * قد وّصيناکم بها ف االرض عن هذا المقام العزيز یعل

 افقه نّير احکام رّبکم المقتدر الحکيم *

انشعب من هذا  یالّذ هللا من اراده یالمآل توّجهوا ال یالمبدء ف تابک یاذا غيض بحر الوصال و قض  ٣١٣

 القديم * االصل

 یاّنا نر* ما ينفعهم اال اّنهم من الهآئمين عقولهم يطلبون ما يضّرهم و يترکون الّناس و قلّة یفانظروا ف  ٣١١

 مبين * جهل یو يفتخرون بها اولئک ف بعض الّناس ارادوا الحّرّيه

 العليم * فاعلموا انّ  یيخبرکم المحص ال تخمد نارها کذلک یالفتنة الّت یعواقبها ال یالحّرّية تنتهاّن   ٣١١

 سنن تحفظه عن جهل نفسه و ضرّ  ان يکون تحت یو لالنسان ينبغ الحيوان یمطالع الحّرّية و مظاهرها ه

 االرذلين * من عن شئون االدب و الوقار و تجعله الماکرين * اّن الحّرّية تخرج االنسان



 

 

بعض المقامات  یاّن هذا لحّق يقين * اّنا نصّدقها ف کاالغنام ال بّد لها من راع  ليحفظها فانظروا الخلق  ٣١٤

 عالمين * دون االخر اّنا کّنا

 ليجدنّ  یما نّزلناه لهم من سمآء الوح لو انتم من العارفين * لو اّتبع الّناس یاّتباع اوامر یقل الحّرّية ف  ٣١٩

قل الحّرّية   *العالمين یمشّيته المهيمنة عل فيما نّزل من سمآء هللاعرف مراد  لمن یحّرّية بحتة طوب یانفسهم ف

 الّسموات و االرضين * حالوتها ال يبّدلها بملکوت ملک وجد یالحّق و الّذ هللالعبودّية  یتنفعکم اّنها ف یالّت

 انفسکم ال ما تکلّم به رجال قبلکم ذلک لتسئلوا ما تحتاج به عن هللاالبيان عفا  یعليکم الّسؤال ف حّرم  ٣١١

الّسموات  یمن ف یو سلطانه قد فتح باب الفضل عل هللاامر یاسئلوا ما ينفعکم ف * و کونوا من المّتقين هللااّتقوا 

 االرضين *

 العالمين * یالمهيمن عل قد زّين اّولها بهذا االسم هللاکتاب  یعّدة الّشهور تسعة عشر شهراً ف انّ   ٣١٩

و وضع الخواتيم  الممتنعة او االخشاب الّصلبة اللّطيفة البلّور او االحجار یدفن االموات ف هللاقد حکم   ٣١٩

 اّنه لهو المقّدر العليم * اصابعهم یالمنقوشة ف

 هللو عليماً * و للورقات یءبکّل ش هللاو کان  الّسموات و االرض و ما بينهما یما ف هللو يکتب للّرجال  ٣١٥

نقطة  یما نّزل من قبل و يناد قديراً * هذا یءکّل ش یعل هللاو کان  ملک الّسموات و االرض و ما بينهما

 الطافک بين العالمين * اّنا اخبرنا هذا المقام بما تتضّوع به نفحات یو يقول يا محبوب االمکان انطق ف البيان

ال تمنع عبادک عن فيوضات  ما تشآء یالبيان اّنک انت المقتدر عل یف ا نّزلالکّل بان ال يعادل بکلمة منک م

المجيب * لو ينقش عليها ما  قد استجبنا ما اراد اّنه لهو المحبوب * رحمتک اّنک انت ذو الفضل العظيم بحر

عّما  و رجعت اليه منقطعاً  هللابدئت من  لهم و لهّن اّنا کّنا حاکمين * قد اّنه خير هللا یالحين من لد یف نّزل

 القدير * يشآء بفضل من عنده اّنه لهو المقتدر من هللاالّرحيم * کذلک يختّص  سواه و متمّسکاً باسمه الّرحمن

 یکذلک قض بواحدة منهما یيستطع يکتف اثواب من الحرير او القطن من لم خمسة یو ان تکفنوه ف  ٣١٣

بالّروح و الّريحان  من مسافة ساعة من المدينة ادفنوه قل المّيت ازيدخبير * حّرم عليکم ن االمر من لدن عليم

 مکان قريب * یف

 و يحکم ما يريد * االسفار اّنه لهو المختار يفعل ما يشآء تحديد یما حکم به البيان ف هللاقد رفع   ٣١٣

انا المقتدر  اّنه ال اله ااّل من شطر سجنه االعظم  اسمعوا ندآء مالک االسمآء اّنه يناديکم يا مأل االنشآء  ٣١١

العالم بکلمة  العالمين * لو يشآء يأخذ یالمقتدر عل العليم الحکيم * اّنه ال اله ااّل هو یالمتکّبر المتسّخر المتعال

و ال تکونّن  هللاو اهل مدآئن االسمآء اّتقوا  یاالعل خضع له المأل یهذا االمر الّذ یف من عنده اّياکم ان تتوّقفوا

 به سّخرنا العالمين * یاالسم الّذ و الّسبحات بهذا یالحجبات بنار حبّ  المحتجبين * احرقوامن 

 یکذلک يأمرکم مول فيها استقّر عرش رّبکم الّرحمن یالّت المقامين و المقامات یو ارفعّن البيتين ف  ٣١١

 *رفينالعا

مظاهر االستقامة بين البرّية  امين * کونوا یّ امرتم به من لدن قو اّياکم ان تمنعکم شئونات االرض عّما  ٣١٤

الکتاب عن  یيمنعکم ما نّزل ف ظهر بسلطان عظيم * اّياکم ان اذ اهللال تمنعکم شبهات الّذين کفروا ب شأن یعل



 

 

 من سمآء یمن ات یاالنصاف ال ااّل انا العزيز الحميد * انظروا بعين ينطق بالحّق اّنه ال اله یالکتاب الّذ هذا

 الّظالمين * و االقتدار و ال تکونّن من المشّية

 اّيامه اال اّنهم یارتکبه اولو الّطغيان ف ذکر هذا الّظهور و ما یف یقلم مبّشر من یثّم اذکروا ما جر  ٣١٩

فاّن  سرآئرکم یليمّن عليکم باستوآئه عل * تسئلون هللانظهره انتم من فضل  من االخسرين * قال ان ادرکتم ما

ان يا  یءش تشربّن کّل نفس مآء وجوده بل کلّ  يشرب کأس مآء عندکم اعظم من ان منيع * انذلک عّز ممتنع 

 تدرکون * یعباد

و اّطلع بما ستر فيهّن  هذه االيات یتفکّر ف یتعلمون * و الّذ لو انتم ینّزل من عنده ذکراً لنفس هذا ما  ٣١١

باشتياق ال تمنعه جنود  الّسجن و يسرع بقلبه اليهمن شطر  اّنه يجد عرف الّرحمن اهللالمخزونة ت من اللئالئ

الّرحمن ان انتم من  حوله الحّجة و البرهان کذلک انزله و االرضين * قل هذا لظهور تطوف الّسموات

ااّل من اخذته نفحات  االنشآء یو انصعق من ف یالقلم االعل یقل هذا روح الکتب قد نفخ به ف *المنصفين

 العالمين * یمهيمنة علال یالطاف و فوحات یرحمت

ينقلب  یمت هللامن يظهره  مقام اخر قال اّنما القبلة یانزله ف البيان اّتقوا الّرحمن ثّم انظروا ما يا مأل  ٣١٩

االکبر تفکّروا يا قوم و ال تکونّن  مالک القدر اذ اراد ذکر هذا المنظر ان يستقّر کذلک نّزل من لدن یال تنقلب

انصفوا  هذه االية ثمّ  یالغافلين * تفکّروا ف اّية قبلة تتوّجهون يا معشر یال تنکرونه باهوآئکمالهآئمين * لو  من

 العزيز المنيع * یتمّوج باسم یاالسرار من البحر الّذ لعّل تجدون لئالئ اهللب

زّين  بعد و به من قبل و من هللاالّظهور هذا حکم  هذا یيتمّسک اليوم ااّل بما ظهر ف ليس الحد ان  ٣١٩

الّشاعرين * هذا  به ديباج کتاب الوجود ان انتم من من قبل و من بعد قد طّرز هللاذکر  صحف االّولين * هذا

 هللاو ليس الحد مهرب ااّل  یءالّصاغرين * ال يغنيکم اليوم ش و من بعد اّياکم ان تکونوا من من قبل هللاامر

و  الکتاب یالمعبود کذلک فّصل ف یال قد توّجه یّ ال المقصود من توّجه قد عرف یالحکيم * من عرفن العليم

و االخرين *  لخير له من ان يقرء کتب االّولين یالعالمين * من يقرء اية من ايات ربّ  هللا یاالمر من لد یقض

 العلم لو انتم من العارفين * انتم من الّسامعين * قل هذا حقّ  هذا بيان الّرحمن ان

العالمين * قال ال يحّل  ربّ  هللا یتدعون ما عندکم مقبلين ال مقام اخر لعلّ  یانظروا ما نّزل ف ثمّ   ٣١٥

ااّل و ان يرجع ذلک بعد  االخر ما يملک من عنده یيحرم عل البيان و ان يدخل من احد یلم يکن ف االقتران ان

 ترفعون * کذلک هللابذلک امر  بالعدل و قبل ذلک فلتقربّن لعلّکم من نظهره بالحّق او ما قد ظهر ان يرفع امر

 للّسامعين * یرّبها الّرحمن طوب ذکر یاالفنان ف یتغّردت الورقآء عل

االنصاف و ال تکونّن من الّذين  بان تنظروا فيما نّزل بالحّق بعين مأل البيان اقسمکم برّبکم الّرحمن يا  ٣٤٣

امره  قبل یهذه االية بارتفاع امر یف نالهالکين * قد صّرح نقطة البيا و ينکرونه اال اّنهم من هللابرهان  يرون

 یابصارهم ف شأن ال ينکره ااّل الّذين سکّرت یعل عليم * کما ترونه اليوم اّنه ارتفع يشهد بذلک کّل منصف

 عذاب مهين * لهم یاالخر یو ف یاالول



 

 

و  هللااّيامه خافوا  یف و ينوح بما ارتکبتم یسمآء الوح لمحبوبه و االن يسمع ما ينزل من یانّ  اهللقل ت  ٣٤٣

ما اجتمع عليه من جنود  یيکف اهللبه ال تعترضوا عليه ت المعتدين * قل يا قوم ان لن تؤمنوا ال تکونّن من

 الّظالمين *

ذکر مقاماته العليا و  یااّل عل هذا الّظهور یف یيتحّرک القلم االعل اّنه قد انزل بعض االحکام لئاّل   ٣٤١

 الفّضال الکريم * بالحّق و خّففنا ما اردناه لکم اّنه لهو و اّنا لّما اردنا الفضل فّصلناها یاالسن منظره

شأن اّنه ال اله  کلّ  یقال و قوله الحّق اّنه ينطق ف * قبل بما ينطق به هذا الّذکر الحکيم قد اخبرکم من  ٣٤١

ان انتم  هللامن فضل  الّظهور الممتنع البديع * هذالهذا  هللاالعليم الخبير * هذا مقام خّصه  ااّل انا الفرد الواحد

لو انتم من العالمين *  یو کلمته العليا و مطلع اسمآئه الحسن هذا من امره المبرم و اسمه االعظم * من العارفين

 من المعتدين * نّزل بالحّق و تدّبروا فيه و ال تکوننّ  المطالع و المشارق تفکّروا يا قوم فيما بل به تظهر

الجاهلّية بين  الّرحمن اّياکم ان تأخذکم حمّية بالّروح و الّريحان ليجدوا منکم عرف عاشروا مع االديان  ٣٤٤

 العالمين * و يعود اليه اّنه لمبدء الخلق و مرجع هللاالبرّية کّل بدء من 

تکونّن من  االحوال و الکّل  یتمّسکوا بالمعروف ف عند فقدان صاحبه ااّل بعد اذنه اّياکم ان تدخلوا بيتاً   ٣٤٩

 الغافلين *

هذا الّرّق المنيع *  یف بالّزکوة هذا ما حکم به منزل االيات عليکم تزکية االقوات و ما دونها قد کتب  ٣٤١

 لهو العاّلم الحکيم * يفّصل ما يشآء بعلم من عنده اّنه و اراد اّنه هللالکم نصابها اذا شآء  سوف نفّصل

عجز فللوکآلء و  یالکّل ان يکسب و الّذ یکتب عل من سئل حّرم عليه العطآء قد و ال يحّل الّسؤال  ٣٤٩

تکونّن من  احفظوها کما تحفظون اعينکم و ال و سننه ثمّ  هللايکفيه اعملوا حدود  االغنيآء ان يعّينوا له ما

 الخاسرين *

و القلوب * من  تحزن به االفئدةو الّضرب و امثالها عّما  الکتاب عن الجدال و الّنزاع یف قد منعتم  ٣٤٩

 یاّنه قد عفا ذلک عنکم ف *العالمين یهذا ما حکم به مول ينفق تسعة عشر مثقاالً من الّذهب يحزن احداً فله ان

ترضوا الحد ما ال ترضونه  هذا اللّوح المنير * ال یمن عنده ف امراً  یالّظهور و يوصيکم بالبّر و الّتقو هذا

عواقبکم  یالّتراب تفکّروا ف یکلّکم خلقتم من المآء و ترجعون ال * و ال تکونّن من المتکّبرين هللااّتقوا  النفسکم

االخرة  ربّ  هللامن  یاّنها لقسطاس الهد هللاتتلو الّسدرة عليکم من ايات  تکونّن من الّظالمين * اسمعوا ما و ال

فرضت عليکم و  قد هللالمقبلين * تلک حدود ا افئدة یءو تستض یمطلع الوح یال و بها تطير الّنفوس یو االول

 من العارفين * و الّريحان هذا خير لکم ان انتم اللّوح اعملوا بالّروح یامرتم بها ف قد هللاتلک اوامر 

اعرض عنها  یو ميثاقه و الّذ هللالم يوف بعهد  لم يتل یکّل صباح و مسآء اّن الّذ یف هللااتلوا ايات   ٣٤٥

تغّرّنکم کثرة القرآئة و  کلّکم اجمعون * ال یيا عباد هللاازل االزال اّتقّن  یف هللاعن  اعرضاليوم اّنه مّمن 

من ان يتلو بالکسالة صحف  االيات بالّروح و الّريحان خير له اللّيل و الّنهار لو يقرء احد اية من یاالعمال ف

يکسلها و  االرواح ما یو االحزان ال تحملوا عل لةقدر ال تأخذکم الکسا یعل هللاالمهيمن القّيوم * اتلوا ايات  هللا

 لو انتم تعقلون * هللا یهذا اقرب ال مطلع البّينات یباجنحة االيات ال يخّفها لتطيرما يثقلها بل 



 

 

 الغرف یالّرحمن باحسن االلحان ف العظمة و االقتدار ليقرئوا الواح علّموا ذّرّياتکم ما نّزل من سمآء  ٣٩٣

 شأن تنجذب به یعل هللايقرء ايات  الّرحمن اّنه یاخذه جذب محّبة اسم یمشارق االذکار * اّن الّذ یالمبنّية ف

جبل باذخ  به نسف کلّ  یبهذا االسم الّذ رحيق الحيوان من بيان رّبه الّرحمن افئدة الّراقدين * هنيئاً لمن شرب

 رفيع *

من لدن عليم خبير *  االمر یسنة کذلک قضتسع عشرة  تجديد اسباب البيت بعد انقضآء کتب عليکم  ٣٩٣

 عنه اّنه لهو الغفور هللايستطع عفا  لم یتکونّن من الغافلين * و الّذ و ال هللاتلطيفکم و ما عندکم اّتقوا  اّنه اراد

 الکريم *

 اّيام مّرة واحدة  الّشتآء کّل ثلثة یالّصيف و ف یف اغسلوا ارجلکم کّل يوم  ٣٩١

المنتقم  هللا یتزجروه دعوه بنفسه و توّکلوا عل زجرکم ال یقابلوه بالّرفق و الّذ کمو من اغتاظ علي  ٣٩١

 العادل القدير *

 یالموضوع عل یّ الکرس یعليکم ايات رّبه فليقعد عل المنابر من اراد ان يتلو یاالرتقآء ال قد منعتم عن  ٣٩٤

ما عندکم من حّب  لعزّ  یّ الّسرر و الکراس یجلوسکم عل هللاو رّب العالمين * قد احّب  رّبه هللاالّسرير و يذکر 

 المشرق المنير * و مطلع امره هللا

ان تستعملوا  و ال تکونّن من المتجاوزين * اّياکم و االفيون اجتنبوا يا معشر الخلق حّرم عليکم الميسر  ٣٩٩

 لو انتم تسمعون * بذلک کّل االشيآء ما ينفعکم يشهد و يضّر ابدانکم اّنا ما اردنا لکم ااّل  ما تکسل به هياکلکم

امن من الوعيد * هذا  بالوعد اّنه یوف یو االنبساط و الّذ الوآلئم و العزآئم اجيبوا بالفرح یاذا دعيتم ال  ٣٩١

 فّصل کّل امر حکيم * يوم فيه

ارتفعت بهذه االلف  یالّت االقرار بالّسّتة یعل هللالمن اّيده  یسّر الّتنکيس لرمز الّرئيس طوب قد ظهر  ٣٩٩

لک الحمد يا مقصود العالمين  اعرض و کم من تارک اقبل و قال اّنه من المخلصين * کم من ناسک القآئمة اال

 خافية القلوب و ما يتحّرک به اعين و يمنع عّمن يشآء ما اراد يعلم من يشآء ما يشآء یيعط هللااالمر بيد  * انّ 

عدالً من  الّنار یو کم من عاقل رجعناه ال سرير القبول یبالخلوص اقعدناه عل الاّلمزين * کم من غافل اقبل

 عرش يحکم ما يريد * یعل ما يشآء و المستقرّ  هللااّنه لمظهر يفعل  * عندنا اّنا کّنا حاکمين

 ّقففيما سواه و اذا تو هللانسمة  اذا تحّرک فاحت یالقلم الّذ من اثر هذا یلمن وجد عرف المعان یطوب  ٣٩٩

العدل  العظيم * قل بما حمل الّظلم ظهر الّرحمن مظهر هذا الفضل یتعال االمکان یظهرت کينونة االطمينان ف

 بين العالمين * هللاعّز  فيما سواه و بما قبل الّذلّة الح

 عنکم حکم الحدّ  هللاو احّل لکم لبس الحرير قد رفع  حمل االت الحرب ااّل حين الّضرورة حّرم عليکم  ٣٩٥

المستقيمة و ال تجعلوا  العليم * اعملوا ما ال تنکره العقول فضالً من عنده اّنه لهو االمر یاللّباس و اللّح یف

المبين  مّمن نصر رّبه بالعمل الواضح تزّين بطراز االداب و االخالق اّنه لمن یملعب الجاهلين * طوب انفسکم

* 



 

 

البيوت  اّنما تعمر القلوب باللّسان کما تعمر * بترّنمات المقّربينثّم اذکروه فيها  و بالده هللاعّمروا ديار   ٣١٣

 الخبير * الحکيم یتمّسکوا به و توّکلوا عل سبباً من عندنا یءقد قّدرنا لکّل ش و الّديار باليد و اسباب اخر

 طراز العقآئد هللاکلمة قد جعلها  و اعترف بانّه ال يسئل عّما يفعل هذه و اياته اهلللمن اقّر ب یطوب  ٣١٣

 لئاّل تزلّکم اشارات المعرضين * اجعلوا هذه الکلمة نصب عيونکم * واصلها و بها يقبل عمل العاملين

اقّل من ان  یتوقّف ف یو الّذ بالعکس ليس الحد ان يعترض عليه ازل االزال او یيحّل ما حّرم ف لو  ٣١١

 المعتدين * اّنه من

 * الّشبهات و تقلّبه مقاالت المشرکين تحّرکه ارياح یو المقام االعل یسناال ما فاز بهذا االصل یو الّذ  ٣١١

 بذکره زّين کّل لوح منيع * کذلک یالّذ یحّبذا هذا المقام االبه یالکبر من فاز بهذا االصل قد فاز باالستقامة

 یالغفور الکريم * هو الّذهو  الّدنيا و االخرة اّنه یو الحيرة و ينّجيکم ف ما يخلّصکم عن الّريب هللايعلّمکم 

 ال اله ااّل انا العزيز الحکيم * اّنه یارسل الّرسل و انزل الکتب عل

العليم  هللاااّل  منک ما ال اّطلع به احد یو نر هللا ما ال يحّبه یالکاف و الّرآء اّنا نراک عل يا ارض  ٣١٤

سوف يظهر  بذلک یلوح مبين * ال تحزن یف یءش سّر الّسّر عندنا علم کلّ  یمنک ف الخبير * و نجد ما يمرّ 

المريبين * اولئک  اشارات العلمآء و ال تحجبهم شبهات باستقامة ال تمنعهم یشديد يذکرونن بأس یفيک اول هللا

 الّراسخين * و ينصرونه بانفسهم اال اّنهم من باعينهم هللاينظرون 

عجاب *  یءخلف الحجبات ان هذا ااّل ش يناکمااليات و ظهرت البّينات رأ يا معشر العلمآء لّما نّزلت  ٣١٩

ان تحجبوا  و البرهان * اّنا خرقنا االحجاب اّياکم الّرحمن بالحّجة یاذ ات یعن نفس و غفلتم یقد افتخرتم باسم

و  هللا یال و ال تکونّن من الخادعين * اذا اقبلتم سالسل االوهام باسم مالک االنام الّناس بحجاب اخر کّسروا

يشهد بذلک  من قبل و من بعد هللاهذا نصح  باهوآئکم هللافيه و ال تقيسوا کتاب  ا االمر ال تفسدوادخلتم هذ

 اّنا کّل له شاهدون * و اصفيآئه هللاشهدآء 

ظهر الحّق اعرض  عصره لّما یو کان من اعلم العلمآء ف بمحّمد قبل حسن یسمّ  یالّشيخ الّذ اذکروا  ٣١١

اللّيل و  یف هللااحکام  زعمه یو الّشعير * و کان يکتب عل القمح یمن ينقّ  هللا یو اقبل ال عنه هو و امثاله

المقّربين * لو امنتم  لم يعرض عن وجه به انارت وجوه المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه یالّنهار و لّما ات

 من الغافلين * و ال تکوننّ  هللاما ترونه اليوم اّتقوا  ما اعرض عنه الّناس و ما ورد علينا حين ظهوره اهللب

يا معشر  اهللب عن هذا الّذکر الحکيم * استعيذوا االسمآء عن مالکها او يحجبکم ذکر اّياکم ان تمنعکم  ٣١٩

و  و يأمرکم بالعدل لئاّل تحبط اعمالکم هللا کذلک يعظکم یو بين خلق یحجاباً بين العلمآء و ال تجعلوا انفسکم

ولکّن  االبداع ال و مالک االختراع یحّقاً ف عن هذا االمر هل يقدر ان يثبت رضاع یانتم غافلون * اّن الّذ

 یاول يا هللااالمکان اّتقوا  یالبرهان لمن ف به اشرقت شمس الحّجة و الح نّير حجاب مبين * قل یالّناس ف

 یالمهيمنة عل هللااالعظم او الوالية عن والية  عن هذا الّنبأ یّ ان يمنعکم ذکر الّنب االبصار و ال تنکرون * اّياکم

ال يذکر فيه ااّل  هللا المبرم العزيز البديع * قل هذا يوم اسم بقوله و علّق کّل امر بامره العالمين * قد خلق کلّ 

 منه ما عندکم من االوهام و الّتماثيل * العالمين * هذا امر اضطرب یعل نفسه المهيمنة



 

 

القّيوم  المهيمن هللا یکّل ملّة بکتابها عل کما استدلّت هللا یو يستدّل به عل أخذ الکتابمنکم من ي یقد نر  ٣١٩

قطب  یينطق ف یالّصحف ااّل بهذا الکتاب الّذ اليوم کتب العالم و ال ما فيه من الحّق ال تغنيکم اهلل* قل ت

 ااّل انا العليم الحکيم * البداع اّنه ال الها

اّول االمر  یعلّة االعراض ف االطراف کما کنتم یاالختالف ف اّياکم ان تکونوا سببالعلمآء  يا معشر  ٣١٥

من  فضالً  هللاااليات کذلک يعظکم  مطلع هللصاحت الحصاة الملک  بها یهذه الکلمة الّت یالّناس عل اجمعوا

 عنده اّنه لهو الغفور الکريم *

اليه ما قّرت به عين البرهان  بما اّتبع هواه بعد اذ ارسلنااستکبر  اّنه هللا یاذکروا الکريم اذ دعوناه ال  ٣٩٣

 المتعال یّ باالقبال فضالً من الغن الّسموات و االرضين * اّنا امرناه یمن ف یعل هللااالمکان و تّمت حّجة  یف

 شاهدين * اّنا کّنا هللاالعذاب عدالً من  ان اخذته زبانية یمدبراً ال یاّنه ولّ 

لمن  یبعد طوب من قبل و من هللاخرقها هذا امر شأن يسمع اهل الملکوت صوت یب علاخرقّن االحجا  ٣٩٣

 للّتارکين * عمل بما امر ويل

 الملکوت ااّل  یشهيداً * اّنا ما اردنا ف یّ عل اهللب یو سلطانه و کف هللاظهور  الملک ااّل  یاّنا ما اردنا ف  ٣٩١

 یو ما نّزل من عنده و کف هللاذکر  الجبروت ااّل  یاّنا ما اردنا ف وکيالً * یّ عل اهللب یو ثنآئه و کف هللاعلّو امر

 معيناً * اهللب

 االعظم و انجم سمآء الفضل و الوية انتم امواج البحر اهللالبهآء ت یف لکم يا معشر العلمآء یطوب  ٣٩١

 یطوب االمکان یلمن فو مشارق البيان  انتم مطالع االستقامة بين البرّية * الّنصر بين الّسموات و االرضين

 من يد الطاف رّبه الّرحمن ان يکون اليوم لمن شرب رحيق الحيوان یينبغ * لمن اقبل اليکم ويل للمعرضين

 ليتحّرک به العالم و کّل عظم رميم * جسد االمکان ینّباضاً کالّشريان ف

ارجعوا ما ال  یاالخف یيا اهل االنشآء اذا طارت الورقآء عن ايک الّثنآء و قصدت المقصد االقص  ٣٩٤

 هذا االصل القويم * الفرع المنشعب من یالکتاب ال عرفتموه من

مکتب الّتجريد  الّسمآء ثّم اذکر اذ اراد مطلع الّتوحيد اللّوح باذن رّبک فاطر یتحّرک عل یيا قلم االعل  ٣٩٩

العاّلم * قل اّنا دخلنا  العزيزاالستار من اسرار رّبک  قدر سّم االبرة بما هو خلف یعل لعّل االحرار يّطلعنّ 

 هللامن ايات  یو قبلنا ما اهداه ل االمکان و شاهدنا ما انزله الّرحمن یو الّتبيان حين غفلة من ف یالمعان مکتب

 بامر من عندنا اّنا کّنا امرين * اللّوح اّنا کّنا شاهدين * و اجبناه یف المهيمن القّيوم * و سمعنا ما شهد به

الحّق قد قرئناه  اهللنآئمون * ت راقدون * و الحظنا اللّوح اذ انتم اذ انتم هللاالبيان اّنا دخلنا مکتب  يا مأل  ٣٩١

يشهد  هللاقدر  یقدرکم ال عل یعل یذکر االصالب هذا یالکتاب اذ کنتم ف نزوله و انتم غافلون * قد احطنا قبل

الحجاب انتم  لو نکشف اهلللو انتم تفقهون * ت هللاتعرفون * و يشهد بذلک لسان  لو انتم هللاعلم  یبذلک ما ف

 تنصعقون *

هذا المقام  یلو نتکلّم ف * شأن احاط ما کان و ما يکون یعل و امره اّنه ظهر هللا یان تجادلوا ف اّياکم  ٣٩٩

 و دخلنا فيه قبل ان يقترن المکتب قبل خلق الّسموات و االرض ذلک هللاالملکوت لنقول قد خلق  بلسان اهل



 

 

بما علّمناهم علماً  یاهل جبروت تفکّروا فيما ينطق به لسان یملکوت یف یبرکنها الّنون * هذا لسان عباد الکاف

 المحمود * مقامه یبه لسان العظمة و االقتدار ف و ما ينطق هللاعلم  یو ما کان مستوراً ف من لدّنا

مضمار  هذا اهللکّل جبان موهوم * ت فيه باوهامکم و ليس هذا مقام يدخل ليس هذا امر تلعبون به  ٣٩٩

اولئک  فوارس الّرحمن الّذين نبذوا االمکان المشاهدة و االرتفاع ال يجول فيه ااّل  المکاشفة و االنقطاع و ميدان

 و مشارق االقتدار بين العالمين * االرض یف هللاانصار 

انتم تعرفون * ال يجد منه  لو یاّنه قد نّزل لذکر اهللالّرحمن ت البيان عن رّبکم یاّياکم ان يمنعکم ما ف  ٣٩٥

 یما نّزل من قلم یتوّجهوا ال کّل شاهد و مشهود * قل يا قوم یالمهيمن عل یو اسم یااّل عرف حبّ  المخلصون

و الطافه کذلک ينصحکم  هللا عليه و ال تمنعوا انفسکم عن فضل ال تعترضوا هللاان وجدتم منه عرف  یاالعل

 و الّناصح العليم *له اّنه هللا

لکم ما نّزل فيه و  ابآئکم االّولين * اّنه لو يشآء يبّين رّبکم و ربّ  هللامن البيان فاسئلوا  ما ال عرفتموه  ٣٩٣

 المهيمن القّيوم * االسمآء ال اله ااّل هو یلهو المهيمن عل کلماته من لئالئ العلم و الحکمة اّنه بحر یما ستر ف

عين االبداع  ما شهدت یالّترتيب بهذا البديع الّذ من هذا الّنظم االعظم و اختلف قد اضطرب الّنظم  ٣٩٣

 *شبهه

هذا  یف الحکمة و االسرار * اّياکم ان توّقفوا لعّل تّطلعون بما فيه من لئالئ یبيان بحر یاغتمسوا ف  ٣٩١

اراد  من قبل و من بعد من هللاهذا دين  و اقتداره اسرعوا اليه بوجوه بيضآء هللا به ظهرت سلطنة یاالمر الّذ

 عن العالمين * یّ لغن هللافليقبل و من لم يرد فاّن 

قل به ثبت  * و البرهان االعظم لو انتم تعرفون الّسموات و االرض یلمن ف یالهد قل هذا لقسطاس  ٣٩١

 یاراد الّصعود المن  کّل فقير و تعلّم کّل عالم و عرج یلو انتم توقنون * قل به استغن االعصار یکّل حّجة ف

 الودود * امر رّبکم العزيز یالّرواسخ ف ان تختلفوا فيه کونوا کالجبال اّياکم هللا

بما  یخدود یعل یقد جرت دموع اهللالخلق ت دع االغماض ثّم انطق بالحّق بين قل يا مطلع االعراض  ٣٩٤

و االّيام  یاللّيال یرّبيناک فاذکر فضل موالک اذ  هواک و معرضاً عّمن خلقک و سّواک یاراک مقبالً ال

 ثمّ  هللانفسک خف عن  یعل الّناس امرک هل يشتبه یاشتبه عل یو کن من الّتائبين * هبن هللا لخدمة االمر اّتق

ان تمنعک حمّية  المهيمن المقتدر القدير * اّياک هللا و کتبت ما القيناک من ايات العرش یاذکر اذ کنت قآئماً لد

عنده ال اله ااّل هو الغفور  اّنه يغفر من يشآء بفضل من توّجه اليه و ال تخف من اعمالک عن شطر االحدّية

 عنک و عن الّذين اّتبعوک یّ غن فلنفسک و ان اعرضت اّن رّبک ان اقبلت هللااّنما ننصحک لوجه  * الکريم

سّيئاتک اّن رّبک لهو  عنک خاشعاً متذلاّلً اّنه يکّفر من اغواک فارجع اليه خاضعاً  هللابوهم مبين * قد اخذ 

 العزيز الّرحيم * الّتّواب

لو انت من  هللاهذا ذکر * لو انت من المقبلين هللافضل  لو انت من الّسامعين * هذا هللاهذا نصح   ٣٩٩

 لو انت من العارفين * هللاهذا کنز  * الّشاعرين



 

 

لو انتم  هللاالعالمين * قل اّنه لمطلع علم  للعالم و صراطه االقوم بين هذا کتاب اصبح مصباح القدم  ٣٩١

 لو انتم تعرفون * هللا تعلمون * و مشرق اوامر

الکتاب کونوا مظاهر  یف اّنا نهيناکم عن ذلک نهياً عظيماً  الحيوان ما يعجز عن حمله یعل ال تحملوا  ٣٩٩

 و االنصاف بين الّسموات و االرضين * العدل

اللّوح  یامرتم به ف مثقال من الّذهب اعملوا بما مائة یاهلها و ه یمسلّمة ال من قتل نفساً خطأً فله دية  ٣٩٩

 من المتجاوزين * و ال تکوننّ 

و کذلک من الخطوط اّن  االرض یليتکلّم بها من عل البالد اختاروا لغة من اللّغات یف يا اهل المجالس  ٣٩٥

لو انتم تعلمون *  الخبير * هذا سبب االّتحاد ال العليمعن دونکم اّنه لهو الفضّ  يبّين لکم ما ينفعکم و يغنيکم هللا

العالم االّول و هو األّس  اّنا جعلنا االمرين عالمتين لبلوغ *لالّتفاق و الّتمّدن لو انتم تشعرون یو العلّة الکبر

 هذا اللّوح البديع * ینّزل ف یو الّثان یالواح اخر ینّزلناه ف االعظم

*  یشرب اّنه ليس منّ  یالکتاب و الّذ یاّنا نهيناکم عن ذلک نهياً عظيماً ف االفيونقد حّرم عليکم شرب   ٣٥٣

 االلباب * یيا اول هللااّتقوا 

•    •    • 

 

 کتاب اقدس نازله از قلم اعلی ملحقاتی بر

 

 مربوط به ملحقاتی بر کتاب اقدس يحتوض

 

 يلشامل مطالبی است که متّمم آن سفر جل اقدساعلی بعدازکتاب مستطاب  بعضی ازالواح مبارکه نازله ازقلم

طبع و نشر  "شده مجموعه الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل"در  الواح ينعمده ا.  است

و  "سؤال و جواب"صالت سه گانه مذکور در رساله  قسمتی از لوح اشراقات و صورت.  ه استيدگرد

 ردد.يگبخش درج م ينمذکور در کتاب اقدس در ا ّيتصالت م

 

 لوح اشراقات

 اشراق هشتم

 

عدل  يتامور ملّت معلّق است به رجال ب مسطور و از کتاب اقدس محسوب ينح ينفقره از قلم اعلی درا ينا

 عباده ومطالع االمرفی بالده. ينب هللاانند امناءيشالهی ا



 

 

دورکن دو  ينمکافات وامجازات و  مرّبی عالم عدل است چه که دارای دو رکن است هللاحزب  يا

عدل  يتبه ب را حکمتی مقتضی لذاامور ينعالم چونکه هر روز راامری وهرح ت اهلياازبرای ح اند چشمه

ان ملهمند يشد اينم نمايابر خدمت امر ق هللانفوسی که لوجه  راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند

 هللاعدل و عبادات بما انزله  يتبه ب کل راجع است ّيهسايی الهی برکل اطاعت الزم امور سيبالهامات غ به

 فی الکتاب.

لسان را به سب و لعن احدی  يدالهی بوده وهست يتاهل بهاء شما مشارق محّبت و مطالع عنا يا

حاصل و  اگر مقبول افتاد مقصود يدبنمائ يدآنچه را دارائ يدت حفظ نمائيسن يقو چشم را از آنچه ال يدالئيام

 يدتا چه رسد به فساد و نزاع ام يدسبب حزن مشو مّيون القيمالمه هللاالی  ينتعّرض باطل ذروه بنفسه مقبلااّل 

های  و قطره يدشجر يکاوراق  همه يدعامل گرد هللاو بما اراده  يدشو يتالهی ترب يتسدره عنا هست در ظلّ 

 بحر. يک

 

 يرصالت کب

 بار ادا شود( يکساعت  ١٤درهر (

 

 يمالغفور الّرحهوالمنزل 

تظر رحمة ينوالّشمال کمن  يمينظر الی الينواذا قام واستقّر فی مقامه  هللاوم مقبالً الی يقللمصلّی ان 

 :وليقثّم  يمرّبه الّرحمن الّرح

 

تجعل صلوتی ناراً لتحرق  البهی بانا یّ ک العليباله االسمآء و فاطر الّسمآء اسئلک بمطالع غ يا

 لّنی الی بحر وصالک.يدنوراً  مشاهدة جمالک و حجباتی الّتی منعتنی عن

 

 :وليقتبارک و تعالی و  هللللقنوت  يديهفع يرثّم 

 

سواک متمّسکاً بحبلک الّذی بحرکته  منقطعاً عّما يکمقصود العالم و محبوب االمم ترانی مقبالً ال يا

ارادتک و ما  ک وّيتدی مشياا يناکون حاضراً قائماً ب.  انا عبدک و ابن عبدک ای ربّ .  تحّرکت الممکنات

و عّزتک .  فضلک بان تفعل بعبدک ما تحّب و ترضی اسئلک ببحر رحمتک و شمس.  ااّل رضآئک يدار

فؤادی الهی الهی التنظر الی  هر من عندک هو مقصود قلبی و محبوبيظالّذکر و الّثنآء کّل ما  المقّدسة عن

اردت  مالک االمم ما ياو اسمک االعظم .  موات و االرضاحاطت السّ  آمالی و اعمالی بل الی ارادتک الّتی

 .ما تحبّ  ما اردته و ال احّب ااّل  ااّل 

 



 

 

 :وليقجد ويسثّم 

 

 .بوصف ما سواک اوتعرف بعرفان دونکسبحانک من ان توصف 

 

 :وليقوم و يقثّم 

 

من  کرک فی کّل عالميذ قی به ذاتی بدوام سلطنتک ويبان ليوکوثر الح ای رّب فاجعل صلوتی

 .عوالمک

 

 :وليقللقنوت مّرة اخری و  يديهفع يرثم 

 

البالد اسئلک باسمک الّذی به  من فی فراقک ذابت القلوب و االکباد و بنار حّبک اشتعل من فی يا

االعلی ظّل  سرع الی وطنه يبای رّب تری الغر.  الّرقاب مالک ياعندک  سّخرت االفاق بان ال تمنعنی عّما

لک .  افق غنآئک يربساط عّزک والفق يلغفرانک والّذل بحر رحمتک و العاصی قصدقباب عظمتک و جوار 

 المختار فی امرک. حکمک و و المطاع فیاشهد اّنک انت المحمود فی فعلک .  تشآء ايماالمرف

 

 ول:يقتبارک وتعالی و هللحنی للّرکوع ينّبر ثلث مّرات ثّم يکو يديهفع يرثّم 

 

هد بما يشلذکرک و ثنآئک و  شغفاً  الهی تری روحی مهتّزاً فی جوارحی و ارکانی شوقاً لعبادتک و يا

کّل ما  فی هذا المقامای رّب احّب ان اسئلک .  وت علمکنک و جبرياب شهد به لسان امرک فی ملکوت

 عجزی وابراز قدرتک واقتدارک. عندک الثبات فقری و اعآلء عطآئک و غنآئک و اظهار

 

 ول:يقللقنوت مّرة بعد اخری و يديهفع يروم ويقثّم 

 

الهی الهی عفوک شّجعنی و .  المآب ال اله ااّل انت الحاکم فی المبدء و.  الوّهاب يزال اله ااّل انت العز

 ينمد و ااّل ما لی و شأنی ال قوم لدی باب يکو فضلک اقامنی و هدانی ال ظنیيقرحمتک قّوتنی و ندآئک ا

رع باب فضلک و الفانی يق ينرّب تری المسک ای.قربک او اتوّجه الی االنوار المشرقة من افق سمآء ارادتک

 ياو الّرضآء  يمالّتسل مولی االسمآء و لی يالک االمر فی کّل االحوال .  دی جودکياا کوثر البقآء من يريد

 .فاطر الّسمآء

 



 

 

 ول:يقثلث مّرات و يديهفع يرثّم 

 

 .يماعظم من کّل عظ هللا

 

 :وليقجد ويسثّم 

 

ر افئدة يوالی فنآء بابک ط او ان تصل ينسبحانک من ان تصعد الی سمآء قربک اذکار المقّرب

 .بهیالا یّ ال اله ااّل انت العل.  الّصفات و منّزهاً عن االسمآء کنت مقّدساًعن اشهد اّنک.  ينالمخلص

 

 :وليقعد و يقثّم 

 

لسان العظمة من االفق االبهی اّنک  و عن ورائها ياء و المأل االعلی والجّنة العليآاشهد بما شهدت االش

برکنه  ظهر اّنه هو الّسّر المکنون و الّرمز المخزون الّذی به اقترن الکاف ال اله ااّل انت و الّذی هللاانت 

 .رّب العرش والّثری هللاکتب  اشهد اّنه هو المسطور من القلم االعلی والمذکور فی.  الّنون

 

 ول:يقاً ويموم مستقيقثّم 

 

 ينی و حنيخی و صريجضج و الّشهود تری عبراتی و زفراتی وتسمع يباله الوجود و مالک الغ يا

ای .  قدسکاتی منعتنی عن الورود فی ساحة يرو جر يکعن الّتقّرب ال و عّزتک اجتراحاتی ابعدتنی.  فؤادی

 يکلبّ  يکآء و بلبّ يدفی هذا الب يکبموطئ قدم اسئلک.  و بعدک احرقنی رّب حّبک اضنانی و هجرک اهلکنی

جمالک والعمل بما  رةياو نسمات فجر ظهورک بان تقّدر لی ز يکالفضآء و بنفحات وح ئک فی هذايآاصف

 فی کتابک.

