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صفحة خالية



 

 

 تعريؼ الكتاب

 
قبػؿ إعػادة طبػل الكتػاب األقػدس ونشػرن عمػو نطػاؽ واسػل أف تُتػرجـ  يػات  روريّ كاف مػف الّضػ

بهػا  ؤمنيف برسػالة حضػرة تنطػؽ بهػا جمػوع المػ اّلتػ ة غات األساسػيّ هذا الكتاب المبارؾ بكاممها إلو المّ 
، وتسػػعو معػػًا اإللهّيػػةتػػاح لجميػػل عناصػػر هػػذا المجتمػػل العػػالمّ  أف تحػػيط عممػػًا ب حكامػػ  ي حتّػػو، اهلل

 اّلتػػ العشػػر  الّسػػنواتتضػػّمنت أهػػداؼ خطّػػة  الهاّمػػةلمعػػيش وفقػػًا لمقتضػػياتها.  وتمهيػػدًا لهػػذن الخطػػوة 
مصػػػّنؼ ألحكػػػاـ الكتػػػاب األقػػػدس وأوامػػػرن، إعػػػداد ممّخػػػص  ـ1953عػػػاـ  اهللولػػػّ  أمػػػر أعمنهػػػا حضػػػرة 

قبػؿ إنجػاز هػذا العمػؿ  ـ1957المنّيػة واتتػ  عػاـ  أفّ إاّل  وشرع حضرت  ف  إعداد هذا الممّخص بنفسػ ،
ـّ  حتّػونهجػ ،  الّػذيالجميؿ، فاستمّرت الجهود مف بعدن عمػو نفػس المنػواؿ  نشػر حصػيمة هػذا الجهػد  تػ

حاشػػيًة، ومجموعػػًة منتخبػػػًة مػػف  يػػػات  –الخالصػػػة فضػػاًل عػػػف هػػذن  –فػػ  مجمّػػػد جمػػل  ـ1973عػػاـ 
وُنشرت ف  كتب مختمفة.  ولـ يقتصػر هػذا الممّخػص  اإلنجميزّيةالكتاب، سبؽ أف ترجمها حضرت  إلو 

عمػػو األحكػػاـ واألوامػػر المنّزلػػة فػػ  الكتػػاب فحسػػب، بػػؿ شػػمؿ أيضػػًا تفصػػيمها الػػوارد فػػ  رسػػالة  سػػؤاؿ 
 ألقدس.عتبر ممحقًا لمكتاب ات اّلت وجواب ، 

 
أصػػػبحت فيػػػ  ترجمػػػة  الّػػػذيقػػد حػػػاف الوقػػػت  أّنػػػ رأى بيػػػت العػػػدؿ األعظػػـػ  ـ1986وفػػ  عػػػاـ 

 ّص الكامؿ لمكتاب األقدس أمرًا ممكنًا النّ 
 
 

 أ



 

(.  وف  أواخر عاـ ـ1992-ـ1986ت )السّ  الّسنواتوالزمًا، وجعؿ ذلؾ هدفًا مف أهداؼ خّطة 
دأت عقب ذلؾ ترجمت  إلو لغات العالـ األخرى.  ثـّ لمكتاب، وب اإلنجميزّية الّترجمةُنشرت  ـ1992

 اّلت  الّمغة، وه  العربّية الّمغةإلعادة طبل الكتاب األقدس ب خاّصةعّيف بيت العدؿ األعظـ لجنة 
والحواش   الّشرحأف تست نس ف  أعمالها بما تران مناسبًا مف المقّدمات و  الّمجنةنزؿ بها، وسمح لهذن أ

تنسجـ مقتبساتها مل طابل  حّتو، مل مراعاة خصائص الفكر العربّ ، اإلنجميزّية ةالّترجمحوتها  اّلت 
 الكتاب الكريـ وأسموب .

 
 ُزّودت تػػراجـ الكتػػاب األقػػدس بتيضػػاحات أو حػػواشٍ  اهللولػػّ  أمػػر وعمػػاًل بتوجيػػ  حضػػرة 

عب عمػيهـ مػف  يػات فهػـ مػا قػد يصػ ةالّسػابق لمّشرائلة يّ الّدينتسّهؿ لغير الممّميف بالمفاهيـ والّرسوـ 
نػا بصػدد وبمػا أنّ   تقػديـ بيػاف جػامل كامػؿ هياتػ . الّشػرحالكتاب، دوف أف يكوف المقصود مف هػذا 

 –ًا كتاب سماوّي ينبغ  أف تقّدـ  يات  المباركة عمػو نحػو يػوّفر لمقػارئ تػالوة سػهمة وًالهامػًا روحانّيػ
صػػفحات  ب رقػػاـ الحواشػػ  كمػػا هػػو متّبػػل فػػ  تػػزدحـ  ُرؤَي أالّ  –ُيتػػرجـ إليهػػا  اّلتػػ  الّمغػػةأّيػػًا كانػػت 

فػػ  بػػاب خػػاص يمػػ   خالصػػة أحكػػاـ الكتػػاب  الّشػػرحة، وُجمػػل هػػذا المطبوعػػات واألبحػػاث العممّيػػ
 األقدس وأوامرن .

 
 –فػ  فقػرات  اإلنجميزّيػةوتيسيرًا عمو القارئ األجنبّ ، ُجمعت  يات الكتاب المترجمة إلو 

ضعت أرقاـ هذن بّ ، وو س بترتيبها الوارد ف  األصؿ العر دوف المسا –كما جرت العادة ف  كتبهـ 
 الّشرحؿ اإلحالة إليها ف  لتسه فحاتالصّ الفقرات ف  هوامش 

 
 

 ب



 

 اّلتػػ منهػػا جػػز  مػػف اهيػػة  كػػالا فػػ  فقػػرات مترادفػػة األرقػػاـ، يتصػػّدر  الّشػػرح.  وُرتّػػب الػػّذكرسػػالؼ 
ؿ اإلحالػػػة مػػػف يػػػات المشػػػروحة، وبػػػذا تسػػػهفيهػػػا اه وردت اّلتػػػ ، ويتموهػػػا رقػػػـ الفقػػػرة الّشػػػرحيعنيهػػػا 

 – ذلػػؾإف شػا   – مسػتقالا  الّشػرحاهيػات إلػو شػرحها أو العكػس، كمػػا يتسػّنو لمقػارئ أيضػًا دراسػػة 
 ّص.النّ دوف الّرجوع تكرارًا إلو 

 
 فػػ  فائػػدتها لمقػػارئ العربػػّ  ُرؤي شػػؾّ  ة المػػف معمومػػات هاّمػػ الّشػػرحونظػػرًا لمػػا يحويػػ  هػػذا 

، بعد  خالصة أحكاـ الكتاب األقدس وأوامرن ، ولكف بق  نّص الكتاب العربّيةبعة إضافتها إلو الطّ 
ضػعت أرقػاـ هػذن الفقػرات أنزؿ عميها دوف أف يقّسـ إلػو فقػرات، وًاّنمػا و  اّلت األقدس عمو صورت  

 ّص المترجـ.النّ بدأت بها الفقرة ف   اّلت ف  الهوامش مقابمة موضل اهية 

 
يم  التّقديـ مباشػرة  اّلذي –لمكتاب األقدس  اهللولّ  أمر رة وسيجد القارئ ف  وصؼ حض

الكتػاب،  أهّمّيػةعونًا كبيػرًا فػ  إدراؾ منزلػة ذلػؾ الكتػاب المبػارؾ، فقػد أفػاض حضػرت  فػ  بيػاف  –
وًاظهػػار خصائصػػ ، وتشػػخيص موضػػوعات  العديػػدة.  والوصػػؼ المػػذكور هػػو ترجمػػة جديػػدة لنبػػذة 

 Godُنشػر بعنػواف   اّلذي، و ّوؿاأل البهائ ّ ف  تاريخ القرف  اهللولّ  أمر مقتبسة مف كتاب حضرة 

Passes By  بكتاب  القرف البديل . العربّية ، وُتعرؼ ترجمت 

 
تمػػػ  نػػػّص الكتػػػاب المبػػػارؾ مباشػػػرة بعضػػػًا مػػػف  ثػػػار  اّلتػػػ  الّصػػػفحاتوسػػػيجد القػػػارئ فػػػ  

 ُتعّد مف ممحقات اّلت  بها  اهللحضرة 
 
 

 ج



 

بعض أحكاـ  الفارسّية الّمغةفّصؿ فيها حضرت  ب اّلت ؤاؿ وجواب  الكتاب، وكذلؾ رسالة  س
.  أّما  خالصة أحكاـ مّرة ّوؿأل العربّيةالكتاب رّدًا عمو أسئمة المستفسريف، وتُنشر ترجمتها 

لرسالة  سؤاؿ وجواب  فسيجد القارئ فيها عونًا  خر لموصوؿ  التّاليةالكتاب األقدس وأوامرن ، 
لمضموف هذا الكتاب الكريـ، كما سيسّهؿ الفهرس العاـ الممحؽ بهذا المجّمد  ةعامّ بيسر إلو فكرة 

حاجة القّرا  عمو  التّنظيـاالهتدا  إلو الموضوعات المختمفة الواردة في .  وأممنا أف يمّب  هذا 
 اختالؼ مشاربهـ ومآربهـ.

 
بهػػا دائػػرة ، ودراسػػة مستفيضػػة قامػػت خػػاّص  أّمػػا رسػػـ نػػّص الكتػػاب فقػػد حػػاز عمػػو اهتمػػاـٍ 

العالمّ  أثنا  مقابمة نّص الكتاب عمو أّمهات األلواح المباركة، وأخّصها  البهائ ّ البحوث بالمركز 
يرجػػػل تاريخػػػ  إلػػػو عػػػاـ  –مػػػف محفوظػػػات المركػػػز العػػػالمّ   –مخطػػػوط لمكتػػػاب األقػػػدس  الػػػّذكرب

مػد عمػيهـ حضػرة وتوقيل زيػف العابػديف الممقّػب بػزيف المقػّربيف، أبػرز وأقػدر مػف اعت خطّ ، بـ1891
ف  كتابة ألواح  ونسخها.  وقّررت دائرة البحوث اتّباع الّرسػـ الػوارد فػ  المخطػوط المنػّون  بها  اهلل

 عن .

 
اتّبع  زيف المقّربيف ف  مخطوط  المشار  اّلذيلهذا احتفظت  يات الكتاب المبارؾ بالّرسـ 

ر العػرب فػ  زماننػا الحاضػر، إلي  رغـ اختالف  ف  أكثر مف موضػل عػف الَهجػا  المػ لوؼ لجمهػو 
لمكتػاب  الّرسػمّيةبعػة ، عمػو رأسػها الحػرص عمػو أف تتمّيػز هػذن الطّ هّمّيػةوذلؾ العتبارات بالغة األ

أعػّدن زيػف المقػّربيف وهػو مػا يػزاؿ مشػمواًل بعنايػة وتوجيػ   الّػذية لممخطػوط األقدس بمطابقتها التّاّمػ
 صاحب العصمة

 
 د

 



 

األعمو.  كما اكتفػت دائػرة البحػوث بالحػّد األدنػو فػ  ضػبط  يػات  الكبرى قبؿ صعودن إلو الّرفيؽ
 بط عمو أربل:الكتاب، وقصرت عالمات الضّ 

 تعمون. اّلذيّّ ( وتعن  وجوب تشديد الحرؼ -) 
 عند الوقؼ. نويف إالّ ٍّ ( وتعن  ضرورة إظهار التّ -( )  ً -ٌّ ( ) -) 

 تطّرفة.تعمون قبؿ نطؽ الهمزة الم اّلذي) ~ ( وتعن  مّد الحرؼ 
 ( وتعن  وجود ألؼ متروكة أو مّد زائد.  ' )
 

فػػ  أكثػػر مػػف صػػورة: منهػػا المخطػػوط  ـ1891لقػػد سػػبؽ نشػػر الكتػػاب األقػػدس منػػذ عػػاـ 
هػذا المجمّػد ينفػرد فػ  دقّػة  ومنها المطبوع، ومنها ما أعّدن بهائيوف ومنها ما نشرن غيػرهـ، غيػر أفّ 

الّ  ألـّ الكتاب، بيف، ويمتاز بما حوى مف وصؼ إجمزيف المقرّ  خطّ ب مّيةمقابمت  عمو الّنسخ األص
 مف ممحقات ، وخالصة ألحكام  وأوامرن، وشرح هيات  المباركة. وبعض

 
 ه



 

 تقديـ الكتاب
 

ّ  كمّػػػ، المظهػػر اإللهػػّ  البهػػا  اهلللبعثػػة حضػػرة  الثّػػػان نقتػػرب حثيثػػًا مػػف منتصػػؼ القػػرف 
جديػدة تتمّيػز  عالمّيػةكافة، إيذانًا بمولد حضػارة  ّناسالالمقّدر لها أف توّحد  عاّمةال الّرسالةصاحب 

إلػػػو الّرفيػػػؽ األعمػػػو عػػػاـ  بهػػػا  اهللطػػػور رشػػػدها ونضػػػجها.  فمنػػػذ صػػػعود حضػػػرة  البشػػػرّيةببمػػػوغ 
أقصػػػػو بقػػػػاع األرض  – نسػػػػبّياً خػػػػالؿ تمػػػػؾ الحقبػػػػة القصػػػػيرة  – البهػػػػائ ّ  الػػػػّديف، لػػػػـ يبمػػػػ  ـ1892

باّتحػػػػادهـ  –قػػػػّدموف المتباينػػػػة خمقػػػػًا جديػػػػدًا ي بها وأجناسػػػػها ومممهػػػػافحسػػػػب، بػػػػؿ وبعػػػػث مػػػػف شػػػػعو 
دة  –واستمساكهـ بالعروة الوثقو  سرت ف  أوصاؿ العالـ بمج   هذا  اّلت خير شاهد لمقوى الموحِّ

ة المنطمقػػة مػػف هػػذن القػػوى ذاتهػػا، اهد دليػػؿ  خػػر منبثػػؽ مػػف الفاعمّيػػالّشػػ.  ُيضػػاؼ إلػػو هػػذا الػػّديف
 الّػػذيوف العػػالـ عمػػو الّنحػػو تمفػػة لشػػئشػػمؿ الجوانػػب المخ الّػػذيظيػػر طػػّور المنعػػدـ النّ التّ يتجمّػػو فػػ  

 برؤية صادقة وًالهاـ حّؽ. بها  اهللسبؽ وأنب  ب  حضرة 
 

أحرزن الفكر اإلنسػانّ  فػ  الحقبػة األخيػرة، و ثػارن الممتػّدة  اّلذيـ المفاجئ وال شّؾ أّف التّقدّ 
حكمػػػت العالقػػػات  اّلتػػػ ر الػػػنمُظـ إلػػػو جميػػػل نػػػواح  الحيػػػاة، يمّحػػػاف بػػػال هػػػوادة عمػػػو ضػػػرورة تغييػػػ

فػػ  الماضػػ ، وتطويرهػػا لػػتالئـ ظػػروؼ الحيػػاة الجديػػدة عمػػو كوكبنػػا األرضػػّ .  فػػ  هػػذا  البشػػرّية
أتػػو بػػ   الّػػذيعػػاد نشػػر الكتػػاب حيػػث تنػػدثر حضػػارات وتولػػد أخػػرى، ي ،اريخّ  الهػػاـّ التّػػالمنعطػػؼ 

 ، وأنزؿ بها  اهللحضرة 
 

 و



 

ـّ الكتاب لدور دينّ  مقّدر أالّ في  أحكاـ شريعت  الغّرا ، الك يقّؿ مدان عف ألػؼ سػنة  تاب األقدس، أ
ف  أعقاب ترجمة نّص  المبػارؾ إلػو عػّدة لغػات،  مّرةكاممة.  وي ت  نشر هذا الكتاب الكريـ هذن ال

أنزلت لتهديهـ وتقود خطاهـ نحو  اّلت تيح لمبشر جميعًا الوقوؼ عمو حقيقة األحكاـ ي اّلذياألمر 
 لـ يسبؽ لها مثيؿ. مّيةعالحضارة 

 
 – بهػػا  اهللمػػف بػػيف نيِّػػؼ ومائػػة مجمّػػد ُجمعػػت فيهػػا  ثػػار حضػػرة  –ينفػػرد الكتػػاب األقػػدس 

ومحػور رسػالت ، والكتػاب األقػدس هػو  البهػائ ّ  الػّديف  هػو غايػة تعمير العالـفّذة؛ ذلػؾ أّف    هّمّيةب
ليرفػػل قوامهػػا، ولػػو أّف  الػػّديفهػػذا  جػػا  اّلتػػ دسػػتور هػػذا الّتعميػػر وعمػػاد الحضػػارة الجديػػدة المقبمػػة 
، مصػػداقًا لقػػوؿ ةالّسػػابقأرسػػت  األديػػاف  الّػػذياألحكػػاـ المنّزلػػة فيػػ  ترتكػػز إلػػو ذات األسػػاس المتػػيف 

ّ  الّسػاطل مػف تعاليمػ  قػد الػّدينالفكػر  أفّ إاّل   ،هذا ديػف ا  مػف ق ػؿ ومػف  عػد:  بهػا  اهللحضرة 
ت مػػف الّسػػمّو لػػـ يبمغهػػا مػػف قبػػؿ، كمػػا طػػّورت أحكامػػ  ارتقػػو فػػ  هػػذا الػػّدور البػػديل إلػػو مسػػتويا

قدمًا نحو  فػاؽ جديػدة  البشرّيةة عمو نحو يالئـ مقتضيات العصر، لك  تقود واميس االجتماعيّ النّ 
 روؼ الّراهنة إدراؾ ما ستبمغ  مف عظمة وجالؿ.مف الحضارة واالزدهار يستحيؿ عمينا ف  الظّ 

 
ة ، فثّبػػػت الحقػػػائؽ الجوهرّيػػػةالّسػػػابق الّسػػػماوّيةديػػػاف لقػػػد جػػػا  الكتػػػاب األقػػػدس مصػػػّدقًا لأ

 اهلل، وحػّث عمػو حػبّ  وحدانّيػةجػا  بهػا جميػل الّرسػؿ واألنبيػا  فػ  الماضػ ؛ ونػادى ب اّلت الخالدة 
 انّ  الّروحمّو ، واعتبر السّ التّقوى، وحّض عمو البّر و الّناسبيف  الموّدةالخير، وأمر ب
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وم ربهػػا.  ونسػػخ فػػ  الوقػػت  الػػّدنياغايػػة الحيػػاة  –و وجػػ  العمػػـو عمػػ –وحسػػف األقػػواؿ واألعمػػاؿ 
أغراضػػػها، وأضػػػحت عائقػػػًا يحػػػوؿ دوف تحقيػػػؽ وحػػػدة  تاسػػػتنفد اّلتػػػ  ةالّسػػػابق الّشػػػرائلذاتػػ  أحكػػػاـ 

مػػػاف، ومػػػا تتطّمبػػػ  احتياجػػػات الزّ البشػػػر، وًاعػػػادة بنػػػا  المجتمػػػل اإلنسػػػانّ  وفقػػػًا لمػػػا يقتضػػػي  تغّيػػػر 
 العصر.

 
اهلل فػػػ  هػػػذا الػػػّدور البػػػديل خطابػػػًا لمبشػػػر قاطبػػػة؛ فنجػػػد بػػػيف أحكامػػػ  مػػػا  لقػػػد ُأنػػػزؿ كتػػػاب

ائفػة األخيػرة مػف األحكػاـ موّجهػة يّتصؼ بالعموـ، كما نجد منها ما يّتسػـ بالخصػوص.  وهػذن الطّ 
وهمة، وًاف التبس أمرهػا عمػو غيػرهـ.  مػف هػذا  ّوؿبعينها، يفهمونها أل الّناسأساسًا إلو فئات مف 

يفهم  بوضػوح كػّؿ َمػف هػـ مػف خمفّيػة  اّلذياالعتراؼ بالخطايا إلنساف  خر، األمر  القبيؿ: تحريـ
ؽ ذلؾ بوج  خاّص ، ويصدةالّسابق الّشرائل.  وكذلؾ نجد ف  الكتاب أحكامًا كثيرة تتعّمؽ بمسيحّية

الـ، وشػػريعة حضػػرة الّسػػو  الّصػػالةعميػػ   محّمػػدتْيف لػػ  مباشػػرة: أي شػػريعة الّسػػابقريعتْيف الّشػػعمػػو 
 الباب.

 
مػف  بهػا  اهللجا ت عمي  أحكاـ الكتػاب األقػدس، فقػد كشػؼ حضػرة  اّلذيوأّيًا كاف الّنحو 

ف دعػا تػيخاللها الّنقاب تدريجّيًا عف تمؾ المستويات الجديدة لمعرفاف، والمراتب الّرفيعة لأخػالؽ المّ 
ان القػارئ إلػو أّف مرادهػا إليهما أهؿ العالـ، بينما أحاط كّؿ هذن األحكػاـ بطػابل روحػانّ  يوّجػ  انتبػ

إقػرار الّسػكينة فػ  المجتمػل، وتهػذيب سػموؾ البشػر، وتوسػيل  –تعالجػ   الّػذيأّيًا كاف الموضػوع  –
 ف  حياة األفراد والجماعات عمو الّسوا ؛  انّيةالّروحنطاؽ المعرفة، وبّث 
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توطيد روابط اإلنساف ببارئ ، ، فالّديفيقوـ عميها  اّلت ة وهكذا أّكدت  يات الكتاب الحقيقة الجوهريّ 
 –دـ كمػػا كانػػا منػػذ القػػ –انّ  الموكػػوؿ إليػػ  همػػا اليػػوـ الّروحػػوتوفيػػؽ مسػػاعي  لالضػػطالع بالػػّدور 

ال تحسػ ّف أّّػا ّّزلّػا .  وبذلؾ تفّضؿ جّؿ ذكرن ف  الكتاب األقػدس:  الّسماوّية رائلالشّ منتهو غاية 
 .  كمػػا أبػػاف أّف هػػذا  أصػػا ا القػػدرة واالقتػػدارلكػػـ األحكػػاـ  ػػؿ لتحّػػا لكػػـ قػػتـ الّرحيػػؽ المقتػػـو 

  .الّسمواتلمف لي األرضيف و  الّرحمفالحّجة الُعظمى لمورى و رهاف الكتاب هو:  
 

يمكػف كشؼ عنها الّنقاب، ال  اّلت الجديدة  انّيةالّروحإّف أّي تقديـ لمكتاب األقدس واهفاؽ 
يات  المباركػة وتشػريل األحكػاـ المكّممػة لػ ، وفقػًا ؼ القارئ بقواعد تفسير  عرّ أف يف  بغايت  إذا لـ ي

 الّنظػػاـوأوثػػؽ عروتػػ  ب حكػػاـ شػػريعت  الغػػّرا .  ويرتكػػز هػػذا  بهػػا  اهللوضػػع  حضػػرة  الّػػذيظػػاـ لمنّ 
عمػو الػّدور الفػّذ  –الكتػاب األقػدس نفسػ   الػّذكركما جا  فػ  األلػواح المباركػة وأخّصػها ب –أساسًا 

، ففػ  شخصػ  الفريػد اجتمعػت فػ  عبد البهػا لو ولدن األرشد حضرة إ بها  اهللأسندن حضرة  اّلذي
أمر اهلل بها ف  كتاب ، وهو المبّيف  اّلت الوقت ذات  ثالث وظائؼ: فهو المثؿ األعمو لنمط الحياة 

مػػف فػػاز  كػؿّ مػػل  بهػا  اهللأبرمػ  حضػػرة  الّػػذيالممهػـ لتعاليمػػ ، وهػو مركػػز ومحػور العهػػد والميثػاؽ 
ماوّي ومطمػل األمػر اإللهػّ ، واهتػدى إلػو مقامػ  األسػنو.  وفػ  غضػوف الّسػ بعرفاف مشرؽ الوح 

 أعبا  خالفت ، أفاض ف  بياف أحكاـ عبد البها حمؿ فيها حضرة  اّلت والعشريف  الّتسل الّسنوات
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هػا توّخا اّلت أماـ أهؿ البها   فاقًا فسيحة لفهـ الغايات  عها، فَبَسطوس اّلت عاليـ التّ الكتاب، وشرح 
ـّ حػػّدد فػػ  كتػػاب وصػػايان وظيفتػػّ   : الّتشػػريلو  التّفسػػيرالمظهػػر اإللهػػّ  فػػ  هػػذا الػػّدور المجيػػد.  ثػػ

ف وصػػو بواليػػة أمػػر اهلل لحفيػػدن األرشػػد، حضػػرة شػػوق  أفنػػدي، وعّينػػ  مػػف بعػػدن المبػػيِّف المعصػػوـ 
ـّ عػػاد ف ّكػػد  الػػّديفلتعػػاليـ هػػذا  ف خػػّص بهمػػا ة، الّمتػػينّيػػة والهدايػػة الّرّبايّ الّتشػػريع الّسػػمطةالمجيػػد، ثػػ

 .  وعمو لـ يّّص عميها الكتاب صراحة اّلتياألمور   بيت العدؿ األعظـ ف  كؿّ  بها  اهللحضرة 
ولػػّ  كمػػا اعتبرهمػػا حضػػرة  –هػػذا األسػػاس يمكػػف اعتبػػار واليػػة أمػػر اهلل وبيػػت العػػدؿ األعظػػـ معػػًا 

؛ فهمػػا معػػًا المرجػػل األسػػمو لبهػػا عبػػد اوحضػػرة  بهػػا  اهلل خالفػػة ثنائّيػػة  لحضػػرة  –نفسػػ   اهللأمػػر 
ـّ فّصػػم   الّػػذيالعميػػا لمػػّنظـ اإلدارّي البػػديل  الّسػػمطةو  وضػػل أساسػػ  وبّشػػر بقيامػػ  الكتػػاب األقػػدس، ثػػ

 مركز العهد والميثاؽ ف  كتاب وصايان.
 

، رفػػػل حضػػػرت  بنيػػػاف المحافػػػؿ اهللولػػػّ  أمػػػر يف لواليػػػة حضػػػرة الّثالثػػػّت و الّسػػػ الّسػػػنواتوًاّبػػػاف 
 –وًاف كانػػت مػػا تػػزاؿ اهف فػػ  طػػور األجّنػػة  –أسػػماها الكتػػاب األقػػدس بيػػوت العػػدؿ  اّلتػػ ، ةانّيػػالّروح

وضػعها مركػز العهػد والميثػاؽ  اّلتػ   اإللهّيػةع ب سموب منهجػّ  دقيػؽ فػ  إنجػاز  الخطّػة وبمعاونتها شر 
ّصػػػرح اإلدارّي .  وبفضػػػؿ هػػػذا الانّيػػػةالّروحة أرجػػػا  العػػػالـ، وًاكثػػػار المحافػػػؿ إلبػػػالغ أمػػػر اهلل إلػػػو كافّػػػ

، قّمػة ّولاألأتـّ إرسػا  قواعػدن، أعػّد حضػرت  التّػدابير  اّلذيالمكيف  ّيػة النتخػاب هيئػة بيػت العػدؿ األعظـػ
 برزت إلو الوجود ف  نيساف اّلت الّنظـ اإلدارّي 
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، ويجػػري تجديػػد انتخػػاب أعضػػائها ب كثرّيػػة األصػػوات فػػ  اقتػػراع سػػّرّي، فػػ  ـ1963مػػف عػػاـ  (أبريػػؿ)
يف فػػ  البهػػائيّ خمػػس سػػنوات، عمػػو ثػػالث مراحػػؿ يشػػترؾ فيهػػا الّراشػػدوف مػػف  ة تػػتـّ كػػؿّ انتخابّيػػ ةعممّيػػ

ة المنوطػػػة ببيػػػت العػػػدؿ األعظػػـػ فسػػػتبقو يّ الّتشػػػريع الّسػػػمطة أهّمّيػػػةجميػػػل أنحػػػا  العػػػالـ.  ومهمػػػا بمغػػػت 
مػػف مركػػز العهػػد  وفقػػًا لمػػا جػػرت بػػ  يراعػػة كػػؿّ  – بهػػا  اهللأنزلهػػا حضػػرة  اّلتػػ المباركػػة  اإللهّيػػةالكممػػة 

تسػػتند إليهػػا سػػمطة هػػذن الهيئػػة العميػػا،  اّلتػػ هػػ  الّصػػخرة  –اهلل فػػ  بيػػاف مكنونهػػا ولػػّ  أمػػر والميثػػاؽ و 
 ال تحيد عنها. اّلت ومحّجتها الّسوّية 

 
ا تنقسػػـ إلػػو ثالثػػة أقسػػاـ: فمنهػػا مػػا يحكػػـ أّنهػػوسػػيتبّيف المت ّمػػؿ فػػ  أحكػػاـ الكتػػاب ذاتهػػا 

نها ما ينتفل ب  األفراد أنفسػهـ، ومنهػا مػا يحكػـ الػّروابط بػيف األفػراد، وبيػنهـ عالقة األفراد باهلل، وم
وبػػػيف المجتمػػػل.  ويمكػػػف ترتيػػػب هػػػذن األحكػػػاـ فػػػ  أربعػػػة أبػػػواب: بػػػاب العبػػػادات، وبػػػاب األحػػػواؿ 

ة، وباب الوصايا واألوامر والّنواه ، وبػاب الّنواسػخ ألحكػاـ سػابقة.  أّمػا أبػرز خصػائص خصيّ الشّ 
ا نػواة تشػريل مفّصػؿ واسػل الّنطػاؽ سيسػّن  بيػت العػدؿ أّنهػ، وذلػؾ ديدالشّ ـ فهو إيجازها هذن األحكا

.  وقػػػد بػػػّيف بهػػػا  اهللخّولهػػػا لػػػ  حضػػػرة  اّلتػػػ  الّسػػػمطةاألعظػػػـ عمػػػو مػػػّر القػػػروف المقبمػػػة، بموجػػػب 
 ذلؾ بقول : عبد البها حضرة 

لػػي الكتػابم أّمػػا  هػي أسػػاس عػريعة ا  مّصػػوص عميهػا اّلتػػيّيػة إّف المسػالؿ الكمّ     
 ماف ال ي قىالزّ الفروع لمرجعها إلى  يت العدؿ.  والحكمة لي ذلؾ أّف 
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ماف والمكاف.  ولهذا الزّ واحدم لالّتغّير والّت ّدؿ مف قصالص ولواـز اإلمكاف و عمى مّواؿ 
 ...يتوّلى  يت العدؿ إجراء ما يقتضيه الحاؿ

 
كػاـ المدّّيػػة إلػى  يػػت العػدؿ.  وكػػذلؾ قالصػة القػوؿ أّف تمػػؾ هػي حكمػػة إرجػاع األح   

األحكػاـ مّصوصػًا عميهػام  ػؿ إّف  حيػث لػـ تكػف كػؿّ  اإلسػالمّية ريعةالّعػكاف الحاؿ لػي 
مػػذكورة  الهاّمػػةالمّصػػوص عميػػه ال يعػػدو ُععػػر ُععػػر المععػػار.  ومػػا أّف المسػػالؿ 

اسػتّ طها العممػاء أّف المؤّكد أّف آالؼ األحكاـ لـ يػرد لهػا ذكػرم و إاّل  ّيتها لي الكتابكمّ  
 ةالّسػا ق رالاالّعػليما  عد ولقًا لقواعد األصوؿ.  وما أّف ما استّ طه ألراد العمماء لػي 

فيذكاف مت ايًّام لقد ُوضا موضا  .  أّما اليـو لاالستّ اط مف اقتصػاص هيلػة  يػت التّّ
يػت العػدؿ.  إذا حظػي  تصػديؽ  إاّل  العدؿم وال ُيّفَّذ استّ اط ألراد العممػاء واسػتقراجهـم

والفرؽ هو أّف استّ اط هيلة  يت العدؿ وتصػديقهام وهػي هيلػة مّتق ػة أعضػاؤها مػف 
 اط ألػػراد العممػػاء يّتهػػي حتمػػًا إلػػى ّعمػػـو الممّػػةم لػػف ُيسػػّ ب أّي قػػالؼم ولكػػف اسػػت

االقػتالؼم ويكػػوف  اع ػػًا عمػػى الّتفريػػؽ والّتعػػتيت والّت عػػيضم لتضػػطرب وحػػدة الكممػػةم 
 ]مترجـ[  ... ويتزلزؿ  ّياف عريعة ا ويضمحّؿ ديف ا م 

 
 ؿ



 

الكاممػػة إلبػػداؿ أو إبطػػاؿ مػػا سػػبؽ أف  الّسػػمطة –بصػػريح نػػّص الكتػػاب  –ولبيػػت العػػدؿ األعظػػـ 
عنصػرًا هامػًا مػف  البهػائ ّ  الّتشػريلُيكسػب  الّػذيروؼ واألحواؿ، األمر الظّ سّنت  هيئت ، تبعًا لتغّير 

إلغػػػا  أو تغييػػػر أّي حكػػػـ مػػػف األحكػػػاـ الّصػػػريحة فػػػ   المرونػػػة.  ولكػػػف ال يممػػػؾ بيػػػت العػػػدؿ حػػػؽّ 
الكتاب.  ومف المحّقؽ أّف مف بيف أحكاـ الكتاب األقدس ما ُشّرع سمفًا لتنظيـ مجتمل سيظهر إلو 

ة أيضػػػًا البهائّيػػػ ريعةالّشػػػأف يكػػػوف تطبيػػػؽ  بهػػػا  اهللدريج، وقػػػد أمػػػر حضػػػرة التّػػػالوجػػػود مسػػػتقباًل ب
 دريج:التّ ب

مػف   ػدَّ   م ا ة الحيتاف لو هـ يعرلوفم ولكف ال الّّاس كَمَ ؿ ال حرم و َمَ ؿ أوامر ا     
ضػعاؼم و مّتػأى عػف المقصػود األساسػّيم ويجػب  الّّػاسأك ر ... الحكمة لي إعمالها

ال يحػػدث مػػا يسػػّ ب االضػػطراب والّّفػػاؽ وارتفػػاع  حتّػػىاألحػػواؿ  مراعػػاة الحكمػػة لػػي كػػؿّ 
 الّّػاسوأحػاط لضػمه العػالميف.  يّ غػي هدايػة  ُّعاؽ الغالميف.  قد سػ قت رحمتػه العػالـ

 المح ػػة والّسػػماح إلػػى  حػػر المعػػاّيم والكتػػاب األقػػدس ّفسػػه قيػػر عػػاهد عمػػى رحمػػة 
 ]مترجـ[ ... ا 

 
فػػ   المركزّيػة انّيػةالّروحإلػو أحػد المحافػػؿ  اهللولػّ  أمػػر ؿ بتوجيػػ  حضػرة بيػاف ُمرَسػ تنػاوؿ

 ـ فذكر أّف:دّرج ف  تطبيؽ األحكاالتّ فكرة  ـ1935عاـ 
 األحكاـ المّّزلة لي الكتاب األقدس متى كاف اّت اعها     

 
 ـ



 

لرد  هالّيم  ممكًّام وال تعارض  يّها و يف القواّيف الوضعّية لم الدم هي ممزمة لكؿّ 
والغرب عمى الّسواء.  وعمى  رؽالعّ هيلة  هالّيةم عمى وجه اإلطالؽم لي  وكؿّ 

األحكاـ ممزمة وواج ة االّت اع لي الوقت الحاضر ... ضيف جميعًا أف يعت روا  عال هاليّ 
 صورة مطمقةم و عضها اآلقر قد ُسّف مقّدمًا ليّاسب أحواؿ مجتما مقّدر له أف يظهر 

وأّما ما لـ يرد له ّّص لي الكتاب ... تسود اآلف اّلتيمستق اًل مف حالة الفوضى 
جاء  ها  اّلتيضيها تط يؽ األحكاـ يقت اّلتياألقدسم  اإلضالة إلى الّتفاصيؿ والفرعّيات 

م ليقتّص  وضعها  يت العدؿ األعظـ.  ويمكف لهذه الهيلة المجّممة أف  هاء ا حضرة 
.  وكذلؾ  هاء ا ُتكّمؿم دوف أف ُت طؿ أو ُتعّدؿم  أّي وجه مف الوجوهم ما أّزله حضرة 

الممزمة ألحكاـ مف القّوة  –عمى أّي ّحو كاف  –ا  أف يّقص ولّي أمر ال حّؽ ل
الكتاب األقدسم لضاًل عف إلغاء ما أّزؿ لي كتاب عمى هذا القدر مف األصالة 

 ]مترجـ[   .قديسوالتّ 
 

 حتّػو أّنػ فػذكر  ريعةالّشػدّرج ف  تطبيؽ التّ ف  أحد ألواح  إلو هذا  بها  اهللوأشار حضرة 
ا يجػدر  فػ  إيػراف.  ومّمػاهلل أحّبػا بعد نزوؿ الكتاب األقػدس أمسػؾ حضػرت  فتػرة عػف إرسػال  إلػو 

  اإلنجميزّية رجمةالتّ ذكرن أّف بيت العدؿ األعظـ قد تكّرـ ف باف ف  مقّدمة 
 

 ف



 

أّف نشر هذا الكتاب ال ُيعّجؿ بتنفيذ أحكاـ  –قديـ ورد معظمها ف  هذا التّ  اّلت و  –لمكتاب األقدس 
ـّ إبػػالغ جديػػدة غيػػر تمػػؾ األحكػػاـ واجبػػة االتّبػػاع فػػ  الوقػػت الحاضػػر، وعنػػدما  يحػػيف الوقػػت، سػػيت

 يمـز اتّباعها، مل تزويدهـ ب ّي توجي  أو تشريل الـز لتطبيقها. اّلت ة اهلل باألحكاـ اإلضافيّ  أحّبا 
 

جا ت كثير مف أحكاـ الكتاب األقدس ف  صيغة المذّكر، ولكف الواضح مف بياف حضرة 
 –ؿ فػ  عالقتػ  بػامرأة ينطبػؽ أيضػًا يسػري عمػو الّرجػ اّلذيف  هذا المورد أّف الحكـ  اهللولّ  أمر 

إذا تبػػّيف اسػػتحالة ذلػػؾ.  إاّل  عمػػو المػػرأة فػػ  عالقتهػػا بالّرجػػؿ، –مػػل مػػا يقتضػػي  الحػػاؿ مػػف تغييػػر 
 – أّنػػ  اهللولػػّ  أمػػر واج مػػف امػػرأة أبيػػ ، وبػػّيف حضػػرة الػػزّ فمػػثاًل: حػػّرـ الكتػػاب األقػػدس عمػػو االبػػف 

ها.  يؤّدي هػذا الفهػـ لمضػموف األحكػاـ إلػو  ثػار بالغػة ال يحّؿ لمبنت االقتراف بزوج أمّ  –بالقياس 
 الػّديفمػف المبػادئ األساسػية فػ   الّرجػاؿو  الّنسػا إذا أخػذنا فػ  االعتبػار أّف المسػاواة بػيف  هّمّيػةاأل

إّف   ال ينبغػػػ  أف يغيػػب عػػػف األذهػػػاف عنػػػد دراسػػة أحكػػػاـ الكتػػػاب األقػػػدس. الّػػػذي، األمػػػر البهػػائ ّ 
ف  بعض الخصائص والوظائؼ العضوّية واقل ِخمقّ  ال مفّر من ، وهو  اختالؼ الّرجؿ عف المرأة

ما يجعؿ لهما دورْيف متكاممْيف ف  كثير مف جوانػب الحيػاة، ولكػف ال يجػوز أف نغفػؿ عػف الحقيقػة 
قػػد ور البػػديل:  الػػدّ ّف فػػ  هػػذا إفػػ  هػػذا الّصػػدد، بقولػػ   عبػػد البهػػا نّبػػ  إليهػػا حضػػرة  اّلتػػ  الهاّمػػة

 ]مترجـ[  .لي مواقا جزلّيةإاّل  ة الوجوهممف كالّ  الّّساءو  الّرجاؿة  يف ُأعمّت المساوا
 

 س



 

، ةالّسابق الّسماوّيةيربط الكتاب األقدس بالكتب  اّلذيلقد سبقت اإلشارة إلو الوثاؽ المتيف   
ُأنزلت في  أحكاـ شريعة حضرة الباب.   اّلذيدؽ ذلؾ بوج  خاّص عمو رابطت  بكتاب البياف، ويص
هػػذن العػػروة الوثيقػػة كمػػا َيبػػيف مػػف  اهللولػػّ  أمػػر وّضػػحت المراسػػالت المحػػّررة بتوجيػػ  حضػػرة وقػػد 

 :التّاليةالمقتطفات 
كػديف واحػد عػامؿ لػدعوة حضػرة ال ػابم  ال هاليّ  الّديفيرى حضرة عوقي ألّدي أّف     

 .  ومػا هػاء ا لال يجوز لصؿ رسػالته عػف رسػالة حضػرة ... عميه التّأكيدأمر يّ غي 
حضػرة ال ػاب  أّف أحكاـ كتاب ال يػاف قػد ّسػقتها أحكػاـ الكتػاب األقػدسم لكػف ّظػرًا ألفّ 

  هػاء ا ّػا ّعت ػر دورتػه ودورة حضػرة م لإّّ  هػاء ا أعمف ّفسه م ّعرًا  ظهور حضػرة 
 .حؽهور الالّ مقّدمة لمظّ  الّسا ؽ الّظهور م ا ة أمر واحدم ل

 
ه مؤّقتة ومّوطة  ق وؿ مف يظهر  عػدهم لهػذا لقد ذكر حضرة ال اب أّف أحكاـ عريعت   

م وعػػّدؿ مّهػػا  عضػػًا آقػػرم  ال يػػاف لػػي الكتػػاب  عضػػًا مػػف أحكػػاـ   هػػاء ا  ّ ػػت حضػػرة 
 ]مترجـ[     .وّّحى الك ير مّها جاّ اً 

 
نزؿ كتاب البياف ف  وقت يقارب منتصؼ زماف بعثة حضرة الباب، ونزؿ الكتاب األقدس 

جمّػػ  فػػ  سػػجف  سػػيان  ػػاؿ  عػػد قرابػػة عشػػريف عامػػًا مػػف بػػد  التّ ، أي بـ1873فػػ  غضػػوف عػػاـ 
 بطهراف.

 
 ع



 

 
إلػو  اهللولػّ  أمػر ولـ يكف الكتاب األقدس  خر ما نزؿ مف سما  الوح ، فقػد نػّون حضػرة 

 األلواح المباركة المنّزلة مف بعدن بقول :
ّما كاّػت مهػاـ و ي –إتماـ أصوؿ عريعته لي الكتاب األقدس   هاء ا أْتَ َا حضرة     

ُتعت ر مف صميـ  اّلتيعاليـ التّ  إعالف طالفة مف الم ادئ و  –رسالته تقترب مف قتامها 
ّزلػت  اّلتػيم وتفصػيؿ وعػرح  عػض األحكػاـ إعالّهاس ؽ  اّلتيدعوتهم وتأكيد الحقالؽ 

ضالة أوامر لرعّية مكّممػة ألحكػاـ  لي الكتابم واإلق ار عف ّ وءات وتحذيرات جديدةم وا 
 ّيػاـاأل حتّػىاستمّر تّزيمهػا  اّلتيب األقدسم وتدويف ذلؾ كّمه لي عديد مف األلواح الكتا

 ]مترجـ[   ... الّدّيااألقيرة مف حياته الّطاهرة لي هذه 
 

حقػػػة لنػػػزوؿ الكتػػػاب المباركػػػة الالّ  الّنصػػػوصكانػػػت رسػػػالة  سػػػؤاؿ وجػػػواب  مػػػف بػػػيف هػػػذن 
كمػػا جمعهػػا ورتّبهػػا أبػػرز كتّػػاب الػػوح  األقػػدس وَحػػَوْت تفصػػيؿ بعػػض أحكامػػ ، وشػػرح مضػػمونها، 

ممحقػًا  الّرسػالةفػ  رّدن عمػو أسػئمة المستفسػريف، وُتعػّد تمػؾ  بها  اهللزيف المقّربيف مف بياف حضرة 
ائفػػة األخػػرى مػػف األلػػواح المشػػار إليهػػا فقػػد ُنشػػر أهّمهػػا فػػ  ال نظيػػر لػػ  لمكتػػاب األقػػدس.  أّمػػا الطّ 

 نّزلت بعد الكتاب األقدس . بها  اهللرة بعنواف  مجموعة مف ألواح حض ـ1978عاـ 
 

بترسػػاؿ نسػخ مخطوطػػة منػػ   بهػا  اهللوبعػد بضػػل سػنوات مػػف تنزيػؿ الكتػػاب، أمػر حضػػرة 
 ا  اهلل ف  إيراف.  وف  ختاـ إلو أحبّ 
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( عمػػو وجػػ  الّتحديػػد، هّيػػ  حضػػرت  لطبػػل ـ1891–1891/ه1318حياتػػ  الطّػػاهرة، وخػػالؿ عػػاـ )
 بومباي.الكتاب األقدس ف  مدينة 

 
، وال يفػػوت القػػارئ مػػا ينطػػوي عميػػ  اختيػػار العربّيػػة الّمغػػةلقػػد ُأنػػزؿ الكتػػاب األقػػدس كػػاماًل ب

ـّ الكتػاب لشػريعت ،  اّلتػ  الّصالةالعربّ  ليكوف لغة  الّمساف بها  اهللحضرة  أمػر بهػا، ولغػة تنزيػؿ أ
لػـ تكػف لغػة  العربّيػةمػل أّف المقبمػة  عالمّيػةرسػ  قواعػد َنْظػـ الحضػارة الت اّلت ولغة أصوؿ أحكام  

وفػػ  مقػػّدمتها الكتػػاب  –قومػػ .  ورغػػـ أّف حضػػرت  لػػـ يتعّممهػػا عمػػو يػػد أحػػد، تشػػهد  ثػػارن المباركػػة 
عمو مدى تمّكن  منها، وهيمنت  عميها، وضالعت  فيها.  ولـ يكتِؼ حضرت  بتمّمؾ  –األقدس ذات  

ة طابعػػػ ، ولفظػػػ  لمػػػ لوؼ بروحانّيػػػزمامهػػػا فحسػػػب، بػػػؿ جػػػا  أسػػػموب  فيهػػػا متمّيػػػزًا عػػػف الجػػػاري وا
 الّمغػةجديد، وقد فّضؿ حضرت  اسػتعماؿ الّسمس، وبالغت  الممتنعة، دوف أف يخمو مف اإلبداع والتّ 

يقتضػػ  عػػػرض  اّلتػػ فػػ  الكثػػرة الغالبػػة مػػف  ثػػارن، واستحسػػنها بوجػػ  خػػاص فػػ  األلػػواح  العربّيػػة
يتحػّدث بهػا البشػر  عالمّيػةاختيارهػا كمغػة  عبيػر، كمػا حّبػذمطالبها األساسّية عمؽ المعنػو ودقّػة التّ 

 جميعًا.
 

ُأنػزؿ بهػا،  اّلتػ  الّمغػةا ال شّؾ في  أّف نشر هذا الكتاب المقّدس عمػو نطػاؽ عػالمّ ، بوممّ 
ال  لصػػعود صػػاحب ، هػػو حػػدث هػػاـّ  ّوؿاألتُػػرجـ إليهػػا، فػػ  زمػػف يقػػارب نهايػػة القػػرف  اّلتػػ غػػات والمّ 

ة والجماعّيػ الفردّيػةأف ُيسػفر عػف  ثػار بعيػدة المػدى فػ  حياتنػا  بػدّ  نظير ل  ف  تػاريخ األديػاف، وال
 عمو الّسوا .

 
 ص



 

لقػػػػد تػػػػرّدى عالمنػػػػا الحاضػػػػر فػػػػ  األعمػػػػاؽ الّسػػػػحيقة المظممػػػػة لعصػػػػر تغّيػػػػرت فيػػػػ  القػػػػيـ   
فػ  منحنيػات تاريخهػا المضػطرب.   البشػرّيةمػا عرفتػ   والموازيف تغّيرًا جوهرّيًا عمػو نحػو يفػوؽ كػؿّ 

يًا تحػدّ  –مػف أّي أّمػة كػانوا، وًالػو أّي عػرؽ انتمػوا، وبػ ّي ديػف دانػوا  –العػالـ اليػوـ وتواج  شعوب 
هػػو اليػػـو فػػ   –مهمػػا كانػػت أهمّيتػػ  فػػ  الماضػػ   –شػػّبث بػػ ّي وال  محػػدود التّ صػػارخًا العتبػػار 

حاد مف عمو األرض، والّنظػر إلػو المصػالح الحيوّيػة لمبشػرّية ؿ ف  اتّ مرتبة تالية لش ف أعظـ يتمثّ 
القػدرة  فّ إال محػيص عنهػا اليػوـ:  اّلتػ ك سرة مترابطة.  هذا ما يممي  منطػؽ إدراؾ متزايػد لمحقيقػة 

ة األمػػػـ، والّسػػػع  لتحقيػػػؽ سػػػعادة البشػػػر وأمػػػنهـ، تواجػػػ  كافّػػػ اّلتػػػ عمػػػو مواجهػػػة المشػػػاكؿ الكػػػ دا  
نػػػًا بػػػ ّف ى عمػػػو نطػػػاؽ عػػػالمّ ، إيماعوب المختمفػػػة، وتوحيػػػد الػػػّرؤ الّشػػػأصػػػبحا رهنػػػًا بتضػػػافر جهػػػود 

منػذ مػا يزيػد  بهػا  اهللواهد كّمها تؤّكػد مػا أعمنػ  حضػرة الشّ األرض ُخمقت وطنًا لبن   دـ جميعًا.  و 
 ]مترجـ[  .ال يمكف تحقيؽ إصالح العالـ وراحة األمـ إاّل  االّتحاد واالّتفاؽعمو قرف:  

 
قيػػؽ هػػذن ويحػػدونا األمػػؿ أف يكػػوف فػػ  إعػػادة نشػػر الكتػػاب األقػػدس هػػذا حػػافٌز جديػػٌد لتح

 بيؿ.السّ ، وفاتحة لبعث روحانّ  يشمؿ العالـ ب سرن، ويهدي  سوا  عالمّيةالّرؤية ال
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 وصؼ الكتاب األقدس
 ّوؿاأل البهائ ّ ف  ت ريخ  القرف  اهللولّ  أمر بقمـ حضرة 
 God Passes Byترجـ مف كتاب م

 
 –ضػح فيمػا بعػد كمػا اتّ  –فريدًا ف  روعت  وجالل ، ومل ذلؾ لـ يكف  أمر اهللكاف إعالف 

وهػػو مػػا يمكػػف أف  – الّظهػػورسػػوى تمهيػػد لفػػيض أعظػػـ تجمّػػت فيػػ  القػػدرة الخاّلقػػة لصػػاحب هػػذا 
سػػبؽ أف ألمػػح إليػػ   لّػػذياأال وهػػو تنزيػػؿ الكتػػاب األقػػدس  –أبػػرز أثػػر مػػف  ثػػار دورتػػ   عتبػػر بحػػؽّ يُ 

هػوتّ   وصػفها  يوحّنػا الالّ  اّلتػ بػّ ، و تنّب  بها  إشػعيا   النّ  اّلت  ريعةالشّ كتاب اإليقاف، فهو مصدر 
المديّػة  ، و الّّػاسمسكف ا  مػا ا   ّنهػوب ، األرض الجديدة ، و الجديدة الّسماءا   ّنهف  رؤيان ب
سػػتبقو  يالّػػذ .  ذلػػؾ الكتػػاب الّسػػماءازلػػة مػػف لّّ أورعػػميـ الجديػػدة ا ، و العػػروس ، و المقّدسػػة

سيسػود نظامػ  الكوكػب األرضػّ  ب سػرن كتػاب  الّػذيعػف ألػؼ سػنة، و  ما ال يقؿّ  وأحكام  سارية إل
ـّ الكتػػاب لدورتػػ ، ودسػػتور بهػػا  اهللجػػدير بػػ ف ُيعتبػػر بحػػّؽ أعظػػـ مػػا فػػاض بػػ  إلهػػاـ حضػػرة  ، وأ

 نظام  العالمّ  الجديد.

 
إلػػو بيػػت  عػػودة خّمػػار  حػػوال  عػػاـ  بهػػا  اهللس عقػػب انتقػػاؿ حضػػرة أنػػزؿ الكتػػاب األقػػد

مػػف  كػػؿّ عاناهػػا ممػػا اقترفػػ   اّلتػػ دائد الّشػػمػػا يػػزاؿ محاطػػًا ب بهػػا  اهلل، بينمػػا كػػاف حضػػرة ـ1873
 بفضؿ ما يمقي  ف  –أعدائ  والمنتسبيف المزعوميف لدين .  ويقؼ هذا الّسفر الجميؿ 

 
 ر



 

ـّ الّروع مف مبادئ، وما ي مر ب   مف نظـ إدارّية، وما يسندن إلو مركز العهد والميثاؽ مف مها
رر البديعة ظير، وكنزًا زاخرًا بالدّ ف  العالـ سفرًا منعدـ النّ  المقّدسةيقؼ بيف الكتب  –ات وليّ ومسؤ 
جا ت خموًا مف كممات  اّلت  المقّدسة.  فخالفًا لمعهد القديـ وما سبق  مف الكتب الّظهورلهذا 

وع المسيح نهجًا ـ كمماتها القميمة المنسوبة إلو يسلـ تقدّ  اّلت فسهـ، وخالفًا لأناجيؿ سؿ أنالرّ 
ؽ باألحكاـ مل صراحت  فيما يتعمّ  اّلذيخالفًا لمقر ف  حّتووف دين  مستقباًل، و واضحًا لتصريؼ شئ

خالفًا  –ة مت ف  موضوع الخالفة مل أهّمّيت  البالغسّنها رسوؿ اهلل، التـز الصّ  اّلت واألوامر 
الكتاب األقدس المنّزؿ مف بدايت  إلو نهايت  بكممات المظهر  فتفّ  –ها كمّ  المقّدسةلهذن الكتب 

يجب أف يشّيد عميها صرح  اّلت ة نفس  لـ يحفظ لأجياؿ القادمة األحكاـ واألوامر األساسيّ  اإلله ّ 
أسندها إلو خميفت   اّلت  يرالتّفسة وليّ عالوة عمو مسؤ  –المقبؿ فحسب، بؿ نّص  نظام  العالم ّ 

بها وحدها يمكف الحفاظ عمو وحدة شريعت  الغّرا   اّلت  رورّيةالضّ ظـ والهيئات عمو النّ  –
 وتماسكها.

 
ؼ بػػيف قمػػوب ّياف، والمخمّػػص، والمؤلّػػالػػدّ المقبمػػة هػػذا، أعمػػف  عالمّيػػةفػػ  دسػػتور الحضػػارة ال

ّّػػالبشػػر، والمشػػّرع ألحكػػاـ اهلل، مجػػ       إلػػو ممػػوؾ األرض وسػػالطينها، وأسػػماهـ اموس األك ػػرال
قصػد لالسػتيال  عمػو ممػالكهـ، واخػتّص نفسػ    ، ونفػو أيّ مالؾ الممػوؾ ، ونادى نفسػ   المماليؾ 

ف  العالـ مػف أف يقيسػوا كتػاب اهلل بمػا لػديهـ مػف مػوازيف، وأّكػد  الّديفبقموب عبادن، وحّذر رؤسا  
 أّف 

 
 ش



 

 ، وحػّدد وظائفػ ، وعػّيف  يت العػدؿ ، وأمر في  بت سػيس  مؽ يف الق قسطاس الحؽّ كتاب اهلل هو  
مركز  ، ونّون بمف سيصبح  الّرحمفأمّاء  ، و وكالء ا  ، و رجاؿ العدؿمواردن، وسّمو أعضا ن  

، وأشػػار ضػػمنًا إلػػو نظػػاـ واليػػة األمػػر، وشػػهد المقّدسػػة ، وخّولػػ  حػػّؽ تفسػػير  ثػػارن العهػػد والمي ػػاؽ
 ، وأباف العصمة الك رى، وأعمف أف لممظهر اإللهّ   سيحّقق  نظام  العالم ّ  اّلذيبالّتغيير الجذرّي 

فات المالزمػة لمػف يبعثػ  اهلل، وال يشػارك  فيهػا غيػرن، وأّكػد اسػتحالة هذن العصمة هػ  مػف الّصػ أفّ 
 مج   مبعوث إلهّ   خر قبؿ انقضا  ما ال يقّؿ عف ألؼ سنة.

 
تػ ، ورفػل حكػـ وـ ومدّ د وقػت الّصػ، وحػدّ الةالّصػوعالوة عمو ذلؾ، فرض ف  هػذا الكتػاب 

، وعّيف القبمة، وسّف حقوؽ اهلل، وشّرع أحكػاـ المواريػث، وأمػر المّيتجماعة إاّل ف  صالة  الّصالة
الهػػا ، وألغػػو نظػػاـ  أّيػػاـة و البهائّيػػواألعيػػاد  عشػػرّية الّتسػػل الّضػػيافةبتنشػػا  مشػػارؽ األذكػػار، وثّبػػت 

سػّوؿ والّرهبنػة والّتكفيػر عػف الخطايػا وصػعود المنػابر ات الّشػاقة والتّ ياضػّؽ والرّ الػرّ الكهنوت، وحػّرـ 
واكػػػؿ كاسػػػؿ والتّ وجػػػات، وأوصػػػو بػػػالّرفؽ بػػػالحيواف، ونهػػػو عػػػف التّ الزّ وتقبيػػػؿ األيػػػدي، ومنػػػل تعػػػّدد 
، وحّرـ القمػار وتعػاط  األفيػوف والخمػر وغيػرن مػف المسػكرات، الّطالؽوالغيبة واالفترا ، واستهجف 

واج وعػػػّيف شػػػروط  الػػػزّ  أهّمّيػػػةرقة، وأبػػػرز لقتػػػؿ العمػػػد وًاحػػػراؽ البيػػػوت والّزنػػػا والّسػػػوحػػػّدد عقوبػػػة ا
ة، وأوجب االشتغاؿ بحرفة أو مهنة، ورفل قدر االشتغاؿ ب حدهما إلو مرتبة العبادة، وأّكػد األساسيّ 

 كؿّ ضرورة تعميـ األطفاؿ، وكّمؼ 
 

 ت



 

 شخص بكتابة وصّية، وأوجب ضرورة طاعة الحكومة.

 
 حالّروْ أتباع  ليعاشػروا أهػؿ جميػل األديػاف بػ بها  اهللب هذن األحكاـ، دعا حضرة إلو جان

، وأمػػػرهـ الّنػػػزاعوالفتنػػػة والغػػػرور والجػػػداؿ و  الّتعّصػػػبيحػػػاف دوف تفرقػػػة أو تمييػػػز، وحػػػّذرهـ مػػػف والر  
لوفػػػا  ودماثػػػة الخمػػػؽ والكػػػـر وا الثّقػػػةالمطمػػػؽ والعفّػػػة الخالصػػػة والجػػػدارة ب الّصػػػدؽالتّامػػػة و  الّنظافػػػةب
وأهػاب  ، األركػاف لم ػدف  و كاألصػا ا لػي اليػدوالعدؿ واإلنصاؼ، وأوصػاهـ بػ ف يكونػوا   الّصبرو 

فقد أسهب ف  بياف عػدـ  بهـ أف ينهضوا لخدمة أمرن، ووعدهـ بنصرن المبيف.  وفضاًل عمو ذلؾ،
وحػّذرهـ مغّبػة  الحقّػة هػ  فػ  امتثػاؿ اإلنسػاف ألوامػر اهلل، الحّرّيػةوف البشر، وأعمف أف استقرار شئ

  عرلػػاف معػػرؽ الػػوحيالّتهػػاوف فػػ  العمػػؿ ب حكامػػ  وحػػدودن، وفػػرض الػػواجبيف المتالزمػػيف: أّي  
  .لف يق ؿ أحدهما دوف اآلقرما معًا  أّنه ، مؤّكدًا ما أمر  ه مف لدى المقصودباع  واتّ 

 
ة ليغتنمػػػوا ّيػػػة األمريكات القػػػارّ ههػػػا إلػػػو رؤسػػػا  جمهورّيػػػوجّ  اّلتػػػ  ف خطيػػػرة الّشػػػ الػػػّدعوة إفّ 

هػ  إلػو أعضػا  المجػالس وجّ  الّػذيدا  الفرصة المتاحة لهـ ف  يوـ اهلل ويناصروا أمػر العػدؿ، والّنػ
ـ بعثػ  إلػو ويمهمػ الّػذيفاؽ عمو لسػاف وخػّط عمػومّييف، واإلنػذار ة ف  العالـ يحّثهـ عمو االتّ يابيّ النّ 
مسػا، وًاشػارت  إلػو النّ  إمبراطػورسوا جوزيػؼ ه  إلو فرانوجّ  اّلذيـو الث، والمّ قاهر نابميوف الثّ  ّوؿاأل

نة، افػ  اهسػت اسػتقرّ  الّػذي  الّظمػـ لكرسػيّ  ، وًادانتػ   يفلعواطئ ّهػر الػرّ حنيف برليف ف  خطابػ   
 دائد المقّدر أف تنزؿ   والشّ ةالّظاهر زيّتها ونبو ت  بزواؿ  

 
 ث



 

اهلل قػد اختارهػا  دًا أفّ مؤّكػ – الطّػا أرض  –واسو بهػا مسػقط رأسػ   اّلت شجيل ب همها، وعبارات التّ 
  تمجيػػدًا لػػرّبهـ العمػػّ  صػػوت رجػػاؿ مػػف قراسػػاف ، ونبو تػػ  بارتفػػاع  مطمػػا لػػرح العػػالميفلتكػػوف  

هـ   فػ  كرمػاف يمّجػدوف ذكػرن، وأخيػرًا ت كيػدن الّشػديدعػي  ػأٍس لػأو المتعاؿ، ووعُدن بظهػور رجػاؿ  
 –  سيغفر ل  مظالمػ  إف تػاب وأنػاب ور الكريـالغفاهلل   ألٍخ غادر سّبب ل  الكثير مف اهالـ ب فّ 

قسػػطاس  ، و حمػػة  ػػيف ال رّيػػةلػػرات الرّ ذلػػؾ أضػػاؼ غػػزارًة إلػػو فحػػوى كتػػاب أسػػمان منّزلػػ    كػػؿّ 
  .محيي ال عر ، و األقـو الّصراط ، و الهدى  يف الورى

 

ئيس لػػػذلؾ الكتػػػاب تشػػػّكؿ الموضػػػوع الػػػرّ  اّلتػػػ الحػػػدود واألحكػػػاـ  بهػػػا  اهللوصػػػؼ حضػػػرة 
 ب األعظػـ الّسػ ، و أ مػار عػجرته ، و العػروة الػو قى ، و روح الحيواف لمف لػي اإلمكػافنها  بكو 

  مفػػاتير رحمتػػه ، و َعػػْرؼ قميصػػه ، و مصػػ اح الحكمػػة والفػػالح ، و لػػّظـ العػػالـ وحفػػظ األمػػـ
ّّاهػا  ػأّجـ األوامػر والّّػواهي إفّ ة.  وشهد لذلؾ الكتاب بقول :  لمبريّ  كمػا  .  الكتػاب هػو سػماء زّي

 تفضؿ أيضًا بقول :
ر ليما ّّزؿ ليه مف آيات ا  المقتدر العزيز المقتػارم قػؿ يػا طو ى لمف يقرأه ويتفكّ     

 ّّػهإالعقػوؿ واأللكػارم  هسميـ ... لعمػري قػد ّػّزؿ عمػى عػأف يتحّيػر مّػقـو قذوه  يد التّ 
  .الّسمواتلمف لي األرضيف و  الّرحمفلحّجة العظمى لمورى و رهاف 

 
 خ



 

 ّضؿ مّرة أخرى بقول  ف  ش ف أحكام :ويتف
"طو ى لذالقٍة يجد حالوتهام ولذي  صٍر يعرؼ ما ليهام ولذي قمػٍب يّطمػا  رموزهػا وأسػرارهام    

 تا  يرتعد ظهر الكالـ مف عظمة ما ّّزؿ واإلعارات المقّّعة لعّدة ظهورها".
 ويتفّضؿ ف  مكاف  خر بقول :

اذ ػػًا وجامعػػًا لجميػػا الّعػػرالا اإللهّيػػة.  طػػو ى لمقػػارليف    حيػػث جػػاء ج "ّػػّزؿ الكتػػاب األقػػدس   
طػػو ى لمعػػارليف   طػػو ى لممتفّكػػريف   طػػو ى لممتفّرسػػيف   لقػػد ّػػّزؿ  اّ سػػاط وعػػموؿ واّتسػػاع 
 حيث أحاط  الّّاس أجمعيف مف ق ػؿ إق ػالهـ عميػه.  سػوؼ يظهػر لػي األرض سػمطاّه وّفػوذه 

 )مترجـ(  واقتداره".
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 الكتاب األقدس



 

 وفـ عمى ما كاف وما يكاك سمه الح
 

 ّوؿ مػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػب اهلل عمػػػػػػػػػو العبػػػػػػػػػاد عرفػػػػػػػػػاف اف ا (1)
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػرن الّػػػػػػػػػػػػػػػػػذي كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف امشػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ وحيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ومطمػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 مػػػػػػػػػر والخمػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػاز االمقػػػػػػػػػاـ نفسػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػالـ 
 ّنػػػػػػػػػػػػ  االخيػػػػػػػػػػػػر والّػػػػػػػػػػػػذي منػػػػػػػػػػػػل  بػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػاز بكػػػػػػػػػػػػؿّ 

  عمػػػػػػػػػاؿاال الؿ ولػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػ ت  بكػػػػػػػػػؿّ هػػػػػػػػػؿ الّضػػػػػػػػػامػػػػػػػػػف 
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 عمو الفؽ ااالفزتـ بهذا المقاـ االسنو و ذا ا
 مر ب  مف اف يتّبل ما انفس  ينبغ  لكؿّ 

 حدهما اال يقبؿ  ّنهما معاً لدى المقصود ال
 لهاـخر هذا ما حكـ ب  مطمل االدوف اال

 هلل يروف حدود ائر مف ابص اوتو ااّلذيف  فّ ا  (2)
 عظـ لنظـ العالـ وحفظ الابب لسّ اهلل ا

  ّن  مف همج رعاعامـ واّلذي غفؿ اال
 فس لنّ ات اكـ بكسر حدودامرنا انّ ا
 ّن  اعمو رقـ مف القمـ اال ام لهوى الاو 

 قد  فامكالاف   ف لمفالحيو الروح 
 جت اه اف بمالبيالحكمة و اجت بحور ام

  لبابالاول  ا اي اغتنمو الّرحمف انسمة 
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرناو اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف نكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اف ا
 هػػػػػػػػػػػػػػػؿ اولئػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف ابهـ اعقػػػػػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػػػػػو  اونكصػػػػػػػػػػػػػػػو 

  مػػػػػػػػػػأ ايػػػػػػػػػػ  (3  )ؿالمتعػػػػػػػػػػالغنػػػػػػػػػػّ  اى ؿ لػػػػػػػػػػداللّضػػػػػػػػػػا
 يت  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو ا فّ ا اعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ارض الا

 تيح رحمتػػػػػػػػػػػػ  لبرّيتػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػذلؾ ادي ومفػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػػػ
   مشػػػػػػػػػػػػػّية رّبكػػػػػػػػػػػػػـ مالػػػػػػػػػػػػػؾ آمػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػمالانػػػػػػػػػػػػػّزؿ 

 ف الّػػػػػػػػػػذي البيػػػػػػػػػػاوة حػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػالالػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػد  فاديػػػػػػػػػػالا
 ظهػػػػػػر مػػػػػػف فػػػػػػـ مشػػػػػػّية الػػػػػػّرحمف لينفػػػػػػؽ مػػػػػػا عنػػػػػػدن ولػػػػػػو 

 مػػػػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػػػػف ائف األرض كّمهػػػػػػػػػػػػػا ليثبػػػػػػػػػػػػت  يكػػػػػػػػػػػػوف خػػػػػػػػػػػػػز 
 لطػػػػػػػػػػاؼفػػػػػػػػػػؽ العنايػػػػػػػػػػة واالاوامػػػػػػػػػػرن المشػػػػػػػػػػرقة مػػػػػػػػػػف ا
 قػػػػػػػؿ مػػػػػػػف حػػػػػػػدودي يمػػػػػػػّر عػػػػػػػرؼ قميصػػػػػػػ  وبهػػػػػػػا  (4)

  تػػػػػػػػػػػػالؿعػػػػػػػػػػػػالـ الّنصػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػنف واالاتنصػػػػػػػػػػػػب 
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرت  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروت 
 ف اعممػػػػػػػػػػػػػػػػوا حػػػػػػػػػػػػػػػػدودي البرّيتػػػػػػػػػػػػػػػػ   عظمتػػػػػػػػػػػػػػػػ  مخاطبػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 لحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػب وجػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  حّبػػػػػػػػػػػػػػػػػًا لجمػػػػػػػػػػػػػػػػػال  طػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المحبػػػػػػػػػػػػػػػػػوب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػػذن الكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الّ 

 منهػػػػػػػػػػػػػػا نفحػػػػػػػػػػػػػػات الفضػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػ ف ال توصػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب رحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارباال
 ّنػػػػػػػػػػػػػػ  يطػػػػػػػػػػػػػػوؼ الطػػػػػػػػػػػػػػاؼ يػػػػػػػػػػػػػػادي االانصػػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػػف اال

 بػػػػػػػػػػػػػػػداعفػػػػػػػػػػػػػػػؽ االاف مػػػػػػػػػػػػػػػ وامػػػػػػػػػػػػػػػري المشػػػػػػػػػػػػػػػرقةاحػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 حكػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػؿ ّنػػػػػػػػػػػا نّزلنػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػـ االاال تحسػػػػػػػػػػػبّف  (5)

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابل احيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بفتحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الرّ 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة واالقتػػػػػػػػػػػػػػػػػدار يشػػػػػػػػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ 

 فكػػػػػػػػػػػارولػػػػػػػػػػػ  االاف قمػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػوح  تفّكػػػػػػػػػػػروا يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ
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 موة تسػػػػػػػػػػػػػل ركعػػػػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػيكـ الّصػػػػػػػػػػػػػػ ( 6)
 يػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػّزواؿ وفػػػػػػػػػػػػػػػػ  البكػػػػػػػػػػػػػػػػور هلل منػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ اال

 مػػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػػاب اخػػػػػػػػػػػرى اوعفونػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػّدة  صػػػػػػػػػػػاؿواال
 ردتػػػػػػػػػػػـ اذا او  مػػػػػػػػػػػر المقتػػػػػػػػػػػدر المختػػػػػػػػػػػارّنػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػو االااهلل 

 قػػػػػػػػػػػػػػدس المقػػػػػػػػػػػػػػاـ ولّػػػػػػػػػػػػػػوا وجػػػػػػػػػػػػػػوهكـ شػػػػػػػػػػػػػػطري االموة الّصػػػػػػػػػػػػػػ
 عمػػػػػػػػػػػػػو اال الّػػػػػػػػػػػػػذي جعمػػػػػػػػػػػػػ  اهلل مطػػػػػػػػػػػػػاؼ المػػػػػػػػػػػػػأ المقػػػػػػػػػػػػػّدس
 مػػػػػػػػر لمػػػػػػػػف فػػػػػػػػ    ومصػػػػػػػػدر االآئف البقػػػػػػػػ هػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػداومقبػػػػػػػػؿ 

 الحقيقػػػػػػػػة غػػػػػػػػروب شػػػػػػػػمس وعنػػػػػػػػد  رضػػػػػػػػيف والّسػػػػػػػػمواتاال
 ّنػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػو العزيػػػػػػػػػز اوالتّبيػػػػػػػػػاف المقػػػػػػػػػّر الّػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػّدرنان لكػػػػػػػػػـ 

 شػػػػػػرقت اذا امرن المبػػػػػػـر اؽ بػػػػػػشػػػػػػ   تحقّػػػػػػ كػػػػػػؿّ (7 )ـالعػػػػػػالّ 
 يتّبعوهػػػػػػػػػػا  فا حكػػػػػػػػػػاـ لكػػػػػػػػػػؿّ فػػػػػػػػػػؽ البيػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػمس االامػػػػػػػػػػف 

  ديػػػػػػػػػػاففئػػػػػػػػػػدة االامر تنفطػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػموات اولػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػ
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   ومػػػػػػػػػا آا شػػػػػػػػػ  وال يسػػػػػػػػػئؿ عّمػػػػػػػػػآّنػػػػػػػػػ  يفعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػا
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  لمحبػػػػػػػػػػػػػػػوب ومالػػػػػػػػػػػػػػػؾ احكػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػ  المحبػػػػػػػػػػػػػػػوب 

 ف الّػػػػػػػذي وجػػػػػػػد عػػػػػػػرؼ الػػػػػػػّرحمف وعػػػػػػػػرؼ ا االختػػػػػػػراع
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ بعينيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  امطمػػػػػػػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف االحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ االثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات هاـ الالّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وفػػػػػػػػػػػػاز بفصػػػػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػػػػاب قبػػػػػػػػػػػػؿاطػػػػػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػػػػػف 

 خػػػػػػرى طػػػػػػوبو افػػػػػػ  ورقػػػػػػة موة الّصػػػػػػقػػػػػػد فّصػػػػػػمنا  (8)
  مػػػػػػر بػػػػػػ  مػػػػػػف لػػػػػػدف مالػػػػػػؾ الّرقػػػػػػابالمػػػػػػف عمػػػػػػؿ بمػػػػػػا 

 تكبيػػػػػػػػػػػػرات  المّيػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػتّ صػػػػػػػػػػػػموة قػػػػػػػػػػػػد نّزلػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػ  
 والّػػػػػػػػػػػػػذي عنػػػػػػػػػػػػػدن عمػػػػػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػف اهلل منػػػػػػػػػػػػػزؿ اال

  الّ اف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ قبمهػػػػػػػػػػػػػػػػػا و ائػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػ   القر 
 ارّنػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػو العزيػػػػػػػػػػػػػػػز الغفّػػػػػػػػػػػػػػػاعفػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل عنػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 ال يبطػػػػػػػػػػؿ الّشػػػػػػػػػػعر صػػػػػػػػػػموتكـ وال مػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػف  (9)

 الػػػػػػػػػػػّروح مثػػػػػػػػػػػػؿ العظػػػػػػػػػػػػاـ وغيرهػػػػػػػػػػػا البسػػػػػػػػػػػػوا الّسػػػػػػػػػػػػّمور كمػػػػػػػػػػػػا 
 ّنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا نهػػػػػػػػػ  اتمبسػػػػػػػػوف الخػػػػػػػػػّز والّسػػػػػػػػنجاب ومػػػػػػػػػا دونهمػػػػػػػػا 

 ّنػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػو ا  آفػػػػػػػػػػ  الفرقػػػػػػػػػػاف ولكػػػػػػػػػػف اشػػػػػػػػػػتب  عمػػػػػػػػػػو العممػػػػػػػػػػ
 ـو والّصػػػموة الّصػػػقػػػد فػػػرض عمػػػيكـ (11 ) ـالعزيػػػز العػػػالّ 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اهلل رّبكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف اّوؿ البمػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ امػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 ف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ّولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاالئكـ آبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وربّ 

 و الهػػػػػػػػػػػػػـر عفػػػػػػػػػػػػػا اهلل انفسػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػعؼ مػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػرض 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػػو الغفػػػػػػػػػػػػػػػػور اعنػػػػػػػػػػػػػػػ  فضػػػػػػػػػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػدن 

 جود عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذف اهلل لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ
 شػػػػػػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػػػػػاهر ورفعنػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػ  حكػػػػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػػػػّد  كػػػػػػػػػػػػػػؿّ 

  نػػػػػػػػػػػػػػػػتـ ال تعممػػػػػػػػػػػػػػػػوفااهلل يعمػػػػػػػػػػػػػػػػـ و  فّ افػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
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 ات ذكر خمػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػرّ   يػػػػػػػػػػػػػػآمػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػ
 يشػػػػػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػػػػػ   ثػػػػػػػػػػػػػػػـّ طهػػػػػػػػػػػػػػػر طهػػػػػػػػػػػػػػػر االبسػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل اال

  بػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػولو العػػػػػػػػػػػالميفـ العمػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػ
 ّيػػػػػػػػػػػػػػاـ ّلتػػػػػػػػػػػػػػ  طالػػػػػػػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػػػػػػػا الّميػػػػػػػػػػػػػػال  واالا والبمػػػػػػػػػػػػػػداف

 اعات والمشػػػػػػػػػػػػػػاخص اّلتػػػػػػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػػػػػػا فميصػػػػػػػػػػػػػػّموا بالّسػػػػػػػػػػػػػػ
 الحكػػػػػػػػػػػػيـ ّنػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػو المبػػػػػػػػػػػػّيفاوقػػػػػػػػػػػػات اال تحػػػػػػػػػػػػّددت

 ذا ظهػػػػػػػرت ااهيػػػػػػػات صػػػػػػػموة قػػػػػػػد عفونػػػػػػػا عػػػػػػػنكـ  (11)
 ميل ّنػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػو الّسػػػػػػػػػػاوا اهلل بالعظمػػػػػػػػػػة واالقتػػػػػػػػػػدار اذكػػػػػػػػػػر 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػرى  قولػػػػػػػػػػػػػػػػوا العظمػػػػػػػػػػػػػػػػة هلل ربّ  البصػػػػػػػػػػػػػػػػير
 عمػػػػػػػػيكـ  كتػػػػػػػػب  (12  )العػػػػػػػػالميف ومػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػرى ربّ 

 اّل ا فػػػػػػػػػػػػػػرادى قػػػػػػػػػػػػػػد رفػػػػػػػػػػػػػػل حكػػػػػػػػػػػػػػـ الجماعػػػػػػػػػػػػػػةموة الّصػػػػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػر الحكػػػػػػػػػػيـّنػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػو االاالمّيػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػموة فػػػػػػػػػػ  
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   حػػػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػػػا آقػػػػػػػػػػػػػػػد عفػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل عػػػػػػػػػػػػػػػف الّنسػػػػػػػػػػػػػػػ (13)

 ف اولهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّف موة الّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـو ـ الّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّ 
 وتسػػػػػػػػػػػػػػعيف مػػػػػػػػػػػػػػّرة مػػػػػػػػػػػػػػف  يتوّضػػػػػػػػػػػػػػ ف ويسػػػػػػػػػػػػػػّبحف خمسػػػػػػػػػػػػػػاً 

 الّطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  يذزواؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زواؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحاف اهلل 
 ف اوالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 

 ولكػػػػػػػػػػػـػ ولهػػػػػػػػػػػػّف فػػػػػػػػػػػػ    (14  )نػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػالميفا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزلتـ واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترحتـ المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ االاار سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاال

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدة واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموة  مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّ 
 اهلل ذي العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحافواذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا 

 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ والّػػػػػػػػػػػػػػػػػذي عجػػػػػػػػػػػػػػػػػز جػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ والموهبػػػػػػػػػػػػػػػػػة واالواال
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ ايقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػبحاف اهلل 

  لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق  الغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحيـ
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 ف تقعػػػػػػػػػػػدوا عمػػػػػػػػػػػو اجود لكػػػػػػػػػػـػ ولهػػػػػػػػػػػّف تمػػػػػػػػػػػاـ الّسػػػػػػػػػػػا وبعػػػػػػػػػػػد
 وحيػػػػػػػػػػػػػػػػػد وتقولػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػان  عشػػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػّرة هيكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التّ 

 ف اهلل سػػػػػػػػػػػػبحاف اهلل ذي الممػػػػػػػػػػػػؾ والممكػػػػػػػػػػػػػوت كػػػػػػػػػػػػذلؾ يبػػػػػػػػػػػػػيّ 
 واحػػػػػػػػد  ّنهػػػػػػػػا انتهػػػػػػػػت إلػػػػػػػػو سػػػػػػػػبيؿاسػػػػػػػػبؿ الحػػػػػػػػّؽ والهػػػػػػػػدى و 

 اشػػػػػػػػػػػكروا اهلل بهػػػػػػػػػػػذا  وهػػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػػذا الّصػػػػػػػػػػػراط المسػػػػػػػػػػػتقيـ
 احمػػػػػػػػػػػدوا اهلل بهػػػػػػػػػػػذن الموهبػػػػػػػػػػػة الّتػػػػػػػػػػػ   الفضػػػػػػػػػػػؿ العظػػػػػػػػػػػيـ

 اذكػػػػػػػػػػػػػػروا اهلل بهػػػػػػػػػػػػػػذن  رضػػػػػػػػػػػػػػيفحاطػػػػػػػػػػػػػػت الّسػػػػػػػػػػػػػػموات واالا
 قػػػػػؿ قػػػػػد جعػػػػػؿ اهلل   (15  )حمػػػػػة الّتػػػػػ  سػػػػػبقت العػػػػػالميفالرّ 

 لػػػػػػػوال  نػػػػػػػتـ تعرفػػػػػػػوفالمكنػػػػػػػوف لػػػػػػػو مفتػػػػػػػاح الكنػػػػػػػز حّبػػػػػػػ  ا
 نػػػػػػػػػػػػػػتـ ازاؿ لػػػػػػػػػػػػػػو زؿ االافػػػػػػػػػػػػػػ   المفتػػػػػػػػػػػػػػاح لكػػػػػػػػػػػػػػاف مكنونػػػػػػػػػػػػػػاً 