 

 ول:يقکع ويرّبر ثلث مّرات ويکثّم 

 

تک و جعلتنی خاضعاً ياا مشرقتنی علی ذکرک و ثنآئک و عّرفتنی ّيدالهی بما ا يالک الحمد 

 نطق به لسان عظمتک  بما ک و معترفاً ّيتک و خاشعاً اللوهّيتلربوب

 

 :وليقوم و يقثّم 

 



 

 

فی سوء عملی و حسن عملک  کلّما اتفکّر.  نی انقض ظهری و غفلتی اهلکتنیياالهی الهی عص

 دیياوا يکوّجه اليتان  يیتحيسمقصود العالم اّن الوجه  ياو جمالک .  لی الّدم فی عروقیيغوب  کبدی و يذ

رّب العرش و  ياتمنعنی عن الّذکر و الّثنآء  الهی عبراتی ياتری .  الّرجآء تخجل ان ترتفع الی سمآء کرمک

مالک الوجود  يابغی لجودک ينئک ما يآملکوتک و اسرار جبروتک بان تعمل باول تيااسئلک با.  الّثری

 والّشهود. يبسلطان الغ يالفضلک  يليقو

 

 :وليقجد و يسّبر ثلث مّرات ويکثّم 

 

ای رّب .  انزلته فی کتبک و زبرک يرزقنا کّل خيرو  يکّربنا اليقالهنا بما انزلت لنا ما  يالک الحمد 

 العاّلم  يزاّنک انت العز.  الّظنون و االوهام نسئلک بان تحفظنا من جنود

 

 :وليقعد ويقفع رأسه يرثّم 

 

و  ياالفردوس االعلی و الجّنة العل ئک و اعترف بما اعترف به اهليآالهی بما شهد به اصف يااشهد 

 .يناله العالم ياالملک و الملکوت لک  يمطافوا عرشک العظ ينالّذ

•    •    • 

 

 صالت وسطی

 در صبح و ظهر و شام ادا شود()

 

 ول:يقالغسل  ينو فی ح يديهسل يغلّی له ان يصو من اراد ان 

 

خل فی يدا لم يماحفظها عن الّتصّرف ف ی لتأخذ کتابک باستقامة ال تمنعها جنود العالم ثمّ يدالهی قّو 

 يرالقد اّنک انت المقتدر.  ملکها

 

 :وليقغسل الوجه  ينفی ح

 

 ک يرالی غ نّوره بانوار وجهک ثّم احفظه عن الّتوّجه.  يکای رّب وّجهت وجهی ال

 

 :وليقمتوّجهاً الی القبلة ووم يقو بعد له ان 



 

 

 

الّظهور و مکلّم الّطور الّذی به انار  قد اظهر مشرق.  له االمر و الخلق.  اّنه ال اله ااّل هو هللاشهد 

والملکوت و  االرض و الّسمآء قد اتی المالک الملک ينالمنتهی و ارتفع الّندآء ب االفق االعلی ونطقت سدرة

 الّثری  الوری و مالک العرش ومولی  هللالعّزة و الجبروت 

 

 ول:يقکع ويرثّم 

 

 .ينواالرض سبحانک عن ذکری وذکر دونی و وصفی و وصف من فی الّسموات

 

 :وليقوم للقنوت ويقثّم 

 

  ينارحم الّراحم يا ل رحمتک و فضلکيامن تشّبث بانامل الّرجآء باذ ّيبالهی ال تخ يا

 

 ول:يقعد ويقثّم 

 

بعهدک و  يتاظهرت امرک و وف قد.  ال اله ااّل انت هللاک و باّنک انت ّيتک و فردانّيتاشهد بوحدان

ئک يآاول و البهآء علی يرکبلوة و الّسالم و التّ و الصّ .  ينالّسموات و االرض فتحت باب فضلک علی من فی

  يمالغفور الکراّنک انت .  عندهم رجآء ما عندک و انفقوا ما يکمامنعتهم شئونات الخلق عن االقبال ال ينالّذ

 

کافی است و  يدقرائت نما" مّيون القيماّنه ال اله ااّل هو المه هللاشهد "ه يرکب يهاگر نفسی مقام آ)

 (.کافی است "ال اله ااّل انت هللاک و باّنک انت ّيتفردان ک وّيتاشهد بوحدان"در قعود  ينهمچن

•    •    • 

 

 يرصالت صغ

 

 :يدزوال قرائت نما ينوصالت اخری ح

 

بعجزی و قّوتک و ضعفی و  ينالح اشهد فی هذا.  الهی باّنک خلقتنی لعرفانک و عبادتک يااشهد 

 م ّيون القيماله ااّل انت المه ال.  اقتدارک و فقری و غنآئک



 

 

•    •    • 

 

 ّيتصالت م

 رء فی القنوت:يق

 

اّنک انت .  منقطعاً عن سواک يکال تک و توّجهياالهی هذا عبدک و ابن عبدک الّذی امن بک وبا يا

  ينارحم الّراحم

لک و تدخله بحر افضا بغی لسمآء جودک وينب بان تعمل به مايوغّفار الّذنوب و سّتار الع يااسئلک 

 يمال اله ااّل انت الغفور الکر.  والّسمآء لّتی سبقت االرضا یفی جوار رحمتک الکبر

  

 *:اتيررع فی الّتکبيشو بعد 

 

 عابدون هللاّنا کّل                  فی االّول

 ساجدون هللاّنا کّل           و فی الّثانی    

 قانتون هللاّنا کّل             و فی الّثالث 

 ذاکرون هللاّنا کّل             و فی الّرابع 

 شاکرون هللاّنا کّل          و فی الخامس  

 صابرون هللاّنا کّل         و فی الّسادس   

 

 کّل منهاتسع عشرة مّرة.

 هذه امتک و ابنة امتک الی اخر :  وليقو فی الّنسآء 

 

 (.مرتبه تالوت شود٣٥از اذکار شش گانه  يکهر  يدبا "ابهی هللا" يربعد از اداء هر تکب*(

•    •    • 

 

 "سؤال و جواب"رساله 

 

٣ 

 اعظم يداز ع  سؤال:



 

 

اشتغال به امور  يداول و تاسع و دوازدهم ع ميو.  ن استياماه دوم از اشهر ب ٣١عصر  يداول ع جواب: 

 حرام است 

 

١ 

 مولود يداز ع  سؤال:

م يو يکدو  يناول مولود مبّشر است و ا ميوم دوم محّرم است و يومولود اقدس ابهی اّول فجر  جواب: 

 هللامحسوب شده عند 

 

١ 

 .يتيناز آ سؤال: 

 ت"ياراض هللاّنا کلٌّ  للّنسآء".  راُضون" هللللّرجال اّنا ُکلٌّ "  جواب:

 

٤ 

 يفو مفقود الخبر و االثر شود تکل يدننما ّينمع نی مّدت سفر رايعات رجوع يقاگر نفسی سفر کند و م سؤال: 

 تيسضلع چ

اوست  ر باياو بعد اخت يدسال تمام ترّبص نما يکه و ترک نموده ضلع يداگر امر کتاب اقدس را شن  جواب:

تا امر زوج او را خداوند  يده ضلع صبر نمايداّتخاذ زوج و اگر شخص امر کتاب را نشن يادر معروف 

 مقام اصطبار است ينا و مقصد از معروف در يدظاهر فرما

 

٩ 

 عن االخری"االصالب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا  ت فیّياالّذرّ  يجمبارکه "اّنا لّما سمعنا ضج يهاز آ سؤال: 

شود  میعدد هفت قسمت  ينتسعه باشد و ا سهم شده که جامع کسور ١٩١٣در کتاب الهی  يثموار  جواب:

کتاب طاء ُنه شصت که عدد  رسد چنانچه در کتاب مذکور است از جمله میصنفی از وّراث  هر قسمتی به

آن بر آن افزودند  مثل يکمشّخص شده و معنی قوله تعالی "زدنا ضعف مالهم"  ّيهود مخصوص ذريشمقت م

علی  شود مثالً نازل شده "و لالزواج من کتاب الحآء میکم  يرينسا د شد ازياود و آنچه زيشعدد دو طاء م

شود از برای ازواج مقّدر شده حال شصت و  می نی هشت شصت که عدد تاء و فاءيععدد الّتآء و الفآء" 

الی االخر که عدد آنچه کم  ينافزوده و همچن يهشود از ازواج کم شده و بر ذرّ  می ٥٣عدد  نصف شصت که

 شصت اول افزوده شده ٥شود که بر  میشصت  ٥شد 

 

١ 



 

 

طرف هم که  يکاز  يادو باشد وارث است  نی اگر برادر از طرف مادر و پدر هريعاث اخ يراز م سؤال: 

 باشد وارث است

رسد و اگر از طرف اُّم باشد  میالکتاب به او  اگر برادر از طرف اب باشد حّق او علی ما ذکر فی  جواب:

 و دو ثلث به او و کذلک فی االخت العدل راجع است يتب ثلث حّق او به

 

٩ 

از  يکالعدل راجع است هر  يتان به بيشحقوق ا موجود نباشد يهسؤال:  در باب ارث مقّرر شده که اگر ذرّ 

العدل  يتحقوق آنها راجع به ب اخ و اخت و معلّم ياهم هر گاه موجود نباشد مثل اب و اّم و  طبقات يرسا

 ر استيگقسم د يااست و 

العدل الخ و  يتترجع حقوقهم الی ب ّيهن له ذرّ يک مبارکه کافی است قوله تعالی "من مات و لم يهآ  جواب:

العدل  يتو الّثلث الی ب ّيةالّثلثان مّما ترکه الی الّذرّ  جعيری الکتاب ن ما دونها عّما حّدد فيکو لم  ّيةذرّ  الّذی له

باشد و  يهالعدل راجع است و اگر ذرّ  يتب به يهنداشته باشد حقوق ذرّ  يهد و ذرّ يرنی اگر کسی بميع الخ"

حکم در ُکل  ينالعدل راجع ا يتب رسد و ثلث آخر به می يهاث به ذرّ يرنباشند دو ثلث از م از وّراث يرينسا

 عدل يتثلث به ب راجع و ّيهوّراث نباشند دو ثلث به ذر يرنی هر کدام از سايع و بعض هر دو جاری است

 

٩ 

 هللااز نصاب حقوق   سؤال:

د و يرگ میمقدار حقوق تعلّق  ينبلوغ نقود به ا نی بعد ازيعمثقال از ذهب است  ٣٥ هللانصاب حقوق   جواب:

د مثالً شخصی يرگ میمرتبه تعلّق  يک هللاًة ال عدداً و حقوق يممقام ق ينبلوغ آن به ابعد از  اموال يراّما سا

د مگر بر يرگ مین تعلّق هللار حّق يگرا و حقوق آن را ادا نمود بر آن مال د مالک شد هزار مثقال از ذهب

محصوله از آن در  نی منافعيعو به حّد نصاب برسد  يدزايفب هما بر آن يرآنچه به تجارات و معامالت و غ

علّق به الحقوق کما تعلّق يتاخری اذاً  يدالی  المآلعمل شود ااّل اذ انتقل اصل  يدبا هللاصورت بما حکم به  ينا

حقوق  يدکه مالکند با شیءکّل  از بهاء يدفرما میاخذ شود نقطه اولی  يدوقت حقوق الهی با اّول مّرة در آن

اسبابی که ما  نیيع يممسکون را عفو نمود يتو ب يتظهور اعظم اسباب ب يند ولکن در اينرا ادا نما هللا

 تاج به استيح

 

٥ 

 اسباب کدام مقّدم است يزو تجه ّيتن ميوو د هللاحقوق   :سؤال

ن نباشد آنچه موجود است به يواگر مال معادل د و هللان بعد اخذ حقوق يومقّدم است بعد اداء د يزتجه  جواب:

 اً قسمت شوديرو کث يالً قل نيومقتضای د



 

 

 

٣٣ 

 حّج امر به آن در کتاب اقدس نهی از حلق رأس شده و در سوره  سؤال:

عباد و حلق رأس از  يناست حکم الهی ما ب مأمورند به کتاب اقدس آنچه در آن نازل آن يعجم  جواب:

 شده عفو يتب ينقاصد

 

٣٣ 

م ّيام قبل از اقتران از اّياا ياگردد آ حاصلم اصطبار اقتران واقع شود و بعد ندامت ّيااگر در ا  :سؤال

 نه يا بعد از طالق ترّبص الزم است ياد و آيرآنکه سال را از سر گ يااصطبار محسوب است و 

م ّيابحکم کتاب عمل شود و اگر ا يدو با حکم زواج ثابت يدن آيام اصطبار الفت بمّيااگر در ا  جواب:

م اصطبار ّيادر ا واقع گردد ترّبص الزم نه و اقتران مرء با مرئه هللاو بما حکم به  اصطبار منتهی شود

 برساند العدل جزای عمل يتمثقال ذهب به ب ٣٥استغفار کند و  يدحرام است و اگر کسی مرتکب شود با

 

٣١ 

 نه يااست  يزطالق بدون اصطبار جا و اعطاء مهر اگر کره واقع شود يتينبعد از قرائت آ  سؤال:

م اصطبار الزم ّيااست ا يزجا يدطالق نما و اعطاء مهر قبل از قران اگر اراده يتينبعد از قرائت آ  جواب:

 نه يزمرئه جا نه ولکن اخذ مهر از

 

٣١ 

طرف کافی  يکاز  يازن هر دو الزم  از طرف مرد و ينابو يتبه رضا يجمعلّق بودن امر تزو سؤال: 

 نه ياسان است يک هايراست و در باکره و غ

 در باکره و دون آن فرقی نه پدر و مادر مرء و مرئه و يتمعلّق است به رضا يجتزو  جواب:

 

٣٤ 

 کرد يدتوّجه به کدام سمت با در صالت امر به توّجه به سمت قبله نازل در اذکار  سؤال:

ا فثّم وجه ما تولّوينالّرحمن فی الفرقان جاری "ا در صالت حکم قبله ثابت و در اذکار حکم ما انزله  جواب:

 "هللا

 

٣٩ 

 ذکر در مشرق االذکار فی االسحار از سؤال: 



 

 

الی  و طلوع فجر و بعد از طلوع فجر اگر چه در کتاب الهی ذکر اسحار شده ولکن در اسحار  جواب:

 مقبول است هللاهم بعد از آن لدی  طلوع آفتاب و دو ساعت

 

٣١ 

حکم  يندر بّر و بحر هر دو ا ياحمل شود آ ساعت يکبه قدر مسافت  يدفرما میکه  يزاز حمل جنا  سؤال:

 نه. ياجاری است 

مقصد .  يدساعت سکّه حد ياکشتی بخار باشد و  حکم جاری اگر چه ساعت يندر بّر و بحر هر دو ا جواب: 

 شود احب و اولی است ر به هر نحو باشد ولکن هر چه زودتر دفنيگساعت است د يکمّدت 

 

٣٩ 

 فتن چگونه معمول شوديادر باب گم شده که بعد از  سؤال: 

و  يدنما يمفت شد تسليادهد اگر صاحب آن  بار منادی ندا کند و اخبار يکفت شود يااگر در شهر  جواب: 

کند و اگر  يمو مال را تسل فت شد آنچه مصروف منادی نموده اخذياکند اگر صاحب آن  سنه صبر يکااّل 

مثل  ياو  و اگر گم شده از مصروف منادی کمتر يدنشد در آن تصّرف نما مسنه گذشت و صاحبش معلو يک

 فته سهياو اگر در صحرا .  يدفت نشد تصّرف نماياصاحبش  روز صبر کند اگر يکفتن ياآن باشد پس از 

 يدروز صبر کند اگر صاحبش معلوم نشد تصّرف نما

 

٣٩ 

 نه ياگرفت  يدباز وضو با يدبدن را بشو در باب وضو اگر شخصی مثالً به حّمام رود و تمام  سؤال:

 حکم وضو را مجری دارد يددر هر حال با  جواب:

 

٣٥ 

م ّيااو راضی نشود و منجر به طالق گردد و ا ل جالی وطن باشد بالفرض و اهليااگر شخصی در خ سؤال: 

حساب  يدم مفارقت بايو آنکه از يام اصطبار محسوب است و ّياز اا ياسنه آ يککشد تا  تدارک سفر طول

 يدسنه صبر نما يکشود و 

د و عرف ينسال مفارقت نما يکمسافرت به  م مفارقت است ولکن اگر قبل ازيواصل حساب از   جواب:

شروطی که در  سنه به يکانقضای  تا يدم مسافرت حساب نمايونگردد طالق واقع و ااّل از  محّبت متضّوع

 کتاب اقدس نازل شده

 

١٣ 



 

 

 .ّيهشرع يفاز بلوغ در تکال  سؤال:

 سان استيک مقام ينبلوغ در سال پانزده است نساء و رجال در ا  جواب:

 

١٣ 

 المن مکان کّل صلوة سجدة واحدة" المقام ا مبارکه "فی االسفار اذا نزلتم و استرحتم يهاز آ  سؤال:

مواقع نا امن فوت شده و اگر در وقت نمازی  سجده قضای نمازی است که در اثنای حرکت و ينا  جواب:

حکم که در قضا نازل در سفر و  ينهمان نماز موقوت را به جای آورد و ا يدباشد با يحمستر در جای امن

 سان استيکحضر هر دو 

 

١١ 

 سفر ييناز تع سؤال: 

باشد توقّف  ّينمسافر در جائی توقّف کند و مع سفر نه ساعت از قرار ساعت مصنوع و اگر يينتع  جواب:

شهر صوم  ينت و اگر در بيسن شهر باشد صوم بر او يکصائم شود و اگر اقّل از  يدن باياب شهر يکاو تا 

از آن ما بقی  بعدسه روز افطار کند و  يدبا يدنما مینی در آن جا توقّف ياب شهر يکوارد شود به جائی که 

م اول يوهمان  يدکه دائم االقامه در آن جا بوده است با م صوم را صائم شود و اگر به وطن خود رسدّياا

 صائم شود. ورود

 

١١ 

 .يهاز جزای زانی و زان  سؤال:

الی آخر دو مقدار جزای سابق و مثقال نوزده  مثقال ١١مثقال ثالث  ٣٩مثقال ثانی  ٥دفعه اولی   جواب:

 ن نازل شده.ياچنانچه در ب نخود است

 

١٤ 

 .يداز ص سؤال: 

هما يرو غ يردر آن داخل است چون تفنگ و ت ر هميگقوله تعالی " اذا ارسلتم الجوارح الخ " اقسام د  جواب:

 به آن مرده باشد حرام است. شود و تا وصول يدکنند ولکن اگر با دام ص می يدکه به آن ص از هر نوع آالت

 

١٩ 

 از حّج.  سؤال:

 ت حّج نموده.يماست که عز شخصی يلر بسته به ميگواجب د يتی از دو بيکحّج   جواب:



 

 

 

١١ 

 از مهر.  سؤال:

 نقره است. مثقال ٣٥در مهر اقتناع به درجه اولی مقصود از آن  جواب: 

 

١٩ 

 مبارکه "و ان اتاها خبر الموت الخ". يهاز آ  سؤال:

 ماه است. ٥مراد از لبث اشهر معدودات   جواب:

 

١٩ 

 اث معلّم استفسار شده بود.يرمجّدد از سهم م سؤال: 

 نه معلّم. ّيتم يهر به ذرّ يگدو ثلث د العدل راجع و يتاگر معلّم مرده باشد ثلث سهم او به ب  جواب:

 

١٥ 

 مجّدد از حّج استفسار شده بود.  سؤال:

را که  يکاز مقصود است هر يرنقطه در ش يتاعظم در بغداد و ب يتکه بر رجال است ب يتحّج ب  جواب:

 د.يننما تر به هر بلد است اهل آن بلد آن را حجّ يکاست هر کدام نزد د کافیينحّج نما

 

١٣ 

 "من اّتخذ بکراً لخدمته ال بأس". يهاز آ  سؤال:

برای خدمت و آن بکر دهند  میرا اجرت  ريگمحض از برای خدمت است چنانکه صغار و کبار د  جواب:

ده بر دو زوجه هم ياو ز ن اماء حراميدر با نفس اوست چه که خريار کند اختيازوج اخت هر وقت که خواهد

 حرام است.

 

١٣ 

 ثلث". عّما عملتم بعد طلقات هللامبارکه "قد نهاکم  يهاز آ  سؤال:

حالل شود در کتاب اقدس نهی  نموده بعد بر او يجری آن را تزويگد يدمقصود حکم قبل است که با  جواب:

 .  نازل عمل يناز ا

 

١١ 



 

 

 و مقامات مستقّر عرش. يندر مقام يتيناز ارتفاع ب  سؤال:

ی را يتر اهل آن بلد است هر بيار به اختيگد نقطه است و مقامات يتاعظم و ب يتب يتينمقصود از ب  جواب:

 کنند.ر يارا اخت يتب يک ياد ينشده مرتفع نما که محّل استقرار

 

١١ 

 مجّدد از ارث معلّم استفسار شده بود.  سؤال:

قسمت  ّيهنشان بالّسويامعلّم متعّدد باشد م برد و اگر میاهل بهاء است ابداً ارث ن يراگر معلّم از غ  جواب:

به اوالد صاحب مال و  رسد بلکه دو ثلث ارث میوفات نموده باشد به اوالد او ارث ن شود و اگر معلّم می

 عدل راجع. يتثلث به ب يک

 

١٤ 

 مسکون که مخصوص اوالد ذکور است. يتاز ب  سؤال:

اموال است که  يرمقصود است و مابقی مثل سا تيومسکون متعّدد باشد اعلی و اشرف آن ب يتاگر ب  جواب:

است حکمش حکم معدوم است  الهی يناز طبقات وّراث که خارج از د يکقسمت شود و هر  کل ينب يدبا

 برد. مینوارث 

 

١٩ 

 در باب نوروز.  سؤال:

 ه به غروب مانده باشد.يقدق يکاست اگر چه  يدم عيوبحمل شود همان  يلهر روز که شمس تحو  جواب:

 

١١ 

 ت.يسچ م واقع شود حکمشيامبعث در ص يامولود و  يداگر ع  سؤال:

 م مرتفع است.يوصوم در آن  م واقع شود حکميام صّيامبعث در ا يامولود و  يداگر ع  جواب:

 

١٩ 

مقّرر  يهمخصوصه را از برای ذکران ذرّ  در باب ارث، دار مسکونه و البسه ّيهدر احکام اله  سؤال:

 جاری است. حکم يندر مال اّم هم هم ياحکم در مال اب است و  ينا ن شود کهيااند ب فرموده

 يرء از ملک و حلی و البسه غيااش يرسا قسمت شود و ّيهبنات بالّسو ينالبسه مستعمله اّم ما ب  جواب:

 يعصورت عدم وجود بنت جم برند به قسمی که در کتاب اقدس نازل شده و در میقسمت  مستعمله کل از آن

 قسمت شود.يدمال کما نزل فی الّرجال با



 

 

 

١٩ 

ر يگطرف و طرف د يکبوزد از  يلرضا و م سنه اگر رائحه يکصبر شود  يددر باب طالق که با  سؤال:

 حکم آن. چگونه استنوزد 

 نباشد اّتفاق واقع نه. يتهر دو طرف رضا در کتاب اقدس نازل اگر از ينطرف يتحکم به رضا  جواب:

 

١٥ 

قبض مجلس رد شود و دست به دست شود  در مهر ورقات هر گاه نقد و دفعة واحده نباشد به عنوان  سؤال:

 چگونه است. يدضلع رد نما و بعد از امکان به

 فقره از مصدر امر صادر. ينبه ااذن  جواب: 

 

٤٣ 

کراهت حاصل شود و در ظرف سنه گاه  در مّدت اصطبار هر گاه متضّوع شود رائحه حّب و باز  سؤال:

 نه. يااست  صورت افتراق حاصل ينحالت کراهت سنه به آخر رسد در ا و در يلکراهت و گاه م

سنه به آخر  يدابتدای سنه اصطبار است و با م وقوعيودر هر حال هر وقت کراهت واقع شود از   جواب:

 رسد.

 

٤٣ 

 يهدون االناث و الوّراث" هر گاه ذرّ " ذکور است يهدار مسکونه و البسه مخصوصه مخصوص ذرّ   سؤال:

 ت.يسچ يفذکور نباشد تکل

مبارکه دار  يهآ يننظر به ا.  العدل" يتالی ب ترجع حقوقهم ّيةن له ذرّ يکقوله تعالی "من مات و لم   جواب:

 العدل راجع است. يتمخصوصه به ب مسکونه و البسه

 

٤١ 

تاج جزو اموالی است که يحمتروکات آن و ما مسکون و يتب ياآ.  نازل هللادر کتاب اقدس حقوق   سؤال:

 ر است.يگنوع د ياود يشم حقوق بر آن ثابت

نی يع يممسکون را عفو نمود يتو ب يتاسباب ب ظهور اعظم ين"در ا يدفرما می ّيهدر احکام فارس  جواب:

 تاج به است".يحما اسبابی که

 

٤١ 



 

 

 .  در باب نامزد کردن بنت قبل از بلوغ  سؤال:

 قبل از نکاح ذکر وصلت حرام است. روز از نود و پنج يشمصدر امر نازل و بحرمت آن از  جواب: 

 

٤٤ 

نموده بعد در تجارت نقصان واقع شود ادا  اگر بالفرض اموال شخصی صد تومان باشد و حقوق را سؤال: 

 نه. ياداد  يدشود باز به تجارت به نصاب رسد حقوق با مبلغ تلف ينو نصف ا

 د.يگيرصورت حقوق بر آن تعلّق نم يندر ا  جواب:

 

٤٩ 

مبلغ  ينر از کسب و تجارت هميگدفعه د اگر مبلغ معهود به کلّی بعد از اداء حقوق تلف شود و  سؤال:

 نه. ياداد  يدثانی با قحاصل شود حقو

 صورت هم حقوق ثابت نه. يندر ا  جواب:

 

٤١ 

 نه. يااست  حکم واجب ينم الّنکاح" ايکمبارکه " کتب عل يهاز آ  سؤال:

 .  واجب نه  جواب:

 

٤٩ 

ت يسکرد هنگام اقتران معلوم شد که باکره ن يمرا هم تسل ّيهباکره را نکاح کرد و مهر یاگر شخص  سؤال:

فساد شرط سبب فساد  يانه و اگر به شرط باکره بودن نکاح شد آ ياگردد  میبر  ّيهمهر مصروف و ياآ

 نه. ياود يشمشروط م

شرط علّت فساد مشروط است ولکن اگر در  گردد و فساد میبر  ّيهصورت مصروف و مهر يندر ا  جواب:

 است. يمسبب اجر عظ هللاعفو شامل شود عند  مقام ستر و ينا

 

٤٩ 

 نه. يافة" واجب است يام الضّ يک"رقم عل  سؤال:

 واجب نه.  جواب:

 

٤٥ 

 آن. يراز حّد زنا و لواط و سارق و مقاد  سؤال:



 

 

 العدل راجع است. يتحد به ب يرمقاد يينتع  جواب:

 

٩٣ 

 و حرمت نکاح اقارب. ّيتاز حلّ   سؤال:

 العدل راجع است. يتامور هم به امنای ب ينا  جواب:

 

٩٣ 

 يااالطهر االطهر" در شّدت سرما و  هللابسم  کر خمس مّراتيذد المآء يجدر باب وضو "من لم   سؤال:

 نه. يااست  يزخواندن ذکر جا و وجه يدجراحت 

اوجاع که استعمال آب  يلوجه و مانع آخر از قب و يددر شّدت سرما به آب گرم و در وجود جراحت   جواب:

 .يدتالوت نماذکر معهود را بدل وضو  مضّر باشد

 

٩١ 

 نه. يا ت نازل شده واجب استياذکر که در عوض صالت آ  سؤال:

 واجب نه. جواب: 

 

٩١ 

 نه. يابرند  میاّمی هم سهم  در باب ارث مع وجود اخ و اخت ابی و اّمی اخ و اخت  سؤال:

 برند. میسهم ن  جواب:

 

٩٤ 

م پدر ّيااگر دختر در ا.  م"يهثون ما البيراولئک  ّيةم والده و له ذرّ ّياسؤال:  قوله تعالی "اّن الّذی مات فی ا

 ت.يسحکمش چ فوت شود

 شود. اث او به حکم کتاب به هفت سهم منقسم میيرم  جواب:

 

٩٩ 

 زن باشد سهم زوجه به که راجع. ّيتاگر م  سؤال:

 سهم زوجه به زوج راجع.  جواب:

 

٩١ 



 

 

پنج پنج پارچه است که در قبل معمول  ينا مقصود از يابه پنج ثوب امر شده آ ّيتدر باب کفن م  سؤال:

 .  مراد سرتاسری جوف هم است آنکه ياشد و  می

 مقصود پنج پارچه است.  جواب:

 

٩٩ 

 ت ُمنزله بعضی با هم فرق دارد.ياآ  سؤال:

مطابقه و مقابله باطراف رفته لذا حسب  من دون ّيهری از الواح نازل شد و همان صورت اوليابس  جواب:

شد و قواعد قوم در  را مجال اعتراض نماند مکّرر در ساحت اقدس قرائت ينمعرض االمر به مالحظه آنکه

قواعد  ن حضرت مبّشر روح ما سواه فداهياه به حسب بيدقاعده جد ر چون دريگآن اجرا گشت و حکمت د

 ست.نازل شد آنچه با اکثر مطابق ا مالحظه شد لذا به جهت سهولت و اختصار يعر وسيابس

 

٩٩ 

المقام االمن مکان کّل صلوة سجدة واحدة" قضای  مبارکه "و فی االسفار اذا نزلتم و استرحتم يهاز آ  سؤال:

 ساقط است و سجده بجای آن است. به کلّی در سفر صالت يافوت شده  يتکه به علّت عدم امن نمازی است

مکان امن هر قدر فوت شده به جای هر  نباشد بعد از وصول به يتاگر وقت صالت برسد و امن  جواب:

در سفر .  يدرا قرائت نما نشسته ذکر معهود يدل توحيکه بر هيرو بعد از سجده اخ يدنما بار سجده يک يک

 اگر موقع امن باشد صالت ساقط نه.

 

٩٥ 

در عوض صالت  يدبا يااست و  ّينصالت مع پس از نزول و استراحت هر گاه وقت صالت باشد  سؤال:

 .يدنماسجده 

 نه. يزجز در مواقع ناامن ترک صالت جا  جواب:

 

١٣ 

 نه. يااز سجده الزم است  هر گاه سجده صلوات فائته متعّدد باشد تعّدد ذکر بعد  سؤال:

 تعّدد سجده تعّدد ذکر الزم نه. ه خواندن ذکر معهود کافی است بهيربعد از سجده اخ  جواب:

 

١٣ 

 نه. يااست  در حضر اگر صالت فوت شود عوض فائته سجده الزم  سؤال:

 سان است.يکدر سفر و حضر هر دو  حکم که در قضا نازل يندر جواب سؤاالت قبل مرقوم ا  جواب:



 

 

 

١١ 

 يامصادف شود همان وضو کافی است و  هر گاه الجل امر آخر وضو گرفته باشد و وقت صالت  سؤال:

 الزم. يدتجد

 آن الزم نه. يدهمان وضو کافی است تجد  جواب:

 

١١ 

لوح صالت  ينمعمول رود و ا يلبکور و اص نازل که در زوال و کعتر ٥در کتاب اقدس صالت   سؤال:

 آمده. مخالف آن بنظر

قبل بعض احکام کتاب  يننظر به حکمت در سن ر است ولکنيگآنچه در کتاب اقدس نازل صالت د  جواب:

مبارکه به جهت حفظ و ابقای  الت است در ورقه اخری مرقوم و آن ورقه مع آثارجمله آن ص اقدس که از

 صلوات ثالث نازل. ينبود و بعد ا آن به جهتی از جهات ارسال شده

 

١٤ 

 نه. يااست  يزوقت اّتکال به ساعت جا ييندر تع  سؤال:

 است. يزاّتکال به ساعت جا  جواب:

 

١٩ 

 نه. يا هر سه واجب است يادر ورقه صالت سه صالت نازل آ  سؤال:

 رود کافی است. صلوات ثالث واجب هر کدام معمول ينی از ايکعمل  جواب: 

 

١١ 

 نه. يا يلاز برای اص وضوی بامداد در زوال مجری است و کذا وضوی زوال  سؤال:

 شود. يدتجد يدوضو مربوط به نماز است در هر صالت با  جواب:

 

١٩ 

است  ينکه قبله الزم نباشد چن يدنما می ينچن هللا تد مقبالً الیيسرفته با يشدر صالت مبسوط که فرما  سؤال:

 نه. يا

 مقصود قبله است.  جواب:

 



 

 

١٩ 

 فی کّل صباح و مسآء". هللات يامبارکه "اتلوا آ يهاز آ  سؤال:

و محّبت نفوس مقّدسه است به  يلاعظم م شرط.  ن استياما نزل من ملکوت الب يعمقصود جم  جواب:

 از قرائت کتب متعّدده. ان  تالوت شود بهتر استيحکلمه به روح و ر يک ياو  يهآ يک اگر.  تياتالوت آ

 

١٥ 

ی قرار بدهد که بعد از وفات او در امورات يزچ از اموال خود ّيتتواند در کتاب وص میشخص  ياآ  سؤال:

کفن و حمل نعش حقّی دفن و  آنکه جز مخارج ياو حقوق ناس  هللااداء حقوق  يرشود به غ صرف يرّيهخ

 سد.يربه وّراث م هللا ندارد و ما بقی اموال کما فرض

حّق الّناس بر او نباشد  ينالهی موّفق شود و همچن انسان در مال خود مختار است اگر بر اداء حقوق  جواب:

ا ملّکه يمعل فيفله بان  هللاقد اذن .  بوده و هست مقبول يدد و اقرار و اعتراف نمايسبنو ّيتدر کتاب وص آنچه

 آء.يش يفک هللا

 

٩٣ 

 صغار هم داخلند. يااست  وضع خاتم که در کتاب اقدس نازل شده مخصوص کبار  سؤال:

 مخصوص کبار است. آن هم ّيتصالت م ينمخصوص کبار است و همچن  جواب:

 

٩٣ 

نه و اگر نذر و عهد کرده باشد  يااست  يزجا شهر عالء اگر نفسی خواسته باشد صائم شود يردر غ  سؤال:

 نه. يامجری و ممضی است  که صائم شود

صائم شود به جهت  هللکه  يدنفسی عهد نما حکم صوم از همان قرار است که نازل شده ولکن اگر  جواب:

که عهد و نذر در اموری که  جّل جالله دوست داشتهت ولکن حّق يسدون آن بأسی نبوده و ن قضاء حاجات و

 شود. رسد واقع می هللامنفعت آن به عباد 

 

٩١ 

راجع به  يهصورت عدم وجود ذکران از ذرّ  مجّدد سؤال شده دار مسکونه و البسه مخصوصه در  سؤال:

 شود. می يماموال تقس يرمثل سا ياالعدل است  يتب

مخزن  هللاالعدل الّذی جعله  يتثلث الی ب راجع و يهبه اناث از ذرّ  دو ثلث خانه و البسه مخصوصه  جواب:

 االّمة.

 



 

 

٩١ 

 ت.يسضلع چ يفتکل يدامتناع نما هر گاه زمان اصطبار منقضی شود و زوج از طالق دادن  سؤال:

 انتها شهود الزم که عند الحاجة گواهی دهند. بعد از انقضای مّدت طالق حاصل ولکن در ابتدا و  جواب:

 

٩٤ 

 از حّد هرم.  سؤال:

 .ينسبع نزد اعراب اقصی الکبر و نزد اهل بهاء تجاوز از  جواب:

 

٩٩ 

 ده.يااز حّد صوم مسافر پ  سؤال:

 .يزجا تر شود افطاريشحّد آن دو ساعت مقّرر شده اگر ب  جواب:

 

٩١ 

 م به اشغال شاّقه مشغولند.يااز صوم نفوسی که در شهر ص  سؤال:

و مقام صوم  هللاو ستر الجل احترام حکم  م قناعتّيامذکوره عفو شده ولکن در آن ام نفوس ياص  جواب:

 .اولی و احب

 

٩٩ 

 نه. يااست  يزمرتبه اسم اعظم جا٥٩با وضوی صالت تالوت ذکر    سؤال:

 .  وضو الزم نه يدتجد  جواب:

 

٩٩ 

وّراث قسمت  ينشود ما بهرگاه متوفّی  ديرگ میدر باب البسه و حلی که شخص از برای ضلع   سؤال:

 است بضلع. مخصوص ياشود  می

راجع به زوج است مگر آنچه به اثبات معلوم  هيراز البسه مستعمله هر چه باشد از حلی و غ يرغ  جواب:

 ه شده.يدبخش شود به زوجه

 

٩٥ 

 شود. می ينعدل از حّد عدالت در مقامی که اثبات امر به شهادت  سؤال:

 از هر حزبی لدی العرش مقبول. هللاعباد  عباد و شهادت يناست ب يتوئی صيکحّد عدالت ن  جواب:



 

 

 

٩٣ 

مسکون و البسه مخصوصه و  يتباشد از ب حّق الّناس بر ذّمه او يا هللاهر گاه شخص متوّفی حقوق   سؤال:

اموال داده  يراز سا يدن بايود و البسه مخصوص ذکران است و يتآنکه ب ياادا شود  يدبا اموال بالّنسبه يرسا

 ن چگونه معمول شود.يوبه د ترکه وفا نکند يرشود و هر گاه سا

مسکون و البسه مخصوصه ادا  يتنکند از ب اموال داده شود و اگر اموال وفا يرن و حقوق از سايود جواب: 

 شود.

 

٩٣ 

 تاده.يسا يابه جا آورد  يدصالت ثالث را نشسته با  سؤال:

 و احب.م مع الخضوع اولی ياالق  جواب:

 

٩١ 

انسان در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده  هر هنگام و هر وقت که يدفرما میصالت اولی را که   سؤال:

 است. ر حکمش چگونهيگازمنه د يابار  يکآورد در شب و روزی  به عمل يدنما

 لسان االمر. بار کافی است هذا ما نطق به يکدر شب و روزی   جواب:

 

٩١ 

 .يلبکور و زوال و اص ييناز تع  سؤال:

صبح الی زوال و من الّزوال الی الغروب و  اشراق الّشمس و الّزوال و الغروب و مهلت صالت ينح :جواب

 .ينصاحب االسم هللا يداالمر ب ينساعت من الغروب الی

 

٩٤ 

 نه. يااست  يزجا ينقران با مشرک  سؤال:

 علی عرش الفضل و الکرم. اذ استوی هللاهذا ما حکم به  يزاخذ و عطا هر دو جا  جواب:

 

٩٩ 

 نه. يابه قبله الزم است  بعد از آن و توّجه ياقبل از دفن و  ّيتاز وقت نماز م  سؤال:

 ".هللاوجه  ما تولّوا فثمّ ين"ا اء صالت قبل از دفن و اّما القبلةاد  جواب:

 



 

 

٩١ 

ر که در زوال و بکور و يگنماز دی يکو  زوال ينی شهادت حيکدر زوال که وقت دو نماز است   سؤال:

 وضو کافی است. يکمورد مخصوص  ينآنکه در ا ياهم دو وضو الزم دارد و ينا کرده شود يدآصال با

 الزم نه. يدتجد  جواب:

 

٩٩ 

هر دو و در صورت  يازوجه و  يااست  شده به اعتبار زوج ييندر مهر اهل قری که فّضه تع  سؤال:

 کرد. يداز قری باشد چه با ریيگو د ی شهریيکاختالف که 

 اگر از اهل قری است فّضه. مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن است ذهب و  جواب:

 

٩٩ 

دهاتی هجرت به  ياو  يدهجرت به ده نما هر گاه شهری.  ان شهری و دهاتی به چه حد استيزم  سؤال:

 نه. يااست  انيزتولّد مو کذلک محّل .  حکمش چگونه است يدتوّطن نما شهر کند و قصد

 رفتار شود. مطابق حکم کتاب يدان توّطن است هر جا وطن نمايزم  جواب:

 

٩٥ 

را از آن  هللاحق  يدنوزده مثقال ذهب را با نازل شده هر گاه کسی مالک شود معادل ّيهدر الواح اله  سؤال:

 از نوزده چه قدر داده شود. ن شودياب .  يدادا نما

شود بر نوزده چه مقدار تعلّق  مید معلوم يننما شده از آن قرار حساب ّيندر صد نوزده مع هللاحکم   جواب:

 د.يگيرم

 

٥٣ 

 د.يرگ میده هم تعلّق يابر ز يابرسد  ريگبه نوزده د يدبا يدهر گاه مال از نوزده تجاوز نما  سؤال:

 برسد. ريگنوزده د د ااّل بهيرگ میحقوق تعلّق ن يدزايفهر چه بر نوزده ب جواب: 

 

٥٣ 

 از ماء بکر و حّد مستعمل آن.  سؤال:

دست و رو در آن شستن از مستعمل مذکور  سه مقابل آن يادو مقابل  ياکأس  يکمثل  يلآب قل  جواب:

استعمال آن بأسی نبوده و  و در يدنما مین ييردو وجه تغ ياوجه  يک يلُکر برسد از تغس ولکن اگر به حدّ 



 

 

 از مستعمل يدنما ييرنی فی الجمله لون آب تغيعاو ظاهر شود  ثالثه دری از اوصاف يکت و اگر يسن

 محسوب است.

 

٥١ 

 يامشروط به بلوغ است  يززواج ن ياآ.  شده يينتع ٣٩سنه  ّيهحّد بلوغ شرعی در رساله مسائل فارس سؤال: 

 .يزآن جا قبل از

 ينو عدم آن معلوم نه در ا يترضا نازل و قبل از بلوغ ينطرف يتچون در کتاب الهی رضا  جواب:

 نه. يزمشروط و قبل از آن جا به بلوغ يزصورت زواج ن

 

٥١ 

 .يضاز صوم و صالت مر  سؤال:

صّحت فضلش  ينولکن در ح يممقامی است عظ هللااز برای صوم و صالت عند  يمگو میبه راستی   جواب:

 ينطوبی للّسامع.  قبل و بعد است حکم حّق جّل جالله از ينا.  نه يزتکّسر عمل به آن جا موجود و عند

 ات.ّينت و مظهر البيامنزل اال هللالحمد  و العامالت ينوالّسامعات و العامل

 

٥٤ 

 کل.يااز مساجد و صوامع و ه  سؤال:

.  نه يزاو در آنها جا يربنا شده ذکر غ کل که مخصوص ذکر حقّ ياآنچه از مساجد و صوامع و ه  جواب:

بوده  هللچه که عمل او  تيسبر بانی بأسی نبوده و ن.  ينو الّذی تجاوز اّنه من المعتد است از حدود الهی ينا

 .يده و خواهد رسيدو به اجر خود رس

 

٥٩ 

آنکه حکم اسباب  يااز آنها داده شود  هللاحقوق  يداسباب دکان که به جهت کسب و شغل الزم است با  سؤال:

 را دارد. يتب

 بر آن جاری. يتحکم اثاث ب  جواب:

 

٥١ 

 .ييعحفظاً عن الّتض هيرامانات از جنس به نقد و غ يلو تبد يضدر باره تعو  سؤال:

 يزجا يضصورت تعو يننوشتند در ا ييعآن حفظاً عن الّتض يضکه در باره امانات و تعوينا  جواب:

 .يمالقد و االمر يمالعل ّينبرساند اّن رّبک هو المب ی که معادل آن رايضتعو



 

 

 

٥٩ 

 .يفرجل شتا و ص يلدر تغس سؤال: 

 استعمال آب بارد هم بأسی نه. حکم دارد در هر دو آب فاتر ارجح است و در يک  جواب:

 

٥٩ 

 ر سؤال از طالق نموده.يگو د

باب کلمه ای نازل نشده ولکن از اول فصل الی  ينچون حّق جّل جالله طالق را دوست نداشته در ا  جواب:

 يدبا.  انتها رجوع نشد طالق ثابت اگر در.  و هم شهداء يددو نفس مّطلع باشند او از يدواحده با سنهانتهای 

فقره الزم است لئاّل  ينا مالحظه.  يدالعدل است در دفتر ثبت نما يتجانب امنای ب حاکم شرعی بلد که از

 .زن به افئدة اولی االلبابيح

 

٥٥ 

 در باره مشورت.  سؤال:

و بعد بحکم قرعه به عدد اسم  يده ضّم نمائيدجد اگر در نفوس مجتمعه اولی اختالف حاصل نفوس  جواب:

 ّينهو المطاع و اگر هم اختالف شد ز و مجّدد مشورت ما ظهر منه يداکثر از آن انتخاب نمائ يااقل  يااعظم 

 آء الی سوآء الّصراط.يشدی من يهه االقوی انّ  بالّثالث و خذ يناالثن

 

٣٣٣ 

 از ارث.  سؤال:

آنچه از .  همان محبوب است اند امر فرموده در باب ارث آنچه نقطه اولی روح ما سواه فداه به آن جواب: 

کم يحه يداالمر ب.  اقدس عرض شود به ساحت يدهم اموالهم و ما دون آن باينموجودند قّسموا ب اولو القسمة

وّراث موجوده راجع الی  قسمت نفوس مفقوده موّقتاً بهمقام در ارض سّر حکمی نازل و  يندر ا.  آءيش يفک

سنة الّتی  هاجروا فی ينالّذ ينحکم آن ظاهر خواهد شد ولکن المهاجر بعد از تحقّق .  العدل يتّقق بيحان 

 م.يهعل هللاهذا من فضل .  جع الی وّراثهميراثهم يرا هاجر جمال القدم ميهف

 

٣٣٣ 

 ه.يناز حکم دف  سؤال:



 

 

عدل در مصالح  يتر را رجال بيگو دو ثلث د فتهياثلث حّق نفسی است که  يکفت شود ياه يندفاگر   جواب:

ر ياه در هر بلد و دينبه نفوس ام عدل است و قبل از آن يتبعد از تحقّق ب يند و اينصرف نما عموم عباد

 .يرالخب يمالعل راجع اّنه لهوالحاکم االمر

 

٣٣١ 

 شود. مین يداز حقوق ملکی که منفعت از آن عا  سؤال:

شود حقوق بر آن تعلّق  مینفعی از آن حاصل ن نیيعآنکه ملکی که انتفاع آن مقطوع است  هللاحکم   جواب:

 .يملهو الحاکم الکر د اّنهيرگ مین

 

٣٣١ 

 بالّساعات الخ".لّوا يصم فلّيااال لی وياا اللّ يهمبارکه " و البلدان الّتی طالت ف يهاز آ  سؤال:

 خارج از حکم است. ينه و ايلساعات قل آن يرطول و غ يماقال ينه بوده، ايدمقصود بالد بع  جواب:

 

٣٣٤ 

 کذلک قّدرنا االمر فی الکتاب". يهاب مبارکه نازل "اّنا کتبنا لکّل ابن خدمة يهآ ينا يعدر لوح ابا بد

 

٣٣٩ 

را  هللاو حزب  يدنما میمتوّجه و ترا ذکر  محّمد وجه قدم به تو يادر لوحی از الواح نازل قوله تعالی "

در کتاب اقدس نازل شده  امر اعظم که از قلم مالک قدم يناگر والد در ا.  اوالد يتترب به يدفرما می ّيتوص

ی الهی را ياوصا محسوب طوبی از برای نفسی که يناز مقّصر هللاو لدی  حق پدری ساقط شود يدغفلت نما

 ".يمالقد و هو االمر يهّربهم اليقفعهم و ينهم و يؤّيدمر العباد بما يأ و به او متمّسک شود اّنه يدقلب ثبت نمادر 

 

٣٣١ 

اند که اشجار وجود  نزد حّق جّل جالله مأمور بوده از ياو اول ياانب يعتعالی شأنه العظمة و االقتدار جم هللاهو

ان من عند يشان به نفس ايشآنچه که در ا د تا از کل ظاهر شوديننما يهاز فرات آداب و دانائی سقا انسانی را

نار است و  يقثمر ال بی شجر.  شود میهر درختی را ثمری مشهود چنانچه مشاهده .  شده ه گذاشتهيعود هللا

ه از برای نفسی ک اند حفظ مراتب و مقامات عالم انسانی بوده طوبی داده يمتعل اند و مقصود از آنچه فرموده

 اثمار سدره وجود امانت و.  ی انحراف نجستيققانون حق تمّسک جست و از هللام الهی به اصول يودر 

.  است ينباری جّل و عّز مراعات حقوق والد حضرت يدنت و صدق و صفا و اعظم از کل بعد از توحياد

الّرحمن فی الفرقان قوله تعالی  فقره مذکور و از قلم اعلی مسطور ان انظر ما انزله ينالهی ا کتب يعدر جم



 

 

مقترن  يدبا توح را يناحسان به والد يدمالحظه نمائ.  احسانا" يناً و بالوالديئش و ال تشرکوا به هللا"و اعبدوا 

 فی کتب القبل و فی هذا هللامل بما انزله يعرف و يعرء و يقو  یيرهد و يش يمفرموده طوبی لکّل عارف حک

 .يعاللّوح البد

 

٣٣٩ 

 د".ينکما نزل فی الفرقان عمل نما يمنمود وحی از الواح نازل قوله تعالی "و درباره زکات هم امردر ل

 

•    •    • 

 

 تلخيص و تدوين حدود و احکام

 

 فهرست مندرجات

 حدود و احکام کتاب اقدس ينو تدو يصجزوه تلخ

 

 مبارکه آنحضرت يمتعال ّينو مب هللاحضرت بهاء ينحضرت عبدالبهاء به عنوان جانش يينتع -الف 

  توّجه به حضرت عبدالبهاء .٣

 ارجاع امور به آن حضرت .١

 امر يتی مؤّسسه والينب يشپ -ب 

 العدل يتمؤّسسه ب -ج 

 ّيهاحکام و حدود و خطابات نصح -د 

 صالت .٣

 صوم .١

 ّيهاحکام احوال شخص .١

 ّيهاحکام و حدود و خطابات نصح يرسا .٤

 تذّکرات و عتابها و انذارات مخصوصه - ه

 متفرقه يعمواض -و 

 

 حدود و احکام ينو تدو يصجزوه تلخ

 



 

 

  مبارکه آن حضرت يمتعال ّينو ُمب هللاحضرت بهآء ينحضرت عبدالبهاء بعنوان جانش يينتع -الف 

 د.ين." توّجه نمايمانشعب من هذا االصل القد الّذی هللااهل بهاء مأمورند که به "من اراده  .٣

 االصل.هذاعاجزند به "الفرع المنشعب ِمن  مبارکه را که از درکشاهل بهاء مأمورند آنچه ازآثار  .١

 رجوع کنند القويم"

 

 امر يتی مؤّسسه والينب يشپ -ب 

 

 العدل يتمؤّسسه ب -ج 

 .هيدگرد يستأس يحالعدل به نّص صر يتب .٣

 .شده يينتع آن مؤّسسه يفوظا .١

 .هيدمشّخص گرد واردات آن مؤّسسه .١

 

 ّيهاحکام و حدود و خطابات نصح -د 

 صالت .٣

 مقام عظيم صالت در امر بهائی .٣.٣

 قبله .٣.١

 .اند را قبله قرار داده " هللاحضرت اعلی "من يظهره  .٣.١.٣

 .اند تأييد فرموده قرار حضرت اعلی را هللاحضرت بهاء .٣.١.١

 استقرار عرش قبله اهل بهاء بعد از صعود مقرّ  اند که مقّرر فرموده هللاحضرت بهاء .٣.١.١

 .مبارک باشد

 .اداء صالت وجوب توّجه به قبله حين .٣.١.٤

 

 .سّن پانزده سالگی وجوب صالت بر رجال و نساء پس از بلوغ به .٣.١

 کسانی که از اداء صالت معافند: .٣.٤

 بيماران .٣.٤.٣

 نفوسی که سّنشان از هفتاد متجاوز است .٣.٤.١

 وضو گرفته و آيه مخصوصی را که نازل نسوان در حين عادت ماهيانه به شرط آنکه .٣.٤.١

 نمايند مرتبه در روز تکرار ٥٩گشته 

 .به صورت فردی ادا گردد يدصالت با .٣.٩

 .ی از سه صالت مجاز استيکانتخاب  .٣.١



 

 

اوقات نمازهای روزانه از  يينتع ( مربوط به يلزوال ( و ) اص ينمقصد از) صبح ( و ) ح .٣.٩

 :قرار است ينا

 از طلوع آفتاب تا ظهر  صبح:

 از ظهر تا غروب  زوال:

 از غروب تا دو ساعت از شب گذشته  :يلاص

 .کافی است ساعت١٤بار در  يک(  يرصالت کباداء صالت اولی )  .٣.٩

 م اولی و احب است يادر حال ق يراداء صالت صغ .٣.٥

 وضو: .٣.٣٣

 .وضو گرفته شود يدقبل از صالت با .٣.٣٣.٣

 .وضو الزم است يدبرای هر صالت تجد .٣.٣٣.١

 .وضو برای هر دو کافی است يک ظهر دو نماز خوانده شود يناگر ح .٣.٣٣.١

 يهصورت مضّر باشد آ ياآب برای دست  استعمال ياهر گاه آب فراهم نباشد  .٣.٣٣.٤

 .تکرار گردد پنج مرتبه يدمخصوصی نازل شده که با

 .شده است يهگرم توص هوا استفاده از آب يددر صورت برودت شد .٣.٣٣.٩

 .آن قبل از اداء نماز الزم نه يدباشد تجد ری وضو گرفته شدهيگهر گاه برای امر د .٣.٣٣.١

 .شده باشد اگر قبالً استحمام وضو ضرورت دارد حّتی .٣.٣٣.٩

 اوقات صالت: يينتع .٣.٣٣

 .است يزوقت اّتکال به ساعت جا يينبرای تع .٣.٣٣.٣

و شب  جنوبی که طول مّدت روز ياکره شمالی  يمه نيدواقعه در مناطق بع يمدر اقال .٣.٣٣.١

و مشاخص اّتکال  به ساعات يدطلوع و غروب آفتاب با ر دارد بدون توّجه بهياتفاوت بس

 .شود

بار  يک يدصالتی که فوت شود با هر حضر در ازاء يادر موارد نا امنی خواه در سفر .٣.٣١

ری را يگمخصوص د يهسجود آ مخصوصی را تالوت نمود و بعد از اتمام يهو آ سجده کرد

 .کرد ده مرتبه تکراريجه

 .است نهی شده ّيتنماز جماعت جز در مورد صالت م .٣.٣١

کسی قادر بر  ينمواردی که از حاضر بطور کامل واجب است جز در ّيتتالوت صالت م .٣.٣٤

 تکرار شود  ّيتمخصوص صالت م گانه ات و اذکار ششيرتکب يدصورت با يندر ا.  قرائت نباشد

 و وسطی و يرکب با نزول سه صالت صالت نه رکعتی که در کتاب اقدس به آن اشاره شده .٣.٣٩

 .گرديده است منسوخصغير 



 

 

 تالوتش واجبه که يدمخصوص نازل گرد ای يهت منسوخ گشته و به جای آن آياصالت آ .٣.٣١

 نيست 

 ُمبطل صالت نيست مو و سمور و استخوان و امثال آن .٣.٣٩

 

 .مقام عظيم صوم در امر بهائیصوم .٣.٣٩

 به عيد نوروز ختم ميشود اّيام هاء شروع وۀ ماه صيام با خاتم .٣.٣٥

 آفتاب واجب است امساک از اکل و شرب از طلوع تا غروب .٣.١٣

 پانزده سالگی واجب استبه سّن بلوغ يعنی  صوم بر رجال و نساء بعد از رسيدن .٣.١٣

 :کسانی که از صوم معافند .٣.١١

 :مسافرين .٣.١١.٣

 ساعت به طول انجامد ٥مشروط براينکه سفر بيش از  .٣.١١.٣.٣

 طريق کنند شرط اينکه بيش از دو ساعت طیّ  کنند به کسانی که پياده سفر می .٣.١١.٣.١

 روز اقامت  کنند ٣٥کسانی که در محلی کمتر از 

 سهبرای  در محلّی  وارد شوند فقطيا بيشتر  کسانی که به قصد اقامت نوزده روز .٣.١١.٣.١

 روزه گرفتن معافند روز اول بعد از ورود از

 بايد صائم کنند از روز ورود خود مراجعت می کسانی که دراّيام صيام به خانه .٣.١١.٣.٤

 گردند

 .ارانيمب .٣.١١.١

 .هفتاد سال است نفوسی که سّنشان متجاوز از .٣.١١.١

 .زنان باردار .٣.١١.٤

 .زنان مرضع .٣.١١.٩

مرتبه  ٥٩ مخصوصه را يهکه وضو گرفته آينا برنه مشروط يازنان در موقع عادت ماه .٣.١١.١

 .روز تالوت نمايند در

 و مقام هللااحترام حکم  م قناعت و سترالجليادر آن ا به مشاغل شاّقه "ولکن ينشاغل .٣.١١.٩

 اولی و احّب" صوم

 است "ولکن حق جّل جالله دوست داشته که شهرالعالء جائز يرصوم جهت نذر و عهد در غ .٣.١١

 .رسد واقع شود" می هللاعباد منفعت آن به نذر در اموری که هد وع

 

 ّيهاحکام احوال شخص .١

 ازدواج: .١.٣



 

 

 .تيسشده ولی از واجبات ن يهتوص ّياً نی قويعنکاح از مندوبات است   .١.٣.٣

 .تعّدد زوجات نهی شده است .١.٣.١

 هيدنی پانزده سالگی رسيعسّن بلوغ شرعی  به ينشرط جواز ازدواج آن است که طرف .١.٣.١

 باشند 

 ايشان است خواه زوجه با کره باشد يا رضايت طرفين و ابوينازدواج مشروط به  .١.٣.٤

 .نباشد

 فرض است رضايت به اراده الهی است بر هر دو قرائت آيه مخصوصه که مشعر بر .١.٣.٩

 ازدواج با نا مادری و نا پدری حرام است .١.٣.١

 به بيت العدل راجع است کلّيه مسائل مربوط به ازدواج با اقارب .١.٣.٩

 ازدواج با غير بهائی جايز است .١.٣.٩

 نامزدی: .١.٣.٥

 تجاوز کند. روز ٥٩ از يددوران نامزدی نبا .١.٣.٥.٣

 .تيسن يزه باشد جايدبلوغ نرس نامزد شدن با دختری که به سنّ  .١.٣.٥.١

 :ّيهمهر .١.٣.٣٣

 .تمهر اس تحقّق ازدواج معلّق به اداء .١.٣.٣٣.٣

اهل قری برای  مثقال نقره ٣٥برای اهل مدن و  مثقال طالی خالص٣٥ان مهر يزم .١.٣.٣٣.١

 سکونت دائمی زوج نه زوجه  است بر حسب محلّ 

 مثقال حرام است ٥٩تجاوز از  .١.٣.٣٣.١

  يدمثقال نقره قناعت نما ٣٥مهر به  احسن و اولی آنکه زوج در پرداخت .١.٣.٣٣.٤

 است يزصدور قبض مجلس جا اگر پرداخت مهر کاّل ممکن نباشد .١.٣.٣٣.٩

 ریيگقبل از زفاف نسبت به د ينی از طرفيکاگر  ّيهمهر و اعطاء يتينبعد از قرائت آ .١.٣.٣٣

از زوجه  يزن ّيهمهر ت و اخذيسقبل از طالق الزم ن حاصل نمود دوران ترّبصُکره 

 .جايز نه

 واگر به عذر موّجهی از يدنما يينتع اتی برای مراجعتيقهنگام سفر م يدزوج با .١.٣.٣١

مبذول  زوجه خود را مّطلع سازد و کمال جهد يدمراجعت در موعد مقّرر ممنوع شد با

نه  يددو شرط را اجرا نکرد زوجه با يناز ا يک چيدارد که مراجعت کند و اگر زوج ه

اولی  ولکن صبر و انتظار يدری ازدواج نمايگد تواند با می( ماه صبر کند و بعد ٥)

 اظهار ياع يومطلب به ش ينزوجه رسد و ا قتل زوج به ياهر گاه خبر موت .  است

 .است يز( ماه جا٥انقضاء نه ) ثابت شود ازدواج مجّدد زوجه پس از ينعدل



 

 

ات يقزوجه را از م اقدس بسفر رود بدون آنکه اگر زوج با وقوف به حکم کتاب .١.٣.٣١

اّما اگر زوج  .  يدسال انتظار ازدواج نما يکواند بعد از يتکند زوجه م مّطلعمراجعت 

 .تا خبری از زوج برسد صبر کند يدآگاه نباشد زوجه با از حکم الهی

 واند اعادهيتت زوج ميسن زوجه باکره معلوم شود که اگر بعد از اداء مهر بر زوج .١.٣.٣٤

 .و مصارف را مطالبه نمايد ّيهمهر

شود فساد شرط سبب  زوجه شده و فساد شرط مشاهده اگر ازدواج مشروط به بکارت .١.٣.٣٩

 مهرّيه و مطالبه مخارج و ابطال ازدواج در اين صورت اعاده.  است فساد مشروط

 است" يمعظ سبب اجر هللاشود عندشامل  مقام ستر و عفو ينولکن اگر "در ا جايز است

 :طالق .١.١

 امر طالق مؤّکداً مکروه و مبغوض است. .١.١.٣

موکول به  اّما يزوقوع طال ق جا يناز زوج یيکدر صورت بروز ُکره و کدورت از  .١.١.١

 يابه گواهی دو نفر شاهد  يدبا است و شروع و اختتام سنه ترّبص سال تمام ترّبص يک

عدل  مأمور  يتب شرعی بلد که از جانب امنایحاکم  يدتر برسد و امر طالق را بايشب

است و اگر  م اصطبار حرامّيابا مرئه در ا اقتران مرء ".  " يدثبت نما است در دفتر

العدل جزای عمل برساند  يتب مثقال ذهب به ٣٥استغفار کند و  يدکسی مرتکب شود با

". 

 .ترّبص ضرورت ندارد بعد از وقوع طالق ادامه دوره .١.١.١

ترّبص به او تعلّق  مّيامنکر مطلّقه شود نفقه در ا زوجه به علّت فعل اگر قرار شود .١.١.٤

 ديرگ مین

ری يگبا د که زوجه مزبورينمشروط بر ا يزجا ازدواج مجّدد زوج با زوجه مطلّقه .١.١.٩

تا بتواند با شوهر اول  ديرابتدا از شوهر دوم طالق بگ يدبا ازدواج نکرده باشد و ااّل 

 ازدواج کند 

 اگر بعد از آشتی مجّدداً ُکره.  به ميان آيد حکم زواج ثابت" اصطبار الفتاگر در اّيام " .١.١.١

 سنه ترّبص الزم است. حاصل و تقاضای طالق شود تجديد

زوجه را به مقّر  يدزوجه اختالف حاصل شود زوج با زوج و ينسفر ما ب يناگر در ح .١.١.٩

مخارج  يدشوهر با خود برساند و ی بسپارد که او را به مقرّ يندست ام به ياخود برساند 

 سال تمام زن را بپردازد  يکو نفقه  سفر

در طالق  راضی به همراهی نباشد و اصرار اگر زوج قصد جالی وطن کند و زوجه .١.١.٩

 ياتدارک سفر باشد  ينمفارقت شروع خواهد شد چه در ح ميوورزد سال اصطبار از

 .تيمموقع عز



 

 

 .شده است مطلّقه نهی مجّدد زوج با زوجه ازدواج يفّيتحکم اسالم در مورد ک .١.١.٥

 ارث: .١.١

 :برند میطبقاتی که ارث  .١.١.٣

 .سهم ١٩١٣از  سهم ٣٣٩٣   اوالد  .١.١.٣.٣

 .سهم ١٩١٣از  سهم   ١٥٣ زوجه  يازوج  .١.١.٣.١

 .سهم ١٩١٣از  سهم   ١١٣   پدر   .١.١.٣.١

 .سهم ١٩١٣از سهم    ١٩٣   مادر  .١.١.٣.٤

 .سهم ١٩١٣از سهم    ١٣٣   برادر .١.١.٣.٩

 .سهم ١٩١٣از  سهم   ٣٩٣  خواهر .١.١.٣.١

 .سهم ١٩١٣از سهم      ٥٣    معلّم  .١.١.٣.٩

 فرموده بودند مضاعف و در ييناعلی تع سهم اوالد را که حضرت هللاحضرت بهاء .١.١.١

 .اند طبقات وّراث کسر فرموده يرعوض به طور مساوی از سهام سا

 خاص: يطسهم اوالد در شرا .١.١.١

و ام يتجهت ا العدل راجع است تا يتسهم اوالد به ب نداشته باشد يهاگر متوّفی ذرّ  .١.١.١.٣

 .صرف شود يرّيهامور خارامل و 

 ّيهباقی باشد، ذر ای يهفته و از او ذرّ ياوفات  ه پسر شخص متوفّیيکدر صورت .١.١.١.١

او  اگر دختر متوّفی در گذشته و از برند ولی میپدر شان را به ارث  مذکور سهم

کتاب اقدس به هفت طبقه  طبق حکم يدسهم مادرشان با ای باقی مانده باشد يهذرّ 

 .شود يممصّرح کتاب تقس

موجود نباشد دو ثلث  بعضاً  ياطبقات وّراث کاّلً  يرسا موجود ولی ّيهاگر از متوّفی ذر .١.١.٤

 .العدل راجع است يتب و ثلث آن به ّيهمفقوده به ذر سهم طبقات

به اوالد برادر و  ّيهارث کسی باقی نباشد دو ثلث از اگر از طبقات مصّرحه در کتاب .١.١.٩

دائی و عمو راجع  سهم مذکور به عّمه و خاله وآنها  متوّفی و در صورت فقدان خواهر

ثلث  د و در هر حالرس میفرزندان آنان  د بهت نباشنياح يددر ق است و اگر آنها

 .العدل راجع است يتانده به بيمباق

العدل راجع  يتب هموجود نباشند تمام ما ترک ب از وّراث فوق الّذکر يک يجاگر ه .١.١.١

 .گردد می

اناث  يهود نه بذرّ يشراجع م ورذک يهپدر فوت شده به ذرّ  هدار مسکونه و البسه مخصوص .١.١.٩

 يربد و سايا میتعلّق  ذکور يهاعلی و اشرف آن به ذرّ  ت مسکونه متعّدد باشديواگر ب

نداشته باشد دو  ذکور يهاگر ذرّ .  شود می يمتقس وّراث ينماترک شخص متوّفی ب ت ويوب



 

 

 راجع العدل يتثلث به ب يکاناث و  يهوالبسه مخصوصه اش به ذرّ  ثلث دار مسکونه

 يمتقس دخترانش ينب ّيهبالّسو يدوی با ما ترک مادر ، البسه مستعمله ورددر م.  گردد می

 مستعمله و جواهرات و امالک يرغ از وی باقی نمانده باشد البسه شود و اگر دختری

 .  البسه مستعمله ينگردد، همچن يمتقس وّراث او ينب يدا بايهمشاٌرال

ی يناقتراف بشخص ام برای تجارت و يدسهمشان با باشد يراگر اوالد شخص متوّفی صغ .١.١.٩

 يدحاصله با سهمی از منافع .  بلوغ برسند سپرده شود تا اوالد مزبور به سنّ  شرکتی يا

  .داده شود يصامناء مذکور تخص يا ينبه شخص ام

ن يود يهو تأد هللااداء حقوق  شود مگر بعد از يموّراث تقس ينب يدما ترک متوّفی نبا .١.١.٥

 به عّزت و احترام. ّيتم ينتدف و ييعمتوّفی و مصارف تش

کتاب به او تعلّق  ابی باشد سهم کامل مذکور در در صورتی که برادر متوّفی برادر .١.١.٣٣

 ّيهد و ثلث بقيرگ می دو ثلث سهم مذکور باو تعلّق از پدر جدا باشد فقط د اّما اگريرگ می

 جاری است. يزخواهر متوّفی ن حکم درباره ينا .  است العدل راجع يتبه ب

برادران و خواهران  ت داشته باشندياابی و اّمی ح در مواردی که برادران و خواهران  .١.١.٣٣

 برند. مین ّيهاز ارث اّمی سهمی

نشان قسمت يام ّيهمعلّم متعّدد باشد سهم معلّم بالّسو برد و اگر میبهائی ارث ن يرمعلّم غ .١.١.٣١

 .شود می

 برند. مین بهائی از ارث سهم يرغورثه  .١.١.٣١

 ينلک زوج محسوب و بيمجزء ما  يدبا ه باشديدهر آنچه زوج به نام زوجه اش خر .١.١.٣٤

آن که به اثبات معلوم شده  يرو غ قسمت شود مگر البسه مستعمله و جواهرات وّراث

 .  ه استيدکه زوج به زوجه بخش باشد

 يملک خود را تقسيمما نامه نوشته ّيتخواهد وص می هر شخصی مختار است هر نوع .١.١.٣٩

 داده باشد. ن خوديوو پرداخت د هللاحقوق  مشروط بر آنکه قراری برای اداء کند،

 

 ّيهاحکام و حدود و خطابات نصح يرسا .١

 احکام و حدود متفرقه: .١.٣

 حجّ  .١.٣.٣

 هللاحقوق  .١.٣.١

 اوقاف .١.٣.١

 مشرق االذکار .١.٣.٤

 امتداد دور بهائی .١.٣.٩



 

 

 د بهائیيااع .١.٣.١

 فت نوزده روزهياض .١.٣.٩

 سال بهائی .١.٣.٩

 م هاء(ّيازائده بر شهور )ا مّياا .١.٣.٥

 سّن بلوغ .١.٣.٣٣

 دفن اموات .١.٣.٣٣

 که از واجبات است و نفس عبادت محسوب اشتغال به صنعت و اقتراف .١.٣.٣١

 اطاعت از حکومت .١.٣.٣١

 اطفال يتو ترب يمتعل .١.٣.٣٤

 نامه ّيتنوشتن وص .١.٣.٣٩

 زکات .١.٣.٣١

 مرتبه در روز٥٩ذکر اسم اعظم   .١.٣.٣٩

 اناتيوشکار ح .١.٣.٣٩

 گانيزاستخدام دوش .١.٣.٣٥

 ا کردن مال گمشدهيدپ .١.٣.١٣

 هينحکم دف .١.٣.١٣

 امانات يضو تعو يلتبد .١.٣.١١

 عمد يرقتل غ .١.٣.١١

 شاهد عادل يفتعر .١.٣.١٤

 مناهی: .١.٣.١٩

 کلمات الهی يلتأو .١.٣.١٩.٣

 و فروش برده يدخر .١.٣.١٩.١

 ضاتياحمل ر .١.٣.١٩.١

 ّيترهبان .١.٣.١٩.٤

 تکّدی .١.٣.١٩.٩

 وائی مذهبیيشحرفه پ .١.٣.١٩.١

 ارتقاء بر منابر .١.٣.١٩.٩

 دست بوسی .١.٣.١٩.٩

 اقرار به معاصی نزد خلق .١.٣.١٩.٥

 تعّدد زوجات .١.٣.١٩.٣٣



 

 

 شرب مسکرات .١.٣.١٩.٣٣

 نيوشرب اف .١.٣.١٩.٣١

 قمار .١.٣.١٩.٣١

 حرق عمدی .١.٣.١٩.٣٤

 زنا .١.٣.١٩.٣٩

 قتل عمدی .١.٣.١٩.٣١

 سرقت .١.٣.١٩.٣٩

 دو نفر هم جنس ينروابط جنسی ب .١.٣.١٩.٣٩

 ّيتصالت جماعت مگر برای م .١.٣.١٩.٣٥

 اناتيوظلم به ح .١.٣.١٩.١٣

 بطالت و کسالت .١.٣.١٩.١٣

 تيبغ .١.٣.١٩.١١

 تهمت و افتراء .١.٣.١٩.١١

 حمل سالح جز در مواقع  ضرورت .١.٣.١٩.١٤

 انیيره حّمامهای  ايندخول در خز .١.٣.١٩.١٩

 ری بدون اذن صاحب خانهيگد يتدخول در ب .١.٣.١٩.١١

 ضرب و جرح .١.٣.١٩.١٩

 نزاع و جدال .١.٣.١٩.١٩

 ذکر گفتن در کوچه و بازار .١.٣.١٩.١٥

 فروبردن دست در ظرف غذا .١.٣.١٩.١٣

 ن موی سريدتراش .١.٣.١٩.١٣

 تجاوز موی سر از حّد بنا گوش .١.٣.١٩.١١

 وارد گشته: قبل يعنسخ احکام و حدودی که در شرا .١.١

 محو کتب .١.١.٣

 يرن حريدحرمت پوش .١.١.١

 نقره و حرمت استعمال ظروف طال .١.١.١

 سفر ّيتمحدود .١.١.٤

 ی ال عدل له به شارع امر الهیياهدا يمتقد  .١.١.٩

 حرمت سؤال از شارع امر .١.١.١

 حرمت ازدواج مجّدد با زوجه مطلّقه قبلی .١.١.٩



 

 

 يهاد حزن بر همسايره ايمجر .١.١.٩

 یيقحرمت موس .١.١.٥

 گذاشتن يهن و لحيدپوش محدود ساختن آزادی نفوس در طرز لباس .١.١.٣٣

 ء و ملل مختلفهياعدم طهارت اش .١.١.٣٣

 عدم طهارت ماء نطفه .١.١.٣١

 سجود بر آنها ه برایّينء معياعدم طهارت اش .١.١.٣١

 :متفرقه ّيهخطابات نصح .١.١

  انيحن با روح و ريااد يعوان جميرمعاشرت با پ .١.١.٣

 ينوالداحترام  .١.١.١

 ران نپسندديگدارد بر د مین آنچه را بر خود روا يدانسان با .١.١.١

 صعود جمال اقدس ابهی بعد از هللاامر يجو ترو يغتبل .١.١.٤

 بر خدمت امر يننصرت قائم .١.١.٩

 ديننما میتکلّم  هللاماانزله  يرمتابعت از نفوسی که به غ عدم انحراف از نصوص و منع .١.١.١

 صورت بروز اختالف رجوع به نصوص مبارکه در .١.١.٩

 الهی يمت و تعالياغور و تعّمق در آ .١.١.٩

 عدم تمّسک به ظنون و اوهام .١.١.٥

 ت الهی در هر صبح و شامياتالوت آ .١.١.٣٣

 ت با لحن خوشياتالوت آ .١.١.٣٣

 به الحان خوش در مشرق االذکار تيااوالد به تالوت آ يمتعل .١.١.٣١

 به عالم انسانی علوم و فنون نافعه يلتحص .١.١.٣١

 مشورت در امور .١.١.٣٤

 الهی اوامراجتناب از رأفت و مساهله در اجرای  .١.١.٣٩

 استغفار از معاصی به ساحت قدس الهی .١.١.٣١

 :م به اعمال حسنهيات در اثر قيلاحراز فض .١.١.٣٩

 صداقت .١.١.٣٩.٣

 امانت .١.١.٣٩.١

 وفا .١.١.٣٩.١

 هللا يتتقوی و خش .١.١.٣٩.٤

 عدل و انصاف .١.١.٣٩.٩

 حکمت .١.١.٣٩.١



 

 

 ادب .١.١.٣٩.٩

 مهمان نوازی .١.١.٣٩.٩

 استقامت .١.١.٣٩.٥

 انقطاع .١.١.٣٩.٣٣

 و رضا به اراده الهی يمتسل .١.١.٣٩.٣٣

 احتراز از فتنه و فساد .١.١.٣٩.٣١

 يااجتناب از ر .١.١.٣٩.٣١

 احتراز از کبر و غرور .١.١.٣٩.٣٤

 ّيهجاهل ّيتاز حماحتراز  .١.١.٣٩.٣٩

 رانيگاحتراز از افتخار بر د .١.١.٣٩.٣١

 اجتناب از مجادله در قول .١.١.٣٩.٣٩

 احتراز از هوای نفس .١.١.٣٩.٣٩

 ياائی در مصائب و باليبشک .١.١.٣٩.٣٥

 ی امورياعدم تعّرض به اول .١.١.٣٩.١٣

 يظاجتناب از غ .١.١.٣٩.١٣

 مقابله به رفق .١.١.٣٩.١١

 اّتحاد ک تاّم بهاجتناب از تفرقه و تمسّ  .١.١.٣٩

 اریيمحاذق هنگام ب يبمراجعه به طب .١.١.٣٥

 اجابت دعوت به والئم .١.١.١٣

 موّدت به ذوی القربای شارع امر .١.١.١٣

 هللاامر يغتبل السنه مختلفه برای يلتحص .١.١.١١

 هللااعزاز امر يلر و بالد در سبياد يرتعم .١.١.١١

 هللامنسوب به دو شارع مقّدس امر مرّمت و حفاظت مقامات متبّرکه .١.١.١٤

 :گیيزتمّسک به لطافت و پاک .١.١.١٩

 شستن پا .١.١.١٩.٣

 تّيااستعمال عطر .١.١.١٩.١

 استحمام در ماء بکر .١.١.١٩.١

 ناخن ( نيداظفار ) چ يمتقل .١.١.١٩.٤

 ء ملّوث در آب پاکياشستن اش .١.١.١٩.٩

 گی لباسيزپاک .١.١.١٩.١



 

 

 يتاسباب ب يدتجد .١.١.١٩.٩

 :تذّکرات و عتابها و انذارات مخصوصه خطاب به  - ه

 عموم اهل عالم .٣

 معشر ملوک .١

 ينمعشر علماء د .١

 ا و رؤساء جمهور آنيکامراء امر .٤

 هلم اول ، پادشاه پروسيلو .٩

 يشفرانسوا ژوزف امپراطور اطر .١

 نيااهل ب .٩

 پارلمانهای عالماعضاء  .٩

 

 متفّرقه: يعمواض  -و 

 عظمت و جالل امر بهائی .٣

 شارع امر يعمقام من .١

 عظمای کتاب مستطاب اقدس يتاهم .١

 عصمت کبری .٤

 احکام و اوامر او ه عرفان مظهر امر و اّتباعيضفکّ دو فرينمالزمه ال .٩

 علوم عرفان حضرت معلوم است يلهدف غائی تحص .١

 .عل" عارفنديفئل عّما يسال اّنه ت "يقطوبی از برای نفوسی که به حق .٩

 انظمه عالم در اثر سطوت نظم اعظماضطراب و تزلزل  .٩

عالم  ی از دو عالمت بلوغيکاهل عالم که  ر لسانی از السنه و خّطی از خطوط برایيااخت .٥

 انسانی است

 " هللا هرهيظ نات حضرت اعلی در باره ظهور  "منياب .٣٣

 گوئی از مخالفت و مقاومت با امر الهیيشپ .٣٣

 .م کندياق هللاگردد و به خدمت امر  زان فائيماز سلطانی که به شرف ا يشستا .٣١

 عدم ثبات امور بشری .٣١

 یيقحق يتمعنی و مفهوم حرّ  .٣٤

 ارزش اعمال منوط و معلّق به قبول حّق است .٣٩

 اّتباع اوامر و احکام " حّباً لجماله " .٣١

 تمّسک به اسباب ّيتاهم .٣٩



 

 

 از " علماء فی البهاء " يشستا .٣٩

 در صورت توبه و ندامت يحيیزا يربه موعده مغفرت  .٣٥

 خطاب به ارض طاء )طهران ( .١٣

 ه اسالمبول و اهل آنينخطاب به مد .١٣

 ينخطاب به شواطی نهر ر .١١

 ن علم باطنيامّدع مردود بودن .١١

 گردد میموجب احتجابشان از حّق  مردود بودن نفوسی که غرور به علم .١٤

 گوئی در باره ارض خاء )خراسان(يشپ .١٩

 کاف و راء )کرمان( گوئی در باره ارضيشپ .١١

 احمد احسائی يخاشاره به ش .١٩

 جعفر اصفهانی( داشاره به گندم پاک کن ) ماّل محمّ  .١٩

 خان کرمانی يمحاجی محّمد کر مردود بودن .١٥

 محّمد حسن نجفی يخمردود بودن  ش .١٣

 ن سوميواشاره به ناپل .١٣

 محّمد اصفهانی يداشاره به س .١١

 بر خدمت امر الهی ينوعده نصرت قائم .١١

 

•    •    •  

 يادداشت ها و توضيحات

 (٤)بند  عرف قميصی  -١

در اين  .شده اين اصطالح مربوط به داستان يوسف است که در قرآن مجيد و کتاب عهد قديم از آن ياد

گردد که يعقوب  میاين پيراهن سبب آورند. بوی میداستان برادران يوسف پيراهن او را نزد پدرشان، يعقوب،

در آثار امری بسيار به کار برده شده و  "عرف قميص" شانی بيابد. اصطالحاش ن از فرزند عزيز و گمشده

 .ظهور اوست مقصد از آن شناسائی مظهر حّق و

به  اند که غافالن حضرتش را توصيف فرموده "يوسف الّرحمن"جمال اقدس ابهی در لوحی خود را 

يوسف "جمال قدم را  "االسماء قّيوم"، يعنی بهای ناچيز، فروختند. حضرت نقطه اولی در کتاب "ثمن بخس"

اند  آيد پيش بينی فرموده هيکل اطهرش وارد می معّرفی و صدماتی را که به دست برادر خائن بر "الحقّ 

نيز به حقد و حسد شديدی که عظمت مقام حضرت عبدالبهاء  هللاامر یّ (. حضرت ول٣٥٣)يادداشت شماره 

و  لی، ناقض اکبر، برانگيخته بود اشاره نموده و آن را با بغضوفای خود، ميرزا محّمد ع بی در وجود برادر

 اند. فرموده ای که کماالت عاليه يوسف در قلوب برادرانش احداث کرده بود مقايسه حسد فوق العاده



 

 

 

 (٩)بند  اّنا... فتحنا ختم الّرحيق المختوم باصابع القدرة و االقتدار  -٢

يادداشتهای شماره ( الکلی در کتاب مستطاب اقدس نازل گرديدهحرمت استعمال خمر و ساير مشروبات 

 (.٣٩٣و  ٣٤٤

روحانی  بخشد و انبعاثات می)شراب ناب( اشاره به نيروئی است که نشئه معنوي "رحيق"کلمه 

روايات قديم هندی به کار برده  کند. اين اصطالح در آثار جمال اقدس ابهی و در انجيل و قرآن و میايجاد

 شده است.