 شػػػػػػػػراؽ ذا لمطمػػػػػػػػل الػػػػػػػػوح  ومشػػػػػػػػرؽ االهػػػػػػػػ قػػػػػػػػؿ توقنػػػػػػػػوف
  نػػػػػػػػػػػػتـ تعممػػػػػػػػػػػػوفافػػػػػػػػػػػػاؽ لػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػرقت االاالّػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػ  
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   المثبػػػػػػػػػػػػػػػػػت وبػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػت آهػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لهػػػػػػػػػػػػػػػػػو القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فّ ا
 عمػػػػػػػػو قػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػا قمػػػػػػػػـ اال  (16  )  محتػػػػػػػػـوآقضػػػػػػػػ كػػػػػػػػؿّ 

 ياـ نػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػيكـ الّصػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػد كتبآنشػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػأ اال
 ّيامػػػػػػػػػػػػػًا معػػػػػػػػػػػػػدودات وجعمنػػػػػػػػػػػػػا الّنيػػػػػػػػػػػػػروز عيػػػػػػػػػػػػػدًا لكػػػػػػػػػػػػػـ ا

 ئت شػػػػػػػػػمس البيػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف آضػػػػػػػػػاكمالهػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػذلؾ ابعػػػػػػػػػد 
  بآوالمػػػػػػػػػد  المبػػػػػػػػػفػػػػػػػػػؽ الكتػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػدف مالػػػػػػػػػؾ ا

 دة عػػػػػػػػػف الّشػػػػػػػػػهور قبػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػهر  ئػػػػػػػػػّيػػػػػػػػػاـ الزّ اال واجعمػػػػػػػػػوا
   بػػػػػػػػيف الّميػػػػػػػػال  آّنػػػػػػػػا جعمناهػػػػػػػػا مظػػػػػػػػاهر الهػػػػػػػػاياـ الّصػػػػػػػػ

 نة والّشػػػػػػػهور دود الّسػػػػػػػلػػػػػػػذا مػػػػػػػا تحػػػػػػػّددت بحػػػػػػػ ّيػػػػػػػاـواال
 نفسػػػػػػػػػػػهـ اف يطعمػػػػػػػػػػػوا فيهػػػػػػػػػػػا اهػػػػػػػػػػػؿ البهػػػػػػػػػػػا  ينبغػػػػػػػػػػػ  ال

   والمسػػػػػػاكيف ويهّممػػػػػػّف ويكّبػػػػػػرّف  الفقػػػػػػر  وذوي القربػػػػػػو ثػػػػػػـّ 
  هػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػالفرح واالنبسػػػػػػػػػػػػػاطويسػػػػػػػػػػػػػّبحّف ويمّجػػػػػػػػػػػػػدّف ربّ 
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 مسػػػػػػػػػاؾ فميػػػػػػػػػدخمّف   قبػػػػػػػػػؿ االآعطػػػػػػػػػّيػػػػػػػػػاـ االات ذا تّمػػػػػػػػػاو 
 لػػػػػػػػػيس  نػػػػػػػػػاـياـ كػػػػػػػػػذلؾ حكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػولو االفػػػػػػػػػ  الّصػػػػػػػػػ

 فر والمػػػػػػػػريض والحامػػػػػػػػؿ والمرضػػػػػػػػل مػػػػػػػػف عمػػػػػػػػو المسػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  حػػػػػػػػػػػػػػػػرج عفػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل عػػػػػػػػػػػػػػػػنهـ فضػػػػػػػػػػػػػػػػػالً 

 هػػػػػػػذن حػػػػػػػدود اهلل   (17  )ابّنػػػػػػػ  لهػػػػػػػو العزيػػػػػػػز الوّهػػػػػػػا
 عمػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػ  الّزبػػػػػػػػػػػػػر اّلتػػػػػػػػػػػػػ  رقمػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػػػػـ اال

 حكامػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال اوامر اهلل و اتمّسػػػػػػػػػػػػػػػػػكوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػواحواال
 نفسػػػػػػػػػهـ ونبػػػػػػػػػذوا اصػػػػػػػػػوؿ اخػػػػػػػػػذوا اتكونػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػف الّػػػػػػػػػذيف 

  وهػػػػػػػػاـاتّبعػػػػػػػػوا الّظنػػػػػػػوف واالئهػػػػػػػػـ بمػػػػػػػا  صػػػػػػػوؿ اهلل ور ا
 رب مػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والّشػػػػػػػػػػػػػػػػنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػػػػػػػػػف االاكفّػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 ف يمػػػػػػػػػػػػنعكـ الهػػػػػػػػػػػػوى اّيػػػػػػػػػػػػاكـ افػػػػػػػػػػػػوؿ الّطمػػػػػػػػػػػػوع إلػػػػػػػػػػػػو اال
 عػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا الفضػػػػػػػػػػػؿ الّػػػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػػػّدر فػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػاب
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  ف يغسػػػػؿ فػػػػ  كػػػػؿّ اقػػػػد كتػػػػب لمػػػػف داف بػػػػاهلل الػػػػّدّياف  ( 18)
 لػػػػػػػػػو اهلل ويػػػػػػػػػذكر ا وجهػػػػػػػػػ  ويقعػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػبالً  ثػػػػػػػػػـّ يػػػػػػػػػوـ يديػػػػػػػػػ  

 بهػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػذلؾ حكػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػاطر امػػػػػػػػػػّرة اهلل وتسػػػػػػػػػػعيف  خمسػػػػػػػػػػاً 
    بالعظمػػػػػػػػػػػةآسػػػػػػػػػػمعػػػػػػػػػػراش االاذ اسػػػػػػػػػػتوى عمػػػػػػػػػػػو االّسػػػػػػػػػػما  

 مػػػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػػػف اهلل اموة وا لمّصػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػذلؾ توّضػػػػػػػػػػػػ االقتػػػػػػػػػػػػدارو 
 قػػػػػػد حػػػػػػّرـ عمػػػػػػيكـ القتػػػػػػؿ والّزنػػػػػػا   (19  )الواحػػػػػػد المختػػػػػػار

 ا نهيػػػػػػػػػتـ عنػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ    اجتنبػػػػػػػػػوا عّمػػػػػػػػػ الغيبػػػػػػػػػة واالفتػػػػػػػػػر  ثػػػػػػػػػـّ 
 لمواريػػػػػػث عمػػػػػػو قػػػػػػد قسػػػػػػمنا ا (21  )لػػػػػػواحواالئؼ آالّصػػػػػػح

 اتكـ مػػػػػػػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػػػػػػػاب يّ ا  منهػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػّدر لػػػػػػػػػػػػػػػذرّ عػػػػػػػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػػػػػػزّ 
 زواج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالآالطّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   آبػػػػػػػػػػػػػ  ولالآ  والفػػػػػػػػػػػػػآ  عمػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػدد التّػػػػػػػػػػػػػآكتػػػػػػػػػػػػػاب الحػػػػػػػػػػػػػ
   والّكػػػػػػػػػػػػػػػاؼ آ  عمػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػدد التّػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػػزّ 
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 هػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػواو عمػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػدد الّرفيػػػػػػػػػػػل مّ ولال
 ت خػػػػػػػػوايف ولال  عػػػػػػػػدد الّشػػػػػػػػآخػػػػػػػػواف مػػػػػػػػف كتػػػػػػػػاب الهػػػػػػػػولال

   والمػػػػػػػيـ ولممعّممػػػػػػػيف مػػػػػػػف  مػػػػػػػف كتػػػػػػػاب الػػػػػػػّداؿ عػػػػػػػدد الػػػػػػػرّ 
   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ آكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ والفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  سػػػػػػحارحكػػػػػػـ مبّشػػػػػػري الّػػػػػػذي يػػػػػػذكرن  فػػػػػػ  الّميػػػػػػال  واال
 صػػػػػػالب زدنػػػػػػا ات فػػػػػػ  االيّ رّ ّنػػػػػػا لّمػػػػػػا سػػػػػػمعنا ضػػػػػػجيج الػػػػػػذّ ا

 ّنػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػو اخػػػػػػػػػرى ضػػػػػػػػػعؼ مػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػـ ونقصػػػػػػػػػنا عػػػػػػػػػف اال
 ن  كيػػػػػػػػػػػػؼ ا  يفعػػػػػػػػػػػػؿ بسػػػػػػػػػػػػمطآالمقتػػػػػػػػػػػػدر عمػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػ

 ة ّيػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػات ولػػػػػػػػػػػػػػـػ يكػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػ  ذرّ   (21  )رادا
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ ليصػػػػػػػػػػػػػػػػػرفوها اترجػػػػػػػػػػػػػػػػػل حقػػػػػػػػػػػػػػػػػوقهـ 

 رامػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػا ينتفػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػ  يتػػػػػػػػػاـ واال  الػػػػػػػػػّرحمف فػػػػػػػػػ  االآمنػػػػػػػػػا
 جمهػػػػػػػػػػػػػور الّنػػػػػػػػػػػػػاس ليشػػػػػػػػػػػػػكروا رّبهػػػػػػػػػػػػـػ العزيػػػػػػػػػػػػػز الغفّػػػػػػػػػػػػػار
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 ة ولػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػا دونهػػػػػػػػػػػا ّيػػػػػػػػػػػوالّػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػ  ذرّ (  22)

 مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الثّ 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ة والثّ ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الذّ ا  ا تركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  
 والّػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػـ  (23  )جػػػػػػػػػػالؿالمتعػػػػػػػػػػاؿ بالعظمػػػػػػػػػػة واال

 يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يرثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذو 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػت وبناتهمػػػػػػػػػػػػػػػػػا خ واال  االآبنػػػػػػػػػػػػػػػػػاالقربػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 ات خػػػػػػػػػػػػػواؿ والعّمػػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػػاـ وااللال مثػػػػػػػػػػػػػاف وًاالّ فمهػػػػػػػػػػػػػـ الثّ 
 ئهـ آبنػػػػػػػػػػػػػػػػػوالخػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت ومػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػدهّف ال

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث وبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهـ وبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهّف والثّ  ئهفّ آبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ايرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلرّ ا الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اهلل مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
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 حػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الّػػػػػػػػذيف امػػػػػػػػف مػػػػػػػػات ولػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف لػػػػػػػػ  (  24)
 عمػػػػػػػػػػػػػػػو ترجػػػػػػػػػػػػػػػل ئهـ مػػػػػػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػػػػػػـ االآسػػػػػػػػػػػػػػػمانّزلػػػػػػػػػػػػػػػت 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكور امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ كّمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اال
 ّنػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػو المقتػػػػػػػػػػػدر امػػػػػػػػػػػر اهلل بػػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػػرؼ فيمػػػػػػػػػػػا 

 ار المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكونة وجعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّ  (25  )ّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراال
 ة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػّذكراف ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػرّ لبسػػػػػػػػػػػػػػػػػة المخصوصػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمذّ واال

 لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوّراث دوف اال
 ّيػػػػػػػػاـ والػػػػػػػػدن اف الّػػػػػػػػذي مػػػػػػػػات فػػػػػػػػ  ا  (26  )الفّيػػػػػػػػاض
 بػػػػػػػػػػػػػػيهـ فػػػػػػػػػػػػػػ  ولئػػػػػػػػػػػػػػؾ يرثػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػا الة اّيػػػػػػػػػػػػػػولػػػػػػػػػػػػػػ  ذرّ 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب اهلل اقسػػػػػػػػػػػػػػػػموا بيػػػػػػػػػػػػػػػػنهـ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الخػػػػػػػػػػػػػػػػالص 
   كػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػاج بحػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ وقػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ لئػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاالحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اال
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 ليّتجػػػرمػػػيف الػػػو اضػػػعافًا سػػػّمموا مػػػا لهػػػـ  ذّرّيػػػةرؾ تػػػ والّػػػذي( 27)
  راكة ثػػػػػػػػػـّ الّشػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػو محػػػػػػػػػؿّ او اف يبمغػػػػػػػػػوا رشػػػػػػػػػدهـ الػػػػػػػػػو الهػػػػػػػػػـ 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػارة ا حصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف التّ مػػػػػػػػػػػػػػػػيف حقّػػػػػػػػػػػػػػػػًا مّمػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػوا لالعيّ 
 يوف   حػػػػػػػػّؽ اهلل والػػػػػػػػدّ  داذلػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػد  كػػػػػػػػؿّ   (28  )واالقتػػػػػػػػراؼ

 فف سػػػػػػػػػػػػػباب لمكفػػػػػػػػػػػػػف والػػػػػػػػػػػػػدّ تجهيػػػػػػػػػػػػػز االلػػػػػػػػػػػػػو تكػػػػػػػػػػػػػوف عميػػػػػػػػػػػػػ  و 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعّزة واالعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاز كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  وحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 هػػػػػذا لهػػػػػو العمػػػػػـ المكنػػػػػوف  قػػػػػؿ  (29  )بآمالػػػػػؾ المبػػػػػد  والمػػػػػ
   المدلّػػػػػػػػة عمػػػػػػػػو االسػػػػػػػػـ آّنػػػػػػػػ  بػػػػػػػػد  بالطّػػػػػػػػر الالّػػػػػػػػذي لػػػػػػػػف يتغّيػػػػػػػػ

 ومػػػػػػػػػػػػا خّصصػػػػػػػػػػػػنان  المخػػػػػػػػػػػػزوف الظّػػػػػػػػػػػػاهر الممتنػػػػػػػػػػػػل المنيػػػػػػػػػػػػل
 هػػػػػػػػػػػػـ كروا ربّ ات هػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػػػػؿ اهلل عمػػػػػػػػػػػػيهـ ليشػػػػػػػػػػػػيّ رّ لمػػػػػػػػػػػػذّ 

    هو حػػػػػػػػػػػػدود اهلل ال تعتػػػػػػػػػػػػدوها بػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػؾ  الػػػػػػػػػػػػّرحمف الػػػػػػػػػػػػّرحيـ
  مػػػػػػػػػػػػرتـ بػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف مطمػػػػػػػػػػػػل البيػػػػػػػػػػػػافانفسػػػػػػػػػػػػكـ اتّبعػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػا ا
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   الحيػػػػػػػػػػواف الهػػػػػػػػػػؿ آوالمخمصػػػػػػػػػػوف يػػػػػػػػػػروف حػػػػػػػػػػدود اهلل مػػػػػػػػػػ
  رضػػػػػػيفاالديػػػػػػاف ومصػػػػػػباح الحكمػػػػػػة والفػػػػػػالح لمػػػػػػف فػػػػػػ  اال

 ف امدينػػػػػػػة  قػػػػػػػد كتػػػػػػػب اهلل عمػػػػػػػو كػػػػػػػؿّ  (31  )والّسػػػػػػػموات
 هػػػػػػػا بيػػػػػػػت العػػػػػػػدؿ ويجتمػػػػػػػل فيػػػػػػػ  الّنفػػػػػػػوس عمػػػػػػػو يجعمػػػػػػػوا في

 ّنهـ يػػػػػػػدخموف اس ويػػػػػػػروف كػػػػػػػ ف ازداد ال بػػػػػػػا  و آعػػػػػػػدد البهػػػػػػػ
 رى وينبغػػػػػ  يػػػػػعمػػػػػو ويػػػػػروف مػػػػػف ال محضػػػػػر اهلل العمػػػػػّ  اال

   مكػػػػػػػاف ووكػػػػػػػآبػػػػػػػيف اال   الػػػػػػػّرحمفآمنػػػػػػػاف يكونػػػػػػػوا الهػػػػػػػـ 
 رض كّمهػػػػػػػػػا ويشػػػػػػػػػاوروا فػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػالح اهلل لمػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػو اال

 مػػػػػػػػػػػػػػػورهـ ا  العبػػػػػػػػػػػػػػػاد لوجػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل كمػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػاوروف فػػػػػػػػػػػػػػػ
 ويختػػػػػػػػػػػػاروا مػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػو المختػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػذلؾ حكػػػػػػػػػػػػـ رّبكػػػػػػػػػػػػـ 

 ف تػػػػػػػػػػػػػػػػدعوا مػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػو اّيػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا العزيػػػػػػػػػػػػػػػػز الغفّػػػػػػػػػػػػػػػػار
 نظػػػػػػػارولػػػػػػػ  االاالمنصػػػػػػػوص فػػػػػػػ  المّػػػػػػػوح اتّقػػػػػػػوا اهلل يػػػػػػػا 
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 باكمؿ ما يمكف ف     عّمروا بيوتاً آنشيا مأ اال(  31)
 وزّينوها ف دياف ف  البمدااالمكاف باسـ مالؾ اال

 اذكروا  ثـّ  مثاؿور واالبالصّ  بما ينبغ  لها ال
 ال بذكرن ابالّروح والّريحاف  فيها رّبكـ الّرحمف

 قد حكـ اهلل   (32  )بصاراال دور وتقرّ تستنير الصّ 
   آلمف استطاع منكـ حّج البيت دوف الّنس

 المعط   ّن  لهواعفا اهلل عنهّف رحمة مف عندن 
    قد وجب عمو كؿّ آهؿ البهايا   (33  )ابالوهّ 

 مور مف مر مف االاواحد منكـ االشتغاؿ ب
 مثالها وجعمنا اشتغالكـ بها ائل واالقتراؼ و آالّصن

 نفس العبادة هلل الحّؽ تفّكروا يا قوـ ف  رحمة اهلل 
  شراؽواال اشكرون ف  العش ّ  ثـّ لطاف  او 
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 وقػػػػػػػػػػػاتكـ بالبطالػػػػػػػػػػػة والكسػػػػػػػػػػػالة واشػػػػػػػػػػػتغموا اال تضػػػػػػػػػػػّيعوا 
   فػػػػػػس غيػػػػػػركـ كػػػػػػذلؾ قضػػػػػػنانفسػػػػػػكـ و ابمػػػػػػا ينتفػػػػػػل بػػػػػػ  

 فقػػػػػ  شػػػػػمس امػػػػػر فػػػػػ  هػػػػػذا المّػػػػػوح الّػػػػػذي الحػػػػػت مػػػػػف اال
  مػػػػػػػػػف بغػػػػػػػػػض الّنػػػػػػػػػاس عنػػػػػػػػػد اهللا الحكمػػػػػػػػػة والتّبيػػػػػػػػػاف

 ميف سػػػػػػػػػػباب متػػػػػػػػػػوكّ يقعػػػػػػػػػػد ويطمػػػػػػػػػػب تمّسػػػػػػػػػػكوا بحبػػػػػػػػػػؿ اال
 ّرـ عمػػػػػيكـ قػػػػػد حػػػػػ  (34  )سػػػػػباباالعمػػػػػو اهلل مسػػػػػّبب 

 يػػػػػادي فػػػػػ  الكتػػػػػاب هػػػػػذا مػػػػػا نهيػػػػػتـ عنػػػػػ  مػػػػػف تقبيػػػػػؿ اال
 ف احػػػػػػػػػػػػد اللػػػػػػػػػػػػيس  الحّكػػػػػػػػػػػػاـلػػػػػػػػػػػػدف رّبكػػػػػػػػػػػػـ العزيػػػػػػػػػػػػز 

 نفسػػػػػػػػػكـ ا  آلػػػػػػػػػو اهلل تمقػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػد توبػػػػػػػػػوا ايسػػػػػػػػػتغفر عنػػػػػػػػػد 
 عبػػاد يػا  (35 )ابالتّػػوّ  ّنػ  لهػػو الغػافر المعطػػ  العزيػزا

 الػػػػػػػػّرحمف قومػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػو خدمػػػػػػػػة االمػػػػػػػػر عمػػػػػػػػو شػػػػػػػػ ف ال 
  يػػػػػاتحػػػػػزاف مػػػػػف الّػػػػػذيف كفػػػػػروا بمطمػػػػػل االت خػػػػػذكـ اال
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   الوعػػػػػػػػػد وظهػػػػػػػػػر الموعػػػػػػػػػود اختمػػػػػػػػػؼ الّنػػػػػػػػػاس آلّمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػ
   وهػػػػاـنػػػػوف واالؾ كػػػػّؿ حػػػػزب بمػػػػا عنػػػػدن مػػػػف الظّ مّسػػػػوت
 مػػػػف الّنػػػػاس مػػػػف يقعػػػػد صػػػػّؼ الّنعػػػػاؿ طمبػػػػًا لصػػػػدر (  36)

  هػػػػػػػػػا الغافػػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػػّراريّ انػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا االجػػػػػػػػػالؿ قػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف 
 يػػػػػػػػػػّدع  البػػػػػػػػػػػاطف وبػػػػػػػػػػاطف البػػػػػػػػػػػاطف قػػػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػػػف ومػػػػػػػػػػنهـ

 ّنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف القشػػػػػػػػور اهػػػػػػػػا الكػػػػػػػػّذاب تػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػا عنػػػػػػػػدؾ يّ ايػػػػػػػػا 
  تركناهػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػـػ كمػػػػػػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػػػػػػرؾ العظػػػػػػػػػػػػػػاـ لمكػػػػػػػػػػػػػػػالب

 ارجػػػػػػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػػػػػػالـ حػػػػػػػػػػػػػػد اتػػػػػػػػػػػػػػاهلل الحػػػػػػػػػػػػػػػّؽ لػػػػػػػػػػػػػػو يغسػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 دغػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ والّشػػػػػػػػػػػػػػػواجف والجبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ويعبػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػو اال

 والقنػػػػػػػػػػػػػاف والّشػػػػػػػػػػػػػناخيب وعنػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػّؿ حجػػػػػػػػػػػػػر وشػػػػػػػػػػػػػجر 
 ئ  لػػػػػػػػػف يقبػػػػػػػػػؿ آؼ رضػػػػػػػػػع منػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػدر وال يتضػػػػػػػػػوّ 

  نػػػػػػػػػػػػػػػػاـمػػػػػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػػػػػـػ بػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػولو االبػػػػػػػػػػػػػػػػدًا هػػػػػػػػػػػػػػػػذا ا
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 ئػػػػػػػػػػػر الهنػػػػػػػػػػػد ومنػػػػػػػػػػػل  كػػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد اعتػػػػػػػػػػػزؿ فػػػػػػػػػػػ  جز 
 ياضػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػ  وحمػػػػػػػػػػػؿ الرّ  حمّػػػػػػػػػػػ  اهللاعػػػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا 

  يػػػػػػػػػػػاتذكر عنػػػػػػػػػػػد اهلل منػػػػػػػػػػػزؿ االولػػػػػػػػػػـػ يػػػػػػػػػػػوالمشػػػػػػػػػػػّقات 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػرؾ اهمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ وال تحرمػػػػػػػػػػػػػػػوا ال تجعمػػػػػػػػػػػػػػػوا اال

 مػػػػػػػػؿ المقػػػػػػػػّربيف اؿ الّػػػػػػػػذي كػػػػػػػػاف آنفسػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا المػػػػػػػػا
 ئ آعمػػػػػػػػػػػاؿ هػػػػػػػػػػػو رضػػػػػػػػػػػروح االقػػػػػػػػػػػؿ  زاؿازؿ االفػػػػػػػػػػػ  
 لػػػػػػػػػػواح لتعرفػػػػػػػػػػوا ؽ كػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػ   بقبػػػػػػػػػػول  اقرئػػػػػػػػػػوا االوعمّػػػػػػػػػػ

  العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػو المقصػػػػػػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػب اهلل
 يقعػػػػػػػػػػػػد ف لػػػػػػػػػػػػ  ا از بحّبػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػؽّ فػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػف ابالوّهػػػػػػػػػػػػ

 مكػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػرير العقيػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػػػدر اال
 ّنػػػػػػػػػػػ  اوالّػػػػػػػػػػػذي منػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػو يقعػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػو التّػػػػػػػػػػػراب 

 ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ االيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعيذ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 ّنػػػػػ  الػػػػػؼ سػػػػػنة كاممػػػػػة اتمػػػػػاـ امػػػػػرًا قبػػػػػؿ امػػػػػف يػػػػػّدع  ( 37)
 جػػػػػػػػػػوعف يؤّيػػػػػػػػػػدن عمػػػػػػػػػػو الرّ ااب مفتػػػػػػػػػػٍر نسػػػػػػػػػػئؿ اهلل بػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػذّ 

 صػػػػّر عمػػػػو مػػػػا قػػػػاؿ يبعػػػػث اف ااب و وّ ّنػػػػ  هػػػػو التّػػػػاف تػػػػاب ا 
  ّوؿ مػػػػػػػف يػػػػػػػ ّنػػػػػػػ  شػػػػػػػديد العقػػػػػػػاباعميػػػػػػػ  مػػػػػػػف ال يرحمػػػػػػػ  

 يػػػػػػػػػة أو يفّسػػػػػػػػػرها بغيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػّزؿ فػػػػػػػػػ  الظّػػػػػػػػػاهر هػػػػػػػػػذن اال
 ّنػػػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػػػػرـو مػػػػػػػػػػػػف روح اهلل ورحمتػػػػػػػػػػػػػ  الّتػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػبقت ا

 بعػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػدكـ مػػػػػػػػػػػػف اهلل وال تتّ ا خػػػػػػػػػػػػافو  العػػػػػػػػػػػػالميف
  بػػػػػػػ  رّبكػػػػػػـػ العزيػػػػػػػز الحكػػػػػػػيـ وهػػػػػػػاـ اتّبعػػػػػػػوا مػػػػػػػا يػػػػػػػ مركـاال

 كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػر البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ يرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػل النّ 
  اجتنبػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػـو وال تتّبعػػػػػػػػػػػػػوا كػػػػػػػػػػػػػّؿ فػػػػػػػػػػػػػاجر لئػػػػػػػػػػػػػيـ

 ا فػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػراؽ ذ كّنػػػػػػػػػػػػػػػاخبرنػػػػػػػػػػػػػػػاكـ بػػػػػػػػػػػػػػػ  اهػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ّر وفػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذا المنظػػػػػػػػػػػػر المنيػػػػػػػػػػػػررض الّسػػػػػػػػػػػػاوفػػػػػػػػػػػػ  
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 ذا غربػػػػػػت شػػػػػمس جمػػػػػال  وسػػػػػػترتارض اهػػػػػؿ االيػػػػػا (  38)
 عمػػػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػػػرة  سػػػػػػػػػػػػػػما  هيكمػػػػػػػػػػػػػػ  ال تضػػػػػػػػػػػػػػطربوا قومػػػػػػػػػػػػػػوا

 معكػػػػػػػػػػـػ ّنػػػػػػػػػػػا ا مػػػػػػػػػػػري وارتفػػػػػػػػػػػاع كممتػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػالميفا
 ا ّنػػػػػػػػػػػػػػا كّنػػػػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػػواؿ وننصػػػػػػػػػػػػػػركـ بػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ فػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػّؿ اال

 قيػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف عرفنػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػدمت  ب قػػػػػػػػػػػادريف
 ّف الّنػػػػػػػاسا (39  )رضػػػػػػػيفال تقعػػػػػػػدن جنػػػػػػػود الّسػػػػػػػموات واال

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو انتبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقموب 
 ولػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػاف  ونبػػػػػػػػػػػػػذوا مػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػدهـ  العمػػػػػػػػػػػػػيـ الحكػػػػػػػػػػػػػيـ

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدنيا كّمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرهـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالهـ 
 بكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ينّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئكـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 مكػػػػػػػػػاف ن عمػػػػػػػػـػ الغيػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػوح مػػػػػػػػػا ظهػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػ  االعنػػػػػػػػػد
  العػػػػػػػػػالميف نفسػػػػػػػػػ  المهيمنػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػو الّ مػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػ  اومػػػػػػػػػا اطّ 
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 خػػػػػػػػػػػػذهـ سػػػػػػػػػػػػكر الهػػػػػػػػػػػػوى عمػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػ ف ال يػػػػػػػػػػػػروف اقػػػػػػػػػػػػد 
   مػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػّؿ  ئػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػولو الػػػػػػػػػػػػػػػورى الّػػػػػػػػػػػػػػػذي ارتفػػػػػػػػػػػػػػػل ند

 قػػػػػػؿ ال   (41 )نػػػػػػا العزيػػػػػػز الحكػػػػػػيـا الّ الػػػػػػ  االجهػػػػػػات ال 
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   تفرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ممكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػون فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ يممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ اال
 هػػػػػػػػػػػػػؿ رأيػػػػػػػػػػػػػتـ لمػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػدكـ  قػػػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػػػر

 نػػػػػػػتـ مػػػػػػػفا  ال ونفسػػػػػػػ  الػػػػػػػّرحمف لػػػػػػػو آو وفػػػػػػػامػػػػػػػف قػػػػػػػرار 
 ريػػػػػػػػاح اال ّيػػػػػػػػاـ حيػػػػػػػػوتكـ كمػػػػػػػػا تمػػػػػػػػرّ اتمػػػػػػػػّر  المنصػػػػػػػػفيف

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  كـ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػويويطػػػػػػػػػػػػػػػػػوى بسػػػػػػػػػػػػػػػػػاط عػػػػػػػػػػػػػػػػػزّ 
 يػػػػػػفاّيػػػػػػامكـ الماضػػػػػػية و ايػػػػػػف اتفّكػػػػػػروا يػػػػػػا قػػػػػػـو  ّولػػػػػػيفاال

 ّيػػػػػػػػػػػػاـ مضػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػذكر اعصػػػػػػػػػػػػاركـ الخاليػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػوبو ال
  وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـوالاهلل 

 
25 



 

   وال زخػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّ ة االلعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ال تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّ 
   سػػػػػػػػػػيفنو الكػػػػػػػػػػّؿ بكممػػػػػػػػػػة آشػػػػػػػػػػقي  وال شػػػػػػػػػػوكة االآغنيػػػػػػػػػػاال

 ال ينفػػػػػػل  رّنػػػػػػ  لهػػػػػػو المقتػػػػػػدر العزيػػػػػػز القػػػػػػديامػػػػػػف عنػػػػػػدن 
 ثػػػػػػػػاث ومػػػػػػػػا يػػػػػػػػنفعهـ غفمػػػػػػػػوا نػػػػػػػػدهـ مػػػػػػػػف االالّنػػػػػػػػاس مػػػػػػػػا ع

 عنػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػوؼ ينتبهػػػػػػػػػػوف وال يجػػػػػػػػػػدوف مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػنهـ 
 لػػػػػػو يعرفػػػػػػوف ينفقػػػػػػوف  هػػػػػـػ العزيػػػػػػز الحميػػػػػػدّيػػػػػػاـ ربّ افػػػػػػ  

 ئهـ لػػػػػػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػػػػػػرش آسػػػػػػػػػػػػػػػػمامػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ لتػػػػػػػػػػػػػػػػذكر 
 مػػػػػف الّنػػػػػاس مػػػػػف غّرتػػػػػ   (41  )ّنهػػػػـػ مػػػػػف المّيتػػػػػيفاال ا

 ذا اـ و العمػػػػػػػػػػػػػػػوـ وبهػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػػػم  القّيػػػػػػػػػػػػػػػو 
  سػػػػػػػػػػػمل صػػػػػػػػػػػوت الّنعػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػف خمفػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػرى نفسػػػػػػػػػػػ 

 هػػػػػػػػػػػػػا يّ ايػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف نمػػػػػػػػػػػػػرود قػػػػػػػػػػػػػؿ كا
  سػػػػػػػػػػػػػػػفؿ الجحػػػػػػػػػػػػػػػيـاّنػػػػػػػػػػػػػػػ  لفػػػػػػػػػػػػػػػ  االمػػػػػػػػػػػػػػػردود تػػػػػػػػػػػػػػػاهلل 
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 امػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػمعوف صػػػػػػػػػػػرير   آقػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػػػر العممػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػروف هػػػػػػػػػػػػػػػػذن الّشػػػػػػػػػػػػػػػػمس اعمػػػػػػػػػػػػػػػػو و قممػػػػػػػػػػػػػػػػ  اال

 لػػػػػػػػػػػػو ـ اعتكفػػػػػػػػػػػػػتـ ابهػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػؽ االالمشػػػػػػػػػػػػرقة مػػػػػػػػػػػػف اال
 ـ وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائكـ دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ اعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 قػػػػػػػػػػػػػد  (42  )القػػػػػػػػػػػػػديـ لػػػػػػػػػػػػػو اهلل مػػػػػػػػػػػػػوالكـاوتوّجهػػػػػػػػػػػػػوا 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل اوقػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ المختّصػػػػػػػػػػػػػػػػة لمخيػػػػػػػػػػػػػػػػرات رجعػػػػػػػػػػػػػػػػت اال

 ف يتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرؼ احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الر االمظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ذف مطمػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػوح  ومػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػدن ابعػػػػػػػػػػػػػػػد  الّ افيهػػػػػػػػػػػػػػػا 

 لػػػػػػػػػػػو اغصػػػػػػػػػػػاف ومػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػدهـ لػػػػػػػػػػػو االايرجػػػػػػػػػػػل الحكػػػػػػػػػػـػ 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد اف تحقّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 

 مػػػػػػػػػػػر ة فػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذا االليصػػػػػػػػػػػرفوها فػػػػػػػػػػػ  البقػػػػػػػػػػػاع المرتفعػػػػػػػػػػػ
  مػػػػػػػػػػػػػػروا بػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػدف مقتػػػػػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػػػػػديراوفيمػػػػػػػػػػػػػػا 
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 اّل ا هػػػػػػػػػػػػػػؿ البهػػػػػػػػػػػػػػا  الّػػػػػػػػػػػػػػذيف ال يتكّممػػػػػػػػػػػػػػوفالػػػػػػػػػػػػػػو اترجػػػػػػػػػػػػػػل  الّ او 
 فػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذا  بمػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػـػ اهللاّل ا ذنػػػػػػػػػػػػ  وال يحكمػػػػػػػػػػػػوفابعػػػػػػػػػػػػد 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموات وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  النّ اولئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ االمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح 
 فيمػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػّدد فػػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػاب ليصػػػػػػػػػػػػػػػرفوها  رضػػػػػػػػػػػػػػػيفواال

 ئب وال آتجزعػػػػوا فػػػػ  المصػػػػ ال  (43)مػػػػف لػػػػدف عزيػػػػز كػػػػريـ
 مػػػػػػػػػريف هػػػػػػػػػو التّػػػػػػػػػذّكر فػػػػػػػػػ  االمػػػػػػػػػرًا بػػػػػػػػػيف اتفرحػػػػػػػػػوا ابتغػػػػػػػػػوا 

 تمػػػػػػػؾ الحالػػػػػػػة والتّنّبػػػػػػػ  عمػػػػػػػو مػػػػػػػا يػػػػػػػرد عمػػػػػػػيكـ فػػػػػػػ  العاقبػػػػػػػة 
 ال تحمقػػػػػػػػػػػػػػوا   (44  )العمػػػػػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ينّبػػػػػػػػػػػػػػئكـ

 يػػػػػػػػػػػػػات عر وفػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػؾ الرؤسػػػػػػػػػػػػػكـ قػػػػػػػػػػػػػد زّينهػػػػػػػػػػػػػا اهلل بالّشػػػػػػػػػػػػػ
  بيعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػدف مالػػػػػػػػػؾلػػػػػػػػػو مقتضػػػػػػػػػيات الطّ المػػػػػػػػػف ينظػػػػػػػػػر 

 ف يتجػػػػػػػػاوز انبغػػػػػػػ  وال ي ّنػػػػػػػ  لهػػػػػػػو العزيػػػػػػػز الحكػػػػػػػيـاالبرّيػػػػػػػة 
 ذاف هػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػـػ بػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػولو العػػػػػػػػػالميفاال عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػدّ 
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 الػػػػػػث فػػػػػػ  والحػػػػػػبس وفػػػػػػ  الثّ ارؽ النّ قػػػػػػد كتػػػػػػب عمػػػػػػو الّسػػػػػػ(  45)
 تقبمػػػػػػػ  مػػػػػػػدف  فػػػػػػػاجعموا فػػػػػػػ  جبينػػػػػػػ  عالمػػػػػػػة يعػػػػػػػرؼ بهػػػػػػػا لػػػػػػػئالّ 

 مػػػػػػػػػوا أفػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  ديػػػػػػػػػف اهلل اعمف ت خػػػػػػػػػذكـ الرّ اّيػػػػػػػػػاكـ ااهلل وديػػػػػػػػػارن 
 ا رّبينػػػػػػػػػاكـ ّنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػرتـ بػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػدف مشػػػػػػػػػفؽ رحػػػػػػػػػيـامػػػػػػػػػا 

 نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ حفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياط الحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واال
 ئهـ لعمػػػػػػػػري لػػػػػػػػو آبنػػػػػػػػا  آبػػػػػػػػاالوارتفاعػػػػػػػػًا لمقامػػػػػػػػاتكـ كمػػػػػػػػا يرّبػػػػػػػػ  

 وامرنػػػػػػػػػػا المقّدسػػػػػػػػػػة لتفػػػػػػػػػػدوف اردنػػػػػػػػػػان لكػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػف اتعرفػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػا 
 اراد مػػػػف  (46 )س العزيػػػػز المنيػػػػلمػػػػر المقػػػػدّ االا رواحكػػػـػ لهػػػػذا

 ة ال بػػػػػػػػػػػػػػ س عميػػػػػػػػػػػػػػ  وانػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػّذهب والفّضػػػػػػػػػػػػػػا اف يسػػػػػػػػػػػػػتعمؿ
 يػػػػػػػػػػػػاديكـ فػػػػػػػػػػػػ  الّصػػػػػػػػػػػػحاؼ والّصػػػػػػػػػػػػحاف اف تػػػػػػػػػػػػنغمس اّيػػػػػػػػػػػػاكـ ا

 ف يػػػػػػػػػراكـ اراد اّنػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػو الّمطافػػػػػػػػػة اقػػػػػػػػػرب اخػػػػػػػػػذوا مػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػوف 
  ضػػػػػػػواف فػػػػػػػ  ممكوتػػػػػػػ  الممتنػػػػػػػل المنيػػػػػػػلهػػػػػػػؿ الرّ اداب اعمػػػػػػػو 
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 تقػػػػػػػػػػػػػل  حػػػػػػػػػػػػػواؿ لػػػػػػػػػػػػئالّ الّمطافػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػّؿ االب تمّسػػػػػػػػػػػػكوا
 هػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػردوس او نفسػػػػػػػػػػكـ العيػػػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا تكرهػػػػػػػػػػ  ا

  اوز عنهػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػبط عممػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػيفتجػػػػػػػػػػ والّػػػػػػػػػػذي
 ّنػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػو ااف لػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػذر يعفػػػػػػػػػػػػػو اهلل عنػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػ فاو 

 مػػػػر شػػػػريؾ فػػػػ  لػػػػيس لمطمػػػػل اال  (47  )العزيػػػػز الكػػػػريـ
   آّنػػػػػػػػػػ  لمظهػػػػػػػػػػر يفعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػاالعصػػػػػػػػػػمة الكبػػػػػػػػػػرى 
   قػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػّص اهلل هػػػػػػػػػػػػػػػػذا آنشػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػ  ممكػػػػػػػػػػػػػػػوت اال

 حػػػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػػػيب مػػػػػػػػػػػػف ر الالمقػػػػػػػػػػػػاـ لنفسػػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػدّ 
 مػػػػػػػػػػػػػر اهلل اهػػػػػػػػػػػػػذا   ف العظػػػػػػػػػػػػػيـ المنيػػػػػػػػػػػػػلهػػػػػػػػػػػػػذا الّشػػػػػػػػػػػػػ

 ظهرنػػػػػػػػػػػان اقػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػػتورًا فػػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػػب الغيػػػػػػػػػػػب 
 فػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذا الّظهػػػػػػػػػػػور وبػػػػػػػػػػػ  خرقنػػػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػػاب الّػػػػػػػػػػػذيف 

 مػػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػػوا حكػػػػػػػػػـ الكتػػػػػػػػػاب وكػػػػػػػػػانوا مػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػافميف
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 ب تربيػػػػػػػػة ابنػػػػػػػػ  وبنتػػػػػػػػ  بػػػػػػػػالعمـ اكتػػػػػػػػب عمػػػػػػػػو كػػػػػػػػّؿ (  48)
 ا حػػػػػػػػػػػػػّدد فػػػػػػػػػػػػػ  المّػػػػػػػػػػػػػوح والّػػػػػػػػػػػػػذي والخػػػػػػػػػػػػّط ودونهمػػػػػػػػػػػػػا عّمػػػػػػػػػػػػػ

 ف ي خػػػػػػػػػػػذوا منػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا ا  آمنػػػػػػػػػػػمالامػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػ  ف تػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػا
 لػػػػػػػػو ايرجػػػػػػػػل  الّ اف كػػػػػػػػاف غنّيػػػػػػػػًا و ايكػػػػػػػػوف الزمػػػػػػػػًا لتربيتهمػػػػػػػػا 

    والمسػػػػػػػػاكيف ّنػػػػػػػػا جعمنػػػػػػػػان مػػػػػػػػ وى الفقػػػػػػػػر ابيػػػػػػػػت العػػػػػػػػدؿ 
 ّنػػػػػػػػ  رّبػػػػػػػػو ا  كآبنػػػػػػػػو ابنػػػػػػػػًا مػػػػػػػػف االاالّػػػػػػػػذي رّبػػػػػػػػو ابنػػػػػػػػ  ّف ا
 ئ  وعنػػػػػػػػػػايت  ورحمتػػػػػػػػػػ  الّتػػػػػػػػػػ  آ  عميػػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػػآئبنػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػد ا

  كػػػػػػػػػػػػّؿ زافٍ كػػػػػػػػػػػـػ اهلل لح قػػػػػػػػػػػػد    (49)سػػػػػػػػػػػػبقت العػػػػػػػػػػػػالميف
 لػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػدؿ وهػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػعة اوزانيػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػّممة 

 خػػػػػػػػػػرى عػػػػػػػػػػودوا اف عػػػػػػػػػػادا مػػػػػػػػػػّرة امثاقيػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػّذهب و 
 سػػػػػػما  فػػػػػػ    هػػػػػػذا مػػػػػػا حكػػػػػـػ بػػػػػػ  مالػػػػػػؾ اال بضػػػػػػعؼ الجػػػػػػز 

  خػػػػػػػػػرى قػػػػػػػػػّدر لهمػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػذاب مهػػػػػػػػػيفولػػػػػػػػػو وفػػػػػػػػػ  االاال
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 لػػػػػػػػػػػػو اهلل اف يتػػػػػػػػػػػػوب ويرجػػػػػػػػػػػػل امػػػػػػػػػػػػف ابتمػػػػػػػػػػػػ  بمعصػػػػػػػػػػػػية فمػػػػػػػػػػػػ  
 ّنػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػو ا  آا شػػػػػػػػػػّمػػػػػػػػػػ  وال يسػػػػػػػػػػئؿ عآّنػػػػػػػػػػ  يغفػػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػا

 ف تمػػػػػػنعكـ سػػػػػػبحات اّيػػػػػػاكـ ا  (51  )الحميػػػػػػد ّواب العزيػػػػػػز التّػػػػػػ
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػداح االجػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػف زالؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الّسمسػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ خػػػػػػػػػػػػػػػػػذوا 

  ثػػػػػػػػػػػـّ صػػػػػػػػػػػباح باسػػػػػػػػػػـػ فػػػػػػػػػػالؽ اال باحالفػػػػػػػػػػالح فػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا الّصػػػػػػػػػػػ
   آصػػػػػغاا حّممنػػػػػا لكػػػػػـ ػّنػػػػػ ا (51)اشػػػػػربوا بػػػػػذكرن العزيػػػػػز البػػػػػديل

   آصػػػػػػػػػػػػػغف يخػػػػػػػػػػػػػرجكـ االااكـ ػّيػػػػػػػػػػػػػ اصػػػػػػػػػػػػػوات والّنغمػػػػػػػػػػػػػات اال
 دب والوقػػػػػػػػػػػػػػار افرحػػػػػػػػػػػػػػوا بفػػػػػػػػػػػػػػرح اسػػػػػػػػػػػػػػم  عػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػ ف اال

 فئػػػػػػػػػػػػػػػػدة وانجػػػػػػػػػػػػػػػػذبت عظػػػػػػػػػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػػػػػ  توّلهػػػػػػػػػػػػػػػػت االاال
 ا جعمنػػػػػػػػػػػػػػػان مرقػػػػػػػػػػػػػػػاة لعػػػػػػػػػػػػػػػروج ػّنػػػػػػػػػػػػػػػ ا عقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ المقػػػػػػػػػػػػػػػّربيف

 فس عمػػػػػػػػػو ال تجعمػػػػػػػػػون جنػػػػػػػػػاح الػػػػػػػػػنّ فػػػػػػػػػؽ االلػػػػػػػػػو االارواح اال
 ف تكونػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػاهميفاعػػػػػػػػػػػػػوذ ا  ػّنػػػػػػػػػػػػػ اوالهػػػػػػػػػػػػػوى 
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  لػػػػػػػػػػػػػػػوايات كّمهػػػػػػػػػػػػػػػا رجعنػػػػػػػػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػػدّ اقػػػػػػػػػػػػػػػد (  52)
 مقػػػػػػػػػػػػػّر العػػػػػػػػػػػػػدؿ ونوصػػػػػػػػػػػػػ  رجالػػػػػػػػػػػػػ  بالعػػػػػػػػػػػػػدؿ الخػػػػػػػػػػػػػالص 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػروا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليصػػػػػػػػػػػػػػػػػرفوا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا اجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 رجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػدف عمػػػػػػػػػػػػػػػػيـ حكػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة ا
 مممكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واحفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّذئاب الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف 

 ئكـ آبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثواب كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تحفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال
   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكـ الّناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح اال

 لػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل ارجعون امػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػا  ذا اختمفػػػػػػػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػػػػػػػ(  ا53)
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػا اذا غربػػػػػػػػػػػػػػػػت ارجعػػػػػػػػػػػػػػػػوا ا  و آهػػػػػػػػػػػػػػػػذن الّسػػػػػػػػػػػػػػػػم
  ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ليكفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػالميفانػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدن 
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 ذا غػػػػػػػػػػػػػػػػاب اقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػـو ال ي خػػػػػػػػػػػػػػػػذكـ االضػػػػػػػػػػػػػػػػطراب 
 ّف امػػػػػػػػػػػػػػواج بحػػػػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػػػػان  اممكػػػػػػػػػػػػػػوت ظهػػػػػػػػػػػػػػوري وسػػػػػػػػػػػػػػكنت 

 خػػػػػػػػػػػػػرى افػػػػػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػػػػػوري لحكمػػػػػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػػػػ  غيبتػػػػػػػػػػػػػ  حكمػػػػػػػػػػػػة 
 ونػػػػػػػػػػػػػػػػراكـ  اهلل الفػػػػػػػػػػػػػػػػرد الخبيػػػػػػػػػػػػػػػػراّل ا مػػػػػػػػػػػػػػػػا اّطمػػػػػػػػػػػػػػػػل بهػػػػػػػػػػػػػػػػا

 بهػػػػػػػػػػػو وننصػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػرة فقػػػػػػػػػػػ  االامػػػػػػػػػػػف 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػو وقبيػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف اال مػػػػػػػػػػػػػػػري بجنػػػػػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػأا

 رض تػػػػػاهلل الحػػػػػّؽ قػػػػػد مػػػػػأ اال يػػػػػا (54  )ئكػػػػػة المقػػػػػّربيفالمم
 غة بمػػػػػػػػػا آئنهػػػػػػػػػار العذبػػػػػػػػػة الّسػػػػػػػػػحجػػػػػػػػػار االانفجػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػف اال

 نػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػف ابيػػػػػػػػػػػػػاف رّبكػػػػػػػػػػػػػـ المختػػػػػػػػػػػػػار و ة خػػػػػػػػػػػػػذتها حػػػػػػػػػػػػػالو ا
 طيػػػػػػػػػػػػروا بقػػػػػػػػػػػػوادـ  ثػػػػػػػػػػػػـّ دعػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػدكـ  يفالغػػػػػػػػػػػػافم

 بػػػػػػػػػػػػػػػداع كػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػػػػػػ مركـ مالػػػػػػػػػػػػػػػؾ االنقطػػػػػػػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػػػػػػػوؽ اال
 بحركػػػػػػػػػػػػػػة قممػػػػػػػػػػػػػػ  قمّػػػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػػػالميفي االختػػػػػػػػػػػػػػراع الّػػػػػػػػػػػػػػذ
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 فػػػػػػػػػػػػؽ ينػػػػػػػػػػػػاديكـ رّبكػػػػػػػػػػػـػ اّي اهػػػػػػػػػػػػؿ تعرفػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػف (  55)
 ي قمػػػػػػػػػػػػػػػػـػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػ مركـ ابهػػػػػػػػػػػػػػػػػو وهػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عممػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف اال

   ال وعمػػػػػػػػػري لػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػرفتـ لتػػػػػػػػػركتـ آسػػػػػػػػػمرّبكػػػػػػػػـػ مالػػػػػػػػػؾ اال
 لػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػطر المحبػػػػػػػػػػػػػػوب اف بػػػػػػػػػػػػػػالقموب الػػػػػػػػػػػػػػّدنيا مقبمػػػػػػػػػػػػػػي

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػذكـ اهتػػػػػػػػػػػػػػػػػزاز الكممػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف يهتػػػػػػػػػػػػػػػػػّز او 
  كبػػػػػػػػػر وكيػػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػالـ الّصػػػػػػػػػغيرمنػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػالـ اال

 مطػػػػػػػػػار مكرمتػػػػػػػػػ  ا  عنػػػػػػػػػايت  آكػػػػػػػػػذلؾ هطمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػم
 ا ّمػػػػاو   (56  )مػػػػف عنػػػػدي لتكونػػػػوا مػػػػف الّشػػػػاكريف فضػػػػالً 

 حكامهمػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػاختالؼ االّشػػػػػػػػػػػػػجاج والّضػػػػػػػػػػػػػرب تختمػػػػػػػػػػػػػؼ 
 مقػػػػػػػػػػدار ديػػػػػػػػػػة معّينػػػػػػػػػػة  اف لكػػػػػػػػػػؿّ مقاديرهمػػػػػػػػػػا وحكػػػػػػػػػـػ الػػػػػػػػػػّدي

   نفّصػػػػػػمها آلػػػػػػو نشػػػػػػ ّنػػػػػػ  لهػػػػػػو الحػػػػػػاكـ العزيػػػػػػز المنيػػػػػػلا
 ّنػػػػػػػ  لهػػػػػػػو المػػػػػػػوف  العمػػػػػػػيـابػػػػػػػالحّؽ وعػػػػػػػدًا مػػػػػػػف عنػػػػػػػدنا 
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 قػػػػػػػد رقػػػػػػـػ عمػػػػػػػيكـ الّضػػػػػػػيافة فػػػػػػػ  كػػػػػػػّؿ شػػػػػػػهر مػػػػػػػّرة واحػػػػػػػدة (  57)
 ف يؤلّػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػيف القمػػػػػػػػػػػػػػوب ولػػػػػػػػػػػػػػو اراد اف اهلل ا  آولػػػػػػػػػػػػػػو بالمػػػػػػػػػػػػػػ

 ف اّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا  (58 )رضيفاسباب الّسموات واالب
 الصػػػػػػػػػػػػػػابل فس والهػػػػػػػػػػػػػػوى كونػػػػػػػػػػػػػػوا كاتفػػػػػػػػػػػػػػّرقكـ شػػػػػػػػػػػػػػئونات الػػػػػػػػػػػػػػنّ 

 ركػػػػػػػػػػػػػػػػاف لمبػػػػػػػػػػػػػػػػدف كػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يعظكػػػػػػػػػػػػػػػػـ قمػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػػػػػػد واال
 فػػػػػػانظروا فػػػػػػ  رحمػػػػػػة  (59 )نػػػػػػتـ مػػػػػػف المػػػػػػوقنيفاف االػػػػػػوح  

 ذ كػػػػػػػػػػػػاف اّنػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػ مركـ بمػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػنفعكـ بعػػػػػػػػػػػػد الطافػػػػػػػػػػػػ  ااهلل و 
 تضػػػػػػػػػػػّرنا سػػػػػػػػػػػّيئاتكـ كمػػػػػػػػػػػا ال  لػػػػػػػػػػػف غنّيػػػػػػػػػػػًا عػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػالميف

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػدعوكـ لوجػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل يشػػػػػػػػػػػػػػػػهد نّ اتنفعنػػػػػػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػػػػػػناتكـ 
 لػػػػػػػو ارسػػػػػػػمتـ الجػػػػػػػوارح اذا ا(61  )بػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػّؿ عػػػػػػػالـ بصػػػػػػػير

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اذًا يحػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ايد اذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا اهلل الّصػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػػػػػراولػػػػػػػػػػػػػػػو تجدونػػػػػػػػػػػػػػػ  ميتػػػػػػػػػػػػػػػًا 
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 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفوا اّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا
 عمػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػراط العػػػػػػػػػػػػػػػدؿ واالنصػػػػػػػػػػػػػػػاؼ فػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػّؿ 

 ف اّظهػػػػػػػػػػػػػػػػػور لا مػػػػػػػػػػػػػػػػػور كػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػ مركـ مطمػػػػػػػػػػػػػػػػػلاال
 مػػػػػػػػػػػػركـ اّف اهلل قػػػػػػػػػػػػد ( ا61)  نػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػارفيفا

  بػػػػػػػػػػػالموّدة فػػػػػػػػػػػ  ذوي القربػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػّدر لهػػػػػػػػػػػـ حقّػػػػػػػػػػػاً 
 ف عػػػػػػػػػػػػػػ ّنػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػو الغنػػػػػػػػػػػػػػ ّ امػػػػػػػػػػػػػػواؿ الّنػػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػػ  ا

 حرقون ادًا فػػػػػػػؽ بيتػػػػػػػًا متعّمػػػػػػػاحػػػػػػػر  مػػػػػػػف  (62  )العػػػػػػػالميف
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقتمون خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوا  ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً 

  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـّ االقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار و  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف اهلل با
 تحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػوا لهمػػػػػػػػػػػػػػػػػا واف  ركػػػػػػػػػػػػػػػػػوا سػػػػػػػػػػػػػػػػػنف الجػػػػػػػػػػػػػػػػػاهميفات

 ًا ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديّ احبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػػػاكـ عمػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػػػداالكتػػػػػػػػػػػػػػاب 
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 ف تجػػػػػاوزوا عػػػػػف اّيػػػػػاكـ اقػػػػػد كتػػػػػب اهلل عمػػػػػيكـ الّنكػػػػػاح (  63)
 اسػػػػػػػػػػتراحت  آ مػػػػػػػػػػاالاالثنتػػػػػػػػػػيف والّػػػػػػػػػػذي اقتنػػػػػػػػػػل بواحػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف 

  لخدمتػػػػػػػػ  ال بػػػػػػػػ س عميػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػ  ونفسػػػػػػػػها ومػػػػػػػػف اّتخػػػػػػػػذ بكػػػػػػػػراً 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػوح  بػػػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ كػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػػػػػػػػػاف اال

 تزّوجػػػػػػػػوا يػػػػػػػػا قػػػػػػػػوـ ليظهػػػػػػػػر مػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػف يػػػػػػػػذكرن   مرقومػػػػػػػػاً 
 خػػػػػػػػػػػػػػػذون مػػػػػػػػػػػػػػػري عمػػػػػػػػػػػػػػػيكـ اتّ ابػػػػػػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػػػػػػادي هػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػف 

 نفسػػػػػكـ اال تتّبعػػػػػوا  آ نشػػػػػيػػػػػا مػػػػػأ اال (64  )نفسػػػػػكـ معينػػػػػاً ال
  آ شػػػػػػػػػػػيبعػػػػػػػػػػػوا مالػػػػػػػػػػػؾ االاتّ  آ ّمػػػػػػػػػػػارة بػػػػػػػػػػػالبغ  والفحشػػػػػػػػػػػاّنهػػػػػػػػػػػا ال

 ّنػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػالميف اى الّػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػ مركـ بػػػػػػػػػػالبّر والتّقػػػػػػػػػػو 
 صػػػػػػػػػػػالحها ارض بعػػػػػػػػػػػد ف تفسػػػػػػػػػػػدوا فػػػػػػػػػػػ  االاّيػػػػػػػػػػػاكـ ا غنّيػػػػػػػػػػػاً 
 منػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػذلؾ    ا ونحػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػر ّنػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػيس مّنػػػػػػػػػػافسػػػػػػػػػػد اومػػػػػػػػػػف 
 الػػػػػػػػػػػػوح  بػػػػػػػػػػػػالحّؽ مشػػػػػػػػػػػػهوداً  آ مػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػماالكػػػػػػػػػػػػاف 
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 ّنػػػػػا ارفيف الطّػػػػػ آ قػػػػػد حػػػػػّدد فػػػػػ  البيػػػػػاف برضػػػػػ ّنػػػػػ (  ا65)
 ة والػػػػػػػػػػػوداد واّتحػػػػػػػػػػػاد العبػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػذا ردنػػػػػػػػػػػا المحّبػػػػػػػػػػػالّمػػػػػػػػػػػا 

 تقػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػنهـ  بػػػػػػػػػػويف بعػػػػػػػػػػدهما لػػػػػػػػػػئالّ اذف االعّمقنػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػ
 خػػػػػػرى وكػػػػػػذلؾ ارب آولنػػػػػػا فيػػػػػػ  مػػػػػػ آ الّضػػػػػػغينة والبغضػػػػػػ

 اّل ا ال يحقّػػػػػػػػؽ الّصػػػػػػػػهار (66 )مػػػػػػػػر مقضػػػػػػػػّياً كػػػػػػػػاف اال
 مهػػػػػػػػػػػار قػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػّدر لممػػػػػػػػػػػدف تسػػػػػػػػػػػعة عشػػػػػػػػػػػر مثقػػػػػػػػػػػااًل باال

 ة ومػػػػػػػػػػػف بريػػػػػػػػػػػز ولمقػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػف الفّضػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػّذهب اال
 مسػػػػػػػػػػػػة ف يتجػػػػػػػػػػػػاوز عػػػػػػػػػػػػف خاراد الّزيػػػػػػػػػػػػادة حػػػػػػػػػػػػّرـ عميػػػػػػػػػػػػ  ا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػالعّز وتسػػػػػػػػػػػػػػػػعيف مثقػػػػػػػػػػػػػػػػااًل كػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػػػػػػػػػاف اال
 ولػػػػػػػػو خيػػػػػػػػر لػػػػػػػػ  رجػػػػػػػػة االوالّػػػػػػػػذي اقتنػػػػػػػػل بالدّ  مسػػػػػػػػطوراً 

 سػػػػػػػباب الّسػػػػػػػموات اب آ ّنػػػػػػػ  يغنػػػػػػػ  مػػػػػػػف يشػػػػػػػافػػػػػػػ  الكتػػػػػػػاب 
 اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػػػػػػػديراً  واألرض وكػػػػػػػػػػػػػػػاف
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 راد الخػػػػػػػػػػػػػػػروج اقػػػػػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػػػػػب اهلل لكػػػػػػػػػػػػػػػّؿ عبػػػػػػػػػػػػػػػد (  67)
 ف يجعػػػػػػػػػػػػػؿ ميقاتػػػػػػػػػػػػػًا لصػػػػػػػػػػػػػاحبت  فػػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػػػف وطنػػػػػػػػػػػػػ  

 ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  اتػػػػػػػػػػػػػػػو ووفػػػػػػػػػػػػػػػو بالوعػػػػػػػػػػػػػػػد اف اراد امػػػػػػػػػػػػػػػّدة  ّيػػػػػػػػػػػػػػػةا
 اتّبػػػػػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػوالن وكػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف المحسػػػػػػػػػػػػػػػػػنيف 

 ف اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػذر ا الّ او  مػػػػػػػػػػػػػػػػػر مكتوبػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اال
 ف يخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قرينتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ف اليهػػػػػػػػػػػػػا و اجػػػػػػػػػػػػػوع ويكػػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػػ  غايػػػػػػػػػػػػػة الجهػػػػػػػػػػػػػد لمرّ 
 شػػػػػػػػػػػػػػػهر امػػػػػػػػػػػػػػػراف فمهػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػرّبص تسػػػػػػػػػػػػػػػعة فػػػػػػػػػػػػػػػات اال

 كمالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س عميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا امعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدودات وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػػػػػػّب اف صػػػػػػػػػػػػػػبرت اوج و الػػػػػػػػػػػػػػزّ ر فػػػػػػػػػػػػػػ  اختيػػػػػػػػػػػػػػا

 وامػػػػػػػػػػري وال تتّبعػػػػػػػػػػوا االّصػػػػػػػػػػابرات والّصػػػػػػػػػػابريف اعممػػػػػػػػػػوا 
  ثيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح 
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 ف ت خػػػػػػػػػػػػػػذ اتػػػػػػػػػػػػػػو الخبػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػيف ترّبصػػػػػػػػػػػػػػها لهػػػػػػػػػػػػػػا اف او 
 ّيػػػػػاكـ ا آ مػػػػػواالصػػػػػالح بػػػػػيف العبػػػػػاد اّنػػػػػ  اراد االالمعػػػػػروؼ 

 بػػػػػػػػػػػػ  العنػػػػػػػػػػػػاد بيػػػػػػػػػػػػنكـ كػػػػػػػػػػػػذلؾ  ف ترتكبػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػػػدثا
 تاهػػػػػػػػا خبػػػػػػػػر ا فاو  اً وكػػػػػػػػاف الوعػػػػػػػػد م تّيػػػػػػػػ مػػػػػػػػرقضػػػػػػػػ  اال

 ف او بالعػػػػػػػػدليف لهػػػػػػػػا او القتػػػػػػػػؿ وثبػػػػػػػػت بالّشػػػػػػػػياع لمػػػػػػػػوت اا
 شػػػػػػػػػهر معػػػػػػػػػدودات لهػػػػػػػػػا اذا مضػػػػػػػػػت اتمبػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػت 
 تػػػػػػػػار هػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا حكػػػػػػػػـ بػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف كػػػػػػػػاف االختيػػػػػػػػار فيمػػػػػػػػا تخ

 و اف حػػػػػػػدث بينهمػػػػػػػا كػػػػػػػدورة او  (68 )مػػػػػػػر قوّيػػػػػػػاً عمػػػػػػػو اال
 ف يصػػػػػػػػػػػػػبر سػػػػػػػػػػػػػنة اف يطّمقهػػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػػ  اكػػػػػػػػػػػػػرن لػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػ  

 ة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المحّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئر  ابينهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطل  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّ كا
 ف كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وا

  ّنػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػػ   حكيمػػػػػػػػػػػػػاً االطّػػػػػػػػػػػػػالؽ 
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 ث فضػػػػػػػػػاًل ا عممػػػػػػػػػتـ بعػػػػػػػػػد طمقػػػػػػػػػات ثمػػػػػػػػػنهػػػػػػػػػاكـ اهلل عّمػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػد
 قمػػػػـػ  مػػػػػف فكػػػػػامػػػػػف عنػػػػػدن لتكونػػػػػوا مػػػػػف الّشػػػػػاكريف فػػػػػ  لػػػػػوح 

 جػػػػوع الرّ ؽ لػػػػ  االختيػػػػار فػػػػ  طمّػػػػ والّػػػػذي مػػػػر مسػػػػطوراً اال
 مػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـػ  آ ضػػػػػػػػػػالرّ كػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػهر بػػػػػػػػػػالموّدة و  آ د انقضػػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػػ

 ؽ الفصػػػػػػػػػػػػػؿ بوصػػػػػػػػػػػػػؿ ستحصػػػػػػػػػػػػػنت تحقّػػػػػػػػػػػػػا اذاتستحصػػػػػػػػػػػػػف و 
 مػػػػػر امػػػػر مبػػػػيف كػػػػذلؾ كػػػػاف االبعػػػػد  الّ ا مػػػػرخػػػػر وقضػػػػ  االا

  جالؿ مرقومػػػػػاً بػػػػػاال مػػػػػف مطمػػػػػل الجمػػػػػاؿ فػػػػػ  لػػػػػوح الجػػػػػالؿ
 حػػػػػػػػػدث بينهمػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػـّ والّػػػػػػػػػذي سػػػػػػػػػافر وسػػػػػػػػػافرت معػػػػػػػػػ   ( 69)

 ممػػػػػػػػػػة ويرجعهػػػػػػػػػػا ف يؤتيهػػػػػػػػػػا نفقػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػنة كاااالخػػػػػػػػػتالؼ فمػػػػػػػػػػ  
 مػػػػػػيف ومػػػػػػا او يسػػػػػػّممها بيػػػػػػد الػػػػػػو المقػػػػػػّر الّػػػػػػذي خرجػػػػػػت عنػػػػػػ  ا

 رّبػػػػػػػػػؾ  فّ الػػػػػػػػػو محّمهػػػػػػػػػا اتحتػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػػبيؿ ليبّمغهػػػػػػػػػا 
 بسػػػػػمطاف كػػػػػاف عمػػػػػو العػػػػػالميف محيطػػػػػاً  آ يحكػػػػـػ كيػػػػػؼ يشػػػػػ
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 واّلتػػػػػػ  طّمقػػػػػػت بمػػػػػػا ثبػػػػػػت عميهػػػػػػا منكػػػػػػر ال نفقػػػػػػة (  71)
 مػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ر االّيػػػػػػػػػاـ ترّبصػػػػػػػػػها كػػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػػاف نّيػػػػػػػػػالهػػػػػػػػػا 

 الوصػػػػػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػػػػػبّ ااهلل ّف ا مشػػػػػػػػػػػػػهوداً  ؽ العػػػػػػػػػػػػػدؿفػػػػػػػػػػػػػا
 بغػػػػػػض الفصػػػػػػؿ والطّػػػػػػالؽ عاشػػػػػػروا يػػػػػػا قػػػػػػوـ ؽ واوالوفػػػػػػا

 مكػػػػػػػاف سػػػػػػػيفنو مػػػػػػػف فػػػػػػػ  اال بػػػػػػػالّروح والّريحػػػػػػػاف لعمػػػػػػػري
 ب وكػػػػػػػػػػاف اهلل عمػػػػػػػػػػو ّيػػػػػػػػػػالطّ ومػػػػػػػػػػا يبقػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػؿ 

 صػػػػػػػػػػػػمحوا ذات ايػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػادي  قػػػػػػػػػػػػوؿ شػػػػػػػػػػػػهيداً مػػػػػػػػػػػػا ا
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمعوا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـّ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ 
 ّيػػػػػاكـ (  ا71)  بعػػػػػوا جّبػػػػػارًا شػػػػػقّياً عمػػػػػو وال تتّ القمػػػػػـ اال

 ف تغػػػػػػػػػػػػػػػّرّنكـ الػػػػػػػػػػػػػػػّدنيا كمػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػّرت قومػػػػػػػػػػػػػػػًا قػػػػػػػػػػػػػػػبمكـ ا
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكوا  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـّ اتّبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود اهلل وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن  

  ذي كػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػالحّؽ ممػػػػػػػػػػػػػدوداً الّػػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػذا الّصػػػػػػػػػػػػػراط
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 الّػػػػػػػػػػػػػذيف نبػػػػػػػػػػػػػذوا البغػػػػػػػػػػػػػ  والغػػػػػػػػػػػػػوى واّتخػػػػػػػػػػػػػذوا التّقػػػػػػػػػػػػػوى  فّ ا
  ولئػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف خيػػػػػػػػرة الخمػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػدى الحػػػػػػػػّؽ يػػػػػػػػذكرهـ المػػػػػػػػأا

 هػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػػاـ الّػػػػػػػػػػػذي كػػػػػػػػػػػاف باسػػػػػػػػػػػـ اهلل او و عمػػػػػػػػػػػاال
 والغممػػػػػاف  آ مػػػػػّرـ عمػػػػيكـ بيػػػػػل االحػػػػػ قػػػػػد  (72  )مرفوعػػػػاً 

 ف يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتري عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا نهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح اهلل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اال
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يس الولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ بالفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطوراً 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   آ رقّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ اف يفتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا
 و ف عمػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػاّنػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػو اّل ا لػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػ  ال ا  عمػػػػػػػػػػػو هّ داو 

 نفسػػػػػػػػػػكـ بطػػػػػػػػػػراز انػػػػػػػػػػوا زيّ   (73  )كػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػ   حكيمػػػػػػػػػػاً 
 ّنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اعمػػػػػػػػػػاؿ والّػػػػػػػػػػذي فػػػػػػػػػػاز بالعمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  رضػػػػػػػػػػان الا
  العػػػػػػػػػػػػػرش مػػػػػػػػػػػػػػذكوراً ى قػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػد آ هػػػػػػػػػػػػػؿ البهػػػػػػػػػػػػػا
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 بالحكمػػػػػػػة  ثػػػػػػػـّ عمػػػػػػػاؿ الحسػػػػػػػنة مالػػػػػػػؾ البرّيػػػػػػػة باال اانصػػػػػػػرو 
 لػػػػػػػػواح مػػػػػػػػف لػػػػػػػػدى االكثػػػػػػػػر امػػػػػػػػرتـ فػػػػػػػػ  اوالبيػػػػػػػػاف كػػػػػػػػذلؾ 

 ال يعتػػػػػرض  قػػػػػوؿ عميمػػػػػاً ا ّنػػػػػ  كػػػػػاف عمػػػػػو مػػػػػااالػػػػػّرحمف 
 حػػػػػػػػػػػد وال يقتػػػػػػػػػػػؿ نفػػػػػػػػػػػس نفسػػػػػػػػػػػًا هػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا احػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػو ا

  نهيػػػػتـ عنػػػػ  فػػػػ  كتػػػػاب كػػػػاف فػػػػ  سػػػػرادؽ العػػػػّز مسػػػػتوراً 
  فّ احيػػػػػػػػػػػػػػػان اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػروح مػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػدن اتقتمػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػف ا

 اتّقػػػػػػػػػػوا  هػػػػػػػػػذا خطػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػرش كبيػػػػػػػػػػراً 
 يػػػػػػػػػادي الّظمػػػػػػػػـػ والّطغيػػػػػػػػػاف ااهلل وال تخربػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػان اهلل ب

 لّمػػػػػػػػا ظهػػػػػػػػرت جنػػػػػػػػود  لػػػػػػػػو الحػػػػػػػػّؽ سػػػػػػػػبيالً ا اّتخػػػػػػػػذوا ثػػػػػػػـّ 
  ديػػػػػػػػػػػػافؿ االآئػػػػػػػػػػػػنهزمػػػػػػػػػػػػت قباالعرفػػػػػػػػػػػػاف برايػػػػػػػػػػػػات البيػػػػػػػػػػػػاف 

 ف يشػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كػػػػػػػػػػػػػػػػػوثر الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػواف فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اراد امػػػػػػػػػػػػػػػػػف اّل ا
 رضػػػػػػػػػػػػػواف كػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػف نفػػػػػػػػػػػػػس الّسػػػػػػػػػػػػػبحاف موجػػػػػػػػػػػػػوداً 
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 طفػػػػة رحمػػػػة مػػػػػف النّ  آ قػػػػد حكػػػـػ اهلل بالّطهػػػػارة عمػػػػػو مػػػػ(  74)
 تتّبعػػػػػػػػوا الّروح والّريحػػػػػػػػاف وال بػػػػػػػػعنػػػػػػػػدن عمػػػػػػػػو البرّيػػػػػػػػة اشػػػػػػػػكرون 

 قومػػػػػوا عمػػػػػو خدمػػػػػة  مػػػػػف كػػػػػاف عػػػػػف مطمػػػػػل القػػػػػرب بعيػػػػػداً 
 ّنػػػػػػػػػ  يؤّيػػػػػػػػػدكـ بسػػػػػػػػػمطاف كػػػػػػػػػاف احػػػػػػػػػواؿ مػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػّؿ االاال

 بحبػػػػػؿ الّمطافػػػػػة عمػػػػػو  تمّسػػػػػكوا عمػػػػػو العػػػػػالميف محيطػػػػػاً 
 وسػػػػػػػػػػاخ هػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػا رى مػػػػػػػػػػف ثيػػػػػػػػػػابكـ اثػػػػػػػػػػار االشػػػػػػػػػػ ف ال يػػػػػػػػػػ

  لطػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػّؿ لطيػػػػػػػػػػػػؼاحكػػػػػػػػػػـػ بػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػاف 
 و الغفػػػػػػػػػػػور ّنػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػذر ال بػػػػػػػػػػػ س عميػػػػػػػػػػػ   والّػػػػػػػػػػػذي

 الّػػػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػػـػ  آ طهّػػػػػػػػػػػػػروا كػػػػػػػػػػػػػّؿ مكػػػػػػػػػػػػػرون بالمػػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػػّرحيـ
 الّػػػػػػػػػذي تغّيػػػػػػػػػر  آ ف تسػػػػػػػػػتعمموا المػػػػػػػػػاّيػػػػػػػػػاكـ اث ر بالثّمػػػػػػػػػيتغّيػػػػػػػػػ
 خػػػػػػػػػر كونػػػػػػػػػوا عنصػػػػػػػػػر الّمطافػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف او بشػػػػػػػػػ   ا   بػػػػػػػػػالهو 

 راد لكػػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػػوالكـ العزيػػػػػػػػػػػز الحكػػػػػػػػػػػيـاالبرّيػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا 
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 وكػػػػػػػػذلؾ رفػػػػػػػػل اهلل حكػػػػػػػػـ دوف الّطهػػػػػػػػارة عػػػػػػػػف كػػػػػػػػّؿ (  75)
 ّنػػػػػػػػػػػ  اوعػػػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػػػؿ أخػػػػػػػػػػػرى موهبػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف اهلل  آ شػػػػػػػػػػػياال

 فػػػػػػػػػػ   آ شػػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػػد انغمسػػػػػػػػػػت اال لهػػػػػػػػػػو الغفػػػػػػػػػػور الكػػػػػػػػػػريـ
 ذ تجّمينػػػػػػػا عمػػػػػػػو مػػػػػػػف اضػػػػػػػواف الرّ ّوؿ ابحػػػػػػػر الّطهػػػػػػػارة فػػػػػػػ  

 نا الحسػػػػػػػػػػػػنو وصػػػػػػػػػػػػفاتنا العميػػػػػػػػػػػػا آئسػػػػػػػػػػػػمامكػػػػػػػػػػػػاف بفػػػػػػػػػػػػ  اال
 لتعاشػػػػػػػػروا  حػػػػػػػػاط العػػػػػػػػالميفاهػػػػػػػػذا مػػػػػػػػف فضػػػػػػػػم  الّػػػػػػػػذي 

 امػػػػػػػػػػػػر رّبكػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػّرحمف هػػػػػػػػػػػػذا ديػػػػػػػػػػػػاف وتبّمغػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػل اال
 وحكػػػػـ   (76  )نػػػػتـ مػػػػف العػػػػارفيفاعمػػػػاؿ لػػػػو يػػػػؿ االالكم

 بالّمطافػػػػػة الكبػػػػػرى وتغسػػػػػػيؿ مػػػػػا تغّبػػػػػر مػػػػػػف الغبػػػػػار وكيػػػػػػؼ 
 وكونػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػف  وسػػػػػػػػػػػاخ المنجمػػػػػػػػػػػدة ودونهػػػػػػػػػػػا اتّقػػػػػػػػػػػوا اهللاال

 ّنػػػػػػػػ  ال ا  وسػػػػػػػػخ آئيػػػػػػػػرى فػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػ والّػػػػػػػػذي المطهّػػػػػػػػريف
  وفلعػػػػػػػا  إلػػػػػػػو اهلل ويجتنػػػػػػػب عنػػػػػػػ  مػػػػػػػأ آئػػػػػػػيصػػػػػػػعد دع
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 العطػػػػػػػػػػر الخػػػػػػػػػػالص هػػػػػػػػػػذا  ثػػػػػػػػػػـّ الػػػػػػػػػػورد  آ اسػػػػػػػػػػتعمموا مػػػػػػػػػػ
 ّوؿ لػػػػػػػػ  ليتضػػػػػػػػّوع اّوؿ الّػػػػػػػػذي ال   اهلل مػػػػػػػػف االحّبػػػػػػػػامػػػػػػػػا 

   راد رّبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 قػػػػػػػػػػػد عفػػػػػػػػػػػا اهلل عػػػػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػّزؿ فػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػاف (  77)

 ف تقرئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اذّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب و 
 لػػػػػػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػنفعكـ ال مػػػػػػػػػػػػػػا ينتهػػػػػػػػػػػػػػ  

 المجادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ 
 يػػػػػػػػا معشػػػػػػػػر الممػػػػػػػػوؾ   (78  )مػػػػػػػػف العػػػػػػػػارفيف نػػػػػػػػتـاف ا

  تػػػػػػػػػػػػػو المالػػػػػػػػػػػػػؾ والممػػػػػػػػػػػػػؾ هلل المهػػػػػػػػػػػػػيمف القّيػػػػػػػػػػػػػـواقػػػػػػػػػػػػػد 
    اهلل وتوّجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  الّ اتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا  الّ ا

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  آ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رّبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اال
 نػػػػػػػػػػػتـ تعرفػػػػػػػػػػػوفامػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػدكـ لػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػر ال يعادلػػػػػػػػػػػ ا
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 ّنػػػػػا نػػػػػػراكـ تفرحػػػػػػوف بمػػػػػا جمعتمػػػػػػون لغيػػػػػػركـ وتمنعػػػػػػوف ا( 79)
  لػػػػػػػػػػػوح اّل ا ـ عػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػوالـ اّلتػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػـ يحصػػػػػػػػػػػهانفسػػػػػػػػػػػكا

 ؿ هػػػػػػػػػذا ال كـ االمػػػػػػػػواؿ عػػػػػػػػف المػػػػػػػػآشػػػػػػػػغمت قػػػػػػػػد المحفػػػػػػػػوظ
 طهّػػػػػػػػروا قمػػػػػػػػوبكـ عػػػػػػػػف  نػػػػػػػػتـ تعممػػػػػػػػوفاينبغػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػـ لػػػػػػػػو 

 لػػػػػػػػػػػػو ممكػػػػػػػػػػػػوت رّبكػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػاطر اذفػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػّدنيا مسػػػػػػػػػػػػرعيف 
 الزؿ وناحػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػزّ ظهػػػػػػػػػػرت الّػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػ   آ رض والّسػػػػػػػػػػماال
 لػػػػػػوح  مػػػػػػر بػػػػػػ  فػػػػػػ اخػػػػػػذ مػػػػػػا امػػػػػػف نبػػػػػػذ الػػػػػػورى و  الّ اؿ آئػػػػػػالقب

 نوار القػػػػديـ اهػػػػذا يػػػػـو فيػػػػ  فػػػػاز الكمػػػػيـ بػػػػ  (81  )مكنػػػػوف
 وشػػػػػػػػػػػرب زالؿ الوصػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػػدح الّػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػ  

 ّف الطّػػػػػػػػػػػػػػور اقػػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػػاهلل الحػػػػػػػػػػػػػػّؽ  سػػػػػػػػػػػػػػّجرت البحػػػػػػػػػػػػػػور
 يطػػػػػػػػػػػػػػػوؼ حػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مطمػػػػػػػػػػػػػػػل الّظهػػػػػػػػػػػػػػػور والػػػػػػػػػػػػػػػّروح ينػػػػػػػػػػػػػػػادي 

  الغػػػػػػػػػػػرور آ بنػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػػػػوت همّمػػػػػػػػػػػوا وتعػػػػػػػػػػػالوا يػػػػػػػػػػػا 
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   وصػػػػػػػػػاح آئػػػػػػػػػلمقوـ فيػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػرع كػػػػػػػػػوـ اهلل شػػػػػػػػػوقًا يػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػذا
 تػػػػػو الوعػػػػػد وظهػػػػػر مػػػػػا هػػػػػو المكتػػػػػوب فػػػػػ  االّصػػػػػهيوف قػػػػػد 

 يػػػػا معشػػػػر   (81  )لػػػػواح اهلل المتعػػػػال  العزيػػػػز المحبػػػػوبا
 نػػػػػػػػور كبػػػػػػػػر فػػػػػػػػ  المنظػػػػػػػػر االالممػػػػػػػػوؾ قػػػػػػػػد نػػػػػػػػّزؿ الّنػػػػػػػػاموس اال

 مػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػتتر مػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػدف مالػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػدر اوظهػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػّؿ 
 تػػػػػػػػػػت الّسػػػػػػػػػػاعة وانشػػػػػػػػػػّؽ القمػػػػػػػػػػر وفّصػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػّؿ االّػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػ  

 نػػػتـ المماليػػػؾ قػػػد ايػػػا معشػػػر الممػػػوؾ   (82  )مػػػر محتػػػـوا
 لػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػ  احسػػػػػػػػف الطّػػػػػػػػػراز ويػػػػػػػػدعوكـ اظهػػػػػػػػر المالػػػػػػػػػؾ ب

 يمػػػػنعكـ الغػػػػرور عػػػػف مشػػػػرؽ اف  ّيػػػػاكـا القّيػػػػوـالمهػػػػيمف 
 قومػػػػػػػوا  آ و تحجػػػػػػػبكـ الػػػػػػػّدنيا عػػػػػػػف فػػػػػػػاطر الّسػػػػػػػماالّظهػػػػػػػور 

 عمػػػػػػػػػػػو خدمػػػػػػػػػػػة المقصػػػػػػػػػػػود الّػػػػػػػػػػػذي خمقكػػػػػػػػػػػـ بكممػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف 
 فكػػػػػػو عنػػػػػػدن وجعمكػػػػػػـ مظػػػػػػاهر القػػػػػػدرة لمػػػػػػا كػػػػػػاف ومػػػػػػا ي

 
51 



 

 ف نتصػػػػػػػػػػػّرؼ فػػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػػالككـ بػػػػػػػػػػػؿ اال نريػػػػػػػػػػػد  تػػػػػػػػػػػاهلل(  83)
 يشػػػػػػػػػهد  آ ّنهػػػػػػػػػا لمنظػػػػػػػػػر البهػػػػػػػػػا جئنػػػػػػػػػا لتصػػػػػػػػػّرؼ القمػػػػػػػػػوب

  والّػػػػػػػػػػذي  نػػػػػػػػػػتـ تفقهػػػػػػػػػػوفالػػػػػػػػػػو  آ سػػػػػػػػػػمبػػػػػػػػػػذلؾ ممكػػػػػػػػػػوت اال
 عػػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػّدنيا كّمهػػػػػػػػػػا وكيػػػػػػػػػػؼ اّنػػػػػػػػػػ  ااتّبػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػوالن 

 لػػػػػػػػو اقبمػػػػػػػػوا ا ثػػػػػػػػـّ دعػػػػػػػػوا البيػػػػػػػػوت  هػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػاـ المحمػػػػػػػػود
 ولػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػرة واالكـ فػػػػػػػػػػػػػ  االالممكػػػػػػػػػػػػػوت هػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػنفع

   نػػػػػػػػػػػتـ تعممػػػػػػػػػػػوفايشػػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػػذلؾ مالػػػػػػػػػػػؾ الجبػػػػػػػػػػػروت لػػػػػػػػػػػو 
 مػػػػػػري فػػػػػػ  مممكتػػػػػػ  اطػػػػػػوبو لممػػػػػػؾ قػػػػػػاـ عمػػػػػػو نصػػػػػػرة (  84)

 فينة صػػػػػػػػػػػػحاب الّسػػػػػػػػػػػػاّنػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف ا   ئوانقطػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػو 
 ينبغػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػّؿ  آ هػػػػػػػػػػػؿ البهػػػػػػػػػػػالّتػػػػػػػػػػػ  جعمهػػػػػػػػػػػا اهلل ال   الحمػػػػػػػػػػر 

 ف يعػػػػػػػػػػػّزرون ويػػػػػػػػػػػوّقرون وينصػػػػػػػػػػػرون ليفػػػػػػػػػػػتح المػػػػػػػػػػػدف بمفػػػػػػػػػػػاتيح ا
  مف عمػػػػػػو مػػػػػػف فػػػػػػ  ممالػػػػػػؾ الغيػػػػػػب والّشػػػػػػهوداسػػػػػػم  المهػػػػػػي
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 لجبػػػػػػػػػػػيف    ة الغػػػػػػػػػػػرّ ّنػػػػػػػػػػػ  بمنزلػػػػػػػػػػػة البصػػػػػػػػػػػر لمبشػػػػػػػػػػػر والغػػػػػػػػػػػرّ ا
 هػػػػػػػػؿ اورأس الكػػػػػػػػـر لجسػػػػػػػػد العػػػػػػػػالـ انصػػػػػػػػرون يػػػػػػػػا  آ نشػػػػػػػػاال

 مسػػػػة كػػػػاف يػػػػا ممػػػػؾ النّ   (85  )مواؿ والّنفػػػػوسبػػػػاال آ البهػػػػ
 ذ قصػػػػػػػػػدت ا آ حدّيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػجف عّكػػػػػػػػػمطمػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػور اال

 ذ انػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػد قصػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػررت ومػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػئمت عالالمسػػػػػػػػػجد ا
 جعمنػػػػػان  قػػػػػد رفػػػػػل بػػػػػ  كػػػػػّؿ بيػػػػػت وفػػػػػتح كػػػػػّؿ بػػػػػاب منيػػػػػؼ

 ذ ظهػػػػػػػػػر انػػػػػػػػػت نبػػػػػػػػػذت المػػػػػػػػػذكور امقبػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػػذكري و 
 كّنػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػ   العػػػػػػػػػػالميف بممكػػػػػػػػػػوت اهلل رّبػػػػػػػػػػؾ وربّ 

 حػػػػػػػػػػػػػواؿ ووجػػػػػػػػػػػػػدناؾ متمّسػػػػػػػػػػػػػكًا بػػػػػػػػػػػػػالفرع غػػػػػػػػػػػػػافاًل كػػػػػػػػػػػػػّؿ اال
 قػػػػػػػػد  قػػػػػػػػوؿ شػػػػػػػػهيداّف رّبػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػو مػػػػػػػػا اصػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف اال

 دور السػػػػػػػػمنا وال تعرفنػػػػػػػػا حػػػػػػػػزاف بمػػػػػػػػا رأينػػػػػػػػاؾ تػػػػػػػػخػػػػػػػػذتنا االا
  المنظػػػػػر الكػػػػػريـا مػػػػػاـ وجهػػػػػؾ افػػػػػتح البصػػػػػر لتنظػػػػػر هػػػػػذا

 
52 



 

 ّيػػػػػػػػػػػػاـ وتػػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػدعون فػػػػػػػػػػػػ  المّيػػػػػػػػػػػػال  واال وتعػػػػػػػػػػػػرؼ
 قػػػػػػػؿ   (86  )فػػػػػػػؽ الّمميػػػػػػػلالّنػػػػػػػور المشػػػػػػػرؽ مػػػػػػػف هػػػػػػػذا اال

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػذا    يػػػػػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػرليف اسػػػػػػػػػػػػػػػػمل الّنػػػػػػػػػػػػػػػػد
 نػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػاق  ااّل ا لػػػػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػػػػ  ال ا الهيكػػػػػػػػػػػػػػؿ المبػػػػػػػػػػػػػػيف

 ف يمنعػػػػػػػػػػػػػؾ الغػػػػػػػػػػػػػرور عػػػػػػػػػػػػػف اّيػػػػػػػػػػػػػاؾ ا الفػػػػػػػػػػػػػرد القػػػػػػػػػػػػػديـ
 و يحجبػػػػػػػػػػػػػؾ الهػػػػػػػػػػػػػوى عػػػػػػػػػػػػػف مالػػػػػػػػػػػػػؾ امطمػػػػػػػػػػػػػل الّظهػػػػػػػػػػػػػور 

 عمػػػػػػػػػػػػػو القمػػػػػػػػػػػػـػ اال العػػػػػػػػػػػػػرش والثّػػػػػػػػػػػػػرى كػػػػػػػػػػػػػذلؾ ينصػػػػػػػػػػػػػحؾ
 ذكػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػاف ا ّنػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػو الفّضػػػػػػػػػػػػاؿ الكػػػػػػػػػػػػريـا
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا اعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نًا و ا
 يػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػدن انتبػػػػػػػػػػػػػػػ  وال تكػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػف ا

 خبرنػػػػػػػػػػػػػان اذ ا   ئػػػػػػػػػػػػػّنػػػػػػػػػػػػػ  نبػػػػػػػػػػػػػذ لػػػػػػػػػػػػػوح اهلل ور ا الّراقػػػػػػػػػػػػػديف
  ا ورد عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود الظّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميفبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لػػػػػػػػػػػػػػػو اخذتػػػػػػػػػػػػػػػ  الذلّػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػّؿ الجهػػػػػػػػػػػػػػػات اا لػػػػػػػػػػػػػػػذ
  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب بخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـاف رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا

 مثالػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الّػػػػػػػػػػػػػػػػذيف ايػػػػػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تفّكػػػػػػػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػػػػػػػ  وفػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّخروا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد وحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػزلهـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ّنػػػػػػػػػا ا  (87  )القبػػػػػػػػػور اعتبػػػػػػػػػر وكػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف المتػػػػػػػػػذّكريف

 نّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ننصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكـ اردنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئًا امػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 لوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل ونصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرنا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ورد 

 يػػػػػػػػػػا  (88  )الطيفالّسػػػػػػػػػػمعشػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػا عمينػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػنكـ 
 الجمهػػػػػػػػػػػور فيهػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػمعوا  آ مريقػػػػػػػػػػػا ورؤسػػػػػػػػػػػاممػػػػػػػػػػػوؾ 

  آ عمػػػػػػػػػػػػػو غصػػػػػػػػػػػػػف البقػػػػػػػػػػػػػ آ بػػػػػػػػػػػػػ  الورقػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػا تغػػػػػػػػػػػػػفّ 
  نػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػاق  الغفػػػػػػػػػػػػػور الكػػػػػػػػػػػػػريـااّل ا لػػػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػػػ  ال ا
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 عػػػػػػػػػػدؿ والتّقػػػػػػػػػػو ورأسػػػػػػػػػػ  هيكػػػػػػػػػػؿ الممػػػػػػػػػػؾ بطػػػػػػػػػػراز ال نػػػػػػػػػػوازيّ 
 يػػػػػػػػػػػ مركـ كػػػػػػػػػػػذلؾ  آ كميػػػػػػػػػػؿ ذكػػػػػػػػػػػر رّبكػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػاطر الّسػػػػػػػػػػماب

 قػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػر  مػػػػػػػػف لػػػػػػػػدف عمػػػػػػػػيـ حكػػػػػػػػيـ آ سػػػػػػػػممطمػػػػػػػػل اال
 الموعػػػػػود فػػػػػ  هػػػػػذا المقػػػػػاـ المحمػػػػػود الّػػػػػذي بػػػػػ  ابتسػػػػػـ ثغػػػػػر 

  فّ االوجػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػػف الغيػػػػػػػػػػػب والّشػػػػػػػػػػػهود اغتنمػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػوـ اهلل 
 نػػػػػػػتـ اف ا  خيػػػػػػػر لكػػػػػػػـ عّمػػػػػػػا تطمػػػػػػػل الّشػػػػػػػمس عميهػػػػػػػا آئػػػػػػػلق

 اسػػػػػػمعوا مػػػػػػا ارتفػػػػػػل    مػػػػػػر يػػػػػػا معشػػػػػػر اال مػػػػػػف العػػػػػػارفيف
 اطؽ نػػػػػػػػػػػا الّنػػػػػػػػػػػااّل ا لػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػ  ال ا آ مػػػػػػػػػػػف مطمػػػػػػػػػػػل الكبريػػػػػػػػػػػ

 يػػػػػػػػػػػادي العػػػػػػػػػػػدؿ وكّسػػػػػػػػػػػروا اجبػػػػػػػػػػػروا الكسػػػػػػػػػػػير با العمػػػػػػػػػػػيـ
 مػػػػػػػػػػػػػػػر وامػػػػػػػػػػػػػػػر رّبكػػػػػػػػػػػػػػػـ االاالّصػػػػػػػػػػػػػػحيح الظّػػػػػػػػػػػػػػػالـ بسػػػػػػػػػػػػػػػياط 

 يػػػػػػا معشػػػػػػر الػػػػػػػّرـو نسػػػػػػمل بيػػػػػػنكـ صػػػػػػػوت   (89  )الحكػػػػػػيـ
  ـ كنػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػافميفاخػػػػػػػػػػذكـ سػػػػػػػػػػكر الهػػػػػػػػػػوى االبػػػػػػػػػػـو  
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 البحػػػػػػػػػػػريف قػػػػػػػػػػػد   الواقعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػاط تهػػػػػػػػػػػا الّنقطػػػػػػػػػػػةيّ ايػػػػػػػػػػػا 
 اسػػػػػػػػػػػػػتقّر عميػػػػػػػػػػػػػؾ كرسػػػػػػػػػػػػػّ  الظّمػػػػػػػػػػػػـػ واشػػػػػػػػػػػػػتعمت فيػػػػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػػػػار 

 عمػػػػػػػػػو والّػػػػػػػػػذيف عمػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػ ف نػػػػػػػػػاح بهػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػأ اال آ البغضػػػػػػػػػ
 نػػػػػػػػػػػرى فيػػػػػػػػػػػؾ الجاهػػػػػػػػػػػؿ  يطوفػػػػػػػػػػػوف حػػػػػػػػػػػوؿ كرسػػػػػػػػػػػّ  رفيػػػػػػػػػػػل

 ّنػػػػػػؾ فػػػػػػ  ايحكػػػػػـػ عمػػػػػػو العاقػػػػػػؿ والظّػػػػػػالـ يفتخػػػػػػر عمػػػػػػو الّنػػػػػػور و 
 لظّػػػػػػػػػػاهرة سػػػػػػػػػػوؼ تفنػػػػػػػػػػو غّرتػػػػػػػػػػؾ زينتػػػػػػػػػػؾ اا غػػػػػػػػػػرور مبػػػػػػػػػػيف

 رامػػػػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف البرّيػػػػػػػػػػػػة وتنػػػػػػػػػػػػوح البنػػػػػػػػػػػػات واال وربّ 
   شػػػػػػػواطيػػػػػػػا  (91  )ؿ كػػػػػػػذلؾ ينّبئػػػػػػػؾ العمػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػرآئػػػػػػػالقب

 بمػػػػػا سػػػػػّؿ عميػػػػػػؾ  آ منهػػػػػر الػػػػػّريف قػػػػػػد رأينػػػػػاؾ مغطّػػػػػاة بالػػػػػػدّ 
 حنػػػػػػيف البػػػػػػرليف  خػػػػػػرى ونسػػػػػػملاولػػػػػػؾ مػػػػػػّرة    سػػػػػػيوؼ الجػػػػػػز 

 ال  آ طّػػػرض الايػػػا (91 )ّنهػػػا اليػػػوـ عمػػػو عػػػّز مبػػػيفاولػػػو 
  تحزنػػػػ  مػػػػف شػػػػ   قػػػػد جعمػػػػؾ اهلل مطمػػػػل فػػػػرح العػػػػالميف
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 يبػػػػػػػارؾ سػػػػػػػريرؾ بالّػػػػػػػذي يحكػػػػػػػـ بالعػػػػػػػػدؿ ويجمػػػػػػػل  آ لػػػػػػػو يشػػػػػػػ
 ّنػػػػػػػػػػػػ  يواجػػػػػػػػػػػػ  اغػػػػػػػػػػػػػناـ اهلل اّلتػػػػػػػػػػػػ  تفّرقػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػّذئاب ا
 ّنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػوهر اال ابػػػػػػػػػػالفرح واالنبسػػػػػػػػػػاط  آ هػػػػػػػػػػؿ البهػػػػػػػػػػا

 مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػ   آ اهلل وبهػػػػػػػػػ آ الخمػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػدى الحػػػػػػػػػّؽ عميػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػ
 افرحػػػػ  بمػػػػا جعمػػػػؾ  (92  )فػػػػ  كػػػػّؿ حػػػػيف مػػػػرممكػػػػوت اال

 فػػػػػػػؽ الّنػػػػػػػور بمػػػػػػػا ولػػػػػػػد فيػػػػػػػؾ مطمػػػػػػػل الّظهػػػػػػػور وسػػػػػػػّميت ااهلل 
 اشػػػػػػػػػػػرقت بهػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػ  الح نّيػػػػػػػػػػػر الفضػػػػػػػػػػػؿ و 

 مػػػػور تنقمػػػػب فيػػػػؾ اال سػػػػوؼ  (93 )رضوفالّسموات واال
 ف رّبػػػػػػػػػػػػؾ لهػػػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػػػيـ اويحكػػػػػػػػػػػـػ عميػػػػػػػػػػػػؾ جمهػػػػػػػػػػػػور الّنػػػػػػػػػػػػاس 

 ل عنػػػػػػػػػػؾ اّنػػػػػػػػػػ  ال تنقطػػػػػػػػػػاطمئّنػػػػػػػػػػ  بفضػػػػػػػػػػؿ رّبػػػػػػػػػػؾ  المحػػػػػػػػػػيط
 االطمينػػػػػػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػػػػػػد  لطػػػػػػػػػػػػػػاؼ سػػػػػػػػػػػػػػوؼ ي خػػػػػػػػػػػػػػذؾلحظػػػػػػػػػػػػػػات اال

 مػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػديللؾ قضػػػػػػػػػػ  االاالضػػػػػػػػػػطراب كػػػػػػػػػػذ
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 نسػػػػػػػػػػمل فيػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػوت الّرجػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػ   آ رض الخػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا( 94)
 ذكػػػػػػػػػػػر رّبػػػػػػػػػػػؾ الغنػػػػػػػػػػػّ  المتعػػػػػػػػػػػاؿ طػػػػػػػػػػػوبو ليػػػػػػػػػػػـو فيػػػػػػػػػػػ  تنصػػػػػػػػػػػب 

 بهػػػػػػػػػػػو باسػػػػػػػػػػػم  اال آ نشػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػ  ممكػػػػػػػػػػػوت اال آ سػػػػػػػػػػػماالرايػػػػػػػػػػػات 
 ح المشػػػػػػػػػػركوفيومئػػػػػػػػػػٍذ يفػػػػػػػػػػرح المخمصػػػػػػػػػػوف بنصػػػػػػػػػػر اهلل وينػػػػػػػػػػو 

 عتػػػػػػػرض عمػػػػػػػو الّػػػػػػػذيف يحكمػػػػػػػوف عمػػػػػػػو ي فا حػػػػػػػدلػػػػػػػيس ال(  95)
  لػػػػػػػػػػو القمػػػػػػػػػػوباالعبػػػػػػػػػػاد دعػػػػػػػػػػوا لهػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػدهـ وتوّجهػػػػػػػػػػوا 

 مػػػرت بػػػ  مػػػف لػػػدف امػػػـ مػػػا عظػػػـ رّش عمػػػو االيػػػا بحػػػر اال( 96)
 حكػػػػػػػػػػػػػاـ االنػػػػػػػػػػػػػاـ بطػػػػػػػػػػػػػراز ف هياكػػػػػػػػػػػػػؿ االمالػػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػػدـ وزّيػػػػػػػػػػػػػ

 والّػػػػػػػػػذي (97  )العيػػػػػػػػػوف اّلتػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػػرح القمػػػػػػػػػوب وتقػػػػػػػػػرّ 
 ة مثقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػّذهب فتسػػػػػػػػػػػػػػػعة عشػػػػػػػػػػػػػػػر ئػػػػػػػػػػػػػػػاؾ متممّػػػػػػػػػػػػػػػ

 ّيػػػػػػػػػػػػػػػاكـ يػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػوـ ا آ رض والّسػػػػػػػػػػػػػػػممثقػػػػػػػػػػػػػػػااًل هلل فػػػػػػػػػػػػػػػاطر اال
  نفسػػػػػػػػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػذا الفضػػػػػػػػػػػػػػػؿ العظػػػػػػػػػػػػػػػيـاف تمنعػػػػػػػػػػػػػػػوا ا
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 ذ كّنػػػػػػػػػػػػػا غنيػػػػػػػػػػػػػًا عػػػػػػػػػػػػػنكـ امرنػػػػػػػػػػػػػاكـ بهػػػػػػػػػػػػػذا بعػػػػػػػػػػػػػد اقػػػػػػػػػػػػػد 
  فّ ا وعػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػّؿ مػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػػػموات واألرضػػػػػػػػػػػيف

 كػػػػػػػػػػـ ومصػػػػػػػػػػالح لػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػط بهػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػـ حفػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ ل
 راد اقػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ  لـ الخبيػػػػػػػػػػػػػػراّل اهلل العػػػػػػػػػػػػػػػااحػػػػػػػػػػػػػػد ا

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػو مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػات ال امػػػػػػػػػػػػػػػػػوالكـ وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػرّبكـ اتطهيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ّنػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػو الفّضػػػػػػػػػػػػػاؿ ااهلل  آ اّل مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػدركها 

 يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػوـ ال تخونػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػوؽ  العزيػػػػػػػػػز الكػػػػػػػػػريـ
 اذنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد اّل ا اهلل وال تصػػػػػػػػػػػػػػػػػّرفوا فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 لػػػػػػػػػػػػواح وفػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذا المّػػػػػػػػػػػػوح االمػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػ  قضػػػػػػػػػػػػ  اال
 والّػػػػػػػػػػػذي  مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػاف اهلل يخػػػػػػػػػػػاف بالعػػػػػػػػػػػدؿ المنيػػػػػػػػػػػل

  آ مػػػػػػػػػر ينػػػػػػػػػزؿ عميػػػػػػػػػ  البركػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػماعمػػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػػا 
  ربػػػػػػػػػػ  الفّيػػػػػػػػػػاض المعطػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػاذؿ القػػػػػػػػػػديـ آ عطػػػػػػػػػػ
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 تعرفونػػػػػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػػػػػـو سػػػػػػػػػػػػػػػوؼ  راد لكػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػا الّنػػػػػػػػػػػػػػػ  اا
 رواح وطويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ذا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت االيعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ا

 فػػػػػػػػػػػػػػػراح كػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػػػػػػذّكركـ مػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػدن االزرابػػػػػػػػػػػػػػػّ  
 حضػػػػػػػػػػرت لػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػرش قػػػػػػػػػد   (98 )لػػػػػػػػػوح حفػػػػػػػػػػيظ

 منػػػػػػػػػػوا وسػػػػػػػػػػئموا فيهػػػػػػػػػػػا اذيف ض شػػػػػػػػػػّتو مػػػػػػػػػػف الّػػػػػػػػػػػ ئعػػػػػػػػػػر 
 لػػػػػػػػذا  العػػػػػػػػالميف ربّ ى مػػػػػػػػا يػػػػػػػػرى ومػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػر  اهلل ربّ 

 مػػػػػػػػػػر لعػػػػػػػػػػّؿ الّنػػػػػػػػػػاس ان بطػػػػػػػػػػراز االنّزلنػػػػػػػػػػا المّػػػػػػػػػػوح وزّيّنػػػػػػػػػػ
 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئمنا  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ربّ اب

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػكنا امػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػنيف متواليػػػػػػػػػػػػػػػػات و 
 ف حضػػػػػػػػػػرت كتػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػو االقمػػػػػػػػػػـ حكمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػدّنا 

 ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ نفػػػػػػػػػػػػػػػػػس معػػػػػػػػػػػػػػػػػدودات فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ االامػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 جبنػػػػػػػػػػاهـ بػػػػػػػػػػالحّؽ بمػػػػػػػػػػا تحيػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػ  القمػػػػػػػػػػوبا لػػػػػػػػػػذا
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 ال تزنػػػػػوا كتػػػػػاب اهلل بمػػػػػا عنػػػػػدكـ  آ قػػػػػؿ يػػػػػا معشػػػػػر العممػػػػػ( 99)
 ّنػػػػػػػػػ  لقسػػػػػػػػػطاس الحػػػػػػػػّؽ بػػػػػػػػػيف الخمػػػػػػػػػؽ امػػػػػػػػف القواعػػػػػػػػػد والعمػػػػػػػػـو 

 عظػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػـ بهػػػػػػػػػػػذا القسػػػػػػػػػػػطاس االزف مػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػد االقػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػو 
 عمػػػػػيكـ عػػػػػيف تبكػػػػػ   (111  )نػػػػػتـ تعممػػػػػوفاّنػػػػػ  بنفسػػػػػ  لػػػػػو او 

  ـ الّػػػػػػػػػػذي دعوتمػػػػػػػػػػون فػػػػػػػػػػ  العشػػػػػػػػػػ ّ نكػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػرفتعنػػػػػػػػػػايت  ال
 توّجهػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػـو  صػػػػػػػػػػيؿ وبكػػػػػػػػػػوراشػػػػػػػػػػراؽ وفػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػّؿ واال

 لػػػػػػػػػػػػػو البقعػػػػػػػػػػػػػة المباركػػػػػػػػػػػػػة ا   وقمػػػػػػػػػػػػػوب نػػػػػػػػػػػػػور  آ بوجػػػػػػػػػػػػػون بيضػػػػػػػػػػػػػ
 نػػػػػػا ا الّ الػػػػػػ  اّنػػػػػػ  ال اسػػػػػػدرة المنتهػػػػػػو  اّلتػػػػػػ  فيهػػػػػػا تنػػػػػػادي   الحمػػػػػػر 

 حػػػػػد اهػػػػػؿ يقػػػػػدر  آ عشػػػػػر العممػػػػػم يػػػػػا (111 )المهػػػػػيمف القّيػػػػػـو
 و االمكاشػػػػػػػػفة والعرفػػػػػػػػاف ف يسػػػػػػػػتّف معػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػداف امػػػػػػػػنكـ 
 مضػػػػػمار الحكمػػػػػة والتّبيػػػػػاف ال ورّبػػػػػ  الػػػػػّرحمف كػػػػػّؿ فػػػػػ  يجػػػػػوؿ 

 مػػػػػػػػف عميهػػػػػػػػا فػػػػػػػػاف وهػػػػػػػػذا وجػػػػػػػػ  رّبكػػػػػػػػـ العزيػػػػػػػػز المحبػػػػػػػػوب
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 نػػػػػػػػتـ اّنػػػػػػػػا قػػػػػػػػّدرنا العمػػػػػػػػـو لعرفػػػػػػػػاف المعمػػػػػػػػـو و ايػػػػػػػػا قػػػػػػػػـو ( 112)
 احتجبػػػػػػػػػػػػتـ بهػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػرقها الّػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػّؿ 

 رقت اشػػػػػػػػػفػػػػػػػػػؽ الّػػػػػػػػػذي منػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػرفتـ االلػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػر مكنػػػػػػػػػوفا
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ لنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذتـ اال

  آ قػػػػػػػؿ هػػػػػػػذن لسػػػػػػػم  (113 )لػػػػػػػو المقػػػػػػػاـ المحمػػػػػػػوداقبمػػػػػػػتـ او 
  هػػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػػتـ تعقمػػػػػػػػػػػػػوفاـّ الكتػػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػػو افيهػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػز 

 لهػػػػػػػػػػػو الّػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػاحت الّصػػػػػػػػػػػخرة ونػػػػػػػػػػػادت الّسػػػػػػػػػػػدرة 
 ؾ رض المباركػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػور المرتفػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػو االعمػػػػػػػػػػو الطّػػػػػػػػػػ

 دخمنػػػػػا المػػػػػدارس ّنػػػػػا مػػػػػا ا (114 )هلل الممػػػػػؾ العزيػػػػػز الػػػػػودود
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طالعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعوا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوكـ 

 ّنػػػػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػػػػػر لكػػػػػػػػػػػـػ ابػػػػػػػػػػػػدّي االلػػػػػػػػػػػػو اهلل ا ّمػػػػػػػػػػػػ ّ   هػػػػػػػػػػػػذا االبػػػػػػػػػػػػ
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ تفقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفارض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االعّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الػػػػػػػػػوح   آ الّػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػ ّوؿ مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمّف ا( 115)
 ّنػػػػػػػػػػػػ  مّمػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػّرؼ كممػػػػػػػػػػػػة اويخرجػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػف الظّػػػػػػػػػػػػاهر 

 ب خسػػػػػػػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػػػػػػااهلل العميػػػػػػػػػػػػػػػا وكػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػف اال
 ظفػػػػػػػػػػار قػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػيكـ تقمػػػػػػػػػػيـ اال  (116  )مبػػػػػػػػػػيف

 يحػػػػػػػػػػػػػيط هيػػػػػػػػػػػػػاكمكـ فػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػّؿ  آ والػػػػػػػػػػػػػّدخوؿ فػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػ
 بػػػػػػػػػػػػػدانكـ بمػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػتعممتمون مػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػبوع وتنظيػػػػػػػػػػػػػؼ ا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػرتـ اف تمػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكـ الغفمػػػػػػػػػػػػػػػػػة عّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اّيػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ اقبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
  آ ادخمػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػدف عزيػػػػػػػػػػػػػػز عظػػػػػػػػػػػػػػيـ

 بكػػػػػػػػػػػػػػرًا والمسػػػػػػػػػػػػػػتعمؿ منػػػػػػػػػػػػػػ  ال يجػػػػػػػػػػػػػػوز الػػػػػػػػػػػػػػّدخوؿ فيػػػػػػػػػػػػػػ  
 امػػػػػػػػػػػػػػات العجػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػف ف حمّ ئ ف تقربػػػػػػػػػػػػػػوا خػػػػػػػػػػػػػػز اّيػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا

 حتهػػػػػػػػػػػػا المنتنػػػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػػػؿ ورودن فيهػػػػػػػػػػػػا  ئقصػػػػػػػػػػػػدها وجػػػػػػػػػػػػد ر 
  تجّنبػػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػوـ وال تكػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػف الّصػػػػػػػػػػػػػػاغريف
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 نػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػف اف اف سػػػػػػػػػػػػػػػميغيشػػػػػػػػػػػػػػػب  بالّصػػػػػػػػػػػػػػػػديد وال ّنػػػػػػػػػػػػػػػ ا
 وكػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ حياضػػػػػػػػػػػػػػػهـ المنتنػػػػػػػػػػػػػػػة اتركوهػػػػػػػػػػػػػػػا  العػػػػػػػػػػػػػػػارفيف

 اف نػػػػػػػػػػػػػػراكـ ردنػػػػػػػػػػػػػػا اّنػػػػػػػػػػػػػػا ا سػػػػػػػػػػػػػػيفوكونػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػف المقدّ 
 تضػػػػػػػػػػػّوع مػػػػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػػػػا رض ليمظػػػػػػػػػػػاهر الفػػػػػػػػػػػردوس فػػػػػػػػػػػ  اال

 عميػػػػػػػػػػ   والّػػػػػػػػػػذي يصػػػػػػػػػػبّ  فئػػػػػػػػػػدة المقػػػػػػػػػػّربيفاتفػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػ  
 ويغسػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػ  بدنػػػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػ  ويكفيػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػف  آ المػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػور االف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّهؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ اراد اّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدخوؿ 
 قػػػػػػد  (117 )فضػػػػػػاًل مػػػػػػف عنػػػػػػدن لتكونػػػػػػوا مػػػػػػف الّشػػػػػػاكريف

 ف ا ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح اكـ آئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازواج احّرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ 
 ا مػػػػػػػػػػػػػػػأ نػػػػػػػػػػػػػػػذكر حكػػػػػػػػػػػػػػـػ الغممػػػػػػػػػػػػػػػاف اتّقػػػػػػػػػػػػػػػوا الػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف يػػػػػػػػػػػػػػػ

 مكػػػػػػػػػػػػػاف وال ترتكبػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػا نهيػػػػػػػػػػػػػتـ عنػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػ  المّػػػػػػػػػػػػػوح اال
 ميفآئالّشػػػػػػػػػػػػهوات مػػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػػ آ وال تكونػػػػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػػػػ  هيمػػػػػػػػػػػػ
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 مػػػػػػػػػػاـ الّنػػػػػػػػػػاس ان  اف يحػػػػػػػػػػّرؾ لسػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػيس ال  (118)
 سػػػػػػػػػػػػػػػواؽ بػػػػػػػػػػػػػػػؿ ينبغػػػػػػػػػػػػػػػ  اذ يمشػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػ  الطّػػػػػػػػػػػػػػػرؽ واال

 ف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اراد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّذكر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب او فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر اهلل 

  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقتاالتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخموص و 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو امس الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػرض لكػػػػػػػػػػّؿ نفػػػػػػػػػػس كتػػػػػػػػػػاب د قػػػػػػػػػػ (119  )لمعػػػػػػػػػػامميف
 ف رأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  باالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيّ االوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّية ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ويعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بوحدانّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اهللاال
 راد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػورن ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م

 مػػػػػػػػػػػر والخمػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػوالـ االالمعػػػػػػػػػػػروؼ ليشػػػػػػػػػػػهد 
 مػػػػػػػػػػػػيفالحػػػػػػػػػػػػافظ اال    كنػػػػػػػػػػػػزًا عنػػػػػػػػػػػػد رّبػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػ ويكػػػػػػػػػػػػوف
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 عظمػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػو العيػػػػػػػػػديف االعيػػػػػػػػػاد انتهػػػػػػػػػػت االقػػػػػػػػػد (  111)
 ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تجمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اّوؿ ا االّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   الحسػػػػػػػػػػػػػػػنو وصػػػػػػػػػػػػػػػفات  آئسػػػػػػػػػػػػػػػمبامكػػػػػػػػػػػػػػػاف االمػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػ  
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػـو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بعثنػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف بّشػػػػػػػػػػػػػػػػػر العميػػػػػػػػػػػػػػػػػا واال

 الّػػػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػػػ  قامػػػػػػػػػػػػػػت االمػػػػػػػػػػػػػػوات الّنػػػػػػػػػػػػػػاس بهػػػػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػػػـػ 
  خػػػػػػػػػػػريفالوا رضػػػػػػػػػػػيفوحشػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػػػػموات واال

 مػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػدف فػػػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػػػوميف كػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ قضػػػػػػػػػػػػػػػ  اال
 ّوؿ مػػػػػػف طػػػػػوبو لمػػػػػػف فػػػػػاز بػػػػػػاليـو اال (111  )مػػػػػر عمػػػػػػيـا

 الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي جعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ  آ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػهر البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمػػػػػػػػػػػػػػػف يظهػػػػػػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػػػػػػ  نعمػػػػػػػػػػػػػػػة اهلل  طػػػػػػػػػػػػػػػوبو العظػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 ظهػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػكر اهلل بفعمػػػػػػػػػػػػػ  اّنػػػػػػػػػػػػػ  مّمػػػػػػػػػػػػػف اعمػػػػػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػػػػػ  
 حػػػػػػػػػػػػػػػاط العػػػػػػػػػػػػػػػالميفاعمػػػػػػػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػػػػػػػم  الّػػػػػػػػػػػػػػػذي  المػػػػػػػػػػػػػػػدؿّ 
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 در الّشػػػػػػػػػػػهور ومبػػػػػػػػػػػدئها وفيػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػّر نفحػػػػػػػػػػػة ّنػػػػػػػػػػػ  لصػػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػػؿ 
 دركػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػالّروح االحيػػػػػػػػػػػػوة عمػػػػػػػػػػػػو الممكنػػػػػػػػػػػػات طػػػػػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػػػػػف 

 العيػػػػػػد  فّ اقػػػػػػؿ  (112  )زيفآئّنػػػػػػ  مػػػػػػف الفػػػػػػاوالّريحػػػػػػاف نشػػػػػػهد 
 عيػػػػػػػػػػػػاد اذكػػػػػػػػػػػػروا يػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػوـ نعمػػػػػػػػػػػػة االعظػػػػػػػػػػػػـ لسػػػػػػػػػػػػمطاف اال

 مػػػػػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػػػػػمات ـ يقظكػػػػػػػػػػػػػػا   ذ كنػػػػػػػػػػػػػػتـ رقػػػػػػػػػػػػػػدااهلل عمػػػػػػػػػػػػػػيكـ 
 ذا ا (113 )الػػػػػػػػػوح  وعػػػػػػػػػّرفكـ سػػػػػػػػػبيم  الواضػػػػػػػػػح المسػػػػػػػػػتقيـ

 ّنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ا آ طّبػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػف االلػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػذّ امرضػػػػػػػػػػتـ ارجعػػػػػػػػػػوا 
 ثبتناهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذا القمػػػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػػػذي اسػػػػػػػػػػباب بػػػػػػػػػػؿ رفعنػػػػػػػػػػا اال

  قػػػػد كتػػػػب (114 )مػػػػرن المشػػػػرؽ المنيػػػػراجعمػػػػ  اهلل مطمػػػػل 
 ف يحضػػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػػػػػػرش ااهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ نفػػػػػػػػػػػػػػػػس 

 ا عفونػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػف ّنػػػػػػػػػػػػػػابمػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػدن مّمػػػػػػػػػػػػػػا ال عػػػػػػػػػػػػػػدؿ لػػػػػػػػػػػػػػ  
 طػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػريـّنػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػو المعاذلػػػػػػػػػػؾ فضػػػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػدّنا 
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 سػػػحار ذكػػػار فػػػ  االلػػػو مشػػػرؽ االالمػػػف توّجػػػ   طػػػوبو( 115)
 ذا دخػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يقعػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػامتاً اذاكػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا متػػػػػػػػػػػػػػػػػذّكرًا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتغفرًا و 

 قػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػػػػػػػػات اهلل الممػػػػػػػػػػػػػػػؾ العزيػػػػػػػػػػػػػػػز الحميػػػػػػػػػػػػػػػدا آ صػػػػػػػػػػػػػػػغال
 ّنػػػػػػػػ  كػػػػػػػػّؿ بيػػػػػػػػت بنػػػػػػػػ  لػػػػػػػػذكري فػػػػػػػػ  المػػػػػػػػدف اذكػػػػػػػػار مشػػػػػػػػرؽ اال

 نػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػف اف اوالقػػػػػػػػػػػػػػرى كػػػػػػػػػػػػػػذلؾ سػػػػػػػػػػػػػػّم  لػػػػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػػػػرش 
 حسػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػّرحمف باالّػػػػػػػػػذيف يتمػػػػػػػػػوف و  (116 )العػػػػػػػػػارفيف

 ممكػػػػػػػػػػػوت ولئػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػدركوف منهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا ال يعادلػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػاف اال
 يجػػػػػػػػػػػػػػدوف عػػػػػػػػػػػػػػرؼ  وبهػػػػػػػػػػػػػػا رضػػػػػػػػػػػػػػيفؾ الّسػػػػػػػػػػػػػػموات واالمػػػػػػػػػػػػػػم

 وتػػػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػػػػر امػػػػػػػػػػػف اّل ا عػػػػػػػػػػوالم  اّلتػػػػػػػػػػ  ال يعرفهػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػـو
 ّنهػػػػػػػػػػا تجػػػػػػػػػػذب القمػػػػػػػػػػوب اقػػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذا المنظػػػػػػػػػػر الكػػػػػػػػػػريـ

 ر لػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػوالـ الّروحانّيػػػػػػػػػػػػػػػػة اّلتػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال تعّبػػػػػػػػػػػػػػػػاالّصػػػػػػػػػػػػػػػػافية 
 امعيفشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو لمّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة وال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػار باال
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   الّػػػػػػػػػذيف قػػػػػػػػػاموا عمػػػػػػػػػو آئصػػػػػػػػػفياانصػػػػػػػػػروا يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػـو (  117)
 ذكػػػػػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػػػػػيف خمقػػػػػػػػػػػػػ  وارتفػػػػػػػػػػػػػاع كممتػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػ  مممكتػػػػػػػػػػػػػ  

 عنػػػػػػػػػػػػػػػايت  ومصػػػػػػػػػػػػػػػابيح هػػػػػػػػػػػػػػػدايت   آ نجػػػػػػػػػػػػػػـػ سػػػػػػػػػػػػػػػماولئػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا
 والّػػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػػتكمـّ بغيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػّزؿ  جمعػػػػػػػػػػػػيفاؽ ئػػػػػػػػػػػػلمخآ

 تّبعػػػػػػػػػػػوا كػػػػػػػػػػػّؿ ف تاّيػػػػػػػػػػػاكـ اّنػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػيس مّنػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػواح  افػػػػػػػػػػػ  
 لػػػػػػػػػػواح بطػػػػػػػػػػراز خػػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػػالؽ قػػػػػػػػػػد زّينػػػػػػػػػػت اال ثػػػػػػػػػػيـامػػػػػػػػػػّدٍع 

  رضػػػػػػػػػػػيفصػػػػػػػػػػػباح الّػػػػػػػػػػػذي ينطػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػيف الّسػػػػػػػػػػػموات واالاال
 مػػػػػػػػػػػػػػػػري المحكػػػػػػػػػػػػػػػـػ اتمّسػػػػػػػػػػػػػػػػكوا بػػػػػػػػػػػػػػػػالعروة الػػػػػػػػػػػػػػػػوثقو وحبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 لسػػػػػػػف ف يػػػػػػػتعمـّ االاراد اذف اهلل لمػػػػػػػف اقػػػػػػػد   (118  )المتػػػػػػػيف
 رض وغربهػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل شػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ االاالمختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػة ليبمّػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 والممػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػ ف تنجػػػػػػػػػػػػػذب  وؿالػػػػػػػػػػػػػدّ ويػػػػػػػػػػػػػذكرن بػػػػػػػػػػػػػيف 
 فئػػػػػػػػػػػػػػػػدة ويحيػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ عظػػػػػػػػػػػػػػػـػ رمػػػػػػػػػػػػػػػػيـبػػػػػػػػػػػػػػػػ  اال
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 ف يشػػػػػػرب مػػػػػػا يػػػػػػذهب بػػػػػػ  العقػػػػػػػؿ الػػػػػػيس لمعاقػػػػػػؿ (  119)
 نسػػػػػػػاف ال مػػػػػػػا يرتكبػػػػػػػ  كػػػػػػػؿّ ف يعمػػػػػػػؿ مػػػػػػػا ينبغػػػػػػػ  لالاولػػػػػػػ  

 مانػػػػػػػة كميػػػػػػػؿ االازّينػػػػػػػوا رؤسػػػػػػػكـ ب (121 )غافػػػػػػػؿ مريػػػػػػػب
 لسػػػػػػػػػػػنكـ بالّصػػػػػػػػػػػدؽ االتّقػػػػػػػػػػػوى و    وقمػػػػػػػػػػػوبكـ بػػػػػػػػػػػرد آ والوفػػػػػػػػػػػ

 داب كػػػػػػػػػػػّؿ ذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػراز االب كمكـالخػػػػػػػػػػػالص وهيػػػػػػػػػػػا
 هػػػػػػػؿ اا يػػػػػػػ نػػػػػػػتـ مػػػػػػػف المتبّصػػػػػػػريفانسػػػػػػػاف لػػػػػػػو سػػػػػػػجّية اال

 تمّسػػػػػػػػكوا بحبػػػػػػػػؿ العبودّيػػػػػػػػة هلل الحػػػػػػػػّؽ بهػػػػػػػػا تظهػػػػػػػػر  آ البهػػػػػػػػ
 ذكػػػػػػػػػاركـ اكـ وترتفػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػراتبكـ و آئسػػػػػػػػػمامقامػػػػػػػػػاتكـ وتثبػػػػػػػػػت 

 رض ف يمػػػػػػنعكـ مػػػػػػف عمػػػػػػو االاّيػػػػػػاكـ ا فػػػػػػ  لػػػػػػوح حفػػػػػػيظ
 كـ قػػػػػػػػػػد وّصػػػػػػػػػػينا عػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػاـ العزيػػػػػػػػػػز الّرفيػػػػػػػػػػل

 لػػػػػػػػواح وفػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا المّػػػػػػػػوح الّػػػػػػػػذي الح كثػػػػػػػػر االابهػػػػػػػػا فػػػػػػػػ  
 حكػػػػػػػػػػػاـ رّبكػػػػػػػػػػػـ المقتػػػػػػػػػػػدر الحكػػػػػػػػػػػيـافقػػػػػػػػػػػ  نّيػػػػػػػػػػػر امػػػػػػػػػػػف 
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 الوصػػػػػػػػػػػػاؿ وقضػػػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػػػاب  ذا غػػػػػػػػػػػػيض بحػػػػػػػػػػػػر(  ا121)
 رادن اهلل الػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػف اهػػػػػػػػػػػػػػوا ؿ توجّ المبػػػػػػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػػآ

 صػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػديـمػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػذا اال الّػػػػػػػػػػػػػػػػذي انشػػػػػػػػػػػػػػػػعب
 ة عقػػػػػػػػػولهـ يطمبػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػانظروا فػػػػػػػػػ  الّنػػػػػػػػػاس وقمّػػػػػػػػػ(  122)

 ّنهػػػػػػػػػػػػػػػػـ اال اا يضػػػػػػػػػػػػػػػػّرهـ ويتركػػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػنفعهـ مػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رادوا اّنػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػرى بعػػػػػػػػػػػػػض الّنػػػػػػػػػػػػػاس ا ميفآئمػػػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػػػ

  ولئػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػػؿ مبػػػػػػػػػيفاالحّرّيػػػػػػػػػة ويفتخػػػػػػػػػروف بهػػػػػػػػػا 
 لػػػػػػػو الفتنػػػػػػػة اّلتػػػػػػػ  ال اّف الحّرّيػػػػػػػة تنتهػػػػػػػ  عواقبهػػػػػػػا ( ا123)

  تخمػػػػػػػػػػػػد نارهػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػذلؾ يخبػػػػػػػػػػػػركـ المحصػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػيـ
 ّف مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالل الحّرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ومظاهرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمموا 

 ف يكػػػػػػػػػػػوف تحػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػنف انسػػػػػػػػػػػاف ينبغػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػواف ولالال
  المػػػػػػػػػػػػػػاكريف تحفظػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػف جهػػػػػػػػػػػػػػؿ نفسػػػػػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػػػػػرّ 
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 خػػػػػػػػػػػػػػػرج االنسػػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػئوف االدب لحّرّيػػػػػػػػػػػػػػػة تا فا
  فػػػػػانظروا الخمػػػػػؽ(124  )رذلػػػػػيفوالوقػػػػػار وتجعمػػػػػ  مػػػػػف اال

 ّف اغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّد لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف راٍع ليحفظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاال
 ّنػػػػػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػػػػػّدقها فػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػض ا هػػػػػػػػػػػػػذا لحػػػػػػػػػػػػػّؽ يقػػػػػػػػػػػػػيف

 قػػػػػػػؿ  (125 )ّنػػػػػػػا كّنػػػػػػػا عػػػػػػػالميفاخػػػػػػػر االالمقامػػػػػػػات دوف 
  نػػػػػػػتـ مػػػػػػػف العػػػػػػػارفيفاوامػػػػػػػري لػػػػػػػو ابػػػػػػػاع تّ االحّرّيػػػػػػػة فػػػػػػػ  

 الػػػػػػػػوح   آ لػػػػػػػػو اتّبػػػػػػػػل الّنػػػػػػػػاس مػػػػػػػػا نّزلنػػػػػػػػان لهػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػم
 ة بحتػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػػػػػف ّيػػػػػػػػػػػػنفسػػػػػػػػػػػػهـ فػػػػػػػػػػػػ  حرّ اليجػػػػػػػػػػػػدّف 

 مشػػػػػػػػػػػػّيت   آ عػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػراد اهلل فيمػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػم
 قػػػػػػػؿ الحّرّيػػػػػػػة اّلتػػػػػػػ  تػػػػػػػنفعكـ  المهيمنػػػػػػػة عمػػػػػػػو العػػػػػػػالميف

 ّنهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػ  العبودّيػػػػػػػػػة هلل الحػػػػػػػػػّؽ والّػػػػػػػػػذي وجػػػػػػػػػد حالوتهػػػػػػػػػا ا
 ال يبػػػػػػػػػػػػػّدلها بممكػػػػػػػػػػػػػوت ممػػػػػػػػػػػػػؾ الّسػػػػػػػػػػػػػموات واألرضػػػػػػػػػػػػػيف
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 حػػػػػػػػػػػّرـ عمػػػػػػػػػػػيكـ الّسػػػػػػػػػػػؤاؿ فػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػاف عفػػػػػػػػػػػا اهلل (  126)
 نفسػػػػػػػػػػػػػػػكـ اعػػػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ لتسػػػػػػػػػػػػػػػئموا مػػػػػػػػػػػػػػػا تحتػػػػػػػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمكـ اتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػئموا مػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػنفعكـ  وكونػػػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػػػف المتّقػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 ن  قػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػتح بػػػػػػػػػػػػاب الفضػػػػػػػػػػػػؿ امػػػػػػػػػػػػر اهلل وسػػػػػػػػػػػػمطافػػػػػػػػػػػػ  
 ّف ا (127 )رضػػػػػػػػػػػيفعمػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػػػػموات واال

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدة الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهور تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ّولهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ف اكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قػػػػػػػد حكػػػػػػػـ اهلل دفػػػػػػػػف  (128 )المهػػػػػػػيمف عمػػػػػػػو العػػػػػػػػالميف

 او حجػػػػػػػػػػػػػػػار الممتنعػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػوات فػػػػػػػػػػػػػػػ  البمّػػػػػػػػػػػػػػػور أو االاال
 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػواتيـ ووضػػػػػػػػػػػػػػػػػل  خشػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الّصػػػػػػػػػػػػػػػػػمبة الّمطيفػػػػػػػػػػػػػػػػػةاال

 ّنػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػو المقػػػػػػػػّدر العمػػػػػػػػيـاصػػػػػػػػابعهـ المنقوشػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  ا
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 رض جػػػػػػػػاؿ وهلل مػػػػػػػػػا فػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػػموات وااليكتػػػػػػػػب لمرّ ( 129)
  ومػػػػػػػػػػػػػػػا بينهمػػػػػػػػػػػػػػػا وكػػػػػػػػػػػػػػػاف اهلل بكػػػػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػػػػ   عميمػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 رض ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ولمورقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وهلل ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموات واال
  هػػػػػػػػػػػذا بينهمػػػػػػػػػػا وكػػػػػػػػػػاف اهلل عمػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػػديراً 

 قطػػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػػاف ويقػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ وينػػػػػػػػػػادي ن
 مكػػػػػػػػػاف انطػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػاـ بمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػا محبػػػػػػػػػوب اال

 ّنػػػػػػػػػػا ا لطافػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػالميفاتتضػػػػػػػػػّوع بػػػػػػػػػػ  نفحػػػػػػػػػػات 
 ف ال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ بكممػػػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اخبرنػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 نػػػػػػػػػت المقتػػػػػػػػػدر عمػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا اّنػػػػػػػػػؾ امػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػّزؿ فػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػاف 
 ال تمنػػػػػػػػػػػػػػػل عبػػػػػػػػػػػػػػػادؾ عػػػػػػػػػػػػػػػف فيوضػػػػػػػػػػػػػػػات بحػػػػػػػػػػػػػػػر  آ تشػػػػػػػػػػػػػػػ

  قػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػت ذو الفضػػػػػػػػػػػػػػؿ العظػػػػػػػػػػػػػػيـاّنػػػػػػػػػػػػػػؾ ارحمتػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 ّنػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػو المحبػػػػػػػػػػػػوب المجيػػػػػػػػػػػػباراد ابنا مػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػتج
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 لػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػنقش عميهػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػّزؿ فػػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػف 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كّنػػػػػػػػػػػػػػػػػا اّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػػػػػػػػػػر لهػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ولهػػػػػػػػػػػػػػػػػّف الػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اهلل 
 ورجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدئت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكميف

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػ  منقطعػػػػػػػػػػػػػػػػًا عّمػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػوان ومتمّسػػػػػػػػػػػػػػػػكًا باسػػػػػػػػػػػػػػػػم  ا
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتّص اهلل  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحيـ

 در ّنػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػو المقتػػػػػػػػػػابفضػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػدن  آ مػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػ
 ثػػػػػػػػواب مػػػػػػػػف انػػػػػػػػون فػػػػػػػػ  خمسػػػػػػػػة ف تكفّ او  (131 )القػػػػػػػػدير

 و القطػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػػػػػتطل يكتفػػػػػػػػػػػػػػػػ  االحريػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اال بواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة منهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ خبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 زيػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػافة سػػػػػػػػػػػػػاعة مػػػػػػػػػػػػػف المدينػػػػػػػػػػػػػة االمّيػػػػػػػػػػػػػت 

 ريػػػػػػػػػػػػػػبق ادفنػػػػػػػػػػػػػػون بػػػػػػػػػػػػػػالّروح والّريحػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػ  مكػػػػػػػػػػػػػػاف
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 البيػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػ   رفػػػػػػػػػػػػل اهلل مػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػد(  131)
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػػػو المختػػػػػػػػػػػػػػػػػار يفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػفار تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػد اال

  يػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػأ (132 )مػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػد ويحكػػػػػػػػػػػػـ آ مػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػ
  آ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اال   اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعوا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد آ نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

 عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديكـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػطر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن  اال
 نػػػػػػػػػػػػػا المقتػػػػػػػػػػػػػدر المتكّبػػػػػػػػػػػػػر المتسػػػػػػػػػػػػػّخر ااّل ا لػػػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػػػ  ال ا

  الّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اال   ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
 خػػػػػػػػػػػذ اي آ لػػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػػ و العػػػػػػػػػػػالميفهػػػػػػػػػػػو المقتػػػػػػػػػػػدر عمػػػػػػػػػػػ

 ف اّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ بكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا االتتوقّ 

  آ سػػػػػػػػػػػػػػػػػمف اال ئهػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػداعمػػػػػػػػػػػػػػػػػو و االأ المػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  اتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المحتجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
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 احرقػػػػػػػػػػػػػوا الحجبػػػػػػػػػػػػػات بنػػػػػػػػػػػػػار حّبػػػػػػػػػػػػػ  والّسػػػػػػػػػػػػػبحات بهػػػػػػػػػػػػػذا 
  وارفعػػػػػػػػفّ  (133 )االسػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػذي بػػػػػػػػ  سػػػػػػػػّخرنا العػػػػػػػػالميف

 البيتػػػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػػ  المقػػػػػػػػػػػػػػػاميف والمقامػػػػػػػػػػػػػػػات اّلتػػػػػػػػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػػػػػػػػا 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقّر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش رّبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ 

  تمػػػػػػػػػػػػنعكـ افّيػػػػػػػػػػػاكـ ا(134 )العػػػػػػػػػػػػارفيف مػػػػػػػػػػػولو يػػػػػػػػػػػ مركـ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف ارض عّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػئونات اال

 كونػػػػػػػػػػػػػػػػوا مظػػػػػػػػػػػػػػػػاهر االسػػػػػػػػػػػػػػػػتقامة بػػػػػػػػػػػػػػػػيف  مػػػػػػػػػػػػػػػػيفاقػػػػػػػػػػػػػػػػوّي 
 البرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ال تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهات 

 اف ذ ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطاالّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل 
 ف يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـا عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 اب الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ينطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  نػػػػػػػػػػػػػػػػػا العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػز الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػدااّل ا لػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ اّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ا
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 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف انصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف االانظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا 
 ة واالقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّ  آ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 اذكػػػػػػػػػػػػػػروا مػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػرى  ثػػػػػػػػػػػػػػـّ   (135)مػػػػػػػػػػػػػػف الظّػػػػػػػػػػػػػػالميف
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ مبّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 

 الّطغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   وولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالّظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ارتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ف اؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفّنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف االاال ا  ّيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل ادركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن ا

   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمّف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئموف
  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػّز ممتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػل منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فّ اركـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئسػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ  آ ف يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودن  آ ف تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربّف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 ادي تػػػػػػػػػػػػػػػػػدركوفف يػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػػػػػػػ    بػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّ 
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 هػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػدن ذكػػػػػػػػػػػرًا لنفسػػػػػػػػػػػ    (136)
 ر فػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػذن والّػػػػػػػػػػػػػػذي تفّكػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػتـ تعممػػػػػػػػػػػػػػوفالػػػػػػػػػػػػػػو 

   ئػػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػػػػػات واّطمػػػػػػػػػػػػػل بمػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػتر فػػػػػػػػػػػػػيهّف مػػػػػػػػػػػػػف المّ اال
 ؼ الػػػػػػػػػػػػّرحمف مػػػػػػػػػػػػف ّنػػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػر االمخزونػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػاهلل 

 تياؽ ليػػػػػػػػػػػػػػػػ  باشػػػػػػػػػػػػػػػػجف ويسػػػػػػػػػػػػػػػػرع بقمبػػػػػػػػػػػػػػػػ  االّسػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػطر 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  رضػػػػػػػػػػػػػػػػػيفال تمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػػػػػػػود الّسػػػػػػػػػػػػػػػػػموات واال

 ة والبرهػػػػػػػػػػػػػػػاف ور تطػػػػػػػػػػػػػػػوؼ حولػػػػػػػػػػػػػػ  الحّجػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػذا لظهػػػػػػػػػػػػػػ
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اف انزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ا

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا روح الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيف
 القمػػػػػػػػػػػػػػػـ االعمػػػػػػػػػػػػػػػو وانصػػػػػػػػػػػػػػػعؽ مػػػػػػػػػػػػػػػف  نفػػػػػػػػػػػػػػػخ بػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػ 

 خذتػػػػػػػػػػػػػػ  نفحػػػػػػػػػػػػػػات رحمتػػػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػػػػف  الّ ا آ نشػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػ  اال
 لطػػػػػػػػػػػػػػػػاف  المهيمنػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػالميفاوفوحػػػػػػػػػػػػػػػػات 
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 انظػػػػػػػػروا مػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػـّ يػػػػػػػػا مػػػػػػػػأ البيػػػػػػػػاف اتّقػػػػػػػػوا الػػػػػػػػّرحمف (  137)
 القبمػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف  ّنمػػػػػػػػػػػػػػااخػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػاؿ انزلػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػػػػػػػاـ ا

 ف يسػػػػػػػػػػػػػػػتقّر الػػػػػػػػػػػػػػػو ايظهػػػػػػػػػػػػػػػرن اهلل متػػػػػػػػػػػػػػػو ينقمػػػػػػػػػػػػػػػب تنقمػػػػػػػػػػػػػػػب 
 ذ اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 

 كبػػػػػػػػػػػػػر تفّكػػػػػػػػػػػػػروا يػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػـو االر راد ذكػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػذا المنظػػػػػػػػػػػػػا
 كـ  ئهو تنكرونػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػو  ميفآئمػػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػػ وال تكػػػػػػػػػػػػونفّ 

  ة قبمػػػػػػػػػػػػة تتوّجهػػػػػػػػػػػػػوف يػػػػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػػػػػر الغػػػػػػػػػػػػػافميفّيػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػو ا
  انصػػػػػػػػػػػػفوا بػػػػػػػػػػػػاهلل لعػػػػػػػػػػػػؿّ  ثػػػػػػػػػػػػـّ يػػػػػػػػػػػػة ذن االفػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػتفّكػػػػػػػػػػػػروا 

 سػػػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػػػر الّػػػػػػػػػػػػذي تمػػػػػػػػػػػػّوج اال  تجػػػػػػػػػػػػدوف لئػػػػػػػػػػػػال
 ف يتمّسػػػػػػػؾ احػػػػػػد لػػػػػػػيس ال (138 )باسػػػػػػم  العزيػػػػػػػز المنيػػػػػػل

 بمػػػػػػػػػػا ظهػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا الّظهػػػػػػػػػػور هػػػػػػػػػػذا حكػػػػػػػػػـػ اّل ا اليػػػػػػػػػػـو
 ّولػػػػػػػػيفزّيػػػػػػػف صػػػػػػػػحؼ اال اهلل مػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػف بعػػػػػػػػد وبػػػػػػػػ 
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 اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ اف اج كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرز بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ديبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ اعريفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ف تكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ اومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 يغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  ال الّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغريف
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اهلل العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـاّل ا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربال

 لػػػػػػػػػػػػػػّ  اعرفنػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػرؼ المقصػػػػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػػػػػف توّجػػػػػػػػػػػػػػ  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػو المعبػػػػػػػػػػػػػػػػود كػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ فّصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػ  اقػػػػػػػػػػػػػػػػد توّجػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  دى اهلل ربّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب وقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 يػػػػػػػػػػػات  لخيػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف امػػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػػر   العػػػػػػػػػػػالميف
  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفف واالّولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
  امعيفالّسػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػف اف بيػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف اهػػػػػػػػػػػػػػػذا 
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 نػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػارفيفاقػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػذا حػػػػػػػػػػػػّؽ العمػػػػػػػػػػػـػ لػػػػػػػػػػػػو 
 خػػػػػػػػػر لعػػػػػػػػػّؿ اانظػػػػػػػػػروا مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػّزؿ فػػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػػاـ  ثػػػػػػػػػـّ ( 139)

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ مقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 ف اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ال يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ االقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف  يفالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم ربّ 

 ف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف و 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػا يممػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػف احػػػػػػػػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػػػػػػػػػـر عمػػػػػػػػػػػػػػػػو اال

 ف اف يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد او  الّ اعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن 
 و مػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػد امػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف نظهػػػػػػػػػػػػػػػرن بػػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ ايرفػػػػػػػػػػػػػػػل 

 ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ وقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فمتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربّف 
  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل ترفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفالعّمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ 

 فنػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػو اال آ كػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تغػػػػػػػػػػػػػػػػػّردت الورقػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 امعيفرّبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو لمّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
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 قسػػػػػػػػػػػػػػمكـ بػػػػػػػػػػػػػػرّبكـ الػػػػػػػػػػػػػػّرحمف ايػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػأ البيػػػػػػػػػػػػػػاف ( 141)
 نصػػػػػػػػػػػػاؼ ا نػػػػػػػػػػػػّزؿ بػػػػػػػػػػػػالحّؽ بعػػػػػػػػػػػػيف االف تنظػػػػػػػػػػػػروا فيمػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػ

 لّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف برهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اهلل وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا
 ح قػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػرّ  ّنهػػػػػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػػػػالكيفاال وينكرونػػػػػػػػػػػػػػ  ا

 مػػػػػػػػػػػػػػػري نقطػػػػػػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػذن االيػػػػػػػػػػػػػػػة بارتفػػػػػػػػػػػػػػػاع ا
  كػػػػػػػػػػػػػػّؿ منصػػػػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػػػرن يشػػػػػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػػػػػذلؾاقبػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  ارتفػػػػػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػ ف ال اترونػػػػػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػػػػػـو كمػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ابصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّكرت اّل ا ينكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن
 قػػػػػػؿ  (141  )لهػػػػػـػ عػػػػػػذاب مهػػػػػػيف خػػػػػػرىاالولػػػػػػو وفػػػػػػ  اال

 ف يسػػػػػػػػػػػػػػػػمل مػػػػػػػػػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ   لمحبوبػػػػػػػػػػػػػػػػ  واالّنػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل 
 الػػػػػػػػػػػػػػوح  وينػػػػػػػػػػػػػػوح بمػػػػػػػػػػػػػػا ارتكبػػػػػػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػػػػػػ   آ مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػم

 ّيامػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػافوا اهلل وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػف المعتػػػػػػػػػػػػػػػػديفا
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 ف لػػػػػػػػػػػػػػف تؤمنػػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػػ  ال تعترضػػػػػػػػػػػػػػوا ايػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػـو  قػػػػػػػػػػػػػػؿ
 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل يكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 نػػػػػػػػػػػػػػزؿ اقػػػػػػػػػػػػػػد   ّنػػػػػػػػػػػػػػا (142 )مػػػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػػػود الظّػػػػػػػػػػػػػػالميف
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػو ؾ القمػػػػػػػػػػػػػػػػـ االحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػئال يتحػػػػػػػػػػػػػػػػرّ ض االبعػػػػػػػػػػػػػػػ

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػر مقاماتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اّل ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الّظهػػػػػػػػػػػػػػػػػور
 ردنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو و العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن اال

  ردنػػػػػػػػػػػػػػػانا الفضػػػػػػػػػػػػػػػؿ فّصػػػػػػػػػػػػػػػمناها بػػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ وخّففنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػا
 قػػػػػػػػػػػػػػػد  (143 )ّنػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػو الفّضػػػػػػػػػػػػػػاؿ الكػػػػػػػػػػػػػػريـالكػػػػػػػػػػػػػػـ 

 خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّذكر الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال اّنػػػػػػػػػػػػػػػػ  ينطػػػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػ ف االحػػػػػػػػػػػػػػػػّؽ 
  نػػػػػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػػػػػرد الواحػػػػػػػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػػػػػػرا الّ الػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا

 
84 



 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ خّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الّظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
 ف اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل  الممتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل

 مػػػػػػػػػػػػػرن المبػػػػػػػػػػػػػـر اهػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػارفيفا
 عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ وكممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   االواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 بػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػ   نػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػف العػػػػػػػػالميفا  الحسػػػػػػػػنو لػػػػػػػػو آئسػػػػػػػػما
 تظهػػػػػػػػػػػر المطػػػػػػػػػػػالل والمشػػػػػػػػػػػارؽ تفّكػػػػػػػػػػػروا يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػوـ فيمػػػػػػػػػػػا 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالحّؽ وتػػػػػػػػػػػػػػػػػدّبروا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 بػػػػػػػػػػػػالّروح ديػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػل االعاشػػػػػػػػػػػػروا  (144 )المعتػػػػػػػػػػػػديف
 ؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والّريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ليجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 

 ة ف ت خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكـ حمّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجاهمّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل ويعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف البرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّ 

 ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  لمبػػػػػػػػػػػػػػػد  الخمػػػػػػػػػػػػػػػؽ ومرجػػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػالميفاليػػػػػػػػػػػػػػػ  ا
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 اّل ا ف تػػػػػػػدخموا بيتػػػػػػػًا عنػػػػػػػد فقػػػػػػػداف صػػػػػػػاحب ا ّيػػػػػػػاكـ( ا145)
  حػػػػػػػػػواؿ والبعػػػػػػػػد اذنػػػػػػػػ  تمّسػػػػػػػػػكوا بػػػػػػػػالمعروؼ فػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػّؿ اال

 كتػػػػػػب عمػػػػػػيكـ تزكيػػػػػػة قػػػػػػد  (146  )تكػػػػػػونّف مػػػػػػف الغػػػػػػافميف
 حكػػػػػػػػػػػػػػـػ  قػػػػػػػػػػػػػػػوات ومػػػػػػػػػػػػػػػا دونهػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػالّزكوة هػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػااال

 سػػػػػػػػػػوؼ  يػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػّرّؽ المنيػػػػػػػػػػلبػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػزؿ اال
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اراد ااهلل و  آ ذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابها انفّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـّنػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػالّ ابعمػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػدن  آ يفّصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػ
 ال يحػػػػػػػػػؿ الّسػػػػػػػػػؤاؿ ومػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػئؿ حػػػػػػػػػّرـ  (147 )الحكػػػػػػػػػيـ

 ف يكسػػػػػػػػػػػب اّؿ قػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػ آ عميػػػػػػػػػػػ  العطػػػػػػػػػػػ
 ف يعّينػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا ا آ غنيػػػػػػػػػواال  والّػػػػػػػػػذي عجػػػػػػػػػز فممػػػػػػػػػوكآ

 احفظوهػػػػػػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػػػػػػـّ يكفيػػػػػػػػػػػػػػ  اعممػػػػػػػػػػػػػػوا حػػػػػػػػػػػػػػدود اهلل وسػػػػػػػػػػػػػػنن  
 عيػػػػػػػػػنكـ وال تكػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػف الخاسػػػػػػػػػريفاكمػػػػػػػػػا تحفظػػػػػػػػػوف 
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 قػػػػػػػػػػػػػػد منعػػػػػػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػػداؿ (  148)
 ا تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف مثالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوالّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاع والّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب و 

  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً امػػػػػػػػػػػػػػػػػف يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف  فئػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة والقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوببػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اال
 مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػّذهب  ف ينفػػػػػػػػػػػػؽ تسػػػػػػػػػػػػعة عشػػػػػػػػػػػر مثقػػػػػػػػػػػػاالً افمػػػػػػػػػػػ  

   ّنػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػولو العػػػػػػػػػػػػػػػالميف
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػد عفػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الّظهػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدن اويوصػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالبّر والتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػد ا الال ترضػػػػػػػػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػػذا المّػػػػػػػػػػػػػػػػوح المنيػػػػػػػػػػػػػػػػر

 نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ اتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل وال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ترضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػون  ال
  مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـخ كّمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المتكّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػو التّػػػػػػػػػػػػػػػػػراب تفّكػػػػػػػػػػػػػػػػػروا اوترجعػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  آ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقبكـ وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الظّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف
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 يػػػػػػػػػػػػػػات امػػػػػػػػػػػػػػا تتمػػػػػػػػػػػػػػو الّسػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػيكـ مػػػػػػػػػػػػػػف ا اسػػػػػػػػػػػػػػمعو 
  ّنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاس الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل ربّ ااهلل 
 لػػػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػػػل اولػػػػػػػػػػو وبهػػػػػػػػػػا تطيػػػػػػػػػػر الّنفػػػػػػػػػػوس خػػػػػػػػػػرة واالاال

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  فئػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة المقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاالػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح  وتستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
  وامػػػػػػػػػػػػػػػػراـ وتمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػػػػػػػػدود اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػػد فرضػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػيك

 مػػػػػػػػػػػػػرتـ بهػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػ  المّػػػػػػػػػػػػػوح اعممػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػالّروح ااهلل قػػػػػػػػػػػػػد 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اف اوالّريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 يػػػػػػػػػػػات اهلل فػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػّؿ صػػػػػػػػػػػباح ااتمػػػػػػػػػػػوا  (149 )العػػػػػػػػػػػارفيف
 ّف الّػػػػػػػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػػػػػػـػ يتػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػـػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ بعهػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا آ ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ااهلل وميثاقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  والّػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
 زاؿ ازؿ االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  امّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 جمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفاهلل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي كّمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ ا اتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّ 
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 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ة واال ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرّنكـ كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة القر 
 يػػػػػػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف االاحػػػػػػػػػػػػػد االمّيػػػػػػػػػػػػػؿ والّنهػػػػػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػػػػػر  

 ف يتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّروح والّريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
  بالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ اهلل المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف القّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ال ت خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكـ ااتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 واح ر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف ال تحممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو االالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة واال

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػمها ويثقمهػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخّفهػػػػػػػػػػػػػػػػػا لتطيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل البّينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات جنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االاب
 اتكـ ّيػػػػػػعّممػػػػػػوا ذرّ  (151 )نػػػػػػتـ تعقمػػػػػػوفالػػػػػػو  لػػػػػػو اهللاقػػػػػػرب ا

 العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واالقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار  آ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف االالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف باليقرئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػػػػػػػرؼ المبنّيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػػػػػػارؽ األذكػػػػػػػػػػػػػػػار
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 ة اسػػػػػػػػػػػػػػم  الػػػػػػػػػػػػػػّرحمف خػػػػػػػػػػػػػػذن جػػػػػػػػػػػػػػذب محّبػػػػػػػػػػػػػػاالّػػػػػػػػػػػػػػذي  فّ ا
 فئػػػػػػػػػدة ايػػػػػػػػػات اهلل عمػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػ ف تنجػػػػػػػػػذب بػػػػػػػػػ  اّنػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػر  ا

 لمػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػرب رحيػػػػػػػػػػػػػػؽ الحيػػػػػػػػػػػػػػواف  هنيئػػػػػػػػػػػػػػاً  الّراقػػػػػػػػػػػػػديف
 مػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػاف ربػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػّرحمف بهػػػػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػػػػػػػذي 

 كتػػػػػػػػػػب  (151 )رفيػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػػػّؿ جبػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػاذخ
  آ سػػػػػػػػػػػػػػػػباب البيػػػػػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػػػػػد انقضػػػػػػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ تجديػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 دف مػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػتسػػػػػػػػػػل عشػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػنة كػػػػػػػػػػذلؾ قضػػػػػػػػػػ  اال
 راد تمطػػػػػػػػػػػػػػيفكـ ومػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػدكـ اّنػػػػػػػػػػػػػػ  ا عمػػػػػػػػػػػػػػيـ خبيػػػػػػػػػػػػػػر

 والّػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي  اتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػافميف
 ّنػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػو الغفػػػػػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػػػتطل عفػػػػػػػػػػػػػػا اهلل عنػػػػػػػػػػػػػػ  

 كػػػػػّؿ يػػػػػوـ فػػػػػ  الّصػػػػػيؼ  رجمكػػػػػـااغسػػػػػموا  (152 )الكػػػػػريـ
 ّيػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػّرة واحػػػػػػػػػػػػػػدةاثػػػػػػػػػػػػػػة ثم كػػػػػػػػػػػػػػؿّ  آ وفػػػػػػػػػػػػػػ  الّشػػػػػػػػػػػػػػت
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 الّػػػػػذي زجػػػػػركـ ال ومػػػػػف اغتػػػػػاظ عمػػػػػيكـ قػػػػػابمون بػػػػػالّرفؽ و ( 153)
 عمػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل المنػػػػػػػػػػػػػػػػتقـ  تزجػػػػػػػػػػػػػػػرون دعػػػػػػػػػػػػػػػون بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػ  وتوّكمػػػػػػػػػػػػػػػوا

 لػػػػو المنػػػػابر ا آ قػػػػد منعػػػػتـ عػػػػف االرتقػػػػ (154  )القػػػػدير العػػػػادؿ
   فميقعػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػات رّبػػػػػػػػػػػػػػاف يتمػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػيكـ اراد امػػػػػػػػػػػػػػف 

  اهلل رّبػػػػػػػػػػػػػػػػ الموضػػػػػػػػػػػػػػػوع عمػػػػػػػػػػػػػػػػو الّسػػػػػػػػػػػػػػػرير ويػػػػػػػػػػػػػػػذكر الكرسػػػػػػػػػػػػػػػ ّ 
 اهلل جموسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّ ا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف وربّ 

 اهلل  راسػػػػػػػػػػػػػػّ  لعػػػػػػػػػػػػػػّز مػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػدكـ مػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػبّ الّسػػػػػػػػػػػػػػرر والك
 عمػػػػػػػيكـ الميسػػػػػػػر  حػػػػػػػّرـ (155 )مػػػػػػػرن المشػػػػػػػرؽ المنيػػػػػػراومطمػػػػػػل 

 فيػػػػػػػػػػػػػػوف اجتنبػػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػػػػػػر الخمػػػػػػػػػػػػػػؽ وال تكػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػف واال
 ف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمموا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـا المتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوزيف

 مػػػػػػػػػػا اّل ا ردنػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػـػاّنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػدانكـ ابػػػػػػػػػػ  هيػػػػػػػػػػاكمكـ ويضػػػػػػػػػػّر 
 تـ تسػػػػػػػػػػمعوفنػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػو  آ شػػػػػػػػػػييشػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػػػّؿ االيػػػػػػػػػػنفعكـ 
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 جيبػػػػػػػػػػػػػػوا اـ  ئـ والعػػػػػػػػػػػػػػز ئلػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػوهاذا دعيػػػػػػػػػػػػػػتـ (  ا156)
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػػػػػػػػالفرح واالنبسػػػػػػػػػػػػػػػػاط والّػػػػػػػػػػػػػػػػذي وفػػػػػػػػػػػػػػػػو بالوعػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 يػػػػػػػػػػػػػػػوـ فيػػػػػػػػػػػػػػػ  فّصػػػػػػػػػػػػػػػؿ  هػػػػػػػػػػػػػػػذا الوعيػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػفا
 قػػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػر سػػػػػػػػػّر التّنكػػػػػػػػػيس  (157 )مػػػػػػػػػر حكػػػػػػػػيـاكػػػػػػػػّؿ 

 ّيػػػػػػػػػػػػػػػػدن اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػو ائيس طػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػرّ لرمػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اال ارتفعػػػػػػػػػػػػػػػػت بهػػػػػػػػػػػػػػػػذن ة اّلتػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػػػػرار بالّسػػػػػػػػػػػػػػػػتّ اال
 كػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػف  ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػف المخمصػػػػػػػػػػػػػػػيفاال ا  مػػػػػػػػػػػػػػػآئالق

 قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 ّف ا وقػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػؾ الحمػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػا مقصػػػػػػػػػػػػػػود العػػػػػػػػػػػػػػالميف

  آ مػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػ آ مػػػػػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػػػػػد اهلل يعطػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػػػاال
 راد يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ خافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  آ ويمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػػػػػزيفعػػػػػػػػػػػػػػػيف الالّ االقمػػػػػػػػػػػػػػػوب ومػػػػػػػػػػػػػػػا يتحػػػػػػػػػػػػػػػّرؾ بػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 قعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنان اقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخموص اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غافػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 سػػػػػػػػػػػػػرير القبػػػػػػػػػػػػػوؿ وكػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػف عاقػػػػػػػػػػػػػؿ رجعنػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػو 

  ا حػػػػػػػػػاكميفّنػػػػػػػػػا كّنػػػػػػػػػامػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػدنا  ار عػػػػػػػػػدالً لػػػػػػػػػو الّنػػػػػػػػػا
 والمسػػػػػػػػػػػػػػػػتقّر  آ ّنػػػػػػػػػػػػػػػػ  لمظهػػػػػػػػػػػػػػػػر يفعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػا

  طػػػػػػػػػػػػػوبو (158 )عمػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػرش يحكػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػػػػد
 ثػػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػرؼ المعػػػػػػػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػػػػػػػف 

 ذا تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرؾ فاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة اهلل االقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي 
  ؼ ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت كينونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةذا توقّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوان و 

 مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف الطمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االا
 بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

 حمػػػػػػػػػػػػػػؿ الّظمػػػػػػػػػػػػػػـ ظهػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػدؿ فيمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػوان وبمػػػػػػػػػػػػػػا 
 قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الّذلّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الح عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّز اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف
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 حػػػػػػػػػػػػيف  الّ االت الحػػػػػػػػػػػػرب اعمػػػػػػػػػػػػيكـ حمػػػػػػػػػػػػؿ  ـحػػػػػػػػػػػػرّ ( 159)
 حػػػػػػػػػػػّؿ لكػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػبس الحريػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػد رفػػػػػػػػػػػل اهلل االّضػػػػػػػػػػػرورة و 

 فضػػػػػػػػػػػػاًل  حػػػػػػػػػػػػوس والمّ عػػػػػػػػػػػػنكـ حكػػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػػّد فػػػػػػػػػػػػ  الّمبػػػػػػػػػػػػا
 ا ال مػػػػػػػػ اعممػػػػػػػػوا مػػػػػػػػر العمػػػػػػػػيـّنػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػو االامػػػػػػػػف عنػػػػػػػػدن 

 نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ اتنكػػػػػػػػػػػػػػػػػرن العقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيمة وال تجعمػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 طػػػػػػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػػزّيف بطػػػػػػػػػػػػػراز  ممعػػػػػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػػػػػاهميف

   بالعمػػػػػػػػػػػػؿ ّنػػػػػػػػػػػػ  مّمػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػر رّبػػػػػػػػػػػػاخػػػػػػػػػػػػالؽ داب واالاال
  ثػػػػػػػػـّ ديػػػػػػػار اهلل وبػػػػػػػػالدن  عّمػػػػػػػػروا (161 )الواضػػػػػػػح المبػػػػػػػػيف