قدم در آثار  . جمال"اّن االبرار ... يسقون من رحيق مختوم"ثالً در قرآن کريم چنين نازل گشته م

اش بر جميع  قدس مکنونه روائح"فرمايند مقصد از رحيق مختوم ظهور مبارک است که  میگهربار خويش

درت مفتوح و را حضرتش به يد ق "احدّيه ختم اناء مسک"فرمايند  میمبذول گشته است. همچنين "ممکنات

به مشاهده انوار توحيد فائز و به عرفان مقصد اصلی کتب  حقايق معنوّيه مستوره را مکشوف و شاربين را

 اند. آسمانی نائل فرموده

الهی رحيق  فارزقهم يا":  فرمايند میجمال مبارک در مناجاتی برای مؤمنين رحيق رحمت طلبيده

 ."حّبک امرک و مستقيمين علی رحمتک ليجعلهم غافلين عن دونک و قائمين علی

 

 (١)بند  قد کتب عليکم الّصلوة  -٣

مستطاب اقدس  . اما صالت )نماز( که در کتابکلمات مختلف برای دعا وجود دارد در لسان عربی

 معّين شبانه روز تالوت شود  منصوص و انجامش بر مؤمنين فرض گرديده نمازی است که بايد در اوقات

)سؤال و جواب، فقره  "مقامی است عظيم هللاعند برای صوم و صالت":  ايندفرم میجمال اقدس ابهي

انسان در  .است هللانماز سبب خضوع و خشوع و توّجه و تبّتل الی "  فرمايند: می(. حضرت مولی الوري٥١

مقامات  به واسطه صالت .مناجات کند و تقّرب جويد و با معشوق حقيقی خويش گفتگو نمايد صالت با خدا

 . "روحانی حاصل گردد

صالتی که جمال قدم بعداً نازل فرمودند  ( با نزول سه٥نماز مذکور در آيه فوق )يادداشت شماره 

سه نماز مذکور که در بين ياران معمول است با دستور  (. صورت١١فقره  ،منسوخ گرديد )سؤال و جواب

 .درج گرديده "ات کتاب اقدسملحق"در اين مجلّد تحت عنوان  العمل مربوط به روش اداء آنها،

. جمال هبيان گرديد "سؤال و جواب"سه نماز در چند فقره از رساله  توضيحات مربوط به اين

 (.١٩فقره  ،اند )سؤال و جواب را در اداء هر يک از اين سه نماز مختار فرمو ده مبارک افراد

 ج است.مندر ٩١و  ٩٣، ١٩، ١١توضيحات ديگر مربوط به فريضه صالت در فقرات 

گرديده ،  که در اين مجلّد درج "تلخيص و تدوين حدود و احکام" خصوصيات حکم صالت در جزوهُ 

 خالصه شده است. ٣-٣٩تا  ٣-٣در قسمت د ، 



 

 

 

 (١) بند  تسع رکعات  -٤

 است. ای است از آيات صالت که تالوتش با رکوع و سجود و ديگر اعمال توأم رکعت مجموعه

نّص اين صالت  .ابهی بدايتاً نازل فرمودند شامل نه رکعت بوده استصالتی را که جمال اقدس 

 (.٥مفقود گشته و لذا طرز انجام آن معلوم نيست )يادداشت شماره 

اّن فی کّل "  فرمايند: میدر لوحی حضرت عبدالبهاء در باره سه نمازی که در بين احّباء معمول است

و  البشر عن ادراکها و ال تسع المکاتيب ار تعجزکلمة و حرکة من الّصلوة الشارات و حکمة و اسر

 ."االوراق

از ادعيه  ای را که جمال قدم برای تالوت بعضی چند دستور ساده ولّی امرهللا طبق بيان حضرت 

حصر توّجه در احيان دعا و تفکّر و  اند نه تنها اهميت روحانی دارد، بلکه انسان را در معّينه نازل فرموده

 نمايد. میبارکه ياريتأّمل در آيات م

 

 (١)بند  حين الّزوال و فی البکور و االصال  -٥

 

معّين  که برای اوقات برگزاری صالت وسطی "بکور، زوال و آصال"جمال مبارک در تعريف کلمات 

فقره  ،)سؤال و جواب "الغروب حين اشراق الّشمس و الّزوال و"فرمايند که اين اوقات مقارن است با  میشده

زوال و من الّزوال الی الغروب و من الغروب  مهلت صالت صبح الی"فرمايند که  می(. سپس توضيح٩١

 .فرمايند که موعد صالت صبح از طلوع فجر است میعبدالبهاء تبيين مضافاً حضرت .است "الی ساعتين

شهادت ( رذکر شده راجع به هر دو صالت صغي "من الّزوال الی الغروب"تعريف کلمه زوال که 

 .باشد میحين زوال( و صالت وسطي

 

 (١)بند و عفونا عّدة اخری   -٦

اقدس تعيين گشته  تعداد رکعات نماز در دور بيان و همچنين در اسالم بيش از نه رکعتی است که در کتاب

 .(٤)يادداشت شماره 

بودند که بايد در برای صالت نوزده رکعت معّين فرموده  حضرت نقطه اولی  در کتاب مبارک بيان

 شود )از ظهر يک روز تا ظهر روز بعد(. بيست و چهار ساعت يکبار ادا

شود ، يعنی طلوع فجر، ظهر ، بعد از ظهر ، غروب و  میصالت اسالمی در هر روز پنج مرتبه ادا

 .يابد ، مجموعاً در طول روز هفده رکعت است مینسبت اوقات نماز تغيير گر چه تعداد رکعات به .شام

 



 

 

 هللا ... مقبل اهل مدآئن البقآء اذا اردتم الّصلوة ولّوا وجوهکم شطری االقدس المقام المقّدس الّذی جعله  -٧

 (١)بند 

مفهوم قبله در اديان  .شود میکند ، که قبله ناميده می، يعنی محلّی که نمازگزار به طرف آن توّجه "مقبل"

بود حضرت رسول اکرم آن را تغيير داده مکّه را  قبله در اّيام پيشين اورشليم .گذشته نيز موجود بوده است

 در کتاب بيان عربی در مورد قبله چنين است: دستور حضرت اعلی .قبله قرار فرمودند

 

 ."متی ينقلب تنقلب الی ان يستقرّ  هللااّنما القبلة من يظهره "

 

 .اند فرموده ( نقل و تأييد٣١٩اب اقدس )بند مضمون اين فقره را جمال اقدس ابهی در کتاب مستط

( ، ١٩و  ٣٤سؤال و جواب، فقرات (" صالت حکم قبله ثابت"در :  فرمايند میهمچنين در باره توّجه به قبله

 .بهر سمتی که بخواهند توّجه نمايند ولی در مورد ساير ادعيه و اذکار افراد مختارند

 

 (١)بند  المقّر الّذی قّدرناه لکمو عند غروب شمس الحقيقة و الّتبيان   -٨

بهاء محّل استقرار عرش مطّهر است  اند که پس از صعود آن حضرت قبله اهل جمال قدم مقّرر فرموده

مبارکه را که در بهجی )عکّا( واقع است "مرقد منّور" و "  حضرت عبدالبهاء اين مقام مقّدس يعنی روضه

 اند. فرموده مطاف مأل اعلی" توصيف

قبله مثال  صادر گشته در اهميت روحانی توّجه به ولّی امرهللا در توقيعی که حسب االمر حضرت 

 اند: ذيل را بيان فرموده

 

 همان طور که گياه جهت حيات و رشد خود به طرف نور آفتاب متمايل است ، ما هم در"

و توّجه  ... سازيم می، جمال اقدس ابهی متوّجه  احيان دعا و مناجات قلوبمان را به مظهر الهی

 )ترجمه( ."شماريم می ظاهری ... به تربت مقّدسش را در عالم خاک رمزی از توّجه باطنی خود

 

 (٩)بند  قد فّصلنا الّصلوة فی ورقة اخری  -٩

در لوحی مجّزا نازل فرمودند )سؤال و جواب ،  "نظر به حکمت"اصل صالت نه رکعتی را جمال مبارک 

ارسال نشد و سه نمازی که  متن اين صالت در زمان حيات عنصری هيکل اقدس به مؤمنين  (.١١فقره 

 .اکنون مورد استفاده احّباء است جايگزين آن گرديد

رکعتی و  اندکی بعد از صعود جمال اقدس ابهی ، ميرزا محّمد علی ، ناقض اکبر متن صالت نه

 .تعدادی از الواح ديگر را به سرقت برد



 

 

 
 (٩)بند  ّيتالمصلوة   -١١

مراجعه  "اقدس ملحقات کتاب مستطاب"شود )به  میتنها نمازی است که بطور جماعت برگزار  ّيتصالت م

کند  میاز احّباء آن را تالوت  یيکتند و يسا میصالت آن است که حّضار ساکت  ينطرز اداء ا.  شود(

)سؤال و  "... مخصوص کبار است ّيتصالت م" ن جمال مبارکيابه موجب ب.  (٣٥دداشت شماره يا)

نماز الزم  يناست و توّجه به قبله در موقع تالوت ا ّيتدفن م ( و وقت اداء صالت قبل از٩٣جواب ، فقره 

 (.٩٩فقره  ت )سؤال و جواب ،يسن

 ٣-٣١، قسمت د ، "احکام حدود و ينو تدو يصتلخ"در جزوه  ّيتر مربوط به صالت ميگت دّياجزئ

 .خالصه شده است ٣-٣٤تا 

 

 (٩)بند  تيااالمنزل  هللاات من يرسّت تکب ّيتقد نّزلت فی صلوة الم  -١١

.  ابهی" است هللا" يرآن عبارت از تکرار شش مرتبه تکب فقرهُ يک.  شده يلاز چند فقره تشک ّيتصالت م

.  گردد مینازل شده نوزده بار تالوت  صالت ينای که مخصوص ا يهی از شش آيک يربعد از اداء هر تکب

اند تطابق کامل  ن نازل فرمودهيااولی در کتاب مبارک ب که حضرت نقطه ّيتت صالت ميات با آياآ ينا

 .اند فقرات اضافه فرموده ينبه اول ا جمال اقدس ابهی مناجاتی.  دارد

 

الّسّمور کما تلبسون الخّز  ها البسوايرالعظام و غطل الّشعر صلوتکم و ال ما منع عن الّروح مثل يبال   -١٢

 (٥)بند  و الّسنجاب و ما دونهما

ر يگد ّينء معيابعضی اش ياانات و يواند که اگر موی برخی از ح هيدعق ينن گذشته بر اياوان بعضی از اديرپ

ن يااب مبارک بحضرت نقطه اولی در کت.  گردد میبر لباس او باشد سبب بطالن نماز  ياهمراه نمازگزار 

 ييدفوق تأ يهمطلب را در آ ينت و جمال مبارک ايسصالت ن ء مبطليااش يند که اينفرما میعربی 

 .اند فرموده

 

 (٣٣)بند  م الّصلوة و الّصوم من اّول البلوغيکقد فرض عل  -١٣

 ينرجال در انساء و  بلوغ در سال پانزده است":  دينفرما میسّن بلوغ شرعی  يينجمال اقدس ابهی در تع

م به يام صّيات مربوط به مّدت اّياجزئ برای اّطالع از.  (١٣)سؤال و جواب ، فقره  "سان استيکمقام 

 .مراجعه شود ١٩دداشت شماره يا

 

 (٣٣) بند  من کان فی نفسه ضعف من المرض او الهرم  -١٤



 

 

جمال .  صوم و صالت معافندباشد از  کبر سّن ضعف بر آنان مستولی شده ياکسانی که بر اثر بروز مرض 

صّحت فضلش موجود  ينولکن در ح يممقامی است عظ هللاعند از برای صوم و صالت":  دينفرما میمبارک 

 نزد اهل":  دينفرما میسّن هرم  ييندر تع.  (٥١)سؤال و جواب ، فقره  "نه يزجا و عند تکّسر عمل به آن

اند که  مورد فرموده يندر ا ولّی امرهللا حضرت .  (٩٤ )سؤال و جواب ، فقرهُ "است ينسبع بهاء تجاوز از

 ."مطلقاً مشمول عفو است" هر شخصی به سّن هرم رسد ، چه مبتال به ضعف باشد چه نباشد ،

 ينو تدو يصتلخ"اعطاء شده که صورت آن در جزوه  يزری نيگاز صوم به طبقات خاّص د يتمعاف

 دداشتهای شمارهُياباره به  ينتر در ايشبرای اّطالعات ب.  مندرج است ١-٩، قسمت د ،  "حدود و احکام

 .مراجعه شود ١٣و  ١٣، ١٣

 

 (٣٣)بند  الکتاب طاهر و رفعنا عنه حکم الحّد فی شیءلکم الّسجود علی کلّ  هللاقد اذن   -١٥

ن عربی حضرت ياب در کتاب مبارک.  شود مین گذشته غالباً از آداب الزمه صالت محسوب ياسجود در اد

طور  ينهم.  در وقت سجود بر بلور نهند انی خود رايشن فرموده بودند که پيادوره ب يننقطه اولی به مؤمن

جمال اقدس ابهی همه .  و قواعدی معمول است يطاست شرا يزجا ئی که بر آن سجدهيادر اسالم در مورد اش

 .است يزپاکی جا شیءد که سجود بر هر ينفرما می يحنموده تصر ها را ملغیيتمحدود ينا

 

 (٣٣بند ( رع فی العمليشاالطهر االطهر ثّم  هللاکر خمس مّرات بسم يذد المآء يجمن لم   -١٦

ای مخصوص  يهآ يدفت نشود بايااگر آب .  اداء نماز ّيتوضو عبارت است از شستن دست و صورت به ن

دداشت يااّطالعات کلّی در باره وضو به  برای.  ه پنج مرتبه تکرار شوديدمنظور نازل گرد ينکه برای ا

 .مراجعه شود ١٤شماره 

و کتاب مبارک  يمسابقه دارد و در قرآن کر يشينعدم وجود آب در ادوار پ م در صورتيمّ حکم ت

 .نازل شده است يزن عربی نياب

 

 منها تحّددت االوقاتالّتی  لّوا بالّساعات و المشاخصيصم فلّيالی و االياا اللّ يهو البلدان الّتی طالت ف  -١٧

 (٣٣)بند 

مّدت شب و روز در آن  جنوبی واقع و طول و ياه شمالی يدحکم مربوط به نقاطی است که در اماکن بع ينا

 .شود می يزحکم شامل صوم ن ينا.  (٣٣١و  ١٤ر دارد )سؤال و جواب ، فقرات يانقاط تفاوت بس

 

 (٣٣)بند  تياقد عفونا عنکم صلوة اال  -١٨

کسوف و خسوف و  زلزله ، يلی از قبيعطب يعمعمول است ، در مواقع حدوث وقا ينمسلم يندر ب تيانماز آ

.  کنند مینماز را ادا  يندارند ا می محسوب ّيههائی که موجب خوف است و آنها را از آفات سماو هيدر پديگد



 

 

 ی ربّ يری و ما ال يررّب ما  هللالعظمة " ۀيآ يشملغی و به جا نماز را جمال اقدس ابهی ينلزوم برگزاری ا

 (٩١ت )سؤال و جواب ، فقره يساز واجبات ن يهآ ينتالوت ا.  اند نازل فرموده را "ينالعالم

 

 (٣١)بند  ّيتقد رفع حکم الجماعة ااّل فی صلوة الم  -١٩

به امام جماعت  حکم نماز جماعت ، مثل صالتی که در اسالم معمول است و مردم روزهای جمعه در مسجد

امر حکمش نازل  يننماز جماعتی که در ا تنها.  ه استيدگرد يمد ، در امر بهائی منسوخ و تحريننما میاقتدا 

ی از حّضار ، بدون آنکه توّجه به سمت يکصالت را  ينا.  (٣٣دداشت شماره يااست ) ّيتشده صالت م

صالت  يندر موقع اداء ا.  ديننما میتاده استماع يسساکت ا يرينکند و سا می مخصوصی داشته باشد ، تالوت

 .(٩٩ت )سؤال و جواب ، فقره يسقبله الزم ن توّجه به

مّدت شبانه روز فرض است انفرادی برگزار  آن در طول از نمازهای سه گانه که اداء يکهر 

 شود نه به طور جماعت. می

 يهمختارند ادع احّباء.  خاّصی وجود ندارد يقطر يچدر امر بهائی ه يزن يهادع يربرای تالوت سا

خصوص حضرت  يندر ا.  ديننما مفروض را چه در اجتماعات و چه در تنهائی به نحو دلخواه تالوت يرغ

 :دينفرما می ولّی امرهللا 

 

ر مراقب باشند يابس يدد ... باينت خود عمل نمايالمورد طبق تما ينران مختارند که در اياگر چه . ..

 ينا.  يايدبه صورت آداب مرسومه در ن ا نکند ويدد حالت تصلّب پيننما میی را که اّتخاذ يقطرکه هر 

مبارکه ارائه  يمواضحی که در تعال يقداشته باشند که مبادا از طر ه در نظريشهم يدای است که احّباء با نکته

 ترجمه((.  شده منحرف گردند

 

 (٣١)بند  الّدم الّصوم و الّصلوةدن يجما  ينعن الّنسآء ح هللاقد عفا   -٢١

م نسوان در عوض اداء ّياا در آن.  هيدنه به نساء اعطاء گرديااز صوم و صالت در مواقع عادت ماه يتمعاف

را  "الّطلعة و الجمال ذی هللاسبحان " يهمرتبه آ ( ، نود و پنج١٤دداشت شماره ياوضو گرفته ) ّيهميوصالت 

ن ياحکم در کتاب مبارک ب ينسابقه ا.  ديننما میروز تا ظهر روز بعد ، تکرار  يکمرتبه ، از ظهر  يکدر 

 .عربی موجود است

شدند  میمحسوب  ی ناپاکيند يرنه از نظر شعايان قبل ، نسوان در موقع عادت ماهيادر بعضی از اد

ء ياافراد و اششرعی نجس بودن  جمال اقدس ابهی مفهوم.  صوم و صالت محروم بودند يضو از انجام فرا

 .(٣٣١دداشت شماره يااند ) ن برداشتهيارا از م

کتاب  ی که دريند يفو وظا يضاز انجام بعضی از فرا يتالعدل اعظم معاف يتب يحطبق توض

 ينبنا بر ا.  يمنه تحر است يترساند ، معاف میه ، همان طور که مفهوم کلمه يدمستطاب اقدس نازل گرد



 

 

در .  را منظور ندارند يتمعاف ينباشند ا يلما هستند مختارند در صورتی که يتافراد احّبائی که مشمول معاف

د و متوّجه ينانه قضاوت نمايمحک يمد که احّباء در اّتخاذ تصمينفرما می يهالعدل اعظم توص يتحال ب ينع

 .اند منظور داشته هائی جمال مبارک حکم و مصالحی رايتمعاف يناعطای چن باشند که در

انجام صالت که در اصل مربوط به نماز نه رکعتی بوده همچنان شامل سه نمازی است  از يتمعاف 

 .ه استيدآن گرد ينزيگجا که

 

 (٣٤)بند  استرحتم المقام االمن مکان کلّ صلوة سجدة واحدة و لکم و لهّن فی االاسفار اذا نزلتم و  -٢١

ممکن  يرنمازگزار غ از صالت در مواقعی است که ناامنی به حّدی باشد که اداء صالت را برای يتمعاف

شود تا قضای نمازهائی که به  میباعث  هم در سفر و هم در حضر قابل اجرا است و يتمعاف ينا.  سازد

 .فوت شده به جا آورده شود يتخاطر عدم امن

، جواب اند که در سفر اگر موقع امن باشد صالت ساقط نه )سؤال و فرموده يحجمال مبارک تصر

ن ياب موضوع را مبسوطاً  ينا "سؤال و جواب"رساله  ١٣، و  ١٣،  ٩٥،  ٩٩،  ١٣فقرات .(٩٩فقره 

 .کند می

 

 (٣٤)بند  يدل الّتوحيکو بعد اتمام الّسجود لکم و لهّن ان تقعدوا علی ه  -٢٢

 .چهار زانو نشستن است "يدل الّتوحيکه"مراد از 

 

 (٣٩)بند  مفتاح الکنز حّبی المکنون هللاقل قد جعل   -٢٣

 :قرار ينی است مشهور در باره خدا و خلق موجودات از ايثدر اسالم حد

 

 .فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف ّياً کنت کنزاً مخف

 

 :دينفرما میمناجاتها  ی ازيکمثالً جمال مبارک در .  اشاره شده يثحد يندر بعضی از آثار مبارکه به ا

 

مخزوناً فی  ک و رمزاً ّيتذات يبالهی اشهد اّنک انت کنت کنزاً مکنوناً فی غ ياّم اللهسبحانک 

 ياعنهما  ياً منهما االنسان و جعلته حاک ونتک فلّما اردت ان تعرف فخلقت العالم االکبر و االصغر و اخترتينک

 رّبناالّرحمن 

و الهامک و مظهر  يکمأل االمکان و جعلته مطلع اسرارک و مشرق وح يناقمته مقام نفسک بو 

 .(١٩، فقره  "مناجات"مالک االختراع ) يااج کتاب االبداع يبت دّينالّذی به ز اسمائک و صفاتک

 



 

 

 :دينفرما میدر کلمات مکنونه  ينهمچن

 

 .ة اثّبتکياابن االنسان احببت خلقک فخلقتک فاحببنی کی اذکرک و فی روح الح يا

 

 :دينفرما میفوق  يثحد يرحضرت مولی الوری در تفس

 

است  قدسی ذکر مراتب ظهور و بطون يثحد ينمحبوب ، بدان اصل مقصود در ا يلای سالک سب

بنفسها لنفسها در  ّيهظهور ، نار احد و مثالً قبل از اشتعال.  ندّيتت که مشارق عّز هويقدر اعراش حق

مخفی است و چون آن شجره مبارکه بنفسها لنفسها  آن مقام کنز.  است يهمظاهر کلّ  يبغ ّيتهو

بذاتها لذاتها برافروزد آن مقام "فاحببت ان اعرف" است و چون  يهرّبان مشتعل گردد و آن نار موقده

آن مقام  بر امکان و المکان مشرق گردد ّيهاله يهاسماء و صفات نامتناه يعابداع به جم از مشرق

مقّدسه حجبات کّل  است که مقام "فخلقت الخلق" است و چون نفوس يدو صنع جد يعظهور خلق بد

شوند در آن وقت علّت خلق  يزلقاء فا د و به مقام مشاهده وينعوالم و سبحات کّل مراتب را خرق نما

 .ممکنات که عرفان حّق است مشهود گردد

 

 (٣١)بند قلم االعلی   -٢٤

اصطالح معّرف شأن آن  ينا.  مقصود از قلم اعلی که در آثار مبارکه به آن اشاره شده نفس جمال قدم است

 .ت استياحضرت در نزول آ

 

 (٣١) بند  ماً معدوداتّيام ايام الصّ يکقد کتبنا عل  -٢٥

د که ينفرما میی از آثار مبارکه يکدر  ابهیجمال اقدس .  است هللات يعصوم و صالت دو رکن از ارکان شر

 .اند بارگاه الهی نازل فرموده به يناحکام صالت و صوم را جهت تقّرب مؤمن

اکل و شرب  از يدم که در آن از طلوع تا غروب آفتاب بايادر مورد ماه ص ولّی امرهللا حضرت 

 د:ينفرما می ينامساک نمود چن

 

که شخص  ای قوای روحانی ، دوره يداست برای تفکّر و دعا و تجدای  اساساً دوره م ...يام صّياا

وهای يرو ن ت معنوی است در او حاصل شوديابکوشد تا صفای باطن که الزمه ح يدمؤمن با

م اصوالً ياو مقصد ص تيقحق ينبنا بر ا.  روحانی را که در ذاتش نهفته است قّوت و طراوت بخشد

برای اجتناب از هواهای  کّف نفس و تذکاری است صوم رمزی است از.  امری است روحانی

 )ترجمه(.  نفسانی و شهوانی



 

 

 

 .صوم بر همه افراد اهل بهاء از پانزده تا هفتاد سالگی فرض است

 حدود و ينو تدو يصتلخ"افراد در جزوه  يتت مربوط به حکم صوم و معافّياجزئ ای از خالصه

های   دداشتيا به از صوم يتبرای مطالعه در باره معاف.  مندرج است ١-١تا  ١-٣، قسمت د ،  "احکام

 .مراجعه شود ١٣و  ١٣، ١٣، ٣٤شماره 

است با دوم الی  که معموالً مصادف يعبد يمم مقارن است با شهرالعالء از تقويام نوزده روزه صّياا

( و ٣٤٩و  ١٩ره های شما دداشتياود )يشم هاء شروع مّيابال فاصله بعد از ا شهرالعالء.  تم ماه مارسيسب

 .(١١دداشت شماره يانوروز است ) يدآغاز ع اش خاتمه

 

 (٣١)بند اً لکم بعد اکمالها يدوز عيرو جعلنا النّ   -٢٦

معروف شده است  بهائی يمتقو يا يعبد يمکه به تقو اند ی وضع فرمودهيدجد يمحضرت نقطه اولی تقو

 يکغروب  يناز فاصله زمانی ب روز عبارت يکطول  يمتقو ينطبق ا.  (٣٤٩و  ١٩دداشت های شماره يا)

 يصم تخصيااعلی شهرالعالء را به شهر ص ن حضرتيادر کتاب مبارک ب.  م بعديوم است تا غروب يو

و  ييدرا تأ يمتقو ينا هللاحضرت بهاء.  اند هيدنام هللام يورا  اش را نوروز مقّرر داشته و آن داده و خاتمه

 .اند رمودهد امری محسوب فيااع نوروز را از

 ١٣معموالً با  روز ينا.  کره شمالی يمی در نيعنوروز روز اول سال نو و مقارن است با اعتدال رب

می است که در آن آفتاب به يو نوروز همان يدد که عينفرما میجمال مبارک .  شود میمارس مصادف ماه 

ه به غروب مانده صورت يقدق يک يلتحو يناگر ا ی( ، حّتیيعنی اعتدال ربيعگردد ) می يلبرج حمل تحو

 يا ١٣،  ١٣آفتاب ، روز نوروز ممکن است با  يلتوّجه به زمان تحو با.  (١٩د )سؤال و جواب ، فقره يرگ

 .مقارن گردد ماه مارس ١١

.  اند اعظم موکول فرموده العدل يتب يعری از احکام را به تشريابس يلجمال اقدس ابهی تفاص

.  نديربگ يمدر باره آن تصم يدالعدل اعظم با يتب مطالبی است که بهائی از جملهُ  يمت مربوط به تقوّياجزئ

در  يننقطه مشّخصی روی کره زم يدوقت نوروز با يقدق يينکه برای تع دينفرما می ولّی امرهللا حضرت 

 انتخاب.  ديرسال نو در سراسر عالم قرار گ يتان بدايزسال در آن نقطه م يلو وقت تحو نظر گرفته شود

 .اند العدل اعظم فرموده يتب يمنقطه را منوط به تصم ينا

 

 (٣١)بند  ميام الزآئدة عن الّشهور قبل شهر الصّ ّياو اجعلوا اال  -٢٧

شامل  يعبد يمتقو.  ه استيقدق ٩٣ اً يبساعت و تقر ٩روز و  ١١٩ست که سال شمسی ا يعبد يماساس تقو

ه پنج يسباقی مانده که در سالهای کب چهار روز.  شود میروز  ١١٣نوزده ماه نوزده روزه است که جمعاً 

.  نفرمودند ّيناً معيحصر يمم هاء را در تقوّيااولی موقع ا حضرت نقطه.  م هاء استّياا گردد ، میروز 



 

 

 م استياقبل از شهرالعالء که شهر ص م زائده را بالفاصلهّياکتاب مستطاب اقدس آن ا در هللاحضرت بهاء

 بهائی مراجعه شود  يمتقو ، مجلّد هجدهم ، قسمت "عالم بهائی"تر به کتاب يشبرای اّطالع ب.  اند قرار داده

 

 (٣١)بند  اّنا جعلناها مظاهر الهآء  -٢٨

.  باشد میحرف "هاء"  است که مظاهر ينزش در ايام هاء معروف است امتّياکه به ا يمدر تقو م زائدهُّياا

 .م زائده مطابق استّياا ارزش عددی حرف "هاء" به حساب ابجد پنج است که با حّد اعالی

 ّيهاله ّيتاست و از جمله رمزی از هو معانی روحانی متعّددی ّيندر آثار مبارکه حرف "هاء" مب

 .باشد می

 

 (٣١)بند  م االعطآء قبل االمساکّياو اذا تّمت ا  -٢٩

فات و انفاق يابرگزاری ض م هاء را با وجد و سرور بهّيااند که ا وان خود امر فرمودهيراقدس ابهی به پجمال 

م هاء مخصوص مهمان نوازی و اعطاء ّياا د کهينفرما می ولّی امرهللا حضرت .  به فقرا اختصاص دهند

 .باشد میه يرو غ ياهدا

 

 (٣١)بند  علی المسافر ... من حرج يسل  -٣١

)سؤال و جواب ،  اند فرموده ّينشود مع میاز صوم  يتحّد اقّل مّدت سفر را که مشمول معاف هللابهاءحضرت 

تا  ١-٩-٣-٣، قسمت د ،  "حدود و احکام ينو تدو يصتلخ"حکم در جزوه  ينت اّياجزئ.  (٩٩و  ١١فقرات 

 .خالصه شده ١-٩-٣-٩

معافند ، ولی مختارند که اگر  صومه يضگر چه از فر ينمسافرولّی امرهللا ن حضرت يابر حسب ب

مدت سفر است ، نه فقط ساعاتی که شخص مسافر در  شامل تمام طول يتمعاف ينو ا.  بخواهند صائم گردند

 .گذراند میه يرو غ يلاتومب ياقطار راه آهن 

 

 (٣١)بند  عنده عنهم فضالً من هللاو الحامل و المرضع من حرج عفا  يضعلی المسافر و المر يسل  -٣١

م عادت ّيازنان در ا ( ،٣٤دداشت شماره يااران ، سالخوردگان )يمکسانی که از صوم معافند عبارتند از ب

 يتمعاف ينا.  زنان باردار و زنان مرضع ، (١٣دداشت شماره يا( ، مسافران )١٣دداشت شماره يانه )ياماه

م قناعت و ّيادر آن ا"شده که  يهولی به آنان توصگردد  می يزدارند ن شامل کسانی که به اشغال شاّقه اشتغال

 هللامرا یّ حضرت ول.  (٩١)سؤال و جواب ، فقره  "و مقام صوم اولی و احب هللااحترام حکم  ستر الجل

 .خواهند کرد يينشود تع میاز صوم  يتالعدل اعظم نوع کارهائی را که مشمول معاف يتاند که ب فرموده

 

 (٣٩)بند کّفوا انفسکم عن االکل و الّشرب من الّطلوع الی االفول   -٣٢



 

 

که صوم ينن ايااز ب ی از الواح ، بعديکحضرت مولی الوری در .  کند می ّينطول مّدت صوم را مع يهآ ينا

در .  "دخان از جمله مشروبات است" دينفرما می "مأکوالت و مشروبات يععبارت از کّف نفس است از جم"

 .شود می اطالق يزعربی کلمه شرب به استعمال دخان نلسان 

 

 هللامّرًة  ينکر خمساً و تسعيذ ثّم وجهه ... و يديهم يوسل فی کلّ يغن ان ّياالدّ  اهللقد کتب لمن دان ب  -٣٣

 (٣٩)بند  ابهی

ولی تر است ، يمعظ ی از همهيکن اسماء متعّدد خدا يامطلب است که از م ينی داّل بر ايثدر اسالم حد

عبارت .  فرمودند که بهاء اسم اعظم الهی است ييداسم تا به حال مستور بود تا آنکه جمال قدم تأ ينا ّيتهو

 (٣١٩دداشت شماره يااست ) ی از شئون اسم اعظميک "ابهی هللا"

که حسب االمر  یيعدر توقولّی امرهللا حضرت .  شود میاسم اعظم محسوب  يزمشتّقات کلمه بهاء ن

 اند که صادر گشته فرمودهمبارک 

 

هر دو  ّيتابهی در مقام تح هللابهاءاالبهی در مقام استغاثه و  يا تااسم اعظم است و عبار هللانام بهاء

جمال قدم به  معنی و مقصود از اسم اعظم آن است که.  داللت دارد هللاحضرت بهاء بر نفس مقّدس

 .مظهر کلّی الهی است مقام آن حضرت مقامنی يعاند ،  اجّل و اعظم اسماء الهی مبعوث گشته

 

 .ابهی در زمان سرگونی جمال مبارک در ادرنه متداول شد هللا ّيتتح

 ( ١٤دداشت شماره ياابهی در روز الزم است ) هللااز ذکر نود و پنج مرتبه  گرفتن وضو قبل

 

 (٣٩)بند  لک توّضأوا للّصلوةکذ  -٣٤

از سه  يکهر  قبل از بجا آوردن.  مبارکه است يهالزمه در تالوت بعضی ادع يطگرفتن وضو از شرا

جای نماز و روزه نه بيام عادت ماهّيادر ا ای که نسوان يهو آ ابهی" هللاو ذکر نود و پنج مرتبه " ّيهميوصالت 

 (١٣دداشت شماره يا( د گرفتن وضو واجب استيننما میتالوت 

 در مورد صالت وسطی شستن.  اداء نماز است ّيتبه نوضو عبارت از شستن دست و صورت 

 .رجوع شود(" ملحقات کتاب مستطاب اقدس"تی مخصوص توأم است )به يادست و صورت با تالوت آ

از  چنانکه اگر نفسی حّتی بالفاصله بعد.  تيسوضو صرفاً در شستن دست و صورت ن يتاهم

 )٣٩ زم است )سؤال و جواب ، فقرهال يش، باز گرفتن وضو برا يدنماز نما ّيتاستحمام ن

تکرار شود  يدپنج مرتبه با ای مخصوص يههرگاه آب برای وضو موجود نباشد ، بجای وضو آ

 ينان مضّر باشد مشمول ايشاستفاده از آب برا کسانی که از نظر صّحی ينهمچن.  (٣١دداشت شماره يا)

 .)٩٣ باشند )سؤال و جواب ، فقره میحکم 



 

 

 تا ٣-٣٣-٣ قسمت د ، ، "حدود و احکام ينو تدو يصتلخ"مقّررات مشروح حکم وضو در جزوه 

 .مندرج است٩١ و٩٩، ١١، ١١، ٩٣، فقرات  "سؤال و جواب"در رساله  ينو همچن٣-٣٣-٩

 

 (٣٥)بند  م القتليکقد حّرم عل  -٣٥

برای قتل .  اند فرموده تکرار( ٩١حرمت ارتکاب قتل را جمال اقدس ابهی در کتاب مستطاب اقدس )بند 

ی ّينعمدی ، پرداخت مبلغ مع يرمورد قتل غ در.  (٩١دداشت شماره ياشده است ) ّينهائی مع عمدی مجازات

 .(٣٩٩الزم است )کتاب مستطاب اقدس ، بند  به عنوان خونبها به خانواده شخص مقتول

 

 (٣٥)بند  م ... الّزنايکقد حّرم عل  -٣٦

فرد  يک ينجنسی ب نی هم به روابطيعباشد ،  میمحصن هر دو  يرشامل زنای محصن و غکلمه زنا در لغت 

خارج از محدوده ازدواج اطالق  ت و هم به طور کلّی به روابط جنسیيسمتأّهل با کسی که همسر او ن

محصن است که مرتکب  يربرای مرد و زن غ اند فرموده ای را که جمال اقدس ابهی مقّرر هيمجر.  شود می

تخلّفات جنسی ، من جمله زنای به عنف به  يرمجازات مربوط به سا يينتع.  (٩٩دداشت شماره يازنا شوند )

 .اعظم محّول شده است العدل يتب يمتصم

 

 (٣٥)بند  ة و االفترآءيبثّم الغ  -٣٧

ممنوعه محّرمه محسوب  اعمالران را از يگجوئی از د يبت ، افتراء و عيبه غيدجمال قدم در الواح عد

ب يوب نفسک و اشتغلت بعيوع يتنس يفالوجود ک ابن يا":  دينفرما میداشته ، چنانکه در کلمات مکنونه 

ابن االنسان ال تنفّس بخطآء احد ما دمت  يا":  دينفرما می يزو ن.  "مّنی لعنة يهعبادی من کان علی ذلک فعل

 يدانذار شد يندر کتاب عهدی لسان عظمت به ا.  "ذلک ملعون انت و انا شاهد بذلک يران تفعل بغ خاطئاً و

 هللاعفا  يدالئيارا به گفتار زشت م است او يرلسان از برای ذکر خ يمگو میبه راستی ":  ناطق قوله االحلی

 ."ديناجتناب نما کّدر به االنسانيتد از لعن و طعن و ما يننما بغی تکلّمينکل بما  يدعّما سلف از بعد با

 

 (١٣)بند  علی عدد الّزآء يثقد قسمنا الموار  -٣٨

.  نگذاشته باشد جانامه ب ّيتردد که شخص متوّفی وصگ میاحکام مربوط به ارث فقط در صورتی مجری 

اً يحر صريگدر جای د.  گشته است نامه نازل ّيت( امر به نوشتن وص٣٣٥در کتاب مستطاب اقدس )بند 

کند که  ّيتوص يدتاّم دارد و آزاد است هر طور اراده نما ريالک خود اختيمد که هر فردی بر ما ينفرما می

ی که يعدر توق.  (١٥شود )سؤال و جواب ، فقره  يمبهائی ، تقس يرغ يابهائی  هر کس ، خواه ينارث او ب

 :مندرج است يلات ذيحصادر شده توض ولّی امرهللا االمر حضرت  حسب

 



 

 

اّما اخالقاً و  ، ديننما يمرا به اراده خود تقس يشلک خويمنامه ما  ّيتمجازند در وص گر چه احّباء

مورد اثرات ثروت در جامعه  نامه دستور جمال مبارک را در ّيتوجداناً موّظفند که در نوشتن وص

 ينبه حّد افراط و تمرکز آن در ب د و از جمع مالينه در نظر گرفته و آن را مراعات نمايشهم

 )ترجمه(.  ديننما گروه هائی محدود اجتناب ياافرادی معدود و 

 

احکام ارث  تّيان جمال قدم جزئآ یّ مذکور در کتاب اقدس مقّدمه قسمت مفّصلی است که در ط يهآ

حکم در  ينکه ا يدآ میبر  ينچن در نظر داشت که گرچه يدقسمت با يندر مطالعه ا.  دينفرما می يحرا تشر

قابل اجرا  يزاحکام مزبور در مورد زنان متوفّی ن موردی است که شخص متوّفی مرد باشد ولی فی الجمله

 .است

هفت طبقه )اوالد ، همسر ، پدر ، مادر ،  يندارائی شخص متوّفی ب اصول احکام ارث که طبق آن