 نّمػػػػػػػػػػػػػػػا تعّمػػػػػػػػػػػػػػػر ا لمقػػػػػػػػػػػػػػػّربيفاذكػػػػػػػػػػػػػػػرون فيهػػػػػػػػػػػػػػػا بترّنمػػػػػػػػػػػػػػػات ا
 القمػػػػػػػػػػػػوب بالّمسػػػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػػػا تعّمػػػػػػػػػػػػر البيػػػػػػػػػػػػوت والػػػػػػػػػػػػّديار باليػػػػػػػػػػػػد 

 سػػػػػػػػػػػػببًا مػػػػػػػػػػػػف   خػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػّدرنا لكػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػ اسػػػػػػػػػػػػباب او 
 عنػػػػػػػػػػدنا تمّسػػػػػػػػػػكوا بػػػػػػػػػػ  وتوّكمػػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػػو الحكػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػر
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 ّنػػػػػػػػ  ال اياتػػػػػػػػ  واعتػػػػػػػػرؼ باقػػػػػػػػّر بػػػػػػػػاهلل و اطػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػف ( 161)
 ا يفعػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػذن كممػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػد جعمهػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل يسػػػػػػػػػػػػػػئؿ عّمػػػػػػػػػػػػػػ

  صػػػػػػػػػمها وبهػػػػػػػػػا يقبػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػامميفاد و آئػػػػػػػػػالعق طػػػػػػػػػراز
 كـ هػػػػػػػػػػػػذن الكممػػػػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػػػػب عيػػػػػػػػػػػػونكـ لػػػػػػػػػػػػئال تػػػػػػػػػػػػزلّ  اجعمػػػػػػػػػػػػوا

 ازؿ لػػػػػو يحػػػػػّؿ مػػػػػا حػػػػػّرـ فػػػػػ   (162 )شػػػػػارات المعرضػػػػػيفا
 ف يعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد و بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعكس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الازاؿ اال

 ّنػػػػػػػػػػػػػػػ  اف اقػػػػػػػػػػػػػػػّؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف اعميػػػػػػػػػػػػػػػ  والّػػػػػػػػػػػػػػػذي توقّػػػػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػػػػ  
 مػػػػػػا فػػػػػػاز بهػػػػػػذا االصػػػػػػؿ والّػػػػػػذي  (163 )مػػػػػػف المعتػػػػػػديف

 ريػػػػػػػػػػػاح الّشػػػػػػػػػػػبهات اعمػػػػػػػػػػػو تحّركػػػػػػػػػػػ  المقػػػػػػػػػػػاـ االاالسػػػػػػػػػػػنو و 
 صػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػاز بهػػػػػػػػذا اال مػػػػػػػػف وتقّمبػػػػػػػ  مقػػػػػػػػاالت المشػػػػػػػػركيف

 ذا هػػػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػاز باالسػػػػػػػػػػػػتقامة الكبػػػػػػػػػػػػرى حّبػػػػػػػػػػػػ
 بهػػػػػػػػػػػػػو الّػػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػػذكرن زّيػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػّؿ لػػػػػػػػػػػػػوح منيػػػػػػػػػػػػػلاال
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 يعّممكػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػا يخّمصػػػػػػػػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػػػػػػػػف الّريػػػػػػػػػػػػػػػب ؾ كػػػػػػػػػػػػػػػذل
 ّنػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػو اخػػػػػػػػػػػػرة والحيػػػػػػػػػػػػرة وينّجػػػػػػػػػػػػيكـ فػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػّدنيا واال

 سػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرّ رسػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االّػػػػػػػػػػػػػػػػذي  هػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػريـ ورالغفػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نػػػػػػػػػػػػا العزيػػػػػػػػػػػػز ااّل ا لػػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػػ  ال انػػػػػػػػػػػػزؿ الكتػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػو او 

 ا نػػػػػػػػػراؾ ّنػػػػػػػػػا   رض الكػػػػػػػػػاؼ والػػػػػػػػػرّ ايػػػػػػػػػا  (164 )الحكػػػػػػػػػيـ
   اهلل ونػػػػػػػػػػػرى منػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػا ال اّطمػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا ال يحّبػػػػػػػػػػػ

  ونجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل الّ احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 مػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػّر منػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػّر الّسػػػػػػػػػػػػػّر عنػػػػػػػػػػػػػدنا عمػػػػػػػػػػػػػـ 

 ال تحزنػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػذلؾ  مبػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػوح
 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػ س شػػػػػػػػػػػػػػػػػديد اسػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ يظهػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرونن  باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقامة ال تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعهـ 
  وال تحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهات المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبيف آ العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ال انفسػػػػػػػػػػػهـ اعينهـ وينصػػػػػػػػػػرون  باولئػػػػػػػػػػؾ ينظػػػػػػػػػػروف اهلل بػػػػػػػػػػا
 لػػػت لّمػػػا نزّ  آ يػػػا معشػػػر العممػػػ (165 )ّنهػػػـ مػػػف الّراسػػػخيفا

 رأينػػػػػػػػػػػاكـ خمػػػػػػػػػػػؼ الحجبػػػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػػػات وظهػػػػػػػػػػػرت البّينػػػػػػػػػػػات اال
 قػػػػػػػػػػػػد افتخػػػػػػػػػػػػرتـ باسػػػػػػػػػػػػم   شػػػػػػػػػػػػ   عجػػػػػػػػػػػػاب الّ اف هػػػػػػػػػػػػذا ا

 تػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف بالحّجػػػػػػػػػػػػػػػة اذ نفسػػػػػػػػػػػػػػػ  اوغفمػػػػػػػػػػػػػػػتـ عػػػػػػػػػػػػػػػف 
 ف تحجبػػػػػػػػػػوا اّيػػػػػػػػػػاكـ احجػػػػػػػػػػاب خرقنػػػػػػػػػػا االّنػػػػػػػػػػا ا والبرهػػػػػػػػػػاف

 وهػػػػػػػػػػػػػػاـ روا سالسػػػػػػػػػػػػػػؿ االخػػػػػػػػػػػػػػر كّسػػػػػػػػػػػػػػاالّنػػػػػػػػػػػػػػاس بحجػػػػػػػػػػػػػػاب 
  باسػػػػػػػػػػػػػـ مالػػػػػػػػػػػػػؾ األنػػػػػػػػػػػػػاـ وال تكػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػػادعيف

 مػػػػػػػػػػػػر ال تفسػػػػػػػػػػػػدوا ذا االالػػػػػػػػػػػػو اهلل ودخمػػػػػػػػػػػػتـ هػػػػػػػػػػػػقبمػػػػػػػػػػػػتـ اذا ا
 كـ  ئهو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال تقيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اهلل 

 هػػػػػػػػػػذا نصػػػػػػػػػػح اهلل مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػذلؾ 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػّؿ لػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػاهدوفا  آئصػػػػػػػػػػػػػػفيااهلل و    شػػػػػػػػػػػػػػهد
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 قبػػػػػػؿ حسػػػػػػف  محّمػػػػػػديخ الّػػػػػػذي سػػػػػػّم  بالّشػػػػػػاذكػػػػػػروا ( 166)
 فػػػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػػػرن لّمػػػػػػػػػػا ظهػػػػػػػػػػر  آ عمػػػػػػػػػػـ العممػػػػػػػػػػاوكػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف 

 لػػػػػػػو اهلل مػػػػػػػف ا قبػػػػػػػؿامثالػػػػػػػ  و اعػػػػػػػرض عنػػػػػػػ  هػػػػػػػو و االحػػػػػػػّؽ 
 وكػػػػػػػػػػػػػػػاف يكتػػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػػػو  عيرالّشػػػػػػػػػػػػػػػينقّػػػػػػػػػػػػػػػ  القمػػػػػػػػػػػػػػػح و 

 ا حكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الّميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والّنهػػػػػػػػػػػػػػػػػار ولّمػػػػػػػػػػػػػػػػػازعمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 و نفعػػػػػػػػ  لػػػػػػػػـ لػػػػػػػػ تػػػػػػػػو المختػػػػػػػػار مػػػػػػػػا نفعػػػػػػػػ  حػػػػػػػػرؼ منهػػػػػػػػاا

  نػػػػػػػػػػارت وجػػػػػػػػػػون المقػػػػػػػػػػّربيفايعػػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػ  
 عػػػػػػػػػػػرض عنػػػػػػػػػػػ  امنػػػػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػػػػاهلل حػػػػػػػػػػػيف ظهػػػػػػػػػػػورن مػػػػػػػػػػػا ا لػػػػػػػػػػػو

 الّنػػػػػػػػػػػػػاس ومػػػػػػػػػػػػػا ورد عمينػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػا ترونػػػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػػػوـ اتّقػػػػػػػػػػػػػوا 
 ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ( ا167) وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافميفاهلل
 و اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مالكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  آ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكـ االاف 

 يحجػػػػػػػػػػػػػػػػبكـ ذكػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػّذكر الحكػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
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 وال تجعمػػػػػػػػػػػػػػوا  آ بػػػػػػػػػػػػػػاهلل يػػػػػػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػػػػػػر العممػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػتعيذو 
 نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ حجابػػػػػػػػػػػػػػػػػًا بينػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وبػػػػػػػػػػػػػػػػػيف خمقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ا

 مركـ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئال تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط ااهلل ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يعظكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػرض ا الّػػػػػػػػػػػػػػػػػذي فّ ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ غػػػػػػػػػػػػػػػػػافموفاعمػػػػػػػػػػػػػػػػػالكـ و ا

  اً ف يثبػػػػػػػػػػػػػػت حقّػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػػؿ يقػػػػػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػذا اال
  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع ال ومالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ االختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اال

 شػػػػػػػػػػػػػرقت ابػػػػػػػػػػػػػ  ؿ قػػػػػػػػػػػػػ الّنػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػػػػاب مبػػػػػػػػػػػػػيف
 ر البرهػػػػػػػػػػػػػػػاف لمػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػػػػػمس الحّجػػػػػػػػػػػػػػػػة والح نّيػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار االولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  امكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اال
 ف يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعكـ ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا وال تنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػة و الوالاعظػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االبػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا النّ النّ 
  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف واليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اهلل المهيمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وعمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ 
 قػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػذا  مرن المبػػػػػػػػػػػػػـر العزيػػػػػػػػػػػػز البػػػػػػػػػػػػػديلامػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػا

 نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المهيمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اّل ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو اهلل ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 امػػػػػػػػػػػػػػػر اضػػػػػػػػػػػػػػػطرب منػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػذا  عمػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػالميف

  قػػػػػػػػػػػد (168 )ماثيػػػػػػػػػػػؿوهػػػػػػػػػػػاـ والتّ مػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػدكـ مػػػػػػػػػػػف اال
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ويسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدّؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ الك

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدّلت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ ممّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف القّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ بكتابهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؽ ال تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 اّل ا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ وال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ

 ينطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
 نػػػػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػػػػػيـ الحكػػػػػػػػػػػػػػيـااّل ا لػػػػػػػػػػػػػػ اّنػػػػػػػػػػػػػػ  ال االبػػػػػػػػػػػػػػداع ا
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 اف تكونػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ّيػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ ا آ معشػػػػػػػػػػػػػػػػػر العممػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا( 169)
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب االخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؼ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اّوؿ االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ عمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اال
 اجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا الّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذن الكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اّلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحت الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ هلل 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يعظكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل مطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اال
  ّنػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػو الغفػػػػػػػػػػػػور الكػػػػػػػػػػػػػريـافضػػػػػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػدن 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اذ دعونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ااذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ ( 171)
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكبر بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوان بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اااهلل 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرتارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنا اذ ا
 ة مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وتّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اال

 رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػموات واال
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 قباؿ فضاًل مف الغنّ  المتعاؿ امرنان باالّنا ا
  خذت  زبانية العذاباف الو اّن  وّلو مدبرًا ا

 خرقّف ا  (171)ّنا كّنا شاهديفاعداًل مف اهلل 
 هؿ الممكوت احجاب عمو ش ف يسمل اال

 مر اهلل مف قبؿ اصوت خرقها هذا 
 مر ويؿ المف عمؿ بما  ومف بعد طوبو

 ظهور اّل ا ردنا ف  الممؾاّنا ما ( ا172) لمتّاركيف
  ن  وكفو باهلل عمّ  شهيداً ااهلل وسمط

 مر اعمّو اّل ا ردنا ف  الممكوتاّنا ما ا
  هلل عمّ  وكيالً   وكفو باآئاهلل وثن

 ذكر اهلل اّل ا ردنا ف  الجبروتاّنا ما ا
 وما نّزؿ مف عندن وكفو باهلل معيناً 
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 تػػػػػػػاهلل  آ فػػػػػػػ  البهػػػػػػػ آ لكػػػػػػـػ يػػػػػػػا معشػػػػػػػر العممػػػػػػػ طػػػػػػػوبو( 173)
 الفضػػػػػػػػػػػؿ  آ نجػػػػػػػػػػـػ سػػػػػػػػػػػماعظػػػػػػػػػػـػ و امػػػػػػػػػػػواج البحػػػػػػػػػػػر االنػػػػػػػػػػػتـ ا
 نػػػػػػػػػػػػػتـ ا رضػػػػػػػػػػػػػيفصػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػيف الّسػػػػػػػػػػػػموات وااللويػػػػػػػػػػػػة النّ او 

 رّيػػػػػػػػػػػػػػػة ومشػػػػػػػػػػػػػػارؽ البيػػػػػػػػػػػػػػػاف البمطػػػػػػػػػػػػػػالل االسػػػػػػػػػػػػػػػتقامة بػػػػػػػػػػػػػػيف 
 لػػػػػػػػػػػيكـ ويػػػػػػػػػػػؿ اقبػػػػػػػػػػػؿ امكػػػػػػػػػػػاف طػػػػػػػػػػػوبو لمػػػػػػػػػػػف لمػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػ  اال

 ينبغػػػػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػػػػـو لمػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػرب رحيػػػػػػػػػػػػػػؽ  لممعرضػػػػػػػػػػػػػػيف
 ف يكػػػػػػػػػػػػوف ا  الػػػػػػػػػػػػّرحمف لطػػػػػػػػػػػػاؼ رّبػػػػػػػػػػػػاالحيػػػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػد 

 مكػػػػػػػػػػػػػػػاف ليتحػػػػػػػػػػػػػػػّرؾ جسػػػػػػػػػػػػػػػد االرياف فػػػػػػػػػػػػػػػ  الّشػػػػػػػػػػػػػػػنّباضػػػػػػػػػػػػػػػًا ك
 ذا ا آ نشػػػػػاهػػػػؿ االيػػػػا  (174 )بػػػػ  العػػػػالـ وكػػػػّؿ عظػػػـػ رمػػػػيـ

 وقصػػػػػػػػػػدت المقصػػػػػػػػػػد  آ يػػػػػػػػػػؾ الثّنػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػف  آ طػػػػػػػػػػارت الورقػػػػػػػػػػ
 ال عرفتمػػػػػػػػون مػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػاب  رجعػػػػػػػػوا مػػػػػػػػااخفػػػػػػػػو االقصػػػػػػػػو اال

 صػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػويـالمنشػػػػػػػػػػػعب مػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا االلػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػرع ا
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 ذف اعمػػػػػػػػػػػو تحػػػػػػػػػػػّرؾ عمػػػػػػػػػػػو المّػػػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػـػ اال(  175)
 راد مطمػػػػػػػػػػػػػػػػػل اذ ااذكػػػػػػػػػػػػػػػػر  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـّ  آ رّبػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػاطر الّسػػػػػػػػػػػػػػػػم

 حػػػػػػػػػػػػػػػرار يّطمعػػػػػػػػػػػػػػػّف اال الّتجريػػػػػػػػػػػػػػػد لعػػػػػػػػػػػػػػػؿّ  الّتوحيػػػػػػػػػػػػػػػد مكتػػػػػػػػػػػػػػػب
 سػػػػػػػػتار مػػػػػػػػف بمػػػػػػػػا هػػػػػػػػو خمػػػػػػػػؼ اال االبػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػو قػػػػػػػػدر سػػػػػػػػـّ 

 ّنػػػػػػػػػا دخمنػػػػػػػػػا مكتػػػػػػػػػب اقػػػػػػػػػؿ  ـسػػػػػػػػػرار رّبػػػػػػػػػؾ العزيػػػػػػػػػز العػػػػػػػػػالّ ا
 مكػػػػػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػيف غفمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػ  االالمعػػػػػػػػػػػػان  والتّ 

 هػػػػػػػػػػػدان لػػػػػػػػػػػ  انزلػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػّرحمف وقبمنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا اوشػػػػػػػػػػػاهدنا مػػػػػػػػػػػا 
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعنا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اهلل المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف القّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

  ّنػػػػػػػػػػػػػا كّنػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػاهديفامػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػ  المّػػػػػػػػػػػػػوح 
  ّنػػػػػػػػػػػػػػا كّنػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػريفا مر مػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػدناابػػػػػػػػػػػػػػ جبنػػػػػػػػػػػػػػاناو 
 نػػػػػػػػتـ اذ اا دخمنػػػػػػػػا مكتػػػػػػػػب اهلل ّنػػػػػػػػايػػػػػػػػا مػػػػػػػػأ البيػػػػػػػػاف ( 176)

  موفآئنػػػػػػػػػػػػػػػػتـ نػػػػػػػػػػػػػػػػاذ االمّػػػػػػػػػػػػػػػػوح ا والحظنػػػػػػػػػػػػػػػػ راقػػػػػػػػػػػػػػػػدوف
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 نػػػػػػػػػػػػػػػػتـ اتػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل الحػػػػػػػػػػػػػػػػّؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػد قرئنػػػػػػػػػػػػػػػػان قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نزولػػػػػػػػػػػػػػػػ  و 
 اذ كنػػػػػػػػػػػػػػػتـ فػػػػػػػػػػػػػػػ  حطنػػػػػػػػػػػػػػػا الكتػػػػػػػػػػػػػػػاب اقػػػػػػػػػػػػػػػد  غػػػػػػػػػػػػػػػافموف

 عمػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػدركـ ال عمػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػدر ي ذكػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػالب هػػػػػػػػػػذا اال
 نػػػػػػػػػػػػػػػتـ ا لػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل يشػػػػػػػػػػػػػػهد بػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل

 نػػػػػػػػػػػػػػػتـ ابػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ لسػػػػػػػػػػػػػػػاف اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػو  ويشػػػػػػػػػػػػػػػهد تعرفػػػػػػػػػػػػػػػوف
 نػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػػػػػػػػػو نكشػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الحجػػػػػػػػػػػػػػػػاب  تػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل تفقهػػػػػػػػػػػػػػػػوف

 مػػػػػػػػرن اف تجػػػػػػػػادلوا فػػػػػػػػ  اهلل و اّيػػػػػػػػاكـ ( ا177) تنصػػػػػػػػعقوف
 حػػػػػػػػػػػػاط مػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف ومػػػػػػػػػػػػػا اّنػػػػػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػ ف ا

 لػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػتكّمـ فػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػػػػػاـ بمسػػػػػػػػػػػػػػاف  يكػػػػػػػػػػػػػػوف
 ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت لنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اهلل ا

 رض ودخمنػػػػػػػػػػػػػػػا ّسػػػػػػػػػػػػػػػموات واالالمكتػػػػػػػػػػػػػػػب قبػػػػػػػػػػػػػػػؿ خمػػػػػػػػػػػػػػػؽ ال
  وفالّنػػػػػػػػػػػػػػػف يقتػػػػػػػػػػػػػػػرف الكػػػػػػػػػػػػػػػاؼ بركنهػػػػػػػػػػػػػػػا افيػػػػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
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 لسػػػػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػػػػادي فػػػػػػػػػػػػػػػ  ممكػػػػػػػػػػػػػػػوت  تفّكػػػػػػػػػػػػػػػروا فيمػػػػػػػػػػػػػػػا  هػػػػػػػػػػػػػػػذا
 هػػػػػػػػػػؿ جبروتػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػا عّممنػػػػػػػػػػاهـ عممػػػػػػػػػػًا اينطػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػاف 

 مػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػدّنا ومػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػػػػتورًا فػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػـ اهلل ومػػػػػػػػػػػػػا 
 ينطػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػػػػػاف العظمػػػػػػػػػػػػػػة واالقتػػػػػػػػػػػػػػدار فػػػػػػػػػػػػػػ  مقامػػػػػػػػػػػػػػ  

 وهػػػػػػػامكـ امػػػػػػػر تمعبػػػػػػػوف بػػػػػػػ  بالػػػػػػػيس هػػػػػػػذا  (178 )المحمػػػػػػػود
  ولػػػػػػػػػػػيس هػػػػػػػػػػػذا مقػػػػػػػػػػػاـ يػػػػػػػػػػػدخؿ فيػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػّؿ جبػػػػػػػػػػػاف موهػػػػػػػػػػػوـ

 هػػػػػػػػػػػػػػذا مضػػػػػػػػػػػػػػمار المكاشػػػػػػػػػػػػػػفة واالنقطػػػػػػػػػػػػػػاع وميػػػػػػػػػػػػػػداف  تػػػػػػػػػػػػػػاهلل
  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارس الّ االمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهدة واالرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ال يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 انصػػػػػػػػػػػػػػار اهلل ولئػػػػػػػػػػػػػػؾ امكػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػّرحمف الّػػػػػػػػػػػػػػذيف نبػػػػػػػػػػػػػػذوا اال
 ّيػػػػػاكـ ا(179 )رض ومشػػػػػارؽ االقتػػػػػدار بػػػػػيف العػػػػػالميففػػػػػ  اال

 ـ مػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػف رّبكػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػّرحمف ف يمػػػػػػػػػػػػػػنعكا
 نػػػػػػػػػػػػػتـ تعرفػػػػػػػػػػػػػوفاّنػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػّزؿ لػػػػػػػػػػػػػذكري لػػػػػػػػػػػػػو اتػػػػػػػػػػػػػاهلل 
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   ؼ حّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الّ اال يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المخمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
  واسػػػػػػػػػػػػػم  المهػػػػػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػّؿ شػػػػػػػػػػػػػاهد ومشػػػػػػػػػػػػػهود

 الػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػّزؿ مػػػػػػػػػػػف قممػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػوـ توجّ ؿ قػػػػػػػػػػػ
 ف وجػػػػػػػػػػػػػػدتـ منػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػرؼ اهلل ال تعترضػػػػػػػػػػػػػػوا اعمػػػػػػػػػػػػػػو اال

 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل  نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال تمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكـ اهلل او 

  عرفتمػػػػػػػػػون مػػػػػػػػػف البيػػػػػػػػػاف ال امػػػػػػػػػ (181 )الّناصػػػػػػػػػح العمػػػػػػػػػيـ
  كـ األّولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفآئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئموا اهلل رّبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ ورب 

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػّيف لكػػػػػػػػػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػّزؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ   آ و يشػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا
   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كمماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لئػػػػػػػػػػػػػػػػػػالومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ب

 لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ والحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف القّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الّ ا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اال  آ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماال
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 ظـ قػػػػػػػػػػػػػد اضػػػػػػػػػػػػػػطرب الػػػػػػػػػػػػػّنظـ مػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػنّ (  181)
 عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ واختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الّترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل اال

  شػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  بػػػػػػػػػػػػػػػػػداعاالالّػػػػػػػػػػػػػػػػػذي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػهدت عػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 معػػػػػوف بمػػػػػا فيػػػػػ  اغتمسػػػػػوا فػػػػػ  بحػػػػػر بيػػػػػان  لعػػػػػّؿ تطّ ( 182)

 فػػػػػػػػػػػوا ف توقّ ا ّيػػػػػػػػػػػاكـا سػػػػػػػػػػػرارالحكمػػػػػػػػػػػة واال مػػػػػػػػػػػف لئػػػػػػػػػػػال 
 سػػػػػػػػػػػػمطنة اهلل مػػػػػػػػػػػػر الّػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذا اال

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا   آليػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بوجػػػػػػػػػػػػػػػػػون بيضػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػرعوا اواقتػػػػػػػػػػػػػػػػػدارن 
 راد فميقبػػػػػػػػػػػػؿ اديػػػػػػػػػػػػف اهلل مػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف 

  ّف اهلل لغنػػػػػػػػػػػػّ  عػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػالميفاومػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػػ
موات ػقسػػػػػطاس الهػػػػػدى لمػػػػػف فػػػػػ  الّسػػػػػ قػػػػػؿ هػػػػػذا ل( 183)

 قػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػتـ تعرفػػػػػػػػوفاعظػػػػػػػػـ لػػػػػػػػو رض والبرهػػػػػػػػاف االواال
  نػػػػوفنػػػػتـ توقاعصػػػػار لػػػػو ة فػػػػ  االػبػػػػ  ثبػػػػت كػػػػّؿ حّجػػػػ 

 
118 



 

 ـ كػػػػػػػّؿ عػػػػػػػالـ وعػػػػػػػرج بػػػػػػػ  اسػػػػػػػتغنو كػػػػػػػّؿ فقيػػػػػػػر وتعمّػػػػػػػ  قػػػػػػػؿ
 ف تختمفػػػػػػػػػػوا فيػػػػػػػػػػ  ااكـ ػّيػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػو اهلل اعود ػراد الّصػػػػػػػػػػ امػػػػػػػػػػف 

 مػػػػػػػػػػر رّبكػػػػػػػػػػـ العزيػػػػػػػػػػز اكونػػػػػػػػػػوا كالجبػػػػػػػػػػاؿ الّرواسػػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػػ  
 غمػػػػاض يػػػػا مطمػػػػل االعػػػػراض دع اال قػػػػؿ (184 )الػػػػودود

 انطػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػالحّؽ بػػػػػػػػػػػػيف الخمػػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػػاهلل قػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػرت  ثػػػػػػػػػػػػـّ 
 لػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػواؾ اراؾ مقػػػػػػػػػػباًل ابمػػػػػػػػػػا  دمػػػػػػػػػػوع  عمػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػدودي

 ومعرضػػػػػػػػػػػػػػػػًا عّمػػػػػػػػػػػػػػػػف خمقػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وسػػػػػػػػػػػػػػػػّواؾ اذكػػػػػػػػػػػػػػػػر فضػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 مػػػػػػػػػر واالّيػػػػػػػػػاـ لخدمػػػػػػػػػة االذ رّبينػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػ  الّميػػػػػػػػػال  امػػػػػػػػػوالؾ 

 اشػػػػػػػػػػتب  عمػػػػػػػػػػو هبنػػػػػػػػػػ   بيفآئاتّػػػػػػػػػػؽ اهلل وكػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػف التّػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػرؾ هػػػػػػػػػػؿ يشػػػػػػػػػػتب  عمػػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػػؾ خػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف الّنػػػػػػػػػػاس ا

 مػػػػػػػًا لػػػػػػػدى العػػػػػػػرش وكتبػػػػػػػت مػػػػػػػػا آئذ كنػػػػػػػت قاذكػػػػػػػر ا ثػػػػػػػـّ اهلل 
  المهػػػػػػػػػػػيمف المقتػػػػػػػػػػػدر القػػػػػػػػػػػدير يػػػػػػػػػػػات اهللالقينػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػف ا
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 حدّيػػػػػػػػػػػػػػة ف شػػػػػػػػػػػػػػطر االف تمنعػػػػػػػػػػػػػػؾ الحمّيػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػاّيػػػػػػػػػػػػػػاؾ ا
 ّنػػػػػػػػػػػػ  يغفػػػػػػػػػػػػر اعمالػػػػػػػػػػػػؾ اليػػػػػػػػػػػػ  وال تخػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػف اتوّجػػػػػػػػػػػػ  

 هػػػػػػػػػػػػػو  الّ الػػػػػػػػػػػػػ  ابفضػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػدن ال  آ مػػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػػ
 ّنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ننصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؾ لوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهلل ا الغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ

 رّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  فّ اعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اف اقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فمنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ و اف ا
  مبػػػػػػػػػػػيفغنػػػػػػػػػػّ  عنػػػػػػػػػػػؾ وعػػػػػػػػػػػف الّػػػػػػػػػػػذيف اتّبعػػػػػػػػػػػوؾ بػػػػػػػػػػػوهـ 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارجل اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يكفّػػػػػػػػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اخاضػػػػػػػػػػػػػػػػػعًا خاشػػػػػػػػػػػػػػػػػعًا متػػػػػػػػػػػػػػػػػذّلاًل 

  ّواب العزيػػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػػّرحيـالتّػػػػػػػػػػػػّف رّبػػػػػػػػػػػػؾ لهػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػّيئاتؾ 
  امعيفنػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف الّسػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػذا نصػػػػػػػػػػػح اهلل لػػػػػػػػػػػو ( 185)

  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 اعريفالّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
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  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارفيفا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
 صػػػػػػػػػػػبح مصػػػػػػػػػػػباح القػػػػػػػػػػػدـ لمعػػػػػػػػػػػالـ اهػػػػػػػػػػػذا كتػػػػػػػػػػػاب ( 186)

 ّنػػػػػػػػػػػػػػػػ  اقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  قػػػػػػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػػػػالميفاط  االوصػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ومشػػػػػػػػػػػػػػرؽ  نػػػػػػػػػػػػػػتـ تعممػػػػػػػػػػػػػػوفالمطمػػػػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػػػػـ اهلل لػػػػػػػػػػػػػػو 

 ال تحممػػػػػػػػػػػػػوا  (187 )نػػػػػػػػػػػػػتـ تعرفػػػػػػػػػػػػػوفاوامػػػػػػػػػػػػػر اهلل لػػػػػػػػػػػػػو ا
 ا ّنػػػػػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػػػػػو الحيػػػػػػػػػػػػػػػواف مػػػػػػػػػػػػػػػا يعجػػػػػػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػػػػػػػف حممػػػػػػػػػػػػػػػ  

 نهينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا عظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 مظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ واالنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 قتػػػػػػػػػػؿ نفسػػػػػػػػػػًا  مػػػػػػػػػػف (188 )رضػػػػػػػػػػيفبػػػػػػػػػيف الّسػػػػػػػػػػموات واال

 ة ئػػػػػػػػػػػػػاهمهػػػػػػػػػػػػػا وهػػػػػػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػػػػػػو افمػػػػػػػػػػػػػ  ديػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػّممة   ً خطػػػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتـ امثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّذهب اعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المّػػػػػػػػػػػػػػػػػوح وال تكػػػػػػػػػػػػػػػػػونّف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف المتجػػػػػػػػػػػػػػػػػاوزيف
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 هػػػػػؿ المجػػػػػالس فػػػػػ  الػػػػػبالد اختػػػػػاروا لغػػػػػة مػػػػػف ايػػػػػا (  189)
 رض وكػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػو االـ بهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػات ليػػػػػػػػػتكمّ المّ 

 ف اهلل يبػػػػػػػػػػػػّيف لكػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػنفعكـ ويغنػػػػػػػػػػػػيكـ االخطػػػػػػػػػػػػوط 
  ّنػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػو الفّضػػػػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػػػػيـ الخبيػػػػػػػػػػػراعػػػػػػػػػػػف دونكػػػػػػػػػػػـ 

 والعمّػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػتـ تعممػػػػػػػػػػػوفاهػػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػػػبب االّتحػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػو 
  نػػػػػػػػػػػػػتـ تشػػػػػػػػػػػػػعروفامػػػػػػػػػػػػػّدف لػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػاؽ والتّ الكبػػػػػػػػػػػػػرى لالتّ 

 جعمنػػػػػػػػػػػا االمػػػػػػػػػػػريف عالمتػػػػػػػػػػػيف لبمػػػػػػػػػػػوغ العػػػػػػػػػػػالـ االّوؿ ّنػػػػػػػػػػػا ا
 خػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػواح انّزلنػػػػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػػػػ  عظػػػػػػػػػػػػػػـ اال ّس وهػػػػػػػػػػػػػػو اال

 قػػػػػد حػػػػػّرـ  (191 )والثّػػػػػان  نػػػػػّزؿ فػػػػػ  هػػػػػذا المّػػػػػوح البػػػػػديل
 ّنػػػػػػػػا نهينػػػػػػػػاكـ عػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ نهيػػػػػػػػًا افيػػػػػػػػوف شػػػػػػػػرب اال عمػػػػػػػػيكـ

 ّنػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػيس مّنػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػاب والّػػػػػػػػػذي شػػػػػػػػػرب ا عظيمػػػػػػػػػاً 
  لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاباولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االاتّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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صفحة خالية



 

 ممحقات لمكتاب األقدس



 

 صفحة خالية
 



 

 تعريؼ
 ت الكتاب األقدس ممحقا

 
تّممة ماشتممت بعض األلواح المباركة اّلت  أنزلها حضرة بها  اهلل بعد الكتاب األقدس عمو  يات 

ألحكاـ ذلؾ الكتاب المبيف، وقد ُنشر معظمها ف   مجموعة مف ألواح حضرة بها  اهلل نّزلت بعد 
التّالية وه : نبذة مف  الكتاب األقدس . ونعيد نشر بعض هذن الّنصوص المقّدسة ف  الّصفحات

 وكذلؾ صالة المّيت. ،موات الّثالث المنّون عنها ف  رسالة  سؤاؿ وجواب لوح اإلشراقات، والصّ 
 



 

صفحة خالية



 

 لوح اإلعراقات

 امف()اإلعراؽ ال َّ 

 
وهػ   قد سطرت ف  هذا الحيف مف القمـ األعمو هذن الجممػة وتعػّد مػف الكتػاب األقػدس

أولئػػؾ أمنػػا  اهلل بػػيف عبػػادن ومطػػالل  ومنوطػػة برجػػاؿ بيػػت العػػدؿ اإللهػػ أف أمػػور الممّػػة معّمقػػة 
 مرّبػ  العػالـ هػو العػدؿ ألّنػ  حػائز لركنػ  المجػازاة والمكافػاة يا حزب اهلل إفّ  األمر ف  بالدن

كػػػّؿ يػػػوـ يقتضػػػ  أمػػػرًا وكػػػّؿ حػػػيف  وبمػػػا أفّ  كنػػػاف همػػػا الينبوعػػػاف لحيػػػاة أهػػػؿ العػػػالـوهػػػذاف الرّ 
والّػذيف  ذلؾ ترجل األمور إلو بيت العدؿ ليقّرر ما يران موافقًا لمقتضو الوقػتيستدع  حكمًة فم

وقػد فػرض عمػو  يقوموف عمو خدمة األمر لوجػ  اهلل أولئػؾ ممهمػوف باإللهامػات الغيبّيػة اإللهّيػة
 وأما العبادات فتلو ما أنزل  اهلل فػ  ياسّية كّمها ترجل إلو بيت العدؿالسّ الكّؿ إطاعتهـ واألمور 

كنػتـ وال زلػتـ مشػارؽ محّبػة اهلل ومطػالل عنايتػ  فػال تدّنسػوا ألسػنتكـ بسػّب  أهؿ البهػا  يا الكتاب
 ما عندكـ فتْف ُقبؿ فالمقصػود حاصػؿ وًاالّ  أظهروا ا ال يميؽ بهاولعن  وغّضوا أبصاركـ عمّ  أحدٍ 

ًا لحػزف أحػٍد فضػاًل تكونوا سػببال و  ذرون بنفس  مقبميف إلو اهلل المهيمف القّيوـ عرض باطؿالتّ ف
 اهلل كّمكػـ أوراؽ وتعممػوا بمػا أراد عسو أف تترّبػوا فػ  ظػّؿ سػدرة العنايػة اإللهّيػةع الّنزاعف الفساد و 

 ]مترجـ[ شجرٍة واحدٍة وقطرات بحٍر واحدٍ 



 

 صفحة خالية



 

 الّصالة الك رى
 .تؤدى مّرة ف  كّؿ أربل وعشريف ساعة

 )هو المنزؿ الغفور الّرحيـ(
 

ماؿ كمف ينتظر الشّ ف  مقام  ينظر إلو اليميف و  ف يقـو مقباًل إلو اهلل وًاذا قاـ واستقرّ   ألممصمّ 
 يقوؿ: ثـّ   رحمة رّب  الّرحمف الّرحيـ

 

األبهػو بػ ف تجعػؿ صػموت  نػارًا لتحػرؽ  أسػئمؾ بمطػالل غيبػؾ العمػ ّ  آ وفػاطر الّسػم آ يا إل  األسم
 ّلن  إلو بحر وصالؾحجبات  اّلت  منعتن  عف مشاهدة جمالؾ ونورًا يد

 
 يرفل يدي  لمقنوت هلل تبارؾ وتعالو ويقوؿ: ثـّ 

 

كًا بحبمؾ اّلذي بحركتػ  ا سواؾ متمسّ يا مقصود العالـ ومحبوب األمـ تران  مقباًل إليؾ منقطعًا عمّ 
تؾ أكػػػوف حاضػػػرًا قائمػػػًا بػػػيف أيػػػادي مشػػػيّ  أنػػػا عبػػػدؾ وابػػػف عبػػػدؾ أي ربّ  كػػػت الممكنػػػاتتحرّ 

 أسػػئمؾ ببحػػر رحمتػػؾ وشػػمس فضػػمؾ بػػ ف تفعػػؿ بعبػػدؾ مػػا تحػػبّ  ؾآئرضػػإاّل  وًارادتػػؾ ومػػا أريػػد
كّؿ ما يظهر مف عندؾ هو مقصػود قمبػ  ومحبػوب  آ نوعّزتؾ المقّدسة عف الّذكر والثّ  وترضو
إلهػػػػ  إلهػػػػ  ال تنظػػػػر إلػػػػو  مػػػػال  وأعمػػػػال  بػػػػؿ إلػػػػو إرادتػػػػؾ اّلتػػػػ  أحاطػػػػت الّسػػػػموات  فػػػػؤادي

 ما تحبّ  إالّ  ما أردت  وال أحبّ إاّل  مـ ما أردتواسمؾ األعظـ يا مالؾ األ واألرض



 

 يسجد ويقوؿ: ثـّ 
 

 سبحانؾ مف أف توصؼ بوصؼ ما سواؾ أو تعرؼ بعرفاف دونؾ
 

 يقوـ ويقوؿ: ثـّ 
 

فاجعػػؿ صػػموت  كػػوثر الحيػػواف ليبقػػو بػػ  ذاتػػ  بػػدواـ سػػمطنتؾ ويػػذكرؾ فػػ  كػػّؿ عػػالـ مػػف  أي ربّ 
 عوالمؾ

 
 يرفل يدي  لمقنوت مّرة أخرى ويقوؿ: ثـّ 

 

ؾ اشػػتعؿ مػػف فػػ  الػػبالد أسػػئمؾ باسػػمؾ الّػػذي بػػ  يػػا مػػف فػػ  فراقػػؾ ذابػػت القمػػوب واألكبػػاد وبنػػار حّبػػ
تػػرى الغريػػب سػػرع إلػػو وطنػػ   أي ربّ  قػػابسػّخرت اهفػػاؽ بػػ ف ال تمنعنػػ  عمػػا عنػػدؾ يػػا مالػؾ الرّ 

ليؿ بسػاط عػّزؾ والفقيػر ر غفرانػؾ والػذّ األعمو ظّؿ قباب عظمتؾ وجػوار رحمتػؾ والعاصػ  قصػد بحػ
ؾ أنػػػت المحمػػػود فػػػ  فعمػػػؾ والمطػػػاع فػػػ  حكمػػػؾ أشػػػهد أّنػػػ آ لػػػؾ األمػػػر فيمػػػا تشػػػ ؾآئػػػأفػػػؽ غن

 والمختار ف  أمرؾ
 

 كوع هلل تبارؾ وتعالو ويقوؿ:ينحن  لمرّ  ثـّ ث مرات يرفل يدي  ويكّبر ثم ثـّ 
 

ؾ ويشػػهد بمػػا آئػػبادتػػؾ وشػػغفًا لػػذكرؾ وثنًا فػػ  جػػوارح  وأركػػان  شػػوقًا لعيػػا إلهػػ  تػػرى روحػػ  مهتػػزّ 
أف أسػئمؾ فػ  هػذا المقػاـ  أي رّب أحػبّ  شهد ب  لساف أمرؾ ف  ممكػوت بيانػؾ وجبػروت عممػؾ

 ؾ وًاظهار عجزي وًابراز قدرتؾ واقتدارؾآئؾ وغنآئعط  كّؿ ما عندؾ إلثبات فقري وًاعآ
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 يقوـ ويرفل يدي  لمقنوت مّرة بعد أخرى ويقوؿ: ثـّ 
 

إلهػػ  إلهػػ  عفػػوؾ  والمػػآب  أنػػت الحػػاكـ فػػ  المبػػد ال إلػػ  إالّ  ابأنػػت العزيػػز الوّهػػ إالّ  ال إلػػ 
مػػا لػػ  وشػػ ن  ألقػػـو  ؾ أيقظنػػ  وفضػػمؾ أقػػامن  وهػػدان  إليػػؾ وًاالّ  ئشػػّجعن  ورحمتػػؾ قػػّوتن  ونػػد

تػػػػرى  أي ربّ  إرادتػػػؾ آ لػػػدى بػػػاب مػػػديف قربػػػؾ أو أتوّجػػػ  إلػػػو األنػػػوار المشػػػرقة مػػػف أفػػػؽ سػػػم
لؾ األمر ف  كّؿ األحواؿ  مف أيادي جودؾ آ ع باب فضمؾ والفان  يريد كوثر البقالمسكيف يقر 

 آ يا فاطر الّسم آ ضالرّ سميـ و التّ ول   آ يا مولو األسم

 
 ات ويقوؿ:ث مرّ يرفل يدي  ثم ثـّ 

 

 اهلل أعظـ مف كّؿ عظيـ
 

 يسجد ويقوؿ: ثـّ 
 

بابػػؾ طيػػور أفئػػدة  آ أف تصػػؿ إلػػو فنػػقرّبػػؾ أذكػػار المقػػّربيف أو  آ سػػبحانؾ مػػف أف تصػػعد إلػػو سػػم
 أنػػت العمػػػ ّ إاّل  ال إلػػػ  آ عػػف األسػػم فات ومنّزهػػػاً سػػًا عػػػف الّصػػؾ كنػػت مقدّ أشػػهد أّنػػػ المخمصػػيف

 األبهو
 

 يقعد ويقوؿ: ثـّ 
 

ها لسػاف العظمػة مػف األفػؽ األبهػو  ئة العميا وعف ور والمأ األعمو والجنّ  آ أشهد بما شهدت األشي
ّر المكنػػوف والّرمػػز المخػػزوف الّػػذي بػػ  اقتػػرف الّسػػأنػػت والّػػذي ظهػػر إّنػػ  هػػو اّل إ ؾ أنػػت اهلل ال إلػػ أّنػػ

أشهد أّن  هو المسطور مف القمـ األعمو والمذكور فػ  كتػب اهلل رّب العػرش  وفالكاؼ بركن  النّ 
 رىوالثّ 
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 ويقوؿ: يقوـ مستقيماً  ثـّ 
 

وتسػػمل ضػػجيج  وصػػريخ  وحنػػيف هود تػػرى عبراتػػ  وزفراتػػ  الّشػػيػػا إلػػ  الوجػػود ومالػػؾ الغيػػب و 
قػػّرب إليػػؾ وجريراتػػ  منعتنػػ  عػػف الػػورود فػػ  سػػاحة التّ وعّزتػػؾ اجتراحػػات  أبعػػدتن  عػػف  فػػؤادي
أسئمؾ بمػوطئ قػدميؾ فػ  هػذا  ؾ أضنان  وهجرؾ أهمكن  وبعدؾ أحرقن حبّ  أي ربّ  قدسؾ
رؾ ب ف تقّدر ل  وبنفحات وحيؾ ونسمات فجر ظهو  آ ؾ ف  هذا الفضآئوبمّبيؾ لّبيؾ أصفي   البيد

 زيارة جمالؾ والعمؿ بما ف  كتابؾ
 

 ث مرات ويركل ويقوؿ:يكّبر ثم ثـّ 
 

ؾ وعّرفتن  مشرؽ  ياتؾ وجعمتن  خاضعًا لربوبّيتؾ آئدتن  عمو ذكرؾ وثنلؾ الحمد يا إله  بما أيّ 
 وخاشعًا أللوهّيتؾ ومعترفًا بما نطؽ ب  لساف عظمتؾ

 
 يقوـ ويقوؿ: ثـّ 

 

كّممػا أتفّكػر فػ  سػو  عممػ  وحسػف عممػؾ  نقض ظهػري وغفمتػ  أهمكتنػ أ  إله  إله  عصيان
وجمالؾ يا مقصود العالـ إّف الوج  يستح  أف يتوّج  إليؾ  ـ ف  عروق يذوب كبدي ويغم  الدّ 

 آ نترى يا إله  عبرات  تمنعن  عف الّذكر والثّ  كرمؾ آ تخجؿ أف ترتفل إلو سم آ جوأيادي الرّ 
ؾ مػػػا ينبغػػػ  آئػػػأسػػػئمؾ بآيػػػات ممكوتػػػؾ وأسػػػرار جبروتػػػؾ بػػػ ف تعمػػػؿ ب ولي رىيػػػا رّب العػػػرش والثّػػػ

 لجودؾ
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 هودالشّ يا مالؾ الوجود ويميؽ لفضمؾ يا سمطاف الغيب و  

 
 ات ويسجد ويقوؿ:ث مرّ يكّبر ثم ثـّ 

 

 أي ربّ  لؾ الحمد يا إلهنا بما أنزلت لنا ما يقّربنا إليؾ ويرزقنا كّؿ خير أنزلت  فػ  كتبػؾ وزبػرؾ
 إّنؾ أنت العزيز العاّلـ نوف واألوهاـنسئمؾ ب ف تحفظنا مف جنود الظّ 

 
 يرفل رأس  ويقعد ويقوؿ: ثـّ 

 

ة العميػا ؾ واعتػرؼ بمػا اعتػرؼ بػ  أهػؿ الفػردوس األعمػو والجّنػآئأشهد يػا إلهػ  بمػا شػهد بػ  أصػفي
 الممؾ والممكوت لؾ يا إل  العالميف واّلذيف طافوا عرشؾ العظيـ
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 الة الوسطىالصّ 
 واؿ والمسا باح والزّ ف  الصّ  تؤدى يومياً 

 
 ومف أراد أف يصّم  ل  أف يغسؿ يدي  وف  حيف الغسؿ يقوؿ:

 
صّرؼ فيما لػـ يػدخؿ احفظها عف التّ  ثـّ إله  قوِّ يدي لت خذ كتابؾ باستقامة ال تمنعها جنود العالـ 

 إّنؾ أنت المقتدر القدير  ف  ممكها

 
 قوؿ:وف  حيف غسؿ الوج  ي

 
 وّج  إلو غيرؾاحفظ  عف التّ  ثـّ نّورن ب نوار وجهؾ  هت وجه  إليؾأي ربِّ وجّ 

 
 وبعد ل  أف يقوـ متوّجهًا إلو القبمة ويقوؿ:

 

ور الّػذي بػ  الطّػقد أظهػر مشػرؽ الّظهػور ومكمّػـ  ل  األمر والخمؽ هوإاّل  شهد اهلل أّن  ال إل 
قػد أتػو المالػؾ الُممػؾ  آ بػيف األرض والّسػم   درتفل الّنػأنار األفؽ األعمو ونطقت سدرة المنتهو وا

 رىوالممكوت والعّزة والجبروت هلل مولو الورى ومالؾ العرش والثّ 

 
 يركل ويقوؿ: ثـّ 

 
 سبحانؾ عف ذكري وذكر دون  ووصف  ووصؼ مف ف  الّسموات واألرضيف
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 يقـو لمقنوت ويقوؿ: ثـّ 

 
 احميفب ذياؿ رحمتؾ وفضمؾ يا أرحـ الرّ  آ جالرّ  يا إله  ال تخّيب مف تشّبث ب نامؿ

 
 يقعد ويقوؿ: ثـّ 

 
قػػػد أظهػػػرت أمػػػرؾ ووفيػػػت بعهػػػدؾ  أنػػػت أشػػػهد بوحػػػدانّيتؾ وفردانّيتػػػؾ وب ّنػػػؾ أنػػػت اهلل ال إلػػػ  إالّ 
عمػو  آ كبيػر والبهػالـ والتّ والّصػالة والّسػ وفتحت بػاب فضػمؾ عمػو مػف فػ  الّسػموات واألرضػيف

إّنػؾ  ما عنػدؾ آ تهـ شئونات الخمؽ عف اإلقباؿ إليؾ وأنفقوا ما عندهـ رجؾ اّلذيف ما منعآئأولي
 أنت الغفور الكريـ

 
 شهد اهلل أّن  ال إل  إال  هو المهيمف القّيوـ، : 1المصّم  قرا ة آ وًاذا ش

 

 بداًل مف اهية الكبيرة فذلؾ يكف ، وكذلؾ يكف  ف  القعود تالوة:

 
 أنت ّنؾ أنت اهلل ال إل  إالّ أشهد بوحدانّيتؾ وفردانّيتؾ وب 

 

                                            

 است. ومقاـ  ي  كبيرن ) .......... ( قرائت نمايد كاف ور نفسگالنّص الفارس : ا .1
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 غرىالصّ الّصالة 

 واؿ:تُقرأ مّرة كّؿ أربل وعشريف ساعة، حيف الزّ 
 

أشػػهد فػػ  هػػذا الحػػيف بعجػػزي وقّوتػػؾ وضػػعف   أشػػهد يػػا إلهػػ  ب ّنػػؾ خمقتنػػ  لعرفانػػؾ وعبادتػػؾ
 أنت المهيمف القّيوـ ال إل  إالّ  ؾآئواقتدارؾ وفقري وغن

 



 

 صالة المّيت

 
 قنوت:يقر  ف  ال

 
إّنػؾ أنػت  يا إله  هذا عبدؾ وابف عبدؾ اّلذي  مف بؾ وبآياتؾ وتوّج  إليؾ منقطعػًا عػف سػواؾ

جػػودؾ  آ أسػػئمؾ يػػا غفّػػار الػػذنوب وسػػتّار العيػػوب بػػ ف تعمػػؿ بػػ  مػػا ينبغػػ  لسػػم احميفأرحػػـ الػػرّ 
أنػػت  ال إلػػ  إالّ  آ فضػػالؾ وتدخمػػ  فػػ  جػػوار رحمتػػؾ الكبػػرى اّلتػػ  سػػبقت األرض والّسػػمإوبحػػر 

 الغفور الكريـ

 
 2كبيراتالتّ وبعد يشرع ف  

 
  ا كؿٌّ هلل عابدوفف  األّوؿ:    إنّ 
 ا كؿٌّ هلل ساجدوفوف  الثّان :  إنّ 

  ا كؿٌّ هلل قانتوفالث:  إنّ وف  الثّ 
  ا كؿٌّ هلل ذاكروفابل:  إنّ وف  الرّ 

    ا كؿٌّ هلل شاكروفوف  الخامس: إنّ 
    صابروفادس: إنا كؿٌّ هلل وف  السّ 

 
 كّؿ منها تسل عشرة مّرة.

 

 .وؿ: هذن أمتؾ وابنة أمتؾ إلو  خروف  الّنسا  يق

 

                                            

 بعد تالوة كّؿ تكبيرة  اهلل أبهو  يجب تالوة كّؿ مف األذكار الستة، تسل عشرة مّرة. .2
 

 



 

صفحة خالية



 

 رسالة 
 سؤاؿ وجواب



 

صفحة خالية



 

 رسالة
 سؤاؿ وجواب

 
 بخصوص العيد األعظـ. سؤاؿ: .1

قػػويـ هر الثّػػان  مػػف التّ الّشػػالػػث عشػػر مػػف يبػػدأ العيػػد األعظػػـ فػػ  عصػػر اليػػوـ الثّ  جواب:
 اسل، والثّان  عشر مف أّيام  حراـ.يان ، والعمؿ ف  األّوؿ، والتّ الب

 
 بخصوص عيد المولديف. سؤاؿ: .2

كػػاف المولػػد األقػػدس األبهػػو فػػ  فجػػر اليػػوـ الثّػػان  مػػف شػػهر المحػػّرـ، أّمػػا مولػػد  جواب:
 المبّشر فقد كاف ف  اليوـ األّوؿ من .  واليوماف عند اهلل بُحسباف يوـ واحد.

 
 واج.الزّ خصوص  يت  ب سؤاؿ: .3

 ا كؿٌّ هلل راضيات .ا كؿٌّ هلل راضوف ، ولمّنسا :  إنّ لمرجاؿ:  إنّ  جواب:
 
  كػػـ زوجتػػة غيابػػ ، فمػػا حُ إذا سػػافر شػػخص دوف أف يعػػّيف ميقاتػػًا لعودتػػ ، أي مػػدّ  سؤاؿ: .4

 إذا انقطعت أخبارن وُفقد أثرن؟
تترّبص عامًا كػاماًل، لهػا  إف كاف قد ترؾ حكـ األقدس مل عمم  ب ، فمزوجت  أف جواب: 

الخيػػار بعػػدن فػػ  األخػػذ بػػالمعروؼ أو اّتخػػاذ زوج  خػػر.  وًاف لػػـ يكػػف عمػػو عمػػـ 
 بُحكـ 

 



 

الكتػػػػػاب، فعمػػػػػو زوجتػػػػػ  الّصػػػػػبر حتّػػػػػو ُيظهػػػػػر اهلل مصػػػػػير زوجهػػػػػا.  والمقصػػػػػود 
 بالمعروؼ ف  هذا المقاـ هو االصطبار.

 
ّّػػبخصػػوص اهيػػة المباركػػة   سؤاؿ: .5 الػػّذّرّيات لػػي األصػػالب زدّػػا  ا سػػمعّا ضػػجي ا لّمػػإ

  .ضعؼ ما لهـ وّقصّا مف األقرى
قّسمت المواريث ف  كتاب اهلل إلو ألفيف وخمسمائة وعشريف سهمًا، وهػو المضػاعؼ  جواب: 

المشترؾ األصغر لأعداد مػف الواحػد إلػو الّتسػعة.  وُقّسػمت هػذن األسػهـ عمػو سػبل 
ّيػة مػثاًل مسػاٍو فػ  رّ مػا يخػّص الذّ طبقات مف الوّراث، كمػا هػو مػذكور فػ  الكتػاب.  ف

مقدارن لحرؼ الّطا ، أي تسل حصص، كػؿٌّ منهػا سػتوف سػهمًا، مجموعهػا خمسػمائة 
ّرّيػػػة   يعنػػػ  زيػػػادة نصػػػيب الذّ مػػػا لهػػـػ ؼَ عْ ّػػػا ِضػػػدْ زِ وأربعػػػوف سػػػهمًا.  وقولػػػ  تعػػػالو:  

بمقػػدار تسػػل حصػػص أخػػرى، فيكػػوف مجمػػوع نصػػيبهـ ثمػػان  عشػػرة حّصػػة كػػؿٌّ منهػػا 
فمػػثاًل: قػػد ُنػػّزؿ فػػ    يػػادة مػػف حصػػص سػػائر الورثػػة.الزّ ًا، وتُػػنقص هػػذن وف سػػهمسػػتّ 

  أي ثمػان  حصػػص ءآء والفػػآلػػوزواج مػف كتػػاب الحػػاء عمػى عػػدد التّػػالكتػاب أف  
وف سهمًا مجممها أربعمائة وثمانوف سهمًا، بينما ترّتب عمػو إعػادة تقسػيـ كؿٌّ منها ستّ 

تسػػعيف سػػهمًا أضػػيفت  الحصػػص، إنقػػاص حّصػػة ونصػػؼ مػػف نصػػيب األزواج أي
 ة، وكذلؾ الحاؿ مل باق  طبقات الوّراث، حّتو إلو نصيب الّذّريّ 
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 ة.بم  مقدار ما انتقص منهـ تسل حصص، وهو ما زيد إلو نصيب الّذّريّ 

 
 قيؽ فقط أـ يرث األّخ ألب كاف أو ألـّ؟الشّ هؿ يرث األّخ  فيما يخّص ميراث األّخ، سؤاؿ: .6

ألب ناؿ حّق  كما هو مذكور ف  الكتاب، وًاف كػاف ألـّ يرجػل ثمػث  إف كاف األخّ  جواب: 
 مثاف، وكذلؾ حكـ األخت.حّق  إلو بيت العدؿ ويبقو ل  الثّ 

 
ة، يرجػػل نصػػيبها إلػػو بيػػت مػػف المقػػّرر فػػ  بػػاب اإلرث أّنػػ  عنػػد عػػدـ وجػػود ّذّرّيػػ سؤاؿ: .7

ـّ أو األّخ أو بقػػات األخػػرى كػػاألب أو األالطّ العػػدؿ، فهػػؿ عنػػد عػػدـ وجػػود أّي مػػف 
 األخت أو المعّمـ يرجل نصيبها إلو بيت العدؿ أيضًا أـ أّف لها حكمًا  خر؟

ترجػػا  ذّرّيػػةمػػف مػػات ولػػـ يكػػف لػػه فػػ  اهيػػة المباركػػة مػػا يكفػػ ، فقولػػ  تعػػالو:   جواب: 
الّػػذي لػػه ذّرّيػػة ولػػـ يكػػف مػػا   إلػػو  خػػر اهيػػة، وقولػػ :  حقػػوقهـ إلػػى  يػػت العػػدؿ

مػث إلػى  يػت ة وال ّ م اف مّما تركه إلى الّذّريّ الكتاب يرجا ال ّ دوّها عّما ُحّدد لي 
ركة إلػو   إلو  خر اهية، يعن  عند عدـ وجود الّذّرّية يرجل نصيبها ف  التّ العدؿ

بقػػات األخػػرى يػػؤوؿ ثمثػػا بيػػت العػػدؿ، وعنػػد وجػػود الّذّرّيػػة وعػػدـ وجػػود أّي مػػف الطّ 
 لعدؿ.  ويسري هذا الُحكـ عند نصيبها إلو الّذّرّية والّثمث اهخر إلو بيت ا
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عدـ وجود الكػّؿ أو الػبعض، فعنػد عػدـ وجػود أّي مػف الػوّراث اهخػريف يػؤوؿ ثمثػا 
 نصيب  إلو الّذّرّية وثمث  اهخر إلو بيت العدؿ.

 
 ف  خصوص نصاب حقوؽ اهلل. سؤاؿ: .8

قػػود النّ   نصػاب حقػػوؽ اهلل هػو تسػػعة عشػر مثقػػااًل مػف الػػّذهب، يعنػ  بعػػد أف تبمػ جواب: 
هذا المقدار تجب فيها حقوؽ اهلل.  وتجب حقوؽ اهلل ف  سائر األمواؿ إذا بمغػت 

فمػثاًل: إذا امتمػؾ   قيمتها، ال عددها، هذا المقدار.  وتجب حقوؽ اهلل مّرة واحدة.
شػػػخص ألػػػؼ مثقػػػاؿ مػػػف الػػػّذهب، وأّدى عنهػػػا حقػػػوؽ اهلل، فػػػال تترتّػػػب حقػػػوؽ اهلل 

نمػػا تجػػب عمػػو مػػا يزيػػد عميػػ  مػػف جػػّرا  تجػػارة أو عمػػو هػػذا المػػاؿ مػػّرة أخػػرى، واً 
صاب وجب العمػؿ بح، حّد النّ يادة، أي الرّ الزّ معاممة أو ما شاكمهما، ومتو بمغت 

إذا انتقؿ أصػؿ المػاؿ إلػو يػد أخػرى، إذف تتعمّػؽ بػ  الحقػوؽ  بما حكـ ب  اهلل، إالّ 
اهلل واجبػة عمػو  كما تعّمقت أّوؿ مّرة.  لقد جا  ف   ثار الّنقطػة األولػو أّف حقػوؽ

كػػّؿ مػػا يممكػػ  المػػر ، ولكػػف فػػ  هػػذا الّظهػػور األعظػػـ أعفينػػا دار السمػػكنو ومتػػاع 
 البيت، بقدر ما تدعو إلي  الحاجة منها.

 

 باألدا : حقوؽ اهلل، أو ديف المّيت، أو تجهيزن ودفن ؟ أولوأي االلتزامات  سؤاؿ: .9
 أخذ حقوؽ  ثـّ يف تجهيز المّيت ودفن  ُمقّدـ، يمي  أدا  الدّ  جواب: 
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يوف مػػػاؿ المّيػػػت لموفػػػا  بديونػػػ ، ُيقّسػػػـ مػػػا بقػػػ  منػػػ  عمػػػو الػػػدّ  اهلل.  وًاذا لػػػـ يكػػػؼِ 
 بنسبة مقاديرها.

 
 أس، وأَمَرت ب  سورة الحّج.نهو الكتاب األقدس عف حمؽ الرّ  سؤاؿ: .11

العباد، وقد  و ُحكـ اهلل بيفالكّؿ م مور باتّباع الكتاب األقدس، كّؿ ما أنزؿ في  ه جواب: 
 أس.الرّ القاصدوف إلو البيت مف حمؽ  أعف 

 
فػػػور بينهمػػػا، فهػػػؿ تجػػػّدد النّ  ثػػػـّ جػػػؿ زوجتػػػ  أثنػػػا  سػػػنة االصػػػطبار، الرّ إذا جػػػامل  سؤاؿ: .11

نة.  نة مف جديد، أـ تدخؿ األّياـ الّسابقة عمػو الجمػاع فػ  حسػاب الّسػيبد اف السّ 
 وهؿ يجب ترّبص بعد الّطالؽ؟

واج ثابػت، والعمػؿ بُحكـػ الػزّ وجيف أثنا  سنة االصطبار فُحكـػ الزّ األلفة بيف قت إذا تحقّ  جواب: 
الكتػػاب واجػػب، وًاذا انقضػػت أّيػػاـ االصػػطبار ووقػػل مػػا حكػـػ بػػ  اهلل فػػال لػػزـو لمتػػرّبص.  

جؿ بامرأتػ  أثنػا  االصػطبار حػراـ، وعمػو مػف يقترفػ  أف يسػتغفر اهلل، ويػدفل وجماع الرّ 
 لبيت العدؿ جزا  ما فعؿ.تسعة عشر مثقااًل مف الّذهب 

 
واج، ودفػػػل المهػػػر، هػػػؿ يجػػػوز الػػػزّ وجيف عقػػػب تػػػالوة  يتػػػ  الػػػزّ إذا وقػػػل كػػػرن بػػػيف  سؤاؿ: .12

 الّطالؽ مف دوف اصطبار أـ ال؟
 إذا أريد الّطالؽ بعد تالوة اهيتيف ودفل المهر، قبؿ  جواب: 
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 وز استرداد المهر.الّدخوؿ، جاز الّطالؽ، وال لزوـ ألّياـ االصطبار، ولكف ال يج
 

جػؿ والمػرأة، أـ يكفػ  مػف طػرؼ واج عمو رضا األبػويف لكػّؿ مػف الرّ الزّ هؿ ُيعّمؽ  سؤاؿ: .13
 واحد؟ وهؿ البكر وغير البكر ف  ذلؾ سوا ؟

جػؿ والمػرأة، والبكػر وغيػر البكػر واج معمّػؽ عمػو رضػا األب واألـ لكػّؿ مػف الرّ الزّ  جواب: 
 ف  ذلؾ سوا .

 
وّجػػ  عنػػد وجهػػة يجػػب التّ  وّجػػ  فػػ  الّصػػالة شػػطر القبمػػة، فػػتلو أيّ مػػر بالتّ نػػّزؿ األ سؤاؿ: .14

 تالوة األذكار؟
ُحكػػـ القبمػػة ثابػػت فػػ  الّصػػالة، أمػػا لػػتالوة األذكػػار فيجػػري مػػا أنزلػػ  الػػّرحمف فػػ   جواب: 

 وج  اهلل . ثـّ وا فالفرقاف:  أينما تولّ 
 

 كر ف   مشرؽ األذكار ف  األسحار .بخصوص الذِّ  سؤاؿ: .15
كر ف  األسحار، وعند طموع كممة األسحار ذكرت ف  كتاب اهلل، لكف الذِّ  مل أفّ  جواب: 

مس، وحتّػو بعػد ذلػؾ بسػاعتيف، مقبػػوؿ الّشػالفجػر، وبعػد طمػوع الفجػر إلػو طمػػوع 
 عند اهلل.

 
حػّرـ عمػيكـ ّقػؿ المّيػت أزيػد مػف هؿ ينطبؽ ُحكـ حمؿ الجنائز، حيث يتفّضػؿ   سؤاؿ: .16

   عمو البّر والبحر معًا؟مديّةمسالة ساعة مف ال
 وا ، وسّياف كانت يسري الُحكـ عمو البّر والبحر عمو السّ  جواب: 
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واسػطة  ة، فالمقصػود مػّدة سػاعة بػ يّ ة حديديّ ة، أو ف  سكّ ساعة ف  سفينة بخاريّ 
 لو.أو عجيؿ بدفف المّيت أحّب و كانت، ولكف التّ 

 
 مفقودًا؟ ة إف كانت شيئاً ْقطما ُحكـ المّ  سؤاؿ: .17

ة فػػ  مدينػػة فمينػػاِد منػػاٍد بػػالخبر مػػّرة، فػػتف ظهػػر صػػاحبها ُسػػّممت إف وجػػدت الّمْقطػػ جواب: 
إليػػػ ، وًااّل فانتظػػػار سػػػنة، فػػػتف ظهػػػر صػػػاحبها تسػػػّمـ المػػػاؿ بعػػػد دفػػػل مصػػػروؼ 

صػّرؼ فيػ .  وًاذا كانػت المنادي، فتف مّر العاـ ولـ يظهر لمماؿ صاحب جاز التّ 
ادي، أو مثم ، فانتظار يـو بعد العثػور عميهػا، فػتف الّمقطة أقّؿ مف مصروؼ المن

صػػػّرؼ فيهػػػا.  أمػػػا إذا وجػػػدت الّمقطػػػة فػػػ  صػػػحرا  التّ لػػػـ يظهػػػر صػػػاحبها جػػػاز 
 صّرؼ فيها.فانتظار ثالثة أّياـ، فتف لـ ُيعرؼ لها صاحب جاز التّ 

 
اـ مػػثاًل: وغسػػؿ تمػػاـ بدنػػ ، فهػػؿ فػػ  خصػػوص الوضػػو ، إذا قصػػد شػػخص الحّمػػ سؤاؿ: .18

   أـ ال؟ذلؾ أف يتوضّ  عمي  مل
 يجب إعماؿ ُحكـ الوضو  ف  كّؿ األحواؿ. جواب: 

 
شخصًا عـز عمػو تػرؾ وطنػ  ولػـ تقبػؿ زوجتػ  ذلػؾ، ووصػؿ الخػالؼ  بفرض أفّ  سؤاؿ: .19

فر سنة كاممة، فهؿ ُتحسب هذن المّدة مف أّيػاـ حّد الّطالؽ، واستغرؽ اإلعداد لمسّ 
 وجيف؟الزّ ف يوـ افتراؽ االصطبار، أـ يبدأ حساب سنة االصطبار م
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فر بسػنة ولػـ يتضػّوع وجػاف قبػؿ الّسػالزّ أصؿ الحساب مف يوـ الفراؽ، فتذا افتػرؽ  جواب: 
فر إلػو انقضػا  الّطالؽ، وًااّل يبدأ الحساب مف يػوـ الّسػ بينهما َعْرؼ المحّبة، يتـّ 

 روط المنّزلة ف  الكتاب األقدس.الشّ سنة ب
 

 ة؟رعيّ الشّ كاليؼ ف  التّ البموغ  بخصوص سفّ  سؤاؿ: .21
 وا .سا  والّرجاؿ عمو السّ ، لمنّ ةالبموغ الخامسة عشر  سفّ  جواب: 

 
مػػف مكػػاف كػػّؿ ار إذا ّػػزلتـ واسػػترحتـ المقػػاـ األلػػي األسػػفبشػػ ف اهيػػة المباركػػة   سؤاؿ: .21

  .صموة سجدة واحدة
غيػر م مونػة.  هذن الّسجدة ه  قضا  الّصالة اّلت  فاتت أثنا  الحركػة فػ  مواقػل  جواب: 

وفػ  مكػاف  مػف، وجػب أداؤهػا  أّما إذا حّؿ وقت الّصالة وكػاف المسػافر مسػتريحاً 
 وا .فر والحضر عمو السّ ف  وقتها، وُحكـ القضا  يسري ف  السّ 

 
 فر.السّ بخصوص تعييف مّدة  سؤاؿ: .22

، .  وًاف توقّػػؼ المسػػافر بمكػػافلّيػػةاعات اهالّسػػفر بتسػػل سػػاعات مػػف الّسػػيتعػػّيف  جواب: 
وـ.  وًاف قُصػػر توّقفػػ  عػػف الّصػػوتوقّػػل أف يطػػوؿ توّقفػػ  شػػهرًا بيانيػػًا، وجػػب عميػػ  

وـ مكانًا توّقل أف يقيـ في  شهرًا حسػب شهر فال صوـ عمي .  وًاف ورد أثنا  الصّ 
وـ.  وًاف الّصػتقويـ البياف، كاف لػ  إفطػار ثالثػة أّيػاـ، يصػوـ بعػدها مػا بقػ  مػف 

 وـ مف اليوـ األّوؿ لورودن.الصّ ائـ، وجب عمي  بم  موطن  الدّ 
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 انية.الزّ ان  و الزّ بش ف جزا   سؤاؿ: .23
ف  المّرة األولو يكوف الجزا  تسعة مثاقيػؿ مػف الػّذهب، وفػ  المػّرة الثّانيػة ثمانيػة  جواب: 

ة وثالثػيف مثقػااًل، وهكػذا ُيضػاعؼ الجػزا  فػ  الثػة سػتّ الثّ عشر مثقااًل، وفػ  المػّرة 
  كما نّزؿ ف  البياف. لمثقاؿ يعادؿ تسعة عشر  ُنُخْد كّؿ مّرة تالية.  وا

 
 يد.الصّ بخصوص  سؤاؿ: .24

يد فػػ  ُحكػػـ الّصػػهاـ، وغيرهػػا مػػف  الت الّسػػتػػدخؿ الوسػػائؿ األخػػرى، كالبنػػادؽ، و  جواب: 
يد إذا الصّ   إلو  خر اهية، ولكف ُيحّرـ أكؿ اذا ارسمتـ الجوارح ...قول  تعالو:  

 يد قبؿ الوصوؿ إلي .الصّ ات استخدمت في  الفخاخ وم
 

 بخصوص الحّج. سؤاؿ: .25
 الحّج ألحد البيتيف المباركيف واجب، والخيار متروؾ لعاـز الحّج. جواب: 

 
 بخصوص المهر. سؤاؿ: .26

المقصػػػود مػػػف االقتنػػػاع بالّدرجػػػة األولػػػو فػػػ  المهػػػر هػػػو تسػػػعة عشػػػر مثقػػػااًل مػػػف  جواب: 
 الفّضة.

 
   إلو  خر اهية.تاها ق ر الموت ...أف ا  و ة:  بش ف اهية المبارك سؤاؿ: .27

   هو تسعة أشهر.عهر معدوداتأالمراد مف لبث   جواب: 
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 مياًل عمو ثالثة جرامات ونصؼ. نخد  تساوي ما يزيد ق 19وحدة موازيف فارسية، و  



 

 
 استُفسر مجّددًا عف سهـ المعّمـ ف  الميراث. سؤاؿ: .28

مثػػاف اهخػػراف الثّ إذا كػػاف المعمّػػـ متوفيػػًا يرجػػل ثمػػث سػػهم  إلػػو بيػػت العػػدؿ ويرجػػل  جواب: 
 المعّمـ. إلو ذّرّية المّيت، ال

 
 ر مجّددًا عف الحّج.ستُفسِ ا سؤاؿ: .29

المقصود بحّج البيت المفروض عمو الّرجاؿ هو البيت األعظـ ف  بغػداد، وبيػت  جواب: 
منهمػا يكفػ .  فميقصػد الحّجػاج البيػػت  الّنقطػة األولػو فػ  شػيراز، والحػّج إلػػو أيّ 

 األقرب إلو بمدهـ.
 

  .قذ  كرًا لقدمته ال  أسمف اتّ بش ف اهية المباركة:   سؤاؿ: .31
لمحػػػض الِخدمػػػة، مثػػػؿ األعمػػػاؿ اّلتػػػ  يقػػػوـ بهػػػا غيرهػػػا مػػػف الخػػػدـ عػػػادة، كبػػػارًا  جواب: 

واج الحّرّيػػة فػػ  اختيػػار الػػزّ وصػػغارًا، فػػ  مقابػػؿ أجػػر.  ولهػػذن البكػػر متػػو أرادت 
 اقتنا  اإلما  حراـ.  وحراـ أيضًا اّتخاذ أكثر مف زوجتيف. زوجها بنفسها، ألفّ 

 
  .ثطمقات  مقد ّهاكـ ا  عّما عممتـ  عد بخصوص اهية المباركة:   اؿ:سؤ  .31

المقصػػػود هػػػو ُحكػػػـ مػػػا قبػػػؿ، بضػػػرورة تػػػزّوج المطّمقػػػة ثالثػػػًا بػػػآخر قبػػػؿ أف تحػػػّؿ  جواب: 
 لمطّمقها.  وقد ُنه  عف ذلؾ ف  الكتاب األقدس.

 
 بها العرش. بخصوص ارتفاع البيتيف ف  المقاميف والمقامات اّلت  استقرّ  سؤاؿ: .32
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ا األمػػػاكف المقصػػػود بػػػالبيتيف، همػػػا البيػػػت األعظػػػـ، وبيػػػت الّنقطػػػة األولػػػو.  أّمػػػ جواب: 
األخػػػرى، فأهػػػؿ الػػػبالد الموجػػػودة فيهػػػا الخيػػػار فػػػ  صػػػوف كػػػّؿ بيػػػت اسػػػتقّر فيػػػ  

 العرش أو صوف واحد منها ينتخبون .
 

 ر مجّددًا عف إرث المعّمـ.ستُفسِ ا سؤاؿ: .33
المعمّػػػـ مػػػف غيػػػر أهػػػؿ البهػػػا  فػػػال يػػػرث، وًاذا تعػػػّدد المعّممػػػوف تقاسػػػموا إذا كػػػاف  جواب: 

الدن فػػػ  اإلرث، و يػػػًا ال نصػػػيب ألسػػػاوي، وًاذا كػػػاف المعمّػػػـ متوفّ الحّصػػػة بيػػػنهـ بالتّ 
 مث اهخر لبيت العدؿ.الثّ ركة و الد صاحب التّ و وًانما يرجل ثمثا اإلرث أل

 
 كور.لذّ ا والدبخصوص دار السمكنو المخّصصة لأ سؤاؿ: .34

ور ُحكمهػا ُحكػـ عند تعّدد دور السمكنو، المقصود هو أحسنها وأشرفها، وباق  الدّ  جواب: 
وارٍث يكػػػوف خػػػارج ديػػػػف اهلل  سػػػائر األمػػػواؿ الواجػػػب تقسػػػيمها بػػػيف الػػػوّراث، وأيّ 

 ُحكم  ُحكـ المعدوـ، وال يرث.
 

 روز.يْ بخصوص الن   سؤاؿ: .35
إلو برج الحمػؿ، ولػو قبػؿ الغػروب بدقيقػة واحػدة، مس الشّ يوـ تتحّوؿ في   ف  أيّ  جواب: 

 هو يـو العيد.
 

 ياـ؟الصّ ما الُحكـ إف حّؿ عيد المولديف أو عيد البعث ف  أّياـ  سؤاؿ: .36
 ياـ الصّ إذا حّؿ عيد المولديف، أو عيد البعث ف  أّياـ  جواب: 
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.الصّ ارتفل ُحكـ   ـو ف  ذلؾ اليـو
 

كور لمػػذّ ة فػػ  اإلرث أّف دار السمػػكنو والمالبػػس الخاّصػػة حػػّؽ مػػف األحكػػاـ اإللهّيػػ سؤاؿ: .37
مػػف الّذّرّيػػة، فهػػؿ هػػذا الُحكػػـ مقصػػور عمػػو مػػاؿ األب أـ يسػػري أيضػػًا فػػ  مػػاؿ 

 األـّ؟
سػاوي، ويقّسػـ مػا عػدا ذلػؾ مػف ممػؾ تقّسـ مالبس األـّ المستعممة بيف البنػات بالتّ  جواب: 

لمػا نػّزؿ فػ  الكتػاب األقػدس، وفػ   وحمّ  ومالبس غير مستعممة عمو الكّؿ وفقاً 
 جاؿ.حو المحّدد لمرّ النّ حالة عدـ وجود بنات يقّسـ كّؿ الماؿ عمو 

 
فػػػ  بػػػاب الطّػػػالؽ حيػػػث يجػػػب االصػػػطبار سػػػنة قبػػػؿ وقوعػػػ ، مػػػا الُحكػػػـ إذا مػػػاؿ  سؤاؿ: .38

 راض ؟طرؼ واحد فقط لمتّ 
ضػػػا مػػػف كػػػال رفيف، فػػػتف لػػػـ يكػػػف الرّ الطّػػػالُحكػػػـ فػػػ  الكتػػػاب األقػػػدس هػػػو رضػػػا  جواب: 

 فاؽ.رفيف لـ يحصؿ اتّ الطّ 
 

ما ُحكـ المهر إذا لـ يكف نقدًا مسّممًا دفعػًة واحػدة، وكػاف فػ  صػورة التػزاـ سػندي  سؤاؿ: .39
 مسّمـ ف  مجمس العقد، عمو أف يكوف الوفا  ب  عند االستطاعة؟

 أِذَف مصدر األمر بذلؾ. جواب: 
 

ـّ عقبػػ  نفػػور.  واختمػػؼ الحػػاؿ  إذا تضػػّوع َعػػْرؼ المحّبػػة أثنػػا  سػػنة سؤاؿ: .41 االصػػطبار ثػػ
 نة بيف موّدة وكراهية حّتو انتهت وهما عمو كراهة، فهؿ يقل الّطالؽ؟السّ طواؿ 

 حاؿ كّمما حدثت كراهية تبدأ سنة االصطبار مف  عمو أيّ  جواب: 
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 نة نهايتها.السّ يـو وقوعها، ويجب أف تبم  
 

كور مػػػف الّذّرّيػػػة دوف اإلنػػػاث أو بػػػس الخاّصػػػة لمػػػذّ ُخّصصػػػت دار السمػػػكنو والمال سؤاؿ: .41
 غيرهّف مف الوّراث، فما الُحكـ إذا لـ توجد ذّرّية ذكور؟

...  مػػف مػػات ولػػـ يكػػف لػػه ذّرّيػػة ترجػػا حقػػوقهـ إلػػى  يػػت العػػدؿقػػاؿ تعػػالو:   جواب: 
وعمػػػاًل بهػػػذن اهيػػػة المباركػػػة، ترجػػػل دار السمػػػكنو والمالبػػػس الخاّصػػػة إلػػػو بيػػػت 

 العدؿ.
 

ُنّزلت أحكاـ حقوؽ اهلل ف  الكتاب األقدس، فهؿ تعتبػر دار السمػكنو ومسػتمزماتها  سؤاؿ: .42
 ومتاعها مف األمواؿ اّلت  تتعّمؽ بها الحقوؽ أـ أّنها غير ذلؾ؟

ف  هذا الّظهور األعظـ قد عفونا عف دار السمػكنو  جا  ف  األحكاـ الفارسّية أفّ  جواب: 
 ي تدعو الحاجة إلي .ومتاعها، والمراد المتاع اّلذ

 
 بخصوص ِخطبة القاصر. سؤاؿ: .43

كػػاح بخمسػػة وتسػػعيف يومػػًا النّ لقػػد حّرمهػػا مصػػدر األمػػر.  وِذْكػػر المصػػاهرة قبػػؿ  جواب: 
 حراـ.

 
ـّ خسػر نصػؼ  بفرض أفّ  سؤاؿ: .44 شخصًا بم  مال  مائة  توماف  وأّدى عنػ  حقػوؽ اهلل، ثػ

ـّ عػػاد وربػػح مػػا هػػذا المبمػػ  فػػ  التّ  صػػاب، فهػػؿ يجػػب النّ أوصػػؿ مالػػ  حػػّد جػػارة، ثػػ
 عمي  أدا  الحقوؽ أـ ال؟
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 ف  هذن الحالة ال تتعّمؽ ب  الحقوؽ. جواب: 
 

ػػؿ المبمػػ  مػػّرة ثانيػػة مػػف  سؤاؿ: .45 ـّ َتَحص  إذا تمػػؼ المبمػػ  المػػذكور كمّػػ  بعػػد أدا  الحقػػوؽ، ثػػ
 جارة، فهؿ يجب أدا  الحقوؽ ثانية؟التّ الكسب و 

 لة أيضًا ال تجب الحقوؽ.وف  هذن الحا جواب: 
 

   هؿ هذا الُحكـ واجب أـ ال؟كاحالّّ كتب عميكـ بخصوص اهية المباركة:   سؤاؿ: .46
 غير واجب. جواب: 

 
إذا تزّوج شخص مف بكر، ودفػل مهرهػا، وعنػد الػّدخوؿ تبػّيف أّنهػا ثّيػب، فهػؿ ُيػرّد  سؤاؿ: .47

كػاح هػؿ يفسػد العقػد النّ  واج أـ ال؟ وًاذا اشترطت البكػورة فػ الزّ المهر ومصروؼ 
 رط؟الشّ إذا تخّمؼ 

رط سػببًا لفسػاد العقػد.  الّشػف  هػذن الحالػة ُيػرّد المهػر والمصػروؼ، ويكػوف تخمّػؼ  جواب: 
 ولكف إف شمؿ الّستر والعفو ف  هذا المقاـ، كاف لذلؾ عند اهلل أجر عظيـ.

 
   هؿ هذا الُحكـ واجب أـ ال؟رقـ عميكـ الّضيالة  سؤاؿ: .48

 غير واجب. جواب: 
 

 رقة، ومقاديرها؟السّ واط و نا والمّ الزّ بخصوص حّد  سؤاؿ: .49
 يرجل تعييف مقادير هذن الحدود إلو بيت العدؿ. جواب: 
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 بخصوص تحريـ وتحميؿ زواج األقارب. سؤاؿ: .51
 ترجل هذن األمور أيضًا إلو أمنا  بيت العدؿ. جواب: 

 
 سػـ ا  األطهػر لـ يجد الما  يذكر خمس مػّرات  كر ف  باب الوضو  أّف مف ذُ  سؤاؿ: .51

  فهؿ يجوز تػالوة هػذا الػّذكر عنػد شػّدة البػرد، أو وجػود جػراح فػ  اليػد أو األطهر
 الوج ؟

ديد جائز، أّمػا عنػد وجػود جػراح فػ  اليػد الشّ افئ ف  حالة البرد الدّ استعماؿ الما   جواب: 
المػػػا  ضػػػارًا، فيجػػػوز  أو الوجػػػ  أو وجػػػود مػػػانل  خػػػر، كػػػ مراض تجعػػػؿ اسػػػتعماؿ

 تالوة هذا الّذكر عوضًا عف الوضو .
 

 هؿ تالوة الّذكر المنّزؿ عوضًا عف صالة اهيات واجب أـ ال؟ سؤاؿ: .52
 غير واجب. جواب: 

 
بخصػػػػوص اإلرث، هػػػػؿ يػػػػرث اإلخػػػػوة واألخػػػػوات ألـّ، مػػػػل وجػػػػود إخػػػػوة وأخػػػػوات  سؤاؿ: .53

 أشّقا ؟
 ال سهـ لهـ. جواب: 

 
 ، فما اّلذي مات لي أّياـ والده وله ذّرّية أوللؾ ير وف ما أل يهـ فّ إالو:  قاؿ تع سؤاؿ: .54

 ُحكـ البنت إذا ماتت ف  أّياـ أبيها؟
 بل.السّ ُيقّسـ ميراثها بُحكـ الكتاب عمو طبقات الوّراث  جواب: 
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 وجة؟الزّ إذا كاف المّيت امرأة، فتلو مف ترجل حّصة  سؤاؿ: .55
 وج.الزّ وجة إلو الزّ ترجل حّصة  جواب: 

 
أمر بخصوص كفف المّيت أف يكوف خمسػة أثػواب، فهػؿ المقصػود خمسػة أثػواب  سؤاؿ: .56

 كما كاف معمواًل ب  مف قبؿ، أو خمسة لفائؼ كّؿ منها ف  جوؼ األخرى؟
 المقصود خمسة أثواب. جواب: 

 
 بخصوص الفروؽ الموجودة بيف بعض اهيات. سؤاؿ: .57

ة إلػػػػو األطػػػػراؼ فػػػػور تنزيمهػػػػا، عمػػػػو صػػػػورتها األولػػػػو، دوف أرسػػػػمت ألػػػػواح كثيػػػػر  جواب: 
مراجعػػة، لػػذا حسػػب األمػػر، ولقطػػل مجػػاؿ اعتػػراض المعرضػػيف، أعيػػدت قرا تهػػا 
  فػػ  سػػاحة األقػػدس، وتّمػػت مطابقتهػػا عمػػو القواعػػد المتعػػارؼ عميهػػا بػػيف القػػوـ.

وهناؾ حكمة أخرى، فقد لوحظ وجػود بػوف شاسػل بػيف األسػموب الجديػد فػ  بيػاف 
ّشر، روح ما سػوان فػدان، وبػيف المػ لوؼ مػف قواعػد الّمغػة، ولهػذا ُنّزلػت اهيػات المب

هولة المباركػػػػة عمػػػػػو نحػػػػػو مطػػػػػابؽ فػػػػػ  أغمبػػػػػ  لالسػػػػػتعماؿ الجػػػػػاري مراعػػػػػاة لمّسػػػػػ
 واالختصار.

 

مػف مكػاف كػػّؿ واسػترحتـ المقػػاـ األ ولػي األسػػفار اذا ّػزلتـعػف اهيػة المباركػة:   سؤاؿ: .58
الة اّلتػ  فاتػت بسػبب عػدـ األمػف، ّسػجدة قضػا  لمّصػ ، هؿ الصموة سجدة واحدة

 فر، وتكوف السّ أـ تسقط الّصالة كّمّية أثنا  
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 نها؟االّسجدة ف  مك
إف حّؿ وقت الّصالة ولـ يتوّفر األمف، تؤّدى بعد الوصوؿ إلو مكاف  مف سجدة  جواب: 

عمػػو  واحػػدة فػػ  مكػػاف كػػّؿ صػػالة فاتػػت، وبعػػد الّسػػجدة األخيػػرة، وحػػيف الجمػػوس
فر، إذا الّسػػػوحيػػػد، ُيتمػػػو الػػػّذكر المخصػػػوص.  وال تسػػػقط الّصػػػالة أثنػػػا  التّ هيكػػػؿ 

 وجد المكاف اهمف.
 

إذا حّؿ وقت الّصالة بعد نزوؿ المسافر واستراحت ، هؿ يتعّيف عمي  أدا  الّصالة  سؤاؿ: .59
 أـ يستعيض عنها بسجدة؟

 مونة.ف  المواقل غير الم  ال يجوز ترؾ الّصالة إالّ  جواب: 
 

إذا تعػّددت سػػجدات الّصػالة الفائتػػة، هػؿ يمػػـز تكػرار الػػّذكر المخصػوص بعػػد كػػّؿ  سؤاؿ: .61
 سجدة؟

 يكف  تالوة الّذكر بعد الّسجدة األخيرة، وال لزوـ لتكرارن بعد كّؿ سجدة. جواب: 
 

إذا فاتػػت الّصػػالة فػػ  الَحَضػػر، هػػؿ يمػػـز أدا  الّسػػجدة عوضػػًا عػػف الّصػػالة اّلتػػ   سؤاؿ: .61
 اتت أـ ال؟ف

ُذكر ُحكـ ذلؾ فػ  الجػواب عػف أسػئمة سػابقة، وهػو أّف صػالة القضػا  تسػري فػ   جواب: 
 وا .السّ فر عمو السّ الَحَضر و 

 
إذا توّضػػ  شػػخص لغػػرض مػػا، وحػػّؿ وقػػت الّصػػالة، هػػؿ يكفػػ  نفػػس الوضػػو  أـ  سؤاؿ: .62

 يمـز تجديدن؟
 يكف  نفس الوضو ، وال لزـو لتجديدن. جواب: 
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واؿ والبكػػػػور الػػػػزّ لػػػػت الّصػػػػالة تسػػػػل ركعػػػػات فػػػػ  الكتػػػػاب األقػػػػدس، تػػػػؤّدى فػػػػ  نزّ  اؿ:سؤ  .63
 واألصيؿ، وف  لوح الّصالة ما يبدو مخالفًا لذلؾ؟

مػػػا ُنػػػػّزؿ فػػػ  الكتػػػػاب األقػػػدس يخػػػػّص صػػػػالة أخػػػرى، فقػػػػد اقتضػػػت الحكمػػػػة فػػػػ   جواب: 
ة، ف  الّسنوات الّسابقة كتابة بعض أحكاـ الكتاب األقدس، ومف بينها تمؾ الّصال

ورقػػة أخػػرى أرسػػمت مػػل بعػػض اهثػػار المباركػػة إلػػو جهػػة مػػف الجهػػات لحفظهػػا 
 الث.الثّ موات الصّ وصونها، وُنّزلت بعد ذلؾ هذن 

 
 اعات ف  تعييف األوقات؟السّ هؿ يجوز االعتماد عمو  سؤاؿ: .64

 اعات جائز.السّ االعتماد عمو  جواب: 
 

 فهؿ أدا  ثالثتها واجب؟ ُنّزلت ف   ورقة الّصالة  ثالث صموات سؤاؿ: .65
 الث واجب، وأدا  أّي منها كاؼ.الثّ موات الصّ العمؿ بتحدى هذن  جواب: 

 
هر، وكػذلؾ هػؿ يصػّح وضػو  صػالة الظّ بح لصالة الصّ هؿ يصّح وضو  صالة  سؤاؿ: .66

 هر لصالة األصيؿ؟الظّ 
 الوضو  مربوط بالّصالة، ويجب تجديدن لكّؿ صالة. جواب: 

 
الّصالة الكبرى أّف عمو المصػّم  أف يقػؼ مقػباًل إلػو اهلل، وقػد يفهػـ مػف جا  ف   سؤاؿ: .67

 بمة غير هذا أّف مواجهة القِ 
 

141 



 

 ضرورّي، فهؿ هو كذلؾ أـ ال؟
 بمة.المقصود مف ذلؾ هو مواجهة القِ  جواب: 

 
  .ءآاتموا آيات ا  لي كّؿ ص اح ومسبخصوص اهية المباركة   سؤاؿ: .68

فػػوس النّ رط األّوؿ هػػو محبػػة الّشػػل مػػا نػػّزؿ مػػف ممكػػوت البيػػاف.  و المقصػػود جميػػ جواب: 
اهرة وميمها لتالوة اهيات، فتالوة  ية واحدة، أو كممة واحدة، بالّروح والّريحاف الطّ 

 أفضؿ مف قرا ة كتب متعّددة.
 

هؿ يجوز لشخص أف يخّصص ف  وصّيت  جز ًا مف مالػ  لُينفػؽ بعػد حياتػ  فػ   سؤاؿ: .69
اس، أـ أّف حقّػػػ  ينحصػػػر فػػػ  الّنػػػرّيػػػة، غيػػػر أدا  حقػػػوؽ اهلل وحقػػػوؽ األمػػػور الخي
عش، ومػا بقػ  مػف مػاؿ يػؤوؿ كمػا فَػَرض اهلل الػنّ فف، والكفف، وحمػؿ الدّ مصروؼ 

 إلو الوّراث؟
اس عميػ  حػّؽ، اإلنساف حّر ف  مال .  إف ُوفَِّؽ فػ  أدا  حقػوؽ اهلل، ولػـ يكػف لمّنػ جواب: 

  وصّيت  مقبوؿ.  قد أذف اهلل ل  ب ف يفعػؿ فيمػا كّؿ ما يكتب ويقّر ويعترؼ ب  ف
 مّمك  اهلل كيؼ يشا .

 
هػػؿ الُحكػػـ المنػػّزؿ فػػ  الكتػػاب األقػػدس بوضػػل خػػاتـ فػػ  إصػػبل المّيػػت مقصػػور  سؤاؿ: .71

 غار أيضًا؟الصّ عمو الكبار أـ يشمؿ 
 ذلؾ خاّص بالكبار، وكذلؾ صالة المّيت، ه  أيضًا  جواب: 
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 .فقط خاّصة بالكبار
 

أف يفعػؿ ذلػؾ؟ وًاذا نػذر أو  ،هؿ يجوز لمف أراد أف يصـو ف  غير شػهر العػال  سؤاؿ: .71
 تعّهد هلل أف يصوـ، هؿ يكوف ذلؾ واجبًا؟

ـو هػػػو عػػػيف مػػػا سػػػبؽ تنزيمػػػ .  ولكػػػف إذا نػػػذر شػػػخص أف يصػػػـو هلل الّصػػػُحكػػػـ  جواب: 
وف لقضا  حاجة، أو غير ذلػؾ، فػال بػ س.  ولكػف الحػّؽ جػّؿ جاللػ  يحػّب أف تكػ

 ذور ب مور ينتفل بها العباد.النّ العهود و 
 

ذكػػػػور، هػػػػؿ ترجػػػػل دار السمػػػػكنو والمالبػػػػس  أوالدُسػػػػئؿ ثانيػػػػة، عنػػػػد عػػػػدـ وجػػػػود  سؤاؿ: .72
 ـ كباق  األمواؿ؟الخاّصة إلو بيت العدؿ، أـ تقسّ 

مػػث اهخػػر إلػػو الثّ ترجػػل ثمثػػا الػػّدار واأللبسػػة الخاّصػػة إلػػو الّذّرّيػػة اإلنػػاث، ويرجػػل  جواب: 
 ت العدؿ، اّلذي جعم  اهلل مخزف األّمة.بي

 
 وجة؟الزّ وج عف الّطالؽ، فما ُحكـ الزّ إذا انقضت مّدة االصطبار، وامتنل  سؤاؿ: .73

هود فػػ  بدايػػة الّشػػمػػف إشػػهاد  بػػدّ  يقػػل الطّػػالؽ بانتهػػا  مػػّدة االصػػطبار، ولكػػف ال جواب: 
 المّدة ونهايتها، لُيستعاف بهـ عند الحاجة.

 
 َرـ.تحديد اله صبخصو  سؤاؿ: .74
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 بعيف.السّ عند العرب أقصو الكبر، وف  عرؼ أهؿ البها  تجاوز  جواب: 
 

 وـ لممسافر مترّجاًل.الصّ بخصوص ُحكـ  سؤاؿ: .75
 الحّد ساعتاف، فتف زاد عف ذلؾ جاز ل  اإلفطار. جواب: 

 
 .ةً بخصوص صوـ مف يؤّدوف أعمااًل شاقّ  سؤاؿ: .76

وـ، القناعػػة والّسػػتر الّصػػ، ولكػػف احترامػػًا لُحكػػـ اهلل ولمقػػاـ وـالّصػػهػػـ معفػػوف مػػف  جواب: 
 .أولوف  تمؾ األّياـ أحّب و 

 
 هؿ يجوز تالوة االسـ األعظـ خمسًا وتسعيف مّرة بنفس وضو  الّصالة أـ ال؟ سؤاؿ: .77

 ال ضرورة لتجديد الوضو . جواب: 
 

زوجت ، أتُقّسـ عند وفاتػ  مػا بػيف وج لالزّ فيما يخّص األلبسة والحمّ  اّلت  يبتاعها  سؤاؿ: .78
 وجة؟الزّ الوّراث، أـ تختّص بها 

ما لػـ يثبػت  لمّزوجًا كاف أو غيرها، ه  ما عدا األلبسة المستعممة كّؿ ش  ، حميّ  جواب: 
 ة.لمّزوجأّنها هدّية 

 
 ليف؟لة ف  مقاـ اإلثبات بشهادة الَعدَ ادَ ما تعريؼ العَ  سؤاؿ: .79

الّصيت بيف الخمؽ، وشهادة عباد اهلل، مف أّي حزب كػانوا،  حّد العدالة هو حسف جواب: 
 مقبولة لدى العرش.

 
مػف دار السمػكنو واأللبسػة  فُ يْ ، هؿ يػؤد ى الػد  لمّناسإذا كاف ف  ذّمة المتوّفو حقوؽ  سؤاؿ: .81

 الخاّصة وسائر األمواؿ، أـ 
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، ويػؤّدى الػّديف مػف سػائر يختّص الذكور مف الّذّرّية بدار السمكنو واأللبسػة الخاّصػة
 يوف؟الدّ األمواؿ؟ وما الُحكـ إذا لـ تِؼ باق  الّتركة ب

يوف والحقوؽ مف سائر األمواؿ، فتف لـ تِؼ هذن األمواؿ، يؤخذ مف دار الدّ تؤّدى  جواب: 
 السمكنو واأللبسة الخاّصة.

 
 الثة قعودًا أـ قيامًا؟الثّ هؿ تؤّدى الّصالة  سؤاؿ: .81

 وأحّب. أولومل الخضوع القياـ  جواب: 
 

هػػؿ تػػؤّدى الّصػػالة األولػػو اّلتػػ  ُذكػػر أّف وقتهػػا حينمػػا يشػػاهد اإلنسػػاف فػػ  نفسػػ   سؤاؿ: .82
 اإلقباؿ والخضوع مّرة واحدة ف  اليوـ والّميمة، أـ أّف لها أوقاتًا أخرى؟

 تكف  مّرة واحدة ف  اليوـ والّميمة، هذا ما نطؽ ب  لساف األمر. جواب: 
 

 واؿ واألصيؿ.الزّ بخصوص تحديد البكور و  سؤاؿ: .83
بح حتّػو الّصػمس، وزوالهػا، وغروبهػا.  وأوقػات الّصػالة هػ  مػف الّشػحيف إشراؽ  جواب: 

الّزواؿ، ومف الػّزواؿ حتّػو الغػروب، ومػف الغػروب إلػو سػاعتيف مػف بعػدن، األمػر 
 بيد اهلل صاحب االسميف.

 
 هؿ يجوز االقتراف بغير البهائّييف؟ سؤاؿ: .84

األخػػػذ والعطػػػا  كالهمػػػا جػػػائز، هػػػذا مػػػا حكػػـػ بػػػ  اهلل إذ اسػػػتوى عمػػػو عػػػرش الفضػػػؿ  اب:جو  
.  والكـر
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فف أـ بعػدن، وهػؿ يمػـز مواجهػة الػدّ بخصوص وقت صالة المّيت، هػؿ تػؤّدى قبػؿ  سؤاؿ: .85
 القبمة أـ ال؟

 فف.  والقبمة:  أينما توّلوا فثـّ وج  اهلل .الدّ صالة المّيت تكوف قبؿ  جواب: 
 

يػػػدخؿ فػػػ  الػػػّزواؿ وقػػػت صػػػالتيف، صػػػالة حػػػيف الػػػّزواؿ والّصػػػالة المفروضػػػة فػػػ   سؤاؿ: .86
 البكور والّزواؿ واهصاؿ، فهؿ يمـز لهما الوضو  مّرتيف أـ يكف  وضو  واحد؟

 ال ضرورة لتجديد الوضو . جواب: 
 

أـ  وجالػزّ بخصوص مهر أهؿ القرى المعّيف بالفّضة، هؿ يكوف االعتبار لموطف  سؤاؿ: .87
وجة أـ كميهما؟ وما الُحكـ ف  حالة اختالؼ موطنهما، فكاف أحدهما مف أهؿ الزّ 

 المدف واهخر مف أهؿ القرى؟
وج، إف كاف مف أهؿ المدف فالمهر مف الّذهب، وًاف الزّ يتعّيف المهر وفقًا لموطف  جواب: 

 كاف مف أهؿ القرى فالمهر مف الفّضة.
 

خص َحَضػػريًا أـ قرويػػًا؟ وًاذا هػػاجر حضػػرّي الّشػػكػػاف  مػػا المقيػػاس لتحديػػد مػػا إذا سؤاؿ: .88
وّطف فمػػا حكمػػ ؟ أـ أّف العبػػرة التّػػإلػػو القريػػة أو هػػاجر قػػروّي إلػػو المدينػػة بقصػػد 

 بمحّؿ الميالد؟
 وّطف.  وأينما كاف الوطف ُيعمؿ بُحكـ الكتاب.التّ العبرة ب جواب: 
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ما يعػادؿ تسػعة عشػر مثقػااًل مػف الػّذهب،  ُنّزؿ ف  األلواح المقّدسة أّف َمف امتمؾ سؤاؿ: .89
عمي  دفل حقػوؽ اهلل عنهػا، والّرجػا  بيػاف مػا ينبغػ  دفعػ  عػف هػذن الّتسػعة عشػر 

 مثقااًل؟
ُحكـ اهلل هو تسعة عشر ف  المائة.  ويجري الحساب عمػو هػذا األسػاس لمعرفػة  جواب: 

 ما يمـز دفع  عف تسعة عشر مثقااًل.
 

ائػد تسػػعة عشػر مثقػػااًل الزّ سػعة عشػػر مثقػااًل، هػػؿ يمػـز أف يبمػػ  إف تجػاوز المػػاؿ ت سؤاؿ: .91
 ائد أّيًا ما كاف مقدارن؟الزّ أخرى لتتعّمؽ ب  الحقوؽ، أـ تتعّمؽ الحقوؽ ب

 ال تتعّمؽ الحقوؽ بالّزائد إاّل بعد بموغ  تسعة عشر مثقااًل. جواب: 
 

 بخصوص الما  البكر وتحديد المستعمؿ من . سؤاؿ: .91
ر الما  القميؿ مثؿ: مؿ  ك س أو مثمي  أو ثالثة أمثال ، مستعماًل بعد غسؿ يعتب جواب: 

أو أكثػر مػف المػا  ال يتغّيػر بعػد غسػؿ وجػ   اليديف والوج  في ، أّما مقػدار  ُكػر 
أو وجهػػيف، وال بػػ س مػػف اسػػتعمال ، وُيعػػّد المػػا  مسػػتعماًل إف تغّيػػر أحػػد أوصػػاف  

    ُيعتبر مستعماًل.، فمثاًل: إف تغّير لوف الماالّثالثة
 

، فهػػػؿ ةرع  بسػػػّف الخامسػػػة عشػػػر الّشػػػفػػػ  رسػػػالة المسػػػائؿ الفارسػػػّية، ُحػػػّدد البمػػػوغ  سؤاؿ: .92
 ، أـ يجوز قبم ؟لمّزواجالبموغ شرط 

 ف  كتاب اهلل، وحيث  لمّزواجرفيف شرطًا الطّ لّما كاف رضا  جواب: 

                                            

 مقدار مف الما  مساٍو لحوال  نصؼ متر مكعب.  


 ائحة.وف والّطعـ والرّ أوصاؼ الما  الّثالثة ه  المّ   
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مشروطًا  واجالزّ يكوف أف وجود الرِّضا أو عدم  غير معمـو قبؿ البموغ، فعمو ذلؾ 
 بالبموغ، وال يجوز قبم .

 
 بخصوص صـو المريض وصالت ؟ سؤاؿ: .93

حة حيػث الّصػوالّصػالة عنػد اهلل مقػاـ عظػيـ، ولكػف عنػد تػوّفر  لمّصوـًا أقوؿ، حقّ  جواب: 
تتحّقؽ فوائدهما، أما أداؤهما عند المرض غير جائز، هذا ُحكـ الحّؽ جّؿ جاللػ  

امعات، والعامميف والعامالت.  الحمد هلل السّ امعيف و بو لمسّ بؿ ومف َبعد، طو مف قَ 
 منزؿ اهيات ومظهر البّينات.

 
 وامل والهياكؿ.الصّ بخصوص المساجد و  سؤاؿ: .94

كّؿ ما ُبن  مف مساجد وصوامل وهياكؿ خّصيصًا لذكر الحّؽ ال يجوز في  ذكػر  جواب: 
ديف.  وال بػ س عمػػو مػف بناهػػا، غيػرن.  هػذا حػػّد اهلل، والّػذي تجػػاوز إّنػ  مػف الُمعتَػػ
 ألّف عمم  كاف لوج  اهلل، وقد ناؿ وسيناؿ أجرن.

 
زمػة ألدا  المهنػة أو الحرفػة، أـ العمػؿ الالّ  هؿ تجب حقوؽ اهلل عمو أجهزة محؿّ  سؤاؿ: .95

 أّنها ف  ُحكـ متاع البيت؟
 يجري عميها ُحكـ متاع البيت. جواب: 

 
ة بعػػػػػوض نقػػػػػدّي أو غيػػػػػرن، حفظػػػػػًا لهػػػػػا مػػػػػف بخصػػػػػوص جػػػػػواز اسػػػػػتبداؿ الوديعػػػػػ سؤاؿ: .96

 ضييل.التّ 
ضػػييل جػػائز، التّ مػػا ُكتػػب فػػ  الّسػػؤاؿ عػػف اسػػتبداؿ عػػيف الوديعػػة حفظػػًا لهػػا مػػف  جواب: 

 بشرط أف يكوف الَبَدؿ ِعْدؿ األمانة، 
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 رّبؾ هو المبّيف العميـ واهمر القديـ. إفّ 
 

 تا .الشّ جميف ف  الّصيؼ و بخصوص غسؿ الرّ  سؤاؿ: .97
 الُحكـ واحد ف  الحاليف، وُيرّجح الما  الفاتر، وال ب س مف استعماؿ الما  البارد. جواب: 

 
 ُسئؿ مجّددًا عف الّطالؽ. سؤاؿ: .98

بغض الطّػالؽ لػـ ُينػزؿ شػيئًا بخصوصػ ، ولكػف يجػب أف الحّؽ جػّؿ جاللػ  يػ ألفّ  جواب: 
نة، فػػػتف لػػػـ س ػػػاليشػػػهد شػػػاهداف، أو أكثػػػر، مػػػف بدايػػػة االنفصػػػاؿ إلػػػو نهايػػػة مػػػّدة 

نة يقػػل الطّػػالؽ.  ويجػػب أف ُيْثَبػػَت ذلػػؾ فػػ  سػػجّؿ الس ػػيحصػػؿ الّرجػػوع فػػ  انتهػػا  
ؿ بيت العدؿ.  والعمؿ بهذا ضػرورّي حتّػو ال الُمعي ف لمبمد مف ِقبَ  رع ّ الشّ الحاكـ 

 تحزف ب  أفئدة أول  األلباب.
 

 بخصوص المشاورة. سؤاؿ: .99
بدايػػة، أضػػيفت إلػػيهـ عػػّدة أخػػرى،  ]لممشػػاورة[مجتمعػػة فػػوس الالنّ إذا اختمفػػت  را   جواب: 

ـّ ينتخػػب مػػف بيػػنهـ بػػاالقتراع عػػدد معػػادؿ لالسػػـ األعظػػـ   –أو أقػػّؿ أو أكثػػر  –ثػػ
لممشػػاورة مػػف جديػػد، ومػػا يظهػػر مػػنهـ فهػػو المطػػاع، فػػتف اختمفػػوا مػػف جديػػد يعػػاد 

ـّ يؤخػذ بػرأي األغمبّيػ ف يشػا  إلػو ة إّنػ  يهػدي مػالعمؿ بنفس الّترتيب مّرة ثالثػة، ثػ
 سوا  الّصراط.

 
 بخصوص اإلرث. سؤاؿ: .111
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قطػة األولػو، روح مػا سػوان فػدان، محبػػوب.  النّ فػ  موضػوع اإلرث كػّؿ مػا أمػر بػػ   جواب: 
قّسػػموا بػػيف الموجػػوديف مػػف أولػػ  القسػػمة أمػػوالهـ، ومػػا دوف ذلػػؾ يجػػب عرضػػػ  

ّر فػ  الّسػبػ رض عمو ساحة األقدس.  األمر بيدن يحكـ كيػؼ يشػا .  ُنػّزؿ ُحكػـ 
هذا المقاـ، حيث ُقّسمت حّصة المفقوديف مؤقتػًا عمػو الػوّراث الموجػوديف إلػو أف 

س بيت العدؿ، عندئٍذ يظهر ُحكـ هذن الحالة.  لكف يرجل ميراث المهاجريف يت سّ 
 اّلذيف هاجروا ف  سنة هجرة جماؿ الِقَدـ إلو وّراثهـ، هذا مف فضؿ اهلل عميهـ.

 
 كـ الّدفينة.بخصوص حُ  سؤاؿ: .111
إذا ُعثر عمو دفينة حؽ  ثمثها لمف وجدها، والّثمثاف اهخراف يصرفهما رجػاؿ بيػت  جواب: .112

العدؿ فيمػا يحقّػؽ مصػالح عمػوـ العبػاد، وذلػؾ بعػد ت سػيس بيػت العػدؿ، أّمػا قبػؿ 
فػوس األمينػة فػ  كػّؿ بمػد ودار.  إّنػ  لهػو الحػاكـ اهمػر العمػيـ النّ ذلؾ فُتسػّمـ إلػو 

 ر.الخبي
 

 بش ف الحقوؽ عف الممؾ اّلذي ال تعود من  منفعة. سؤاؿ: .112
الممػػؾ المنعػػدـ نفعػػ ، أي ال ينػػتج نفعػػًا، ال تتعمّػػؽ بػػ  الحقػػوؽ.  إّنػػ   َحكػػـ اهلل أفّ  جواب: 

 لهو الحاكـ الكريـ.
 

وال مػػداف اّلتػػي طالػػت ليهػػا الّميػػالي واألّيػػاـ لميصػػّموا بخصػػوص اهيػػة المباركػػة:   سؤاؿ: .113
 ...  إلو  خر اهية.ّساعات  ال
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ائيػػة.  أمػػا هػذن األقػػاليـ فػػالفرؽ فيهػػا قميػػؿ، وال ينطبػػؽ النّ المقصػود هػػو تمػػؾ الػػبالد  جواب: 
 عميها هذا الُحكـ.

 
إّّا كت ّا لكّؿ ا ف قدمة أ يػه كػذلؾ ف  لوح  أبا بديل  ُنزِّلت هذن اهية المباركػة:    .114

ا األمر لي الكتاب   .قّدّر
 

وْجه الِقَدـ متوّجه إليؾ ويػذكرؾ  محّمديا وف  لوح مف األلواح ُنّزؿ قول  تعػالو:    .115
.  إذا غفؿ الوالد عػف هػذا األمػر األعظػـ الّػذي والدويوصي حزب ا   تر ية األ 

وكػاف لػدى ا    مُّّزؿ مف قمـ مالؾ الِقَدـ لي الكتػاب األقػدس سػقط حػّؽ أ ّوتػه
 د ي ّ ت ما أوصى ا   ه لي قم ه ويتمّسػؾ مف المقّصريف محسو ا.  طو ى لع

 .وهو اآلمر القديـ"  م ه.  إّّه يأمر الع اد  ما يؤّيدهـ ويّفعهـ ويقّر هـ إليه
 

ّه العظمة واالقتدارم أمر الحّؽ جّؿ جالله األّ يػاء واألوليػاء أهو ا  تعالى ع   .116
رؼم ليظهر مّهـ ما جميعًا  رّي عجر الوجود اإلّساّّي مف لرات اآلداب والمعا

ُقزف لي ذوات أّفسهـ وديعة مف عّد ا م لالمعاهد أّف لكّؿ عػجر  مػرًام ومػا 
 ارم وما تكّمموا  ه وعّمموه كاف ال  مر له يميؽ لمّّ 
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لحفػػظ مراتػػب العػػالـ اإلّسػػاّّي ومقاماتػػه.  طػػو ى لػػّفس تمّسػػكت لػػي يػػـو ا  
اّػة والّدياّػة والّصػدؽ والّصػفاء  أصوؿ ا  ولػـ تّحػرؼ عػف ُسػّف الحػّؽ.  األم

هػػي أ مػػار سػػدرة الوجػػودم وأعظػػـ مػػف ذلػػؾ كمّػػهم  عػػد توحيػػد ال ػػاري عػػّز وجػػّؿم 
يف.  هذه كممة ُذكرت لي كػّؿ كتػب ا  وسػطرها القمػـ األعمػىم الدرعاية حّؽ الو 

واع ػدوا ا  وال تعػركوا  ػه  أف اّظر ما أّزله الّرحمف لي الفرقاف قولػه تعػالى  
وحيػػػد.  التّ يف مقػػػروف  الػػػدوالحػػػظ أف اإلحسػػػاف  الو  ، يف إحسػػػاّاالػػػدلو عػػػيلا و ا

طو ى لكّؿ عػارؼ حكػيـ يعػهد ويػرىم ويقػرأ ويعػرؼم ويعمػؿ  مػا أّزلػه ا  لػي 
  .كتب الق ؿم ولي هذا الّموح ال ديا

 
ػا  اّت ػاع مػا ّػّزؿ لػي ونّزؿ ف  أحد األلواح قول  تعالو:    .117 لي موضوع الّزكاة أمّر

 . الفرقاف
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 صفحة خالية



 

 قالصة وترتيب أحكاـ 
 الكتاب األقدس

 وأوامره



 

 صفحة خالية



 

 قالصة وترتيب أحكاـ الكتاب األقدس وأوامره
 موجز الموضوعات

 

 .أواًّل: تعييف حضرة عبد البها  خمفًا لحضرة بها  اهلل ومبّينًا لتعاليم 

 وّج  إلو حضرة عبد البها .التّ أ.   األمر ب

 جوع إلو حضرة عبد البها .لرّ ب. األمر با

 .ثانيًا: اإلشارة إلو والية األمر

 .ثالثًا: هيئة بيت العدؿ

 .بت سيس بيت العدؿأ.  األمر 

 .تعييف وظائف ب. 
 .ج. تحديد مواردن

 .رابعًا: األحكاـ واألوامر والوصايا

 أ.  الّصالة.

 ب. الّصوـ.

 خصّية.الشّ ج.  األحواؿ 

 و.د.  أحكاـ وأوامر، ووصايا شتّ 

 .ر خاّصةى ونذخامسًا: لوـ وذكر 

 .ّعةسادسًا: موضوعات متنوّ 

 



 

 قالصة األحكاـ واألوامر وترتي ها

 
 أواًّل: تعييف حضرة عبد البها  خمفًا لحضرة بها  اهلل ومبّينًا لتعاليم .

  .مف أراده ا  اّلذي اّععب مف هذا األصؿ القديـوّج  إلو  التّ مر أهؿ البها  بأ أ.  

إلػػى الفػػرع المّعػػعب مػػف هػػذا أهػػؿ البهػػا  بترجػػاع كػػّؿ مػػا ال يعرفونػػ  مػػف اهيػػات   مػػرأ ب. 
 .األصؿ القويـ"

 
 ثانيًا: اإلشارة إلو ت سيس والية أمر اهلل.

 
 ثالثًا: هيئة بيت العدؿ

 أ.  األمر بت سيس بيت العدؿ.

 ب. تعييف وظائف .

 ج. تحديد مواردن.

 
 رابعًا: األحكاـ واألوامر والوصايا

 الّصالةأ.  

 ِعَظـ المقاـ اّلذي تحتّم  الّصالة ف  الّديف البهائّ . .1

 

 الِقبمة: .2

  .مف يظهره ا أ. عّينها حضرة الباب بشخص  

 ب. ثّبت حضرة بها  اهلل ما قّررن حضرة الباب.

 ج. عّيف حضرة بها  اهلل روضت  المباركة ِقبمة لممؤمنيف بعد صعودن.

 
 



 

 ّصالة واجب.ستقباؿ الِقبمة عند أدا  الاد. 
 

البمػػػوغ، وهػػػو العػػػاـ الخػػػامس  سػػػا  ابتػػػداً  مػػػف سػػػفّ النّ ُفرضػػػت الّصػػػالة عمػػػو الّرجػػػاؿ و  .3
 عشر.

 

 أعفو اهلل مف الّصالة: .4

 أ.  مف كاف مريضًا.

 بعيف مف العمر.السّ ب. مف تعّدى 

سػػػا  أثنػػػا  الحػػػيض، عمػػػو أف يتوّضػػػ ف ويػػػتمّف اهيػػػة الُمنّزلػػػة خّصيصػػػًا لػػػذلؾ النّ ج. 
.مّرة ف 95الغرض     اليـو

 

 تؤّدى الّصالة عمو انفراد وجوبًا. .5
 

 موات الّثالث جائز.الصّ اختيار إحدى  .6

 

رتيػب، مػف التّ واؿ واهصاؿ الواردة ف  ُحكـ الّصالة هو بحسػب الزّ المقصود بالبكور و  .7
مس إلػػو غروبهػػا، ومػػف وقػػت الّشػػمس إلػػو وقػػت زوالهػػا، ومػػف وقػػت زواؿ الّشػػشػػروؽ 
 بساعتيف.مس إلو ما بعد الغروب الشّ غروب 

 

 ساعة كاٍؼ. 24أدا  الّصالة الكبرى مّرة كّؿ  .8
 

 غرى قيامًا.الصّ استحساف أدا  الّصالة  .9
 

 :الوضو  .11

 أ.  الوضو  قبؿ الّصالة فرض.

 .ب. تجديد الوضو  لكّؿ صالة ضروريّ 
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 هر.الظّ ف وقت ج. يكف  وضو  واحد ألدا  صالتي

د غسػػؿ الوجػػ  واليػػديف تُتمػػو د. فػػ  حالػػة عػػدـ وجػػود المػػا ، أو وجػػود ضػػرر منػػ  عنػػ
 اهية الخاّصة خمس مّرات عوضًا عف الوضو .

 افئ عند شّدة البرد.الدّ استحساف الوضو  بالما  ه. 

ـّ لغرض  خر وال حاجة لتجديدن.  و. تجوز الّصالة بوضو  ت

 قبؿ الّصالة سوا  سبقها أو لـ يسبقها اغتساؿ. ز. الوضو  ضروريّ 
 

 تعييف أوقات الّصالة: .11

 االعتماد عمو الّساعات لتعييف وقت الّصالة جائز.أ.  

هار النّ ماؿ والجنوب، حيث يختمؼ طوؿ الّميؿ و الشّ ب. ف  البمداف الواقعة ف  أقصو 
اختالفًا كبيرًا، ينبغ  االعتماد عمو الّساعات والمشاخص لمعرفػة أوقػات الّصػالة 

 مس وغروبها.الشّ ظر عف شروؽ النّ بغّض 
 

ا  ف  الِحؿِّ أو الّترحاؿ، يجب أدا  سجدة مل تالوة  ية خاّصة عند انعداـ األمف، سو  .12
 مّرة. 18مكاف كّؿ صالة فائتة، وبعد إتمامها تُتمو  ية أخرى 

 

 رفل ُحكـ صالة الجماعة، إاّل ف  صالة المّيت. .13

 

 يجب تالوة صالة المّيت كاممة، ويكف  غير القادريف  .14
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 لخاّصة بهذن الّصالة.ا الّستّ كبيرات التّ عمو القرا ة تالوة 
 

كعػػات الّتسػػل، اّلتػػ  جػػا  ذكرهػػا فػػ  الكتػػاب األقػػدس، بنػػزوؿ الّصػػموات ُنسػػخت صػػالة الرّ  .15
 الّثالث.

 

ُنسػػخت صػػالة اهيػػات، بنػػزوؿ  يػػة خاّصػػة تُتمػػو بػػداًل منهػػا، عمػػو أف تالوتهػػا ليسػػت  .16
 فرضًا.

 

 عر، وفرو الّسّمور، والعظـ، وأمثالها الّصالة.الش  .  ال ُيبطؿ 17

 
 . الّصوـب

 ِعَظـ المقاـ اّلذي يحتّم  الّصوـ ف  الّديف البهائّ . .1
 

 يروز.النّ يبدأ شهر الّصوـ بنهاية أّياـ الها ، وينته  بعيد  .2
 

 روؽ إلو الغروب.الشّ رب مف الشّ اإلمساؾ عف األكؿ و  .3
 

سػػا  ابتػػداً  مػػف سػػّف البمػػوغ، وهػػو إدراؾ العػػاـ الخػػامس النّ الّصػػوـ فَػػرض عمػػو الّرجػػاؿ و  .4
 عشر.

 

 مف الّصوـ:  ُأعف .5

 مف كاف عمو َسفر: .أ 

 فر ألكثر مف تسل ساعات.السّ إذا طاؿ  -

 إذا طاؿ سفر الُمترّجؿ ألكثر مف ساعتيف. -

 يومًا. 19إذا توّقؼ المسافر ف  مكاف لمّدة تقؿ عف  -
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ُيعفػو مػف صػوـ األّيػاـ  يومػاً  19ّدة إذا توّقؼ المسػافر أثنػا  الّصػوـ فػ  مكػاف لمػ -
 وّقف .الّثالثة األولو لت

 العائد لموطن  أثنا  الّصوـ يبدأ الّصوـ مف يوـ وصول . -

 

 مف كاف مريضًا. ب. 

 بعيف عامًا مف عمرن.السّ مف جاوز ج.  

 المرأة الحامؿ.د.  

 المرضل. ه. 

 مّرة يوميًا. 95الحائض بشرط أف تتوّض  وتتمو اهية الخاّصة  و. 

تر والقناعػة احترامػًا لحكػـ اهلل ومقػاـ الّسػة، عمو أف ُيراعػوا المشتغموف ب عماؿ شاقّ  ز. 
 الّصوـ.

 

افعػػة لمعبػػاد النّ ذر بػػاألمور الّنػػ. الّصػػوـ وفػػاً  بنػػذر فػػ  غيػػر شػػهر الّصػػياـ جػػائز، ولكػػف 6
 أحّب إلو اهلل.

 

 خصّيةالشّ ج. األحواؿ 
 

 واج:الزّ  .1

 واج ولكّن  ليس فرضًا.الزّ أ.  أمر اهلل ب

 وجات حراـ.الزّ ب. تعّدد 

 .ةوهو إدراؾ الخامسة عشر  ببموغ الّطرفْيفواج الزّ ج.  ُشرط 

 رضا  الّطرفْيف ووالدّي كّؿ منهما، سوا   لمّزواجُيشترط   د.
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 وجة بكرًا أو لـ تكف.الزّ كانت 

 يجب عمو الّطرفْيف تالوة  ية خاّصة ُتعرب عف رضاهما بما أرادن اهلل.ه.  

 و.  اقتراف االبف بزوجة أبي  حراـ.

 تعّمؽ بزواج األقارب إلو بيت العدؿ.ز.  يرجل كّؿ ما ي

 واج مف غير البهائّييف.الزّ ح. يجوز 

 ط. الِخطبة:

 يومًا. 95ال يجوز امتداد الِخطبة ألكثر مف  -

 ال تجوز ِخطبة مف لـ ُتدرؾ سّف البموغ. -

 ي. المهر:

 واج بدفل المهر.الزّ ُشِرط  -

مثقػااًل  19و مثقااًل مف الّذهب الخػالص ألهػؿ المػدف، 19تحّدد المهر بمقدار  -
 وجة.الزّ ال  لمّزوجائـ الدّ مف الفّضة ألهؿ القرى، والعبرة بالموطف 

 مثقااًل. 95يادة عف الزّ ُحّرمت  -

 مثقااًل مف الفّضة. 19استحساف االكتفا  بمقدار  -

 يجوز إعطا  سند بالمهر إذا لـ يكف ف  االستطاعة دفع  كاماًل. -

ّلدت كراهية مف أحد الّطرفْيف لآخر قبػؿ ؾ. ال لزوـ لفترة اصطبار قبؿ الّطالؽ إذا تو 
 الّدخوؿ بعد دفل المهر وتالوة اهيتْيف، ولكف استرداد المهر غير جائز.
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فر، وجػػػػب عميػػػػ  أف ُيحػػػػّدد لزوجتػػػػ  موعػػػػدًا لرجوعػػػػ ، وًاف الّسػػػػوج عمػػػػو الػػػػزّ ؿ. إذا عػػػػـز 
ع  استحاؿ عمي  الّرجوع ف  الموعد لسبب مشروع، وجػب عميػ  إخطارهػا بػذلؾ والّسػ

شػػهور، لهػػا  9رطْيف، عميهػػا انتظػػار الّشػػجػػوع إليهػػا.  وًاف تخمّػػؼ عػػف تحقيػػؽ أّي لمرّ 
لها أف تصبر.  وًاف أتاها خبر وفاتػ   أولوبعد انقضائها أف تّتخذ زوجًا  خر، ولكف 

 أشهر. 9واج بعد الزّ أو قتم ، وت ّكد الخبر بالّشيوع أو شهادة عدلْيف حّؽ لها 

ُيحػػػّدد لزوجتػػػ  موعػػػدًا لرجوعػػػ ، مػػػل عممػػػ  بُحكػػػـ الكتػػػاب  وج دوف أفالػػػزّ ـ. إذا سػػػافر 
واج بعد انتظار عاـ كامؿ.  وًاف لػـ يكػف عمػو عمػـ بهػذا الزّ األقدس، جاز لزوجت  

 وجة أف تصبر حّتو تصمها أخبارن.الزّ الُحكـ، وجب عمو 

اسػػػػػػترداد المهػػػػػػر  لمػػػػػػّزوجوجػػػػػػة ليسػػػػػػت بكػػػػػػرًا جػػػػػػاز الزّ إذا تبػػػػػػّيف بعػػػػػػد دفػػػػػػل المهػػػػػػر أّف  ف.
 وفات.والمصر 

فقػػات، النّ رط يجػػوز اسػػترداد المهػػر و الّشػػواج ولػـػ يتحقّػػؽ الػػزّ س. إذا اشػػُترطت البكػػارة عنػػد 
واج لتخّمؼ شرط .  ولكف إذا حصؿ الّستر والعفو كػاف لػذلؾ عنػد اهلل أجػر الزّ وًابطاؿ 
 عظيـ.

 
 الّطالؽ: .2

 أ. الّطالؽ أمر بغيض ومذموـ.
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وجْيف، ولكػػف بعػػد انقضػػا  سػػنة الػػزّ لػػدى أّي مػػف ب. يجػػوز الطّػػالؽ إف تولّػػد ُكػػرن أو نفػػور 
كاممػػة.  ويمػػـز إشػػهاد عػػدلْيف أو أكثػػر عمػػو بدايػػة سػػنة االصػػطبار ونهايتهػػا.  ويجػػب 

وجْيف أثنػا  سػنة الػزّ تسجيؿ الّطالؽ لدى حاكـ شرعّ  ُيمّثؿ بيت العدؿ.  والِجماع بْيف 
ثقااًل مف الّذهب إلو م 19االصطبار حراـ، وعمو َمْف ُيخالؼ ذلؾ أف َيستغفر، ويدفل 

 بيت العدؿ.

 ج. ال ضرورة لمعّدة بعد وقوع الّطالؽ.

 وجة أثنا  سنة االصطبار إذا كاف الّطالؽ بسبب ارتكابها الُمنَكر.الزّ د. تسقط نفقة 

خص لمطّمقتػ  بعقػػد ثػاف مػا دامػت لػـ تّتخػػذ لنفسػها زوجػًا  خػر.  فػػتف الّشػيجػوز معػاودة ه. 
 بعد انحالؿ زواجها اهخر.إاّل  دتهاكانت قد تزّوجت ال تجوز معاو 

واج قػائـ وصػحيح.  وًاف الػزّ  وقػت أثنػا  سػنة االصػطبار فػتفّ  و. إذا حصمت األلفة فػ  أيّ 
 غبة ف  الّطالؽ وجب بد  سنة اصطبار جديدة.تجّددت الرّ 

وج أف ُيعيد زوجت  إلو منزلها أو يعهد بها إلو أميف ليوصمها لمنزلها إذا الزّ ز. يجب عمو 
 فر، ونفقة سنة كاممة.السّ ينهما خالؼ أثنا  سفرهما، ويمتـز بدفل مصروفات نش  ب

 وجة عمو الّطالؽ بداًل مف االغتراب مل الزّ ح. إذا أصّرت 
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فر، وج لمّسػػالػزّ وجهػا، تبػدأ سػػنة االصػطبار مػف وقػػت انفصػالهما، سػوا  أثنػػا  اسػتعداد ز 
 أو بسفرن.

 خص مف مطّمقت  ثالثًا.الشّ ص تجديد زواج ط. ُنِسخ ُحكـ الّشريعة اإلسالمّية بخصو 
 

 . المواريث3
 تقّسـ المواريث عمو سبل طبقات كاهت :  . أ

 سهمًا. 2521 سهمًا مف 1181  الّذّرّية

 سهمًا. 2521 سهمًا مف 391 األزواج 

 سهمًا. 2521 سهمًا مف 331  اهبا  

 سهمًا. 2521 سهمًا مف 271 هاتاألمّ 

 همًا.س 2521 سهمًا مف 211 األخوة

 سهمًا. 2521 سهمًا مف 151 األخوات

 سهمًا. 2521 سهمًا مف  91 المعّمموف

قػػّرر حضػػرة بهػػا  اهلل لمّذّرّيػػة ِضػػعؼ الحّصػػة اّلتػػ  عّينهػػا لهػػـ حضػػرة البػػاب، وأنقػػص    ب. 
 مقدارًا مساويًا مف حصص باق  الورثة.

و األيتػاـ واألرامػؿ وكػّؿ عند عدـ وجود ذّرّية تؤوؿ حّصتهـ إلو بيت العدؿ لُينفقها عم -ج.  
 ما ينفل العباد.

 ، ورثت ذّرّيت  ذّرّيةإذا كاف لممتوّفو ابف مات ول   -

                                            

  مف هذا الفصؿ. سال ُتطّبؽ أحكاـ المواريث إاّل إذا لـ يترؾ المتَوف و وصية.  راجل البند 
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بل السّ بقات الطّ حّصة أبيهـ، أّما إف كانت ل  بنت ماتت ولها ذّرّية تُقّسـ حّصتها عمو 
 المذكورة ف  الكتاب.

 أو بعضػها ت خػذ الّذّرّيػة ثمثػ ّ  إذا كاف لممتوّفو ذّرّية، وانعدمت كّؿ طبقات الوّراث األخرى د. 
 حصص الورثة المنعدميف، ويؤوؿ الّثمث اهخر إلو بيت العدؿ.

ّرّيػة أخ وأخػت ذكوريف، يػؤوؿ ثمثػا الّتركػة إلػو ذعند عدـ وجود أّي مف طبقػات الػوّراث المػ ه. 
المتوّفو، وًاف لـ يوجدوا تؤوؿ حّصتهـ إلو األعماـ والعّمات واألخػواؿ والخػاالت، فػتف لػـ 

 مث اهخر إلو بيت العدؿ.الثّ يوجدوا فتلو أبنائهـ وبناتهـ.  وف  كّؿ األحواؿ يرجل 
 إذا لـ يوجد أّي مف الوّراث المذكوريف ترجل الّتركة كّمها لبيت العدؿ. و. 

دار ُسػػػكنو المتػػػػوّفو وألبسػػػػت  الخاّصػػػػة ترثهػػػػا ذّرّيتػػػػ  مػػػػف الػػػػذكور دوف اإلنػػػػاث.  وًاف كػػػػاف  ز. 
، وُقّسػمت أهّمّيةلُسكنان، اختّصت ذّرّيت  الذكور ب عالها قدرًا وأكثرها لممتوّفو أكثر مف دار 

وًاف لػػـ يكػػف لممتػػوّفو ذّرّيػػة مػػف الػػذكور، ورثػػت   ور األخػػرى بػػيف الورثػػة كبػػاق  أموالػػ .الػػدّ 
مث اهخػر إلػو بيػت العػدؿ.  أّمػا عنػد الثّ اإلناث ثمث  دار سكنان، وألبست  الخاّصة، ويرجل 

ألبسػتها المسػتعممة بػيف بناتهػا بالّتسػاوي، وتُقّسػـ ألبسػتها غيػر المسػتعممة،  وفاة األـّ، فتُقّسػـ
 ومجوهراتها، وممتمكاتها، بيف جميل ورثتها، 
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 وكذلؾ مالبسها المستعممة إف لـ يكف لها بنات.

المتػػوّفو قّصػػرًا ُتسػػّمـ حّصػػتهـ إلػػو شػػخص أمػػيف أو شػػركة السػػتثمارها حتّػػو  أوالدح. إف كػػاف 
 دهـ.  وُيجعؿ لأميف سهـ ف  األرباح الُمتحّصمة.يبمغوا رش

بعػػد دفػػل حقػػوؽ اهلل، وسػػداد ديػػوف المتػػوّفو، ودفػػل مصػػروفات تجهيػػزن إاّل  ط. ال تُقّسػػـ الّتركػػة
 ودفن  عمو نحو الئؽ.

يحصػػػؿ أخ المتػػػوّفو ألبيػػػ  عمػػػو حّصػػػت  الكاممػػػة فػػػ  الميػػػراث.  أّمػػػا األخ ألـّ فيحصػػػؿ عمػػػو  .ي
 ها اهخر إلو بيت العدؿ.  ويسري نفس الُحكـ عمو أخت المتوّفو.ثمثيها فقط، ويرجل ثمث

 ؾ. وجود إخوة أو أخوات أشّقا  يمنل ميراث اإلخوة واألخوات ألـّ.

مػػيف تقّسػػـ حّصػػتهـ بيػػنهـ ؿ. ال يػػرث المعمّػػـ إذا لػػـ يكػػف مػػف أهػػؿ البهػػا .  وعنػػد تعػػّدد المعمّ 
 ساوي.التّ ب

 البها . ـ. ال ميراث لمورثة إف لـ يكونوا مف أهؿ

وج وهبهػا إّيػان، الزّ ة، والمجوهرات الُمهداة لها، وما يثبت أف لمّزوجباستثنا  المالبس المستعممة  ف.
 وج لزوجت  يعّد مف مال  وُيقّسـ عمو ورثت .الزّ فتف كّؿ ما اشتران 

س. لكػػّؿ فػػرد مطمػػؽ الحّرّيػػة ليوصػػ  بمالػػ  كيػػؼ يشػػا ، شػػريطة أف يػػنّص عمػػو سػػداد ديونػػ  
 اهلل.ودفل حقوؽ 
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 د. أحكاـ، وأوامر، ووصايا شّتو
 .  أحكاـ وأوامر متفّرقة:1

 .أ. الحجّ 

 .ب. حقوؽ اهلل

 .ج. األوقاؼ

 .د. مشرؽ األذكار

 .مّدة الّدور البهائ ّ ه. 

 .و. األعياد البهائّية

 .ز. الّضيافة الّتسل عشرّية

 .ح. الّسنة البهائّية

 .ط. األّياـ الّزائدة عف الّشهور

 .البموغي. سّف 

 .ؾ. دفف المّيت

 .ؿ. وجوب االشتغاؿ بمهنة أو حرفة واعتبار ذلؾ ف  منزلة العبادة

 .ـ. طاعة الحكومة

 .ف. تربية األطفاؿ

 .س. كتابة الوصّية

 .ع. الّزكاة

 .مّرة ف  اليوـ 95ؼ. تالوة االسـ األعظـ 

 .ص. صيد الحيواف
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 .استخداـ الِبكر ؽ. 

 الّمقطة ر. 
 .الّدفينةش. 

 .ت. الّتصّرؼ ف  الودائل

 .ث. القتؿ الخط  )غير الُمتعّمد(

 .خ. تعريؼ الّشاهد العدؿ

 واه :النّ ذ. 
 .ت ويؿ  يات الكتاب -
 .تجارة الّرقيؽ -

 .الّرياضات الّشاقة -

 .الّرهبنة -

 .الّتسّوؿ -

 .نظاـ الكهنوت -

 .اعتال  المنابر -

 .تقبيؿ األيدي -

 .االعتراؼ بالخطايا -

 .وجاتالزّ تعّدد  -

 .لُمسِكرةالمشروبات ا -

 .األفيوف -

 .القمار والميسر -

 .إحراؽ البيوت عمداً  -
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 .الّزنا -

 .القتؿ العمد -

 .الّسرقة -

 .واطالمّ  -

 .لممّيتإاّل  صالة الجماعة -

 .تعذيب الحيواف -

 .البطالة والكسالة -

 .الغيبة -

 .االفترا  -

 .عند الّضرورةإاّل  الحالسّ حمؿ  -

 .امات الفارسّية )المعروفة بخزين (دخوؿ الحمّ  -

 .بيت بدوف إذف صاحب  دخوؿ -

 .الّضرب والّشجاج -

 .زاع والجداؿالنّ  -

 .تالوة األذكار ف  األماكف العاّمة -

 .عاـالطّ غمس األيدي ف   -

 .أسحمؽ الرّ  -

 .إرساؿ شعر الّرجاؿ إلو ما بعد اأُلذف -

 
 . نسخ أحكاـ وأوامر الّشرائل الّسابقة فيما يتعّمؽ باهت :2

 .أ.  محو الكتب

 .ب. تحريـ لبس الحرير
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 .ج. تحريـ استعماؿ أوان  الّذهب والفّضة

 .د.  تحديد الس َفر

 .تقديـ أثمف الهدايا إلو صاحب األمر اإلله ّ ه.  

 .و.  تحريـ سؤاؿ صاحب األمر اإلله ّ 

 .بعد زواجها مف  خرإاّل  واج مف جديد بالمطّمقة ثالثاً الزّ ز.  تحريـ 

 .ح. عقاب مف يتسّبب ف  حزف  خر

 .موسيقوط.  تحريـ ال

 .ي.  قيود الّمباس واّلمحو

 .اسالنّ ؾ.  نجاسة بعض األشيا  وفئات مف 

 .طفةالنّ ؿ.  نجاسة ما  

 .ـ.  تحريـ الّسجود عمو أشيا  معّينة العتبارها غير طاهرة

 
 . وصايا شّتو:3

 أ.  معاشرة أهؿ كّؿ األدياف بالّروح والّريحاف.

 يف.الدب. إكراـ الو 

 رن ما ال ُيحّب لنفس .ج. أاّل ُيحّب المر  لغي

 د. تبمي  أمر اهلل ونشرن بعد صعود جماؿ الِقدـ.

 مناصرة مف يقـو لترويج أمر اهلل.ه. 

 مّسؾ بكتاب اهلل واالحتراز مّمف ينحرفوف عن .التّ و. 

 صوص المباركة عند االختالؼ.النّ ز. الّرجوع إلو 

 عاليـ اإللهّية.التّ عّمؽ ف  دراسة التّ ح. 
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 نوف واألوهاـ.الظّ باع ط. عدـ اتّ 

 ي. تالوة  يات اهلل ف  كّؿ صباح ومسا .

 .ؾ. تالوة اهيات ب حسف األلحاف

 ؿ. تعميـ األبنا  تالوة اهيات ف  مشارؽ األذكار.

 افعة.النّ ـ. تحصيؿ العمـو والفنوف 

 ف. الّتشاور ف  األمور.

 س. عدـ الّتهاوف ف  إجرا  أحكاـ اهلل.

 إلو اهلل تعالو. ع. االستغفار مف الذنوب

 .اس بحسف األعماؿالنّ ؼ. امتياز المر  بيف 

 .فيكوف صادقاً  -

 .ويكوف أميناً  -

 .اً ويكوف وفيّ  -

 .ويكوف تقّيًا يخشو اهلل -

 .ويكوف عاداًل ومنصفاً  -

 .ويكوف كيِّسًا وحكيماً  -

 .ويكوف دمث األخالؽ -

 .ويكوف كريماً  -

 .ويكوف مثابراً  -

 .ويكوف منقطعاً  -

 .هللويكوف مسّممًا أمرن إلو ا -

 .وال يكوف مثيرًا لمفتف -
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 .وال يكوف منافقاً  -

 .وال يكوف متكّبراً  -

 .وال يكوف متعّصباً  -

 .وال يفّضؿ نفس  عمو غيرن -

 .وال يكوف مثيرًا لمجداؿ -

 .وال ينقاد ألهوائ  -

 .وال يكوف ساخطًا عند الباليا -

 .وال يكوف منازعًا ألوليا  األمور -

 .وال يكوف غضوباً  -

 .حزف أحد وال يكوف سببًا ف  -

 حاد.ص. الّتمسؾ ب سباب االتّ 
 بيب الحاذؽ عند المرض.الطّ ؽ. مراجعة  
 عوة إلو الوالئـ.ر. االستجابة لمدّ  

 ش. اإلحساف بآؿ صاحب األمر.
 ت. تحصيؿ األلسف لتبمي  أمر اهلل.

 ث. نشر العمراف ف  المدف والبمداف إجالاًل ألمر اهلل.
 إلو حضرة الباب وحضرة بها  اهلل وصيانتها. خ. تجديد األماكف المقّدسة المنسوبة

 :]بالمواظبة عمو[ظافة النّ ذ. أف يكوف المر  جوهر 
 .جميفغسؿ الرّ   -
 .عّطرالتّ   -
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 .االغتساؿ بالما  البكر  -

 .تقميـ األظافر  -

 .اهرالطّ غسؿ األشيا  الممّوثة بالما    -

 .نظافة األلبسة  -

 .تجديد أثاث البيت  -

 ُذر خاّصة موّجهة إلو:خامسًا: لوـ وذكرى ونُ 

 عمـو البشر. .1
 مموؾ وسالطيف العالـ. .2
 مأ الكهنة ورجاؿ الّديف. .3
 ُحّكاـ ورؤسا  جمهوريات أمريكا. .4

 ويمهمـ األّوؿ ممؾ پروسيا. .5

 مسا.النّ فرانسوا جوزيؼ إمبراطور  .6

 أهؿ البياف. .7

 ة ف  العالـ.يابيّ النّ .  أعضا  المجالس 8

 ة:عسادسًا: موضوعات متنوّ 

 .لّديف البهائ ّ عمّو ش ف ا .1

 .المقاـ المنيل لمظهر أمر اهلل .2

 .العظمو لمكتاب األقدس هّمّيةاأل .3

 .معتقد  العصمة الكبرى  .4

وجػػػػوب عرفػػػػاف مظهػػػػر أمػػػػر اهلل، واتّبػػػػاع أحكامػػػػ  وأوامػػػػرن، وعػػػػدـ قبػػػػوؿ أحػػػػدهما دوف  .5
 .اهخر
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 .غاية تحصيؿ العموـ هو عرفاف  المعمـو  .6

 "ال ُيسأؿ عّما يفعؿ". ب ّن  أقّر باهلل و يات  واعترؼ طوبو لمف .7

 . ظـ األعظـالّّ ظـ مف ظهور  النّ اضطراب  .8

 اختيػػار لسػػاف واحػػد وانتخػػاب خػػّط عمػػوم  السػػتعماؿ أهػػؿ العػػالـ همػػا إحػػدى عالمتػػ ّ  .9
 .رشدن بموغ الجنس البشريّ 

 . مف يظهره ا نبو ات حضرة الباب بخصوص   .11

 .اإلخبار عف قياـ المناوئيف ألمر اهلل .11

 .لممؾ اّلذي يؤمف ب مر اهلل ويهّب لخدمت الثّنا  عمو ا .12

 .وف البشرشئ اضطراب .13

 .معنو الحّرّية الحّقة .14

 .قدر األعماؿ منوط بقبوؿ الحؽّ  .15

 .ًا لجمال طاعة اهلل والعمؿ بحدودن، حبّ  أهّمّية .16

 .الّتمسؾ بالوسائؿ واألسباب أهّمّية .17

 .إعال  منزلة العمما  ف  البها  .18

 .ب وأنابالوعد بالمغفرة لميرزا يحيو إف تا .19

 .إلو طهراف موّج خطاب  .21

 .إلو استنبوؿ وأهمها موّج خطاب  .21

 . عواطئ ّهر الّريفإلو   موّج خطاب  .22

 .إدانة مّدع  العمـ بالباطف .23

 .إدانة مف غّرهـ عممهـ فحجبهـ عف الحؽّ  .24

 .نبو ات بخصوص خراساف .25
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 .نبو ات بخصوص كرماف .26

 .حسائ يخ أحمد األالشّ اإلشارة إلو  .27

 .عير"العّ مف يّّقي القمر و "اإلشارة إلو  .28
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 صفحة خالية
 



 

 الّعرح
 

 >4< يؼ قميصعر  -1

استعارة مف قّصة يوسؼ اّلت  ورد ذكرها ف  كؿٍّ مف القر ف الكريـ والعهػد لقميص"م ؼ ا"َعر 
ؼ بيهـ يعقػوب، فتعػّرؼ األب مػف َعػر خوة يوسؼ أحضروا قميص  ألإ القديـ، وتروي القّصة أفّ 

  كمجػاز َعػرؼ القمػيصالقميص عمو محبوب  يوسػؼ الّػذي افتقػدن منػذ زمػف طويػؿ.  وقػد ورد  
رؼ الػػّرحمف اهثػػار المباركػػة، كنايػػة عػػف عرفػػاف المرسػػميف، بفضػػؿ َعػػ فػػ  أكثػػر مػػف موضػػل فػػ 

 المتضّوع مف رساالتهـ.

 
  الّػذي باعػ  يوسؼ الّرحمفوقد وصؼ حضرة بها  اهلل نفس  ف  أحد ألواح  المباركة ب ّنػ   

يوسػػؼ   ب ّنػػ   قّيػػـو األسػػماء .  كمػػا وصػػف  حضػػرة البػػاب فػػ  كتػػاب   ػػ مف  قػػسالغػػافموف  
ولػّ  (.  وقػارف حضػرة 191ّب  بما سيقاسي  عمو يد أخيػ  الخػائف )انظػر الّشػرح فقػرة  ، وتنالحؽّ 
 محّمػداهلل الحسد الّشديد اّلذي أضػرم  تفػّوؽ حضػرة عبػد البهػا  فػ  قمػب أخيػ  ألب، ميػرزا أمر 

اقض األكبػػػر، بالحسػػػد القاتػػػؿ الّػػػذي اسػػػتعر فػػػ  قمػػػوب إخػػػوة يوسػػػؼ لسػػػمّو الفضػػػائؿ، الّنػػػعمػػػ ، 
 ّلت  امتاز بها عنهـ.ورفعة الخصاؿ ا
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 >5<صا ا القدرة واالقتدار اّّا ... لتحّا قتـ الّرحيؽ المقتـو  ا -2

  لغػػػة مػػػف أسػػػما  الخمػػػر، وقيػػػؿ صػػػفوتها، وأيضػػػًا ضػػػرب مػػػف الّطيػػػب.  وقػػػد حػػػّرـ الّرحيػػػؽ 
(.  وورد 171و 144الكتػػاب األقػػدس ُشػػرب الخمػػر وغيرهػػا مػػف المسػػكرات، )انظػػر الّشػػرح فقػػرة 

شػػػػوة الّروحانّيػػػػة، فهػػػػذا النّ حيػػػػؽ فػػػػ  الكتػػػػب المقّدسػػػػة عمػػػػو وجػػػػ  المجػػػػاز بمعػػػػاف، منهػػػػا ذكػػػػر الرّ 
عػاليـ التّ االستعماؿ ليس قصرًا عمو الكتب البهائّية وحدها، بػؿ ورد أيضػًا فػ  الكتػاب المقػّدس، و 

ة، والقر ف الكريـ، مف ذلؾ عمو سبيؿ المثاؿ، مػا جػا  فػ  سػورة المطّففػيف بػ ف األبػرار الهندوسيّ 
  .رحيؽ مقتـوف مف  وْ ْسقَ يُ 

 
حيؽ المختػػػـو هػػػو شػػػريعت  المباركػػػة، اّلتػػػ  منهػػػا المػػػراد بػػػالرّ  وقػػػد بػػػّيف حضػػػرة بهػػػا  اهلل أفّ 

ةتضّوعت    .  كمػا تفّضػؿ ب ّنػ  فػّؾ خػتـ جميػا الممكّػات  عّطرت ب ريجهػا  روالر قدس مكّّو
الفػػػوز اربيف مػػػف  لّشػػػا  بيػػػد القػػػدرة، وكشػػػؼ عػػػف الحقػػػائؽ المعنوّيػػػة المسػػػتورة، ومّكػػػف الّرحيػػػؽ 

 .  وتفّضػؿ فػ  إحػدى ّيؿ عرلاف المقصد األصمي لمكتػب الّسػماوّية  و  معاهدة أّوار الّتوحيد
لػػارزقهـ يػػا إلهػػي رحيػػؽ رحمتػػؾ   لممػػؤمنيف بقولػػ :  رحيػػؽ الّرحمػػةمناجاتػػ  سػػائاًل اهلل تعػػالو  

ؾ وقالميف عمى    .مرؾ ومستقيميف عمى حّ ؾأليجعمهـ غالميف عف دّو
 
 >6< د كتب عميكـ الّصموةق  -3

 أباف حضرة بها  اهلل أف لمّصوـ والّصالة عند اهلل مقاـ عظيـ
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وّجػػه التّ القضػوع والقعػػوع و وأّكػد حضػػرة عبػد البهػا  أف الّصػػالة توِجػد  م (93)سػؤاؿ وجػواب 
م ولػي قػّرب إليػهالتّ  ّتؿ إلى ا م واإلّساف أ ّاء الّصالة يكوف لي مّاجػاة مػا ا  راجيػًا التّ و 

 ]مترجـ[.   م و واسطتها يفوز  المقامات الّروحاّّيةحديث ما مح و ه الحقيقيّ 
 

موات الّثالث الصّ ( ُنسخت بنزوؿ 9والّصالة المشار إليها ف  هذن اهية )انظر الّشرح فقرة 
( الوارد نّصها وتفصيؿ أدائها ف  ممحقػات الكتػاب األقػدس )صػحيفة 63)انظر سؤاؿ وجواب 

ا(.  وقد حوت رسػالة  سػؤاؿ وجػواب  فػ  أكثػر مػف فقػرة شػرحًا لهػذن الّصػموات وما بعده 114
(.  وهنػاؾ مزيػد 65الّثالث.  وبّيف حضرة بها  اهلل أف االكتفا  بتحداها جائز )سػؤاؿ وجػواب 

مف رسالة  سؤاؿ وجػواب .  أمػا أحكػاـ الّصػالة  82، 81، 67، 66 مف اإليضاح ف  الفقرات
 (.17-1: بند األوامر رابعًا: أو  فموجزة ف  )خالصة األحكاـ

 
 >6<    تسا ركعات -4

عمػػو تسػل ركعػػات، ولػػـ يصػػؿ إلينػػا اشػتممت الّصػػالة اّلتػػ  فرضػػها حضػرة بهػػا  اهلل ابتػػداً  
 (.9الّشرح فقرة انظر قد نّصها )صيمها؛ إذ فُ تف

 
 إفّ  ًا بقولػػ : الة المعمػػوؿ بهػػا حالّيػػلمّصػػوتفّضػػؿ حضػػرة عبػػد البهػػا  فػػ  أحػػد ألواحػػ  شػػرحًا 

لي كّؿ كممة وحركة مف الّصالة إلعارات وحكمة وأسرار تعجػز ال عػر عػف إدراكهػا وال تسػا 
 . المكاتيب واألوراؽ

 
اهلل أّف اإلرشػادات القميمػة البسػيطة اّلتػ  زّودنػا بهػا حضػرة بهػا  اهلل ولّ  أمػر وبّيف حضرة 

  أهّمّيةألدا  بعض األذكار ليست ذات 
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  ّمؿ.التّ عا  و الدّ أيضًا عمو حصر الفكر وتركيز االنتبان أثنا   ة فحسب، بؿ تساعدروحيّ 
 
 >6< صاؿحيف الّزواؿ ولي ال كور واال -5

تفّضػػؿ جمػػاؿ الِقػػدـ فػػ  تحديػػد البكػػور والػػّزواؿ واهصػػاؿ، وهػػ  أوقػػات الّصػػالة الوسػػطو، 
ة (.  ووّضػح أف أوقػات الّصػال83ب ّنها حيف شروؽ الّشػمس وزوالهػا وغروبهػا )سػؤاؿ وجػواب 

بح إلو الّزواؿ، ومف الّزواؿ إلو الغروب، ومػف الغػروب إلػو مػا بعػدن بسػاعتْيف.  الصّ تمتد مف 
وأباف حضرة عبد البها  أف وقت صالة الّصبح يبدأ مف طموع الفجػر.  وتعيػيف الػّزواؿ بػالفترة 

 غرى والوسطو.الصّ التْيف الصّ ة مف وقت الّزواؿ إلو الغروب، يتعّمؽ بكمتا الممتدّ 
 
 >6<   قرىاعفوّا عّدة و  -6

كػػػػاف عػػػػدد ركعػػػػات الّصػػػػالة المفروضػػػػة فػػػػ  دورة حضػػػػرة البػػػػاب، وكػػػػذلؾ عػػػػدد ركعاتهػػػػا 
انظػػػر المفروضػػػة فػػػ  اإلسػػػالـ يزيػػػد عمػػػو عػػػدد الّركعػػػات اّلتػػػ  نػػػّص عميهػػػا الكتػػػاب األقػػػدس )

(.  فف  كتاب البياف الّصالة تسػل عشػرة ركعػة، تػؤّدى مػّرة واحػدة مػف زواؿ إلػو 4الّشرح فقرة 
 سبل عشرة ركعة. ةاؿ، وف  اإلسالـ مجموع ركعاتها ف  األوقات الخمسزو 
 

هؿ ااالقدس المقاـ المقّدس اّلذي جعمه ا  ... مق ؿ  يردتـ الّصموة وّلوا وجوهكـ عطر اذا ا -7
 >6< آءف ال قآلمد

 ه  الوجهة اّلت  يستقبمها المصّم ، والقبمة معروفة    لغةً َمْقِ ؿَ  
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ـّ انتقمػػت فػػ  اإلسػػالـ إلػػو مّكػػفػػ  األديػػاف ال ة ّسػػابقة، فقػػديمًا كػػاف بيػػت المقػػدس أو أورشػػميـ ثػػ
 مػػة مػػف يظهػػره ا  متػػى مػػا القِ إّّ المكّرمػػة.  وأمػػر حضػػرة البػػاب فػػ  كتػػاب البيػػاف العربػػّ :  

 . يّقمب تّقمب إلى أف يستقرّ 

 
ها وبّيف ( وثّبت حكم137وأورد حضرة بها  اهلل هذن اهية ف  الكتاب األقدس )مجموعة 

(.  أّما عند تالوة 67و 14 )سؤاؿ وجواب بمة شرط الـز لصّحة الّصالةوّج  إلو القِ التّ أّف 
 األدعية واألذكار األخرى فمممر  أف يتوّج  حيث يشا .

 
اه لكـ -8  >6<    وعّد غروب عمس الحقيقة والّت ياف المقّر اّلذي قّدّر

رؾ ب ّنهػػػا المكػػػاف الّػػػذي يسػػػتقّر بػػػ  عرشػػػ  بمػػػة بعػػػد صػػػعودن المبػػػاحػػػّدد حضػػػرة بهػػػا  اهلل القِ 
ووصػػؼ حضػػرة عبػػد البهػػا  تمػػؾ   . وضػػة المباركػػة فػػ  البهجػػة، بمػػرج عّكػػااألطهػػر، أي الرّ 

اهلل فػ  رسػالة ولػّ  أمػر  .  وشػرح حضػرة مطاؼ المػو األعمػى  و المرقد المّّورالبقعة ب ّنها  
 القبمة أثنا  الّصالة بقول :  وّج  نحوالتّ ف   كتبت بناً  عمو توجيه ، المغزى الّروح ّ 

 
مػػاءم كػػذلؾ ّتوّجػػه أ ّػػاء الّّ  ػػات ّحػػو الّعػػمس حيػػث يسػػتمّد الحيػػاة و الّّ كمػػا يتوّجػػه  ...

عػطر ... وّػوّلي وجوهّػا... الجمػاؿ األقػدس األ هػىم الّصالة  أللدتّا ّحػو المظهػر اإللهػي
 ]مترجـ[    .اً ال قعة اّلتي يرقد ليها رلاته األطهر إعرا ًا عف توّجهّا إليه  اطّ

 

 >8<   قرىاموة لي ورقة الصّ قد لّصمّا   -9
 نّزلت صالة تسل الّركعات ف  لوح منفصؿ توّخيًا لمحكمة )سؤاؿ 
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(.  ولـ يفصح حضرة بها  اهلل عف مضمونها أثنا  حيات ، بعػد أف ُنسػخت بنػزوؿ 63وجواب 
مبػارؾ إلػو الّرفيػؽ األعمػو بفتػرة موات الػّثالث المعمػوؿ بهػا اهف.  وبعػد صػعود الجمػاؿ الالصّ 

اقض األكبػػر، عمػػو نػػّص تمػػؾ الّصػػالة مػػل عػػدد مػػف األلػػواح الّنػػعمػػ ،  محّمػػدوجيػػزة، اسػػتولو 
 األخرى.

 

 >8< صموة المّيت -11
ممحقػػات لمكتػاب األقػػدس( هػػ  الّصػػالة الوحيػدة اّلتػػ  تػػؤّدى جماعػػة، انظػػر صػالة المّيػػت )

(.  19الّشػرح فقػرة انظػر قّيػة المصػّميف فػ  صػمت )ويقوـ بتالوتها أحد المصّميف بينما يقؼ ب
وقػػد أوضػػح حضػػرة بهػػا  اهلل أّف صػػالة المّيػػػت واجبػػة إذا كػػاف المّيػػت بالغػػًا )سػػؤاؿ وجػػػواب 

(، وتقػػاـ الّصػػالة قبػػؿ دفػػف المّيػػت، واسػػتقباؿ القبمػػة لػػيس شػػرطًا لصػػّحتها )سػػؤاؿ وجػػواب 71
واألوامػػر، رابعػػًا: أ: بنػػد  حكػػاـ(.  وهنػاؾ مزيػػد مػػف تفاصػػيؿ هػػذن الّصػػالة فػػ  خالصػػة األ85
 .14و 13

 

 >8< ياتّت تك يرات مف ا  مّزؿ االقد ّّزلت لي صموة المّيت س -11
ف.  الجز  األّوؿ دعا  أنزل  حضرة بهػا  اهلل وُيتمػو فػ  أّوؿ ئيتتكّوف صالة المّيت مف جز 

ة، تُتمػػو كػػّؿ منهػػا  يػػات منّزلػة خّصيصػػًا لهػػذن المناسػب يتضػّمف سػػتّ  الّصػالة.  والجػػز  الثّػػان 
 .  وهػػذن هػػ  نفػػس اهيػػات اّلتػػ  ا  أ هػػىمكػػّررًا تسػػل عشػػرة مػػّرة، مسػػبوقة بتكبيػػرة واحػػدة  

 أنزلها حضرة األعمو لصالة المّيت ف  كتاب البياف.
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ال ي طؿ الّعػعر صػموتكـ وال مػا مّػا عػف الػّروح م ػؿ العظػاـ وغيرهػا ال سػوا الّسػّمور كمػا  -12
 >9< ّجاب وما دوّهماسّ التم سوف القّز و 

اعتبرت بعض األدياف الّسابقة ارتػدا  المالبػس المصػنوعة مػف شػعر بعػض الحيوانػات أو   
الة.  وثّبتػت هػذن اهيػة الحكػـ الّػذي قػّررن حضػرة البػاب فػ  لمّصػحمؿ بعض األشيا  مػبطاًل 

 الة.كتاب  البياف العربّ   مف عدـ إبطاؿ أّي مف ذلؾ لمصّ 

 

 >11<   ّوؿ ال موغـو مف االصّ موة و لصّ اقد لرض عميكـ  -13
كور واإلنػػاث عمػػو الّسػػوا  لمػػذّ حػّدد حضػػرة بهػػا  اهلل سػػّف البمػػوغ الّشػػرع  بخمسػػة عشػػر عامػػًا 

 ـو وتفاصيم .الصّ ف  تعييف مّدة  25الّشرح فقرة انظر (.  21)سؤاؿ وجواب 
 

 >11< و الهـرامف كاف لي ّفسه ضعؼ مف المرض  -14

وـ والّصالة لضعؼ بسبب المرض أو كبر الصّ واب  اإلعفا  مف فّصمت رسالة  سؤاؿ وج
لمّصػػـو والّصػػالة عّػػد ا  مقػػاـ عظػػيـم ولكػػف الّسػّف، حيػػث تفّضػػؿ حضػػرة بهػػا  اهلل بقولػ :  

  )سػؤاؿ عّد توّلر الّصػحة حيػث تتحقّػؽ لوالػدهما.  أّمػا أداؤهمػا عّػد المػرض لغيػر جػالز
بعيف الّسػَرـ فػ  هػذا الخصػوص ابتػدا  مػف سػّف (.  وقد حّدد حضرة بها  اهلل الِهػ93وجواب 

اهلل فػػ  إجابػػػة عمػػو سػػػؤاؿ حػػوؿ هػػػذا ولػػّ  أمػػػر (.  كمػػػا أوضػػح حضػػػرة 74)سػػؤاؿ وجػػواب 
لـ ي نس ف  نفس  ضػعفًا.  وأعفيػت مػف  وسوا  أنس أ بعيف معاؼالسّ الموضوع أّف مف بم  

 اس كما جا  ف  خالصة النّ ـو فئات أخرى مف الصّ 
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 .31و 31و 21 فقرة الّشرحانظر فصيؿ التّ ، ولممزيد مف 5امر، رابعًا: ب: بند واألو األحكاـ 
 

 >11<  ذف ا  لكـ الّسجود عمى كّؿ عيء طاهر ورلعّا عّه حكـ الحّد لي الكتاباقد  -15

أّف الّسػػػجود ينبغػػػ  أف يكػػػوف عمػػػو سػػػطح مػػػف البمّػػػور.    البيػػػاف العربػػػ ّ  جػػػا  فػػػ  كتػػػاب   
معّينػػػة ينبغػػػ  توّفرهػػػا فػػػ  الّسػػػطح الّػػػذي ُيسػػػجد عميػػػ .  ولكػػػف  وكػػػذلؾ فػػػرض اإلسػػػالـ قيػػػوداً 

  .عمى كّؿ عيء طاهرحضرة بها  اهلل ألغو كّؿ هذن القيود وأجاز الّسجود  
 

ـّ يعرع لي العمؿيذكر قمس مرّات  سـ ا  االطهر اال آءمف لـ يجد الم -16  >11<  طهر  
يّمـ بػتالوة اهيػة المنّزلػة لػذلؾ التّػيجػب يمـز الوضػو  قبػؿ الّصػالة، وعنػد عػدـ وجػود المػا    

 .34تفصيؿ الوضو  ف  الّشرح فقرة انظر خمس مّرات متواليات.  
 