اولی در کتاب  ست که حضرت نقطهاحکامی استوار ا يهشود بر پا می يم( تقسينخواهران و معلّم برادران ،

 قرار است: يننامه ،از ا ّيتوص عمده احکام ارث ، در صورت فقدان يلتفاص.  اند ن نازل فرمودهيامبارک ب

خانه  باشد ، يزداشته و ماترک او شامل خانه مسکونی ن يهدر صورتی که شخص متوّفی ذرّ  .٣

 (.١٤رسد )سؤال و جواب فقره  میمسکونی به پسر ارشد 

 يهذرّ  ی فرزند ذکور نداشته باشد ، دو ثلث خانه مسکونی بهدر صورتی که شخص متوفّ  .١

در باره .  (٩١و  ٤٣العدل راجع است )سؤال و جواب ، فقرات  يتر به بيگدختر و ثلث د

 ٤١دداشت شماره يا العدل محلّی است به يتب ياالعدل اعظم  يتمقام مراد ب ينکه در اينا

 مراجعه شود.( يزن ٤٤دداشت شماره اي)به .  مراجعه شود

به سهم  ت مربوطّياجزئ.  شود می يمهفت طبقه وّراث تقس ينما بقی دارائی شخص متوفّی ب .١

،  "حدود و احکام ينو تدو يصتلخ"و جزوه  ٩، فقره  "سؤال و جواب "هر گروه در رساله 

 .مندرج است -١-١-٣قسمت د ، 

باشد ، سهم آن طبقه  فرد يکاز  يشدر هر طبقه بدر صورتی که تعداد وّراث موجود  .٤

 .شود می يمآنها ، اعّم از زن و مرد ، تقس ينب ّيهبالّسو

جواب ،  العدل راجع است )سؤال و يتموجود نباشد ، سهم اوالد به ب يهدر صورتی که ذرّ  .٩

 .(٤٣و ٩فقرات 

دو ثلث  بعضاً مفقود باشند ، ياطبقات وّراث کاّلً  يرموجود ولی سا يهدر صورتی که ذرّ  .١

 (.٩فقره  ، العدل راجع است )سؤال و جواب يتر به بيگو ثلث د يهسهام آنان به ذرّ 

برادرزاده های  ها و در صورت فقدان تمام طبقات مصّرحه ، دو ثلث ماترک به خواهرزاده .٩

عمو و دائی راجع  نباشند سهمشان به عّمه ، خاله ، يزاگر آنها ن.  رسد میشخص متوّفی 



 

 

در هر حال .  رسد میت نداشته باشند به فرزندانشان ياشود و در صورتی که آنها هم ح می

 .العدل راجع است يتثلث باقی مانده به ب

 يتب در صورتی که همه طبقات فوق الذکر مفقود باشند ، تمام دارائی شخص متوّفی به .٩

 .العدل راجع است

برند  مین بهائی ارث ينمنسوب يا ينمؤمن از والد يرکه نفوس غ دينفرما می هللاحضرت بهاء .٥

االمر مبارک  ی که حسبيعدر توق ولّی امرهللا حضرت .  (١٤)سؤال و جواب ، فقره 

شخص بهائی  امر منحصراً محدود به مواردی است که ينا":  دينفرما می ينمرقوم گشته چن

 يردر غ.  شود يمطبق کتاب اقدس تقسماترک او بر  نامه فوت کند و الجرم ّيتبدون وص

نت يالک خود را به هر شخصی بدون مالحظه ديمما صورت فرد بهائی مختار است ينا

 ينبنابرا.  کرده باشد يينخود را تع ّيتو ن يمتنظ ای نامه ّيتکه وصينببخشد مشروط بر ا

 يرمنسوبان غ يااوالد و  ياتواند برای زوجه  میهمواره  که شخص بهائی يدکن میمالحظه 

 )ترجمه(.  سهمی منظور دارد نامه ّيتبهائی خود در وص

 

تا  ١-١-٣ ، قسمت د ، "حدود و احکام ينو تدو يصتلخ"ت مفّصلتر احکام ارث در جزوه ّياجزئ

 .خالصه شده است ١-١-٣٩

 

 (١٣)بند  لالخوان من کتاب الهآء ... و لالخوات من کتاب الّدال  -٣٩

شخص متوّفی مذکور  ات مفّصلی در باره سهام ارث برادران و خواهرانيحتوض "سؤال و جواب"در رساله 

فت يااز آنان تمام سهم خود را در يک پدر باشند ، هر يکاگر برادر و خواهر با شخص متوّفی از .  است

راجع  العدل يترسد و ثلث باقی مانده به ب میثلث سهام به آنان  پدر نباشند ، دو يکاّما اگر از .  دارد می

 وّراث برادران و ينعالوه بر آن ، در صورتی که شخص متوفّی در ب.  (١فقره  است )سؤال و جواب ،

برند )سؤال و جواب ، فقره  میخواهران ناتنی از طرف مادر ارث ن خواهران تنی داشته باشد ، برادران و

 .برند می خواهران ناتنی مادری البّته از ما ترک پدر خودشان ارث برادران و.  (٩١

 

 (١٣)بند  ينو للمعلّم  -٤١

به منزله پدر روحانی  روحانی اطفال مشغولند يتی را که به تربينی از الواح معلّميکحضرت عبدالبهاء در 

است که از وّراث به موجب  ينا":  دينفرما میبخشد محسوب داشته  میکه به فرزند خود زندگانی جاودانی 

 اند فرموده يينو سهم او را تع يحارث بردن معلّم را تصر يطشرا هللابهاءحضرت .  "معدودند هللات يعشر

 .(١١سؤال و جواب ، فقره (

 



 

 

 (١٣)بند  االخری ت فی االصالب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عنّياالّذرّ  يجاّنا لّما سمعنا ضج  -٤١

 ٩٤٣عبارت بود از  گرفت که مین به اوالد شخص متوّفی ُنه قسمت ارث تعلّق ياطبق احکام کتاب مبارک ب

اقدس ابهی سهم آنان را مضاعف  جمال.  مقدار کمتر از ربع ماترک شخص متوّفی است ينو ا.  سهم

فوق اصل مقصد  يهر وّراث کاستند و در آيگطبقه د گردد و از سهام شش میسهم بالغ  ٣٣٩٣فرمودند که به 

 .(٩)سؤال و جواب ، فقره د ينفرما مین يااث را بيرم يعو چگونگی توز حکم ينا

 

 (١٣)بند  العدل يتب  -٤٢

 يتکه مراد ب اند نفرموده يحالعدل آمده جمال مبارک واضحاً تصر يتدر کتاب مستطاب اقدس هرگاه ذکر ب

ل يکه.  ش در اّم الکتاب مصّرح استيلتشک ای که نی دو مؤّسسهيعالعدل محلّی ،  يتب ياالعدل اعظم است 

ت يوب يناز ا يککه کدام ينا يصصورت تشخ يندر ا.  دينفرما میالعدل" را به طور کلّی  يتاطهر ذکر "ب

ی از الواح يکدر .  گردد يينتع يدده بايناجرای هر حکمی دارد که در آ عدل مقصود است بستگی به

رساند  میامر  ينا.  آورند میوارث را از جمله منابع درآمد مخزن محلّی به حساب  بی مال حضرت عبدالبهاء

العدل محلّی  يتگشته ب العدل که در فقرات مربوط به ارث در کتاب مستطاب اقدس مذکور يتکه مقصد از ب

 .است

 

 (١١)بند  ن ما دونهايکو لم  ّيةو الّذی له ذرّ   -٤٣

 يرکدام از سا نی هريعحکم در کل و بعض هر دو جاری است  ينا"د که ينفرما می يحتوض هللاحضرت بهاء

 .  (٩فقره  ، )سؤال و جواب "عدل يتراجع و ثلث به ب يهوّراث نباشند دو ثلث به ذرّ 

 

 (١٩)بند االناث و الوّراث  من الّذکران دون ّيةو جعلنا الّدار المسکونة و االلبسة المخصوصة للّذرّ   -٤٤

شخص متوفّی  مسکونی و البسه مخصوصه ، در صورتی که يتد که بينفرما میدر لوحی حضرت عبدالبهاء 

باشد هر دو به او راجع است ، و ااّل به  ت داشتهيااگر پسر ارشد ح.  بديا میمرد باشد ، به پسران او تعلّق 

 يححضرت عبدالبهاء توض.  رسد و قس علی ذلک میثالث  پسر ثانی و اگر ثانی فوت شده باشد به پسر

شده ، چنانچه در لوحی  يترعا ّيهاله يعشرا يعزات ولد بکر است که در جمياامت از يند که اينفرما می

نبّوت تعلّق به او  اثيرزات فوق العاده داشته حّتی مياولد بکر امت ّيهاله يعشرا يعدر جم":  دينفرما می

 مثالً ولد بکر.  بعهده او واگذار شده است ی هميفزاتی که به پسر ارشد داده شده وظاياهمراه با امت.  "داشت

 .ملحوظ دارد يزوّراث را ن يرجات سايامالحظه مادر خود را نموده و احت ت که محضاً هللوجداناً موّظف اس

خانه  يکاز  يشب اند که اگر شخص متوّفی فرموده ينفقره از احکام ارث چن ينن اياجمال اقدس ابهی در ب

ر اموال يگبا دت ، همراه يوب يرسا . رسد میت به فرزند ذکور يومسکونی داشته باشد ، اعلی و اشرف آن ب

اگر فرزند ذکور موجود نباشد دو .  (١٤جواب ، فقره  گردد )سؤال و می يموّراث تقس ينشخص متوّفی ، ب



 

 

العدل راجع است )سؤال و  يتر به بيگالبسه مخصوص پدر به دختران او و ثلث د مسکونی و يتثلث ب

دخترانش به  ينلباسهای مستعمل او بد که اگر شخص متوّفی زن باشد ينفرما می ينهمچن.  (٩١فقره  جواب،

.  شود می يموّراثش تقس يناو ب اموال يرمستعمل ، جواهرات و سا يرگردد و البسه غ می يمطور مساوی تقس

گردد )سؤال و جواب ، فقره  می يمهمه وّراث تقس ينب ، اگر دختر نداشته باشد ، يزلباسهای مستعمل او ن

١٩). 

 

 (١١)بند  ميهثون ما البيراولئک  ّيةوالده و له ذرّ  مّيااّن الّذی مات فی ا  -٤٥

اگر .  يدوفات نما مادرش ياشود که پسری قبل از فوت پدر  میفقره از احکام ارث در صورتی اجرا  ينا

هفت طبقه وّراث  ينباشد ، سهم ارث او ب ش وفات نموده و فرزندانی باقی گذاشتهيندختری قبل از فوت والد

 .(٩٤گردد )سؤال و جواب ، فقره  می يمدر کتاب مستطاب اقدس تقس مصّرحه  

 

 (١٩)بند  ينضعافاً سلّموا ما لهم الی ام ّيةو الّذی ترک ذرّ   -٤٦

اعتماد ،  ّيتقابل يرنظ صفاتی يزبد که حايا می" عالوه بر معنی لغوی در حّق نفوسی مصداق ين"ام کلمهُ 

" به نفوسی يندر اصطالح حقوقی کلمه "ام.  امثال آن باشنددرستکاری و  صداقت ، وفاداری ، راستی ،

 .شود میاطالق  ّيمق و یّ ضامن ، متصّدی ، ول چون معتمد ،

 

 ّيتو الّدفن و حمل الم االسباب للکفن يزو تجه يهن لو تکون عليوو الدّ  هللاکلّ ذلک بعد ادآء حّق   -٤٧

 (١٩)بند بالعّزة و االعتزاز 

مخارج مقّدم  يربر سا ّيته کفن و دفن ميند که هزينفرما می يحارث ، جمال اقدس ابهی تصر يمدر مورد تقس

، سؤال و جواب ، فقره  ٣١٩دداشت شماره يا( هللان است و سپس پرداخت حقوق يواست ، بعد از آن اداء د

از ماترک شخص متوّفی سوای خانه مسکونی و البسه  يدوجوه با ينا د که پرداختينفرما می ينهمچن.  (٥

 .(٩٣اموال استفاده شود )سؤال و جواب ، فقره  ينشود و اگر کافی نبود از ا ينمخصوصه تأم

 

 (١٥)بند  الّنه بدء بالّطآء ّيرغيتقل هذا لهو العلم المکنون الّذی لن   -٤٨

مخزون العلم  ذلک من":  دينفرما مین عربی در وصف حکم ارث ياحضرت نقطه اولی در کتاب مبارک ب

 يزشود حا می يمبر حسب آنها تقس ّيهکه ارث  مید که ارقاينفرما می ينهمچن.  "ّدليبو لن  يغّيرلن  هللافی کتاب 

و در  (٥با عدد ُنه )است در حساب ابجد معادل  "ط"حرف .  هللا هرهيظرمزی است ُمدّل بر عرفان من 

ا حضرت اعلی سهم اوالد را ُنه قسمت مقّرر يرز.  ارث يماست در تقس رقم ينعدد اول ينن ايامبارک بکتاب 

 فرموده بودند 



 

 

اسم اشاره  ينبه ا ن مبارکياب يناست و در ا "بهاء"است که معادل عدد اسم اعظم  ينعدد ُنه در ا يتاهم

 .(١١شماره  دداشتيا) "يعاسم المخزون الّظاهر الممتنع المن":  شده قوله االحلی

 

 (١٣)بند  العدل يتا بيهعلوا فيجة ان ينعلی کلّ مد هللاقد کتب   -٤٩

امور  يتالمللی به تمش ينتهای انتخابی که در سطح محلّی ، ملّی و بيأالعدل عبارت است از ه يتمؤّسسه ب

العدل محلّی را در کتاب مستطاب اقدس  يتب العدل اعظم و يتب يسجمال اقدس ابهی تأس.  پردازد میجامعه 

 ياالعدل خصوصی )ملّی  يتب يلدستور تشک يادر الواح وصا يزحضرت عبدالبهاء ن.  اند فرموده يحتصر

 .اند فرموده يحالعدل اعظم را تشر يتانتخاب ب يفّيتای( را صادر و ک منطقه

شود  می يلتشک ت در نقاطیيأه ينا.  العدل محلّی است يتفوق ب يهالعدل مذکور در آ يتمراد از ب

منظور سّن  ينبرای ا ولّی امرهللا حضرت .  ه باشديدتر رسيشب ياو بالغ آن به ُنه نفر  يممق ينکه تعداد مؤمن

 ييرقابل تغ يهالعدل اعظم در آت يتبه اراده ب اند که مقّرر و فرموده سالگی يکت و يسبلوغ اداری را موقّتا ب

 .است

حضرت .  خصوصی در حال حاضر به محافل روحانی محلّی و ملّی موسومندت عدل محلّی و يوب

 :دينفرما میولّی امرهللا 

 

 ينشناخته شود ا ده چون مقاصد و مقام امر بهائی بهتر مفهوم وينموّقت است ... در آ يهتسم ينا

محافل  ينده ايناّما در آ.  خواهند شد هيدالعدل نام يتنی بيعان ، يشته و دائميستها به اسم شايأه

کنونی آنها  يفبر وظا يزری نيگهای ديترات و مسئوليااخت بد بلکهيا مین ييرروحانی فقط نامشان تغ

ا در آن زمان يرباشد ز هللاتر امر حضرت بهاءيشو مطابق با شناسائی ب افزوده خواهد شد که مناسب

کشور مستقل شناخته  يکرسمی  ينی بلکه به صورت ديننظام د يکنه فقط به عنوان  بهائی ينآئ

 )ترجمه(.  شد خواهند

 

 (١٣)بند  عدد البهآء  -٥١

روحانی محلّی و ملّی هر  محافل ينالعدل اعظم و همچن يتب.  است ٥کلمه "بهاء" به حساب ابجد معادل عدد 

مقّرر  هللاتعداد اعضائی است که حضرت بهاء حد اقلّ  ينا.  ( عضو دارند٥کدام در حال حاضر ُنه )

 .اند فرموده

 

 (١٣)بند  االمکان ينونوا امنآء الّرحمن بيکبغی لهم ان ين  -٥١

آنها در  يتعضو يطشرا ينالعدل اعظم و محافل روحانی ملّی و محلّی و همچن يتکلّی ب يفرات و وظايااخت

العدل  يتات بيحو توض ولّی امرهللا  حضرت يعدر تواق يزو حضرت عبدالبهاء و ن هللاآثار حضرت بهاء



 

 

العدل اعظم و نظامنامه های محافل  يتدر اساسنامه ب مؤّسسات ينعمده ا يفوظا.  اعظم مندرج است

 شده است. ّينروحانی ملّی و محلّی مع

 

 (١٣)بند  اوروا فی مصالح العباديشو   -٥٢

در ":  دينفرما می ينخود قرار داده و به مؤمن ينی از اصول اساسی آئيکجمال اقدس ابهی امر مشورت را 

حضرت .  "و آگاهی عطا کند يدنما راه يتچه که اوست سراج هدا يدامور به مشورت متمّسک شو يعجم

 .اند نظم اداری بهائی محسوب فرموده ی از اصول ُمحکمهيکامر مشورت را  ولّی امرهللا 

 يمو در اّتخاذ تصمن ياای از مشاوره را ب هيقطر، ٥٥فقره  ،"سؤال و جواب"جمال اقدس ابهی در رساله 

 قاطع ّيتد که اگر اّتفاق آراء حاصل نشود، رأی اکثرينفرما مینموده و  يدرا تأک حصول اّتفاق آراء يتاهم

محافل  يسمذکور شده قبل از تأس نحوه مشورت که در فقره فوق ينالعدل اعظم ا يتب يحبنا بر تصر.  است

العدل اعظم  يتحال ب يندر ع.  ه استيدت نازل گردمشور روحانی بوده و در پاسخ به سؤالی در باره امر

وجه مانع از  يچمحافل روحانی که همواره مرجع و مساعد احّباء در امور است به ه اديجاند که ا نموده ييدتأ

لذا احّباء در صورتی .  دينوی نمايرپ يزن "سؤال و جواب"مذکور در رساله  يقران از طرياشود که  مین ينا

 .شخصی استفاده کنند روش برای مشورت در مسائل ينتوانند از ا میباشند  يلکه ما

 

 (١٣)بند  کن فی االمکانيمتاً باکمل ما يوعّمروا ب  -٥٣

 يهاست که در آت معبد بنای مرکزی مشرق االذکار ينا.  و عبادت حّق است يشمعبد بهائی مختّص به ستا

ی و علمی يتاجتماعی، بشر دوستی، ترب هایيتعالوه بر محّل عبادت شامل ملحقاتی خواهد بود که به فّعال

 يفتوص "ات عالم انسانیيساز اعظم تأس"االذکار را  حضرت عبدالبهاء مشرق.  اختصاص خواهد داشت

آن را نمونه بارزی از ارتباط و امتزاج عبادت حّق و خدمت به خلق  هللامرا یّ د، و حضرت ولينفرما می

که معبد  دينفرما میمشروع معطوف داشته  ينا يهُ ر نظر مبارک را به آتيگدر جای د.  دينفرما می معّرفی

شود، مسافران را مأوی دهد، غم زدگان را  يربخشد، فقرا را دستگ يشعاجزان را آسا"بهائی و متفّرعات آن 

 )ترجمه(.  "يدنما يتی عطا کند و نادانان را تربتسلّ 

 .م در همه مدن و قری معابد بهائی بنا خواهد شدّيادر مستقبل ا

 

 (١١)بند  يتلمن استطاع منکم حّج الب هللاقد حکم   -٥٤

 يتری بيگد از ويرحضرت نقطه اولی در ش يتی بيکمبارک است،  يترت دو بياحکم مربوط به ز ينا

برای  يتی از دو بيکحّج  اند که فرموده يحجمال مبارک تصر.  اعظم( در بغداد يتجمال اقدس ابهی )ب

در دو لوح مجّزا که به سوره حّج معروف .  (١٥ و ١٩حکم کافی است )سؤال و جواب، فقرات  يناجرای ا



 

 

مقّرر  يتب از دو يکرت هر ياآداب حّج را برای ز هللابهاء حضرت (٣٣است )سؤال و جواب، فقره 

 .فرق دارد يتدو ب ينرت نمودن عادی اياآوردن حّج با ز جالهذا ب.  اند فرموده

را  نی روضه مبارکه در بهجیيعحضرت عبدالبهاء پس از صعود جمال اقدس ابهی مرقد مقّدس 

... الّتربة المقّدسة وروا يزان  واجب علی کّل الّنفوس":  دينفرما میدر لوحی .  رتگاه اهل بهاء قرار دادندياز

االستطاعة و  هذا واجب عند":  دينفرما می ينهمچن.  "ازيرش المعّظم فی يتالمکّرم فی العراق و الب يتو الب

 .اند مخصوصی را مقّرر نفرموده رت روضه مبارکه در بهجی آدابيابرای ز.  "االقتدار و عدم الموانع

 

 (١١)بند  عنهّن رحمة من عنده هللادون الّنسآء عفا   -٥٥

ی که از نظر ينمؤمن ت برایيامرتبه در مّدت ح يکن حکم وجوب حّج را ياحضرت اعلی در کتاب مبارک ب

 يلبرداشته تا آنکه بر آنها مشقّتی در سب را از نساء يفتکل"اند  مالی استطاعت داشته باشند نازل و فرموده

 ."يايدوارد ن

 يناعظم ا العدل يتب يحطبق توض.  اند نساء را از اجرای حکم حّج معاف فرموده يزجمال مبارک ن

 .جا آورندو نسوان مختارند حکم حّج را ب يماست نه تحر يتمعاف

 

 (١١)بند  االشتغال بامر من االمور  -٥٦

و جعلنا ":  دينفرما میجمال اقدس ابهی .  ای اشتغال ورزند بر رجال و نساء واجب شده که به کسب و حرفه

متقابل فرد و جامعه برای  يتحکم و مسئول ينا روحانی و عملی يتاهم.  "الحقّ  هللاشتغالکم بها نفس العبادة 

 :ه استيدن گردياب ينفته چنيا يرتحر ولّی امرهللا االمر حضرت  ی که حسبيعامر در توق يناجرای ا

 

مبارک  يمشوند، تعال شغلی از اشغال مشغولکه احّباء به يندر باره ا هللاراجع به دستور حضرت بهاء

باره  ينمستطاب اقدس در ا ن مبارک در کتابيار مؤّکد است، به خصوص بيامورد بس يندر ا

الهی محبوب و مقبول  يعدر بساط نظم بد به کار ندارند يلرساند که نفوس مهمله که تما میاً يحصر

 يدد که تکّدی نه تنها مذموم است بلکه باينفرما می هللابهاء حکم محکم، حضرت ينبر اساس ا.  تنديسن

ت جامعه را در دست دارند موّظفند يالکسانی که زمام تشک.  روزگار محو گردد به کلّی از صفحه

 و.  بد و به کسب حرفه و صنعتی نائل شوديافراهم کنند تا هر فردی از افراد فرصت  وسائلی

حرفه و هم به  نفس يجاستعداد و کاردانی، هم بخاطر ترو ينی اّتخاذ کنند تا ايرتداب يدبا ينهمچن

هر قدر دچار موانع و  بر هر فردی از افراد، ولو.  خاطر امرار معاش آن فرد، به کار رود

کار، علی الخصوص وقتی با  ای اشتغال ورزد، چون هيشباشد، واجب است به کار و پ يتمحدود

کار نه تنها متضّمن .  نوعی عبادت است هللابهاء حضرت يمخدمت همراه باشد، به موجب تعال ّيتن

ا موجب تقّرب ما به يرز.  قدر و منزلتی مخصوص است ه عمومی است، بلکه بنفسه دارایيدفا



 

 

عالم بهتر ادراک  ينت خود در اياکه مقصد الهی را برای ح گردد میدرگاه الهی است و سبب 

کس را از کار روزانه معاف  يچه يدث به دست آاست ثروتی که از راه ار واضح ينبنا بر ا.  يمنمائ

 ترجمه((.  يدنما مین

 

افتد و  يدفقر شد به يااگر نفسی عاجز باشد :  دينفرما میی از الواح مبارکه يکحضرت عبدالبهاء در 

.  ..کنند تا با او گذران کند ّينبرای او مع ی مبلغی در هر ماهی ازيزچ يدوکالء با ياء ياای نتواند اغن چاره

 يزدر باره تکّدی ن ٣١١دداشت شماره يا) به .  عدل باشد يتاعضای ب مقصد از وکالء وکالی ملّت است که

 .(مراجعه شود

ملزم  يزاو ن عالوه بر شوهر، همسر ياالعدل اعظم سؤال شده است که آ يتحکم از ب يندر مورد ا

اند که به موجب امر  داده يحتوض يندر جواب چن  .است که برای امرار معاش به کاری مشغول شود

گردد و اداره  يريننفعش متوّجه خود آن نفوس و سا به کاری اشتغال ورزند که يداحّباء با هللاحضرت بهاء

اساسی برای جامعه  يتی است که اهميتمسئولر محترم و پرياکارهای بس صفای خانواده از ينمنزل و تأم

 .دارد

  :دينفرما میدر باره سّن تقاعد از کار  االمر مبارک صادر شدهی که حسب يعدر توق ولّی امرهللا حضرت 

دستور العملی  يچمورد ه يندر باره آن قراری دهند چون در ا يدالعدل اعظم با يتموضوعی است که ب ينا"

 )ترجمه(.  "نشده است در کتاب اقدس نازل

 

 (١٤)بند  دی فی الکتابيااال يلم تقبيکقد حّرم عل  -٥٧

صاحبان مناصب  يای ينهای دّيتن دست شخصيدگذشته و سنن و آداب اقوام مختلفه بوس يعشرادر بعضی از 

در کتاب  هللاحضرت بهاء.  بوده است به منصب و مقام آنان مرسوم يمو تسل ينبه نشان احترام و تمک يهعال

نطراح در و در الواح مبارکه رسومی چون سجود و ا.  اند ن دست را حرام فرمودهيدمستطاب اقدس بوس

 .اند فرموده يمشود تحر میافراد  يرو تحق يلکه سبب تذل يلقب ينا ری را ازيگران و هر عمل ديگمقابل د

 

 (١٤)بند  تغفر عند احديسالحد ان  يسل  -٥٨

فقط از  يدآن انسان با جایب.  اند اقرار به معاصی و استغفار در نزد خلق را حرام فرموده هللاحضرت بهاء

حقارت و ذلّت است و حّق  اقرار نزد خلق سبب ينا":  دينفرما میدر لوح بشارات .  يدحّق طلب مغفرت نما

 ."جّل جالله ذلّت عباد خود را دوست ندارد

مبارک صادر  ی که حسب االمريعحرمت در توق ينا يفّيتن سابقه و کيادر ب ولّی امرهللا حضرت 

 :دينفرما میه يدگرد

 



 

 

از اعتراف به  يادارند و  میمعمول  يشنزد کش ها يکاقرار به قصور و معاصی چنانکه کاتولما از 

 يم، اّما اگر بخواهيمفرقه های مذهبی مرسوم است ممنوع گناهان در مأل عام چنانکه در بعضی از

ب اخالقی يوبه بعضی از ع ياخاطر اعتراف و  يببه ط يما مرتکب شده نزد شخصی خطائی را که

 )ترجمه(.  يمکامالً مختار يماز او طلب عفو و پوزش نمائ و يماذعان کن يشخو

 

 ت که شخص خاطی دريسن ينالعدل اعظم حرمت اقرار به معاصی مانع از ا يتب يحطبق توض

 ينتواند ا می ينهمچن.  يدت امری منعقد گشته به خطای خود اذعان نمايالجلسه مشورتی که در ظّل تشک

 .يدو از آنان کسب نظر نما نيامشاور متخّصصی ب ياو  يکگونه اظهارات را در نزد دوست نزد

 

 (١١)بند  عد صّف الّنعال طلباً لصدر الجالليقمن الّناس من   -٥٩

.  آوردند می ونيرمرسوم بوده که مردم قبل از ورود در مجامع کفشهای خود را از پا ب يندر شرق چن

اشخاص به .  گرفت میقرار  نفوس يننی صدر مجلس، محّل جلوس محترمتريعنقطه از مدخل،  يندورتر

آن کس که مقامش کمتر از همه .  نشستند می از صدر مجلس تا در ورودی يباقتضای شأن و مقام به ترت

 .کفش کن بود يکنزد يشبود جا

 

 (١١)بند  عی الباطن و باطن الباطنيدّ و منهم من   -٦١

علومی آنها را از شناسائی  ينشان به چنيداشاره است به کسانی که مّدعی علم باطن هستند و تعلّق شد يهآ ينا

نفوسی که به اوهام خود معتکف ":  دينفرما میر جمال مبارک يگدر جای د.  سازد میمظهر الهی ممنوع 

 ."ه عبده اصنامنديقالحق اند فی اند و اسم آن را باطن گذاشته شده

 

)بند  ضات و المشّقاتياالرّ  له و حمل هللاکم من عبد اعتزل فی جزآئر الهند و منع عن نفسه ما احلّه   -٦١

١١) 

، قسمت د، "و احکام حدود ينو تدو يصتلخ" به جزوهُ .  ضت داللت داردياو ر ّيترهبان يمت بر تحرياآ ينا

 ينمطلب چن ينا يحجمال اقدس ابهی در توض ّيهدر کلمات فردوس.  رجوع شود ٤-٣-١٩-٤ و ٤-٣-١٩-١

ناظرند به اسبابی که سبب  صاحبان بصر و خرد.  ضات شاّقه به عّز قبول فائز نهياانزوا و ر":  دينفرما می

به قبور "لی ياو آنان که در ل "ساکن مغارهای جبال"ل اقدس به کسانی که در يکه.  "ان استيحروح و ر

ان خلق يشجهان برای ا ينو خود را از مواهبی که حّق در ا امور را بگذارند يند که اينفرما میامر  "متوّجه

ای ملّت يهاعمال حضرات رهبه و خور":  دينفرما میدر لوح مبارک بشارات  و.  فرموده محروم نسازند

فعهم و يند و بما يننما از انزوا قصد فضا يدم بايومذکور و لکن ال هللاو بهائه عند هللاسالم  يهعل حضرت روح

 ."هللاکريذهر منهم من يظل يمفرمود يتعنا يجتفع به العباد مشغول گردند و کل را اذن تزوين



 

 

 

 (١٩)بند  عی امراً قبل اتمام الف سنة کاملةيدّ من   -٦٢

انقضای حّد اقل  ظهوری قبل از ينامتداد دور بهائی تا زمانی است که مظهر ظهور بعد مبعوث گردد و چن

معنی  يربه غ يهآ يند که مبادا اينفرما می يرتحذ هللاحضرت بهاء.  فتياهزار سال تمام تحقّق نخواهد  يک

ت ظاهر شود قبل يانفسی به کّل آ اگر":  دينفرما می يحی از الواح مبارکه تصريکدر .  شود يرظاهری تفس

ن که هر ياو نوزده شهر بما نزل فی البماه بما نزل فی الفرقان  از اتمام الف سنه کامله که هر سنه آن دوازده

 ."يدمنمائ يقاست ابداً تصد م مذکوريوشهری نوزده 

و  ظهور آن حضرت يتبدا ٣٩٩١ه چال طهران در اکتبر يامال مبارک در سج یّ اظهار امر خف

 .قبل از ظهور بعد منقضی گردد يدتر است که بايشب ياآغاز مّدت هزار سال 

 

 (١٩)بند  يرالمن اذ کّنا فی العراق و فی ارض الّسّر و فی هذا المنظرهذا ما اخبرناکم به   -٦٣

 .عکّا استيرمراد از ارض سّر ادرنه و مقصد از هذا المنظر المن

 

 اکبر من نمرود ی نفسهيرمن الّناس من غّرته العلوم ... و اذا سمع صوت الّنعال عن خلفه   -٦٥و  ٦٤

 (٤٣)بند 

قدم پشت سر آنها  ی دويکان آنان به فاصله يدی مريناست که محض احترام رؤسای د يندر شرق معمول چن

پادشاهی  ،ود و اسالميهت اّمت يامبارکه به آن اشاره شده، طبق روا يهآ يننمرودی که در ا.  روند میراه 

 .يدمعروف گرد و آزار روا داشت و به عنوان مظهرغرور ّيتاذ يماست که به حضرت ابراه

 

 (٤١)بند  اغصان  -٦٦

کلمه ملقّب  ينا جمال اقدس ابهی سالله ذکور خود را به.  اغصان )جمع غصن( به معنی شاخه ها است

عد از صعود ب یّ وص يينمورد تع اصطالح اغصان هم در مورد حّق تصّرف در اوقاف و هم در.  فرمودند

جمال مبارک در کتاب .  بديا میعبدالبهاء مصداق  ( و حضرت٣٤٩دداشت شماره ياجمال اقدس ابهی )

دت ياو به زعامت و ق ّيناق معيثعبدالبهاء را مرکز عهد و م ، غصن اعظم حضرتيشعهدی پسر ارشد خو

 ، حضرتيشارشد خو يدحف يادر الواح مبارکه وصا يزحضرت عبدالبهاء ن.  اند فرموده منصوب هللاامر

 .اند نموده يينامر بهائی تع ّيتو مرجع يت، را به والشوقی افندی

 اغصان امکان انقطاع در نسل يزو ن هللاامر يته مؤّسسه واليجاغصان منتخبه و بالّنت یينلهذا جانش

در  ولّی امرهللا  صعود حضرت.  ی شده استينب يشن مبارک در کتاب مستطاب اقدس پياب يندر ضمن ا

مستطاب اقدس به آن اشاره کتاب  فقره از يناً همان وضعی را به وجود آورد که در اينع ٣٥٩٩سنه 

 .(١٩دداشت شماره يا) يدالعدل اعظم سالله اغصان به انتها رس يتب يلنی قبل از تشکيعه، يدگرد



 

 

 

 (٤١)بند  ترجع الی اهل البهآء  -٦٧

ی نموده و در ينب يشپ العدل اعظم يتب يسجمال اقدس ابهی امکان انقطاع در سالله اغصان را قبل از تأس

.  "ات ... ترجع الی اهل البهآءيرللخ االوقاف المختّصة"وضعی مقّرر فرمودند که  ينصورت وقوع چن

:  آمده است ينمورد در وصف آنان چن يندر ا.  مختلف دارد اصطالح "اهل بهاء" در آثار مبارکه معانی

از صعود  ، بعد٣٥٩٩از سنه .  "فی هذا اللّوح هللاکمون ااّل بما حکم يحبعد اذنه و ال  کلّمون ااّل يتال  ينالذّ "

، امور امر بهائی را ٣٥١١در سال  العدل اعظم يتب يستا هنگام تأس هللادی امريا، اولّی امرهللاحضرت 

 .(٣٩١دداشت شماره يانمودند ) میاداره 

 

 (٤٤)بند  سکمرؤوال تحلقوا   -٦٨

ن سر را منع يدتراش جمال مبارک.  شود میه محسوب يدن موی سر سّنتی پسنديدتراش يعدر بعضی از شرا

ن موی سر را در سوره حّج يدوجوب تراش کتاب مستطاب اقدس حکم يهآ يناند که ا فرموده يحنموده و تصر

 .(٣٣جواب ، فقره  سازد )سؤال و میاز منسوخ يرمبارک ش يتب

 

 (٤٤)بند  جاوز عن حّد االذانيتبغی ان ينو ال   -٦٩

 ينا ولّی امرهللا  حضرت يحاشد ولی بنا به تصريبدو م ن موی سر مشمول رجال و نساء هريدتراش يمتحر

 يتحکم به ب ينا يذو تنف يحتوض.  است نی عدم تجاوز مو از حّد آذان، منحصر به رجاليعحکم مبارک، 

 .العدل اعظم راجع است

 

 (٤٩)بند  قد کتب علی الّسارق الّنفی و الحبس   -٧١

 يتجرم، به ب ضعف يامقدار آن، بر حسب شّدت  يينتعد که حّد مجازات سرقت و ينرمايفجمال مبارک م

حکم مناسب با  ينکه اجرای ا ده هنگامیيندر آ.  (٤٥العدل اعظم راجع است )سؤال و جواب، فقره 

 .نموده به مورد اجرا خواهند گذاشت يعآن را تشر تّياالعدل اعظم جزئ يتت جامعه بشری باشد، بيامقتض

 

 (٤٩)بند  رهياد و هللارف بها لئاّل تقبله مدن يعه عالمة ينجب و فی الّثالث فاجعلوا فی  -٧١

به دزدی آگاه و از او  او يلاست که مردم از سوابق و تما ينگذاشت برای ا يدانی سارق بايشعالمتی که در پ

 ينرفع آن و همچن يطاجرا و شرا يقآن، طر ت مربوط به نوع عالمت و مّدت داشتنّياجزئ.  بر حذر گردند

العدل اعظم محّول  يتحسب دستور جمال مبارک کاّلً به ب بر حدود آن ييندرجات شّدت دزدی و تع يصتشخ

 .ديننما يذو تنف يعدر وقت مقتضی تشر را ّيهامور فرع ينشده تا ا

 



 

 

 (٤١)بند  يهتعمل اوانی الّذهب و الفّضة ال بأس عليسمن اراد ان   -٧٢

استفاده از  ينبرا بنا.  اند ظروف طال و نقره را مجاز فرمودهن استفاده از ياحضرت اعلی در کتاب مبارک ب

نازل نشده  يدمکروه بودن آن در قرآن مج البّته.  ظروفی که در اسالم مکروه بوده مجاز گشته است ينچن

 ييدحکم حضرت اعلی را تأ يهآ يندر ا هللاحضرت بهاء.  اسالمی استوار است يثاحاد يهبلکه بر پا

 .اند فرموده

 

 (٤١)بند  م فی الّصحاف و الّصحانيکدياکم ان تنغمس اّياا  -٧٣

.  در ظرف غذا است مبارکه نهی از فرو بردن دست يهآ ينمقصد از ا ولّی امرهللا حضرت  يحبنا به توض

 .خورند میظرف مشترک غذا  يکای با دست از  است که عّده ينرسم چن ياری از نقاط دنيادر بس

 

 (٤١)بند  الی اللّطافة ون اقربيکخذوا ما   -٧٤

کلمه .  اند لطافت و نظافت اشاره فرموده يتدر چند موضع از کتاب مستطاب اقدس به اهم هللاحضرت بهاء

ه، نظافت، يقظرافت، آراستگی، حسن سل يلمعنوی است، از قب متعّدد صوری و يم"لطافت" متضّمن مفاه

در  يممفاه اين از يکهر .  و پاکی يسو تقد يهرّقت، صفا، تنز ينلطف و همچن، تيممال ادب، حسن اخالق،

 .گردد میق کالم متبادر به ذهن يامورد بر حسب س هر

 

 (٤٩)بند  فی العصمة الکبری يکلمطلع االمر شر يسل  -٧٥

 .اختصاص دارد اند که عصمت کبری به مظاهر الهی فرموده ييدجمال اقدس ابهی در لوح اشراقات تأ

 يحتصر ن وياب يهآ ينشرح مفّصلی در باره ا "مفاوضات"کتاب  ٤٩حضرت عبدالبهاء در فصل 

و چون عصمت  "است ا عصمت لزوم ذاتی اويرمختّص به مظهر کلّی است ز ّيهعصمت ذات"اند که  فرموده

مظاهر :  دينفرما می ينهمچن.  تيسن يرپذ است، لهذا از آن وجودات مقّدسه انفکاک يهلزوم ذاتی مظاهر کلّ 

آنان در ظّل .  ت است و مطابق واقعيقحق ينان صادر عيشآنچه از ا محقّق لهذا ّيهرا چون عصمت ذات يهکلّ 

 .د قول حّق است و آنچه مجری دارند عمل صدقينتند آنچه گويسن ت سابقيعشر

 

 (٤٩)بند  ابنه و بنته بالعلم و الخطّ  يةکتب علی کلّ اب ترب  -٧٦

اوالد  يتو ترب يمشان در امر تعليرخط يترا به مسئول ينآثار مبارکه توّجه والدحضرت عبدالبهاء در 

دختران  ينا ايراهّم از پسران است، ز دختران اعظم و يمو تعل يتترب"د که ينفرما می يحتصر يزمعطوف و ن

و  يمای امر تعل در صورتی که در خانواده ينبنا بر ا.  "اّمهاتند وقتی مادران  گردند و اول مرّبی اطفال

و دانش  مادر فوائد علم يتو ترب يما با تعليردختران ارجح است ز يتر نباشد تربيسّ اوالد م يهبرای کلّ  يتترب

 .بديا میتر و مؤّثرتر رواج يعدر جامعه سر



 

 

 

 (٤٥)بند  العدل يتمسلّمة الی ب يةد يةلکلّ زاٍن و زان هللاقد حکم   -٧٧

دداشت ياشود ) میاطالق  مجّرد، ياافراد، اعّم از متأّهل  ينطور کلّی به روابط نامشروع جنسی ب زنا به