مّهػا تحػّددت  اعات والمعػاقص اّلتػيالّسػّيػاـ لميصػّموا  اف اّلتي طالت ليها الّميالي واالوال مد -17
 >11<  وقاتاال 

ة، حيث يتفاوت طوؿ األرضيّ  هذا حكـ خاص بالمناطؽ القاصية ف  شماؿ وجنوب الكرة  
( ويسري هذا الحكـ 113و 64مف فصؿ إلو  خر )سؤاؿ وجواب  األّياـ والّميال  تفاوتًا كبيراً 

 وـ.الصّ أيضًا عمو 
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 >11< يات قد عفوّا عّكـ صموة اال -18
بيعيػػػػة مثػػػؿ: كسػػػػوؼ الطّ واهر الظّػػػتػػػؤّدى صػػػػالة اهيػػػات فػػػػ  اإلسػػػالـ عنػػػػد وقػػػوع بعػػػػض   

ا يفػزع لوقوعهػا اإلنسػػاف.  واعؽ، وغيرهػا مّمػػالّصػالزؿ و الػزّ ؼ القمػر، وحػػدوث الّشػمس، وخسػو 
العظمػة   وقد أنزؿ الكتاب األقدس  ية لمف شا  تالوتها عوضًا عف هذن الّصػالة، وهػ :  

الوة ليسػػت واجبػػة )سػػؤاؿ وجػػواب الػػتّ هػػذن   ، عمػػو أفّ رّب مػػا ُيػػرى ومػػا ال ُيػػرى رّب العػػالميف
52.) 

 

 >12<   لي صموة المّيتاّل ا الجماعةقد رلا حكـ  -19
رفل الكتاب األقدس حكـ الّصالة جماعة، أي الّصالة وفقًا لمراسيـ معّينة، كما هو الحػاؿ   

( هػ  الّصػالة الوحيػدة اّلتػ  11الّشػرح رقػـ انظػر ف  صالة الجمعػة مػثاًل.  وصػالة المّيػت )
دوف أف ُيشػػػترط فيػػػ  منزلػػػة أو  تقػػػاـ جماعػػػة فػػػ  الّشػػػريعة البهائّيػػػة، ويتموهػػػا أحػػػد الحاضػػػريف

مرتبة خاّصة، ويقؼ باق  المصّميف منصتيف ف  خضوع وخشوع، وال ضرورة فيها الستقباؿ 
 (.85القبمة )سؤاؿ وجواب 

 
ة الػػػّثالث فينبغػػػ  أداؤهػػػا عمػػػو انفػػػراد، ال جماعػػػة.  وال توجػػػد طريقػػػة موات اليومّيػػػالّصػػػأمػػػا   

ّرّيػة فػ  تالوتهػا عمػو انفػراد أو مػل  خػريف.  وقػد خاّصة لتالوة األدعية والمناجػاة، ولكػّؿ الح
 اهلل ف  هذا الخصوص أّن :ولّ  أمر بّيف حضرة 

 
يّ غي عميهـ ... اء ا  لي اتّ اع ما تميؿ إليه ّفوسهـ ّ رغـ الحّرّية المتروكة ألح ... 

 أف يأقذوا أقصى الحذر للاّل تكتسب أّي طريقة يّت عوّهام طا عًا جامدًا وتص ر طقسًام
 ورسمًا 
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ه  الّّ اء ا  ّصب أعيّهـ حّتى ال يّحرلوا عف  ّ مًا.  وهذا أمر يّ غي أف يضعه أحممز 
 ]مترجـ[  .عاليـ اإللهّيةالتّ ف اّلذي رسمته الم يّ 

 
 >13<  موةالصّ ـو و الصّ  الّدـحيف ما يجدف  آءسالّّ قد عفا ا  عف  -21

حػػيض، ولهػػّف عوضػػًا عػػف ذلػػؾ أف يتوضػػ ف الة أثنػػا  الالّصػػـو و الّصػػسػػا  مػػف النّ أعفيػػت   
سػ حاف ا  ًا، مػف زواؿ إلػو زواؿ، هػذن اهيػة:  مػّرة يومّيػ 55( ويػتمّف 34الّشرح فقرة انظر )

 .  وقػػػد ورد أصػػػؿ هػػػذا الحكػػػـ فػػػ   البيػػػاف العربػػػّ   حيػػػث نػػػزؿ إعفػػػا  ذي الّطمعػػػة والجمػػػاؿ
 مماثؿ.

 
ر طػاهرات شػرعًا أثنػا  فتػرة الحػػيض، سػا  فػ  بعػض األديػاف الّسػابقة ُيعتبػػرف غيػالنّ كانػت   

ة رعيّ الّشػيف البهائّ  فكػرة عػدـ الّطهػارة الدّ الة.  وقد أبطؿ الصّ ـو و الصّ ولذلؾ منعف مف أدا  
 (.116الّشرح فقرة انظر )

 
وأوضح بيت العدؿ األعظـ أّف أحكاـ الكتاب األقػدس بشػ ف اإلعفػا  مػف بعػض الفػروض   

ُرخصة وليس تحريمًا.  لهذا فمكّؿ فػرد، رجػاًل كػاف أو امػرأة  –كما تدّؿ عبارت   –الّدينية هو 
ا  اهلل بتوّخ  الحكمة فيما االستفادة مف هذن الرمخص، إف شا  ذلؾ، وينصح بيت العدؿ أحبّ 

  ف، عممًا ب ّف حضرة بها  اهلل قد قّرر هذن الرمخص تحقيقًا لمنفعة.الشّ يقّررون  ف  هذا 
 

ر أصػػػػاًل لصػػػػالة تسػػػػل الّركعػػػػات المنسػػػػوخة، يسػػػػري عمػػػػو الة، المقػػػػرّ الّصػػػػواإلعفػػػػا  مػػػػف   
 اسخة لها.النّ موات الّثالث الصّ 
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 ةمػف مكػاف كػّؿ صػموة سػجدة واحػػدذا ّػزلتـ واسػترحتـ المقػػاـ االاسػفار ولكػـ ولهػّف لػي اال -21
>14< 

الة عنػػػد وجػػػود أخطػػػار تمنػػػل أدا هػػػا فػػػ  حينهػػػا، ويسػػػري هػػػذا الّصػػػأعفػػػو اهلل مػػػف إقامػػػة   
الة اّلت  فاتت بسبب عدـ الصّ ف  الّسفر والحضر عمو الّسوا ، ولكف ينبغ  قضا  اإلعفا  

تػػوّفر األمػػف.  وأوضػػح حضػػرة بهػػا  اهلل أّف الّصػػالة ال تسػػقط أثنػػا  الّسػػفر إذا تػػوّفر المكػػاف 
مػػػػف رسػػػػالة  سػػػػؤاؿ  61، 61، 59، 58، 21(.  وتزيػػػػد الفقػػػػرات 58اهمػػػػف )سػػػػؤاؿ وجػػػػواب 

 وجواب  هذا المطمب وضوحًا.

 

 >14< ف تقعدوا عمى هيكؿ الّتوحيداتماـ الّسجود لكـ ولهّف او عد  -22

مل ثن  القدمْيف تحت  عًا، أي  هو جموس المصّم  متربّ هيكؿ الّتوحيدالمقصود مف  
 الفخذْيف بخالؼ.

 

 >15<   قؿ قد جعؿ ا  مفتاح الكّز حّ ي المكّوف -23

أف  ًا لأح  ػتُ كّزًا مقفيّ  كّتُ ول  عّز وجّؿ:  مف األحاديث القدسّية المشهورة ف  اإلسالـ ق  
 .  وقد أشارت األلواح المباركة إلو هػذا الحػديث فػ  أكثػر لكي ُأعرؼ ُأعرؼ لقمقُت القمؽَ 

 مف موضل، فقد جا ، مثاًل، ف  مناجاة لحضرة بها  اهلل:

 
ًا هػـ يػػا إلهػي أعػػهد أّّػؾ أّػػت كّػت كّػزًا مكّوّػػًا لػي غيػػب ذاتّيتػؾ ورمػػز المّ سػ حاّؾ   

مقزوًّا لي كيّوّتؾ.  لمّما أردَت أف ُتعػرؼ لقمقػَت العػالـ األك ػر واألصػغر واقتػرَت 
 ه حاكيًا مّهما اإلّسافم وجعمتَ 
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ه مطمػا أسػرارؾ عّهما يا رّ ّا الّرحمفم وأقمته مقاـ ّفسؾ  يف مو األكػوافم وجعمتَػ
لهامػػؾم ومظهػػر أسػػمالؾ وصػػفاتؾ الّػػذي  ػػه زّيّػػت دي ػػا ج كتػػاب ومعػػرؽ وحيػػؾ وا 

 . اإل داع يا مالؾ االقتراع
 ) مناجاة  مجموعة أذكار وأدعية مف  ثار حضرة بها  اهلل(.

 
 يا ا ف اإلّسافم أح  تُ    وأشار حضرة بها  اهلل إلو ذات الحديث ف  الكممات المكنونة:  

  .قمقؾ لقمقتؾم لأح  ّي كي أذكرؾ ولي روح الحياة أ ّ تؾ
 

 ؿ حضرة عبد البها  شارحًا:وف  تفسير لهذا الحديث تفضّ   
الؾ سػػ يؿ المح ػػوبم اعمػػـ أّف المقصػػود لػػي هػػذا الحػػديث القدسػػّي هػػو ذكػػر الّسػػأّيهػػا    

مراتب ما ظهر وما  طف مف أعراش الحقيقػةم مظػاهر أمػرهم ومعػارؽ عػّز هوّيتػهم لمػ اًل 
اهر ق ؿ أف تعتعؿ ّار األحدّية وتظهر لمعيافم لهي قالمة  ّفسها لّفسها لي غيب المظػ

جرة الم اركػػة  ّفسػػها الّعػػم أّمػػا عّػػدما تعػػتعؿ  الكّػػز المقفػػيّ  ةم وهػػذا هػػو مقػػاـ الكّمّيػػ
وعّػدما  .  أف أعػرؼ لأح  ػتُ  ار الّرّ اّّيػة  ػذاتها لػذاتها لهػذا هػو مقػاـ الّّ لّفسهام وتوقد 

متّاهيػػة عمػػى اإلمكػػاف فات اإللهّيػػة الالّ الّصػػتعػػرؽ مػػف ألػػؽ اإل ػػداع  جميػػا األسػػماء و 
 ، كػاف لػػإّف ذلػػؾ ي ّعػػر  ظهػػور قمػػؽ  ػديا وصػػّا جديػػدم وهػػو مقػػاـ "لقمقػػُت القمػػؽموالالّ 

 فوس المقّدسة حج ات كّؿ العوالـ وس حات كّؿ المراتب وتفوز الّّ وعّدما تقرؽ 
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 مقاـ المعاهدة والّمقاء لسوؼ تظهر عّمة قمؽ الممكّات أال وهي عرلاف الحػّؽ واإليمػاف 
 ]مترجـ[ .  ه

 

 >16< عمىاليا قمـ ا -24
 يشير  القمـ األعمو  إلو حضرة بها  اهلل ويبّيف مقام  كصاحب رسالة.  

 

 >16< ّيامًا معدوداتاياـ الصّ قد كت ّا عميكـ  -25

الة ركنػػاف مػػف أركػػاف الّشػػريعة.  وأّكػػد حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  أحػػد ألواحػػ  بػػ ّف الّصػػـو و الّصػػ  
 منوف إلو اهلل.الة قد أنزؿ ليتقّرب بهما المؤ الصّ ـو و الصّ حكـ 

 
 وـ ه :الصّ اهلل أّف أّياـ ولّ  أمر وبّيف حضرة   
عّ د والتّأّمؿم ولترة لتجديد القػوى الّروحاّّيػةم وعمػى المػؤمف أف لي األساس أّياـ لمتّ  ...   

ّعاش القػوى الّروحّيػة الكامّػة لػي ذاتػه.  ولػذلؾ لايسعى أ ّاءها لتقويـ وجد  أهّمّيػةّهم وا 
ـو ذكػػرى لمّصػػالـ ويرمػػز لمكػػّؼ عػػف األّاّّيػػةم الّصػػأساسػػًا روحاّّيػػةم ل هػػذه الفتػػرة وغايتهػػا
 ]مترجـ[ . والّعهوات الجسدّية

 
بعيف.  الّسػإلو بموغ سّف  ةوـ مفروض عمو كّؿ مؤمف ومؤمنة مف سّف الخامسة عشر الصّ و   

د خالصة األحكاـ واألوامر، رابعػًا: ب: بنػانظر وـ واإلعفا  من  )الصّ ويوجد موجز ألحكاـ 
 الّشرح فقرةانظر وـ )الصّ (.  ولإلعفا  مف 1-6
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وـ شػػهر العػػال  مػػف التّقػػويـ البػػديل، ويقػػل عػػادة الّصػػ(.  ويطػػابؽ وقػػت 31و 31و 21و 14
مف شهر  ذار )مارس(، ويبدأ شهر العال  عقب أّياـ الها  مباشػرة  21-2ف  الفترة ما بيف 

 (.26الّشرح فقرة انظر يروز )النّ  ـو بعيدالصّ ( وينته  147و 27فقرة  الّشرحانظر )
 

 >16< كمالهاايروز عيدًا لكـ  عد الّّ وجعمّا  -26

انظػػر قػػويـ البهػػائّ  )التّ قويـ البػػديل أو التّ وضػػل حضػػرة البػػاب تقويمػػًا جديػػدًا ُيعػػرؼ اهف بػػ  
قػويـ الّشمسػّ ، اليػوـ هػو المػّدة مػف غػروب الّشػمس التّ .  وطبقًا لهػذا (147و 27فقرة  الّشرح

وـ، الّصػػػغروبهػػػا التّػػػال .  وقػػػد اخػػػتّص حضػػػرة البػػػاب فػػػ  كتػػػاب البيػػػاف شػػػهر العػػػال  ب إلػػػو
قػويـ الّػذي جعػؿ يػوـ التّ يروز خاتمت ، وأسمان يوـ اهلل.  وثّبت حضرة بهػا  اهلل هػذا النّ وجعؿ 

 يروز عيدًا.النّ 

 
  نصػؼ الكػرة يروز هو اليوـ األّوؿ مف الّسػنة البهائّيػة.  ويطػابؽ االعتػداؿ الّربيعػّ  فػالنّ ف  

مالّ ، ويوافؽ عادة اليوـ الحادي والعشريف مػف شػهر  ذار )مػارس(.  وبػّيف حضػرة بهػا  الشّ 
( يحػػّؿ هػػذا اهلل أّف فػػ  أّي يػػوـ تنتقػػؿ فيػػ  الّشػػمس إلػػو بػػرج الحمػػؿ )يعنػػ  االعتػػداؿ الّربيعػػ ّ 

سػػؤاؿ العيػػد ويبػػدأ االحتفػػاؿ بػػ  حتّػػو ولػػو كػػاف انتقالهػػا قبػػؿ غػػروب الّشػػمس بدقيقػػة واحػػدة )
يروز ف  اليـو العشريف أو الحادي والعشريف أو النّ (.  وعمو ذلؾ يمكف أف يحّؿ 35وجواب 

 الثّان  والعشريف مف شهر  ذار )مارس( تبعًا لوقت دخوؿ االعتداؿ الّربيعّ .
 

 فاصيؿ لتشريل بيت العدؿ التّ وترؾ حضرة بها  اهلل كثيرًا مف   
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اهلل أّف ولػّ  أمػػر قويـ البهػػائّ .  وقػد ذكػر حضػػرة التّ عمّػػؽ بػاألعظػـ ومػف بينهػػا عػّدة مسػائؿ تت
يروز عمو نطاؽ عالمّ  يقتض  اختيػار نقطػة معّينػة عمػو سػطح النّ تحديد موعد حموؿ عيد 

األرض الّتخاذهػا مقياسػًا لتحديػد وقػت دخػوؿ االعتػػداؿ الّربيعػّ .  كمػا أشػار إلػو أّف اختيػػار 
 قطة متروؾ لبيت العدؿ األعظـ.النّ تمؾ 

 

 >16< ياـالصّ دة عف الّعهور ق ؿ عهر آلّياـ الزّ واجعموا اال -27

يومػًا وخمػس سػاعات وخمسػيف  365قويـ البهائّ  الّسنة الّشمسّية اّلتػ  تتػ ّلؼ مػف التّ يتّبل   
دقيقػػة.  وتتػػػ ّلؼ الّسػػػنة البهائّيػػػة مػػػف تسػػػعة عشػػػر شػػػهرًا، كػػػّؿ شػػػهر منهػػػا تسػػػعة عشػػػر يومػػػًا 

ُيضاؼ إلو ذلؾ األّياـ الّزائدة وه  أربعػة أّيػاـ، أو خمسػة أّيػاـ يومًا(  361)فيكوف المجموع 
قػػويـ الجديػػد.  التّ فػػ  الّسػػنوات الكبيسػػة.  ولػػـ يحػػّدد حضػػرة البػػاب موضػػل األّيػػاـ الّزائػػدة فػػ  

ولكػػف أتػػو الكتػػاب األقػػدس بجػػواب هػػذن المسػػ لة فوضػػل األّيػػاـ الّزائػػدة قبػػؿ أّوؿ شػػهر العػػال  
قويـ البػديل، التّ الجػز  الخػاص بػانظػر فصػيؿ التّ ـ.  ولمزيػد مػف و الصّ مباشرة، أي قبؿ دخوؿ 

 .The Bahá'í Worldالمجّمد الثّامف عشر مف  العالـ البهائّ   

 

 >16< ءآّّا جعمّاها مظاهر الها -28

نة البهائّية الّزائدة عمو الّشهور قد امتػازت بانتسػابها إلػو الهػا  وهػو حػرؼ يسػاوي السّ أّياـ   
جػػدّي العػػدد خمسػػة، وهػػو أكبػػر عػػدد يمكػػف أف تصػػؿ إليػػ  عػػّدة أّيػػاـ الهػػا .  فػػ  الحسػػاب األب

 وكذلؾ يشير حرؼ الها  ف  اهثار المباركة إلو مدلوالت ومعاف روحانّية أخرى ومف 
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 جممة ما يرمز إلي  الهوّية اإللهّية.

 

 >16<  مساؾق ؿ اال آءّياـ االعطاذا تّمت ا -29

امة الوالئـ، والّضيافة، واإلنفاؽ عمو الفقرا  والمساكيف، احتفااًل أوصو حضرة بها  اهلل بتق  
اهلل أّف األّيػػاـ ولػػّ  أمػػر ب ّيػػاـ الهػػا .  وتشػػرح رسػػالة ُكتبػػت بنػػا  عمػػو تعميمػػات مػػف حضػػرة 

 يافة وتقديـ الهدايا.الّزائدة هذن مخّصصة لمضّ 

 

 >16< مف حرج... ليس عمى المسالر -31
وـ )سػػػؤاؿ الّصػػػاألدنػػػو لمسػػػفر الّػػػذي ُيعتبػػػر عػػػذرًا يعفػػػ  مػػػف عػػػّيف حضػػػرة بهػػػا  اهلل الحػػػّد 

(.  ويوجػػػد مزيػػػد مػػػف البيػػػاف لهػػػذا الحكػػػـ فػػػ  خالصػػػة األحكػػػاـ واألوامػػػر، 75و 22وجػػػواب 
 : أ.5رابعًا: ب: بند 

 
وـ، فػتّف الّصػاهلل أّنػ  عمػو الػّرغـ مػف أّف المسػافريف معفَػوف مػف ولػّ  أمػر وقد بّيف حضػرة 

فر الّسػػموا إف شػػا وا ذلػػؾ.   كمػػا أضػػاؼ بػػ ّف اإلعفػػا  يشػػمؿ مػػّدة لهػػـ الحّرّيػػة فػػ  أف يصػػو 
ارة أو يّ الّسػػػاعات اّلتػػػ  يقضػػػيها المسػػػافر مسػػػتقاًل القطػػػار أو الّسػػػب كممهػػػا، وال يقتصػػػر عمػػػو 

 فر.السّ غيرهما مف وسائؿ 
 

   ليس عمى المسالر والمريض والحامؿ والمرضا مف حرج عفا ا  عػّهـ لضػاًل مػف عّػده -31
>16< 

(، ومف كػاف عمػو 14الّشرح فقرة انظر مف المرضو والمسّنيف ) وـ كالً الصّ أعفو اهلل مف   
 (، 21الّشرح فقرة انظر (، والحوائض )31الّشرح فقرة انظر سفر )
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وف األعماؿ الّشاقة أيضًا اولوالحوامؿ، والمرضعات.  كما يشمؿ اإلعفا  األشخاص اّلذيف يز 
م القّاعػة والّسػتر الّصػاحترامػًا لحكػـ ا  ولمقػاـ   اهلل:  عمو أف يراعوا نصح حضرة بها ـو

 (.76)سؤاؿ وجواب   . أولىلي تمؾ األّياـ أحّب و 

 
اهلل ب ّف تحديد األعماؿ الّشاقة اّلت  ُيعفو المشتغموف بها مف ولّ  أمر وقد أشار حضرة 

 وـ يرجل إلو بيت العدؿ األعظـ.الصّ 
 

 >17<     لوؿلى االاوع رب مف الّطمكؿ والعّ ّفسكـ عف اال اكّفوا  -32

عّينت هذن اهية فترة اإلمساؾ عف األكؿ والّشرب.  وقد تفّضؿ حضرة عبد البها  ف  
وـ ب ّن  االمتناع عف األكؿ والّشرب، أّف شرب الّدخاف ُيعّد الصّ أحد ألواح ، بعد تعريؼ 

 ـّ دوف مض .ضمف المشروبات.  ألّف الّشرب لغًة هو ما يدخؿ الجوؼ عف طريؽ الف
 

ـّ وجهػه ويقعػد مقػ اًل الػى ا  اقد كتب لمف داف  ا  الّدياف  -33 ف يغسؿ لػي كػّؿ يػـو يديػه  ػ
 >18<  هىأويذكر قمسًا وتسعيف مّرة ا  

جػػا  فػػ  حػػديث نبػػوّي شػػريؼ أّف مػػف بػػيف أسػػما  اهلل الحسػػنو اسػػـ هػػو أعظمهػػا جميعػػًا،   
انظػر ماؿ الِقدـ أّف  البها   هػو االسػـ األعظػـ، )ولكف بق  هذا االسـ مكنونًا إلو أف بّيف ج

  ه  مف جممة مشتّقات االسـ األعظـ.  ويمكف اعتبػار ا  أ هىوعبارة   (137فقرة  الّشرح
  .االسـ األعظـ  أيضًا  ال هاءكّؿ مف مشتّقات  

 
 اهلل ف  رسالة ُكتبت بنا  عمو تعميمات  ولّ  أمر وقد شرح حضرة 
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  فهػ  ابتهػاؿ إلػو يػا  هػاء األ هػىعظػـ هػو اسػـ حضػرة بهػا  اهلل.  أّمػا عبػارة  أّف االسـ األ
  هػ  بمثابػة تحّيػة.  وكمتػا العبػارتيف تشػيراف إلػو حضػرة بهػا  ا  أ هىاهلل.  كما أّف عبارة  

اهلل.  وعندما نقوؿ االسـ األعظـ نعن  أّف حضرة بها  اهلل قد ظهر باالسـ األعظـ، أي أّن  
  كتحّيػة إّبػاف نفػ  حضػرة بهػا  اهلل فػ  ا  أ هػى.  وقػد بػدأ اسػتعماؿ  لهّ  الكّم ّ المظهر اإل

انظػػر   خمسػػًا وتسػػعيف مػػّرة )ا  أ هػػىأدرنػػة.  والوضػػو  واجػػب قبػػؿ تػػالوة االسػػـ األعظػػـ  
 (.34الّشرح فقرة 

 

 >18<  كذلؾ توّضأوا لمّصموة -34

ة لالسػػـ األعظػػـ الوة اليومّيػػالػػتّ وقبػػؿ  ة الػػّثالث،موات اليومّيػػالّصػػالوضػػو  واجػػب قبػػؿ أدا    
ة لمحػػوائض الة اليومّيػػالّصػػ  خمسػػًا وتسػػعيف مػػّرة، وقبػػؿ تػػالوة الػػّدعا  البػػديؿ عػػف ا  أ هػػى 
 (.21الّشرح فقرة انظر )

 
ـّ الوضػػو  بغسػػؿ اليػػدْيف والوجػػ  اسػػتعدادًا لمّصػػالة.  ب   سػػبة لمّصػػالة الوسػػطو يقتػػرف النّ ويػػت

ممحقات لمكتاب األقدس(.  ولموضػو  فائػدة انظر وة  يات خاّصة )الوضو  استعدادًا لها بتال
الة مباشػرة حتّػو بعػد االسػتحماـ )سػؤاؿ الّصػأبعد أثرًا مف مجّرد االغتساؿ، وهػو واجػب قبػؿ 

 (.18وجواب 
 

الّشػػرح فقػػرة انظػػر يّمـ بػػتالوة  يػػة خاّصػػة خمػػس مػػّرات )التّػػوعنػػد عػػدـ وجػػود المػػا ، يجػػب   
(.  )ولمزيػػد 51عمػػو مػػف يضػػّرهـ اسػػتعماؿ المػػا  )سػػؤاؿ وجػػواب (، ويسػػري الحكػػـ ذاتػػ  16

: 11مف تفاصيؿ أحكاـ الوضو  يمكف الّرجوع إلو خالصة األحكاـ واألوامر، رابعػًا: أ: بنػد 
 (.86، 77، 66، 62، 51ز( وكذلؾ إلو )سؤاؿ وجواب  –أ 
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 >19<  قد حّرـ عميكـ القتؿ -35

مف الكتاب  73فس ف  مجموعة اهيات النّ قتؿ  أعاد حضرة بها  اهلل مف جديد تحريـ
ة (.  وأوجب دفل دي86الّشرح فقرة انظر األقدس.  وقد فرض عقوبة لمرتكب القتؿ العمد )

 (.188مجموعة انظر معّينة ألهؿ المقتوؿ ف  حاالت القتؿ الخط  )
 

 >19<  الّزّا... قد حّرـ عميكـ -36

واج، سػوا  كػاف أحػدهما محصػنًا ال يربطهمػا ز  الّزنا يشمؿ كّؿ جماع يقل بيف رجؿ وامػرأة
األقػػدس عقوبػػة مقػػّررة  صػػنيف.  وعقوبػػة الّزنػػا المػػذكورة فػػ  الكتػػابأو كػػاف كالهمػػا غيػػر مح

صػنيف وغيرهػا مػف جػرائـ ( أّمػا عقوبػة الّزنػا لممح77قرة الّشرح فانظر صنيف فقط )لغير المح
 ألعظـ.الجنس بما ف  ذلؾ االغتصاب فمتروكة لتشريل بيت العدؿ ا

 

ـّ الغي ة وااللتر  -37  >19<  آء 

اس.  فقػد جػا  فػ  الّنػنهو حضرة بها  اهلل مرارًا عف الغيبة واالفترا  والخوض ف  عيوب   
يا ا ف الوجود كيؼ ّسيت عيوب ّفسؾ واعػتغمت  عيػوب  الكممات المكنونة  قول  الكريـ:  

ا ف اإلّساف ال تػّّفس  قطػأ  يا ، وكذلؾ قولػ :  ع ادي مف كاف عمى ذلؾ لعميه لعّة مّّي
ف تفعػػؿ  غيػػر ذلػػؾ ممعػػوف أّػػت وأّػػا عػػاهد  ػػذلؾ  ، وعػػاد ف ّكػػد فػػ  أحػػد مػػا دمػػت قاطلػػًا وا 

ّيئ الّسػالحّؽ أقوؿم إّف الّمسػاف قػد ُقمػؽ لػذكر القيػر لػال ُتدّّسػوه  ػالقوؿ  كتاب عهدي :  
 عفا ا  عّما سمؼ.  وعمى الجميا 
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  . غػػيم وأف يجتّ ػػوا الّمعػػف والّطعػػف ومػػا يتكػػّدر  ػػه اإلّسػػاف عػػد اآلف أف يتكّممػػوا  مػػا يّ 
 ]مترجـ[

 

 >21<  آءقد قّسمّا المواريث عمى عدد الزّ  -38

إذا مػات الّشػخص ولػـ يتػرؾ وصػّية.  وقػد أمػر حضػرة بهػا  إاّل  ال تطّبؽ أحكاـ المواريػث  
وذكػػػػر   ( كػػػػّؿ مػػػػؤمف أف يكتػػػػب وصػػػػّيت .119اهلل فػػػػ  الكتػػػػاب األقػػػػدس )مجموعػػػػة اهيػػػػات 

صػػّرؼ فػػ  مالػػ ، ولػػ  أف يحػػّدد التّ صػػراحة فػػ  مكػػاف  خػػر أّف لكػػّؿ فػػرد الحػػّؽ الكامػػؿ فػػ  
بحّرّية كيفّية توزيل تركت ، ويعّيف ف  وصّيت  الموصػو إلػيهـ سػوا  كػانوا مػف أهػؿ البهػا  أو 

ولػّ  (.  وجا  ف  رسالة ُكتبت بنا  عمو تعميمات مف حضػرة 69مف غيرهـ )سؤاؿ وجواب 
أف يوصي  تقسيـ تركتػه كيػؼ يعػاءم إاّل أّّػه  ما أّف لم هاليّ  ف أّن :  الشّ ف  هذا  اهللأمر 

ممـز أد ّيًا ووجداّّيًا أاّل ُيغفؿ عّد كتا ة وصّيته ضرورة اّت اع ما أمر  ػه حضػرة  هػاء ا  
 قصوص الوظيفة االجتماعّيػة لم ػروةم وضػرورة تجّّػب تكػّدس ال ّػروات وتركيزهػا لػي أيػد 

 ]مترجـ[  . لي للات ألراد معّيّة قميمةم أو

 
واهيػػػػة الكريمػػػػة أعػػػػالن هػػػػ  مقّدمػػػػة لعػػػػرض مفّصػػػػؿ يشػػػػرح فيػػػػ  حضػػػػرة بهػػػػا  اهلل أحكػػػػاـ   

المواريػػػث فػػػ  شػػػريعت .  وفػػػ  قرا تنػػػا لهػػػذا العػػػرض ينبغػػػ  أف نتػػػذّكر أّف لغػػػة هػػػذن األحكػػػاـ 
وّفو رجػػػاًل، ولكػػػف تسػػػري هػػػذن األحكػػػاـ أيضػػػًا، مػػػل مػػػا يقتضػػػي  الحػػػاؿ مػػػف تفتػػػرض أّف المتػػػ

 تغيير، إذا كانت المتوّفاة امرأة.
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إّف نظػػاـ المواريػػث يعتمػػد أساسػػًا عمػػو األحكػػاـ اّلتػػ  سػػّنها حضػػرة البػػاب فػػ  كتػػاب البيػػاف   
ب، واألـّ، ويقضػػػػ  بتوزيػػػػل الّتركػػػػة عمػػػػو سػػػػبل طبقػػػػات مػػػػف الػػػػوّراث: الّذّرّيػػػػة، واألزواج، واأل

فػػ  أحكػػاـ المواريػػث فػػ  الّشػػريعة البهائّيػػة،  واألخػػوة، واألخػػوات، والمعّممػػيف.  واألصػػؿ العػػاـّ 
 ال :التّ حو النّ إّن  إذا لـ يترؾ المتوّفو وصّية تقّسـ تركت  عمو 

 
إذا كػػاف المتػػوّفو أبػػًا ولػػ  دار كػػاف يسػػكنها، يخػػتّص االبػػف األرشػػد بهػػذا المسػػكف )سػػؤاؿ  .1

 (.34وجواب 

 

مػث الثّ ، ترث ذّرّيت  مػف اإلنػاث ثمثػّ  دار سػكنان، ويرجػل اً ذا لـ يترؾ المتوّفو ذّرّية ذكور إ .2
لمعرفػة مػا إذا  42الّشػرح فقػرة انظػر (، 72و 41خر إلػو بيػت العػدؿ )سػؤاؿ وجػواب اه

أيضػًا الّشػرح انظػر كاف هذا الحكـ يتعمّػؽ ببيػت العػدؿ المحمّػ  أو بيػت العػدؿ األعظػـ )
 (.44فقرة 

 

ع بػػاق  الّتركػػة عمػو الّطبقػػات الّسػػبل مػف الػػوّراث.  ولتفصػػيؿ مػا يتعمّػػؽ بعػػدد األسػػهـ تػوزّ  .3
( و)خالصة األحكاـ واألوامر، رابعػًا: ج: 5سؤاؿ وجواب انظر اّلت  تؤوؿ لكّؿ طبقة، )

 (.3بند 
 

عنػػد وجػػود أكثػػر مػػف وارث فػػ  الّطبقػػة الواحػػدة تقّسػػـ عمػػيهـ األسػػهـ المخّصصػػة لهػػذن  .4
 ي، ذكورًا كانوا أو إناثًا.ساو التّ الّطبقة ب

 

 (.41و 7ف  حالة عدـ وجود ذّرّية ترجل حّصتهـ إلو بيت العدؿ )سؤاؿ وجواب  .5
 

 عند وجود ذّرّية وغياب كّؿ طبقات الوّراث اهخريف أو  .6
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مػث اهخػر إلػو بيػت العػدؿ )سػؤاؿ وجػواب الثّ ّرّيػة و بعضهـ، يرجل ثمثا حصصهـ إلو الذّ 
7.) 
 

مػف طبقػات الػوّراث المػذكورة فػ  الكتػاب، يرجػل ثمثػا حصصػهـ إلػو عند عدـ وجود أّي  .7
خػػػوة وأخػػػوات المتػػػوّفو، وًاف لػػػـ يوجػػػدوا ترجػػػل حصصػػػهـ إلػػػو األعمػػػاـ واألخػػػواؿ إذّرّيػػػة 

والعّمات والخاالت، وًاف لـ يوجدوا فتلو ذّرّياتهـ مػف البنػيف والبنػات.  وفػ  كػّؿ األحػواؿ 
 يرجل الّثمث اهخر إلو بيت العدؿ.

 

 يترؾ المتوّفو ورثة ترجل الّتركة بكاممها لبيت العدؿ. إذا لـ .8

 

(.  34أمر حضرة بها  اهلل أاّل يرث غير البهائّ  والدي  وأقارب  البهائّييف )سؤاؿ وجواب  .9
لػػي الحػػاالت اّلتػػي يتػػوّلى حديػػد ال ينطبػػؽ إاّل  التّ اهلل أّف هػػذا ولػػّ  أمػػر وأوضػػح حضػػرة 

يوجػػب توزيػػا تركتػػه ط قػػًا ألحكػػاـ الكتػػاب  ليهػػا ال هػػالّي دوف أف يتػػرؾ وصػػّيةم ممػػا
األقدسم أّما ليما عدا ذلؾم لمم هالي مطمؽ الحّرّية ليوصي  ماله لمػف يعػاءم  غػّض 

 ]مترجـ[ . ظر عف دياّة الموصى لهم عمى عرط أف يترؾ وصّية ت ّيف رغ اتهالّّ 

 
  غير ن أو زوجأوالدف  كّؿ األحواؿ أف يترؾ ألقارب  و  وعمو ذلؾ يمكف لمبهائ ّ 

فصيؿ ف  أحكاـ المواريث التّ البهائّييف ما شا  مف ميراث باإليصا  لهـ.  ولمزيد مف 
 ص. –: أ 3خالصة األحكاـ واألوامر رابعًا: ج: بند انظر 
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 >21<  والميـ آءقوات مف كتاب الّداؿ عدد الرّ عدد الّعيف ولال آءقواف مف كتاب الهولال -39

تفصػػيؿ أحكػػاـ المواريػػث فيمػػا يتعمّػػؽ بحصػػص إخػػوة وأخػػوات  ُتزيػػد رسػػالة  سػػؤاؿ وجػػواب   
المتػػػػػوّفو.  فػػػػػاإلخوة واألخػػػػػوات ألب يرثػػػػػوف حّصػػػػػتهـ كاممػػػػػة.  أّمػػػػػا اإلخػػػػػوة واألخػػػػػوات ألـّ 

(، وال 6مث اهخػر إلػو بيػت العػدؿ )سػؤاؿ وجػواب الثّ فيحصموف عمو ثمث  حّصتهـ، ويرجل 
(.  إذ أّنهػػـ 53ّقا  )سػػؤاؿ وجػػواب يػػرث اإلخػػوة واألخػػوات ألـّ عنػػد وجػػود إخػػوة وأخػػوات أشػػ

 يرثوف حّصتهـ ف  ماؿ أبيهـ بطبيعة الحاؿ.

 

 >21<   ولممعّمميف -41
فػػؿ تربيػػة الطّ أبػػاف حضػػرة عبػػد البهػػا  فػػ  أحػػد ألواحػػ  أّف المعمّػػـ الّػػذي يقػػوـ عمػػو تربيػػة   

ّف ذلؾ هو  .  وأضاؼ أةيهب طفمه الحياة األ ديّ   اّلذي  األب الّروحاّيّ ة مثم  مثؿ  روحانيّ 
 ]مترجـ[  .أّف المعّمميف معدودوف ضمف الورّاث لي عريعة ا بب ف   السّ 

 
روط اّلت  يجب توّفرها ليرث المعمّػـ أو المعّممػة، وكػذلؾ األسػهـ الشّ وحّدد حضرة بها  اهلل 

 (.  33اّلت  تؤوؿ إلي  أو إليها. )سؤاؿ وجواب 
 

قػػرىصػػّا عػػف االب زدّػػا ضػػعؼ مػػا لهػػـ وّقصػػالّّػػا لّمػػا سػػمعّا ضػػجي  الػػّذّرّيات لػػي االا -41
 >21< 

سػػبؽ أف َحػػّددت أحكػػاـ المواريػػػث فػػ  شػػريعة حضػػرة البػػػاب نصػػيب ذّرّيػػة المتػػوّفو بتسػػػل 
 سهمًا.  ويقّؿ هذا المقدار  541حصص مقدارها 
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سػهمًا،  1181قمياًل عف ربل الّتركة، فضاعؼ حضرة بها  اهلل حّصة ذّرّية المتػوّفو وجعمهػا 
قػػدار الّزيػػادة مػػف حصػػص طبقػػات الػػوّراث األخػػرى.  وأوجػػز حضػػرت  مقصػػد هػػذن وأنقػػص م

 (5اهية المباركة وأثرها عمو توزيل اإلرث ف  رسالة  سؤاؿ وجواب .  )سؤاؿ وجواب 
 

 >21<   يت العدؿ -42

أمر حضرة بها  اهلل ف  الكتاب األقدس بت سيس كّؿ مف بيت العدؿ المحمّ  وبيػت العػدؿ   
يحّدد حضرت  أّيهما المقصود ف  كّؿ مّرة ورد فيها ذكر بيت العدؿ ف  الكتاب األعظـ، ولـ 

فكثيػػرًا مػػا اكتفػػو حضػػرت  باإلشػػارة إلػػو بيػػت العػػدؿ دوف تعيػػيف، تاركػػًا المجػػاؿ مفتوحػػًا فػػ  
 المستقبؿ لتحديد أّي مف بيوت العدؿ هو المقصود عند تطبيؽ أحكاـ الكتاب الخاّصة بهما.

 
لبها  ف  أحد ألواح  اّلت  ُتعّدد موارد الخزانة المحمّية حصص ولكف ذكر حضرة عبد ا

الوّراث المعدوميف، وبذلؾ يكوف بيت العدؿ المذكور ف  الكتاب بخصوص اإلرث هو بيت 
  .العدؿ المحمّ 

 

 >22<   واّلذي له ذّرّية ولـ يكف ما دوّها -43
والبعض عمو الّسوا  أوضح حضرة بها  اهلل أّف هذا الحكـ يسري عند عدـ وجود الكّؿ 

لعّد عدـ وجود أّي مف الورّاث اآلقريف يؤوؿ  م ا ّصي ه إلى الّذّرّية و م ه اآلقر إلى  
 (.7  )سؤاؿ وجواب  يت العدؿ
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 ّرّيػػة مػػف الػػّذكراف دوف االّػػاث والػػورّاثل سػػة المقصوصػػة لمذّ ار المسػػكوّة واال الػػدّ وجعمّػػا  -44
>25< 

د ألواحػ  أّف دار الّسػكنو واأللبسػة الخاّصػة اّلتػ  يتركهػا أوضح حضرة عبػد البهػا  فػ  أحػ  
كور مػػػف ذّرّيتػػػ ، ويرثهػػػا االبػػػف األرشػػػد، وًاف لػػػـ يوجػػػد المتػػػوّفو إذا كػػػاف رجػػػاًل تػػػؤوؿ إلػػػو الػػػذّ 

فاالبف اّلذي يمي ، وهكذا.  وبّيف أّف هذا الحكـ امتياز مقّرر لالبف البكر أقّرت  جميل الّشرائل 
كاّت لال ػف ال كػر لػي ا  ف  إيراف تفّضؿ بقولػ :  ّج  إلو أحد األحبّ الّسماوّية.  وف  لوح مو 

 ]مترجـ[  . ّوة كاّت ميرا ًا لهالّّ جميا الّعرالا اإللهّية امتيازات لوؽ العادةم حّتى 

  
يقابػػؿ هػػذن االمتيػػازات اّلتػػ  يتمتّػػل بهػػا االبػػف البكػػر واجبػػات تقػػل عمػػو عاتقػػ ، فهػػو مػػثاًل: 

عايػػػػة، لوجػػػػ  اهلل، وعػػػػدـ تجاهػػػػؿ احتياجػػػػات الػػػػوّراث والدتػػػػ  بالرّ ًا عػػػػف إحاطػػػػة مسػػػػئوؿ أدبّيػػػػ
 اهخريف.

 
كنو، أوضػح حضػػرة بهػا  اهلل األوجػػ  المختمفػة لهػػذا الحكػػـ، فعنػد وجػػود أكثػر مػػف دار لمسمػػ

.  أّمػا بػاق  المسػاكف فتقّسػـ مػل أمػواؿ الّتركػة بػيف أهّمّيػةتختّص الّذّرّية الّذكور ب كثرها قدرًا و 
(.  كما بّيف أيضًا أّن  عند عدـ وجػود ذّرّيػة ذكػور، يػؤوؿ ثمثػا دار 34وجواب الوّراث )سؤاؿ 

مث اهخر إلػو بيػت العػدؿ )سػؤاؿ الثّ الّسكنو واأللبسة الخاّصة بالمتوّفو إلو ذّرّيت  اإلناث، و 
(.  وأّمػػػػا إذا كانػػػػت المتوفّػػػػاة امػػػػرأة فػػػػتّف ألبسػػػػتها المسػػػػتعممة تػػػػؤوؿ إلػػػػو بناتهػػػػا 72وجػػػػواب 

ّمػػا ألبسػػتها غيػػر المسػػتعممة وغيرهػػا مػػف ممتمكػػات وجػػواهر فتقّسػػـ عمػػو ورثتهػػا، سػػاوي.  أالتّ ب
 (37وكذلؾ ألبستها المستعممة إف لـ يكف لها ابنة.  )سؤاؿ وجواب 

 
196 



 

 >26<  يهـوللؾ ير وف ما الاّياـ والده وله ذّرّية اّف اّلذي مات لي ا -45

ا االبنػػة اّلتػػ  ماتػػت أو أّمػػ .  أّمػػ هػػذا الحكػػـ ينطبػػؽ عمػػو االبػػف الّػػذي مػػات فػػ  حيػػاة أبيػػ 
حاؿ حياة أبويها وتركت ذّرّية، فتّف حّصتها تُقّسـ عمو الّطبقات الّسبل المحػّددة فػ  الكتػاب.

 (54)سؤاؿ وجواب  
 

 >27<    ميفالى الهـ  واّلذي ترؾ ذّرّية ضعالًا سّمموا ما -46

تضػػّمف أيضػػًا خصػػااًل مثػػؿ   لغػػًة معػػاف عػػّدة تّتصػػؿ أساسػػًا باألمانػػة، كمػػا تأمػػيفلكممػػة  
االئتماف، والوال ، والوفا ، واالستقامة، والعّفة، والّصدؽ، وغيرها.  وتعن  كمصػطمح قػانونّ  

 الحافظ لمماؿ، والّضامف، والولّ ، والوصّ ، والحارس، إلو غير ذلؾ.

 

وحمػؿ  سػ اب لمكفػف والػّدلفحّؽ ا  والّديوف لو تكوف عميػه وتجهيػز اال آءداكّؿ ذلؾ  عد  -47
 >28<  المّيت  العّزة واالعتزاز

لوّيػػة أدا  هػػذن االلتزامػػات فوضػػل فػػ  المرتبػػة األولػػو مصػػروفات أو رتّػػب حضػػرة بهػػا  اهلل 
الّشػرح فقػرة انظػر فف، يميهما سداد ديوف المتوّفو، ومػف بعػدها أدا  حقػوؽ اهلل.  )الدّ الجنازة و 

لػػّديوف يكػػػوف مػػػف سػػػائر أمػػػواؿ (.  وبػػػّيف حضػػػرت  أيضػػػًا أّف أدا  ا9( و)سػػؤاؿ وجػػػواب 125
)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ  كنو واأللبسة المخصوصة لممتوّفو.الّتركة فتف لـ تِؼ تؤخذ عندئذ مف دار السم 

 (81وجواب 
 

 >29<   آءّّه  دء  الطّ قؿ هذا لهو العمـ المكّوف اّلذي لف يتغّير ال  -48

ذلػؾ مػف قولػ :  وصؼ حضرة الباب ف  كتاب  البياف العربػّ   أحكػاـ المواريػث اّلتػ  سػّنها ب 
 مقزوف العمـ لي كتاب ا  لف يغّير 
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 .  كمػػا صػػّرح أيضػػًا بػػ ّف األعػػداد اّلتػػ  بموجبهػػا ُقّسػػمت المواريػػث اّتسػػمت برمػػوز ولػػف ي ػػّدؿ
 ُتِعيف عمو عرفاف مف يظهرن اهلل.

 
وهػو العػدد  .تسعة – وفقًا لمحساب األبجديّ  –يساوي حرؼ الّطا  المذكور ف  هذن اهية 

ؿ فػػ  تقسػػيـ المواريػػث وفقػػًا لشػػريعة حضػػرة البػػاب، حيػػث تخػػتّص الّذّرّيػػة بتسػػعة أسػػهـ.  األوّ 
  والمنػّون  هػاءلالسػـ األعظػـ   العدد تسعة ترجل لكون  معاداًل ف  الحسػاب األبجػديّ  أهّمّيةو 

 االسـ المقزوف الّظاهر الممتّاال  مف اهية المباركة بهذن العبارة الّرفيعة: التّ ب  ف  الجز  
 (33الّشرح فقرة انظر ) .المّيا

 

 >31< ف يجعموا ليها  يت العدؿاقد كتب ا  عمى كّؿ مديّة  -49

ًا، ّيػػػبيػػػوت العػػػدؿ هػػػ  هيئػػػات منتخبػػػة تعمػػػؿ لخدمػػػة المجتمػػػل عمػػػو ثالثػػػة مسػػػتويات: محمّ   
ووطنّيػػًا، وعالمّيػػًا.  أمػػر حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  الكتػػاب األقػػدس بت سػػيس بيػػت العػػدؿ األعظػػـ 

العػػدؿ المحّمّيػػة.  وأبػػاف حضػػرة عبػػد البهػػا  فػػ  ألػػواح الوصػػايا ضػػرورة ت سػػيس بيػػت  وبيػػوت
 انوّي )اإلقميمّ  أو الوطنّ ( وأوجز طريقة انتخاب بيت العدؿ األعظـ.الثّ العدؿ 

 
المقصود ف  اهية المنّون عنها أعالن هو بيت العػدؿ المحمّػ ، وهػ  هيئػة تُنتخػب فػ  كػّؿ   

اهلل ولّ  أمر يف البالغيف المقيميف في  تسعة نفوس أو أكثر.  وقد حّدد محّؿ يبم  عدد البهائيّ 
مؤّقتػػًا سػػّف البمػػوغ لهػػذا الغػػرض بواحػػد وعشػػريف عامػػًا، ولكنػػ  أفصػػح بػػ ّف تحديػػد سػػّف البمػػوغ 

 يمكف تغييرن مستقباًل بقرار بيت العدؿ األعظـ.
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ة والمركزّية، وقد أبػاف يّ افؿ الّروحانّية المحمّ ًا بالمحانوّية حاليّ الثّ ة و سّمو بيوت العدؿ المحّميّ وتُ 
 سمية مؤّقتة وأضاؼ قائاًل: التّ اهلل أّف هذن ولّ  أمر حضرة 

 
ـّ تقػديرهما عمػػى وجػه أكمػػؿم    يّمػا تػزداد أهػػداؼ الػّديف ال هػػالّي ومكاّتػه وضػوحًام ويػػت

".  ولػف يقتمػؼ ت العدؿ ي سُتعرؼ هذه الهيلات تدريجّيًا  اسمها الّدالـ الماللـ أال وهو 
لحسػػبم  ػؿ سػػيمكّها أيضػًا أف تضػػيؼ إلػػى  لّيػةرز المحالػؿ الّروحاّّيػػة الحامسػتق اًل طػػ

ات واالمتيػػازات اّلتػػي سيفرضػػها االعتػػراؼ ات والمسػػؤوليّ تمػػؾ الّصػػالحيّ  لّيػػةوظالفهػػا الحا
ّّ  ديف حضرة  هاء ا م ال  وصفه أحد الُُّّظـ الّديّيّ  مػا ة المعترؼ  ها لي العػالـ لقػطم وا 

 ]مترجـ[   .لدولة مستقّمة وذات سيادة  وصفه الّديف الّرسميّ 
 

 >31<   آءعدد ال ه -51

  يسػػاوي العػػدد تسػػعة وفقػػًا لمحسػػاب األبجػػدّي.  وقػػد تحػػّدد فػػ  الوقػػت الحاضػػر  هػػاءلفػػظ  
عدد األعضا  ف  كّؿ مف بيت العدؿ األعظـ والمحافؿ الّروحانّية المركزّية والمحّمّيػة بتسػعة 

 ة هذن الهيئات.وهو الحّد األدنو اّلذي قّررن حضرة بها  اهلل لعضويّ أعضا ، 
 

 >31<    مكافالّرحمف  يف اال آءمّاف يكوّوا ايّ غي لهـ  -51

 مطات المخّولة لبيت العدؿ األعظـ، والمحافؿ الّروحانّية السّ 
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ها، مبّينػػة فػػ   ثػػار ، ومسػػئولياتها، إلػػو جانػػب الّصػػفات المطموبػػة لعضػػويتّيػػةمّ المركزّيػػة والمح
اهلل، وشػػػرح بيػػػت العػػػدؿ ولػػػّ  أمػػػر حضػػػرة بهػػػا  اهلل وحضػػػرة عبػػػد البهػػػا ، ورسػػػائؿ حضػػػرة 

األعظػػـ.  أّمػػا الوظػػائؼ الّرئيسػػة لهػػذن الهيئػػات فقػػد حػػّددها دسػػتور بيػػت العػػدؿ األعظػػـ، كمػػا 
 ة.حّددتها دساتير المحافؿ الّروحانّية المركزّية والمحّميّ 

 

 >31<    الع اد ويعاوروا لي مصالر -52

أف ا  عمػو  سّف حضرة بهػا  اهلل المشػاورة ك حػد المبػادئ األساسػية لشػريعت ، وحػّث األحّبػ  
سػػراج الهػػدى الّػػذي يرعػػدهـ إلػػى   ووصػػؼ المشػػاورة ب ّنهػػا  يتعػػاوروا لػػي جميػػا األمػػور
 اهلل أّف المشػػاورة هػػ  إحػػدى القواعػػدولػػّ  أمػػر  .  وبػػّيف حضػػرة الّسػػ يؿم ويمػػّدهـ  المعرلػػة

 البهائّ . األساسّية لمّنظـ اإلداريّ 

 
( إحػػدى الطّػػرؽ 99وقػػد أوجػػز حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  رسػػالة  سػػؤاؿ وجػػواب  )سػػؤاؿ وجػػواب 

اإلجمػػػاع فػػػ  اّتخػػػاذ القػػػرارات، فػػػتف تعػػػّذر  أهّمّيػػػةاّلتػػػ  يمكػػػف بهػػػا إجػػػرا  المشػػػاورة، مؤّكػػػدًا 
ًا وجيػ  نػزؿ ردّ التّ ـ أّف هػذا ة.  وأوضح بيت العدؿ األعظػاإلجماع يكوف الّرأي عندئذ لأغمبيّ 

عاليـ البهائّية المتعّمقة بالمشػاورة قبػؿ ت سػيس المحافػؿ الّروحانّيػة، وأّكػد التّ عمو استفسار عف 
ال يمػػنعهـ مػػف  –االسػػتعانة بهػػا دائمػػًا  حّبػػا اّلتػػ  يمكػػف لأ –أّف ظهػػور المحافػػؿ الّروحانّيػػة 

صوص المشاورة.  فيمكنهـ اتّبػاع هػذن اتّباع الخطوات المذكورة ف  رسالة  سؤاؿ وجواب  بخ
 الخطوات عندما يتشاوروف ف  مشاكمهـ الّشخصّية إذا شا وا ذلؾ.
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 >31<    مكافكمؿ ما يمكف لي االاعّمروا  يوتًا   -53

دور العبػػادة البهائّيػػة هػػ  أمػػاكف مكّرسػػة لػػذكر اهلل، ويعتبػػر كػػّؿ منهػػا مركػػزًا لمجموعػػة مػػف   
باإلضػافة  –مشرؽ األذكار  اّلذي سيشمؿ عند اكتماؿ نمائػ  مسػتقباًل المنشآت يتكّوف منها  

ربوّيػػػػة التّ ة و ة واإلنسػػػػانيّ عػػػػّدة ممحقػػػػات مخّصصػػػػة لمخػػػػدمات االجتماعّيػػػػ –إلػػػػو دار العبػػػػادة 
سػػات لػػي مػػف أعظػػـ المؤسّ والعممّيػػة.  ويصػػؼ حضػػرة عبػػد البهػػا   مشػػرؽ األذكػػار  ب ّنػػ   

كامػؿ بػيف العبػادة والخدمػة التّ   يمثّػؿ بصػورة ممموسػة اهلل ب ّنػولػّ  أمػر  ، ويػرى حضػرة العالـ
فػػ  الػػّديف البهػػائّ .  ويتوقّػػل أف يقػػّدـ  مشػػػرؽ األذكػػار  فػػ  المسػػتقبؿ، عنػػد اكتمػػاؿ تحّققػػػ ، 

جدة لممّكو يفم والعوف لممعوزيفم والمأوى أل ّاء الّسػ يؿم والغػوث لمممهػوليفم والعمػـ الّّ  
 ّيد دور العبادة البهائّية مستقباًل ف  كّؿ قرية ومدينة.وستش  ]مترجـ[     .لغير المتعّمميف

 

 >32<    قد حكـ ا  لمف استطاع مّكـ حّ  ال يت -54

يسػػري هػػذا الحكػػـ عمػػو البيػػت المبػػارؾ لحضػػرة البػػاب فػػ  شػػيراز، وكػػذلؾ البيػػت األعظػػـ   
ْيف يكفػ  لمقيػاـ لحضرة بها  اهلل ف  بغداد.  وقد بّيف حضرة بها  اهلل أّف الحّج إلو أحػد البيتػ

(، وحػػّدد فػػ  لػػوحْيف منفصػػمْيف، 29و 25بالواجػػب المفػػروض فػػ  هػػذن اهيػػة )سػػؤاؿ وجػػواب 
(.  11ْيتػْيف المبػاركْيف، )سػؤاؿ وجػواب ُيعرفاف بسورة الحّج، مناسؾ خاّصة لمحػّج ألّي مػف البَ 

 ْيتْيف المباركْيف.ولهذا فتّف فريضة الحّج ليست مجّرد زيارة البَ 

 
  –ؿ الِقدـ عّيف حضرة عبد البها  مرقدن األطهر بعد صعود جما
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واجػب عمػى أي الّروضة المباركة ف   البهجة ، مكانًا لمّزيارة.  وأشار ف  أحػد ألواحػ  ب ّنػ :  
الّتر ػة المقّدسػة وال يػت المكػّرـ لػي العػراؽ وال يػت المعّظػـ لػي ... كّؿ الّّفػوس أف يػزوروا

... ، وال توجػد عّد االستطاعة واالقتدار وعػدـ المواّػا هذا واجب .  كما أوضح أّف  عيراز
 مناسؾ خاّصة لمّزيارة ف  الّروضة المباركة.

 

 >32<    عفا ا  عّهّف رحمة مف عّده آءدوف الّّس -55

فػػرض حضػػرة البػػاب فػػ  كتػػاب البيػػاف عمػػو أتباعػػ  حّجػػة واحػػدة لمػػف اسػػتطاع إلػػو ذلػػؾ 
لحػّج ليكفػيهّف وعثػا  الّسػفر.  وكػذلؾ أعفػاهّف حضػرة سبياًل.  ولكّنػ  أعفػو الّنسػا  مػف أدا  ا

بهػػا  اهلل مػػف هػػػذن الفريضػػة.  وأوضػػح بيػػػت العػػدؿ األعظػػـ أّف هػػػذا اإلعفػػا  لػػيس تحريمػػػًا، 
 سا  مطمؽ الحّرّية ف  أدا  الحّج إف شئف ذلؾ.ولمنّ 

 

 >33<   مورمر مف االااالعتغاؿ   -56

حضػػػرة بهػػػا  اهلل   ة حرفػػػة، وُيزّكػػػاولػػػز فُػػرض عمػػػو كػػػّؿ رجػػػؿ وامػػػرأة االشػػػتغاؿ بعمػػػؿ أو م  
 .  وف  رسالة ُكتبت وجعمّا اعتغالكـ  ها ّفس الع ادة   الحؽّ االشتغاؿ باألعماؿ بقول :  
لهػذا الحكػـ،  مّيػةالّروحانّيػة والعم هّمّيػةاهلل نجػد شػرحًا لأولػّ  أمػر بنا  عمو تعميمات حضرة 

 سير إجرائ : المتبادلة بيف الفرد والمجتمل لتي لّيةوالمسئو 
 

ليمػا يتعمّػػؽ  ػػأمر حضػرة  هػػاء ا   عػػأف اعػػتغاؿ المػؤمّيف  عمػػؿ أو حرلػػةم تؤّكػػد  ... 
 عاليـ اإللهّية هذا األمر تأكيدًا قاطعًام وعمى األقّص ما ّّص عميه التّ 
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الكتاب األقدس لي هذا القصوصم حيث لـ يترؾ مجااًل لمّريب أّّػه ال مكػاف لػي الّّظػاـ 
الجديد ألوللؾ المتكاسميف اّلذيف ال رغ ػة لهػـ لػي العمػؿ.  وّتيجػة لهػذا الم ػدأ العالمّي 

سػّوؿ لحسػبم  ػؿ يجػب محػوه محػوًا التّ يتفّضؿ حضرة  هاء ا   أّّه ال يّ غي الحّد مف 
 لّيةًا مػػف المجتمػػام ويقػػا عمػػى عػػاتؽ أوللػػؾ الّػػذيف يتولّػػوف عػػلوف المجتمػػا مسػػلو تاّمػػ

لػػة إحػػدى المهػػفم و اف مػػف الحصػػوؿ عمػػى مػػا يؤّهمػػه لمز تػػولير الفػػرص لكػػّؿ لػػرد ليػػتمكّ 
زمة الستغالؿ كفاءته ومهارتهم تحقيقًا لممّالا اّلتي تعود مف وكذلؾ تولير الوسالؿ الالّ 

استغالؿ هذه الكفاءة لي حّد ذاتهام ولتمكيّه مف كسب أس اب العيش.  وكّؿ لرد مهما 
أحػد األعمػاؿ أو المهػفم ألّف العمػؿم ات ممـز  أف يعتغؿ  كاف معاقًا أو محدود اإلمكاّيّ 

ـّ أداؤه  ػػروح القدمػػةم ولقػػًا ل ياّػػات حضػػرة  هػػاء ا م يكػػوف ّوعػػًا مػػف  قاّصػػة إذا تػػ
ّمػا هػو أمػر مهػـّ االعتغاؿ عمى المّالا المادّ  أهّمّيةالع ادة.  لال تقتصر   ّية لحسػبم وا 

ّّػه يقّر ّػا إلػى ا م ويمكّ  اّلتػي عّيّهػا لّػا لػي هػذه ّّػا مػف تفّهػـ الغايػة لي حػّد ذاتػهم أل
الحياة الػّدّيا.  وعمػى هػذا يكػوف واضػحًا أّف تػوارث ال ّػروة ال يعفػي اإلّسػاف مػف واجػب 

 ]مترجـ[  .اً العمؿ يوميّ 

  
 إذا لقد اإلّساف وصّرح حضرة عبد البها  ف  أحد ألواح :  
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غّيػػاء أو القػػدرة عمػػى كسػػب الػػّرزؽم أو أصػػا ه لقػػر مػػدقام أو أصػػ ر عػػاجزًام لعمػػى األ
والمقصود  الوكالء هػـ وكػالء الممّػةم ... ًا لمعيعتهالوكالء عّدلذ أف يرّت وا له رات ًا عهريّ 

 سّوؿ(التّ بخصوص  162أيضًا الّشرح فقرة انظر  . ]مترجـ[ )أي أعضاء  يت العدؿ
  

فػرض عمػو الػّزوج، كمػا يفػرض اؿ بخصػوص مػا إذا كػاف هػذا الحكػـ يوف  إجابة عػف سػؤ 
االشػتغاؿ لكسػب العػيش، أوضػح بيػت العػدؿ األعظػـ  –حّتو ولو كانت أّمًا  – عمو الّزوجة

تقضػ  بػ ف يشػتغموا بعمػؿ يفيػدهـ ويفيػد غيػرهـ، وأّف  حّبػا ب ّف توجيهات حضرة بهػا  اهلل لأ
أساسػػػػّية  أهّمّيػػػػة، وذو لّيةتػػػػدبير شػػػػئوف المنػػػػزؿ مػػػػف أكثػػػػر األعمػػػػاؿ شػػػػرفًا، وأعظمهػػػػا مسػػػػئو 

 لممجتمل.
 

ولّ  أمر د األفراد عف العمؿ بعد بموغهـ سّنًا معّينة، فقد شرح حضرة أّما بخصوص تقاع
أّف هذه مسألة عمى  يت العدؿ األعظـ أف يسّف اهلل ف  رسالة ُكتبت بناً  عمو تعميمات :  

م ألّف الكتاب األقدس لـ يتعّرض لهالها الّتعريا الالّ    . ]مترجـ[ـز
 

 >34<     بيادي لي الكتاقد حّرـ عميكـ تق يؿ اال -57

سػػادت فػػ  عػػدد مػػف األديػػاف الّسػػابقة، وكػػذلؾ فػػ  تقاليػػد بعػػض المجتمعػػات، عػػادة تقبيػػؿ 
أيػػػػادي رجػػػػاؿ الػػػػّديف والوجهػػػػا  تعبيػػػػرًا عػػػػف مشػػػػاعر االحتػػػػراـ لهػػػػـ، ودلػػػػياًل عمػػػػو االعتػػػػراؼ 
بسمطتهـ واإلذعاف لنفوذهـ.  ولكف حّرـ حضرة بها  اهلل تقبيػؿ األيػادي، وشػجب فػ  ألواحػ  

 قاليد مثؿ: الّسجود واالنحنا  أماـ التّ ًا مف العادات و أيضًا عدد
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الّشػرح انظػر )شخص  خر، واستنكر كّؿ سػموؾ يظهػر فيػ  اإلنسػاف ذلػياًل أمػاـ إنسػاف  خػر. 
 (58فقرة 

 

 >34<   حداف يستغفر عّد احد ليس ال -58

نبغػػ  بػػداًل مػػف حػػّرـ حضػػرة بهػػا  اهلل االعتػػراؼ بالخطايػػا وطمػػب الغفػػراف مػػف إنسػػاف  خػػر، وي  
م ػػؿ ن  وتعػػالو.  وذكػػر حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  لػػوح البشػػارات أّف  اذلػػؾ طمػػب المغفػػرة مػػف اهلل سػػبح

هذا االعتراؼ وطمػب المغفػرة أمػاـ إّسػاف آقػر يقػود إلػى المهاّػة والمذلّػةم وا  جػّؿ جاللػه ال 
  .  ]مترجـ[يحّب لع اده الذُّّؿ والهواف

 
الّتحػريـ فػ  إطػارن الّصػحيح فقػاؿ فػ  رسػالة ُكتبػت بنػا  عمػو اهلل هذا ولّ  أمر ووضل حضرة   

 تعميمات : 
ُحػّرـ عميّػا االعتػراؼ إلػى أّي إّسػافم كمػػا يفعػؿ الكا وليػؾ أمػاـ قساوسػة طػالفتهـ.  وُحػػّرـ  

ة.  أّمػا إذا أردّػا اإلقػرار عميّا أيضًا أف ّعترؼ عمًّا كما هو متّ ا لي  عض المػذاهب الّديّّيػ
طمػب الّصػفر عّمػا عف طيب قاطر  صد ور قطأ عفوّي مّّام أو  وجود عيب لي سموكّام ّو

 ]مترجـ[    . در مّّام لّحف أحرار لي ذلؾ
 

سػػػبة النّ حػػػريـ الّػػػذي نػػػّص عميػػػ  حضػػػرة بهػػػا  اهلل بالتّ أوضػػػح بيػػػت العػػػدؿ األعظػػـػ أيضػػػًا بػػػ ّف 
تحػت رعايػة الهيئػات  لالعتراؼ بالخطايػا ال يمنػل الفػرد مػف اإلقػرار بالخطػ  أثنػا  المشػاورة الػّدائرة

 البهائّية.  وال يمنل 
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 حريـ طمب الّنصح مف صديؽ حميـ، أو استشارة خبير متخّصص ف  أمر مف األمور.التّ هذا 
 

 >36<   مف الّّاس مف يقعد صّؼ الّّعاؿ طم ًا لصدر الجالؿ -59

اس.  وُيعتبػػر مػف تقاليػد الّشػرؽ القديمػة خمػػل األحذيػة والّنعػاؿ قبػؿ الػػّدخوؿ إلػو مجػامل الّنػ
ركػػف الغرفػػة البعيػػد عػػف المػػدخؿ هػػو صػػدر المكػػاف وموضػػل الّشػػرؼ الّػػذي يجمػػس فيػػ  أعمػػو 
الحاضػػريف مقامػػًا.  ويجمػػس اهخػػروف بترتيػػب تنػػازلّ  نحػػو بػػاب الغرفػػة حيػػث ُتركػػت الّنعػػاؿ 

 وهو مكاف جموس أقّؿ الحاضريف منزلة.
 

 >36<    ومّهـ مف يّدعي ال اطف و اطف ال اطف -61

هػػذن اهيػػة إلػػو مػػّدع  عمػػـ البػػاطف الّػػذيف يحجػػبهـ تمّسػػكهـ بهػػذا العمػػـ عػػف عرفػػاف  تشػػير
الّػػذيف اعتكفػػوا عمػػى  إفّ المظهػػر اإللهػػّ .  ووصػػفهـ حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  لػػوح  خػػر بقولػػ :  

 ]مترجـ[     .ًا مف ع دة األصّاـأوهامهـ وأسموها ال اطف أوللؾ حقّ 
 

حمّػه ا  لػه وحمػؿ الّرياضػات امّػا عػف ّفسػه مػا ر الهّػد و آلػكـ مف ع ػد اعتػزؿ لػي جز  -61
 >36<    والمعّقات

خالصة األحكاـ واألوامػر، انظر هذن اهيات ه  ف  تحريـ الّرهبنة والّرياضات الّشاقة.  )
إّف : ذ( وقد فّصؿ حضرة بهػا  اهلل هػذن األحكػاـ فػ  الكممػات الفردوسػّية بقولػ :  1رابعًا: د: 

 ة اقّ االّزواء والّرياضات العّ 
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 .  إلى ما هو س ب الّروح والّريحػاف ، وأهاب ب ول  األلباب أف ينظروا  ال تفوز  عّز الق وؿ
  أف لػػي كهػػوؼ الج ػػاؿ وتوّجػػه  عضػػهـ اآلقػػر إلػػى الق ػػور لػػي الّميػػاليوأمػر الّػػذيف سػػكنوا  

  لوح البشارات يتركوا ما عندهـ وأاّل يحرموا أنفسهـ عّما خمؽ اهلل لهـ مف نعـ الّدنيا.  أّما ف
فعمػػػو الػػػّرغـ مػػػف أّف حضػػػرة بهػػػا  اهلل كػػػّرـ أعمػػػاؿ الّرهبػػػاف والقّسيسػػػيف فتّنػػػ  حػػػّثهـ عمػػػو أف 

وأذّّػا  ، يقرجوا مػف االّػزواء إلػى سػعة الفضػاءم ويعػتغموا  مػا يػّفعهـ ويّتفػا  ػه الع ػاد 
    .ّي الّرليػازّوجم ليظهر مػّهـ مػف يػذكر ا  رّب مػا ُيػرى ومػا ال ُيػرى ورّب الكرسػالتّ الكّؿ  

 ]مترجـ[
 

 >37<    لؼ سّة كاممةاتماـ امرًا ق ؿ امف يّدعي  -62

ال ، ولػف يتحقّػؽ ذلػؾ قبػؿ ألػؼ التّػ تمتّد دورة حضػرة بهػا  اهلل إلػو ظهػور المظهػر اإللهػ ّ   
سنة كاممة عمو األقؿ.  وحّذر حضرة بها  اهلل تفسير هذن اهية بمػا يخػالؼ ظاهرهػا، وحػّدد 

كّؿ سّة مف هذه الّسّوات األلؼ تتأّلؼ مف ا ّي ععر عهرًا المباركة أّف:  ف  أحد ألواح  
ؿ لي ا ّزّ ؿ لي الفرقافم أو تسعة ععر عهرًام كّؿ عهر مّها تسعة ععر يومًا ممّ ا ّزّ ممّ 

 ]مترجـ[   .كتاب ال ياف

 
ّوؿ )أكتػوبر( مػف األ  بطهػراف فػ  تشػريف  اؿبدأت دورة حضرة بها  اهلل ف  سجف  سيان 

اريخ تبػػػدأ عػػػّدة األلػػػؼ عػػػاـ اّلتػػػ  يجػػػب انقضػػػاؤها قبػػػؿ مجػػػ   التّػػػ، ومػػػف هػػػذا ـ1852ـ عػػػا
 ال .التّ المظهر اإللهّ  

 
217 



 

اكـ  ه اهذا ما  -63  >37< ولى هذا المّظر المّير  رض الّسرّ اذ كّّا لى العراؽ ولى اق ّر

ة إلو مدينة   ه  إشار هذا المّظر المّير ، ه  إشارة إلو مدينة أدرنة، و أرض الّسرّ  
 . عّكا

  

ك ػػر مػػف اذا سػػما صػػوت الّّعػاؿ عػػف قمفػػه يػرى ّفسػػه او … مػف الّّػػاس مػػف غّرتػه العمػػـو -64
 >41<   ّمرود

مػػف تقاليػػد الّشػػرؽ أف ُيظهػػر أتبػػاع الػػّزعيـ الػػّدين  احتػػرامهـ لػػ  بالّسػػير عمػػو بعػػد خطػػوات 
 خمف .

 

 >41< ّمرود -65

مميف واليهػود الممػؾ الّػذي جػا ن إبػراهيـ عميػ    اّلذي تذكرن اهية هو ف  ُعرؼ المسػّمرود 
 الّسالـ، فعتا وأضحو رمزًا لمغرور والّتكّبر.

 

 >42<     غصافاال -66

جرة.  وقػد أطمػؽ حضػرة بهػػا  الّشػ  جمػل ُغْصػف لغػًة كػّؿ مػا انشػعب مػف أصػؿ األغصػاف   
تقتصػػر عمػػو    عمػػو سػػاللت  مػػف الػػّذكور.  ولهػػذا الّتعيػػيف  ثػػار هامػػة الاألغصػػافاهلل كممػػة  

( 145الّشػرح فقػرة انظر الّتصّرؼ ف  األوقاؼ فحسب بؿ تتعّدى ذلؾ إلو موضوع خالفت  )
وخالفة حضرة عبد البها .  وقد عّيف حضرة بها  اهلل ف   كتاب عهدي  ابن  البكر، حضرة 
 عبد البها ، ليكوف مركز العهد والميثاؽ، وليتوّلو رئاسة الّديف مف بعدن.  وعّيف حضرة عبػد

 البها  بدورن ف   ألواح الوصايا  
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 سبط  البكر، شوق  أفندي، ليحمؿ أعبا  والية أمر اهلل ورئاسة الّديف مف بعدن.

 
ال  قيػاـ التّػفآيات الكتاب األقػدس هػذن قػد دّبػرت سػمفًا أمػر الخالفػة ب غصػاف مختػاريف، وب

اهلل ولػّ  أمػر مت وفػاة حضػرة والية األمر، كما تنّب ت أيضًا باحتماؿ انقطاع ساللتهـ.  وعجّ 
بتحقيؽ هذن الّنبػو ة، حيػث انقطعػت سػاللة األغصػاف قبػؿ ت سػيس بيػت العػدؿ  ـ1957عاـ 

 (67الّشرح فقرة انظر األعظـ. )
 

 >42<   آءهؿ ال هالى اترجا  -67

توّقل حضرة بها  اهلل احتماؿ انقطاع تسمسؿ األغصاف قبؿ قياـ بيت العدؿ األعظـ ف مر 
  وقػد وردت عبػارة ترجا إلى أهؿ ال هاء... األوقاؼ المقتّصة لمقيراتلة ب ّف  ف  هذن الحا

  فػ  هػذا أهؿ ال هاء  ف  اهثار المباركة بمعاف متعّددة.  وقد وصؼ حضػرت   أهؿ ال هاء 
 ، اّلذيف ال يتكّمموف إاّل  عد إذّه وال يحكمػوف إاّل  مػا حكػـ ا  لػي هػذا المّػوحالمقاـ ب ّنهـ  

توّلو أيػادي أمػر اهلل شػئوف الػّديف البهػائّ  حتّػو  ـ1957اهلل عاـ ولّ  أمر ة حضرة وبعد وفا
 (183الّشرح فقرة انظر .    )ـ1963انتخاب بيت العدؿ األعظـ عاـ 

 

 >44<    سكـال تحمقوا رؤ  -68

اركػة ؽ الػرّأس، ومنػل حضػرة بهػا  اهلل ذلػؾ، ونسػخ بهػذن اهيػة المبتحّبذ بعػض التّقاليػد الّدينّيػة حْمػ
 الحكـ الّسابؽ ف  سورة الحّج 
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 (11اّلذي أمر الحاّج لمبيت المبارؾ بشيراز بحمؽ الرّأس. )سؤاؿ وجواب 
 

 >44< ذافف يتجاوز عف حّد االاوال يّ غي  -69

عمو عكػس  –اهلل أّف منل إطالة شعر الّرأس إلو ما بعد حّد اهذاف ولّ  أمر أباف حضرة 
بالّرجػػاؿ فقػػط.  ولكػػف تطبيػػؽ هػػذا الحكػػـ سػػيحتاج إلػػو تفصػػيؿ خػػاّص  –تحػػريـ حمػػؽ الػػّرأس 

 مف بيت العدؿ األعظـ.
 

 >45<والح س  يقد كتب عمى الّسارؽ الّّف -71

ذكر حضرة بهػا  اهلل أّف تقػدير العقوبػة بمػا يتناسػب مػل جسػامة الجريمػة هػ  مػف األمػور 
عقوبػػات الّسػػرقة  (.  وقػػد روعػػ  فػػ  تحديػػد49اّلتػػ  يخػػتّص بهػػا بيػػت العػػدؿ )سػػؤاؿ وجػػواب 

 ظروؼ ستسود المجتمل ف  المستقبؿ، وعندئذ يقـو بيت العدؿ األعظـ بتفصيمها وتطبيقها.
 

 >45<   الث لاجعموا لي ج يّه عالمة يعرؼ  ها للاّل تق مه مدف ا  وديارهال ّ ولي  -71

فاصيؿ التّ الغاية مف وضل العالمة عمو جبيف الّسارؽ ه  تحذير الّناس مف نزعات .  أّما 
المتعّمقػػػة بطبيعػػػة هػػػذن العالمػػػة وكيفّيػػػة وضػػػعها، ومػػػّدة حممهػػػا، وبػػػ ّي شػػػروط يمكػػػف إزالتهػػػا، 
وكػػذلؾ تحديػػد خطػػورة األنػػواع المختمفػػة لمّسػػرقة فقػػد تركهػػا حضػػرة بهػػا  اهلل ليبػػّت فيهػػا بيػػت 

 العدؿ األعظـ حينما يحيف الوقت لتطبيؽ هذا الحكـ.
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 >46<    هب والفّضة ال  أس عميهواّي الذّ اف يستعمؿ اراد امف  -72
سمح حضرة األعمو فػ  كتػاب البيػاف باسػتعماؿ أوانػ  الػّذهب والفّضػة، خالفػًا لممتّبػل فػ  

ّنة، ال القػػر ف الكػػريـ.  بهػػذن اهيػػة ثّبػػت جمػػاؿ الِقػػدـ مػػا حكػػـ بػػ  الّسػػنها عمػػاًل ب اإلسػػالـ بشػػ
 حضرة الباب.

 

 >46<   حافياديكـ لى الّصحاؼ والصّ اف تّغمس اّياكـ ا -73

اهلل أّف هذا الّنه  يخّص  غمس اليد ف  الّطعاـ ، حيث جرت العادة ولّ  أمر بّيف حضرة 
 الّطعاـ باليد مف صحف مشترؾ. اوؿف  أنحا  مختمفة مف العالـ بتن

 

 >46<  لى الّمطالةاقرب اقذوا ما يكوف  -74

الّمطافػػػة  أهّمّيػػػةإلػػػو  يػػػات الكتػػػاب األقػػػدس اّلتػػػ  يشػػػير فيهػػػا حضػػػرة بهػػػا  اهلل  أولػػػوهػػػذن 
والّنظافػػػة.  ولكممػػػة الّمطافػػػة لغػػػًة عػػػّدة معػػػاف منهػػػا المعنػػػوّي ومنهػػػا المػػػادّي.  فمػػػف معانيهػػػا 
األناقة، والّرقة، والّنظافػة، والكياسػة، واألدب، ودماثػة الُخمُػؽ، ورفاهػة الحػّس، وكػـر الّسػجّية، 

يحػّدد سػياؽ الكػالـ المعنػو المقصػود هذيب والّنقػا ، والّطهػارة.  و التّ كما تعن  أيضًا الّمباقة، و 
 ف  المواضل المختمفة مف الكتاب.

 

 >47<   مر عريؾ لى العصمة الك رىا االمليس لمط -75

ذكر حضرة بها  اهلل فػ  لػوح اإلشػراقات أّف المظػاهر اإللهّيػة يختّصػوف بالعصػمة الكبػرى   
المباركػة، وفػ  عػدـ  دوف غيرهـ.  ومف جممة ما ذكر حضرة عبد البها  ف  شرح هذن اهيػة

 انفكاؾ العصمة 
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 الذاتّية عف المظاهر الكّمّية قول :
لكّؿ ما يصدر عّهـ هو عيف الحقيقة ومطا ؽ لمواقػام وهػـ ليسػوا تحػت ظػّؿ الّعػريعة  

 ]مترجـ[  .الّسا قةم لكّؿ ما يصدر عّهـ هو قوؿ حّؽم وكّؿ ما ُيجروف هو عمؿ صدؽ
 

 >48<   ه و ّته  العمـ والقطّ ب تر ية ا ّاكتب عمى كّؿ  -76

لػػـ يكتػػِؼ حضػػرة عبػػد البهػػا  فػػ  ألواحػػ  بتوجيػػ  الّنظػػر إلػػو مسػػئولّية األبػػوْيف تجػػان تربيػػة   
 هما فحسب، بؿ حّدد بكّؿ وضوح أّف:أوالد

تر ية ال ّات وتعميمهّف أهـّ مف تر ية األ ّاء وتعميمهـم ألّف ال ّات سيص حَف يومًا   
 ]مترجـ[   .ّف المرّ يات األوليات لوطفاؿما أّمهاتم واألّمهات ه

 
ولذلؾ، إف استحاؿ عمو عائمة تعميـ كّؿ أطفالها، يمـز تفضػيؿ البنػات ألّف بفضػؿ أّمهػات 

 متعّممات تتحّقؽ فوائد المعرفة ف  المجتمل بسرعة ونجاح.
 

 >49< لى  يت العدؿاة مسّممة قد حكـ ا  لكّؿ زاٍف وزاّية دي -77

 زاٍف  و زانيػة  يصػدقاف، وفقػًا لمػدلولهما العػاـ، عمػو الجمػاع غيػر المشػروع  رغـ أّف لفظ ْ   
لتعريػؼ  36الّشػرح فقػرة انظػر بيف رجؿ وامرأة سوا  وقل مػف ُمْحصػنيف أو غيػر ُمْحصػنيف )

كممة الّزنا(، إاّل أّف حضرة عبد البها  تفّضػؿ فبػّيف أّف العقػاب المحػّدد فػ  هػذن اهيػة يخػّص 
 غير الُمْحصنيف، 
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أّمػػا الزّاّػػي المحصػػف والزّاّيػػة المحصػػّة ليرجػػا حكمهمػػا لتعػػريا  يػػت العػػدؿ وزاد قػػائاًل:  
 (.49أيضًا سؤاؿ وجواب انظر )  .األعظـ

  
وقػػػػػد أشػػػػػار حضػػػػػرة عبػػػػػد البهػػػػػا  فػػػػػ  أحػػػػػد ألواحػػػػػ  إلػػػػػو جانػػػػػب مػػػػػف العواقػػػػػب الّروحانّيػػػػػة 

مرتكػػب الفحعػػاء ة بقولػػ :  شػػّبث ب هػػداب العفّػػة والعصػػمالتّ واالجتماعّيػػة الّناجمػػة عػػف عػػدـ 
 ]مترجـ[    .مطرود ومردود عف  اب أحدّيته

 
كما أوضح حضػرت  أّف الغايػة مػف العقػاب المػذكور فػ  هػذن اهيػة هػو أف يّتضػح لمجميػل   

أّف ارتكػاب الّزنػػا فاحشػة فػػ  شػرع اهلل، وأّف الهػػدؼ األساسػػّ ، عنػد ثبػػوت هػذا الجػػـر وفػػرض 
شهير ف  حػّد التّ محقهـ الخزي والعار، كما أوضح أّف هذا الغرامة، هو فضح أمر المذنبيف لي

 ذات  أعظـ عقاب.
 

، ومف األرجح أف يكوف بيت العدؿ المشار إلي  ف  هذن اهية هو بيت العدؿ المحّم ّ 
 .المحّم ّ  المعروؼ حاليًا باسـ المحفؿ الّروحان ّ 

 

 >49<    آءالجز وهي تسعة م اقيؿ مف الّذهب واف عادا مرّة اقرى عودوا  ضعؼ  -78

 

  لغػػًة الِمْثػػؿ فػػ  الػػوزف، وقػػد أطمػػؽ فيمػػا بعػػد عمػػو وحػػدة لممػػوازيف اختمفػػت مػػف زمػػف إلػػو الم قػػاؿ   
قميدي لممثقػاؿ فػ  الّشػرؽ األوسػط أربعػة وعشػروف  ُنُخػد .  أّمػا التّ  خر، ومف بمد إلو  خر.  والوزف 

  كتػػػاب البيػػاف )سػػؤاؿ وجػػػواب المثقػػاؿ بالحسػػاب البهػػائّ  فيسػػػاوي تسػػعة عشػػر  ُنُخػػػد  كمػػا نػػزؿ فػػ
 (.  ووزف تسعة مثاقيؿ وفقًا لمحساب البهائّ  23
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 أونسة )أوقّية إنجميزّية(. 1715374جرامًا أو  327775يساوي 
 

وفيما يخّص عقوبة الّزنا لغير المحصنيف ف  حالة العود، تفّضؿ حضرة بهػا  اهلل وبػّيف صػراحة 
(، وهكػػذا تتضػػاعؼ هػػذن الغرامػػة 23ها )سػػؤاؿ وجػػواب أّف كػػّؿ غرامػػة الحقػػة تكػػوف ضػػعؼ سػػابقت

بػػػػالّتوال  الهندسػػػػّ .  وقػػػػد روعػػػػ  فػػػػ  فػػػػرض هػػػػذن الغرامػػػػة مراعػػػػاة ظػػػػروؼ ستسػػػػود المجتمػػػػل فػػػػ  
روؼ يقػـو بيػت العػدؿ األعظـػ بتفصػيؿ أحكامهػا ووضػعها موضػل الظّػالمستقبؿ، وعند تحّقؽ هػذن 

 التّنفيذ.
 

 >51<   ماتصوات والّّغاال آءصغااّّا حّممّا لكـ  -79

األّغاـ والموسيقى كاّت مف األمػور المذمومػة عّػد تفّضؿ حضرة عبد البها  وأبػاف أّف    
 ]مترجـ[  . عض ممؿ الّعرؽ

 
ورغػػػـ خمػػػّو القػػػر ف الكػػػريـ مػػػف نػػػّص صػػػريح بهػػػذا الّشػػػ ف، اعتبػػػرت بعػػػض فػػػرؽ المسػػػمميف   

اهخػر بشػ نها فػ   اإلنصات إلو األنغاـ والموسيقو غيػر مبػاح شػرعًا، بينمػا تسػامح الػبعض
 حدود معّينة ويشترطوف لذلؾ شروطًا خاّصة.

 
وفػػ  اهثػػار المباركػػة بيانػػات متعػػّددة فػػ  ذكػػر فوائػػد الموسػػيقو، فقػػد تفّضػػؿ حضػػرة عبػػد 

     .إّف لػػي الموسػػيقىم عزلػػًا كاّػػت أـ غّػػاًءم رزقػػًا روحاّّيػػًا لمقمػػوب واألرواحالبهػػا  مػػثاًل:  
 ]مترجـ[

 

 >52<   يا رجاؿ العدؿ -81

 اهلل ولّ  أمر واضح ف   ثار كّؿ مف حضرة عبد البها  وحضرة 
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ة ة بيػػت العػػدؿ األعظػػـ عمػػو الّرجػػاؿ فقػػط، فػػتّف االنتخػػاب لعضػػويّ أّنػػ  بينمػػا تقتصػػر عضػػويّ 
 –ة والمسػػػّماة اهف المحافػػػؿ الّروحانّيػػػة المركزّيػػػة والمحّمّيػػػ –ة ة والمحّمّيػػػانوّيػػػالثّ بيػػػوت العػػػدؿ 

 جاؿ والّنسا .متاح لكّؿ مف الرّ 
 

ة همػا وحكػـ الػّدّياف لكػّؿ مقػدار ديػحكامهما  ػاقتالؼ مقادير اّما الّعجاج والّضرب تقتمؼ ا -81
 >56<ة   معّيّ

بينمػػا أوضػػح حضػػرة بهػػا  اهلل تناسػػب الجػػزا  مػػل شػػّدة اإلصػػابة، إاّل أّنػػ  ال وجػػود لػػنّص 
فيرجػل تحديػد ذلػؾ إلػو بيػت  سػبة لػدرجات االعتػدا  المختمفػة. النّ يفّصؿ كيفّيػة تقػدير الّديػة ب

 العدؿ األعظـ.
 

 >57<   قد رقـ عميكـ الّضيالة لي كّؿ عهر مّرة واحدة -82

أضحو هػذا األمػر األسػاس الّػذي عميػ  تقػاـ الّضػيافات الّتسػل عشػرّية فػ  الػّديف البهػائّ .    
ة عشػر وقد حّث حضرة الباب أتباع  ف  كتاب  البياف العربّ   عمو االجتماع مّرة كػّؿ تسػع

يومػػًا لمّضػػيافة واأللفػػة.  وثّبػػت حضػػرة بهػػا  اهلل هػػذا الحكػػـ، وبػػّيف مػػا لهػػذن المناسػػبات مػػف 
 فضؿ ف  توطيد األلفة واالّتحاد.

  
تنظيـ هذن  أهّمّيةاهلل، تدريجّيًا عف ولّ  أمر وكشؼ حضرة عبد البها ، ومف بعدن حضرة 

نّية لهذا االجتماع وما يسودن مف خشػوع الّروحا هّمّيةالّضيافات.  ف ّكد حضرة عبد البها  األ
  الّطابل الّروحان ّ  أهّمّيةاهلل شرح ولّ  أمر هلل.  وعالوة عمو مواصمة حضرة 
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لمّضػػيافة الّتسػػل عشػػرّية، أبػػرز الجانػػب اإلداري لهػػذا االجتمػػاع، فػػنّظـ الّضػػيافة  واالجتمػػاع ّ 
بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ تبػػػادؿ األخبػػػار  شػػػاور حػػػوؿ شػػػئوف الجامعػػػة البهائّيػػػة،وخّصػػػص فيهػػػا فتػػػرة لمتّ 

 والمراسالت.
 

وفػ  رّد عمػػو سػؤاؿ بشػػ ف حتمّيػػة حكػـ الّضػػيافة، تفّضػؿ حضػػرة بهػػا  اهلل أّنػ  لػػيس فرضػػًا 
إّف االعتراؾ لػي اهلل ف  رسالة ُكتبت بتعميماتػ :  ولّ  أمر ( وأباف حضرة 48)سؤاؿ وجواب 

 غي لكّؿ مؤمف أف يعت ر حضوره جدًام ويّ الّضيالة الّتسا ععرّية ليس لرضًام ولكّه مهـّ 
 ]مترجـ[    .اً ًا وامتيازًا قاصّ الّضيالة واج ًا عقصيّ 

 

   مسػػكف لكػػـ ولػػو تجدوّػػه ميتػػاً الػػى الّصػػيد اذكػػروا ا  اذًا يحػػّؿ مػػا ارسػػمتـ الجػػوارح ااذا  -83
>61< 

 بهػػذا الحكػػـ خفّػػؼ حضػػرة بهػػا  اهلل كثيػػرًا مػػف قواعػػد وأحكػػاـ الّصػػيد المتّبعػػة فػػ  األديػػاف
الّسابقة.  وذكر حضرت  أّف هذا الحكـ يسري أيضًا عمو  الت الّصيد كالّسهاـ والبنادؽ ومػا 

  (24)سؤاؿ وجواب   شابهها، ولكف حّرـ أكؿ الّصيد إف وجد مّيتًا ف  المصائد والفخاخ.
 

 >61<   ف تسرلوا لى ذلؾاّياكـ ا -84

إلسػراؼ فيػ .  وسػيتوّلو بيػت العػدؿ أحّؿ حضرة بها  اهلل الّصيد، إاّل أّن  حّذر مػف مغّبػة ا
 األعظـ عندما يحيف الوقت المناسب تحديد اإلسراؼ ف  الّصيد.
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 >61<   مواؿ الّّاساًا لى ما قّدر لهـ حقّ  -85

أمر حضرة بها  اهلل أهػؿ البهػا  بتظهػار المػوّدة والمحّبػة ألهػؿ بيتػ ، ولكّنػ  لػـ يجعػؿ لهػـ 
لؼ المتّبػػل عنػػد الّشػػيعة حيػػث يحصػػؿ  الّسػػادة  مػػف سػػاللة ًا فػػ  أمػػواؿ الّنػػاس.  وهػػذا يخػػاحقّػػ

 الّرسوؿ عمو جز  مف عائدات بيت الماؿ.
 

 >62<  حرقوه ومف قتؿ ّفسًا عامدًا لاقتموه ادًا لحرؽ  يتًا متعمّ امف  -86

ل جػػػػواز تػػػنّص شػػػريعة حضػػػػرة بهػػػا  اهلل عمػػػػو عقوبػػػة اإلعػػػداـ لجػػػػرائـ القتػػػؿ والحػػػػرؽ، مػػػ  
 .(87الّشرح فقرة انظر ) ّبداستبدالها بالحبس المؤ 

 
إّف ال عػر لػيس لػه حػّؽ وبّيف حضرة عبد البها  ف  ألواح  الفرؽ بيف االنتقػاـ والعقػاب:    

وهػػدؼ العقػػاب لػػيس االنتقػػاـ، بػػؿ    .االّتقػػاـم ألّف االّتقػػاـ أمػػر م غػػوض مػػذمـو عّػػد ا 
جتماعّيػػة حػػّؽ الِقصػػاص.  وشػػرح حضػػرة عبػػد البهػػا  فػػ  كتػػاب المفاوضػػات بػػ ّف لمهيئػػة اال

، وغاية الِقصاص المنل والّردع.  الِقصاص مف المجـر
 

 اهلل ذلؾ ف  رسالة ُكتبت بتعميمات :ولّ  أمر وشرح حضرة   
قّرر حضرة  هاء ا  لي الكتػاب األقػدس اإلعػداـ عقا ػًا لمقتػؿ.  إاّل أّّػه أجػاز اسػت داؿ  

حكاـ عريعته.  وقد يتعّذر عمػى عقو ة اإلعداـ  الح س المؤّ د.  لالعقو تاف موالقتاف أل
ػا المحػدودة.  ولكػف ق ػوؿ  ال عض مّّا إدراؾ حكمة ذلػؾ عّػدما ال تتفػؽ مػا وجهػة ّظّر

 هذا الحكـ واجب إيماًّا  كماؿ حكمة حضرة  هاء ا  
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ّه اورحمتػػه وعدالتػػهم وأّّهػػا لقػػالص العػػالـ  أسػػره.  أال يسػػعّا اإليمػػاف  ػػأّف ا  سػػ ح
آلقػػرة أّي إّسػػاف أعػػدـ قطػػأم أضػػعالًا مضػػاعفة عوضػػًا عّمػػا وقػػا وتعػػالى سػػي يب لػػي ا

عميػػه مػػف الّظمػػـك ال يمكّّػػا رلػػض قػػاّوف ّػػاجا لمجػػّرد أّف لػػي  عػػض حػػاالت ّػػادرة قػػد 
 ]مترجـ[   .يتعّرض أحد األ رياء لمعقاب قطأ

 
لػػـ يحػػّدد حضػػرة بهػػا  اهلل تفاصػػيؿ عقوبػػة القتػػؿ والحػػرؽ، وهػػ  مػػف األحكػػاـ اّلتػػ  ُسػػّنت   

فاصػيؿ وغيرهػا مػف األمػور الفرعّيػة كػدرجات التّ ئـ ظروؼ المجتمل فػ  المسػتقبؿ، وهػذن لتال
ف ينبغػ  أف تعتبػر القاعػدة جػديرة باالعتبػار، وأّي العقػوبتي الجريمة، أو وجود ظروؼ مخّففة

روؼ الظّػػػفاصػػػيؿ ُتركػػػت ليبػػػّت فيهػػػا بيػػػت العػػػدؿ األعظػػػـ، عمػػػو ضػػػو  التّ العاّمػػػة، كػػػّؿ هػػػذن 
ت اّلذي يدخؿ في  هذا الُحكـ حّيز التّنفيذ.  وكذلؾ ُترؾ لبيت العدؿ األعظػـ الّسائدة ف  الوق

 ريقة اّلت  ستُنّفذ بها العقوبة.الطّ تعييف 
 

ـّ  أّمػػا فيمػػا يتعمّػػػؽ بجريمػػة الحػػرؽ، فػػػتّف تحديػػد العقوبػػة يتوقّػػػؼ عمػػو نػػوع  البيػػػت  الّػػذي تػػػ
ف مػػف حػػرؽ مخزنػػًا خاويػػًا، حرقػػ .  فمػػف الواضػػح أّف هنػػاؾ فرقػػًا عظيمػػًا فػػ  درجػػة الُجػػـر بػػي

 وبيف مف أضـر الّنار ف  مدرسة مميئة باألطفاؿ.
 

 >62<  ًا ال  أس عميكـ لى الكتاب  ديّ اف تحكموا لهما ح سًا او  -87

 اهلل رّدًا عمو سؤاؿ حوؿ هذن اهية ب ّن  ولّ  أمر تفّضؿ حضرة   
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إاّل أّنػػ  أجػػاز شػػرعًا اسػػتبدالها عمػػو الػػّرغـ مػػف أّف الكتػػاب األقػػدس قػػد ذكػػر عقوبػػة اإلعػػداـ 
ـّ  بعقوبػػة الّسػػػجف المؤّبػػػد، وبػػػذلؾ يمكػػف الّتخفيػػػؼ كثيػػػرًا مػػػف شػػّدة تمػػػؾ العقوبػػػة الّصػػػارمة.  ثػػػ

إّف حضرة  هاء ا  قد ترؾ لّػا القيػارم و ػذلؾ أطمػؽ لّػا حّرّيػة الّتقػدير أضاؼ إلو ذلؾ:  
 ]مترجـ[  .ضمف الحدود اّلتي ّّص عميها الكتاب

 
أّي تفصيؿ يبّيف كيفّية تنفيذ هذن األحكاـ يكوف لبيت العدؿ األعظػـ أف يسػّف ولعدـ وجود 

 ـز لذلؾ.مستقباًل الّتشريل الالّ 
 

 >63<    قد كتب ا  عميكـ الّّكاح  -88

ّّة الّّكػػاح وجعمهػػا حصػػًّا ذكػػر حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  أحػػد ألواحػػ  أّف اهلل تعػػالو     سػػّف ُسػػ
  .لمّّجاح والفالح

 
ة أحكاـ الكتاب األقدس وأوامرن  أحكاـ الّزواج وشروط  الواردة ف  الكتاب أوجزت  خالص

ص(  -: أ 1خالصة األحكاـ واألوامػر رابعػًا: ج: بنػدانظر األقدس ورسالة  سؤاؿ وجواب  )
( وفػػػ  أحكػػػاـ الِخطبػػػة )سػػػؤاؿ 92و 84و 51و 46و 13و 3كػػػذلؾ )سػػػؤاؿ وجػػػواب انظػػػر و 

( وفػ  حكػـ غيػاب 88و 87و 47و 39و 26و 12( وف  المهر )سػؤاؿ وجػواب 43وجواب 
(.  47و 12 ف  ظروؼ مختمفة أخرى )سؤاؿ وجواب( و 27و 4أحد الّزوجيف )سؤاؿ وجواب 

 (.99-89أيضًا الّشرح فقرة انظر )
 

   اسػتراحت ّفسػه وّفسػها آءمػاقتّػا  واحػدة مػف اال ّياكـ اف تجاوزوا عػف اال ّتػيف والّػذيا -89
>63< 

 قدس يوح  ظاهرًا بتباحة تعّدد رغـ أّف نّص الكتاب األ  
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الّزوجػػات، تفّضػػؿ حضػػرة بهػػا  اهلل بػػ ّف الّراحػػة والقناعػػة والّرضػػا تتحقّػػؽ فػػ  الػػّزواج بواحػػدة.  
   .احة واالطملّاف لّفسه ولعريؾ حياتهلجمب الرّ سع  اإلنسػاف   أهّمّيةوأّكد ف  مكاف  خر 

 ]مترجـ[

 
ضػػرة بهػػا  اهلل مبّينػػًا هيػػات الكتػػاب، أّف نػػّص وأوضػػح حضػػرة عبػػد البهػػا ، الّػػذي عّينػػ  ح  

الكتاب األقػدس فػ  الواقػل يػ مر باالكتفػا  بزوجػة واحػدة.  وشػرح ذلػؾ فػ  عػدد مػف ألواحػ ، 
 مف ذلؾ قول :

ّّها صّرحت  القّاعة  واحدة مّهام    اعممي أّف عريعة ا  ال تجّوز تعّدد الّزوجات أل
لػة  يّهمػا لػي جميػػا المراتػب واألحػواؿ.  لأّمػػا وَعػَرط الّزوجػة ال ّاّيػة  القسػػط والعدا

وتعميػؽ هػذا األمػر  عػيء  مف مف المستحيؿ والممتّعػات يف الّزوجتيالعدؿ والقسط 
ممتّا الوجودم دليؿ واضر عمى عػدـ جػوازه  وجػه مػف الوجػوهم لمػذلؾ ال يجػوز إاّل 

 ... امرأة واحدة لكّؿ إّساف
 

لػػػدى الجانػػػب األعظػػػـ مػػػف البشػػػرّية.  وقػػػد بػػػدأ تعػػػّدد الّزوجػػػات مػػػف أقػػػدـ األمػػػور المتّبعػػػة 
ّيد المسيح السّ اإلعداد لالكتفا  بزوجة واحدة ي خذ طريق  تدريجّيًا بفضؿ المظاهر اإللهّية.  ف

رسػوؿ  محّمػدوجػات، ولكّنػ  ألغػو الطّػالؽ إاّل فػ  حالػة الّزنػا.  وحػّدد الزّ مثاًل، لـ يحّرـ تعّدد 
تعػػّدد الّزوجػػات بشػػرط العػػدؿ، وعػػاد ف جػػاز الطّػػالؽ.   ط عػػدد الّزوجػػات ب ربعػػة ولكّنػػ  شػػر اهلل

أّمػػا حضػػرة بهػػا  اهلل الّػػذي نزلػػت تعاليمػػ  فػػ  بيئػػة إسػػالمّية، فقػػد شػػّرع مبػػدأ الػػّزواج بواحػػدة 
 تدريجّيًا وفقًا لمقتضيات الحكمة، 
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ف  وعماًل بمبدأ الكشؼ المتدّرج عف مقاصد شريعت .  وبما أّف حضرة بها  اهلل ترؾ أتباع  
ظػػّؿ مفّسػػر معصػػوـ ألحكػػاـ كتابػػ ، أتػػاح لحضػػرت  أف يبػػيح فػػ  الظّػػاهر الػػّزواج بػػاثنتْيف فػػ  
الكتػػاب األقػػدس، ولكػػف يقّيػػدن بشػػرط مّكػػف حضػػرة عبػػد البهػػا  فيمػػا بعػػد مػػف اإلفصػػاح عػػف 

 حقيقة مقصد هذا الحكـ وهو االكتفا  بزوجة واحدة.
 

 >63<   مف اّتقذ  كرًا لقدمته ال  أس عميه -91

جػػؿ أف يسػػتخدـ بكػػرًا لخدمتػػ .  ولػػـ يكػػف ذلػػؾ جػػائزًا مػػف قبػػؿ فػػ  ز حضػػرة بهػػا  اهلل لمرّ أجػػا
جػػؿ زواجػػ  عمػػو خادمتػػ .  ويؤّكػػد حضػػرة بهػػا  اهلل أّف عػػرؼ مػػذهب الّشػػيعة، مػػا لػػـ يعقػػد الرّ 

األعماؿ اّلتي يقـو  ها غيرها مف القدـ   المشار إليها ف  اهية المباركة تعنػ   لقدمتهكممة  
(.  فال حّؽ لممخدـو أف تكػوف لػ  أّيػة 31  )سؤاؿ وجواب ارًا وصغارًام لي مقا ؿ أجرعادةم ك 

متػػى أرادت الػػّزواج الحّرّيػػة لػػي اقتيػػار عالقػػة جنسػػّية مػػل خادمتػػ .  ولهػػذن الخادمػػة البكػػر  
 (.31)سؤاؿ وجواب  .   زوجها  ّفسهام ألف اقتّاء اإلماء حراـ

 

 >63<    ـ معيّاً ّفسكقذوه ال مري عميكـ اتّ اهذا مف  -91

واج فػػ  الكتػػاب األقػػدس، إاّل أّنػػ  بػػّيف أّنػػ  لػػيس فرضػػًا الزّ مػػل أّف حضػػرة بهػػا  اهلل أمػػر بػػ  
اهلل أيضػػػػًا فػػػػ  رسػػػػالة ُكتبػػػػت بنػػػػاً  عمػػػػو ولػػػػّ  أمػػػػر (.  وصػػػػّرح حضػػػػرة 46)سػػػػؤاؿ وجػػػػواب 

  ، وأّكد أّف:حاؿ مف األحواؿ إلزامّياً  إّف الّزواج ليس  أيّ تعميمات :  

 أف يقّرر ما إذا كاف  –لي ّهاية األمر  –سه لمفرد ّف  
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  .يرغب لي حياة عالمّيةم أو يريد أف يعيش أعز اً 
وعمػو هػػذا إذا اضػػطّر شػػخص لمترّيػػث زمنػػًا طػػوياًل قبػػؿ العثػػور عمػػو زوج، أو إذا اضػػطّر 

 .أف يبقو أعزبًا، فال يعن  ذلؾ أّن  لـ يحّقؽ الهدؼ مف حيات ، فهذا الهدؼ أساسًا روحان ّ 
 

 >65<     ويف ذف االاعّمقّاه   ...ّّاا -92

 اهلل هذا الّشرط ف  رسالة ُكتبت بناً  عمو تعميمات  جا  فيها:ولّ  أمر شرح حضرة   

ف لصػػّحة اّعقػػاد ة رضػػاء األحيػػاء مػػف أ ػوّي الّطػػرلياعػترط حضػػرة  هػػاء ا  صػراح 
يفم وسػواء غيػر  هػاليّ  يف أوواج ال هالّي.  ويسري هذا الّعرط سواء كاّوا  هػاليّ الزّ 

كػػـ كػػاّوا مطّمقػػيف مّػػذ زمػػفم أو غيػػر مطّمقػػيف.  لقػػد سػػّف حضػػرة  هػػاء ا  هػػذا الحُ 
المتػػيف ليوّطػػد ُ ّيػػة المجتمػػام وُيقػػّوي أواصػػر العالمػػةم وي عػػث لػػي ّفػػوس األ ّػػاء 
االحتراـ واالعتراؼ  الجميؿ ألوللؾ اّلذيف جػاءوا  هػـ إلػى الحيػاةم وأطمقػوا أرواحهػـ 

 ]مترجـ[  .ها األ دّية ّحو  ارلهالي ِرحمت
 

 >66<   مهار االاّل ا ال يحّقؽ الّصهار -93

خالصػػػة األحكػػػاـ انظػػػر أوجػػػزت  خالصػػػة أحكػػػاـ الكتػػػاب األقػػػدس وأوامػػػرن  أحكػػػاـ المهػػػر )  
 : ي( وأصولها ف  كتاب البياف.1واألوامر رابعًا: ج: 

 
 الّذهب يدفل العريس المهر لمعروس وقدرن تسعة عشر مثقااًل مف   
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(.  وًاف تعػّذر عمػو الػّزوج 94الّشػرح فقػرة انظػر ألهؿ المدف، ومثمهػا مػف الفّضػة ألهػؿ القػرى )
ًا فػػػ  مجمػػػس العقػػػد. دفػػػل المهػػػر كػػػاماًل وقػػػت القػػػراف، جػػػاز لػػػ  أف يسػػػّمـ العػػػروس التزامػػػًا سػػػنديّ 

 (39 )سؤاؿ وجواب
 

ُظـ القديمػػة لت خػػذ تّقاليػد والػػنم ثيػر مػػف المفػػاهيـ واللقػد أعػػاد حضػػرة بهػا  اهلل تحديػػد مضػػموف ك
قػػديـ جػدًا ُعػػرؼ فػ  بيئػػات كثيػػرة  معنػًو جديػػدًا، مػف ذلػػؾ مفهػػـو المهػر.  فػػالمهر نظػاـ تقميػػديّ 

وأخذ صورًا مختمفة.  فف  بعض البالد يدفل والدا العروس المهر إلػو الػّزوج، وفػ  بػالد أخػرى 
 بػػ جر العػػروس .  وفػػ  كػػال  حاً يػػدفل الػػّزوج المهػػر إلػػو أبػػوّي العػػروس، وُيعػػرؼ المهػػر اصػػطال

ف يكػػوف مقػػدار المهػػر باهظػػًا.  أّمػػا مػػا سػػّن  حضػػرة بهػػا  اهلل فُيزيػػؿ كػػّؿ هػػذا االخػػتالؼ، الحػػالي
ة، ذات قيمة مادّية محدودة، ُيقّدمها العػريس إلػو ويحّوؿ المهر إلو ش   رمزّي يتمّثؿ ف  هديّ 

 عروس .
 

 >66<   ريز ولمقرى مف الفّضة االقد قّدر لممدف تسعة ععر م قااًل مف الّذهب  -94

، ال العروس.لمّزوجبّيف حضرة بها  اهلل أّف الِعبرة ف  تحديد المهر ه  بالموطف الّدائـ 
 (88و 87)سؤاؿ وجواب  
 

واّلذي اقتّا  الّدرجة … ف يتجاوز عف قمسة وتسعيف م قاالً اراد الّزيادة حّرـ عميه اومف  -95
 >66<    ولى قير له لى الكتاب اال 

 رّد حضرة بها  اهلل عمو استفسار بخصوص المهر فتفّضؿ:

 ما ّّزؿ لي ال ياف  قصوص المهر ُمجرى وُممضى.     
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ولكف ما جاء ذكره لي الكتاب األقدس هػو الّدرجػة األولػىم أي تسػعة ععػر م قػااًل مػف 
رلػػاف.  الفّضػػةم وهػػو مػػا حػػّدده ال يػػاف ألهػػؿ القػػرى.  وهػػذا أحػػّب إلػػى ا  إف ق مػػه الطّ 

القصد هو راحة الكّؿم وُوصمة واّتحاد الّّاس.  لذام كّمما ك رت المداراة لي هػذه األمػور 
عمػى أهػؿ ال هػاء أف يعػامموا ويعاعػروا  عضػهـ الػ عض  كػّؿ محّ ػة ... كاف ذلؾ أحسف

 ]مترجـ[  .وصفاء.  ويوّجهوا تفكيرهـ لما يحّقؽ ّفا العمـو قاّصة أحّ اء ا 
 

 د البها  بعض قواعد تحديد المهر بقول :ولّخص حضرة عب  
 
ألهؿ المدف أف يدلعوا المهر  الّذهبم وألهؿ القرى أف يدلعوه  الفّضة.  والقػدر يتوقّػؼ  

ف كػػاف متواضػػا الحػػاؿ يػػدلا ،  واحػػد عمػػى مقػػدرة الػػّزوجم إف كػػاف لقيػػرًا يػػدلا مقػػدار  وا 
ف كاف مقتدرًا ل ال ة أضعاؼ  ، واحد  ضعؼ ف كػاف ، واحػد وا  موسػرًا لأر عػة أضػعاؼ  وا 

ف كػػاف والػػر ال ّػػراء لقمسػػة أضػػعاؼ  ، واحػػد  األمػػر لػػي الحقيقػػة مّػػوط  مػػا  .  واحػػد وا 
 ]مترجـ[     .يّتفؽ عميه الّزوج والّزوجة واأل وافم كّؿ ما ُيّتفؽ عميه يجب إجراؤه
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 وحدة الوزف وه  تساوي تسعة عشر مثقااًل. المقصود باالصطالح  واحد  هو  



 

الحكػـ إلػو فػ  المّػوح ذاتػ  أف يرجعػوا بشػ ف تنفيػذ هػذا  حّبػا وأوصو حضرة عبد البهػا  األ  
تمؾ الهيلة مّوط  ها تّفيذ األحكاـم  إفّ الّشارع وهو بيت العدؿ األعظـ.  وأضاؼ مؤّكدًا:  

 ]مترجـ[    .ا لـ يرد ذكره لي كتاب ا وتقـو  سّف ما يمـز ممّ 
 

    راداّيػة مػّدة اف يجعػؿ ميقاتػًا لصػاح ته لػى اراد القػروج مػف وطّػه اقد كتب ا  لكّؿ ع ػد  -96
>67< 

مػل عممػ   –ف حضرة بها  اهلل أّن  إذا رحؿ الّزوج دوف أف يحّدد لزوجت  موعدًا لعودتػ  أبا
ـّ انقطعت أخبارن وفقد كّؿ أثر ل ، حّؽ لزوجتػ  بعػد ترّبصػها عامػًا  –بحكـ الكتاب األقدس  ث

كاماًل أف تتزّوج بآخر.  أّما إذا لـ يكف الّزوج عمو عمـ بحكـ الكتاب، كاف عمػو الّزوجػة أف 
 (.4)سؤاؿ وجواب  ت تيها أخبارن ر حّتوتصب

 

 كمالهػػػا ال  ػػػأس عميهػػػا لػػػي اقتيػػػار الػػػّزوج اعػػػهر معػػػدودات و عػػػد المهػػػا تػػػرّ ص تسػػػعة  -97
 >67< 

إذا تخمّػػؼ الػػّزوج عػػف الموعػػد الّػػذي حػػّددن لرجوعػػ  ولػػـ يخبػػر زوجتػػ  بتػػ خيرن، كػػاف عمػػو   
أف تختػػار لنفسػػها زوجػػًا  زوجتػػ  أف تصػػبر تسػػعة شػػهور، وبعػػد انقضػػائها تكػػوف فػػ  ِحػػؿٍّ مػػف

بخصػػػػػوص  147الّشػػػػػرح فقػػػػػرة انظػػػػػر )  خر، وًاف كاف مف األفضؿ أف تصبر مّدة أطوؿ.
 التّقويـ البهائّ (

 
وقػػد ذكػػر حضػػرة بهػػا  اهلل أّنػػ  إذا بمػػ  الّزوجػػة، فػػ  أثنػػا  انتظارهػػا، خبػػر مػػوت زوجهػػا أو 

  شهور قتم ، حّؽ لها الّزواج بعد انقضا  تسعة
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أّف اّتظػػار الّزوجػػة (.  وقػػد شػػرح حضػػرة عبػػد البهػػا  فػػ  أحػػد ألواحػػ :  27)سػػؤاؿ وجػػواب 
تسعة أعهر  عد وصوؿ ق ر قتػؿ زوجهػا أو ولاتػه يتعمّػؽ  ػالّزوج الغالػب عّػد موتػهم وال 

 ]مترجـ[     .يّط ؽ هذا الحكـ إذا مات الّزوج لي داره
 

 >67<   ف تأقذ المعروؼالها  -98

 (4)سؤاؿ وجواب    ف  هذا المقاـ، باالصطبار.عروؼالمحّدد حضرة بها  اهلل لفظة  
 

 >67<   العدليف -99

 ، ولػػيس  حسػػف الّصػػيت  ػػيف الع ػػادمػػف يّتصػػؼ   ؿدأّف الّشػػاهد العػػ أبػػاف حضػػرة بهػػا  اهلل
   .عػػهادة ع ػػاد ا  مػػف أّي حػػزب كػػاّوا مق ولػػة لػػدى العػػرششػػرطًا أف يكػػوف بهائيػػًا ألّف  

 (.79)سؤاؿ وجواب 
 

 >68<   ف يص ر سّة كاممةاف يطّمقها وله او كره ليس له ا يّهما كدورة  ف حدثاو  -111

الطّػػػػالؽ فػػػػ  الػػػػّديف البهػػػػائّ  مػػػػذموـ ذّمػػػػًا عظيمػػػػًا.  ولكػػػػف إف حػػػػدثت كػػػػدورة أو كػػػػرن بػػػػيف   
ن أوالدالػػػّزوجيف يجػػػوز الطّػػػالؽ بعػػػد االصػػػطبار سػػػنة كاممػػػة، يمتػػػـز الػػػّزوج فػػػ  أثنائهػػػا بنفقػػػة 

ولػّ  أمػر يسػعيا طوالهػا لتسػوية الخػالؼ بينهمػا.  وذكػر حضػرة ف أف وزوجت ، وعمو الّطرفي
ف أّف هّػػاؾ عػػعر أّي الّطػػرلياهلل بػػ ّف لكػػّؿ مػػف الػػّزوج والّزوجػػة حػػّؽ طمػػب الطّػػالؽ إذا مػػا  

 ]مترجـ[    .ضرورة قصوى لذلؾ
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حضػػػػرة بهػػػػا  اهلل فػػػػ  رسػػػػالة  سػػػػؤاؿ وجػػػػواب  عػػػػددًا مػػػػف القضػػػػايا المتعّمقػػػػة بسػػػػنة  اوؿتنػػػػ  
(، 41و 19(، وتحديػػػػد بػػػػػدايتها )سػػػػؤاؿ وجػػػػػواب 12ار، وًاجرائهػػػػا )سػػػػػؤاؿ وجػػػػواب االصػػػػطب

(، ودور كػػّؿ مػف الّشػػهود وبيػت العػػدؿ المحمّػػ  38وشػروط الّتراضػػ  أثنا هػا )سػػؤاؿ وجػواب 
(.  وفيما يتعّمؽ بالّشهود فقد وّضح بيت العدؿ األعظـ أّف المحافؿ 98و 73)سؤاؿ وجواب 

 الوقت الحاضر بدور الّشهود ف  قضايا الّطالؽ. ة تقـو ف الّروحانّية المحّميّ 
 

انظػػػر وقػػػد أوجػػػزت  خالصػػػة أحكػػػاـ الكتػػػاب األقػػػدس وأوامػػػرن  تفاصػػػيؿ أحكػػػاـ الطّػػػالؽ. )
 ط(-: أ2كاـ واألوامر رابعًا: ج: بندخالصة األح

 

 >68<   قد ّهاكـ ا  عّما عممتـ  عد طمقات  مث -111

الّشػػريعة اإلسػػالمّية المنػػّزؿ فػػ  القػػر ف الكػػريـ  تشػػير هػػذن اهيػػة الكريمػػة إلػػو أحػػد أحكػػاـ   
ـّ  لمػػّزوجويقضػػ  ب ّنػػ  فػػ  ظػػروؼ معّينػػة ال يمكػػف  أف يػػرّد مطّمقتػػ  إاّل إذا تزّوجػػت بػػآخر ثػػ

 (31)سؤاؿ وجواب  ُطّمقت من .  وهذا هو العمؿ اّلذي نهو عن  حضرة بها  اهلل.
 

مػػا لػػـ  ءعػػهر  ػػالموّدة والّرضػػآ والّػػذي طمّػػؽ لػػه االقتيػػار لػػي الّرجػػوع  عػػد اّقضػػآء كػػؿّ  -112
 >68<    مر م يفا عد اّل ا ...تستحصف

اّقضػاء كػّؿ اهلل فػ  رسػالة ُكتبػت بنػاً  عمػو تعميماتػ  بػ ّف عبػارة  ولػّ  أمػر ذكر حضػرة   
ًا، وأّف مػػف الممكػػف لممطّمقػػيف أف يجػػّددا رابطتهمػػا بػػزواج جديػػد   ال تعنػػ  تحديػػدًا زمنّيػػعػػهر

 يكوف أحدهما قد ارتبط بزواج  خر.ف  أّي وقت، شريطة أاّل 
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 >74<   الّّطفة  آءقد حكـ ا   الّطهارة عمى م -113

ة اعتقػػاد يعتبػػر مػػا  الّنطفػػة نجسػػًا.  وقػػد ألغػػو حضػػرة سػاد فػػ  عػػدد مػػف المػػذاهب الّدينّيػػ  
 (116الّشرح فقرة انظر ) بها  اهلل هذا المفهوـ. 

 

 >74<   ح ؿ الّمطالة  تمّسكوا -114

زيػه والّتقػديس والّّظالػة والّمطالػة هػي حضرة عبد البها  ف  ش ف الّمطافة:   ذكر  إّف التّّ
ـّ قػػاؿ:     .سػػ اب عمػػّو العػػالـ اإلّسػػاّّي وترقّػػي حقػػالؽ اإلمكػػافأمػػف  مػػا أّف الّّظالػػة ثػػ

]متػػػرجـ[   .اتالّظػػػاهرة أمػػػر يتعمّػػػؽ  الجسػػػدم إاّل أّف لهػػػا تػػػأ يرًا عػػػديدًا عمػػػى الّروحاّّيػػػ

 (74الّشرح فقرة  أيضاً انظر ) 
 

 >74<    طّهروا كّؿ مكروه  المآء اّلذي لـ يتغّير  ال ّمث -115

تشػػير كممػػة  الػػّثالث  إلػػو خػػواص المػػا ، وهػػ  المّػػوف والّطعػـػ والّرائحػػة.  وقػػد زاد حضػػرة بهػػا   
)سػؤاؿ     ومتػو يكػوف المسػتعمؿ منػ  غيػر صػالح لالغتسػاؿال كراهلل ف  بياف أوصاؼ المػا   

 .(91وجواب 
 

 >75<   قرىارلا ا  حكـ دوف الّطهارة عف كّؿ االعيآء وعف ممؿ  -116

ألغػػو حضػػرة بهػػا  اهلل فكػػرة الّنجاسػػة المقترنػػة بػػبعض األفػػراد واألشػػيا ، وهػػ  فكػػرة كانػػت  
ة ومجتمعات قبمّية قديمػة، إذ أعمػف حضػرت  أّف بظهػورن المبػارؾ ت خذ بها عّدة طوائؼ دينيّ 

 .(113و 21و 12أيضًا الّشرح فقرة انظر )    .حر الّطهارةقد اّغمست األعياء لي   
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 >75<  ّوؿ الّرضواف ا -117

جيبّيػػة  النّ تشػػير هػػذن اهيػػة المباركػػة إلػػو وصػػوؿ حضػػرة بهػػا  اهلل وأصػػحاب  إلػػو حديقػػة   
بػػالقرب مػػف مدينػػة بغػػداد، اّلتػػ  أطمػػؽ عميهػػا البهػػائّيوف فيمػػا بعػػد اسػػـ  حديقػػة الّرضػػػواف .  

 ـ1863وؿ حضرت  إلو هذن الحديقة ف  اليوـ الحادي والّثالثيف بعد نيروز عاـ وكاف وص
بريؿ( مف ذلؾ العاـ، وهو ابتدا  الفتػرة اّلتػ  أعمػف فيهػا حضػرة بهػا  إأي ف  شهر نيساف )

نوي  إلو تمؾ الفترة ف  أحػد ألواحػ : التّ اهلل بعثت  المباركة عمو أصحاب .  تفّضؿ حضرت  ب
مقػاـ ليػػه تجمّػى  اسػػـ  .  ووصػؼ حديقػة الّرضػواف ب ّنهػػا  رح األعظػػـلفػليهػا ظهػػر ا أّيػاـ 

 .  ومكػػث حضػػرت  فػػ  هػػذن الحديقػػة اثنػػ  عشػػر يومػػًا قبػػؿ الػػّرحمف عمػػى مػػف لػػي اإلمكػػاف
حيؿ إلػو  اسػتنبوؿ  )اهسػتانة( اّلتػ  نفػ  إليهػا بعػد ذلػؾ.  وُيحتفػؿ سػنويًا بهػذن المناسػبة الرّ 

اهلل ب ّنػػ  ولػػّ  أمػػر عشػػر يومػػًا، والّػػذي وصػػف  حضػػرة  فػػ  عيػػد الّرضػػواف الّػػذي يػػدوـ اثنػػ 
 (141و 138الّشرح فقرة انظر )  .أعظـ األعياد ال هالّية وأقدسها 
 

 >77<  ال ياف  -118

ـّ الكتاب لدورة حضرة الب    ف: اب ومخزف أحكام  وأوامرن فػ  قسػميأنزؿ كتاب البياف وهو أ
مػػف شػريعت ، و البيػػاف العربػّ   وهػػو مشػاب  لػػ   البيػاف الفارسػّ   ويحتػػوي عمػو الجػػز  األكبػر 

اهلل فػػ  كتػػاب القػػرف ولػػّ  أمػػر فػػ  محتػػوان ولكّنػػ  أكثػػر اختصػػارًا.  وعنػػدما وصػػؼ حضػػرة 
عميػػه ق ػػؿ أف  يجػػب أف ُيعت ػػر تمجيػػدًا لمموعػػود و ّػػاءً البػػديل  البيػػاف الفارسػػّ   ذكػػر أّنػػ :  

 يكوف أحكامًا وتكاليؼ أريد 
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 ]مترجـ[   .المة تستهدي  ها األجياؿ القادمة ها أف تكوف قواعد د

 
لقػػد ُّسػل ال يػاف  ّػػزوؿ الكتػاب األقػدس ليمػػا عػدا األحكػػاـ وكتػب حضػرة عبػد البهػا :   

 ]مترجـ[    .اّلتي  ّ تها الكتاب األقدس وصّرح  ذكرها
 

 >77<  محو الكتب  -119

م روح ما سواه لػداهم عّرع حضرة الم ّعرذكر حضرة بها  اهلل ف  لوح اإلشراقات:  ...  
أحكامًا ولكّّه عّمقها  ق ػوؿ مػف يظهػره ا .  لػذا أجػرى هػذا المظمػـو  عضػها وُّّزلػت لػي 

 ]مترجـ[    .الكتاب األقدس  ع ارات أقرى وتوّقفّا لي ال عض

 
فػػرض كتػػاب البيػػاف عمػػو أتبػػاع حضػػرة البػػاب محػػو الكتػػب إاّل مػػا كػػاف منهػػا فػػ  إثبػػات   

 ف نسخ حضرة بها  اهلل هذا الحكـ.أمر اهلل وشريعت ، ولك
 

اهلل ولػػّ  أمػػر وتعقيبػًا عمػػو طبيعػػة أحكػاـ  البيػػاف  ومػػا اّتسػػمت بػ  مػػف شػػّدة، بػّيف حضػػرة   
 ف  رسالة ُكتبت بناً  عمو تعميمات :

 
دراكهػػا حػػّؽ اإلدراؾ   إّف لهػػـ األحكػػاـ واألوامػػر المتعػػّددة اّلتػػي أّزلهػػا حضػػرة ال ػػاب وا 

عمػػى ضػػوء الّتصػػريحات اّلتػػي تفّضػػؿ  هػػا هػػو ّفسػػه لػػي  يكػػوف ميسػػورًا إذا اعت ػػرت
 إظهار حقيقة دورته وأهدالها وقصالصها.  والواضر مف هذه الّتصريحاتم أّف 
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ةم ولهػذا كػاف ة لحسب  ؿ  ورة اجتماعيّ ة لـ تكف لي جوهرها ّهضة ديّيّ الّدورة ال ا يّ 
قػػرة  إصػػالحات أصػػمّية ًا أف تكػػوف قصػػيرة األمػػدم ولكػػف مميلػػة  المآسػػيم وزاضػػروريّ 

دا ير الحاسمة اّلتي اّتقذها حضرة ال اب وأصحا ه كػاف هػدلها التّ واسعة الّّطاؽ.  إّف 
تقويض أصوؿ معتقدات وأعراؼ حػزب الّعػيعةم ممّهػدة  ػذلؾ الّطريػؽ لمجػيء حضػرة 
 هاء ا .  ورغ ة لي إ  ات استقالؿ دورته الجديدةم وتهيلة المجاؿ لمّظهور المرتقب 

ف  هاء ا م كاف عمى حضػرة ال ػاب أف يسػّف األحكػاـ المتعػّددةم حتّػى لحضرة كػاف  وا 
معظمها قد  قي دوف تط يؽ.  ولكف مجّرد تّزيؿ هذه األحكاـ كاف لي حػّد ذاتػه دلػياًل 
عمػى اسػػتقالؿ دورتػػهم وكػػاف كاليػػًا لقمػػؽ هيجػاف عظػػيـم وا  ػػارة معارضػػة رجػػاؿ الػػّديف 

 ]مترجـ[     .ف يتسّ  وا لي استعهادهعمى ّحو أّدى  هـ لي ّهاية األمر أ
 

 >77<الكالـ  لى المجادلة لياف تقرلوا مف العمـو ما يّفعكـ ال ما يّتهي اذّّاكـ  او  -111

أمػر اهلل فػػ  هػذا الػػّدور باكتسػاب المعػػارؼ وتحصػػيؿ العمػـو والفنػػوف، وأهػاب ب هػػؿ البهػػا  أف  
ة تحصػيؿ مػا ال ينػتج عنػ  إاّل الجػدؿ يحترموا أهؿ العمـ وأصحاب المنجزات، وحػّذرهـ مػف مغّبػ

 العقيـ.
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ونصح حضرة بها  اهلل ف  ألواحػ  أهػؿ البهػا  بتحصػيؿ العمػـو والفنػوف الّنافعػة اّلتػ  تسػاعد     
ت ػػدأ  ػػالكالـ وتّتهػػي  ػػالكالـ  ، وحػػّذرهـ مػػف تمػػؾ العمػػـو اّلتػػ   رلػػا عػػأف الع ػػاد ورقػػّيهـعمػػو  

 ]مترجـ[    .ويؤّدي تحصيمها إلى الجداؿ والقالؼ
 

اهلل شػػّب  حضػػرت  العمػػـو اّلتػػ  ولػػّ  أمػػر وفػػ  رسػػالة ُكتبػػت بنػػاً  عمػػو تعميمػػات مػػف حضػػرة   
فسػػػطائّية.  السّ  تبػػػدأ بػػػالكالـ وتنتهػػػ  بػػػالكالـ  بػػػالخوض فػػػ  متاهػػػات البحػػػث العقػػػيـ والفػػػروض 

تمػػؾ هػػو  وبػػّيف فػػ  رسػػالة أخػػرى أّف مػػا عنػػان حضػػرة بهػػا  اهلل بهػػذن العمػػـو فػػ  المرتبػػة األولػػو 
ا تعيّػه عمػى الوصػوؿ إلػى ال حوث والتّفاسير الاّلهوتّية اّلتي تعػوؽ تفكيػر اإلّسػاف أك ػر مّمػ

 ]مترجـ[    .الحقيقة
 

 >81<الكميـ  -111

  لقب أطمق  اليهود والمسػمموف عمػو موسػو عميػ  الّسػالـ.  ويصػؼ حضػرة بهػا  الكميـ   
لػازت اآلذاف  إصػغاء مػا سػما الكمػيـ  هذا يػـو ليػهاهلل مجيئ  هو ف  أحد ألواح  بقول :  

  .لي الّطور
 

 >81<الّطور  -112

  لغًة هو الجبؿ.  واصطالحًا الجبؿ اّلذي أنزلت في  شريعة موسو عمي  الّطور   
 الّسالـ.

 

 >81<  الّروح  -113

 يسوع المسيح ورد ف  اهثار اإلسالمّية والبهائّية.ل  لقب الّروح   
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 >81<وصاح الّصهيوف  ...سرع كـو ا  -114

  لغػػًة هػػو الموقػػل المْشػػرؼ.  وكػػوـ اهلل الػػوارد فػػ  هػػذن اهيػػة يعنػػ  جبػػؿ  الكرمػػؿ ، ـُ وْ الَكػػ  
وهػػو جبػػؿ فػػ  األرض المقّدسػػة شػػّيد عميػػ  مقػػاـ حضػػرة البػػاب وعميػػ  ارتفػػل صػػرح المركػػز 

ت  تقوـ عميها مدينة الؿ الّ التّ   فهو اسـ أحد صهيوفيف البهائّ .  أّما  لمدّ  العالم ّ  اإلداريّ 
قاليػػد أّنػػ  الموقػػل الّػػذي دفػػف فيػػ  الممػػؾ داود.  وقػػد أضػػحو هػػذا التّ القػػدس، وتػػروي بعػػض 

 االسـ رمزًا لمقدس كمدينة مقّدسة.
 

 >84<     آءالّسفيّة الحمر  -115

أهػؿ الّسػفيّة   أمػر حضػرة بهػا  اهلل.  وُيعػرؼ أتباعػ  بػ ّنهـ   الّسفيّة الحمراءُيقصػد      
   اّلذيف مّجدهـ حضرة الباب ف  كتاب   قّيوـ األسما  .ءالحمرا

 

   ذ قصػػدت المسػػجد االقصػػىاحدّيػػة لػػى سػػجف عكػػآء مسػػة كػػاف مطمػػا ّػػور االالّّ يػػا ممػػؾ  -116
>85< 

( إمبراطػػػػور الّنمسػػػػا وممػػػػؾ ـ1916–ـ1831زار  فرانسػػػػوا جوزيػػػػؼ  ) ـ1869فػػػػ  عػػػػاـ    
األقصو، ولـ َيستفسر أثنا  وجودن ف  المجر بيت المقدس المكّنو عن  ف  اهية بالمسجد 

 . األرض المقّدسة عف حضرة بها  اهلل اّلذي كاف حينذاؾ سجينًا ف  عّكا
 

 >86<  يا ممؾ  رليف  -117

 المخاطب ف  هذن اهية هو القيصر وليـ األّوؿ )ويمهمـ فريدريؾ    
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عمػػو ألمانيػػا فػػ   ( سػػابل ممػػوؾ بروسػػيا، وقػػد نػػودي بػػ  إمبراطػػوراً ـ1888–ـ1797لػػود ج 
فػػػ    رسػػػاي  بفرنسػػػا، عقػػػب انتصػػػارن عميهػػػا فػػػ  الحػػػرب  ـ1871كػػػانوف الثّػػػان  )ينػػػاير( 

 روسّية الفرنسّية. بال
 

 >86<   ك ر مّؾ مقاماً اعظـ مّؾ عأًّا و امف كاف  -118

( إمبراطػػور فرنسػػا، الّػػذي عػػّدن ـ1873–ـ1818الػػث )الثّ تشػػير هػػذن اهيػػة إلػػو نػػاپميوف    
 ماف.الزّ خيف أعظـ مموؾ الغرب ش نًا ف  ذلؾ كثير مف المؤرّ 

 
الػػث، احتػػوى المّػػوح الثّػػان  منهمػػا نبػػو ات الثّ ف إلػػو نػػاپميوف لػػوحي وّجػػ  حضػػرة بهػػا  اهلل   

وتأقػذ الػّزالزؿ ...  ما لعمت تقتمؼ األمور لي مممكتؾ ويقرج الممؾ مف كفّػؾصريحة:  
الػث  هزيمػة منكػرة الثّ بنػاپميوف  ، وفػ  غضػوف عػاـ واحػد مػف ذلػؾ نزلػت  كّؿ الق الؿ هّػاؾ

، ُنف  بعدها إلو بريطانيا حيث ـ1871عمو يد  قيصر وليـ األّوؿ  ف  معركة سيداف عاـ 
 مات بعد ثالث سنوات.

 

 >89<  يا مععر الّرـو  -119

ّيػػػػة مبراطور اإلومانّيػػػة الّشػػػػرقّية و ّيػػػػة الرّ مبراطور اإلكانػػػت كممػػػػة الػػػّروـ ُتطمػػػػؽ سػػػػابقًا عمػػػو    
ـّ ُأطمقػػػت فيمػػػا بعػػػد عمػػػو الّدولػػػة البيزنطّيػػػة ، وكانػػػت عاصػػػمتها القسػػػطنطينّية أو بيزنطػػػة، ثػػػ
 العثمانّية.

 

 >89<   ال حريف يالواقعة لى عاطّيتها الّّقطة ايا  -121

 تشير هذن اهية المباركة إلو القسطنطينّية )اهستانة( اّلت  ُيطمؽ    
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ضػػيؽ البسػػفور الّػػذي يػػربط البحػػر األسػػود عميهػػا اهف اسػػتنبوؿ.  وتقػػل هػػذن المدينػػة عمػػو م
ة.  وكانػت القسػطنطينّية عاصػمة ركّيػالتّ ة ة وتعتبػر أكبػر مػدف ومػوانئ الجمهورّيػمر ببحر مر 

 مطاف عبػدالّسػ.  وكاف طاغيتها، ـ1922إلو عاـ  ـ1453ّية العثمانّية مف عاـ مبراطور اإل
اهلل فػػػ  تمػػػؾ المدينػػػة.  ّيػػػة عنػػػدما نػػػزؿ حضػػػرة بهػػػا  مبراطور اإلالعزيػػػز، جالسػػػًا عمػػػو عػػػرش 

مطاف خميفة لممسمميف أيضًا، مثم  ف  ذلؾ مثؿ جميل سػالطيف  ؿ عثمػاف.  وقػد السّ وكاف 
 .ـ1924تنّب  حضرة بها  اهلل بسقوط الخالفة اّلت  ُألغيت عاـ 

 

 >91<  ّهر الّريف  ييا عواط -121

–ـ1914ألولػو )شرح حضرة عبد البها  فػ  لػوح صػادر قبػؿ انػدالع الحػرب العالمّيػة ا   
ما ، هػػو الػػدّ ( أّف مػػا ذكػػرن حضػػرة بهػػا  اهلل عػػف رؤيػػة شػػواطئ نهػػر الػػّريف مغطّػػاة بـ1918

( وأّف مزيدًا مف المعاناة ستمحؽ بها ـ1871–ـ1871روسّية )بإيما  إلو الحرب الفرنسّية ال
 مستقباًل.

 
 القرف   المترجـ باسـ كتاب God Passes Byاهلل ف  كتاب  ولّ  أمر وذكر حضرة    

  اّلت  ُفرضت عمو المعاهدة الجالرة  قد ارتفل ف  أعقاب   رليفالحّيف البديل ، أّف  
ألمانيا إثر هزيمتها ف  الحرب العالمّية األولو، عمو نحو ما جا  ف  نبو ة حضرة بها  

 اهلل عف هذا الحنيف قبؿ وقوع  بنصؼ قرف.
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 >91<    آءرض الطّ ايا  -122

  اهلل ُيفّضػػؿ فػػ  كثيػػر مػػف األحيػػاف اإلشػػارة إلػػو بعػػض األمػػاكف بػػذكر كػػاف حضػػرة بهػػا   
الحرؼ األّوؿ مف اسمها.  و الّطا   هو الحرؼ األّوؿ مف طهراف عاصمة إيػراف، ويسػاوي 

  وفقػػًا لمحسػػػاب  هػػاءحػػرؼ  الطّػػا   فػػ  الحسػػاب األبجػػػدي تسػػعة، وهػػو مجمػػوع حػػػروؼ  
 نفس .

 

 >92<   ولد ليؾ مطما الّظهور  -123

مبر( فثان  )نو التشريف  12هذن إشارة إلو مولد حضرة بها  اهلل ف  طهراف ف     
 .ـ1817

 

 >94<  رض القآء ايا  -124

ـّ القاءأرض        إشارة إلو مقاطعػة خراسػاف اإليرانّيػة والمنػاطؽ المجػاورة لهػا، واّلتػ  تضػ
 مدينة عشؽ  باد.

 

  آءرض والّسػػمم قػػااًل   لػػاطر اال ة م قػػاؿ مػػف الػػّذهب لتسػػعة ععػػر لػػاوالّػػذي تممّػػؾ م -125
>97< 

 ، وهػو إخػػراج نسػبة معّينػة مػػف مجمػوع مػػا حقػػوؽ ا شػّرعت هػذن اهيػػة المباركػة ُحكػـ     
يمتمكػػػ  المػػػؤمف.  وكانػػػت حقػػػوؽ اهلل تُقػػػّدـ إلػػػو محضػػػر حضػػػرة بهػػػا  اهلل بصػػػفت  المظهػػػر 

ثاؽ.  وذكػر حضػرة اإللهّ ، ورجعت بعد صعودن إلو حضرة عبد البها ، مركز العهد والمي
اهلل.  أّمػا اهف، ولػّ  أمػر عبد البها  ف  ألواح الوصػايا أّف حقػوؽ اهلل ترجػل مػف بعػدن إلػو 

 حيث ال يوجد ولّ  لأمر، ترجل حقوؽ اهلل إلو بيت العدؿ 
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يف البهػائّ .  وُتصػرؼ عائػدات حقػوؽ اهلل عمػو إعػػال  األعظػـ بصػفت  المرجػل األعمػو لمػدّ 
عايػة مصػالح ، باإلضػافة إلػػو المشػاريل الخيرّيػة المختمفػة.  إخػراج حقػػوؽ شػ ف أمػر اهلل ور 

اهلل عاّمػػػة  أحّبػػػا .  وبينمػػػا يجػػػوز تػػػذكير اهلل واجػػػب دينػػػّ  أداؤن منػػػوط بضػػػمير كػػػّؿ بهػػػائ ّ 
 ب دائها. شخصّياً بحقوؽ اهلل، ال يجوز مطالبة أّي فرد منهـ 

 
ؿ حقػوؽ اهلل.  ويتوقّػؼ مقػدارها وقد شرحت عّدة أجزا  مف رسالة  سؤاؿ وجواب  تفاصي   

عمو قيمة ما يمتمك  اإلنساف مف ماؿ.  فتذا بم  مال  حّد الّنصاب وهو تسعة عشر مثقػااًل 
٪ مػف مجمػوع مالػ  لحقػوؽ اهلل.  19( وجب عمي  وجػدانيًا دفػل 8مف الّذهب )سؤاؿ وجواب 

وكّمما بم  بعد ذلؾ (.  89اب وال تجب حقوؽ اهلل ف  نفس الماؿ إاّل مّرة واحدة )سؤاؿ وجو 
٪ مػف 19حػّد الّنصػاب، حػّؽ عميػ  أدا   –أي بعػد سػداد كافػة المصػروفات  –ؿ دخم  َفض

 (.91و 8سبة لكّؿ زيادة تالية )سؤاؿ وجواب النّ هذن الّزيادة، وهكذا ب
 

 42و 8وُتعفػػػو بعػػػض األمػػػواؿ مثػػػؿ: دار السمػػػكنو مػػػف دفػػػل حقػػػوؽ اهلل )سػػػؤاؿ وجػػػواب    
(، 45و 44ج حػػاالت خاّصػػة كخسػػارة األمػػواؿ )سػػؤاؿ وجػػواب ( وهنػػاؾ نصػػوص تعػػال95و

ب حقوؽ بعد وفاة الّشخص )سػؤاؿ وجػوا( وأدا  ال112والممؾ عديـ المنفعة )سؤاؿ وجواب 
 بش ف الحالة األخيرة( 47الّشرح فقرة انظر (.  )81و 69و 9
 

ـّ نشر كتّيب خاص بحقوؽ اهلل زخر بكثيػر مػف المقتطفػات المقتبسػة مػف ا    أللػواح، وقد ت
 ورسالة  سؤاؿ وجواب ، والبيانات المباركة 
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 الّروحانّية لحقوؽ اهلل وتفّصؿ أحكامها. هّمّيةاألخرى، وكّمها تبّيف األ
 

مّوا وسػلموا ليهػا ا  رّب مػا يػرى ومػا اض عّتى مف اّلذيف آلقد حضرت لدى العرش عر  -126
ّّاه      حكػاـ رّ هػـ يعممػوفامر لعّؿ الّّػاس  طراز االال يرى رّب العالميف لذا ّّزلّا الّموح وزّي

>98< 

وردت إلػػى عػػطر األقػػدس عػػرالض عػػّتى مػػف ذكػػر حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  أحػػد ألواحػػ :     
أماكف مقتمفة سأؿ ليها الّّاس عف أحكػاـ ا م ولكّّّػا أمسػكّا القمػـ عػف ذكرهػا إلػى أف 

 ]مترجـ[    .أتى الميقات

 
لكتػاب األقػدس، وهػو مسػتودع أحكػاـ دورتػ ، إاّل بعػد عشػريف ؿ حضػرة بهػا  اهلل الـ ينػزّ    

عامػػًا مػػف بػػد  بعثتػػ  فػػ  سػػجف  سػػيان  ػػاؿ  بطهػػراف.  وحتّػػو بعػػد تنزيػػؿ الكتػػاب األقػػدس 
رّيػث المقصػود التّ ا  ف  إيػراف.  وهػذا أمسؾ حضرت  ردحًا مف الّزمف عف إرسال  إلو األحبّ 

ائهػػا، همػػا خيػػر مثػػاؿ لمبػػدأ التّػػدريج فػػ  فػػ  تنزيػػؿ أصػػوؿ أحكػػاـ شػػريعت ، والتّػػدّرج فػػ  إجر 
 ة حّتو ف  الّرسالة الواحدة.الكشؼ عف الحقائؽ الّدينيّ 

 

 >111<     آءال قعة الم اركة الحمر  -127

  لفػػػظ لػػػ  فػػػ  اهثػػػار الحمػػػراء.  و  تشػػػير هػػػذن اهيػػػة المباركػػػة إلػػػو مدينػػػة الّسػػػجف عّكػػػا   
 (.115أيضًا الّشرح فقرة انظر ) المباركة مدلوالت رمزّية، ومعاف مجازّية متعّددة
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 >111<  سدرة المّتهى  -128

ة المعػػراج فػػ  سػػورة الػػّنجـ مػػف الػػّذكر الحكػػيـ، وترجمهػػا جػػا ت سػػدرة المنتهػػو فػػ  قّصػػ   
 ، وهػ  عنػد جرة اّلتػي ال تجػاوز  عػدهاالّعػاهلل إلػو اإلنجميزّيػة بمػا معنػان  ولّ  أمر حضرة 

ة ال تتجاوزن الخالئؽ ف  قربهـ إلو اهلل، وتنته  عندن المسمميف كناية عف موضل ف  الجنّ 
قػػدرة الخمػػؽ عمػػػو إدراؾ المزيػػد عػػف حقيقػػػة األلوهّيػػة، فهػػػ  الحػػّد بػػيف عرفػػػاف الخمػػؽ وبػػػيف 

أيضػػًا انظػػر ) الغيػػب المنيػػل، وكثيػػرًا مػػا تعنػػ  فػػ  اهثػػار المباركػػة المظهػػر اإللهػػّ  نفسػػ .
 (164الّشرح فقرة 

 

 >113<  ـّ الكتاب ا -129

ـّ الكتػػاب اصػػطالح يطمػػؽ بصػػفة عاّمػػة عمػػو الكتػػاب األصػػمّ  لشػػريعة إلهّيػػة.  ويعنػػ      أ
هػػذا االصػػطالح فػػ  القػػر ف والحػػديث القػػر ف الكػػريـ نفسػػ .  ويعنػػ  فػػ  دورة حضػػرة البػػاب 
ـّ الكتػػاب لػػدورة حضػػرة بهػػا  اهلل.  وقػػد أبػػاف حضػػرة  كتػػاب البيػػاف.  والكتػػاب األقػػدس هػػو أ

ة ُكتبت بتوجيه  أّف هػذا االصػطالح يمكػف بوجػ  عػاـ أف يشػمؿ كػّؿ اهلل ف  رسالولّ  أمر 
اهثػػار المباركػػة لحضػػرة بهػػا  اهلل.  ويمكػػف عمػػو نحػػو أكثػػر عمومػػًا أف يشػػير إلػػو مطػػالل 

 الوح  اإللهّ .
 

 >115<   ويقرجه عف الّظاهر يالوح آءّف اّلذي يأّوؿ ما ّّزؿ مف سما -131

األلواح بيف اهيات المحكمػات واهيػات المتشػابهات.  فّرؽ حضرة بها  اهلل ف  كثير مف    
 فاهيات المتشابهات ه  اّلت  تحتمؿ التّ ويؿ، 
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أّما اهيات المحكمات فه  واضػحة الّداللػة وتتعمّػؽ باألحكػاـ واألوامػر، والعبػادات، وغيرهػا 
 مف الواجبات.

 
ل  ومفّسرًا هيات الكتاب كمػا عّيف حضرة بها  اهلل ابن  األرشد حضرة عبد البها  خمفًا    

(.  وقػػد عػػّيف حضػػرة عبػػد البهػػا  بػػدورن حفيػػدن 184و 145الّشػػرح فقػػرة انظػػر سػػي ت  ذكػػرن )
ًا ألمر اهلل مف بعدن.  ويعتبر البهائّيوف صوص المقّدسة، ووليّ األرشد شوق  أفندي مبّينًا لمنّ 

مًا مف اهلل ممزمًا لهـ، والعمػؿ اهلل بيانًا ممهولّ  أمر ن  حضرة عبد البها  وحضرة اكّؿ ما أب
 بمقتضان واجب أساسّ  مف واجبات كّؿ مؤمف.

 
مػػػف دراسػػػة الّتعػػػاليـ، والّتعّمػػػؽ فػػػ   حّبػػػا ل أفػػػراد األال يعنػػػ  وجػػػود بيػػػاف قػػػاطل مبػػػـر َمنػػػ   

وفقػًا لآثػار المباركػة  –معانيها، والوصوؿ إلو فهـ خاص، واستنباط شخصػّ ، وًانمػا يمػـز 
، فاالجتهػاد الشّ اط الفصؿ بيف االستنب – خصػّ  نػاتج عػف الشّ خصػّ  والبيػاف القػاطل المبػـر

فهـ فردّي لمّتعاليـ المباركة وهو ثمّرة فكر بشرّي، ومل أّن  قد يساهـ فعاًل ف  الوصوؿ إلو 
.  وعمػو األفػراد عنػد عػرض  خصػّية الشّ رائهػـ  فهـ أعمؽ لأمر المبارؾ، إاّل أّن  غير مبـر

تبػػروا اهيػػات المنّزلػػة هػػ  نػػّص قػػاطل وقػػوؿ فصػػؿ، وأاّل ينكػػروا أف ي خػػذوا حػػذرهـ، وأف يع
البيانػػػات القاطعػػػة المبرمػػػة أو يعارضػػػوها، وأف يتجّنبػػػوا الّنػػػزاع والجػػػداؿ، وينبغػػػ  عمػػػيهـ أف 
يعرضػػوا أفكػػارهـ إسػػهامًا مػػنهـ فػػ  زيػػادة المعرفػػة وترويجهػػا، وأف ُيبّينػػوا بمػػا ال َيػػَدع مجػػااًل 

 خصّ .الشّ ا  هو مف محض اجتهادهـ لمّشؾ أّف ما يقّدمون  مف  ر 
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 >116<   ف تقر وا قزآلف حّمامات العجـاّياكـ ا -131

قميدّيػة فػ  التّ نهو حضرة بها  اهلل عف استعماؿ أحواض الميان فػ  الحّمامػات العمومّيػة    
إيػػػراف، فقػػػد جػػػرت العػػػادة فيهػػػا أف يغتسػػػؿ العديػػػد مػػػف الّنػػػاس فػػػ  حػػػوض واحػػػد، مػػػل نػػػدرة 

 ة.ًا بالّصحّ ما ، فكاف ماؤها متغّير الّموف، ممّوثًا، كري  الّرائحة، وضارّ استبداؿ ال
 

 >116<   وكذلؾ حياضهـ المّتّة اتركوها وكوّوا مف المقّدسيف -132

، تسػتخدـ كخّزانػات لمميػان مّيػةكانت لمعظـ المنازؿ ف  إيراف أحواض فػ  سػاحاتها الّداخ   
غراض المنزلّية األخرى.  ونظرًا لركود هػذا المػا ، نظيؼ، وغسؿ الثّياب، واألالمستعممة لمتّ 

 ًا أف تتغّير رائحت .اّلذي لـ يكف ُيبّدؿ عادة قبؿ مرور عّدة أسابيل، كاف طبيعيّ 
 

 >117< آلكـ ازواج اقد حّرمت عميكـ  -133

ّص.  ويسػػري هػػذا الّتحػػريـ أيضػػًا عمػػو الػػنّ الػػّزواج مػػف زوجػػة األب محػػّرـ بصػػريح هػػذا    
زوج األـّ.  فػالحكـ الّػذي أنزلػ  حضػرة بهػا  اهلل لػيحكـ عالقػة بػيف رجػؿ وامػرأة، الّزواج مف 

عمو العالقة المماثمة بيف امرأة ورجؿ، ما لـ يتبّيف  –مل ما يمـز مف تغيير  –يسري أيضًا 
 استحالة ذلؾ.

 
اهلل أّف اكتفػا  الكتػاب األقػدس فػ  ولػّ  أمػر لقد أّكد كّؿ مف حضرة عبد البهػا  وحضػرة    

بػػػاب زواج األقػػػارب عمػػػو تحػػػريـ زوجػػػة األب وحػػػدها، ال يعنػػػ  إباحػػػة الػػػّزواج بػػػيف بػػػاق  
، فقد صّرح   المحاـر
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حضػػرة بهػػا  اهلل أّف تحػػريـ الػػّزواج وتحميمػػ  بػػيف األقػػارب همػػا مػػف األمػػور اّلتػػ  ترجػػل إلػػو 
دت كّممػػا  عػػ(.  وقػػد كتػػب حضػػرة عبػػد البهػػا  ب ّنػػ :  51تشػػريل بيػػت العػػدؿ )سػػؤاؿ وجػػواب 

المة واج يهّيػئ األسػاس لمّسػالػزّ وجيف كػاف ذلػؾ ألضػؿم ألّف م ػؿ هػذا الزّ صمة الّدـ  يف 
 ]مترجـ[  .ة لم عرم وي عث عمى الموّدة  يف  ّي اإلّسافال دّيّ 

 

 >117<  حكـ الغمماف  -134

ة بػػيف رجػػؿ وصػػبّ .  ّص، العالقػػة الجنسػػيّ الػػنّ تعنػػ  كممػػة الِغْممػػاف بموضػػعها مػػف سػػياؽ    
ذوذ الجنسػػّ .  الّشػػاهلل أّف هػػذن العبػػارة تعنػػ  تحػػريـ جميػػل صػػور ولػػّ  أمػػر ف حضػػرة وقػػد بػػيّ 
عمػػو الػػّزواج والعائمػػة باعتبارهمػػا  موؾ الجنسػػ ّ الّسػػعػػاليـ البهائّيػػة الخاّصػػة بػػآداب التّ وترّكػػز 

برّمتػػ ، وباعتبارهمػػا مخّصصػػيف لػػدعـ  األسػػاس الّػػذي يقػػوـ عميػػ  بنيػػاف المجتمػػل اإلنسػػان ّ 
ة المباحػػة فيمػػا بػػيف الّرجػػؿ اإللهػػّ .  فالّشػػريعة البهائّيػػة تحصػػر العالقػػة الجنسػػيّ ذلػػؾ الّنظػػاـ 

 وزوجت .

 
 اهلل أّن :ولّ  أمر جا  ف  رسالة ُكتبت بتوجي  مف حضرة    
ع يػر عّهػا مهما  مغت المحّ ة وصفاءها  يف أّاس مف جّس واحدم لػإّف الّسػماح لمتّ  

لػيس عػذرًام لقػد حػّرـ حضػرة  هػاء ا   لّيػةم ا ة هو إ ـم واالّدعػاء  أّّهػا عالقة جّسيّ 
 ذوذ الجّسّي لسادًام  اإلضالة إلى كوّه العّ الفساد القمقّي مف أّي ّوع كافم وعّد 
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 يعػػة.  إّف اال ػػتالء  هػػذه اآللػػة وزر  قيػػؿ لكػػّؿ ذي ضػػميرم ولكػػف  فضػػؿ مقالفػػًا لمطّ 
رعادهـم و فضػؿ المحّصر األط ّ  م اولػاء وا  و فضػؿ الػّدعاء إلػى ا م ة  تصػميـ وعػـز

 ]مترجـ[    .يمكف لإلّساف أف يتغّمب عمى هذا الّداء
 

وقد منح حضرة بها  اهلل بيت العدؿ األعظـ الّسمطة ليحّدد العقوبات لمّزنا والّمواط، تبعًا    
 (49)سؤاؿ وجواب  لجسامة اإلثـ. 

 

 >118<   سواؽواالالّطرؽ  ذ يمعي لياماـ الّّاس اّه اف يحّرؾ لساحد ليس ال -135

يف ف  األدوار الّسابقة ؤسا  الّروحانيّ الرّ هذن إشارة إلو ما درج عمي  بعض رجاؿ الّديف و    
ظاهر عمو دمدمة األذكار ف  األماكف العاّمة إيهامًا بالتّقوى، وطمعًا التّ  بدافل الّنفاؽ وحبّ 

الّتواضػػػل  أهّمّيػػػةد موؾ وأّكػػػالّسػػػفػػ  كسػػػب مػػػديح أتبػػػاعهـ.  وقػػد منػػػل حضػػػرة بهػػػا  اهلل هػػذا 
 واإلخالص الّصادؽ هلل تعالو. 

 

 >119<   قد لرض لكّؿ ّفس كتاب الوصّية -136

وفقًا لتعاليـ حضرة بها  اهلل، مف واجب كّؿ فرد أف يكتػب وصػّيت ، ولػ  حرّيػة الّتصػّرؼ    
( وأّكد حضرة بهػا  اهلل فػ  خصػوص الوصػّية 38الّشرح فقرة انظر ف  تركت  كيفما شا . )

  )سػؤاؿ .قد أذف ا  له  أف يفعؿ ليما مّمكه ا  كيؼ يعاء... ّف اإلّساف حّر لي مالهأ 
( أّمػا أحكػػاـ المواريػث المنّزلػة فػػ  الكتػاب األقػدس فتطّبػػؽ إذا لػـ يتػرؾ المتػػوّفو 69وجػواب 

 (48-38الّشرح فقرة انظر وصّية تحّدد توزيل تركت . )
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 >119<   عظـاالسـ اال -137

مػف الّشػرح، السػـ اهلل األعظػـ مشػتّقات عديػدة ترجػل كّمهػا  33ن  ف  الفقرة اسبؽ بيكما    
 .  وقػػػد نفّػػػذ البهػػػائّيوف فػػػ  الّشػػػرؽ أمػػػر الكتػػػاب األقػػػدس  هػػػاءإلػػػو األصػػػؿ وهػػػ  كممػػػة  

هػػو   و  سػػمه األ هػػى  و يػػا  هػػاء األ هػػىبخصػػوص الوصػػّية بتصػػديرها بعبػػارات مثػػؿ:  
  .األ هى

 

 >111<   قريف لى يوميفواال… عظميفلى العيديف االا عيادقد اّتهت اال -138

قػػػويـ البهػػائّ .  العيػػػداف المّػػػذاف التّ ئيسػػة فػػػ  الرّ نّصػػت هػػػذن اهيػػػة عمػػو األعيػػػاد األربعػػػة    
 ، همػػػا أواًّل: عيػػػد الّرضػػػواف، وفيػػػ  يحتفػػػؿ  العيػػػديف األعظمػػػيفوصػػػفهما حضػػػرة بهػػػا  اهلل  

 دعوتػ  فػػ  حديقػػة الّرضػواف ببغػػداد خػػالؿ البهػائّيوف بتمجيػػد ذكػػرى إعػالف حضػػرة بهػػا  اهلل
، وقد وصؼ حضػرة بهػا  ـ1863)مايو(  أّياراثن  عشر يومًا مف شهري نيساف )أبريؿ( و 

 ، وثانيػػًا: عيػػد ذكػػرى إعػػالف حضػػرة البػػاب دعوتػػ  فػػ  سػػمطاف األعيػػاداهلل هػػذا العيػػد ب ّنػػ   
اسػل، والثّػان  التّ األّوؿ، و  بمدينة شيراز.  والعمؿ محّرـ ف  اليػوـ ـ1844)مايو(  أّيارشهر 

 (، وكذلؾ يـو إعالف حضرة الباب دعوت .1عشر مف عيد الّرضواف )سؤاؿ وجواب 

 
والعيػػػداف اهخػػػراف همػػػا يػػػـو مولػػػد حضػػػرة بهػػػا  اهلل، ويػػػـو مولػػػد حضػػػرة البػػػاب.  ويقػػػل    

ان  قػػويـ الهجػػرّي فػػ  يػػوميف متتػػالييف، فيصػػادؼ مولػػد حضػػرة بهػػا  اهلل الثّػػالعيػػداف وفقػػًا لمتّ 
 الموافؽ  ه1233مف شهر المحّرـ 
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هر الّشػ، ويصادؼ مولد حضرة الباب اليػوـ األّوؿ مػف ـ1817مبر( فثان  )نو التشريف  12
ولهػػػػذا يطمػػػػؽ عميهمػػػػا  عيػػػػد  ـ1819ّوؿ )أكتػػػػوبر( األتشػػػػريف  21الموافػػػػؽ  ه1235نفسػػػػ  

ـ واحػد )سػؤاؿ وجػواب ف عند اهلل بحسباف يػو أّف اليومي المولديف ، وقد ذكر حضرة بها  اهلل
(.  كمػػا تفّضػػؿ ب ّنػػ  إذا حػػّؿ العيػػداف فػػ  شػػهر الّصػػوـ يرتفػػل حكػػـ الّصػػوـ فيهمػػا )سػػؤاؿ 2

(، 147و 26الّشػػرح فقػػرة انظػػر قػػويـ البهػػائّ  تقػػويـ شمسػػّ  )التّ ونظػػرًا ألّف   (.36وجػػواب 
مسػّ  أو التّقػويـ فتّف أمر البّت فيما إذا كاف االحتفاؿ بعيد المولػديف يجػري وفقػًا لمتّقػويـ الشّ 

 القمرّي يرجل إلو بيت العدؿ األعظـ.
 

 >111< آءّوؿ مف عهر ال هيـو اال  -139

نة البهائّيػػة، وكػػذلؾ اليػػوـ األّوؿ مػػف كػػّؿ شػػهر منهػػا باسػػـ الّسػػهر األّوؿ مػػف الّشػػُيعػػرؼ    
نة البهائّيػػػة: الّنيػػػروز الّػػػذي أمػػػر بػػػ  الّسػػػ ، فيػػػـو البهػػػا  مػػػف شػػػهر البهػػػا  هػػػو رأس ال هػػػاء”

الّشػرح فقػرة انظر حضرة الباب عيدًا، وقد ثّبت حضرة بها  اهلل بهذن اهية ما قّررن مبّشرن. )
 (147و 26

 
بعة اّلتػػ  ذكرهػػا الكتػػاب األقػػدس، جػػرى العمػػؿ فػػ  أّيػػاـ حضػػرة الّسػػوًاضػػافة إلػػو األّيػػاـ    

نهػػج العمػػؿ فيهػػا ممنوعػػًا، و  رَ بهػػا  اهلل، عمػػو إحيػػا  ذكػػرى استشػػهاد حضػػرة البػػاب، واعتُبِػػ
حضرة عبد البها  عمو المنواؿ نفس ، ف ضاؼ إلو المناسبات الّسابقة ذكرى صعود جماؿ 

 أحّبػػا  الِقػدـ، ليصػبح مجمػوع العطػالت البهائّيػػة اّلتػ  ُيحػّرـ فيهػا العمػػؿ تسػعة أّيػاـ.  ويقػوـ
ف وًاف لػػػػـ يكػػػػف العمػػػػؿ فيهمػػػػا محّرمػػػػًا، وهمػػػػا يػػػػوـ العهػػػػد اهلل اهف بتحيػػػػا  مناسػػػػبتيف أخػػػػريي

 اؽ، وذكرى صعود مركز والميث
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قويـ البهػػػائّ  فػػػ  كتػػػاب  العػػػالـ التّ بػػػ العهػػػد والميثػػػاؽ.  ارجػػػل فػػػ  ذلػػػؾ إلػػػو الجػػػز  الخػػػاّص 
 ، وكتاب  بها  اهلل والعصر الجديد .18المجّمد  ،البهائّ  

 

 >112<   عيادعظـ لسمطاف االّف العيد االاقؿ  -141

 .(138و 117ة الّشرح فقر انظر هذا تنوي  بعيد الّرضواف )   
 

ّّػا عفوّػا اف يحضر لدى العػرش  مػا عّػده مّمػا ال عػدؿ لػه اقد كتب ا  عمى كّؿ ّفس  -141
 >114<   عف ذلؾ

نسػػخت هػػػذن اهيػػػة المباركػػػة مػػا نػػػّزؿ فػػػ  كتػػػاب البيػػاف بخصػػػوص واجػػػب تقػػػديـ الهػػػدايا    
رة البػاب بمػا القّيمة اّلت  ال مثيؿ لها، حيف المثوؿ فػ  حضػرة مػف يظهػرن اهلل.  وأبػاف حضػ

أّف المظهر اإللهّ  ال ِعدؿ ل ، فيكوف مػف الواجػب أف ُيهػَدى بمػا ال نظيػر لػ ، إاّل إذا أمػر 
 هو بغير ذلؾ.