محصن دارد نه  يرتعلّق به غ"فوق  يهن حضرت عبدالبهاء جزای مصّرح در آياطبق ب.  (١١شماره 

 يتبه ب اّما زانی محصن و محصنه حکمش راجع"  :دينفرما میسپس .  نی مجّرد نه متأّهليع،  "محصن

 .(٤٥)سؤال و جواب فقره  "العدل است

 ينمواز ی از الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء به عواقب سوء روحانی و اجتماعی تجاوز ازيکدر 

در .  "مطرود و مردود ّيتشخص مرتکب فحشاء از درگاه احد":  دينفرما میعّفت و عصمت اشاره نموده و 

جزا به  ينا"فرموده حضرت عبدالبهاء  ه شود، بهيمپرداخت جرصورتی که جرم ثابت و مرتکب محکوم به 

 ."رسوائی اعظم عقوبت است يناست و ا يرتشه و رسوای عالم گردد و محض يلجهت آن است تا رذ

العدل محلی است که در حال حاضر به محفل  يتظاهراً ب يهآ ينالعدل مذکور در ا يتمراد از ب

 .روحانی محلّی شهرت دارد

 

 (٤٥ )بند من الّذهب و ان عادا مّرًة اخری عودوا بضعف الجزآء يلتسعة مثاق و هی  -٧٨

است  يجبهاء را اهل يننخود، اما مثقالی که ب ١٤نه معادل است با يامثقال متداول در خاورم يکوزن 

نی معادل است يازن نه مثقال بو  .(١١ )سؤال و جواب، فقره "ن نازل شدهيانوزده نخود است چنانچه در ب"

 .گرم ٩٩٩/١١با 

د که ينفرما می يحتصر هللامحصنه حضرت بهاء يرمحصن و غ يردر باره اجرای حکم جزای زانی غ

 مضاعف شود )سؤال و جواب، گردد که مقدار جزای قبلی طبق قانون تصاعد هندسی میتکرار زنا سبب 

العدل اعظم پس از  يتوقت مناسب، بده است تا در ينت آياحکم موکول به مقتض يناجرای ا.  (١١فقره 

 .ديننما يذحکم را تنف ينفروعات الزمه ا يعتشر

 

 (٩٣)بند  اّنا حلّلنا لکم اصغآء االصوات و الّنغمات  -٧٩

مطلب  ينگر چه ا.  "ن بعضی از ملل شرق نغمه و آهنگ مذموم بوديادر م":  دينفرما میحضرت عبدالبهاء 

شمارند و بعضی  میی را نا مشروع يقموس وان اسالم اصغاءيربعضی از پ، اّما تيسمذکور ن يددر قرآن مج

 .دانند میر جواز آن را مشروط به شروط و حدودی يگد

:  دينفرما میعبدالبهاء  نات متعّددی مذکور گشته، مثالً حضرتيای بيقموس يشدر آثار مبارکه در ستا

 ."آهنگ و آواز رزق روحانی قلوب و ارواح است"

 

 (٩١)بند  رجال العدل يا  -٨١



 

 

العدل  يتب يتعضو اند که گر چه فرموده يحتصر يشدر آثار خوولّی امرهللا حضرت عبدالبهاء و حضرت 

دارند  عدل خصوصی و محلی را تيودر ب يتاعظم منحصر به رجال است، ولی نساء و رجال حّق عضو

 .موسومند(ت عدل در حال حاضر به محافل روحانی ملّی و محلّی يوب ين)ا

 

 ةّينمع يةلکلّ مقدار د نّياهما و حکم الدّ يرو اّما الّشجاج و الّضرب تختلف احکامهما باختالف مقاد  -٨١

 (٩١)بند 

ولی در آثار قلم  بستگی به شّدت ضرب و جرح دارد، يهد که مقدار دينفرما می يحجمال اقدس ابهی تصر

 يينتع.  پرداخت گردد مذکور نگشته به تناسب شّدت ضرب يدت مربوط به مقدارغرامتی که بايااعلی جزئ

 .العدل اعظم راجع است يتامور به ب ينا

 

 (٩٩)بند  فة فی کلّ شهر مّرًة واحدةيام الضّ يکقد رقم عل  -٨٢

ن عربی حضرت ياب در کتاب مستطاب.  حکم مبارک است ينفات نوزده روزه مبتنی بر اياانعقاد جلسات ض

مجتمع گردند و برای اظهار محّبت  بار يکن امر فرموده بودند که هر نوزده روز يادور ب يناعلی به مؤمن

اّتحاد و  يجو مقصد از آن را ترو ييدحکم را تأ ينا هللابهاء حضرت.  دهند يبفتی ترتياو مهمان نوازی ض

 .اند داشته قلوب مقّرر يفتأل

 يحو تشر يينتب يجحکم را به تدر ينتی ايالتشک يتاهمولّی امرهللا حضرت عبدالبهاء و حضرت 

سپس .  ن فرمودنديافت را بياجنبه روحانی و معنوی ض يتعبدالبهاء اهم در ابتدا حضرت.  اند فرموده

اضافه  فت راياجنبه های روحانی و اجتماعی، قسمت اداری ض يح، عالوه بر تشرهللامرا یّ حضرت ول

اخبار و بشارات و  مشاوره در امور جامعه و ابالغفرموده آن را تحت نظامی خاص درآورده و لزوم 

 .  اند فرموده يدفات تأکيارا در جلسات ض ّيهمهای مؤّسسات امرياپ

د واجب ينفرما می هللانه، حضرت بهاء يافت از واجبات است ياحکم ض يادر پاسخ به سؤالی که آ

ل مبارک صادر يکب االمر هحس ی کهيعدر توقولّی امرهللا حضرت .  (٤٩ت )سؤال و جواب، فقره يسن

 :دينفرما میه يدگرد

 

حضور  يدران بايااز  يکهر .  دارد يتراهميات ولی بسيسن فات نوزده روزه واجبياشرکت در ض

 )ترجمه(.  خود دانسته و شرکت در آن را موهبتی به شمار آرد يفجلسات را از وظا يندر ا

 

 (١٣)بند اً يتتجدونه م لّ ما امسکن لکم و لويحاذاً  هللااذکروا  يداذا ارسلتم الجوارح الی الصّ   -٨٣

حکم  ينبوده با ا ن گذشته متداولياانات در اديومراسم و مقّرراتی را که برای شکار ح هللاحضرت بهاء

 و يرت يلبا سالحهائی از قب يداند که ص ن فرمودهياب ينآن حضرت همچن.  اند هيدبخش يفو تخف يلمبارک تقل



 

 

د که اگر با دام ينفرما میه دام يلحکم است، ولی در مورد شکار به وس ينآن شامل ا يرنظاکمان، تفنگ و 

 .(١٤سؤال و جواب ، فقره ( بند خوردن آن حرام استياشود و شکار را در دام مرده  يدص

 

 (١٣)بند  کم ان تسرفوا فی ذلکّياا  -٨٤

.  تيسن يزجا يددر ص اند که اسراف است، جمال قدم انذار فرموده يزانات در امر مبارک جايوح يدگر چه ص

 .نمود خواهند ّينمع يهرا در آت يدالعدل اعظم موارد اسراف در ص يتب

 

 (١٣)بند  ما قّدر لهم حّقاً فی اموال الّناس  -٨٥

محّبت و  يترعا مبارکه اند که در رفتار خود نسبت به افراد عائله اهل بهاء را امر فرموده هللاحضرت بهاء

حکم مبارک با آنچه  ينا.  تيساموال مردم حّقی ن اند که آنان را در فرموده يحد ولی تصرينمهربانی را بنما

 .ت دارديربرند مغا میسهمی  المآل يتب يدعوا ن معمول است که سادات ازيعياش ينب

 

 (١١)بند  نفساً عامداً فاقتلوه اً متعّمداً فاحرقوه و من قتليتمن احرق ب  -٨٦

هر چند به جای  ت به طور عمد مجازاتش اعدام است،يواند که قتل نفس و حرق ب فرموده هللاحضرت بهاء

 .(٩٩دداشت يامجاز است ) يزاعدام حبس ابد ن

 يساّن البشر ل"  :دينفرما مین و يامجازات و انتقام را ب ينحضرت عبدالبهاء در آثار مبارکه فرق ب

ت بلکه اجرای حکم يساز مجازات انتقام ن ولی مقصد "هللاله حّق االنتقام الّن االنتقام امر مبغوض مذموم عند

حّق قصاص را از  ّيهت اجتماعيأه":  دينفرما می ييدمفاوضات تأ در حّق مجرم است چنانکه در کتاب مبارک

 ."قصاص به جهت ردع و منع است ينمجرم دارند و ا

 يحتوض يناالمر مبارک صادر گشته چن ی که حسبيعباره در توق يندر ا ولّی امرهللا حضرت 

 :دينفرما می

 

به جای آن  اّما.  اند مجازات قتل را اعدام مقّرر فرموده هللادر کتاب مستطاب اقدس حضرت بهاء

از ما با  است بعضی ممکن.  اند و هر دو با احکام مبارک تطابق دارد اجازه داده يزحبس ابد را ن

که مراتب  يمو بدان يريمآن را بپذ يدبا ، ولیيمحکم را درک ننمائ ينش محدود خود حکمت بالغه اينب

نفسی سهواً  اگر.  ه کافل نجات اهل عالم استيقالحق حکمت و رحمت و عدالت ُمنزل آن کامل و فی

جهان را  ينعدالتی در ا بی ينچن معتقد بود که خداوند مقتدر و توانا يدنبا يامحکوم به مرگ گردد، آ

احتمال نادر الوقوع که  ينوان به خاطر ايتنم البّته.  يدر جبران فرمايگهزاران برابر در جهان د

حکمی که نفعش به عموم راجع است صرف  ينمجازات شود از ا گناه سهواً  بی فرد يکممکن است 

 )ترجمه(.  نظر کرد



 

 

 

دارد نازل  ده تعلّقينآ ّيهت اجتماعيأرا که به ه ت مجازات قتل و حرقّياجمال اقدس ابهی جزئ

 يفعوامل مؤّثر در تخف يدبا يااست و آ که درجات جرم تا چه حدّ ينا يلاحکام، از قب ينت اّيافرع.  اند نفرموده

العدل اعظم محّول گشته  يتمجری گردد کاّلً به ب يدمجازات با از دو نوع يکجرم را منظور داشت، و کدام 

به  يزنحوه اجرای حکم ن.  دينات الزم را اتخاذ نمايمزمان در وقت اجرای حکم تصم يطظه شراکه با مالح

 .العدل اعظم راجع است يتب

بدون .  است است که چه مکانی مورد حرق قرار گرفته يندر مورد حرق، حّد مجازات وابسته به ا

بسوزاند درجات جرمشان  ک راای پر از کود شک مجرمی که انباری خالی را آتش زند و کسی که مدرسه

 .ر داردياتفاوت بس

 

 (١١)بند  م فی الکتابيکعل ال بأس ّياً و ان تحکموا لهما حبساً ابد  -٨٧

اند که گر چه به حکم  فرموده يحتصرولّی امرهللا کتاب مستطاب اقدس حضرت  يهآ يندر جواب سؤالی از ا

ه از شّدت مجازات به يلوس يناست و به ا يزجا يزن ابدوان اعدام نمود ولی به جای آن حبس يتکتاب قاتل را م

فرموده و  يتدو حکم را عنا ينا يند که جمال مبارک حّق انتخاب بينفرما می ينهمچن.  شود میمراتب کاسته 

.  دارد حکم آنچه مقتضی باشد مجری يناند که با در نظر گرفتن جوانب ا بشری را مختار ساخته جامعه

مربوط به  ينقوان يعتشر يهآت ت لهذا دريسحکم موجود ن ينا يذمشّخص در باره تنف و يحچون دستورات صر

 .العدل اعظم راجع است يتامر به ب ينا

 

 (١١)بند  م الّنکاحيکعل هللاقد کتب   -٨٨

فرموده و آنرا  يستأس د که خداوند متعال سّنت نکاح راينفرما میی از الواح مبارکه يکجمال اقدس ابهی در 

 .مقّرر داشته است "نجاح و فالححصن "

و  يصتلخ"جزوه  در باره نکاح در "سؤال و جواب"احکام اّم الکتاب و مقّررات مندرج در رساله 

در رساله  يلموارد ذ.  بندی شده است خالصه و گروه ١-٣-٣٩تا  ١-٣-٣، قسمت د، "حدود و احکام ينتدو

، ٩٣، ٤١، ٣١، ١دارد )فقرات  میمجاز  اج رای که ازدويطشرا در باره.  مندرج است "سؤال و جواب"

(، مقّرراتی ٩٩و  ٩٩، ٤٩، ١٥ ،١١، ٣١)فقرات  ّيهپرداخت مهر ،(٤١، در باره نامزدی )فقره (٥١و ٩٤

 ٣١مقّررات متفرقه )فقرات  ير( و سا١٩و  ٤شود )فقرات  يترعا يدطوالنی همسر با تيبکه در صورت غ

 .مراجعه شود( يزن ٥٥و  ٩٥دداشتهای شماره يابه .  )(٤٩ و

 

 (١١)بند  نفسه و نفسها و الّذی اقتنع بواحدة من االمآء استراحت ينکم ان تجاوزوا عن االثنتّياا  -٨٩



 

 

 يشد که آساينفرما می هللادهد، حضرت بهاء میثانی را اجازه  يجگرچه نّص کتاب مستطاب اقدس ظاهراً تزو

نکته در لوحی  ينآن حضرت در باره ا.  قناعت شودر است که به همسرواحد يسّ و آسودگی خاطر وقتی م

حضرت .  خود و همسرش باشد يشکه سبب راحت و آسا به نحوی عامل گردد يدد که انسان باينفرما می

ن مبارک فی ياب يند که مقصد از اينفرما میمبارکه  يهآ ينا ييندر تب ،هللا تيامنصوص آ ّينعبدالبهاء، مب

 :دينفرما میاز جمله .  هيدمطلب در بعضی الواح ذکر گرد ينزوجه واحده است و ا هيقالحق

 

و َشَرَط الّزوجة  ال تجوز تعّدد الّزوجات الّنها صرحت بالقناعة بواحدة منها هللاة يعاعلمی اّن شر

من  ينوجتالزّ  ينالمراتب و االحوال فاّما العدل و القسط ب يعهما فی جمينبالقسط و العدالة ب يةالّثان

واضح علی عدم جوازه بوجه من  يلممتنع الوجود دل شیءهذا االمر ب يقو الممتنعات و تعل يلالمستح

 .انسان وز ااّل امرأة واحدة لکلّ يجالوجوه فلذلک ال 

 

مرور زمان  مظاهر الهی به.  اکثر جوامع بشری است يندر ب  میير قدياسّنت بس يکتعّدد زوجات 

نفرمود، فقط  يمتعّدد زوجات را تحر يحمثالً حضرت مس.  اند فرمودهر همسر واحد آماده يامردم را برای اخت

حضرت محّمد تعداد زوجات را منحصر به چهار .  منسوخ داشت امر طالق را، مگر در مورد ارتکاب زنا،

اجازه  يزهمسر مقّرر داشت و طالق را ن يکاز  يشر بيارا شرط الزم برای اخت فرمود، اما اجرای عدالت

ر زوجه يااخت اسالمی نازل فرمود، حکم يطرا در مح يشخو يمکه احکام و تعال هللات بهاءحضر.  فرمود

ر ياجمال اقدس ابهی به صورت ظاهر اخت.  اً اظهار فرمود نه دفعًة واحدةً يجحکمت تدر يتواحده را با رعا

ز خطا ی مصون اّينمب يينحال با تع ينفرمودند و در ع دو زوجه را در کتاب مستطاب اقدس اجازت

د که ينفرما يينتب ينبه موجب آن حضرت عبدالبهاء را قادر ساخت تا چن ی را به وجود آوردند کهيطشرا

 .  حکم اکتفا به زوجه واحده است ينمقصد از ا

 

 (١١)بند  يهو من اّتخذ بکراً لخدمته ال بأس عل  -٩١

امر در  ينا ايرز اند مجاز دانستهگان را برای خدمات خانه توّسط مردان يزجمال اقدس ابهی استخدام دوش

.  ه مستخدم خوانده شده باشديزو دوش صاحب خانه ينب ّيتبوده که خطبه محرم يزن فقط وقتی جايعيان شيام

محض از برای خدمت است چنانکه صغار و کبار " يند که اينفرما میموضوع  يندر باره ا هللاحضرت بهاء

 نوع رابطه جنسی با يچمخدوم حّق ه.  (١٣)سؤال و جواب، فقره "برای خدمت دهند میر را اجرت يگد

ن يدا خريراست ز ر با نفس اويار کند اختياآن بکر هر وقت که خواهد زوج اخت"ه مستخدم ندارد و يزدوش

 .(١٣)سؤال و جواب، فقره "اماء حرام است

 

 (١١)بند  اً ينم اّتخذوه النفسکم معيکهذا من امری عل  -٩١



 

 

حکم  ينا هللابهاء ن حضرتياب يحه، ولی به صريدازدواج در کتاب مستطاب اقدس نازل گردگر چه امر 

ی که حسب االمر مبارک صادر يعدر توق يزنولّی امرهللا حضرت .  (٤١ت )سؤال و جواب، فقره يسواجب ن

تجّرد مآالً به  يادر باره تأّهل و  يمت و اّتخاذ تصميسواجبات ن وجه از يچد که ازدواج به هينفرما میگشته 

 به کلّی مجّرد بماند ياو  يدر همسر مناسب مّدتی طوالنی صبر نماياشخصی برای اخت اگر.  است افراد راجع

ه يدواصل نگرد که اصوالً امری است روحانی يشت خوياتصّور نمود که آن شخص به مقصد غائی ح يدنبا

 .است

 

 (١٩)بند  ينعلّقناه باذن االبو. اّنا ..  -٩٢

 :دينفرما می ينچن ی که حسب االمر مبارک صادر گشتهيعدر توق ولّی امرهللا حکم حضرت  ينا يحتوضدر 

 

ی ينوالد يترضا يلد که شرط الزم برای ازدواج بهائی تحصينفرما میاً يحجمال اقدس ابهی صر

چه  باشند چه نباشند، بهائی ينشرط واجب االجرا است چه والد ينا.  ت باشندياح يداست که در ق

حکم محکم را  ينا هللاحضرت بهاء.  آنان سالهای متمادی طالق واقع شده باشد چه نشده باشد ينب

بد و سبب يا تريشندی بيود و روابط خانوادگی پيرپذ ن جامعه انسانی استحکاميانازل فرمودند تا بن

ه و يدششان که آنان را جان بخينو حق شناسی نسبت بوالد شود که قلوب فرزندان حّس احترام

 )ترجمه(.  اد گردديجاند ا به سوی خالق متعال رهسپار ساخته جاودانی يرروانشان را در س

 

 (١١)بند  ّقق الّصهار ااّل باالمهاريحال   -٩٣

تا  ١-٣-٣٣-٣قسمت د،  ،"حدود و احکام ينو تدو يصتلخ"در جزوه  ّيهموارد عمده مربوط به پرداخت مهر

 .ن نازل شده استيامبارک ب ت آن در کتابّياو جزئ ّيهحکم مهر.  خالصه شده ١-٣-٣٣-٩

مثقال طالی  ان آن برای اهل مدن نوزدهيزم.  از طرف داماد به عروس پرداخت گردد يدبا ّيهمهر

د که اگر ينفرما می هللاحضرت بهاء.  (٥٤دداشت شماره ياخالص و برای اهل قری نوزده مثقال نقره است )

 يدتماماً به عروس ادا کند، مأذون است قبض مجلس رد نما را ّيهنباشد که مهردر هنگام عقد داماد قادر 

 .  (١٥ )سؤال و جواب، فقره

فته و يا ييرتغ ّيهمهر و آداب و رسوم متداوله من جمله مسئله يدری از عقايابا ظهور جمال مبارک بس

ری از جوامع و فرهنگها يابس ينکهنه در ب از عادات ّيهپرداخت مهر.  ی به خود گرفته استيدمعانی جد

از طرف پدر و مادر عروس به داماد  ّيهممالک مهر از بعضی در.  شود میاست که به اطوار مختلفه اجرا 

 يرپردازد، که آنرا "ش میرا داماد به پدر و مادر عروس  ّيهر مهريگممالک د گردد، در بعضی میپرداخت 

رسوم متنّوعه را از  ينحکم جمال قدم ا.  معموالً معتنابه استدر هر دو حال مبلغ پرداختی .  دينگو می بها"



 

 

مقّرر فرموده که از طرف  ّينمحدود و مع ای با ارزش يهنی هديعرا به عنوان رمزی  ّيهن برداشته و مهريام

 .ردديگم يمداماد به عروس تسل

 

 (١١ )بند و للقری من الفّضة يزقد قّدر للمدن تسعة عشر مثقاالً من الّذهب االبر  -٩٤

زوجه )سؤال و جواب،  به اعتبار توّطن زوج است نه ّيهان مهريزم ييند که تعينفرما  می هللاحضرت بهاء

 .(٩٩و  ٩٩فقره 

 

الّذی اقتنع بالّدرجة االولی  مثقاالً ... و ينجاوز عن خمسة و تسعيتان  يهدة حّرم علياو من اراد الزّ   -٩٥

 (١١)بند  له فی الکتاب يرخ

 :دينفرما می هللاحضرت بهاء ّيهبه سؤالی در باره مهردر پاسخ 

 

ولکن در کتاب اقدس ذکر درجه اولی .  ن نازل شده مجری است و ممضیياآنچه در ب و در مهر هم

است  احب ينن نازل شده و ايامقصود نوزده مثقال نقره است که در باره اهل قری در ب شده و

لذا هر چه در .  است کل و وصلت و اّتحاد ناس ّيترفاه د که مقصودينقبول نما يناگر طرف هللاعند

ر معامله و يگديکمحّبت و صفا با  اهل بهاء با کمال يدبا. امورات مدارا شود احسن است .. ينا

 دوستان حّق. د و در فکر منافع عموم باشند خاّصةً ينمعاشرت نما

 

منظور  ّيهان مهريزم يينبرای تع يدبا حضرت عبدالبهاء در لوحی به طور اختصار بعضی از عواملی را که

چنانچه .  معادل است با نوزده مثقال ّيهجهت پرداخت مهر يلواحد مذکور در لوح ذ.  اند ن فرمودهياشود ب

 :دينفرما می

 

 يکاست  يرفق اگر.  بسته به اقتدار زوج است ينو ا.  طال بدهند و اهل قری فّضه يداهل مدن با

 دهد، میسامان است سه واحد  اگر با سر و.  دهد میدارد دو واحد  يهسرمادهد و اگر اندک  میواحد 

ه يقفی الحق.  دهد میثروت است پنج واحد  يتدهد و اگر در نها میاگر از اهل غنا است چهار واحد 

 .ن اّتفاق حاصل شود مجری گرددياهر نوع در م.  است ينن زوج و زوجه و ابويابسته به اّتفاق م

 

را در باره اجرای  يشد که اسئله خوينفرما می يهلوح مبارک حضرت عبدالبهاء اهل بهاء را توص يندر هم

العدل  يته راجع به بيقاحکام فی الحق ينا"  د:ينفرما میچنانچه .  دينالعدل اعظم ارجاع نما يتحکم به ب ينا

 ."يدنما يععدل تشر يتت بيسمصّرح ن هللاتفّرعاتی که در کتاب  احکام و.  .. عمومی است که شارع است

 



 

 

 (١٩)بند  مّدة اراد ان اتی ّيةاتاً لصاحبته فی ايقعل ميج لکلّ عبد اراد الخروج من وطنه ان هللاقد کتب   -٩٦

نسازد و خبری از  مراجعتش مّطلع يخو همسرش را از تار يددر مورد زوجی که سفر نما هللاحضرت بهاء

 يک يده باشد زوجه بايدکتاب اقدس را شن د که اگر او امرينفرما میاو به همسرش نرسد و مفقود االثر گردد 

ه باشد يدو اگر شخص امر کتاب را نشن.  تجّرد با او است ياو  ر ازدواجياو بعد اخت يدسال تمام ترّبص نما

 .(٤تا خبری از شوهرش به او برسد )سؤال و جواب، فقره  يدصبر نما يدزوجه با

 

 (١٩بند ( ر الّزوجياا فی اختيهاشهر معدودات و بعد اکمالها ال بأس علفلها ترّبص تسعة   -٩٧

مّطلع نسازد،  در مراجعت يرهمسرش را از تأخ ياو  يددر صورتی که زوج در موعد مقّرر مراجعت ننما

 يدتر صبر نمايشارجح آن است که مّدتی ب ، اّمايدزوجه مختار است پس از نه ماه اصطبار مجّدداً ازدواج نما

 مراجعه شود(. ٣٤٩شماره  دداشتياامری به  يم)برای اّطالع از تقو

 يدقتل زوج به او برسد، زوجه با ياموت  مواردی اگر خبر يند که در چنينفرما میجمال اقدس ابهی 

حضرت عبدالبهاء .  (١٩ازدواج مختار است )سؤال و جواب، فقره  و پس از آن در امر يدنه ماه صبر نما

تعلّق به غائب دارد نه به  ينقتل زوج و مکث نه ماه ا ياموت  مسئله خبر"د که ينفرما می يحدر لوحی توض

 ."زوج حاضر

 

 (١٩)بند  لها ان تأخذ المعروف  -٩٨

 .(٤جواب،  فقره  )سؤال و "مقام اصطبار است ينمقصد از معروف در ا":  دينفرما می هللاحضرت بهاء

 

 (١٩)بند  ينالعدل  -٩٩

ن مبارک الزم ياب بر طبق.  دينرمايفم ّينعباد مع ينان عدالت را حسن شهرت  در بيزم جمال اقدس ابهی

از هر حزبی لدی العرش مقبول )سؤال  هللا شهادت عباد":  دينفرما میت شهود از اهل بهاء باشند چنانچه يسن

 .(٩٥و جواب، فقره 

 

 (١٩بند ( بر سنة کاملةيصلّقها و له ان يطله ان  يسهما کدورة او کره لينو ان حدث ب  -١١١

و کراهت به  زوج و زوجه کدورت يناً مذموم است ولی در صورتی که بيدبهائی شد ينامر طالق در آئ

جات مالی همسر و يااحت زوج موّظف است که ٣سال کامل مجاز است يک یّ طالق پس از ط يدن آيام

مکلفند که به رفع اختالفات  ينحال طرف ينع و در يدنما ينسال اصطبار تأم يکفرزندان خود را در مدت 

در تقاضای طالق مساوی است و هر طرف  يند که حقوق طرفينفرما می ولّی امرهللاحضرت .  خود بکوشند

 .يدتواند تقاضا نما  میالزم داند  ّياً که طالق را قطع



 

 

ن يامشروحاًب مسائلی چند مربوط به سنه اصطبار را هللاحضرت بهاء "سؤال و جواب"در رساله 

 يين(، تع٣١سؤال و جواب، فقره ( برگزاری سال ترّبص يطموارد مصّرحه عبارتند از شرا.  اند فرموده

العدل  يته شهود و بيف(، وظ١٩زوج و زوجه )فقره  ينب ايماصالح ف يط(، شرا٤٣و  ٣٥ابتدای سنه )فقرات 

م بر ّياا ينشهود در مورد طالق در ا يفد که وظاينفرما میالعدل اعظم  يتب.  (٥٩و  ٩١محلّی )فقرات 

 .است ّيهروحان عهده محافل

 ١-١-٥ تا ١-١-٣، قسمت د، "حدود و احکام ينو تدو يصتلخ"ت حکم طالق در جزوه ّياجزئ

 .خالصه شده است

 

 (١٩)بند  ثلثعّما عملتم بعد طلقات  هللاقد نهاکم   -١١١

ی طالق ّينمع يطاش را تحت شرا که طبق آن مردی که زوجه يماشاره است به حکمی در قرآن کر يهآ ينا

و از او طالق  يددر آ ریيگمطلّقه به عقد مرد د که زوجهينتواند با او مجّدداً ازدواج کند مگر ا میداده باشد ن

 .(١٣جواب، فقره اند )سؤال و  فرموده عمل را در کتاب اقدس نهی ينا هللاحضرت بهاء.  ديرگ

 

الّرضآء ما لم تستحصن ... ااّل  ر فی الّرجوع بعد انقضآء کلّ شهر بالموّدة وياو الّذی طلّق له االخت  -١١٢

 (١٩)بند  ينبعد امر مب

ی در يتت که محدوديسن يند که مراد اينفرما می "انقضاء کّل شهر"ن مقصود از يادر ب ولّی امرهللا حضرت 

زمان بعد از طالق مجاز است به شرط  ازدواج زوج و زوجه مطلّقه در هر يدتجدرجوع حاصل شود بلکه 

 .نباشند متأّهل ينکدام از طرف يچآنکه در هنگام رجوع ه

 

 (٩٤)بند  بالّطهارة علی مآء الّنطفة هللاقد حکم   -١١٣

 ينفوق ا يهدر آ جمال مبارک.  ه اسالم ماء نطفه ناپاک استيعش يربعضی از مذاهب نظ يدبر حسب عقا

 .شود( مراجعه يزن ٣٣١دداشت شماره يا)به .  اند ه را مردود شمردهيدعق

 

 (٩٤)بند  تمّسکوا بحبل اللّطافة  -١١٤

انسانی و  عالم ّيتو پاکی و لطافت سبب علو يسو تقد يهتنز"  :دينفرما میحضرت عبدالبهاء در باره لطافت 

است ... نظافت ظاهره  ّيتروحان لطافت سبب حصول يزامکانی است حّتی در عالم جسمانی ن يقترّقی حقا

مراجعه  يزن ٩٤دداشت شماره يا)به   ."ت داردّياروحان در يدشد يرهر چند امری است جسمانی ولکن تأث

 .شود(

 

 (٩٤)بند  بالّثلث ّيرغيتطّهروا کلّ مکروه بالمآء الّذی لم   -١١٥



 

 

ات يحتوض هللاحضرت بهاء.  بوی آن است نی رنگ و طعم ويعمقصود از "ثالث" اوصاف ثالثه آب 

شود  میی قابل استفاده محسوب نيفّيتک اند که آب مستعمل در چه ن فرمودهياتری در باره آب بکر داده و بيشب

 .(٥٣)سؤال و جواب، فقره 

 

 (٩٩)بند  ء و عن ملل اخریيآحکم دون الّطهارة عن کلّ االش هللارفع   -١١٦

ء يانفوس و اش مذهبی به نجاست بعضی از يربنا بر آداب و شعا يلو قبا يفی و طواينبعضی از جوامع د

ن مبارک ياظهور اعظم ب ينبر اثر ا د کهينفرما میرا باطل شمرده و  يرشعا ينا هللاحضرت بهاء.  معتقدند

 يزن ٣٣١و  ١٣، ٣١دداشتهای شماره يا) به .  فته استيا تحقّق "ء فی بحر الّطهارةيآقد انغمست االش"

 .مراجعه شود(

 

 (٩٩)بند  اّول الّرضوان  -١١٧

ه بعداً در يقحد ينا.  بغداد واقع در حومه يبّيهاشاره است به ورود جمال مبارک و اصحاب به باغ نج يهآ ينا

م يکم سی و يوباغ که مصادف با  ينبه ا هللابهاء ورود حضرت.  فتيااهل بهاء به باغ رضوان شهرت  ينب

اً به يحای است که در آن جمال اقدس ابهی صر دی بود آغاز دورهيالم ٣٩١١سنه  يلنوروز در ماه آور

ظهر  ايهم فّياا":  دينفرما میی از الواح يکم در ّيادر اشاره به آن ا.  امر فرمودند اظهار يشاصحاب خو

.  "مکانعلی من فی اال تجلّی باسم الّرحمن يهمقام ف":  دينفرما میو در وصف باغ رضوان  "الفرح االعظم

اسالمبول که محّل سرگونی بعدی آن  باغ توّقف و سپس به سوی يندوازده روز در ا هللاحضرت بهاء

 .حضرت بود حرکت فرمودند

م رضوان که به فرموده حضرت ّياهر سال دوازده روز ا، هللاحضرت بهاء به مناسبت اظهار امر

 (٣٤٣ و ٣١٩دداشتهای شماره ياشود ) مید بهائی محسوب است جشن گرفته يااعظم و اقدس اعولّی امرهللا 

 

 (٩٩)بند  نياالب  -١١٨

اند و  فرموده يهتسم عنوان ينرا به ا يشن اّم الکتاب دور بابی است و حضرت اعلی کتاب احکام خوياکتاب ب

ی و احکام يند يدعمده عقان فارسی مخزن ياکتاب ب.  گردد میآثار حضرتش اطالق  به تمام يزعنوان ن ينهم

ولی  ن فارسی مطابقياتش با بيان عربی محتوياب.  اند بابی است که حضرت اعلی نازل فرموده دور

گاد پاسز "در کتاب  ن فارسیياکتاب ب يفدر توص ولّی امرهللا حضرت .  ش کمتر استيتمختصرتر و اهم

 ای دانست شامل اوصاف و نعوت هينگنج يداولی باکتاب را در رتبه  ينه ايقفی الحق"  :اند فرموده ينچن "بای

.  "شده باشد ينتدو يهمستمّر نسلهای آت يتای از سنن و احکامی که جهت هدا حضرت موعود نه مجموعه

 )ترجمه(



 

 

کتاب اقدس  ن به کتاب اقدس منسوخ مگر احکامی که درياکتاب ب":  دينفرما میحضرت عبدالبهاء 

 ."مؤّکداً مذکور

 

 (٩٩)بند  الکتبمحو   -١١٩

اند  حضرت مبّشر روح ما سواه فداه احکامی نازل فرموده"  :دينفرما میدر لوح اشراقات  هللاحضرت بهاء

مظلوم بعضی را اجرا نمود و در کتاب اقدس به عبارات اخری  ينقبول لذا ا ولکن عالم امر معلّق بود به

 ."يمف نمودبعضی توقّ  نازل و در

ت يعو شر ه بود مگر کتبی که در اثبات امريدفرض گرد ينکتب بر مؤمنن محو يادر کتاب مبارک ب

 .اند حکم را نسخ فرموده ينجمال اقدس ابهی ا.  نوشته شده باشد هللا

 يفّيتو ک ّيتماه ه در بارهيدل اطهر صادر گرديکی که حسب االمر هيعدر توق ولّی امرهللا حضرت 

 :دينفرما می ينچن ن نازل شدهيای که در کتاب مبارک بيداحکام شد

 

ر يسّ م يقطر يناز قلم حضرت اعلی فقط از ا فهم و درک کامل احکام و حدود شاّقه نازلهُ 

حضرت در آثار  ت مبارکش به نحوی که نفس آنيعشر و مقصد و خواّص ممتازهُ ّيتاست که ماه

ی و يننهضت د يکاصوالً  نيانات واضحه دور بياب ينطبق ا.  اند منظور گردد ن فرمودهياب يشخو

و مشحون از  يزت آميبی مصيعاز وقا انقالب اجتماعی بود که مّدتش بالّضروره کوتاه ولی مملوّ 

ای را که حضرت نقطه  ه و اعمال قاطعهيدشد ينمواز.  ن کن بودياالّنطاق و بن يعاصالحاتی وس

برانداخته راه را ه را يعحزب ش يدد تقاليابود که بن ينا داشتند کل برای میاولی و اصحاب مجری 

 يزو ن يدحضرت اعلی به منظور اثبات استقالل دور جد.  هموار سازد هللابرای ظهور حضرت بهاء

نازل  يدر دشوار و شدياالوقوع جمال قدم احکامی بس يبجهت ظهور قر هينزم برای آماده ساختن

احکام داللت  يننزول امد ولی نفس يااحکام هرگز به مرحله اجرا در ن يناغلب ا اگر چه.  فرمودند

را  ينعلمای د و يداد نمايجا يمانی عظيجکافی بود تا ه ينحضرت اعلی داشت و هم يناستقالل آئ بر

 ترجمه((.  د که بالمآل شهادت حضرتش را سبب گردديزبه چنان مخالفتی برانگ

 

 (٩٩)بند  الکالم تهی الی المجادلة فیينفعکم ال ما ينو اذّناکم بان تقرئوا من العلوم ما   -٣٣٣

شده که اهل  يهتوص ه و به اهل بهاءيدو فنون در آثار مبارکه بر کل فرض گرد يعصنا يلکسب علوم و تحص

 يزوده انجامد پرهيهو جّر و بحثهای ب دانش و هنر را محترم شمارند و از کسب علومی که صرفاً به مشاجره

 .ديننما

ای  علوم و فنون نافعه يلاند که به تحص فرموده يقتشواهل بهاء را  در الواح مبارکه هللاحضرت بهاء

 علومی که به حرف"اند که از  آنان را انذار فرموده يزو ن "و علّت ترّقی عباد است سبب"اشتغال ورزند که 



 

 

ولّی حضرت .  دينش به مجادله در کالم انجامد احتراز جويل، و تحص"ابتدا شود و به حرف منتهی گردد

شده علومی را که از حرف ابتدا و به حرف منتهی گردد  ی که حسب االمر مبارک صادريعدر توق امرهللا 

د ينفرما میر يگی ديعدر توق.  اند فرموده يفت توصّيادر مجّردات و فرض ثمر بی به بحث و موشکافی های

ی و يند ات مربوط به علوميرعلوم در وهله اولی آن گونه رسائل و تفس يناز چن هللابهاء که مقصد حضرت

 .نهد میانسان  بر ذهن ينت باشد باری سنگيقبه حق يلجای آنکه مددی در نت است که بّيااله

 

 (٩٣)بند  يمالکل  -١١١

هذا ":  دينفرما می جمال اقدس ابهی.  اند هيدملّقب گرد يمود حضرت موسی به لقب کليهو  يندر عرف مسلم

 ."فی الّطور يمفازت اآلذان باصغآء ما سمع الکل يهم فيو

 

 (٩٣)بند  الّطور  -١١٢

 .طور نام کوهی است که در آنجا احکام الهی بر حضرت موسی نازل شد

 

 (٩٣)بند  الّروح  -١١٣

 .است که در آثار اسالمی و بهائی به کار برده شده است يحروح از القاب حضرت مس

 

 (٩٣)بند  نيو... و صاح الّصه هللاسرع کوم   -١١٤

کوه  ينبهائی در دامنه ا مقام اعلی و مرکز جهانی اداری.  کوهی است در اراضی مقّدسه هللاکوم  ياکرمل 

 .قرار گرفته است

ت متداوله مقبره حضرت داود در آنجا يااست که طبق روا و جائی يمای است در اورشل ن تّپهيوصه

 .است يمشهر مقّدس اورشل ن اشاره بهيوصه.  واقع است

 

 (٩٤)بند  الحمرآءة ينالّسف  -١١٥

اسم  ينرا به ا م االسماء آنيوّ ه حمراء امر جمال اقدس ابهی است که حضرت اعلی در قينمقصد از سف

 .باشند میه جمع اهل بهاء ينسف ينا ينراکب.  اند ستوده

 

 (٩٩)بند  االقصی فی سجن عکّآء اذ قصدت المسجد ّيةملک الّنمسة کان مطلع نور االحد يا  -٣٣١

رت به ياز برای ٣٩١٥و پادشاه مجارستان در سال  يش( امپراطور اطر٣٩١٣-٣٥٣١ژوزف )فرانسوا 

که  هللادر باره حضرت بهاء او در مّدت اقامتش در اراضی مقّدسه کوششی ننمود که.  ت کرديمعز يماورشل

 .فرصت را از دست داد ينو ا يدنما ه عکّا مسجون بودند استفساریيندر آن زمان در مد



 

 

که به جبل  در محلّی يمنام در اورشل ينذکر مسجد اقصی آمده است و مسجدی به هم يدمجدر قرآن 

 .ه بنا شده استيدل معروف گرديکاله

 

 (٩١)بند  ينملک برل يا  -١١٧

سال  يهدر ژانو پادشاه پروس، ين(، هفتم ٣٩٥٩-٣٩٩٩، يگلودو يکهلم فردريلم اول ) ويليار ويصق

قصر ورسای در فرانسه رسماً به  فرانسه در جنگ فرانسه و پروس، در، پس از غلبه آلمان بر ٣٩٩٣

 .يدگرد يينامپراطور آلمان تع ينعنوان اول

 

 (٩١)بند  من کان اعظم منک شأناً و اکبر منک مقاماً   -١١٨

در  ينری از موّرخيابس هيد(، امپراطور فرانسه که به عق٣٩٣٩-٣٩٩١ن سوم )يواشاره است به ناپل يهآ ينا

 .شد میی غرب شمرده ياپادشاه دن ينعصر خود بزرگتر

مقام اخطار و  در لوح دوم در.  ن سوم نازل فرمودنديون خطاب به ناپليمدو لوح مه هللاحضرت بهاء

رج الملک من کفّک ... و تأخذ يخو  بما فعلت تختلف االمور فی مملکتک":  دينفرما میاً به او يحانذار صر

 ."القبائل فی هناک الّزالزل کلّ 

به دست  در جنگ سدان ٣٩٩٣ن سوم در سال يواخطار نگذشته بود که ناپل ينسال از ا يکهنوز 

 .آنجا وفات نمود و سه سال بعد در يدهلم اول شکست فاحشی خورد و به انگلستان تبعيلر ويصق

 

 (٩٥)بند  معشر الّروم يا  -١١٩

روم شرقی به کار  و تمام امپراطوری ّيهمعّرفی قسطنطننه کلمه روم به طور کلّی برای يادر خاور م

 .اسم معروف شد ينبه هم يزن م و حکومت آن و متعاقباً امپراطوری عثمانیيوانتيزرفت، شهر ب می

 

 (٩٥بند) ينالبحر شاطئها الّنقطة الواقعة فی ّيتا يا  -١٢١

شهر و  يناسالمبول بزرگتر هينمد.  که امروز به اسالمبول معروف است ّيهاشاره است به قسطنطن يهآ ينا

فُر که طول آن  ّيهبندر ترک ی مرمره را بهم مّتصل ياه و دريای سياومتر و دريلک ١٣است و در کنار تنگه ُبس 

 .واقع شده است يدنما می

مبارک در  در زمان اقامت جمال.  خت امپراطوری عثمانی بوديتپا ٣٥١١تا  ٣٤٩١از  ّيهقسطنطن

وای مسلمانان يشه و پيفعثمانی خل ينسالط.  بر تخت سلطنت جالس بود ،يزشهر سلطان جابر عبدالعز ينا

 يدگرد خالفت منقرض ٣٥١٤ی فرمودند و در سنه ينب يشسقوط خالفت را پ هللاحضرت بهاء.  سنی بودند

 

 (٥٣)بند  يننهر الرّ  شواطئ يا  -١٢١



 

 

ه يدصادر گرد (٣٥٣٤ -٣٥٣٩قبل از جنگ جهانی اول )ی از الواح مبارکه که يکحضرت عبدالبهاء در 

ن ثالث واقع شد و خونهای يوناپل مّياای بود که در ا هر چند آن واقعه يندر خصوص نهر ر":  دينفرما می

 ."دارد ته گشت ولی باز باقیيخد در شاطی آن جوی رياز

در جنگ جهانی  آلمان د که پس از شکستينفرما می "گاد پاسز بای"در کتاب ولّی امرهللا حضرت 

سبب شد تا آنچه را که  ر صعب و دشوارشيابس يطکه شرا يدگرد يلای بر آن کشور تحم اول معاهده

 .بديااخبار و انذار فرموده بودند تحقّق  يشقرن پ يماز ن يشب ينبرل يندر باره حن هللاحضرت بهاء

 

 (٥٣)بند  ارض الّطآء يا  -١٢٢

اسامی بالد را ذکر  غالباً به جای آنکه هللاحضرت بهاء.  ان استيرطاء" حرف اول طهران، عاصمه ا "

( است که معادل ٥طبق حساب ابجد، ارزش عددی ط نه ).  اند آنها اکتفا فرموده د فقط به ذکر حرف اوليننما

 .با ارزش عددی اسم "بهاء" است

 

 (٥١)بند مطلع الّظهور  يکولد ف  -١٢٣

 .واقع شد ٣٩٣٩نوامبر سنه  ٣١م يو در در طهران است که هللااشاره به والدت حضرت بهاء

 

 (٥٤)بند  ارض الخآء يا  -١٢٤

 يزآباد ن ه عشقينان و نواحی اطراف آن است که شامل مديرلت خراسان در ايامقصد از ارض خاء ا

 .شود می

 

 (٥٩)بند  الّسمآء فاطر االرض وللهو الّذی تملّک مائة مثقال من الّذهب فتسعة عشر مثقاالً   -١٢٥

لک هر فرد يمی از ماّينمع انيزم يممبارکه مقّرر گشته و آن عبارت از تقد يهآ يندر ا هللاه حقوق يضفر

مظهر ظهور الهی و بعد از صعود مبارک به حضرت  در ابتدا به جمال اقدس ابهی، هللاحقوق .  بهائی است

 هللاحقوق ":  دينفرما میحضرت عبدالبهاء  يامبارکه وصادر الواح .  يدگرد می يماق، تقديثعبدالبهاء، مرکز م

العدل  يتکه ب هللابه مرجع امر هللاحقوق  خالی است يتحال چون کرسی وال . "استولّی امرهللا  راجع به

و اعمال  ّيهمصالح امر ينو تأم هللاامر يجصندوق به مصرف ترو ينات ايدعا.  گردد میاعظم است راجع 

بهائی  ه ای است روحانی که انجامش به وجدان افراديفوظ هللااداء حقوق .  رسد می ّيهعموم و منافع يرّيهخ

کس حق ندارد از  يچتذّکر داد ولی ه وان به جامعه بهائیيترا م هللاه حقوق يضفر يتاهم.  موکول گشته است

 .يدافراد مطالبه حقوق نما

مذکور گشته  هللاتری در باره حکم حقوق يشات بيحتوض "سؤال و جواب"در چند فقره از رساله 

روحانی هر شخصی آن است که اگر  هيضفر.  اداء حقوق مبتنی بر محاسبه ارزش دارائی افراد است.  است



 

 

(، نوزده در صد آن مبلغ را ٩باشد )سؤال و جواب، فقره  ارزش دارائی او اقاّلً معادل با نوزده مثقال طال

.  (٩٥فقره  د )سؤال و جواب،يرگ میمرتبه تعلّق  يکمبلغ فقط  ينبر ا هللابپردازد و حقوق  هللابابت حقوق 

بد، يا يشمعادل نوزده مثقال طال افزا الاقلبعد از آن هر موقع در آمد او، پس از وضع همه مصارف، به 

 يبترت ينبه هم يزبعدی ن يداز عوا يکهر .  پرداخت شود هللا بابت حقوق يدبا يشافزا يننوزده در صد ا

 .(٩٣و  ٥سؤال و جواب، فقرات ( گردد میمحاسبه 

سؤال و جواب، ( معاف است هللاخانه مسکونی از پرداخت حقوق  يلبعضی از اقالم دارائی از قب

( و امالکی که ٤٩و  ٤٤ن مالی )سؤال و جواب، فقرات ياز در موارد ينهمچن.  (٥٩و  ٤١، ٩فقرات 

 که بر ذّمه شخص متوّفی باشد هللا( و پرداخت حقوق ٣٣١سؤال و جواب، فقره ( نشود يدمنفعت از آن عا

دداشت يابه  يراخ )در مورد.  ه استيد( مقّررات خاّصی وضع گرد٩٣و  ١٥، ٥ سؤال و جواب، فقرات(

 .مراجعه شود( يزن ٤٩شماره 

 يتمبارکه در باره اهم آثار يرو سا "سؤال و جواب"ای از الواح و فقراتی از رساله  هيدمنتخبات عد

" طبع و نشر هللاای تحت عنوان "حقوق  مجموعه ت مربوط به اجرای آن درياو جزئ هللاروحانی حقوق 

 .ه استيدگرد

 

ی رّب يری و ما ال ير رّب ما هللاا يهامنوا و سئلوا ف ينقد حضرت لدی العرش عرآئض شّتی من الّذ  -١٢٦

 (٩٨ملون )بند يعالّناس باحکام رّبهم  بطراز االمر لعلّ اه ّينّ لذا نّزلنا اللّوح و ز ينالعالم

ناس به شطر  يضعرا معدودات از اطراف يندر سن:  دينرمايفی از الواح مبارکه ميکدر  هللاحضرت بهاء

از زمان بعثت .  اتيقالقلم علی ذکرها الی ان اتی الم نمودند اّنا امسکنا میسؤال  ّيهاقدس وارد و از اوامر اله

مخزن حدود و احکام دور  ه چال طهران تا هنگام نزول کتاب مستطاب اقدس کهياس در هللاضرت بهاءح یّ خف

ان ارسال يرران رحمانی در اياتا مّدتی به  و حّتی بعد از نزولش يدت سال به طول انجاميسبهائی است ب

ی احکام بعد از يججرای تدرا ينکه صرفاً به اراده الهی بوده و همچن ّيهدر نزول احکام اصل يرتأخ ينا.  نشد

امری  هللات يعت نفس مظاهر ظهور جلوه و استقرار شريام حّيابر آن است که حّتی در ا نزول، کل مدلّ 

 .ی استيجتدر

 

 (٣٣٣)بند  البقعة المبارکة الحمرآء  -١٢٧

اشارات و ن ياخاص برای ب در آثار امری کلمه "حمراء" متضّمن معانی.  ه محّصنه عکّا استيناشاره به مد

 .استعارات متعّدده است

 

 (٣٣٣)بند  سدرة المنتهی  -١٢٨



 

 

 ينا.  تيسن کس را به ماورای آن راهی يچاسالمی درختی است در اعلی نقطه جّنت که ه يددر عقا

ای است که  نقطه ينالهی آخر تقّرب به آستان يراصطالح در شرح معراج حضرت رسول اکرم آمده و در س

ت علم الهی در عالم ياتجلّ  يتسدرة المنتهی رمزی از محدود لهذا.  بشر و مالئکه فراتر از آن نتوانند رفت

) .  ر مذکور گشته و مقصد از آن غالباً نفس مظهر الهی استيادر آثار امری بس اصطالح ينا.  انسانی است

 مراجعه شود ( يزن ٣١٤دداشت شماره يا به

 

 (٣٣١)بند  ّم الکتابا  -١٢٩

و  يمدر قرآن کر.  شود میالهی اطالق  يعاز شرا يکاصطالح  "اّم الکتاب " معموالً به کتاب آسمانی هر 

ت بابی و کتاب يعن اّم الکتاب شريامبارک ب کتاب.  است يداسالمی مراد از اّم الکتاب قرآن مج يثاحاد

ل مبارک يکی که حسب االمر هيعدر توق ولّی امرهللا حضرت .  مستطاب اقدس اّم الکتاب دور بهائی است

 هللاوان بر تمامی آثار نازله از قلم حضرت بهاءيتم يزکه اصطالح اّم الکتاب را ن دينفرما میه يدصادر گرد

 .وحی الهی است مفهوم جامع تری از اّم الکتاب اشاره به مظاهر ظهور و مطالع.  جمعاً اطالق نمود

 

 (٣٣٩)بند رجه عن الّظاهر يخّول ما نّزل من سمآء الوحی و يأاّن الّذی   -١٣١

.  اند ن فرمودهياب ت محکمات رايات متشابهات و آياآ ينری از الواح تفاوت بيادر بس هللاحضرت بهاء

است که معنای آنها واضح و اهل بهاء  است و محکمات اوامر الهی يلتی است که قابل تأويامتشابهات آ

 .آنها هستندمأمور به اجرای 

فرزند ارشد  هللاداده شده، حضرت بهاء يحتوض ٣٩٤و  ٣٤٩دداشتهای شماره ياهمان طور که در 

حضرت عبدالبهاء .  منصوب فرمودند يشخو يممنصوص تعال ّينو مب ينجانش خود، حضرت عبدالبهاء، را

.  فرمودند ّينمعولّی امرهللا ت و ياآ ّينارشدشان، حضرت شوقی افندی، را بعد از خود به سمت مب يدحف يزن

انند و قبولش يدم ّيهاله يتهدا اند فرموده يينتبولّی امرهللا اهل بهاء آنچه را که حضرت عبدالبهاء و حضرت 

 .شمارند میخود  ّيهحتم يضرا از فرا

در آثار الهی و  ت که افراد احّباء از مطالعه و غور و تعّمقيسن يننصوص قاطعه مانع از ا يناّما ا

 ينی فاحش بيزمبارکه فرق و تما ناتياد، ولی البّته مطابق بينحصول استنباطات شخصی خودداری نما

نات مبارکه بر حسب فهم و ادراک ياافراد از ب آنچه.  موجود است ّيهنصوص قاطعه و استنباطات شخص

باشد  يدمؤّثر و مف ّيهامر يقاست و هر چند ممکن است در کشف حقا ه فکر بشریيجد نتيناستنباط نما يشخو

اظهار نظر و ابراز  اً تذّکر داده شده که دريدرو به افراد احّباء اک يناز ا.  است ّيتاعتبار و سند ن فاقديکول

ات منصوصه نپردازند يينو به انکار تب ت منزله را حّجت دانند و فصل الخطاب شمارندياخود همواره آ يدعقا

ت خود را به عنوان خدمتی به توسعه معارف ّيابلکه نظر نديرگن يشد و راه جدل در پينو معارضه ننما

 .آنان است ّيهت شخصّيادارند نظر میآنچه اظهار  د کهيننما يحعرضه داشته تصر



 

 

 

 (٣٣١)بند  کم ان تقربوا خزآئن حّمامات العجمّياا  -١٣١

 ينرسم متداول ا.  اند فرموده ان معمول بود منعيرامهای عمومی را که در اه حمّ ينجمال مبارک ورود به خز

د، يشعوض نم يدشستند و چون آب آنها مّدتی مد می ه هاينخز يندی از مردم خود را در ايابوده که تعداد ز

و مخالف بهداشت  يدگرد میشد و سبب اشمئزاز  میکرد، متعفّن  می ييرتغ بر اثر کثرت استعمال رنگ آن

 .بود

 

 (٣٣١)بند  يناترکوها و کونوا من المقّدسضهم المنتنة ياو کذلک ح  -٣١١

امور  يرشو و سا ان حوض آبی موجود بود که از آب آن جهت نظافت، شست ويرط اغلب خانه های ايادر ح

 .يدگرد مید ، معموالً متعّفن يشعوض نم حوضها راکد بود و هفته ها ينچون آب ا.  کردند میخانه استفاده 

 

 (٣٣٩)بند  ابآئکمم ازواج يکقد حّرمت عل  -١٣٣

مورد ازدواج  حرمت در ينهم.  شده است يحمبارکه حرمت ازدواج پسر با زن پدرش تصر يهآ يندر ا

زن و مرد نازل  ينباره روابط ب احکامی را که جمال مبارک در.  مجری است يزدختر با شوهر مادرش ن

گردد مگر در  میمورد هر دو اجرا  در ّيهبالّسو ّيهاند ، با در نظر گرفتن تفاوتهای الزمه جزئ فرموده

 .ممکن باشد يرامر غ ينمواردی که ا

اقدس  اند که هر چند در کتاب مستطاب ن فرمودهياب ولّی امرهللا حضرت عبدالبهاء و حضرت 

محارم  يرازدواج با سا ت کهيسبر آن ن يلدل ينمنحصراً حرمت نکاح پسر با زوجات پدر ذکر شده ولی ا

و حرمت نکاح اقارب راجع به  ّيتمربوط به حلّ  احکام يعد که تشرينفرما میقدس ابهی جمال ا.  باشد يزجا

در اقتران هر چه ":  دينفرما میحضرت عبدالبهاء .  (٩٣فقره  العدل اعظم است )سؤال و جواب، يتب

 نوع ينبشر و اسباب الفت ب يهزوج و زوجه مدار صّحت بن ينی بيشبعد نسبت و خو ايردورتر موافقتر ز

 .انسانی است

 

 (٣٣٩)بند  حکم الغلمان  -١٣٤

در  ولّی امرهللا  حضرت.  مورد رابطه جنسی شخص مذّکر با پسران است ينمقصود از کلمه غلمان در ا

 .افراد هم جنس است ينهمه نوع روابط جنسی ب يماند که مراد تحر حکم فرموده ينا يينتب

ن جامعه بشری بر آن يادارد و بن ّيتحلّ  بهائی منحصراً در ظّل ازدواج يمروابط جنسی بر حسب تعال

ت بهائی يعشر ينبنا بر ا.  آن اساس الهی است يتو تقو يتحما مبارکه يمتعال يناستوار است و مقصد از ا

 .شمارد میر ازدواج نموده باشند مشروع يگديکزن و مردی که با  ينروابط جنسی را فقط ب

 :مذکور است ينفته چنيا يرتحر ولّی امرهللا ب االمر حضرت ی که حسيعدر توق



 

 

 

 و خالص باشد، اگر به روابط جنسی منجر يددو هم جنس شد ينهر قدر عشق و محّبت ب

 ينچن روابط کمال مطلوب عشق و محّبت است ينگردد نادرست و خطا است و اگر گفته شود که ا

 يمبه کلّی تحر هر نوع انحراف و فساد اخالقی را هللاحضرت بهاء.  اّدعائی عذری است نامقبول

ت است از يعبر خالف قانون طب دو هم جنس را عالوه بر آنکه ينرابطه نامشروع ب يزاند و ن فرموده

بر روح هر فرد با وجدانی  يمای ثقلی عظ ّيهبل ينابتال به چن.  اند انحرافات اخالقی محسوب فرموده

قادرند که با مشاوره و مساعدت اطّباء و اراده و سعی راسخ و دعا و  کند، اّما نفوس مبتال می يلتحم

 )ترجمه(.  دينآ يقضعف و مشکل فا ينمناجات بر ا

 

اند )سؤال و  فرموده العدل اعظم محّول يتحد زنا و لواط را به ب يرمقاد يينتع هللاحضرت بهاء

 .(٤٥جواب، فقره 

 

 (٣٣٩ )بند شی فی الّطرق و االسواقيمّرک لسانه امام الّناس اذ يحالحد ان  يسل  -١٣٥

و تظاهر و  يااز روی ر ن گذشته کهيان و رهبران ادّيومبارکه اشاره است به عادت بعضی از روحان يهآ ينا

و مناجات  يهکوچه و بازار به زمزمه ادع وان خود هنگام راه رفتن دريرپ يندر ب يتاد محبوبيجبرای ا

 يمگونه عادات را تحر ينا هللاحضرت بهاء.  بندياتقوی شهرت  پردازند و قصدشان آن است که به زهد و می

 .دارد همانا خضوع و خشوع و خلوص و تقوی است يتاهم هللااند که آنچه عند فرموده يدنموده و تأک

 

 (٣٣٥)بند  ّيةقد فرض لکلّ نفس کتاب الوص  -١٣٦

 يلکه دارائی خود را به م ر دارنديانامه موّظفند و اخت ّيتجمال اقدس ابهی احّباء به نوشتن وص يمطبق تعال

 .(١٩دداشت شماره ياد )يننما يمتقس يشخو

است ... قد  انسان در مال خود مختار":  دينفرما مینامه  ّيتدر مورد نوشتن وص هللاحضرت بهاء

مقّرراتی که در کتاب مستطاب .  (١٥فقره  )سؤال و جواب، "آءيش يفک هللاا ملّکه يمعل فيفله بان  هللااذن 

دداشت های يانامه موجود نباشد ) ّيتمواردی است که وص ه راجع بهيدارث وضع گرد يعاقدس جهت توز

 .(١٩-٤٩شماره 

 

 (٣٣٥)بند  االسم االعظم  -١٣٧

ه يشمختلف آمده و ر داده شده، اسم اعظم الهی به صورتهای يحتوض ١١دداشت شماره ياهمان طور که در 

، "بهاءاالبهی يا"نامه را به عباراتی مانند  ّيتصدر وص ينن مشرق زميابهائ.  " است بهاء همه آنها کلمه "

 .اند راه حکم کتاب مستطاب اقدس رااجرا نموده ينساخته و از ا ّينمز "هواالبهی"، "االبهی هللابسم "



 

 

 

 (٣٣٣)بند  ينميوفی  ين... و االخر يناالعظم يديند الی العياانتهت االع قد  -١٣٨

از  يدع يناول.  دينفرما میعمده در سال اشاره  يدمبارکه به عظمت چهار ع يهآ يندر ا هللاحضرت بهاء

و  يلاست که در ماههای آور هللاحضرت بهاء جشن اظهار امر يدع ينا.  رضوان است يدع يناعظم يدينع

.  فتياه بغداد تحّقق ينل اقدس در باغ رضوان در مديکتوّقف ه وازده روزد یّ دی طيالم ٣٩١١مه سنه 

حضرت  م بعثتيو يناعظم يديناز ع يدع يندوم.  اند د ملقّب فرمودهيارا سلطان اع يدع ينا هللاحضرت بهاء 

رضوان  يدنهم و دوازدهم ع اول،روزهای .  از واقع شديردر ش ٣٩٤٤نقطه اولی است که در ماه مه سنه 

م محّرمه ّيااز ا يزم بعثت حضرت اعلی نيو.  ) ٣ م محّرمه امری محسوب است )سؤال و جواب ، فقرهّيااز ا

 .است

اسالمی که  يمدر تقو.  و حضرت رّب اعلی هللاد والدت حضرت بهاءيار عبارتند از اعيگد يددو ع

هجری  ٣١١١دوم ماه محّرم سنه  روز هللام مولود حضرت بهاءيو.  رنديگديکم متوالی يودو  ينقمری است ا

هجری قمری  ٣١١٩حضرت اعلی اول ماه محّرم سنه  ديالم ميودی( است و يالم ٣٩٣٩نوامبر  ٣١قمری )

 هللاحضرت بهاء.  معروفند يدينم والدت به عيودو  ينمناسبت ا ينبه ا.  دی(يالم ٣٩٣٥اکتبر  ١٣)

اگر  د کهينفرما می يزو ن.  (١)سؤال و جواب، فقره  "هللام محسوب شده عنديو يکم يو دو ينا":  دينفرما می

.  (١١و جواب، فقره  م مقارن گردد، حکم روزه در آن دو روز مرتفع است )سؤاليام صّياد با ايااع ينا

 ينا يينتع (،٣٤٩و  ١١دداشت های شماره يا( شمسی استوار است يمبهائی بر تقو يمکه اساس تقويننظر به ا

 .قمری ياشمسی برگزار شود  يمطبق تقو يدمولود با يددو ع ينا ياالعدل اعظم است که آ يتمطلب بر ب

 

 (٣٣٣)بند  م االّول من شهر البهآءيو  -١٣٩

م البهاء من يو يبترت ينبا ا.  روز هر ماه است ينماه سال و اول ينبهائی اسم اعظم " بهاء " نام اول يمدر تقو

 ينطبق ا مقّرر فرموده و يدحضرت اعلی آن را ع نی نوروز است کهيعشهر البهاء روز اول سال نو بهائی 

 (٣٤٩و ١١  دداشتهای شمارهياه است )يدرس يزن هللاحضرت بهاء ييدمبارکه به تأ يهآ

شهادت  ميوم محّرمه محسوب شده است، ّيامی که در کتاب مستطاب اقدس از ايوعالوه بر هفت 

س ياق ينبر ا.  محّرمه بود مّيای از ايکدر عداد  هللات عنصری حضرت بهاءيادر زمان ح يزحضرت اعلی ن

م ّياتعداد ا يبترت ينمحّرمه اضافه فرمودند و به ا مّيابه ا يزحضرت عبدالبهاء صعود جمال اقدس ابهی را ن

م متبّرکه محسوب ولی در آن اشتغال به ّياکه از ا يزر نيگدو روز د.  گردد می متبّرکه جمعاً به ُنه روز بالغ

اّطالعات  يدبرای مز.  م صعود آن حضرت استيواق و يثم جلوس مرکز ميوت عبارت از يسممنوع ن کار

 .امری، مراجعه شود يم، جلد هجده، قسمت تقو"عالم بهائی"به کتاب 

 

 (٣٣١)بند  ديااالعظم لسلطان االع يدقل اّن الع  -١٤١



 

 

 .(٣١٩و  ٣٣٩دداشت های شماره يارضوان است ) يدمبارکه اشاره به ع يهآ ينا

 

)بند  عفونا عن ذلک ضر لدی العرش بما عنده مّما ال عدل له اّنايحعلی کلّ نفس ان  هللاقد کتب   -١٤١

٣٣٤) 

 يلو مث يلخود بی عد ی که در نوعيئکه هر شينبر ا يرن است دايامبارکه ناسخ حکم کتاب مبارک ب يهآ ينا

حکم حضرت اعلی  ينا يحگردد و در توض حضور حضرتش يمتقد هللاهره يظم ظهور من ّيادر ا يدباشد با

ی حّقاً متعلّق به او است مگر يرنظ بی شیءت لذا هر يسن یيلو بد يرد که چون مظهر الهی را نظينفرما می

 يدفرما حکم يناز ا يرکه خود غينا

 

 (٣٣٩)بند  فی االسحار  -١٤٢

کتاب الهی ذکر اسحار  اگر چه در":  دينفرما می هللاتوّجه به مشرق االذکار در اسحار حضرت بهاءدر باره 

 هللاآفتاب و دو ساعت هم بعد از آن لدی  شده ولکن در اسحار و طلوع فجر و بعد از طلوع فجر الی طلوع

 .(٣٩مقبول است )سؤال و جواب، فقره 

 

 (٣٣٩)بند  يناالرض الّسموات و ينطق بينت االلواح بطراز ختم فالق االصباح الّذی ّينقد ز  -٣٤١

بعضی از الواح .  دينفرما می ييدتأ را که کاّلً کالم الهی است يشمکّرراً اصالت تاّمه آثار خو هللاحضرت بهاء

پنجم کتاب  مجلّد ٤در صفحه .  ه استيدگرد ّينمز يزن ی از مهرهای مبارکيکمبارکه آن حضرت به اثر 

 .سجع تعدادی از مهرهای مبارک گراور شده است يرتصو "عالم بهائی"

 

 (٣٣٥)بند  هب به العقليذرب ما يشللعاقل ان  يسل  -١٤٤

شده  يحافراد تصر ه و اثرات سوء آن دريدگرد يمر تحريگدر آثار مبارکه مکّرراً شرب خمر و مسکرات د

 :دينفرما می هللابهاءی از الواح مبارکه حضرت يکدر .  است

 

 يعالبد يزالعز هللا لب الوجه عن وجهيقامر العقل و يخبخمر انفسکم الّنها  هللاکم ان تبدلوا خمر ّياا

 .يملعظا یّ العل هللا م من لدیيکو انتم ال تتقّربوا بها الّنها حرمت عل يعالمن

 

به نّص کتاب اقدس مذموم است خواه مسکرات  استعمال":  دينفرما می يهآ ينا يححضرت عبدالبهاء در توض 

 ."شود يهاست که عقل زائل گردد و سبب ضعف بن ينمذّمتش ا ه ويفو خواه مسکرات خف ّيهمسکرات قو

د داّل ينفرما میناتی ياه بيدل مبارک صادر گرديکاتی که حسب االمر هيعدر توقولّی امرهللا حضرت 

به .  که عقل را مختل سازد ی استيزشامل هر چت، بلکه يسحرمت فقط شامل شرب خمر ن ينکه اينبر ا



 

 

طّبی مجاز است، آن هم به شرطی که به  معالجه د که استعمال الکل فقط بعنوانينفرما می يحعالوه تصر

 .را برای معالجه امراض مخصوصی الزم دانند باشد که استعمالش يماطّبای حاذق و سل يزتجو

 

 (٣١٣)بند  يمالّذی انشعب من هذا االصل القد هللاتوّجهوا الی من اراده   -١٤٥

امر  ينبه مؤمن قرار داده يشوخ یّ اً حضرت عبدالبهاء را وصيحمبارکه تلو يهآ ينجمال مبارک در ا

مقصود از ":  دينفرما می ينچن يهآ ينا يحد و در کتاب عهدی در تشريند که به آن حضرت توّجه نماينفرما می

به حضرت  هللااز جمله القابی است که حضرت بهاء "غصن اعظم".  "مبارکه غصن اعظم بوده يهآ ينا

 .مراجعه شود( يزن ٣٩٤و  ١١دداشت های شماره يا )به.  فرمودند يتعبدالبهاء عنا

 

 (٣١١)بند ن يام الّسؤال فی البيکحّرم عل  -١٤٦

به او  يقآنکه از آنچه ال ت مگريسن يزجا هللاهره يظد که سؤال از من ينفرما مین ياحضرت اعلی در کتاب ب

 .مراجعه شود "حضرت نقطه اولی منتخبات آثار"به .  گردد يماست سؤال شود و کتباً تقد

الزم دانند عرضه دارند  ينکه سؤاالتی را که مؤمن حکم اجازه فرمودند ينجمال اقدس ابهی با الغاء ا

 .ديناحتراز جووده يهسؤاالت ب ولی بر عکس رجال قبل از

 

 (٣١٩)بند  هللااّن عّدة الّشهور تسعة عشر شهراً فی کتاب   -١٤٧

در سالهای معمولی و  م زائده )چهار روزّياا.  سال عبارت است از نوزده ماه نوزده روزه يعبد يمطبق تقو

شمسی  يمامری با تقو يمقرار دارد تا تقو ماههای هجدهم و نوزدهم سال ينه( بيسپنج روز در سالهای کب

روز اول .  فرمودند يهتسم ّيهبعضی از اسماء و صفات اله حضرت اعلی ماههای سال را به.  بدياتوافق 

برای .  مراجعه شود( ١١دداشت شماره يای )به يعمقارن است با اعتدال رب نوروز طبق علم نجوم ياسال 

، جلد هجدهم، "بهائی عالم"امری و اسامی روزهای هفته و ماه به کتاب  يمتردر باره تقويشاّطالعات ب کسب

 .بهائی، مراجعه شود يمقسمت تقو

 

 (٣١٩)بند  ينن علی العالميماّولها بهذا االسم المه ّينقد ز  -١٤٨

دداشت شماره يااند ) فرموده يهماه سال را به نام بهاء تسم ينن فارسی اولياحضرت اعلی در کتاب مبارک ب

٣١٥). 

 

 (٣١٩)بند  دفن االموات هللاقد حکم   -١٤٩



 

 

ل دفن يقحجر مص ياتابوتهائی از بلور  اند که اموات در ن امر فرمودهياحضرت اعلی در کتاب مبارک ب

 يند که اينفرما میه يدی صادر گرديساالمر مبارک به انگل ی که حسبيعدر توق ولّی امرهللا حضرت  . شود

 .ن احترام استياکه جسد انسان چون زمانی محّل تجلّی روح ابدی انسانی بوده شا نکته است ينا ّينحکم مب

از  يشب ّيتم حمل:  قرار است ينبه طور اختصار مواردی که در احکام دفن اموات نازل شده از ا

در انگشت .  ه شوديچيدکتان پ يا يردر کفنی از حر يدجسد با.  تيسن يزساعت از محّل وفات جا يکمسافت 

 يهو رجعت ال هللاقد بدئت من ":  روی آن منقوش باشد يهآ ينانگشتری قرار داده شود که ا يدمتوّفی با شخص

.  باشد يفچوب محکم لط ياسنگ  يااز بلور  يدتابوت با.  "يممتمّسکاً باسمه الّرحمن الّرح منقطعاً عّما سواه و

 هللاعبدالبهاء و حضرت ولی امر حضرت . (٣٣دداشت شماره ياقبل از دفن تالوت گردد ) يدبا ّيتصالت م

و انگشتر  ّيتصالت م.  تيسن يزسوزاندن اموات جا احکام داّل بر آن است که يناند که ا فرموده ييدتأ

 .(٩٣ه باشند )سؤال و جواب، فقره يدنی به سّن پانزده سالگی رسيعبلوغ  اختصاص به کسانی دارد که به حدّ 

رو  يناز ا.  است که حّتی المقدور از مصالح پردوام ساخته شوددر مورد تابوت، مراد از حکم آن 

که برای ساختن تابوت عالوه بر مصالحی که در کتاب مستطاب اقدس  اند فرموده يحالعدل اعظم تصر يتب

در حال حاضر .  ان استفاده نموديماز س ياچوبی که در دسترس است  يناز محکمتر وانيتمذکور است م

 .مصالح تابوت مختارند بهاء در انتخاب اهل

 

 (٣١٥)بند  نيانقطة الب  -١٥١

 .اند ر فرمودهيااز القابی است که حضرت اعلی برای خود اخت "نيانقطة الب"

 

 (٣١٣)بند  او القطن يرو ان تکفنوه فی خمسة اثواب من الحر  -١٥١

جمال .  ه شوديچيدپ کتان يا يرن مقّرر فرمودند که جسد در پنج پارچه حرياحضرت اعلی در کتاب مبارک ب

 ."تفی بواحدة منهمايکتطع يس من لم":  نموده و اضافه فرمودند ييدحکم را تأ يناقدس ابهی ا

پارچه  فوق پنج يهمقصود از اثواب خمسه مذکور در آ ياوقتی از حضور مبارک سؤال شد که آ

مقصود پنج پارچه "فرمودند که  ، در جواب"ديشپنج پارچه ای است که در قبل معمول م" ياسرتاسری است 

 .(٩١)سؤال و جواب ، فقره  "است

ثوب باشد  يکدر  يان جسد در پنج پارچه مجّزا و يچيدنی که حاکی از طرز پيادر آثار مبارکه ب

 .امر مختارند يندر حال حاضر اهل بهاء در اجرای ا.  تيسموجود ن

 

 (٣١٣)بند  ةينمن مسافة ساعة من المد يداز ّيتم حمل الميکحّرم عل  -١٥٢



 

 

ر شود، محدود ياکه اخت ای ّيهه نقليلبه محّل دفن، با هر وس ّيتحکم آن است که مّدت حمل م ينمقصود از ا

هر چه زودتر دفن شود ":  دينفرما میمورد  يندر ا هللاحضرت بهاء.  يدساعت تجاوز ننما يکگردد و از 

 .(٣١)سؤال و جواب، فقره  "احب و اولی است

وان از يتم ساعت را يکلذا مّدت .  وان محدوده شهر را در نظر گرفتيتمحّل موت م يفدر تعر

حکم آن است که شخص  يناز ا مقصود.  سرحّد شهری که در آن وفات واقع شده تا محّل دفن حساب نمود

 .ی محل وفات مدفون گردديکمتوّفی در نزد

 

 (٣١٣)بند  االسفار يدن فی تحدياما حکم به الب هللاقد رفع   -١٥٣

شود ولی امر  يترعا هللاهره يظحضرت اعلی سفر را مشروط به شروطی فرمودند که تا زمان ظهور من 

ن برای درک لقای او که ثمره وجود و مقصد غائی خلقتشان ياموعود ب م ظهوريودر  ينفرمودند که مؤمن

 .دينده سفر نماياپ است ولو با پای

 

 ) ٣١١ )بند ا استقّر عرش رّبکميهو المقامات الّتی ف ينفی المقام يتينو ارفعّن الب  -١٥٤

از مقصود است هر يردر ش نقطه يتاعظم در بغداد و ب يتب":  دينفرما می هللاحضرت بهاء "يتينب"در باره 

 .(٩٤دداشت شماره ياو ١١ و ١٥)سؤال و جواب، فقرات  "د کافی استينرا که حّج نما يک

که اشاره به  دينفرما می "ا استقّر عرش رّبکميهالمقامات الّتی ف"در باره ولّی امرهللا حضرت 

ر يار به اختيگو مقامات د":  دينرمايفم جمال مبارک.  "ل مبارک گشتهيکمقاماتی است که محّل استقرار ه"

)سؤال و جواب  "ر کننديارا اخت يتب يک ياد يناستقرار شده مرتفع نما ی را که محلّ يتاهل آن بلد است هر ب

حضرت  و هللامؤّسسات امری با شواهد و اسناد الزمه اماکن متبّرکه مربوط به حضرت بهاء  .(١١فقره 

 .اند نموده يرتعم ّيهع و تعدادی را به صورت اوليااعلی را مشّخص و حّتی المقدور ابت

 

 (٣١٤)بند  طق بالحقّ ينالکتاب الّذی  نعکم ما نّزل فی الکتاب عن هذايمکم ان ّياا  -١٥٥

طق ينالکتاب الّذی " است و مقصد از ّيهت و کلمات منزله بر مظاهر الهياآ "ما نّزل فی الکتاب"مراد از 

 .نفس مظهر الهی است "بالحقّ 

کتاب  "ن فارسی که مقصود ازيات فوق اشاره است به فرموده حضرت اعلی در کتاب مبارک بياآ

 هللاقد ظهر کتاب ":  دينفرما می هللای از الواح مبارکه حضرت بهاءيکدر .  است هللاهره يظ" نفس من  هللا

 ."ل الغالميکعلی ه

 "کتاب ناطق" خود را هللاحضرت بهاء ٣١٩در بند  يناز کتاب مستطاب اقدس و همچن يهآ يندر ا

طق فی قطب ينکتاب الّذی " يشمقّدسه خو د که با استدالل از کتبينفرما میه را انذار يره و امم سايدنام



 

 

ناتی که در کتب آسمانی نازل شده سبب شود که از ياکه مبادا ب دينفرما میت يحد و نصينرا رد ننما "االبداع

 .محروم مانند يدو تمّسک به امر جد عرفان مقام مظهر ظهور

 

 (٣١٩)بند  ما جری من قلم مبّشری فی ذکر هذا الّظهور  -١٥٦

 .نيان عربی است در ذکر و ثنای موعود بياکتاب ب تيااشاره به آ يهآ ينا

 

 (٣١٩)بند  تقرّ يسقلب تنقلب الی ان ينمتی  هللاهره يظاّنما القبلة من   -١٥٧

 .مراجعه شود ٩و  ٩دداشت های شماره يافوق به  يهبرای اّطالع در باره آ

 

)بند  لک من عندهيم االخر ما رم علیيحخل من احد يدن و ان يان فی البيکلّ االقتران ان لم يحال   -١٥٨

٣١٥) 

 هللاهره يظقرب ظهور من  را متوّجه يناند مؤمن نقل فرموده هللان که حضرت بهاءيااز کتاب مبارک ب يهآ ينا

تعلّق دارائی همسر مؤمن را به  ينو همچن يمبابی را تحر يرحضرت اعلی ازدواج بابی با غ.  سازد می

 هللاهره يظدو حکم را به صراحت موکول به ظهور من  يناجرای ا بابی نهی فرمودند ولی يرزن غ ياشوهر 

جمال مبارک  . آنها را ملغی فرمودند يداحکام به مرحله اجرا در آ ينقبل از آنکه ا هللابهاء نمودند و حضرت

ان ارتفاع امر حضرت ت امکياآ اين یّ د که حضرت اعلی در طينفرما میمطلب اشاره  ينفقره به ا ينبا نقل ا

 .بودند ی فرمودهينب يشرا قبل از امر خود پ هللابهاء

د که ينفرما میی يحتوض نيادر باره کتاب مبارک ب "گاد پاسز بای"در ولّی امرهللا حضرت 

وصف و ثنای حضرت موعود  يدمصحف آسمانی را با ينمقصد از ا در رتبه اولی":  است يناش ا ترجمه

سپس .  "دانست يهنسلهای آت يتای از سنن و احکام ابدی برای هدا آن را مجموعه محسوب داشت نه آنکه

وضع  يزاضطراب انگ ی مقّرر داشتند و اصولیيدر شدياآن حضرت متعّمداً حدود و احکام بس":  دينفرما می

مؤّثر و گردد و ضربه ای ناگهانی و  هيمی از خمودت مزمنه قديناظ مردم و رهبران ديقفرمودند تا سبب ا

م يور سخت و حاد اعالن فرمود که ياو با وضع مقّرراتی بس.  ه وارد آورديقمهلک به مؤّسسات مهجوره عت

امر  هللا دم ما کان قبله کما هدم رسوليهم "يو يزع الّداع الی شیء نکر" و نيدم يونی "يعه يدموعود فرا رس

 .مراجعه شود ( يزن ٣٣٥دداشت شماره يا) به  . ""ّيهالجاهل

 

 (٣٤٣)بند  نيانقطة الب  -١٥٩

 .ی از القاب حضرت اعلی استيکن يانقطه ب

 

 (٣٤١)بند  اّنه ال اله ااّل انا  -١٦١



 

 

شده  يحظهور تشر يناز آثار مبارکه ا ریياارتباطشان با خداوند متعال در بس يفّيتت مظاهر الهی و کيقحق

خلق و  ينو چون ما ب":  دينفرما می ّيتمقام الوهعظمت و جالل  و ّيتدر باره فردان هللاحضرت بهاء.  است

 ونتينت لهذا در هر عهد و عصر کيسرابطه و مناسبت و موافقت و مشابهت نبوده و ن وجه يچحّق ... به ه

صمدانی را از دو عنصر خلق  هيقه رّبانی و دقيفلط ينو ا يدساذجی را در عالم ملک و ملکوت ظاهر فرما

ت که مقام ال يقمقام حق يک يداو خلق فرما ی الهی و دو مقام دريبعنصر ترابی ظاهری و عنصر غ يدفرما

"ما انا ااّل بشر مثلکم و قل سبحان  يدفرما میاست که  ّيتر مقام بشريگد رّبه است ... و مقام هللاطق ااّل عن ين

 ""را رسوال کنت ااّل بش رّبی هل

 

جمال الهی از .  "دارند ذات را يکنفس و  يکحکم "ن مبارک در عوالم روحانی همه مظاهر الهی يابنا به ب

 :دينفرما میمقام  يندر ا.  مظاهر امر او جمالشان باهر و اسماء و صفات حّق در آنان ظاهر و آنانند

 

چنانچه به کّرات  تيسی در آن نيبحّق است و ر "هللااّنی انا "ه شود از مظاهر جامعه يدو اگر شن

 .در ارض ظاهر هللاو صفة  هللا و اسم هللاان ظهور يشمبرهن شد که به ظهور و صفات و اسمای ا

 

مشارق وحی او  وصول نوع بشر به عرفان حّق و يطی اسماء و صفات الهی و وسايامظاهر الهی که مرا

.  ی دانستيک ّيترک و ذات الوهيدال  يعمن يبآنان را با غ يدهرگز نباولّی امرهللا هستند به فرموده حضرت 

نی يمظهور اعظم و مه ينل عنصری حضرتش را که مظهر چنيکه د کهينفرما میدر باره جمال قدم  يزو ن

 .سان دانستيک ّيتالوه تيقبا حق يداست نبا

د ينفرما می همتای جمال اقدس ابهی و عظمت ظهور مبارکش بی در باره مقامولّی امرهللا حضرت 

 :فته استياتحقّق " هللام يو"وعود کتب مقّدسه در باره  هللاظهور حضرت بهاءکه با 

 

با "است که  "الجنود ربّ "و  "پدر سرمدی"ود ظهور مبارک همان ظهور يهطبق نبّوات کتب مقدسه 

جالل "است که با  يحمجیء ثانی مس نزد ملّت روح ينظاهر گشته و همچن "ينهزاران هزار مقّدس

و به اصطالح اهل سّنت و جماعت نزول  "یينرجعت حس"ه اسالم يعآمده و در نظر ش "اب سماوی

نا و نزد يشن ظهور شاه بهرام موعود و نزد هندوها رجوع کريازرتشت و به اعتقاد "هللاروح "

 .پنجم است ا بودایيهبودائ

 

 :دينفرما می يحتوض ينچن هللابهاء که در همه مظاهر الهی متجلّی است حضرت ّيتدر باره مقام الوه

 



 

 

.  تی بحت بات استيسن کلمه اگر ذکر شود مدّل بر يناست و ا اهللمقام مقام فنای از نفس و بقاء ب ينا

 .نشوراً است ًة و اليامقام ال املک لنفسی نفعاً و ال ضّراً و ال حاين 

 

 :دينفرما میو در باره نسبت خود با خدای متعال  

 

اذا انظر الی نفسی  و هللاباّنی انا  شیءاحّب بان اقول فی کّل  يکالهی اذا انظر الی نسبتی ال يا

 .يناشاهدها احقر من الطّ 

 

 (٣٤١)بند  زکوة  -١٦١

به مرور زمان  ات و مبّرات است کهيره نوعی خاص از خيدواجب گرد ينبر مسلم يدزکات که در قرآن مج

 يرّيهجهت کمک به فقرا و امور خ را مکلّف ساخت که يندر آمد و مؤمن يرّيهت خيانوع مال يکبه صورت 

حّد .  دينن به حّد نصاب ادا نمايدخود را پس از رس اتيدی از بعضی از عاّينمقدار مع هللا ينو نصرت د

  پرداخت شود تفاوت دارد يدی که باّيننصاب مع يزدر مورد امتعه متنّوعه و ن تيامال يناز پرداخت ا يتمعاف

)سؤال  "دينعمل نما کما نزل فی الفرقان يمدر باره زکات هم امر نمود":  دينفرما می هللاحضرت بهاء

 ات و موعد اداء زکات و حّد نصاب در موارديدو نوع عا يتکه حّد معافيننظر با .  (٣٣٩و جواب، فقره 

العدل  يتبه قرار ب مسائل منوط يندر ا يمذکر نشده است، لهذا اّتخاد تصم يددر قرآن مج يک يچمختلفه ه

احّباء در خور توانائی و مقدورات  يدبا هللامرا یّ ده است و تا آن زمان به فرموده حضرت وليناعظم در آ

 دينتبّرع نما مرّتباً به صندوقهای امری يشخو

 

 (٣٤٩)بند  العطآء يهلّ الّسؤال و من سئل حّرم عليحال   -١٦٢

ن که تکّدی يابر گدا تکّدی حرام است و":  دينفرما می ينچن يهآ ينا يحتوضحضرت عبدالبهاء در لوحی در 

ه گدائی کنده شود و اّما اگر نفسی يشر است که ينمقصود ا.  حرام است يزاند انفاق ن نموده يشرا صفت خو

برای او ی مبلغی در هر ماهی از يزچ يدوکالء با ياء يانتواند اغن افتد و چاره يدبه فقر شد ياعاجز باشد 

 ."عدل باشد يتاست که اعضای ب يت.. مقصود از وکالء، وکالء ب. او گذران کند کنند تا با ّينمع

است که فقرا و  ينا ن مانع ازياپندارند که حرمت اعطاء به گدا ينچن يدنبا ّيهمحافل روحان ياافراد 

آورند که از آن راه بتوانند امرار ان فراهم يشای را برا حرفه يلتحص يلوسا ياد و ينرا اعانت نما ينمساک

 .مراجعه شود( ٩١دداشت شماره ياد )به يننما معاش

 

 (٣٤٩)بند  فق تسعة عشر مثقاالً من الّذهبينزن احداً فله ان يحمن   -١٦٣



 

 

جمال اقدس  يدای پرداخت نما هيمری گردد جريگن امر شده که اگر کسی سبب حزن ديادر کتاب مبارک ب

 .اند حکم را ملغی فرموده ينابهی ا

 

 (٣٤٩)بند  الّسدرة  -١٦٤

جا به يندر ا.  مراجعه شود( ٣١٩دداشت شماره يااست )به  "سدرة المنتهی"همان  "الّسدرة"مقصود از 

 .است هللاصورت استعاره آمده است و مراد حضرت بهاء

 

 (٣٤٥بند) فی کلّ صباح و مسآء هللات يااتلوا ا  -١٦٥

)سؤال و جواب  "تياآ و محّبت نفوس مقّدسه است به تالوت يلشرط اعظم م":  دينفرما می هللاحضرت بهاء

 .(١٩، فقره 

ولّی حضرت .  "ن استياالب ما نزل من ملکوت يعمقصود جم":  دينفرما میجمال مبارک  "هللات ياآ"در باره 

از کلک  د که آنچهينفرما میی از احّبای شرق يکمبارک خطاب به  يعدر توق "تياآ" کلمهُ  يحدر توض امرهللا 

از  يدنبا يزخود آن حضرت را ن ّيهاند که آثار قلم تذّکر داده ينت و همچنيست محسوب نيااق صادر از آيثم

 .ت دانستياآ

 

 (٣٩٣)بند  بعد انقضآء تسع عشرة سنة يتاسباب الب يدم تجديککتب عل  -١٦٦

ولی  ييدسال تأ هر نوزده يتاسباب ب يدعربی را در مورد تجدن ياحکم کتاب مبارک ب هللاحضرت بهاء

ت ياحکم را از مقتض ينعبدالبهاء ا حضرت.  اند اجرای آن را مشروط به استطاعت و توانائی افراد فرموده

ء ياه و اشيدء تحفه های ناديااش ينمراد از ا":  دينفرما می يننظافت و لطافت دانسته در باره حکمت آن چن

ئی است که در ظرف نوزده سال کهنه گردد و از رونق ياداخل نه بلکه مقصد اش نه مثالً مجوهراتمرغوبه 

 ."يداش کره حاصل نما انسان از مشاهده افتد و

 

 (٣٩١)بند اغسلوا ارجلکم   -١٦٧

د و البسه يناستحمام نما اند که بطور مرّتب فرموده يهجمال قدم در کتاب مستطاب اقدس به اهل بهاء توص

 و يصتلخ"موارد در جزوه  يننات مبارک در اياخالصه ب.  نظافت و لطافت باشند ه بپوشند و جوهريزپاک

باره شستن پا حضرت  در.  مذکور گشته است ٤-١-١٩-١تا  ٤-١-١٩-٣، قسمت د، "حدود و احکام ينتدو

 ( ٥٩است )سؤال و جواب، فقره  يزجا يزن د که استعمال آب گرم ارجح است ولی آب سردينفرما می هللابهاء

 

لموضوع ا یّ عد علی الکرسيقفل ت رّبهيام ايکلو عليتقد منعتم عن االرتقآء الی المنابر من اراد ان   -١٦٨

 (٣٩٤)بند  يرعلی الّسر



 

 

منظور موعظه و اداء  حضرت اعلی ارتقاء بر منابر را به.  ن فارسی استيااحکام در کتاب ب ينسابقه ا

ی نهاده يرجهت شخص ناطق صندلی بر سر اند که به ت نهی و به جای آن دستور فرمودهياتالوت آ ياخطابه 

 .ديننما ت الهی را به وضوح استماعياشود تا کل بتوانند آ

االذکار موعظه  د که در مشرقينفرما میحکم  ينا ييندر تبولّی امرهللا حضرت عبدالبهاء و حضرت 

د و ينت را تالوت نماياتاده آيسا يانشسته  افراد مختارند در حال.  است يزجات الهی ياممنوع و فقط تالوت آ

 يزکوتاه قابل انتقالی استفاده کنند ولی وجود منبر جا يرتوانند از سر میت بهتر استماع شود، ياکه آينبرای ا

تواند نشسته  می خواننده ياگردد ناطق  میاز مشرق االذکار منعقد  يردر مورد جلساتی که در محلّی غ.  تيسن

حرمت  يدی از الواح مبارکه، پس از تأکيک حضرت عبدالبهاء در.  يداستفاده نما يراز سر ياتاده باشد و يسا يا

تکلّم  "و خضوع و خشوع ّيتدر کمال محو" يدبا ينمجامع احّبای الهی ناطق د که درينفرما میاستفاده از منبر 

 .ديننما

 

 (٣٩٩)بند  ريسم الميکحّرم عل  -١٦٩

عبدالبهاء و حضرت  حضرت.  شود در آثار جمال مبارک ذکر نشده است میحرمت  ينمواردی که مشمول ا

.  خواهند فرمود ّينالعدل اعظم مع يتب حکم را ينمربوط به ا يلاند که تفاص فرموده يحتصر ولّی امرهللا 

گو و امثال آن يناسب دوانی و فوتبال و ب التار، شرط بندی در ياالعدل اعظم در پاسخ به سؤاالتی که آ يتب

عجالًة  ده است وينامور موکول به آ يندر باره ا يماند که اّتخاذ تصم فرموده يننه چن يا شود میقمار محسوب 

امور را به وجدان افراد واگذار  ين، بلکه ايبد و نه ترغيناند که نه ممانعت نما از محافل و افراد خواسته

 .کنند

امثال آن  التار و بخت آزمائی و يقالعدل اعظم اعانت به صندوقهای امری از طر يتطبق دستور ب

 .تيسموافق و مناسب ن

 

 (٣٩٩)بند  ابدانکم رّ يضکلکم و ياکم ان تستعملوا ما تکسل به هّيان ... ايوم ... االفيکحّرم عل  -٣٩٣

.  شده است يدتأک مبارکه و مجّدداً در بند آخر کتاب مستطاب اقدس يهآ ينن، در ايوحرمت استعمال اف

ن و احتراز از استعمال يواجتناب تاّم از شرب اف يهو تنز يساند که از لوازم تقد فرمودهولّی امرهللا حضرت 

دی و همه عصاره ها و -ِاس-تی و ِاليوو ماروانا و پ يش، حشينهروئ.  د آور استيامواد مخّدره اعت

 .شود میحرمت  ينمشمول ا يلقب يناز ا ات موادیمشتق

 

 :دينرمايفحضرت عبدالبهاء م

 



 

 

کتاب اقدس محرم و مذموم و شربش  يحبه صر هللا من عذاب اهللملعون نعوذ ب يفن کثيواّما مسئله اف

برم از  میپناه به خدا .  مرتکب آن به کلّی از عالم انسانی محروم عقالً ضربی از جنون و به تجربه

د يرجان انسان را بگ.  ن انسانی است و سبب خسران ابدیيای که هادم بنيعفظ امر ينارتکاب چن

ر يگکند د ت را افسردهيعحرارت طب يدشود ادراک بکاهد زنده را مرده نما يلد شعور زايربم وجدان

 تا چه ک بر زبان نرانندياخوشا به حال نفوسی که نام تر . تصّور نمود يننتوان مضّرتی اعظم از ا

مذموم ولی در  دوره الهی ينران الهی جبر و عنف و زجر و قهر در اياای   .رسد به استعمال آن

نوع انسان خالصی و   میعظ آفت ينی تشّبث نمود بلکه از ايربه هر تدب يدن بايومنع از شرب اف

 .هللا ّرط فی جنبيف علی کّل من يالبد و ااّل واويانجات 

 

شارب و شاری  يدنمود ن مرقوميودر خصوص اف":  دينفرما میی از الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء يکدر 

 :دينفرما میری يگو در لوح د  ."الهی هستند يتو عنا يضکل محروم از ف يعو با

 

سبحان   .ن به شربش گرفتارياانيرای مرقوم بود که بعضی از نفوس ا فقره يشدر مسئله حش

روح  انی افکار و خمودتيشمسکرات بدتر و حرمتش مصّرح و سبب پر يعاز جم ينا هللا

به حالتی  بند ويااس ينثمره شجره زّقوم است ينچگونه ناس به ا.  اطوار يعانسان از جم

کنند و محروم از  شیء محرم را استعمال ينچگونه ا.  ت نسناس شونديقگرفتار گردند که حق

اّما .  جاهالنه ل عقل است و صدور حرکاتالطاف حضرت رحمن گردند ...خمر سبب ذهو

تن  روح را جامد و و نفس را خامد و يلعقل را زا يثخب يشو حش يفن و زّقوم کثيواف ينا

 .يدرا ناهل و انسان را به کلّی خائب و خاسر نما

 

و  يزاطّبای حاذق تجو و تحت نظر يددانست که اگر مواد مخّدره خاّصی در معالجات طّبی الزم آ يدبا

 .گردد میحرمت ن يناستعمال شود مشمول ا

 

 (٣٩٩)بند  يسلرمز الّرئ يسسّر الّتنک  -١٧١

تابناکی است که  ّيرن ی، اول کوکب درخشنده از دويخ(، مؤّسس مکتب ش٣٩٩١ - ٣٩١٣احمد احسائی ) يخش

واژگون و  يزقائم موعود همه چ قرب ظهور حضرت باب را درک نموده و خبر داد که در زمان ظهور

 يسفانظر سّر الّتنک":  دينفرما میدر لوحی  هللابهاء حضرت.  نی اول آخر و آخر اول خواهد شديعدگرگون 

و  وع انکره العلمآء و الفضآلءيسم و اذکر اذ اتی اليهم اسفلهم و اسفلهم اعليهاعل جعل يثح يسلرمز الّرئ

برای کسب .  شود( مراجعه يزن ٣٩١دداشت شماره يا)به  "طاد الحوتيصاالدبآء و اقبل الی الملکوت من 

 .مراجعه شود "مطالع االنوار" يلنب يختار ٣٣و  ٣احمد به فصول  يختر در باره شيشاّطالع ب



 

 

 

 (٣٩٩)بند  ارتفعت بهذه االلف القائمةالّسّتة الّتی   -١٧٢

خود  يخاعظم در تار يلنب.  قائل شده است" واو"خاّصی برای حرف  يتاحمد احسائی در آثار خود اهم يخش

 هللاشود و حضرت بهاء میمحسوب  يعرمزی از ظهور کور بد حرف نزد حضرت اعلی ينذکر نموده که ا

 .اند مفهوم اشاره فرموده ينبه ا "يسلرمز الّرئ يسسّر الّتنک"ذکر عبارت  در کتاب مستطاب اقدس با

ارزش عددی  طبق حساب ابجد.  شده است يلحرف  "و" در تلّفظ از سه جزء "و"، "ا"، "و" تشک

ی که حسب االمر يعدر توق هللامرا یّ حضرت ول.  ١، ٣، ١عبارت است از  يبحروف به ترت ينهر کدام از ا

 ينکتاب مستطاب اقدس چن يهآ ينه در باره ايدگرد ران شرق صادريای از يکمبارک در پاسخ سؤال 

واو اول که قبل از الف .  نی حضرت اعلی استيعظهور قائم آل محّمد  مقصود از الف قائمه":  دينفرما می

 واو ثانی که حرف ثالث کلمه واو است.  است اشاره به ادوار سابقه و مظاهر قبل است است و عدد آن شش

 "مقصود ظهور اقدس کلّی جمال ابهی است که بعد از الف ظاهر گشته

 

 (٣٩٥)بند  الّضرورة ينم حمل االت الحرب ااّل حيکحّرم عل  -١٧٣

در .  اند فرموده ييدحمل اسلحه جز در موقع ضرورت تأ يمن را در تحرياجمال مبارک حکم کتاب مبارک ب

ی يکحمل اسلحه برای افراد ضروری است، حضرت عبدالبهاء در خطابی به  یيطکه تحت چه شراينباره ا

ی يعدر توقولّی امرهللا حضرت .  اند دانسته يزاسلحه را برای دفاع از نفس در مواقع خطر جا ران حمليااز 

نوع  يچاضطراری و هنگامی که ه يعن بروز وقاياد که در احينفرما میفته يا يرکه حسب االمر مبارک تحر

 يزری نيگموارد د.  ديناحّباء مجازند از خود دفاع نما مرجع قانونی برای داد خواهی وجود ندارد، افراد

غذا و لباس  ينمثالً در ممالکی که مردم برای تأم.  سلحه ضروری و موّجه استا وجود دارد که استفاده از

 بازیيرو کمان و شمش يرنشانه زنی و ت يلدر ورزشهائی از قب ياد، يننما می شکار

شود  میحاصل  مساعی قاطبه دول و ملل يکعمومی که از تشر ّيتامن ّيهت اجتماعيأاّما از لحاظ ه

( و در ٣٣٩، فقره "هللاحضرت بهاء منتخبات آثار")از اصولی است که در الواح جمال اقدس ابهی مذکور 

گشته است لذا اصل حرمت  يحو تشر يلتفص "هللاجهانی حضرت بهاء يعنظم بد"ولّی امرهللا حضرت  يعتواق

آن قدرت،  دهد که در میارائه  به کار نرود بلکه نظامی را ّيهت که قّوه جبريسمستلزم آن ن حمل آالت حرب

 هللاحضرت بهاء.  عالم است ملل ّيهالمللی جهت حفظ وحدت اصل ينوی بيرن يکاد يجخادم عدل و مقتضی ا

مرتفع  عباد ينشود و فساد و جدال از ما ب يلتبد سالح عالم به اصالح"دهند که  می يددر لوح بشارات نو

 ".گردد

و  يدان تأکيحروح و ر احزاب را در کمال يعمعاشرت با جم يتدر همان لوح اهم هللاحضرت بهاء

شد محو حکم جهاد  يتاهل عالم عنا يعاعظم به جم ظهور ينبشارت اول که از اّم الکتاب در ا":  دينفرما می

 "است از کتاب



 

 

 

 (٣٩٥بند) يرو احلّ لکم لبس الحر  -١٧٤

که  يمتحر ينا.  برای مردان عموماً ممنوع بوده مگر در مواقع جهاد يرن حريدطبق رسوم اسالمی پوش

 .يدت توّسط حضرت اعلی ملغی گرديست قرآنی استوار نيااساسش بر آ

 

 (٣٩٥)بند  عنکم حکم الحّد فی اللّباس و اللّحی هللاقد رفع   -١٧٥

ن اهل ّيومثالً روحان.  شود میفت يان مختلف ياری از آداب مربوط به لباس در احکام و سّنتهای اديابس منشأ

ن لباسهای اروپائی منع يدانتخاب و مردم را از پوش برای خود نوعی لباس مشّخص مانند عّمامه و عبا ّيعتش

 يشهائی در مورد آرايتاد محدوديجه حضرت رسول اکرم سبب ايروی از سيرپ به ينعالقه مسلم.  نمودند می

 .يدحّد آن گرد و يلو سب يشر

قرار داده و  "ر عبادياقبضه اخت"را در  آن "لحی و اصالح يبزمام البسه و ترت"جمال اقدس ابهی 

از حّد وقار تجاوز نکنند و اعتدال را در مورد لباس و پوشاک  اند که ت فرمودهيححال احّباء را نص يندر ع

 .ديننما يترعا

 

 (٣١٤)بند  ارض الکاف و الّرآء يا  -١٧٦

 .به شهر کرمان استکاف و راء اشاره 

 

 (٣١٤)بند  ّر منک فی سّر الّسرّ يمنجد ما   -١٧٧

ازل  يحيیزا يرم وانيرگروهی از اهل کرمان است از پ يسفقره از کتاب مستطاب اقدس اشاره به دسا ينا

دو  ينزا آقاخان کرمانی )ايرو م احمد روحی يخمن جمله ماّل جعفر و پسرش ش.  (٣٥٣دداشت شماره يا)

اساس  يفنفوس در تضع ينا.  زا احمد کرمانیيرم ينبودند( و همچن يحيیزا يراز دامادهای م يرنفر اخ

 .دخالت داشتند يزن يدشاه گرد ينسی که منجر به قتل ناصرالدّ ياس کوشا بودند و در توطئه های هللاامر

 

 (٣١١)بند  الّذی سّمی بمحّمد قبل حسن يخاذکروا الشّ   -١٧٨

ه بود که کتب متعّدد يعش يداز مراجع تقل محّمد حسن يخاعلی را انکار کرد ش از جمله اشخاصی که حضرت

 ٣٩٩٣کرده است و وفاتش را در حدود سنه  يفه تأليعش اسالمی در مذهب يناحکام و قوان يردر تفس

 .اننديددی ميالم

 یّ ححروف  ی ازيکماّل علی بسطامی،  ينمالقاتی را که در نجف ب يلاعظم در کتاب خود تفص يلنب

بسطامی ظهور حضرت اعلی  مالقات ماّل علی يندر ضمن ا.  محّمد حسن روی داد شرح داده است يخش و

ه در يدحکم فساد عق يخش يکلهذا به تحر.  نمود يشرا اعالن و قوای مودوعه در آثار نازله حضرتش را ستا



 

 

و به اعمال شاّقه محکوم  يدعو پس از محاکمه به اسالمبول تب يدگرد حّق ماّل علی صادر و از مجلس اخراج

 .شد

 

 (٣١١)بند  يرّقی القمح و الّشعينمن   -١٧٩

در .  در اصفهان بود اشاره است به ماّل محّمد جعفر گندم پاک کن که اول من آمن به حضرت اعلی يهآ ينا

اعظم در  يلنب.  د شده استيا "پوشد می نقابت را يصقم"ن فارسی از او به عنوان کسی کهياکتاب مبارک ب

 يعامر بد يجاش را برای ترو م عاشقانهياحضرت اعلی و ق خود اقبال بال شرط او را به امر يخکتاب تار

 .شد يدست و در آن واقعه شهيوطبرسی پ يخقلعه ش ينبه گروه مدافع ماّل جعفر.  يدنما می يفتوص

 

 (٣١٩)بند  ن هذا الّنبأ االعظمع یّ نعکم ذکر الّنبيمکم ان ّياا  -١٨١

کتب مقّدسه باعث  اتشان ازيرد که مبادا استنباطات و تعبينفرما میت را انذار يرجمال مبارک اهل بص

خود دارند سبب شده که  ينبه مؤّسس د ينی که مؤمنيدمحّبت و تعلّق شد.  احتجابشان از مظهر الهی گردد

.  دينمبر بعد را انکار نمايغتصّور امکان ظهور پ ينه ايجنت ظهور الهی بدانند و در ينظهور او را آخر

را چه در  ّيتمسئله خاتم هللاحضرت بهاء.  اعتقاد را دارند ينی و مسلمان هميحمس ودی ويهچنانکه ملل 

ان يقدر مورد اهل فرقان در کتاب مستطاب ا.  اند رد فرموده ن گذشته و چه در مورد ظهور خوديامورد اد

سپس .  "اند ضات محجوب و ممنوع شدهيوف يعمحتجب شده از جم" ّيينخاتم الّنب" به ذکر":  دينفرما می

قول  ينهم اند چنانچه اکثری به ظهور ممتحن شده يناهل ارض در ا يعمطلب جم ينو به ا":  دينفرما می

به اسماء ":  دينفرما می نکته ينحضرت اعلی در اشاره به ا.  "اند تمّسک جسته از صاحب قول معرض شده

 "لق بقولهيخ ان ذلک االسمّي فحّتی اسم الّنب يدمماناز مالک آن محتجب 

 

 (٣١٩)بند  يننة علی العالميمالمه هللا يةعن وال يةاو الوال  -١٨١

 ّيتکلمه در مقام الوه ينا.  شود میطالق ا یّ وص و یّ و امام و ول يب" متعّدد است و به نايتکلمه "وال يممفاه

 .رود میبه کار  ّيهی مظاهر الهينو جانش ّيتو مظهر

است  هللا يتت واليقحق که يعظهور بد يند که مبادا در اينفرما میفوق جمال اقدس ابهی انذار  يهدر آ

 .گردد ّيهنه الهيمی سبب احتجاب ناس از سلطنت مهيممفاه ينچن

 

 (٣٩٣)بند  يماذکروا الکر  -١٨٢

 و یّ رشتی که وص کاظم ّيددی( بعد از فوت سيالم ٣٩٩١تا  ٣٩٣٣خان کرمانی )حدود  يمحاجی محّمد کر

( و به ٣٩١و  ٣٩٣دداشتهای شماره يا (دانست می يخّيهاحمد احسائی بود خود را رهبر ش يخش ينجانش



 

 

هواداران و مخالفانش هر دو سبب  ينداشت ب میکه ابراز  یيدعقا.  پرداخت میاحمد  يخش يمتعال يجترو

 .شد میگفتگو و مجادله 

رساالت  ات ويفشد و صاحب تأل میخان از اعلم علمای عصر خود محسوب  يمحاجی محّمد کر

با  هللاو حضرت بهاء در زمان خود بود و با امر حضرت اعلی يجمتعّدد در رشته های مختلف علمی را

.  کرد می اش اعتراض مبارکه يمو در رساالت خود به حضرت اعلی و تعال يدورز میتاّم مخالفت  ّيتجد

ی يکمحکوم و مخصوصاً  ان لحن و اسلوب کالم و مندرجات کتب او رايقکتاب مستطاب ا جمال مبارک در

ولّی امرهللا حضرت .  اند مردود شمرده از آثارش را که شامل نسبت هائی ناروا به حضرت اعلی بود

االتش ی از رسيکد که به دستور شاه در ينفرما مینموده و  يفتوص جاه طلب و مزّور يتنها بی را يهمشاٌرال

 .آن مغرضانه حمله نمود يمو تعال يعبه امر بد

 

 (٣٩١)بند  معشر العلمآء فی البهآء يا  -١٨٣

.  "العلمآء فی البهآء طوبی لالمرآء و":  دينفرما میمقام علماء در کتاب عهدی  يشدر ستا هللاحضرت بهاء

 د:ينفرما مین مبارک ياب يندر باره ا ولّی امرهللا حضرت 

 

امر که در  ينناشر و ينر مبلّغيگو در مقام د هللادی امريامقام ا يککور مقّدس در  ينعلماء در ا

العدل محلّی و  يتامراء اعضاء ب مقصود از.  يزحا يغدی نباشند ولی رتبه اولی را در تبلياسلک ا

 .گردد ّينمن بعد مع نفوس يناز ا يکهر  يفوظا.  المللی است ينملّی و ب

 

.  محّول فرمودند هائی را به آنانيتمنصوب و مسئول هللادی امرياافرادی را به سمت ا هللاحضرت بهاء

 حضرت "تذکرة الوفاء"در .  است هللاو انتشار امر يغنت و تبليادی حفظ و صياا خاصّ  يفاز جمله وظا

مقّرر فرمودند که  يامبارکه وصا دی نام بردند و در الواحيارا به عنوان ا ينعبدالبهاء چند تن از وجوه مؤمن

در ولّی امرهللا حضرت .  منصوب سازند هللادی امرياسمت ا نفوسی را به اراده خود بهولّی امرهللا حضرت 

 يراخ مفتخر فرمودند و سپس در سالهای هللادی امريانفوس را پس از وفاتشان به مقام ا ای از اولی عّده وهلهُ 

صعود  يندر سنوات ب.  سمت منصوب نمودند ينسی و دو نفس مبارک را در قاّرات خمسه به ا يتدوره وال

ه مفّوضه يفوظ هللادی امرياحضرات ا٣٥١١ العدل اعظم در يتو انتخاب ب ٣٥٩٩در  ولّی امرهللا حضرت 

نوامبر سال  در.  (١٩دداشت شماره ياا نمودند )يفجامعه جهانی بهائی ا نتيامقّدسه خود را در حراست و ص

ت و يسن ممکن هللادی امرياو انتصاب ا يينالعدل اعظم اعالم داشتند که وضع قراری جهت تع يتب ٣٥١٤

دی ياکه به حضرات ا هللاامر يجنت و تروياص يفمقّرر داشتند که برای ادامه وظا ٣٥١٩در عوض در سنه 

المللی را در ارض اقدس در سنه  ينب يغدارالّتبل يزن گردد و يلقاّرات تشک ينتهای مشاوريأمحّول شده بود ه

 .نمودند يستأس ٣٥٩١



 

 

 ينمشاور د ويننما میقاّرات را انتخاب  ينو مشاور يغعضو دارالّتبل ينالعدل اعظم مشاور يتب

ن حضرت يانفوس در رتبه "علماء" که در ب ينا يعجم.  ديننما می يينتهای معاونت را تعيأقاّرات اعضاء ه

 .نديرگ میمذکور است قرار  ولّی امرهللا

 

 (٣٩٤بند ( يمارجعوا ما ال عرفتموه من الکتاب الی الفرع المنشعب من هذا االصل القو  -١٨٤

دداشت شماره يابه ( اند فرموده يتآثار مبارکه را به حضرت عبدالبهاء عنا يينحّق تب هللاحضرت بهاء

 (.مراجعه شود يزن٣٤٩

 

 (٣٩٩بند) يدمکتب الّتجر  -١٨٥

ن به يان در انکار موعود بياباب اداتی را که بعضی ازيری از ايک هللابعد از آن حضرت بهاء يهو آ يهآ يندر ا

مّتکی به لوحی از حضرت اعلی بود که در رأس آن  اعراض آن گروه.  اند آن تمّسک جستند رد فرموده

ت از آثار يامنتخبات آ"لوح در  ينا.  "دينمنّور فرما هللاهره يظخانه من  در مکتب":  مرقوم فرموده بودند

 .ه استيدبه چاپ رس "نقطه اولی حضرت

وصول  تر بودهيشدو سال از حضرت اعلی ب هللانفوس چون سّن مبارک حضرت بهاء ينبه نظر ا

 .لوح در "مکتب خانه" ممکن نبوده است

روحانی که ما فوق در عوالم  ی است کهيعمطلب مزبور اشاره به وقا هللان حضرت بهاءيابنا به ب

 .هيدعالم وجود است به ظهور رس

 

 (٣٩٩)بند  هللات ياا اهداه لی من او قبلنا م  -١٨٦

به  "يکمّنی ال يةهد ن ...يااّن الب":  دينفرما می" هللاهره يظحضرت اعلی در لوح مبارک خطاب به "من 

 .رجوع شود "ت از آثار حضرت نقطه اولیيامنتخبات آ"

 

 (٣٩١بند ) نيامأل الب يا  -١٨٧

 وان حضرت اعلیيراشاره است به پ

 

 (٣٩٩)بند  ترن الکاف برکنها الّنونيق  -١٨٨

حروف "کاف" و  و معانی يمی که حسب االمر مبارک صادر گشته مفاهيعدر تواق ولّی امرهللا حضرت 

است که از دو حرف "کاف" و "نون"  کلمه "کن" متشکّل  :اند ن فرمودهيامضمون ب ين"نون" را به ا

حاکی از قدرت مظهر  يزو ن يدآ میش به امر او به وجود ينآفر ای است به کلمه خاّلقه خداوند که اشاره



 

 

اد يجکلمه "کن" به معنای صدور حکم خداوند در ا يددر قرآن مج.  روحانی او است يمعظ ظهور الهی و قّوه

 .و خلقت آمده است

 

 (٣٩٣)بند  هذا الّنظم االعظم  -١٨٩

کر رّبه فاّنه يشو  هللابهآء ظر الی نظمينطوبی لمن ":  دينفرما مین فارسی حضرت اعلی يامبارک بدر کتاب 

دانند که  میی يع"نظم" را همان نظم بد ينا ولّی امرهللا  حضرت.  "نيافی الب هللاهر و ال مرّد له من عنديظ

است نازل و در  يمنظم عظ ينمستطاب اقدس اصول و احکامی را که کافل اجرای ا جمال مبارک در کتاب

 "قد اضطرب الّنظم من هذا الّنظم االعظم":  دينفرما میش يفتوص

 یّ حضرت ول يعجهانی در آثار جمال مبارک و حضرت عبدالبهاء و تواق يعت نظم بدياخصوص

اداری بهائی که در حال  مؤّسسات نظم.  ه استيدن گردياالعدل اعظم مشروحاً ب يتو دست خطهای ب هللامرا

م به مرحله بلوغ ّياا دهُ ينمحسوب در آ هللابهاء حضرت يعن نظم بديااست و به منزله اساس بن يرحاضر دا

اند که  فرموده ولّی امرهللا مورد حضرت  يندر ا.  جهانی بهائی مبّدل خواهد شد ّيهو به اّتحاد يدخواهد رس

نمود  يتبه فّعال شروع يتاتقان و جدّ  اش با کمال ّيهات اصليسکه اجزاء مرّکبه و تأسيننظم اداری هم ينا

 يعرا دارا است که به منزله هسته نظم بد آن يتدعوی خود را مبرهن داشته ثابت خواهد کرد که نه تنها قابل

 .ديرات خود عالم انسانی را فرا گيقدر م يدو با الهی محسوب گردد بلکه نمونه کامل آن است

 

 يعنظم بد"که در ولّی امرهللا حضرت  يعتکاملی نظم اداری به تواق يرتر در باره سيشبرای اّطالع ب

 .منتشر شده رجوع شود "هللاجهانی حضرت بهاء

 

 (٣٩٤ )بند مطلع االعراض يا  -١٩١

است که از  هللابهاء ی از برادران ناتنی حضرتيکمعروف به صبح ازل،  يحيیزا يراشاره به م يهآ ينا

زا يرحضرت اعلی م.  م کرديامبارکش ق به مخالفت با آن حضرت و امرل اقدس سّناً جوانتر بود و يکه

 ن زعامت اسمی جامعه بابی را عهدهياالوقوع موعود ب يبقر فرمودند که تا قبل از ظهور يينرا تع يحيی

نت يا( به امر حضرت اعلی خ٣٥١دداشت شماره يامحّمد اصفهانی ) يداغوای س به يحيیزا يرم.  دار شود

ل اطهر يکه توطئه کرد، حّتی در صدد قتل هللای آن حضرت شد و بر ضّد حضرت بهاءينجانش مّدعی کرد و

در جواب، اّدعای  يحيیزا يرم وقتی جمال مبارک رسماً امر خود را در ادرنه به او اعالن فرمودند.  برآمد

، يعشدند جم ند و به ازلی معروفيدکه به او گرو نمود ولی عاقبة االمر به جز عّده معدودی ّيتمظهر

او را مرکز نقض عهد حضرت ولّی امرهللا حضرت .  (٣٩٩دداشت شماره يا( اّدعاهای او را رد نمودند

 ، فصل دهم("گاد پاسز بای")رجوع شود به .  فرمودند يفاعلی توص

 



 

 

 (٣٩٤)بند  م لخدمة االمرّيالی و االيااک فی اللّ يناذکر فضل موالک اذ ربّ   -١٩١

ده سال از يزس هللابهاء د که حضرتينفرما مینکته اشاره  ينبه ا "گاد پاسز بای"در ولّی امرهللا حضرت 

 .داشتند يشو داللت خو يتتحت رعا م کودکی و بلوغ او راّيابزرگتر بودند و در ا يحيیزا يرم

 

 (٣٩٤)بند  من اغواک هللاقد اخذ   -١٩٢

 ّيدس.  اند بهائی خوانده او را دّجال امرولّی امرهللا محّمد اصفهانی که حضرت  ّيداشاره است به س يهآ ينا

را اغوا کرد که اّدعای  يحيیزا يرم محّمد از نظر اخالقی منحط و جاه طلب و همان شخصی بود که

وان يرمحّمد گر چه از پ ّيدس.  (٣٥٣دداشت شماره ياد )يزبرخ هللاکند و به مخالفت با حضرت بهاء ّيتمظهر

 ات و توطئه های خود بر ضدّ يکشد و در آنجا به تحر يدبا جمال مبارک به عکّا تبع بود، ولی يحيیزا يرم

که به مرگ او منجر شد  عواملی را "گاد پاسز بای"در  ولّی امرهللا حضرت .  ادامه داد هللاحضرت بهاء

 :قرار است يند که ترجمه آن از اينفرما می يحتشر

 

ل مبارک يکهر چند ه.  يدنما می يدتهد يدجد را خطریت جمال اقدس ابهی يامعلوم بود که ح ينچن

انذار فرمودند که در مقابله با دشمنان جفاکار هرگز انتقام  ّياً قو را يشوان خويرمکّرراً کتباً و شفاهاً پ

عرب سرکشی را که به امر مبارک اقبال کرده بود و برای استخالص موالی  د و حّتیيننجو

 ينا وت روانه فرمودند، با وجوديربه ب يدپروران میمصائب وارده، فکر انتقام در سر  محبوبش از

محّمد و آقا جان  ّيدس در خفا سه نفر از ستمکاران را که از جمله ينات، هفت نفر از مجاوريدتأک

 .)معروف به کج کاله( بودند به قتل رساندند

بود که وصف  ن الهی را فرا گرفت چنانراياه يدعمل، جامعه ستمد ينوحشت و اضطرابی که از ا

واقعه  ينلوحی که اندکی بعد از ا بود چنانکه در يدشد يتنها بی تکّدر و تأّثر قلب اطهر.  نتوان کرد

"لو اذکر حرفاً منه لتنفطر عنه الّسموات و :  دينفرما می ينچن يشدر باره تأّثرات خو يدنازل گرد

ضّری سجنی بل عمل  يس"ل:  دينفرما میر يگو در مقام د "يعجبل شامخ رف دّک کلّ ين" و "يناالرض

 تکبون ما ناح به قلبی و قلمی"ير و یّ سبون انفسهم الين ينالّذ

 

 (٣٩٥)بند  اختاروا لغة من اللّغات ... و کذلک من الخطوط  -١٩٣

امر در  ينبرای تحّقق ا ر شود وياالمللی اخت ينخّط ب يکزبان و  يکد که ينفرما میامر  هللاحضرت بهاء

اختراع زبانی  يای از زبانهای متداول يکر يااخت مرحله اول.  ی شده استينب يشآثار مبارکه دو مرحله پ

جمال مبارک دول عالم را موّظف .  شود يستمام مدارس عالم تدر عالوه بر زبان مادری در يداست که با

 مرحله ثانی آن است که در مستقبل.  دهندرا ب يمامر عظ ينپارلمانهای خود قرار ا يقاند که از طر فرموده

 .عالم متداول گردد يعخط در جم يکزبان و  يک يدبع



 

 

 

 (٣٩٥)بند  لبلوغ العالم ينعالمت يناّنا جعلنا االمر  -١٩٤

و آن متضّمن  شده ظهور صنعت مکنونه است ّينعالمت اول که در آثار جمال مبارک برای بلوغ عالم مع

علوم و  يزت انگيرح رفتيشصنعت عالمت پ ينعناصر و کشف ا يلکاملی است برای تبد يقکشف طر

 .م استّياده ايندر آ يعصنا

ر يااقدس اخت جمال اقدس ابهی در کتاب":  دينفرما می ولّی امرهللا در باره عالمت ثانی حضرت 

 ی ازيکن مبارک، ياحکم، طبق ب يناجرای ا.  اند را برای من علی االرض امر فرموده خطّ  يکلسان و  يک

 )ترجمه(.  "عالئم بلوغ عالم است

 ت است:يربص يدسبب مز هللان مبارک حضرت بهاءياب يندر مورد مراحل تحقّق بلوغ عالم ا يزو ن

 

احدی اقبال  سلطنت بماند و  يدآن است که نفسی تحّمل امر سلطنت ننما يااز جمله عالمت بلوغ دن

 ّيهبر ينم ظهور عقل است ما بّيام اّياآن ا.  يدنمانکند که وحده تحّمل آن 

 

جهانی و  ّيهاتحاد يلتحقّق بلوغ عالم با وحدت عالم انسانی و تشک ولّی امرهللا ن حضرت ياطبق ب

 عقالنی نوع بشر مقارن است ت روحانی و اخالقی وياای در ح سابقه بی وی محّرکهيراد نيجا
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