 

 >115<    سحاراال يل -142

أباف حضرة بها  اهلل أّن  بالّرغـ مف أّف الوقت المحػّدد فػ  كتػاب اهلل لػتالوة األذكػار فػ     
  إاّل أّف تػالوة هػذن األذكػار لي األسػحارهػو   –البهائّ   وهو دار العبادة –مشرؽ األذكار 

 عػد ذلػؾ  طموع الفجرم و عد طموع الفجر إلػى طمػوع الّعػمسم وحتّػىمقبولة عند اهلل مػف  
 .(15)سؤاؿ وجواب    .ف ساعتي
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 رضػػػيف صػػػ اح الّػػػذي يّطػػػؽ  ػػػيف الّسػػػموات واال لػػػواح  طػػػراز قػػػتـ لػػػالؽ االقػػػد زّيّػػػت اال  -143
>117< 

ة األصػػيمة، وقػػد تزّينػػت أّكػػد حضػػرة بهػػا  اهلل مػػرارًا أّف  ثػػارن المباركػػة هػػ  كممػػة اهلل التّاّمػػ   
 The Bahá'íبعػػض ألواحػػ  بخاتمػػ .  ويحتػػوي المجمّػػد الخػػامس مػػف  العػػالـ البهػػائّ    

World فػػػػ  الّصػػػػحيفة الّرابعػػػػة عمػػػػو صػػػػور شمسػػػػّية لعػػػػدد مػػػػف األختػػػػاـ اّلتػػػػ  اسػػػػتعممها  
 حضرت .

 

 >119<   ف يعرب ما يذهب  ه العقؿاعاقؿ ليس لم -144

ُذكر تحريـ الخمر وغيرها مف المشروبات المسكرة ف  أماكف كثيرة مف اهثار المباركة،    
اّلتػػ  بّينػػت مضػػار هػػذن الُمسػػِكرات لإلنسػػاف.  وتفّضػػؿ حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  أحػػد ألواحػػػ : 

ّّها يقامر ال  عقؿم ويقمب الوجه عػف وجػه ا  إّياكـ أف ت ّدلوا قمر ا   قمر أّفسكـم أل
ّّهػػا حّرمػػت عمػػيكـ مػػف لػػدى ا  العمػػّي  العزيػػز ال ػػديا المّيػػام وأّػػتـ ال تتقّر ػػوا  هػػام أل

  .العظيـ

 
 ، المسػػكراتم ضػػعيفها وقوّيهػػاوأبػػاف حضػػرة عبػػد البهػػا  أّف الكتػػاب األقػػدس قػػد حػػّرـ     

 ]مترجـ[  .عقؿ وتضعؼ ال دفتعّطؿ الوذكر أّف عّمة هذا الّتحريـ، هو أّف الُمسِكرات  
 

اهلل ف  رسالة ُكتبػت بتوجيهػ ، بػ ّف هػذا الّتحػريـ ال يقتصػر عمػو ولّ  أمر وذكر حضرة    
ال يجػوز تعػاطي الكحػوؿ إاّل إذا  ، وزاد أّنػ :  كػّؿ مػا ُيػذهب العقػؿالخمر فقط، بػؿ يشػمؿ  

 كاف جزءًا مف عالج ط ّي أمر  ه ط يب حاذؽ حّي الّضميرم يمكف أف 
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 ]مترجـ[    .يكوف قد اضطّر إلى وصفه عالجًا لمرض قاص
 

 >121<  صؿ القديـ اّععب مف هذا اال يراده ا  الذّ الى مف اتوّجهوا  -145

ألمػػح حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  هػػذا الموضػػل إلػػو تعيينػػ  حضػػرة عبػػد البهػػا  خمفػػًا لػػ ، ودعػػا    
وفػػة بكتػػاب  عهػػدي  بمضػػموف هػػذن صػػّرح فػػ  وصػػّيت ، المعر  ثػػـّ   إليػػ .  وّجػػالمػػؤمنيف لمتّ 
 ، والغصػف كػاف المقصػود مػف هػذه اآليػة الم اركػة الغصػف األعظػـؿ قػائاًل:  اهية، فتفضّ 

أيضػًا انظػر األعظـ أحد األلقػاب اّلتػ  أسػبغها حضػرة بهػا  اهلل عمػو حضػرة عبػد البهػا . )
 .(184و 66فقرة  الّشرح

 

 >126<   حّرـ عميكـ الّسؤاؿ لي ال ياف -146

هو حضرة الباب ف  كتاب البياف عف سػؤاؿ  مػف يظهػرن اهلل  أي حضػرة بهػا  اهلل، إاّل ن   
إذا طرحوا أسئمتهـ ف  موضوعات تميؽ بعمّو مقام ، وقّدموها كتابة إلو أعتاب  )ارجػل إلػو 

 .منتخبات مف  ثار حضرة الّنقطة األولو(
 

هػـ، ولكػف حػّذرهـ سػ لون عّمػا يهمّ اهلل لي أحّبػا وقد رفل حضرة بها  اهلل هذا الّنه ، ودعا    
  .أهؿ األزماف الّسا قةمف طرح أسئمة عديمة الجدوى مثؿ ما كاف يشغؿ باؿ  

 

 >127<   ّف عّدة الّعهور تسعة ععر عهرًا لى كتاب ا ا -147

قػػويـ البػػديل مػػف تسػػعة عشػػر شػػهرًا كػػّؿ منهػػا تسػػعة عشػػر تتػػ ّلؼ الّسػػنة البهائّيػػة وفقػػًا لمتّ    
 ضافة إلو أّياـ  الها  ، وعّدتها أربعة أّياـ يومًا، باإل
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فػػػ  الّسػػػنة البسػػػيطة وخمسػػػة أّيػػػاـ فػػػ  الّسػػػنة الكبيسػػػة، وتقػػػل مػػػا بػػػيف الّشػػػهر الثّػػػامف عشػػػر 
والّشهر التّاسل عشػر، حتّػو تُػوائـ الّسػنة الّشمسػّية.  وقػد أطمػؽ حضػرة البػاب عمػو الّشػهور 

ز، وهو رأس الّسنة البهائّية، فمكّيًا يػوـ ثبػوت بعض أسما  اهلل الحسنو.  ويثبت عيد الّنيرو 
(.  ولتفصيؿ أسما  األّياـ والّشهور البهائّية، راجػل 26الّشرح فقرة انظر االعتداؿ الّربيع  )

  المجمّػد The Bahá'í Worldالجػز  الخػاص بػالتّقويـ البػديل مػف كتػاب  العػالـ البهػائّ    
18. 

 

 >127<   هيمف عمى العالميفّولها  هذا االسـ الماقد زّيف  -148

هر األّوؿ مػف شػهور الّسػنة بنسػبت  إلػو الّشػمّيز حضرة الباب ف  كتاب البيػاف الفارسػّ     
 .(139الّشرح فقرة انظر )  .  هاءاسـ اهلل األعظـ  

 

قعػػاب الّصػػم ة الّمطيفػػة و االاحجػػار الممتّعػػة و االامػػوات لػػى ال مّػػور قػػد حكػػـ ا  دلػػف اال -149
>128< 

أمػػر حضػػرة البػػاب فػػ  كتػػاب البيػػاف بػػ ف ُيػػدفف المّيػػت فػػ  تػػابوت مػػف البمّػػور أو الحجػػر    
اهلل فػػػ  رسػػػالة ُكتبػػػت بتوجيهػػػ  أّف مغػػػزى هػػػذا األمػػػر ولػػػّ  أمػػػر المصػػػقوؿ.  وشػػػرح حضػػػرة 

 .  تعػّرؼ يومػًا  تجمّػي الػّروح اإلّسػاّّية القالػدة عميػهإظهار االحتراـ لجسػد اإلنسػاف الّػذي  
نػ  اص أحكاـ الّشريعة البهائّية ف  ش ف دفف المّيت ف  الّنهػ  عػف نقػؿ جثموتتمخّ    ]مترجـ[

لمسافة تزيد عمو ساعة مف مكػاف الوفػاة؛ وأف ُيكفّػف الجسػد فػ  ثػوب مػف الحريػر أو القطػف، 
 قد  دلت مف ا  ورجعت إليه مّقطعًا عّما وأف ُيزي ف إصبل المّيت بخاتـ ُنقش عمي :  
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ابوت مػػػف البمّػػػػور أو الحجػػػػر أو التّػػػػ ، وأف يكػػػوف سػػػػمه الػػػػّرحمف الػػػػّرحيـسػػػواه ومتمّسػػػػكًا  ا
الّشرح فقػرة انظر األخشاب الّصمبة الّمطيفة.  وقد نّزلت صالة خاّصة لممّيت تُقاـ قبؿ الّدفف )

اهلل، أّف هػذن األحكػاـ تمنػل حػرؽ ولػّ  أمػر (.  وأباف كّؿ مػف حضػرة عبػد البهػا  وحضػرة 11
الّصالة عمو المّيػت، ووضػل خػاتـ فػ  إصػبع  إاّل إذا كػاف بالغػًا، أي جثّة المّيت.  وال تجب 

 (.71مسة عشر عامًا )سؤاؿ وجواب خبم  
 

ابوت، أف تكػػػػوف مػػػػادة دائمػػػة عمػػػػو قػػػػدر التّػػػويفهػػػـ مػػػػف تعيػػػيف المػػػػواد اّلتػػػػ  يصػػػنل منهػػػػا    
ـّ بػػّيف بيػػت العػػدؿ األعظػػـ أّنػػ  ال مػػانل مػػف اسػػتعماؿ أصػػمب األخشػػاب  المسػػتطاع، ومػػف ثػػ

ابوت، باإلضػػػػافة إلػػػػو المػػػػواد المػػػػذكورة فػػػػ  الكتػػػػاب التّػػػػسػػػػمنت، فػػػػ  صػػػػنل لمتػػػػوّفرة، أو اإلا
 اهلل. حّبا األقدس.  وف  الوقت الّراهف الخيار ف  هذا الّصدد متروؾ أل

 
 >129<    ّقطة ال ياف -151

   هو أحد األسما  اّلت  اّتخذها حضرة الباب.ّقطة ال ياف    
 

 >131<  و القطف ا واب مف الحرير ا ف تكّفّوه لي قمسةاو  -151

أمر حضرة األعمو بمػّؼ المّيػت فػ  خمسػة أثػواب مػف الحريػر أو القطػف، وثّبػت حضػرة    
  .مف لـ يستطا يكتفي  واحدة مّهمابها  اهلل هذا وأضاؼ:  

 
ئؿ حضرت  عّما إذا كػاف المقصػود خمسػة أثػواب عمػو غػرار مػا كػاف معمػواًل بػ  مػف وسُ    

 لفائؼ كّؿ منها ف  جوؼ قبؿ، أو خمسة 
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 (56المقصود خمسة أثواب.  )سؤاؿ وجواب  األخرى فتفّضؿ ب فّ 
 

أّما فيما يخّص كيفّية لّؼ الجسد، فال يوجد ف  الّنصوص المباركة تفصيؿ ُيحػّدد كيفّيػة    
لػػػّؼ الجسػػػد، سػػػوا  فػػػ  حالػػػة اسػػػتعماؿ خمسػػػة أثػػػواب أو فػػػ  حالػػػة اسػػػتعماؿ ثػػػوب واحػػػد.  

  ف.الشّ  ف  الوقت الّراهف الحّرّية ف  اختيار ما يرون  مناسبًا ف  هذا اهلل حّبا وأل
 

 >131<   زيد مف مسالة ساعة مف المديّة احّرـ عميكـ ّقؿ المّيت  -152

المقصػػود هػػو تحديػػد الػػّزمف الّػػذي يمكػػف خاللػػ  نقػػؿ المّيػػت مػػف مكػػاف الوفػػاة إلػػو مكػػاف    
مة المسػػتعممة فػػ  نقػػؿ الجثّػػة.  وقػػد أضػػاؼ الػػّدفف بسػػاعة واحػػدة، بغػػّض الّنظػػر عػػف الوسػػي

 (16 .  )سؤاؿ وجواب أولىكّمما ُعّجؿ  دلف المّيت كاف أحّب و حضرة بها  اهلل أّن   

 
  عمو أّنها تشمؿ المدينة أو القرية اّلت  وقعػت فيهػا مكاف الولاةوينبغ  أف تُفهـ عبارة     

ود المدينػػة أو القريػػة إلػػو مكػػاف الوفػػاة، فيبػػدأ حسػػاب مسػػافة الّسػػاعة المسػػموح بهػػا مػػف حػػد
 الّدفف.  والمقصد الحقيقّ  لهذا الحكـ هو أف ُيدفف المّيت عمو مقربة مف مكاف وفات .

 
 >131<   سفارقد رلا ا  ما حكـ  ه ال ياف لي تحديد اال -153

فػرض حضػرة البػاب قيػودًا عمػو األسػفار إلػػو حػيف ظهػور الموعػود الّػذي جػا  ذكػرن فػػ     
اف، وأمر أتباع  عندئٍذ أف يتوّجهوا لمقائ  ولػو سػيرًا عمػو األقػداـ ألّف إدراكػ  ثمػّرة كتاب البي

 وجودهـ ذات  وغايت .
 

251 



 

 >133<وارلعّف ال يتيف لي المقاميف والمقامات اّلتي ليها استقّر عرش رّ كـ الّرحمف  -154

وأسػمان البيػت األعظػـ  –   ب ّنهما البيت المبارؾ فػ  بغػدادال يتيفحّدد حضرة بها  اهلل     
 32و 29)سػػؤاؿ وجػػواب   بػػالحّج إليهمػػا. وبيػػت حضػػرة البػػاب فػػ  شػػيراز، وأمػػر الّنػػاس –

 .(54والّشرح فقرة 
 

  المقامػات اّلتػي ليهػا اسػتقّر عػرش رّ كػـاهلل أّف المقصػود مػف  ولّ  أمػر وأباف حضرة    
لوهػػؿ ا  اهلل بقولػػ :  هػػ  األمػػاكف اّلتػػ  سػػكف فيهػػا المظهػػر اإللهػػّ .  وتفّضػػؿ حضػػرة بهػػ

ال الد الموجودة ليها القيار لي صوف كّؿ  يت استقّر ليػه العػرش أو صػوف واحػد مّهػا 
(.  وقد اهتّمت الهيئات البهائّية بهذا األمر فعّينت عددّا مف 32 . )سؤاؿ وجواب يّتق وّه
ثػػائؽ الخاّصػػة ف، وجمعػػت الو اقترنػػت بػػالمظهريف اإللهّيػػي ة المقّدسػػة اّلتػػ اريخّيػػالتّ األمػػاكف 

 بها، وحيث أمكف تمّمكتها وحافظت عميها.
 

 >134<  ف يمّعكـ ما ّّزؿ لي الكتاب عف هذا الكتاب اّلذي يّطؽ  الحّؽ اّياكـ ا -155

  هػو المظهػر الكتاب الّػذي يّطػؽ  ػالحؽّ .  و هو كّؿ ما جا  ب  المبعوث اإلله ّ   الكتاب 
حضػرة البػاب فػ  كتػاب البيػاف الفارسػّ  عػف  نفس .  وتشير هذن اهية إلػو مػا ذكػرن اإلله ّ 

  وحػػّددن بمػػف يظهػػرن اهلل.  كمػػا ذكػػر حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  أحػػد الكتػػاب الّػػذي يّطػػؽ  ػػالحؽّ  
  .قد ظهر كتاب ا  عمى هيكؿ الغالـألواح :  
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وصػػؼ حضػػرة بهػػا  اهلل نفسػػػ  فػػ  هػػذن اهيػػػة مػػف الكتػػاب األقػػػدس، وكػػذلؾ فػػ  مجموعػػػة 
 .  وحػّذر أهػؿ األديػاف مػف أف تسػتدّؿ الكتػاب الّػذي يّطػؽ  ػالحؽّ ب ّن    من ، 168اهيات 

 ، حتّػػو ال يصػػبح مػػا هػػذا الكتػػاب الّػػذي يّطػػؽ لػػي قطػػب اإل ػػداعكػػّؿ ممّػػة بكتابهػػا فػػ  رّد  
نهـ مػػف عرفػػاف مظهػػر ااسػػتخرجون مػػف اهيػػات المنّزلػػة فػػ  الكتػػب الّسػػماوّية سػػببًا فػػ  حرمػػ

 .الّظهور، والّتمسؾ ب مرن البديل
 

 >135<   ما جرى مف قمـ م ّعري لي ذكر هذا الّظهور -156

نػػا  الػػوارد فػػ  الثّ   الّػػذي أشػػار إليػػ  حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  هػػذن اهيػػة المباركػػة هػػو الػػّذكر    
 . البياف العرب ّ  كتاب 

 

 >137<    ف يستقرّ اّّما الق مة مف يظهره ا  متى يّقمب تّقمب الى ا -157

 مف هذا الفصؿ. 8و 7اهية إلو الفقرة ارجل ف  شرح هذن    
 

قػػر مػػا يممػػؾ مػػف حػػد يحػػـر عمػػى االاف يػػدقؿ مػػف اف لػـػ يكػػف لػػي ال يػػاف و اال يحػػّؿ االقتػػراف  -158
 >139<   عّده

هذن اهية مف كتاب البياف اّلت  استشهد بهػا حضػرة بهػا  اهلل، تػذّكر أهػؿ البيػاف بقػرب        
حضػػػرة البػػاب صػػراحة تطبيػػؽ أمػػرن الّػػذي يمنػػػل   .  فموجبهػػا أّجػػؿمػػف يظهػػره ا مجػػ    

وج الّػذي  مػف عمػو زوجػ  الّػذي لػـ الػزّ واج مف غير أهؿ البياف، وتحريـ مػاؿ الزّ البابّ  مف 
ف قبػؿ البػد  فػ  الحكمػي يؤمف، إلو حيف ظهور مف يظهرن اهلل، وقػد أبطػؿ حضػرة بهػا  اهلل

 تطبيقهما.  وقصد حضرت  مف االستشهاد 
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االسػػتدالؿ عمػػو أّف حضػػرة البػػاب قػػد تنّبػػ  فػػ  ثنايػػا هػػذن اهيػػات بتمكػػاف ارتفػػاع بهػػذا الحكػػـ 
 أمر حضرة بها  اهلل قبؿ انتشار شريعت  هو.

 
  أو  القػػرف البػػديل  مغػػزى God Passes Byاهلل فػػ  كتػػاب  ولػػّ  أمػػر وأبػػرز حضػػرة    

 أحكاـ كتاب البياف بقول : 
 

 هػا  يػدَ رِ ه ق ؿ أف يكوف أحكامًا وتكاليؼ أُ يجب أف ُيعت ر تمجيدًا لمموعود و ّاء عمي 
 ....أف تكوف قواعد دالمة تستهدي  ها األجياؿ القادمة

 
ليمػا لػرض مػػف األحكػاـم داعيػًا إلػػى  –عػف عمػػد  –كػاف هػذا الكتػاب عػػديدًا صػارمًا 

طّور ليما أدقمه مف م ادئ كاف الهدؼ مّها أف توقظ رجاؿ الّديف والّّاس التّ قّدـ و التّ 
ـ الّروحّي المديدم وتكيؿ لممّّظمات ال الية الفاسدة ضر ة م اغتة قاضػيةم مف س اته

إلػى عػيء  اعالػدّ  يػدع يػـو:  ه الّعديدة حمػوؿ اليػـو المّتظػرلقد أعمف لي  ّايا موادّ 
ويصّا ما صّا رسوؿ ا م ويهدـ ما كاف ق مه كما هدـ رسػوؿ ا  أمػر  ويـو   ّكر

 (119الّشرح فقرة  أيضاً انظر ) ]مترجـ[    .الجاهمّية
 

 >141<    ّقطة ال ياف -159

 .أحد ألقاب حضرة الباب   
 

 >143<    ّا الفرد الواحدااّل ا لهاّّه ال ا -161

 شرحت بيانات كثيرة ف  اهثار المباركة حقيقة المظاهر اإللهّية    
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البيانات موّضػحًا ن  وتعالو.  وقد تفّضؿ حضرة بها  اهلل ف  أحد هذن اوعالقتهـ باهلل سبح
 فردانّية الحّؽ جّؿ ذكرن، ووحدانّيت ، وغيبّيت ، وَمْنَعت ، فقاؿ: 

 
ولّمػػا لػػـ يكػػف  ػػيف القمػػؽ والحػػّؽم والحػػادث والقػػديـم والواجػػب والممكػػف أي را طػػة أو  

مّاسػػ ة أو موالقػػة أو معػػا هةم لهػػذا يظهػػر ا  تعػػالى لػػي كػػّؿ عهػػد وعصػػر كيّوّػػة 
 لـ الممػػػؾ والممكػػػوتم ويقمػػػؽ هػػػذه الكيّوّػػػة الّر اّّيػػػةممجػػػّردة لطيفػػػة طػػػاهرة لػػػي عػػػا

وعّصػػر إلهػػّي غي ػػّيم  ظػػاهريّ  عّصػػر ترا ػػيّ : فوالحقيقػػة الّصػػمداّّيةم مػػف عّصػػري
...، عػػف ا  رّ ػػهإاّل  أحػػدهما مقػػاـ الحقيقػػة وهػػو مقػػاـ ال يّطػػؽ: فا مقػػاميويقمػػؽ لهػػ

قػؿ سػ حاف رّ ػي  و  ر م مكـ عإاّل  ما أّا:  واآلقر مقاـ ال عرّية مصداقًا لقوله الكريـ
 ]مترجـ[   ... هؿ كّت إاّل  عرًا رسوالً 

 
  فػ  العػالـ الّروحػانّ ، فكّمهػـ يحكػوف عػف جريػدالتّ  توحيد مواقػا وأّكد حضرة بهػا  اهلل     

جمػػاؿ اهلل، ويظهػػروف أسػػما ن وصػػفات ، ويتغّنػػوف بنغمػػات أزلّيتػػ ، وتفّضػػؿ فػػ  ذلػػؾ بقولػػ : 
ذا ُسما مف المظاهر ...  لإّف ذلؾ حػّؽ وال ريػب ليػهم إذ   ػت ، ‘إّّي أّا ا ’الجامعة  وا 

مػػرارًا أّف  ظهػػورهـم و صػػفاتهـم و أسػػمالهـم يظهػػر لػػي األرض ظهػػور ا م واسػػـ ا م 
 ]مترجـ[    ... وصفة ا 
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ومل أّف مظاهر اهلل هـ مرايا أسما  اهلل وصفات ، وبواسطتهـ يصؿ اإلنساف إلو معرفة اهلل 
اهلل ب ّنػ  ال يجػوز أبػدًا مسػاواتهـ بالػّذات اإللهّيػة والغيػب ولّ  أمر ت ، فقد نّب  حضرة وشريع

اهلل أّف ذلػؾ ولػّ  أمػر المنيل.  أّما بخصوص مقاـ حضرة بها  اهلل نفس ، فقد كتب حضرة 
الهيكؿ ال عػرّي الّػذي  واسػطته تجمّػى ظهػوٌر عمػى هػذا القػدر مػف العظمػة والهيمّػةم ال  

 ]مترجـ[   .مساواته  الحقيقة اإللهّيةيجوز أ دًا 
 

اهلل مقاـ حضرة بها  اهلل الفريد، وعظمة ظهػورن، الّػذي بػ  تحّققػت ولّ  أمر أباف حضرة    
  : يـو ا نبؤات الكتب المقّدسة ف   

 
رّب  ،  األب األ ػػدي ات  ّػػي إسػػراليؿ لػػـ يكػػف أك ػػر وال أقػػّؿ مػػف تجسػػيد وءولقػػًا لّ ػػ 

لػي مجػػد  ولمعػالـ المسػػيحي عػودة المسػػير  ، مػػف ر ػوات القػػدس الّػػذي أتػى ،  الجّػود
ّّة ّػزوؿ ، ولمعيعة مف أّمػة اإلسػالـ رجعػة اإلمػاـ الحسػيف ، أ يه  ، الػّروح وألهػؿ الّسػ

يف  ػػػػوذا ولم ػػػػوذيّ ، ولمهّػػػػدوس تجسػػػػيد كرعػػػػّا، يف عػػػػاه  هػػػػراـ الموعػػػػودولمزردعػػػػتيّ 
 ]مترجـ[     .القامس

 
إّف هػذا لوهّية اّلذي يشارؾ في  كّؿ مظػاهر اهلل بقولػ :  ويصؼ حضرة بها  اهلل مقاـ األ   

ذا ذكػػرت هػػذه الكممػػة لإّّمػػا تػػدؿّ ، المقػػاـ هػػو مقػػاـ لّػػاء الػػّّفس وال قػػاء لػػي ا  عمػػى  وا 
 ]مترجـ[    .مقاـ ال أممؾ لّفسي ّفعًا وال ضرًا وال حياة وال ّعوراً ، الفّاء ال حت ال اتّ 
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يا إلهي إذا أّظػر إلػى ّسػ تي إليػؾ أحػّب باهلل فيقػوؿ:   وعالقت  ويصؼ مقام  الخاّص    
ذا أّظػر إلػى ّفسػي أعػاهدها أحقػر مػف الّطػيف     . أف أقوؿ لي كّؿ عيء  ػأّّي أّػا ا  وا 

 ]مترجـ[
 

 >146<   كوةالزّ  -161

كاة ف  القر ف الكريـ عمو أّنها صدقة فرضها اهلل عمو المسمميف.  وبمرور الزّ جا  ذكر    
كاة إلو اقتطاع نسبة مف الماؿ الممموؾ لممسمـ إذا بم  نصابًا معّينًا الزّ ّور مفهوـ مف تطالزّ 

إلعانػػة الفقػػرا  والمسػػاكيف، والّصػػرؼ عمػػو المقاصػػد الخيرّيػػة، ونصػػرة ديػػف اهلل.  واختمػػؼ 
لػي كاة ومقدارها باختالؼ الماؿ اّلذي تجب في .  وقد تفّضؿ حضرة بهػا  اهلل:  الزّ نصاب 
ػػا  اّت ػػاع مػػا ّػػّزؿ لػػي الفرقػػاف كػػاةالزّ موضػػوع  (.  وبمػػا أّف حػػّد 117  )سػػؤاؿ وجػػواب أمّر
كاة، ونوع العائدات اّلت  تجب فيها، وأوقات أدائها، وقدرها ف  الموارد المختمفة، الزّ نصاب 

دؿ لػػـ يػػرد ألّي منهػػا تحديػػد فػػ  القػػر ف، لهػػذا يرجػػل تحديػػد كػػّؿ هػػذن األمػػور إلػػو بيػػت العػػ
اهلل أّف عمو ولّ  أمر لو أف يحيف وقت هذا الّتشريل أباف حضرة واً  األعظـ ف  المستقبؿ. 

اهلل أف يواظبوا عمو التّبّرع إلو صناديؽ الخيرّية البهائّيػة، وفقػًا السػتطاعتهـ وحسػب  أحّبا 
 إمكاناتهـ.

 

 >147<   آءال يحّؿ الّسؤاؿ ومف سلؿ حّرـ عميه العط -162

ُحّرـ الّتكّدي كما ُحّرـ اهية المباركة بقول :  شرح حضرة عبد البها  ف  أحد ألواح  هذن    
والمقصود مف ذلؾ هو قطا دا ر الّتكّديم أّمػا .  اإلّفاؽ عمى مف يّتقذ الّتسّوؿ مهّة له

 إف 
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عجز عقص عف كسب الّرزؽم أو أصيب  فقر مدقام أو أضحى عاجزًام لعمى األغّياء 
وكالء  والمقصود  الوكالء هـ .. .لمعيعته أو الوكالء عّدلٍذ تقصيص راتب عهريّ 

 ]مترجـ[    .أي أعضاء  يت العدؿ  ال يت

 
وتحػػػريـ العطػػػا  لممتسػػػّوليف ال يمنػػػل األفػػػراد والمحافػػػؿ الّروحانّيػػػة مػػػف مػػػنح المسػػػاعدات    
لمفقػػرا  والمعػػوزيف أو إتاحػػة الفػػرص لهػػـ ليحصػػموا عمػػو المهػػارات اّلتػػ  تمّكػػنهـ مػػف  لّيػػةالما

 .(56الّشرح فقرة )انظر     كسب العيش.
 

 >148<    ف يّفؽ تسعة ععر م قااًل مف الّذهباحدًا لمه امف يحزف  -163

نسخ حضرة بها  اهلل ُحكـ  البياف الفارسّ   بش ف الغرامة عقابًا لمف تسّبب ف  حزف      
 غيرن.

 

 >148<   الّسدرة   -164

اد بهػا فػ  هػذا المقػاـ حضػرة ( والمػر 128  ه  سدرة المنتهو )انظر الّشػرح فقػرة الّسدرة    
 بها  اهلل.

 

 >149<   آءيات ا  لي كّؿ ص اح ومسااتموا  -165

رط األساسػّ  لهػا هػو ميػؿ الّشػأباف حضرة بها  اهلل ب ّف ما يمػـز بػد ًا لػتالوة  يػات اهلل، و    
 (68خص نفس ، وشوق  لتالوتها. )سؤاؿ وجواب الشّ 

 
 .  وبػّيف جميا ما ّّزؿ مػف ممكػوت ال يػاف ب ّنها  وحّدد حضرة بها  اهلل معنو  يات اهلل   

 اهلل ف  رسالة إلو أحد ولّ  أمر حضرة 
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  ال تشمؿ اهثار الكريمة لحضرة عبد البها ، وال ما جرى ب  آيات ا ، ب ّف عبارة  حّبا األ
 قمم  هو.

 

 >151< تسا ععرة سّة   آءس اب ال يت  عد اّقضاكتب عميكـ تجديد  -166

ثّبت حضرة بها  اهلل الحكـ الوارد ف  كتػاب  البيػاف العربػّ   بشػ ف تجديػد أسػباب البيػت    
كّؿ تسػل عشػرة سػنة، وقّيػدن بشػرط االسػتطاعة.  وأبػاف حضػرة عبػد البهػا  الّصػمة بػيف هػذا 

 الحكـ وبيف الّتمّسؾ بالّنظافة والّمطافة، فقاؿ شرحًا لذلؾ: 
 

ّّػػلػػيس المػػراد الّتحػػؼ   ميّػػةم لػػال تػػدقؿ المجػػوهرات مػػ اًل لػػي عػػداد ال ّ ء ادرة واألعػػياال
ّّما المقصود األعياء اّلتي  ميت وذهب روّقهػا  مػرور الّسػّوات الّتسػا ععػرة  ذلؾم وا 

 ]مترجـ[     .وأص حت م يرة لالعملزاز
 

 >152<  رجمكـ  ااغسموا   -167

المنػػػتظـ، مػػػف الفضػػػائؿ اّلتػػػ  أوصػػػو بهػػػا جمػػػاؿ الِقػػػدـ فػػػ  الكتػػػاب األقػػػدس االغتسػػػاؿ    
ونظافػػة الممػػبس، وأف يكػػوف أهػػؿ البهػػا  جػػوهر الّمطافػػة والّنظافػػة.  وتػػوجز  خالصػػة أحكػػاـ 

: ذ( البيانػػػات 3الكتػػػاب األقػػػدس وأوامػػػرن  )انظػػػر خالصػػػة األحكػػػاـ واألوامػػػر رابعػػػًا: د: بنػػػد
المباركػػة المّتصػػمة بػػذلؾ.  وقػػد ذكػػر حضػػرة بهػػا  اهلل بػػ ّف مػػف المستحسػػف اسػػتعماؿ المػػا  

 (97ف  غسؿ األرجؿ، ولكف ال ب س مف غسمهما بالما  البارد. )سؤاؿ وجواب  افئالدّ 
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يات رّ ه لميقعد عمى الكرسػّي اف يتمو عميكـ اراد الى المّا ر مف ا آءقد مّعتـ مف االرتق -168
 >154< الموضوع عمى الّسرير  

البػػاب عػػف ارتقػػا  وردت سػػابقة هػػذا الُحكػػـ فػػ  كتػػاب البيػػاف الفارسػػّ .  فقػػد نهػػو حضػػرة    
المنابر إللقا  الخطب والمواعظ أو تالوة اهيات.  وأمر عوضًا عف ذلؾ، أف يجمس القػارئ 

 عمو كرسّ  فوؽ منّصة لك  تكوف  يات اهلل مسموعة لمجميل.

 
اهلل بػ ّف مراعػاة هػذا الُحكػـ فػ  مشػرؽ ولػّ  أمػر ونّب  كّؿ مف حضرة عبػد البهػا  وحضػرة    

تجيز لمف يتمو الوقوؼ أو الجموس، وًاف كاف  –بتالوة اهيات إاّل  ححيث ال يسم –األذكار 
يمكػػف اعػػتال  منّصػػة غيػػر ثابتػػة.  وفػػ  المجػػامل خػػارج  –لكػػ  يسػػمل بوضػػوح  –ضػػروريًا 

مشػػرؽ األذكػػار يجػػوز لمقػػارئ أو المتحػػّدث أف يعتمػػ  منّصػػة واقفػػًا أو جالسػػًا.  وأّكػػد حضػػرة 
ها منل استعماؿ المنابر عمػو وجػ  اإلطػالؽ أّف عمػو عبد البها  ف  أحد ألواح  اّلت  ورد في

  . مّتهى القضوع والقعوع والمحو الّصرؼاهلل أف يمقوا أحاديثهـ ف  المجالس   أحّبا 
 

 >155< حّرـ عميكـ الميسر   -169

لـ يرد تحديد ف   ثار حضرة بها  اهلل لأفعاؿ اّلت  يشممها هذا الّتحريـ.  وقد أبػاف كػّؿ    
اهلل أّف تحديػػد تفاصػػيؿ هػػذا الحكػػـ متػػروؾ لبيػػت ولػػّ  أمػػر بػػد البهػػا  وحضػػرة مػػف حضػػرة ع

اهلل عّمػػػػا إذا كانػػػػت ألعػػػػاب الحػػػػّظ  أحّبػػػػا العػػػػدؿ األعظػػػػـ.  وًاجابػػػػة عمػػػػو استفسػػػػار بعػػػػض 
 واليانصيب، والمراهنات عمو سباؽ الخيؿ، ومباريات كرة القدـ، 
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يسػر، أجػاب بيػت العػدؿ األعظػـ بػ ّف ولعب  البنجو ، وما شاب  ذلؾ تندرج تحت تحريـ الم
فصػػيؿ مسػػتقباًل.  وال ينبغػػ  لممحافػػؿ الّروحانّيػػة واألفػػراد فػػ  الوقػػت التّ هػػذن مسػػ لة سػػتقّرر ب

الّراهف، أف يسػمحوا لهػذن األمػور بػ ف تصػبح نقطػة خػالؼ وجػداؿ، واألفضػؿ أف تُتػرؾ فػ  
 الوقت الحاضر لوجداف األفراد.

 
ّف جمػل التّبرعػات لصػناديؽ الخيرّيػة عػف طريػؽ ألعػاب ولكف قػّرر بيػت العػدؿ األعظػـ أ   

 الحّظ واليانصيب والمراهنات غير مناسب.
 

 ػػػداّكـ اف تسػػػتعمموا مػػػا تكسػػػؿ  ػػػه هيػػػاكمكـ ويضػػػّر اّيػػػاكـ ا… ليػػػوفاال… حػػػّرـ عمػػػيكـ -171
>155< 

كػػػػّرر حضػػػػرة بهػػػػا  اهلل هػػػػذا الّتحػػػػريـ السػػػػتعماؿ األفيػػػػوف مػػػػّرة ثانيػػػػة فػػػػ  ختػػػػاـ الكتػػػػاب    
اهلل فػػ  هػػذا الّصػػدد أّف أحػػد مسػػتمزمات  الحيػػاة الطّػػاهرة ولػػّ  أمػػر .  وذكػػر حضػػرة األقػػدس

.  عف األليوف وما عاكمه مف المقػّدرات المسػّ  ة لإلدمػاف... االمتّاع التّاـالعفيفة  ه :  
ب الهّػدي م ػؿ الماريجواّػا والمػواد لالهيرويفم والحعيش وغيرهما مػف مسػتقرجات القّّػ

    ." وغيرهػػػػا تّػػػػدرج تحػػػػت هػػػػذا الّتحػػػػريـPeyote" و"LSD ػػػػؿ "المسػػػػّ  ة لمهموسػػػػة م
 ]مترجـ[
 

 وقد كتب حضرة عبد البها  ف  ذلؾ مبّينًا:   

أّما عف األليوف القذر الممعوفم ّعوذ  ا  مػف عػذاب ا م إّّػه  صػرير ّػّص الكتػاب  
م وعر ه ضرب مف الجّوفم ومرتكب ذلؾ   األقدس محّرـ ومذمـو
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أستعيذ  ا  مف ارتكاب م ؿ هذا األمػر .  رـو مف صفات العالـ اإلّساّيّ جر ة محالتّ  
فسم الػّّ الفظيا الهادـ لم ّياف اإلّساّّيم والمسّ ب لمقسراف األ دّيم إذ يسػتولي عمػى 

عورم ويتالعى اإلدراؾم ويّقمب الحّي مّيتػًام وتقمػد حػرارة العّ ليموت الوجدافم ويزوؿ 
ّهـ اهّيلػػًا لّفػػوس لػػـ يتحػػّرؾ لسػػ.  ّرة أعظػػـ مػػف ذلػػؾ يعػػةم وال يمكػػف تصػػّور مضػػالطّ 

 . ذكر األليوفم لما  الؾ  استعماله
 

جػر والقهػر مػذمـو لػي هػذا الػّدور اإللهػّيم ولكػف الزّ ا م إّف الج ر والعّػؼ و  أحّ اءيا 
 عػػّ ث  ػػأّي تػػد يرم عسػػى أف يّجػػو الّّػػوع اإلّسػػاّيّ التّ  ػػّد مػػف  لمّػػا عػػرب األليػػوف ال

اّل لويؿ لكّؿ مف يفّرط لي جّب ا  ويتقّمص مف هذه  ]مترجـ[   .اآللة العظمىم وا 
 

كالِّ مف عػار هم ومعػتريهم و العػهم وتفّضؿ حضرت  ف  خصوص األفيوف بقولػ : إّف     
  .  وأضاؼ: محرـو مف ليض ا  وعّايته

يف قػد أدمّػػوا عمػى عػر هم لسػػ حاف أّمػا عػف الحعػػيش الّػذي ذكػرت أّف  عػػض اإليػراّيّ  
فكيػرم وتقمػد التّ رب ميعًام وتحريمه صريرم و سػ  ه يضػط  إّّه ألسوأ المسكرات جا 

قػػـو يسػػتأّس الّّػػاس الزّ ة مػػف عػػجرة مػػر أ هػػذه ال ّ .  روح اإلّسػػاف لػػي جميػػا األطػػوار
 ويدمّوف 
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أيستعمموف عيلًا حرامًا ويحرموف أّفسػهـ مػف ألطػاؼ  حّتى يص حوا حقيقة المسوخك 
القمر تسّ ب ذهوؿ العقؿم وتؤّدي إلى سفيه األعماؿم أّما هػذا  إفّ ... حضرة الّرحمفك

قػػـو األ ػػيـ أو الحعػػيش الق يػػثم ليزيػػؿ العقػػؿم وُيقمػػد الػػّّفسم وُيجّمػػد الزّ األليػػوف 
 ]مترجـ[   .الّروحم ويهزؿ الجسدم ويورث اإلّساف القي ة والقسراف

 
خػػّدرة، ال يمنػػل اسػػتعمالها وجػػدير بالمالحظػػة أّف تحػػريـ اسػػتعماؿ بعػػض أنػػواع المػػواد الم   

 إذا أمر بذلؾ أطبا  مختّصوف ضمف عالج طبّ .
 

كيس لرمز الّرليس   -171  >157<   سّر التّّ

يف يخّية، وأّوؿ الّنػػػور الّشػػػ( مؤّسػػػس فرقػػػة ـ1831–ـ1753حسػػػائ  )يخ أحمػػػد األالّشػػػتنّبػػػ     
األمػور، فيصػبح اهخػر  ف بّشرا بظهور أمر الباب، أّف بظهور  القػائـ  سػتنقمبذيالّنّيريف المّ 

نكػيس لرمػز الػػّرئيس التّ هػو األّوؿ، واألّوؿ هػو اهخػر.  وأشػار حضػرة بهػا  اهلل لمعنػو سػّر 
ّكيس لرمػز الػّرليس حيػث جعػؿ أعالهػـ أسػفمهـ وأسػفمهـ أعالهػـم التّ لاّظر سّر بقول :  

صػطاد واذكر إذ أتػى اليسػوع أّكػره العممػاء والفضػالء واألد ػاء وأق ػؿ إلػى الممكػوت مػف ي
يخ أحمػػػػد الّشػػػػ(.  ولمزيػػػػد مػػػػف المعمومػػػػات عػػػػف 172رح فقػػػػرة الّشػػػػ)انظػػػػر أيضػػػػًا   .الحػػػػوت

 ف األّوؿ والعاشر.ائ  راجل  مطالل األنوار  الفصمياإلحس
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 >157<    مةآللؼ القّتة اّلتي ارتفعت  هذه اال السّ  -172

بيػؿ النّ وجػا  فػ  تػاريخ   يخ أحمد اإلحسائ  وزنػًا كبيػرًا فػ  كتبػ  لحػرؼ  الػواو .الشّ أقاـ    
جديػد،   مطالل األنوار  أّف هذا الحرؼ كاف ف  نظر حضرة البػاب رمػزًا لمجػ   دور إلهػ ّ 

  فػ  الكتػاب األقػدس هػ  إشػارة ّكػيس لرمػز الػّرليسالتّ سػّر وِذكر حضرة بها  اهلل لعبػارة  
.  إلو هذا المفهـو

 
 6)  اب األبجػدّي وفقػًا لترتيبهػا ويت ّلؼ لفظ  واو  مف ثالثة حروؼ، تساوي طبقػًا لمحسػ   
ا  اهلل شػرحًا لهػذن اهلل إلػو أحػد أحّبػولّ  أمػر (.  وجا  ف  رسالة ُكتبت بتوجي  حضرة 6 1

اهية أّف  األِلؼ القائمػة  تشػير إلػو مجػ   حضػرة البػاب، وترمػز الػواو األولػو اّلتػ  تسػبؽ 
تػ  سػبقت مجيئػ  المبػارؾ، أّمػا إلػو األديػاف والمظػاهر اإللهّيػة الّ  –وعددها سّتة  – األلؼ  

الػػواو الثّانيػػة اّلتػػ  تمػػ   األِلػػؼ  فترمػػز إلػػو تجمّػػ  الّظهػػور األعظػػـ لحضػػرة بهػػا  اهلل الّػػذي 
 ]مترجـ[ كاف بعد  األِلؼ .

 

 >159<   حيف الّضرورة اّل ا الت الحرباحّرـ عميكـ حمؿ  -173

ـ حمػػػؿ الّسػػػالح، إاّل عنػػػد ثّبػػػت حضػػػرة بهػػػا  اهلل الحكػػػـ الػػػوارد فػػػ  كتػػػاب البيػػػاف بتحػػػري   
الّضػػرورة.  أّمػػا عػػف الظّػػروؼ اّلتػػ  تجعػػؿ حمػػؿ الّسػػالح ضػػرورة لأفػػراد، فقػػد سػػمح حضػػرة 

بحمػػؿ الّسػػالح دفاعػػًا عػػف الػػّنفس فػػ  مواقػػل  –ا  فػػ  رسػػالة إلػػو أحػػد األحّبػػ –عبػػد البهػػا  
 اهلل ف  رسالة ُكتبت بتوجيه  أّف ولّ  أمر الخطر.  كما أباف حضرة 
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 يكػوف لمبهػائ ّ  –عنػد عػدـ وجػود سػمطة شػرعّية يمكػف الّمجػو  إليهػا  –االت الطّػوارئ ف  ح
 فاع عف حيات .الدّ الحّؽ ف  

 

كمػػا أّف هنػػاؾ عػػددًا مػػف الظّػػروؼ األخػػرى اّلتػػ  يحتػػاج فيهػػا اإلنسػػاف لمّسػػالح، ويكػػوف    
لباسػػهـ، أو اسػتخدام  فيهػا مشػروعًا مثػؿ األمػاكف اّلتػػ  يعتمػد أهمهػا عمػو الّصػيد لغػذائهـ و 

 ياضّية كالمبارزة والّرماية.الرّ ف  بعض األلعاب 
 

أّما عمو مستوى المجتمل فتّف مبدأ األمف الجماع  اّلذي أعمن  حضػرة بهػا  اهلل )انظػر    
( واّلذي أباف تفصيم  118عمو سبيؿ المثاؿ كتاب منتخبات  از  ثار حضرة بها  اهلل، ص

 The Worldرة ف  كتاب نظػاـ بهػا  اهلل العػالم  اهلل ف  رسائم  المنشو ولّ  أمر حضرة 

Order of Bahá'u'lláh –  ّة، وًانمػا أوجػد مًا منػل اسػتعماؿ القػوّ هذا المبدأ لـ يفترض مقد
لحفظ الّسالـ كفيمة  لّية ، ويعمد إلو إيجاد قّوٍة دو لمعدؿ قادمة ةه القوّ ّظامًا تص ر لي ظمّ  
 .  وعّبر حضػرة بهػا  اهلل فػ  لػوح  أكممها لّيةو الدّ ا طة الرّ  حماية سالمة ووحدة أعضاء  

ؿ سالح العالـ  اإلصالحم وأف يرتفا الفساد والجداؿ مػف  ػيف أف يت دّ البشارات عف أمم   
آلؼ بػػػيف أهػػؿ جميػػػل التّػػ أهّمّيػػػة .  وأّكػػػد حضػػرة بهػػػا  اهلل، فػػ  المّػػوح المبػػػارؾ نفسػػ  الع ػػاد

 ؿ بقول :األدياف فتفضّ 
 

ـّ الكتاب جميا أهؿ العالـ لي هذا الّظهور األعظـ ال عارة األولى اّلتي    ّعر  ها أ
 ]مترجـ[  .هي محو حكـ الجهاد مف الكتاب
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 >159<   حّؿ لكـ ل س الحريراو  -174

مػف الّسػنف المرعّيػػة فػ  اإلسػػالـ نهػ  الّرجػػاؿ عػف لػػبس الحريػر إاّل حػػيف الجهػاد.  وهػػذا    
 ضرة الباب.ه  غير منصوص عمي  ف  القر ف ونسخ  حالنّ 
 

 >159<   قد رلا ا  عّكـ حكـ الحّد لي الّم اس والّمحى -175

نف اّلتػػ  جػػا ت بهػػا أديػػاف الّسػػكػػاليؼ و التّ ترجػػل كثيػػر مػػف القواعػػد الخاّصػػة بالّمبػػاس إلػػو    
العػػػالـ المختمفػػػة، فمػػػثاًل اّتخػػػذ رجػػػاؿ الػػػّديف فػػػ  بعػػػض المػػػذاهب ألنفسػػػهـ عمػػػائـ وعبػػػا ات 

ة.  وأدخػػػؿ   أّنهػػػـ منعػػػوا الّنػػػاس مػػػف ارتػػػدا  المالبػػػس األوروبّيػػػمتمّيػػزة، وحػػػدث فػػػ  الماضػػػ
ؽ بقػػػػّص أو حمػػػػؽ سػػػػوؿ عػػػػددًا مػػػػف القيػػػػود تتعمّػػػػالرّ قتػػػػدا  باالفػػػػ  غبػػػػة الرّ المسػػػػمموف بػػػػدافل 

وارب، وًاطالؽ الّمحو.  وقد رفل حضرة بها  اهلل مثؿ هػذن القيػود الخاّصػة بمبػاس المػر  الشّ 
ا  اهلل أاّل الختيػار الّنػاس، وفػ  الوقػت نفسػ  دعػا أحّبػؽ بهذن األمور ولحيت ، وترؾ ما يتعمّ 

 ؽ بمباسهـ.ياقة، وأف يراعوا االعتداؿ ف  كّؿ ما يتعمّ يتعّدوا حدود المّ 
 

 >164<   آءالرّ رض الكاؼ و ايا  -176

 إشارة إلو مدينة كرماف وًاقميمها ف  إيراف.   
 

 >164<   ّجد ما يمّر مّؾ لي سّر الّسرّ  -177

رح فقػرة الّشػاهيػة إلػو مكائػد جماعػة مػف األزلّيػيف، أتبػاع ميػرزا يحيػو )انظػر تشير هػذن    
  ( المنتميف إلو مدينة  كرماف ، ومف زمرتهـ المالّ 191
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قػػا خػػاف الكرمػػان  )وهمػػا صػػهرا ميػػرزا يحيػػو(،  يخ أحمػػد روحػػ ، وميػػرزا الّشػػجعفػػر، وابنػػ  
سػػا ة إلػػو سػػمعة األمػػر فحسػػب، بػػؿ وكػػذلؾ ميػػرزا أحمػػد الكرمػػان .  لػػـ يسػػَل هػػؤال  إلػػو اإل

 ة اّلت  بمغت أوجها باغتياؿ ناصر الّديف شان.ياسيّ السّ أقحموا أنفسهـ ف  تدبير الّدسائس 
 

 >166<   ق ؿ حسف محّمد  يسمّ  يل اّلذيالعّ  وااذكر  -178

يعة، ومّمف رفضوا دعػوة البػاب.  وقػد الشّ حسف يعّد مف كبار المجتهديف ف   محّمديخ الشّ    
 .ـ1851حوال  عاـ   توفّ  يع ، والّراجح أّن الشّ دات ف  الفق  مجمّ  أّلؼ

 
بيػػؿ فػػ  كتابػػ   مطػػالل األنػػوار  المواجهػػة اّلتػػ  جػػرت فػػ  الّنجػػؼ بػػيف المػػاّل عمػػ  النّ وروى    

حسػف.  فػذكر أف المػاّل عمػ  البسػطام  أعمػف  محّمػديخ الّشػالبسطام ، أحد حروؼ الحّ ، و 
حسػػف  محّمػػديخ الّشػػب، ومّجػػد عظمػػة هػػذا الّظهػػور.  فحػػّرض فػػ  أثنػػا  االجتمػػاع ظهػػور البػػا

العممػػا  عميػػ  حتّػػو أفتػػوا بكفػػرن وطػػردون مػػف مكػػاف االجتمػػاع، ثػػـ قُػػّدـ لممحاكمػػة، وُنقػػؿ إلػػو 
 اقة.الشّ استنبوؿ، وُحِكـ عمي  باألشغاؿ 

 
 >166<  عير  العّ القمر و  يمف يّقّ  -179

ؾ كػػػف  أو  المغربػػػؿ  وهػػػو أّوؿ مػػػف  مػػػف اپػػػ نػػدـجعفػػػر   گ محّمػػػدهػػذن إشػػػارة إلػػػو المػػػاّل    
بػػدعوة حضػػرة البػػاب فػػ  إصػػفهاف. وقػػد ورد ثنػػاؤن فػػ  كتػػاب البيػػاف الفارسػػّ ، كمػػا أّنػػ  فػػاز 

بيػػؿ فػػ  كتابػػ   مطػػالل األنػػوار  قبػػوؿ  المغربػػؿ  لػػدعوة النّ  بػػردا  األصػػحاب .  وقػػد وصػػؼ 
 ندـگالباب 
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ـّ  منقّػػػ  القمػػػح  إلػػػو دوف أدنػػػو احتػػػراز، وحماسػػػ  فػػػ  مناصػػػرة الػػػّديف ال جديػػػد.  وقػػػد انضػػػ
 يخ الّطبرس  واستشهد أثنا  الحصار المضروب عميها.الشّ المدافعيف عف قمعة 

 

 >167< عظـ   عف هذا الّّ أ اال يّ ف يمّعكـ ذكر الّّ ا ّياكـا -181

هـ ت ويػؿ الكتػب الّسػماوّية عػف عرفػاف عنحّذر حضرة بها  اهلل أول  األبصار مف أف يمػ   
ديد لمؤّسػػػػس ديػػػػنهـ أف الّشػػػػر اإللهػػػػّ .  فقػػػػد دفػػػػل وال  المػػػػؤمنيف بكػػػػّؿ ديػػػػف وحػػػػّبهـ المظهػػػػ

ساالت اإللهّية، وُينكروا نتيجة لذلؾ إمكاف مج   رسوؿ  خػر الرّ يتصّوروا أّف رسالت  ختاـ 
 صارى والمسمموف.النّ مف بعدن، كما قالت اليهود و 

 
سػبة لأديػاف الّسػابقة أو النّ سػوا  ب وقد رفض حضرة بها  اهلل فكرة انتهػا  الػوح  اإللهػ    

سػػمحوا ؿ فػػ  كتػػاب اإليقػػاف عنػػد الحػػديث عػػف أهػػؿ الفرقػػاف أّنهػػـ:  سػػبة لدينػػ ، وتفّضػػالنّ ب
لع ػارة قػاتـ الّّ ّيػيف أف تحجػب أ صػارهـم وتػ هـ لهمهػـم وتمػّعهـ عػف جميػا ليوضػات 

هػػؿ األرض جميعػػًا.  ...  وذكػػر أيضػػًا أف فكػػرة انتهػػا  الػػوح  هػػذن كانػػت افتتانػػًا قاسػػيًا ألا 
وأسؼ لحاؿ اّلذيف تمّسكوا بهذن الكممات وكفروا بمنزلها.  كما أشار حضرة الباب إلػو هػذا 

 المطمب نفس  عندما حّذر الخمؽ بقول : 
 

  . ّي لإّف ذلؾ االسـ يقمؽ  قولهالّّ ال تحتج وا  األسماء عف صاح هام "حّتى اسـ  
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 >167<   مهيمّة عمى العالميف  و الوالية عف والية ا  الا -181

حّذر حضرة بها  اهلل ف  هذن اهية مف الّسماح لممفاهيـ المستخرجة مف لفظ الواليػة أف    
تحجػب المػػر  فػػ  هػػذا الّظهػور البػػديل عػػف عرفػػاف  واليػة اهلل المهيمنػػة عمػػو العػػالميف  اّلتػػ  

 يظهر بها صاحب الوالية اإللهّية الحّقة.
 

 >171<    اذكروا الكريـ -182

تقريبػػًا( الّػػذي نّصػػب  ـ1873 – ـ1811كػػريـ خػػاف الكرمػػان  ) محّمػػدهػػو الحػػاج ميػػرزا    
حسػػائ  يخ أحمػػد األالّشػػشػػت ، خميفػػة الرّ يد كػػاظـ الّسػػيخّية إثػػر وفػػاة الّشػػنفسػػ  رئيسػػًا لمفرقػػة 

يخ أحمػػػد، إاّل أّف اهرا  الّشػػ( وكػػّرس جهػػػودن لنشػػر تعػػػاليـ 172و 171رح فقػػػرة الّشػػ)انظػػر 
ت  أبداها أثارت الجدؿ بيف أتباع  ومعارضي  عمو الّسػوا .  وكػاف يعػّد مػف أبػرز عممػا  الّ 

سػػائؿ فػػ  المواضػػيل المختمفػػة اّلتػػ  الرّ عصػػرن، وأكثػػرهـ إنتاجػػًا، ودّوف الكثيػػر مػػف الكتػػب و 
 ن .ااستحوذت عمو اهتماـ أهؿ زم

 
  رسائم  لمهاجمة وقد عارض بهّمة كالا مف حضرة الباب وحضرة بها  اهلل، وتعّرض ف   

حضػػرة األعمػػو وتعاليمػػ .  ونػػّدد حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  كتػػاب  اإليقػػاف  ب سػػموب  ومضػػموف 
قػػد كتابػػًا لػػ  تضػػّمف تعقيبػػًا سػػمبّيًا موّجهػػًا إلػػو حضػػرة البػػاب.  ووصػػف  النّ رسػػائم ، واخػػتّص ب

مؤّلفات ،   ، وذكر أّن  هاجـ بدنا ة ف  أحدمّالؽ وعديد الّطموحاهلل ب ّن   ولّ  أمر حضرة 
 ان .الشّ الّديف الجديد وعقائدن، بتيعاز مف  
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 >173<    يا مععر العممآء لي ال هآء -183

طػو ى عهػدي :   كتػاب أطرى حضرة بها  اهلل عمو العمما  مف أهؿ البهػا ، وذكػر فػ     
 اهلل ذلؾ بقول : ولّ  أمر  .  وشرح حضرة لومراء والعمماء لي ال هاء

 
ورة المقّدسة هـم مف جهػةم أيػادي أمػر ا م ومػف جهػة أقػرىم الدّ هذه العمماء لي  

ف لػـ ي مغػوا مرت ػة األيػادي قػد احتمّػت الم ّمغوف والّّاعروف لمتّ  عاليـ اإللهّيػة الّػذيف وا 
جهػػودهـ مكاّػػة  ػػارزة لػػي ميػػداف الّت ميػػم.  أّمػػا "األمػػراء" لهػػـ أعضػػاء  يػػوت العػػدؿ 

األعظػػـ.  وسػُتحّدد وظػػالؼ كػّؿ مػػف هػذه الّّفػػوس  ةم والمركزّيػةم و يػػت العػدؿّيػالمحمّ 
 ]مترجـ[ ".مستق الً 

 
أيػػادي أمػػر اهلل أفػػراد عّيػػنهـ حضػػرة بهػػا  اهلل، وعهػػد إلػػيهـ بمهػػاـ مختمفػػة، خاّصػػة فيمػػا    

تعمّػػػؽ بحمايػػػة أمػػػر اهلل ونشػػػرن.  وذكػػػر حضػػػرة عبػػػد البهػػػا  فػػػ   تػػػذِكرة الوفػػػا   عػػػددًا مػػػف 
فػازوا بمقػاـ أيػادي أمػر اهلل.  ونػّص حضػرة عبػد البهػا  فػ  المؤمنيف البارزيف وصّرح أّنهػـ 

 ألػػواح الوصػػايا  عمػػو سػػمطة ولػػّ  األمػػر لتعيػػيف أيػػادي أمػػر اهلل وفقػػًا لمػػا يػػران، وبػػدأ حضػػرة 
اختػار  ثػـّ اهلل الّراحميف إلػو مرتبػة أيػادي أمػر اهلل،  أحّبا اهلل أواًّل برفل مقاـ بعض ولّ  أمر 

حيات  اثنيف وثالثيف فردًا مف قاّرات العالـ الخمس لهذا المنصب أثنا  الّسنوات األخيرة مف 
، وانتخػاب بيػت العػدؿ األعظػـ عػاـ ـ1957فيل.  وف  المػّدة الواقعػة مػا بػيف وفاتػ  عػاـ الرّ 

 ، قاـ أيادي أمر اهلل ب دا  المهاـ الموكولة إليهـ ف  حماية ـ1963
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 (67رح فقرة الشّ انظر وف الجامعة البهائّية العالمّية.  )وصيانة شئ

 
قػػّر رأي بيػػت العػػدؿ األعظػػـ عمػػو اسػػتحالة  ـ1964مبر( فوفػػ  شػػهر تشػػريف الثّػػان  )نػػو     

عوضػًا عػف  – ـ1968تشريل نظاـ جديد يسمح بتعييف أيادي أمر اهلل، ولكف قّرر فػ  عػاـ 
رن ات المسػػػندة إلػػػو أيػػػادي أمػػػر اهلل بشػػػ ف حمايػػػة األمػػػر المبػػػارؾ ونشػػػالمسػػػؤوليّ  بػػػ فّ  –ذلػػػؾ 

ولّيػة الدّ بميػ  التّ ستستمّر ف  المستقبؿ بفضؿ إنشػا  هيئػات المشػاوريف القارّيػة، وت سػيس دار 
 ، ومقّرها ف  األرض المقّدسة.ـ1973ف  عاـ 

 
بميػ ، وهيئػات المشػاوريف القارّيػة، الّػذيف التّ ويقوـ بيت العدؿ األعظـ بتعيػيف أعضػا  دار    
عريػؼ الّػذي التّ وكّؿ هؤال  األفراد يندرجوف تحػت   نوف بدورهـ أعضا  هيئات المعاونيف.يعيّ 

 ن  سالؼ الّذكر.ااهلل  لمعمما   ف  بيولّ  أمر حّددن حضرة 
 

 >174<   صؿ القويـلى الفرع المّععب مف هذا االارجعوا ما ال عرلتموه مف الكتاب ا -184

البها .  )انظر بهذا أسند حضرة بها  اهلل مهّمة تفسير  ثارن المباركة إلو حضرة عبد    
 (145رح فقرة الشّ 
 

 >175<   جريدالتّ مكتب  -185

بهات اّلتػ  الشّ  ىحدإرّد حضرة بها  اهلل ف  هذن اهية، واهيات اّلت  تميها مباشرًة عمو    
  الموعػود فػ  كتػاب البيػاف.  فقػد مف يظهره ا ن  أّن   تمّسؾ بها بعض البابّييف عند إعال

 كاف اعتراضهـ 
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 ، وكتػػػب عمػػػو الوجػػػ  اهخػػػر مػػػف يظهػػػره ا ندًا إلػػػو لػػػوح وّجهػػػ  حضػػػرة البػػػاب إلػػػو  مسػػػت
 ، فتمّسػؾ هػؤال  عسى أف يحظى هذا الّموح  محػاظ مػف يظهػره ا  لػي المكتػبحيفة  لمصّ 

البابّيوف ب ّن  لـ يكف ممكنػًا لحضػرة بهػا  اهلل اسػتالـ هػذن الّرسػالة وهػو فػ   المكتػب  حيػث 
 لباب بعاميف.أّن  كاف يكبر حضرة ا

 
وشػػرح حضػػرة بهػػا  اهلل فػػ  هػػذن اهيػػة بػػ ّف حضػػرة البػػاب ذكػػر أحػػداثًا جػػرت فػػ  عػػوالـ    

 ة تتعّدى ف  مستواها هذا الوجود.روحانيّ 
 

 >175<    يات ا اهداه لي مف اوق مّا ما  -186

ّف إإشػػارة إلػػو تمجيػػد حضػػرة البػػاب فػػ  المّػػوح الّػػذي وّجهػػ  إلػػو مػػف يظهػػرن اهلل بقولػػ :     
  .هدّيًة مّّي إليؾ... ال ياف 

 

 >176<   يا مو ال ياف -187

 إشارة إلو المؤمنيف بحضرة الباب.   
 

 >177<   يقترف الكاؼ  ركّها الّّوف -188

ولّ  أمر كما شرح حضرة  –األمر اإللهّ   كف  يت لؼ مف حرؼ الكاؼ والّنوف، ويرمز    
إلػو قػدرة الخػالؽ، فبهػذا األمػر ُخمقػت كػّؿ  –هػ  سائؿ اّلتػ  كتبػت بتوجيالرّ اهلل ف  عدد مف 

الكائنات، ويرمز أيضًا إلػو قػدرة مظػاهرن والقػّوة الّروحانّيػة العظيمػة الخاّلقػة المػزّوديف بهػا.  
إّّمػػا أمػػره إذا أراد   فػػ  عػػّدة مواضػػل فػػ  القػػر ف الكػػريـ منهػػا قولػػ  تعػػالو:  كػػفوقػػد وردت  

 . عيلًا أف يقوؿ له كف ليكوف
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 >181<   عظـهذا الّّظـ اال -189

طػػو ى لمػػف يّظػػر إلػػى ّظػػـ  هػػاء ا م ذكػػر حضػػرة البػػاب فػػ  كتػػاب البيػػاف الفارسػػّ :     
اهلل ولػّ  أمػر وقػد حػّدد حضػرة    .ويعكر رّ ه لإّّه يظهر وال مرّد له مف عّد ا  لي ال يػاف

ألقػػػدس، حيػػػث أنػػػزؿ   ب ّنػػػ  الّنظػػػاـ الّػػػذي أبدعػػػ  حضػػػرة بهػػػا  اهلل فػػػ  الكتػػػاب االػػػّّظـهػػػذا  
قد اضطرب الّّظـ مف هذا الػّّظـ األصوؿ واألحكاـ الكفيمة بتثبات فّعاليت  وقاؿ ف  وصػف :  

  .األعظـ

 
  مبّينة ف   ثار حضرة بهػا  اهلل، و ثػار الّّظاـ العالمّي الجديدئيسّية لهذا  الرّ ونجد المعالـ    

ؿ ومراسػيـ بيػت العػدؿ األعظػـ.  إّف اهلل، ورسػائولػّ  أمػر حضرة عبد البها ، وتواقيل حضػرة 
ة هيئػػات الػػّنظـ اإلدارّي البهػػائّ  القػػائـ فػػ  الوقػػت الحاضػػر، اّلتػػ  هػػ  بمثابػػة الُبنيػػة األساسػػيّ 

لػػنظـ حضػػرة بهػػا  اهلل العػػالمّ ، ستنضػػج وتتطػػّور مسػػتقباًل إلػػو رابطػػة عالمّيػػة مّتحػػدة.  وأّكػػد 
 ػدأ عّاصػر هػذا الػّّظـ اإلدارّي والهيلػات عّدما تاهلل ف  هذا الّصدد ب ّنػ :  ولّ  أمر حضرة 

المكّوّػة ألعضػاله لػي إّجػاز وظالفهػا  هّمػة وكفػاءةم سػيؤّكد هػذا الػّّظـ مطال ػهم وي ػرهف 
عمى جدارته لي أاّل يعت ر ّواة الّّظـ اإللهّي ال ديا لحسبم  ؿ ّموذجه الم الّي المقّدر لػه 

  .ة جمعاءعّد حموؿ الميقات أف يعمؿ اإلّساّيّ 
 

اهلل ولّ  أمر ولممزيد عف تطّور هذا الّنظـ اإلدارّي يمكف الّرجوع إلو تواقيل حضرة    
 .The World Order of Bahá'u'lláhالمنشورة ف  
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 >184<    عراضيا مطما اال -191

هذن إشػارة إلػو ميػرزا يحيػو، الممقّػب بصػبح أزؿ، وهػو أخ ألب أصػغر سػّنًا مػف حضػرة    
عمػػو طاعتػػ ، وعػػارض دعوتػػ .  وكػػاف حضػػرة البػػاب قػػد عػػّيف ميػػرزا بهػػا  اهلل، وقػػد خػػرج 

يف انتظػارًا لظهػور الموعػود الوشػيؾ.  ولكػف بتحػريض يحيو ليقوـ بػدور رئػيس رمػزّي لمبػابيّ 
( خػاف ميػرزا يحيػو عهػدن مػل حضػرة 192رح فقػرة الّشػصفهان  )انظػر اإل محّمديد السّ مف 

ة لقتم .  وعنػدما أبمغػ  اولا  اهلل، ودّبر محالباب، واّدعو أّن  خميفت ، وتآمر ضد حضرة به
ًا بدعوت  ف  أدرنة، رّد ميرزا يحيػو متماديػًا فػ  الغػّ  بزعمػ  أّنػ  هػو حضرة بها  اهلل رسميّ 

أيضًا صاحب رسالة جديدة مستقّمة.  ولكف لـ يقبؿ اّدعا ن إاّل حفنة قميمػة ُعرفػت فيمػا بعػد 
الّّػاقض األك ػر اهلل ب ّن   ولّ  أمر صف  حضرة (.  وقد و 177يف )انظر الّشرح فقرة باألزليّ 

 ، الفصؿ العاشر(. القرف البديل   )ارجل إلو كتاب لعهد ال اب
 

 >184<    مرّياـ لقدمة االذ رّ يّاؾ لي الّميالي واالااذكر لضؿ موالؾ  -191

 ، أو كتػػاب  القػػرف البػػديل  God Passes Byاهلل فػػ  كتػػاب  ولػػّ  أمػػر روى حضػػرة    
تاريخّية مؤّداها أّف حضرة بهػا  اهلل الّػذي كػاف يكبػر ميػرزا يحيػو بثالثػة عشػر عامػًا  حقيقة

 هو اّلذي رّبان وتعّهدن ف  صبان وفتّوة شباب .
 

 >184<   غواؾاقذ ا  مف اقد  -192

ور الػدّ اهلل ب ّنػ   دّجػاؿ ولػّ  أمػر صفهان  الّػذي وصػف  حضػرة اإل محّمدسّيد الإشارة إلو    
 وكاف رجاًل فاسد األخالؽ، ِمطماعًا،   البهائّ  .
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ة، وأغرى ميرزا يحيػو عمػو معارضػة حضػرة بهػا  اهلل واّدعػا  خصيّ الشّ ال ينشد إاّل منافع  
(.  ورغـ أّن  كاف مف أتبػاع ميػرزا يحيػو فقػد ُنفػ  إلػو 191رح فقرة الشّ بّوة لنفس  )انظر النّ 

راتػػػ  المناوئػػػة لحضػػػرت .  وقػػػد وصػػػؼ مػػػل حضػػػرة بهػػػا  اهلل، حيػػػث اسػػػتمّر فػػػ  مؤام  عّكػػػا
 روؼ اّلت  أحاطت بموت :الظّ اهلل ف  كتاب  القرف البديل  ولّ  أمر حضرة 

 
ـّ أحدؽ  حضرة  هاء ا  قطر جديد ...  غـ مف أّّه حّرـ عمى أت اعػه الرّ و .  ومف  

لػػي أك ػػر مػػف مّاسػػ ةم عػػفاهًا وكتا ػػةم أف يقومػػوا  ػػأّي حركػػة اّتقامّيػػة ضػػّد هػػؤالء 
رًا كػاف يفّكػر لػي ال ّػأر لكػّؿ الميفم حّتى أّّه أعاد إلػى  يػروت مؤمّػًا عر يػًا متهػوّ الظّ 

المظالـ اّلتػي عاّاهػا زعيمػه المح ػوبم إاّل أّف سػ عة مػف األصػحاب قتمػوا  ال ػة مػف 
 هذا وآقا جاف. محّمدّيد السّ القصوـ لي القفاء مف  يّهـ 

 
يجػّؿ عػف الوصػؼ وال يػاف.  ولػـ  وكاف الفزع اّلذي استولى عمػى الجامعػة المظمومػة

يكف الستّكار حضرة  هاء ا  واستفظاعه لهذه الفعمة الّّكراء أّي حدود.  ولقد عّ ر 
لو أذكر حرلًا ’عف معاعره لي أحد األلواح اّلتي رقمها  عد هذه الفعمة  قميؿ  قوله  
ي .  وكتػػب لػػ‘مّػػه لتّفطػػر عّػػه الّسػػموات واألرضػػوف ويّػػدّؾ كػػّؿ ج ػػؿ عػػامل رليػػا

 ليس ضّري سجّي  ؿ عمؿ اّلذيف يّس وف أّفسهـ إلّي ’مّاس ة أقرى يقوؿ  
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 ]مترجـ[   ".‘يويرتك وف ما ّاح  ه قم ي وقمم
 

 >189< القطوط   وكذلؾ مف... اقتاروا لغة مف الّمغات -193

فيػذ ارن أّف تنأمر حضرة بها  اهلل باّتخاذ لغة عالمّية واحػدة وخػّط واحػد.  ويّتضػح مػف  ثػ   
ـّ اختيػار لغػة مػف الّمغػات أو يػتـّ وضػل لغػة ذلؾ سيمّر بمرحمتي ف.  ف  المرحمػة األولػو، يػت

عوة الػػدّ جديػػدة تػػدّرس فػػ  جميػػل مػػدارس العػػالـ كمغػػة ثانوّيػػة إلػػو جانػػب الّمغػػات القومّيػػة.  و 
مػ  .  تيابّيػة، إلجػرا  هػذا الّتشػريل الهػاـّ النّ موّجهة إلو حكومات العالـ، ممّثمة ف  مجالسػها 

ذلػؾ فػػ  المسػػتقبؿ البعيػػد المرحمػة الثّانيػػة، وفيهػػا يتحػػّدث أهػؿ األرض جميعػػًا بمسػػاف واحػػد، 
 ويكتبوف بخّط واحد.

 

 >189<     مريف عالمتيف ل موغ العالـّّا جعمّا االا -194

طبقػًا لمػا ورد فػ   ثػار  –إّف أّوؿ عالمة داّلة عمو إدراؾ العالـ اإلنسانّ  لمرحمة البمػوغ    
  ويتضّمف اكتشػاؼ طريقػة كاممػة العمـ المكّوفه  ظهور ِعْمـ ُيسّمو   –ها  اهلل حضرة ب

وّسػل المػذهؿ فػ  ميػداف المعػارؼ والعمػوـ فػ  التّ لتحويؿ المواد.  وسيكوف  ية مف عجائػب 
 المستقبؿ.

 
أّما العالمة الثّانية اّلت  ذكر حضرة بها  اهلل نزولها ف  الكتاب األقدس فقد بّيف حضرة    
اف مػف األلسػفم حضرة  هػاء ا  أمػر لػي الكتػاب األقػدس  اّتقػاب لسػاهلل أّف  ّ  أمر ول

معػػترؾ السػػتعماؿ أهػػؿ األرض جميعػػًام وسػػيكوف تط يػػؽ هػػذا الحكػػـ  واالّتفػػاؽ عمػػى قػػطّ 
 عالمة عمى إدراؾ العالـ اإلّساّّي مرحمة 
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 ]مترجـ[  . موغهم كما أّكد جماؿ الِقدـ  ّفسه لي الكتاب
 

نظػػرة ثاقبػػة أخػػرى فػػ  مسػػيرة العػػالـ اإلنسػػانّ  نحػػو مرحمػػة الّنضػػج والبمػػوغ، تمػػّدنا بهػػا و    
ومف عالمات  موغ العالـ اإلّساّّي أاّل يق ؿ إّساف تحّمؿ كممات حضرة بها  اهلل التّاليػة:  

أع ػػاء الممػػؾ والّسػػمطّةم وي قػػى الممػػؾ معروضػػًا دوف أف يق ػػؿ أحػػد حمػػؿ وزره مّفػػردًا.  
 ]مترجـ[    .هي أّياـ ظهور العقؿ ما  يف ال رّيةتمؾ األّياـ 

 
اهلل بموغ العالـ اإلنسانّ  رشدن، باّتحاد عموـ البشر، وقياـ رابطػة ولّ  أمر وقرف حضرة    

مّتحػػػػػدة لشػػػػػعوب العػػػػػالـ، وتحفّػػػػػز عػػػػػديـ الّنظيػػػػػر لمّنهػػػػػوض بالحيػػػػػاة الفكرّيػػػػػة، واألخالقّيػػػػػة، 
 والّروحّية، لإلنسانّية جمعا .
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 عاـ لهرست
 

 يقتصر هذا الفهرست عمو األبواب التّالية:
 نّص الكتاب األقدس، ورسالة سؤاؿ وجواب، والّشرح.

 
 اّتخذت الّمجنة المكّمفة بطبل الكتاب األقدس هذا القرار تسهياًل لمقارئ،

 وتجّنبًا لمّتكرار، دوف المساس بوظيفة الفهرست األساسّية
 

 الّرموز المستخدمة ف  الفهرست:
 ّص الكتاب األقدسن= ؽ  

 رسالة سؤاؿ وجوابج  = 
 الّشرح ش =
 الّصفحةص = 

 



 

 أ
 

 114ج ،)لوح( أ ا  ديا
 

 65، شإ راهيـ
 

 ا فم
، 44، ش38االبف األرشد )االبف البكر(، ش

 ، انظر أيضًا المواريث66ش
 

 انظر االسـ األعظـاأل هىم 
 

 األبم
 115سقوط حؽ األبّوة، ج

 114عمو االبف خدمة أبي ، ج
 
 انظر أيضًا المواريثفم ا و األ

، 116، ج114احترامهما )إكراـ الوالديف(، ج
 92ش

 92، ش13، ج65رضاهما بالّزواج، ؽ
، 115، ج 151، ؽ48تربية أوالدهما، ؽ

 76ش
 

 انظر الوحدة واالّتحاداالّتحادم 

انظر حضرة الباب، حضرة بها  اهلل، اآل ار الم اركةم 
حضرة عبد البها ، الكتاب األقدس، 

ت، كتاب البياف، فسير  يات اهلل، اهيات
 حضرة شوق  أفندي

، انظر أيضًا تفسير 182، ؽ149تالوتها، ؽ
  يات اهلل

 53جوع إليها لحّؿ الخالفات، ؽالرّ 
 168، ش154منل تالوتها مف عمو المنابر، ؽ

 
 وف انظر  البهائيّ أحّ اء ا م 

 
 87، ش86، ش62ؽإحراؽ ال يوتم 

 
، 148، ؽ71، ؽ45، ؽ29، ؽ17، ؽ5-1ؽاألحكاـم 

انظر أيضًا الكتاب األقدس، حدود، 
 العقوبات

 1ارتباطها بعرفاف مشرؽ وحي ، ؽ
 4إطاعة، حب اهلل، ؽ

، 45، ؽ31، ؽ17، ؽ7إطاعة األحكاـ، ؽ
، 138، ؽ134، ؽ116، ؽ55ؽ
 ، انظر أيضًا الّطاعة115، ج171ؽ

 اإلعفا ، انظر أيضًا اإلعفا ات 
 مف الّصياـ:
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 31، ش76اؿ الّشاقة، جف  األعم
، 36ف  األّياـ اّلت  حّرـ فيها العمؿ، ج

 138ش
 31، ش16ف  الحمؿ، ؽ

، 21، ش14، ش13ف  الحيض، ؽ
 74، ش31ش

 31، ش16ف  الّرضاعة، ؽ
-31، ش75، ج22، ج16ف  الّسفر، ؽ

31 
، 25، ش14، ش11ف  الّشيخوخة، ؽ

 31ش
، 14، ش93، ج16، ؽ11ف  المرض، ؽ

 31ش
س، ألو البيت مف حمؽ الرّ إعفا  القاصديف إ

 68، ش11ج
 55، ش32، ؽجّ اإلعفا  مف الح

، 95، ج42، ج8اإلعفا  مف حقوؽ اهلل، ج
 112ج

 اإلعفا  مف الصالة:
 58عند وجود الخطر، ج

 21، ش14، ش13ف  الحيض، ؽ
 21، ش22ف  الّسفر، ج

 14، ش93، ج11ف  المرض، ؽ
 

، ؽف  الهِ  ، 14، ش74، ج11ـر
 31، ش25ش

، 89، ش86، ش78أعمالها، ش الّتدّرج ف  
 126ش

 تشريل األحكاـ، انظر بيت العدؿ األعظـ
 تطبيؽ األحكاـ:

، 38بمساواة بيف الّرجاؿ والّنسا ، ش
 133ش

، 89، ش86، ش78دريج، شبالتّ 
 126ش

 2ه  الّسبب األعظـ لنظـ العالـ وحفظ األمـ، ؽ
 125ه  الحّرّية الحّقة، ؽ

 وصؼ األحكاـ:
 96تفرح بها القموب، ؽ
، ؽ  5الّرحيؽ المختـو

 2روح الحيواف لمف ف  اإلمكاف، ؽ
 29، ؽ3سرج العناية، ؽ
 29ما  الحيواف، ؽ

 3مفاتيح الّرحمة، ؽ
 81الّناموس األكبر، ؽ

 
 182، ش172، ش171ش يلمحساليم العّ أحمد األ
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 177شأحمد الكرماّيم ميرزام 
 

 177شيلم أحمد روحيم العّ 
 

 118، ؽ29ؽاإلقالصم 
 

 انظر اهداب، األعماؿؽم األقال 
 

 اآلدابم
 واه :النّ 

 148إحزاف الّناس، ؽ
، 44الّشعر عف حّد اهذاف، ؽ إطالة

 69ش
 73االعتراض عمو أحد، ؽ

 37، ش19ترا  والغيبة، ؽاالف
 171، ش155األفيوف، ؽ

 56، ش33البطالة والكسالة، ؽ
 57، ش43تقبيؿ األيادي، ؽ

رب زاع والضّ الجداؿ )والمجادلة( والنّ 
، 177، ؽ148، ؽ77وأمثالها، ؽ

 131، ش111ش
 43الجزع ف  المصائب، ؽ

 153جر، ؽالزّ 
، 89، ؽ86، ؽ82الغرور والّتكّبر، ؽ

 65ش
غمس األيادي ف  الّصحاؼ والّصحاف، 

 73، ش46ؽ

ة، غمغمة اهيات ف  األماكف العامّ 
 118ؽ

 37، ش19الغيبة واالفترا ، ؽ
 153الغيظ والغضب، ؽ

 123الفتنة، ؽ
 77، ش64، ؽالفحشا 

 165ؽ، 64الفساد، ؽ
 155الميسر، ؽ

 :الواجبات
 92، ش116، ج114إكراـ الوالديف، ج

، 121الّتزّيف بتكميؿ األمانة والوفا ، ؽ
 46، ش116ج

، 121الّتزّيف بطراز اهداب واألخالؽ، ؽ
 159ؽ

 73الّتزّيف بطراز األعماؿ، ؽ
 17الّتمّسؾ ب وامر اهلل وأحكام ، ؽ

 71ؽ الّتمّسؾ بالّتقوى،
، 124، ؽ122الّتمّسؾ بالحّرّية الحّقة، ؽ

 125ؽ
 121الّتمّسؾ بالّصدؽ الخالص، ؽ

 74، ش74، ؽ46الّتمّسؾ بالّمطافة، ؽ
 121الّتمّسؾ بحبؿ العبودّية، ؽ

 159حسف األقواؿ، ؽ
 156قبوؿ الّدعوة إلو الوالئـ، ؽ

 
281 



 

الّمياقة والّمطافة ف  المظهر والمالبس، 
 175، ش159ؽ
 144ة مل األدياف، ؽالمعاشر 

 153مقابمة الغيظ بالّرفؽ، ؽ
، 76، ؽ74المواظبة عمو الّنظافة، ؽ

 116ؽ
ال ترضوا ألحد ما ال ترضون  ألنفسكـ، ؽ 

148 
 

ة ، 63، ش33، ش111، ج37ؽ)أرض الّسّر(م  أدّر
 191ش

 
 ماالّدعاء

 61، ش36بعمـ الباطف، ؽ
 62، ش37بالوح ، ؽ

، 191، ش184اّدعا  الميرزا يحيو، ؽ
 192ش

 
 انظر الّدورات الّدينّية الّسابقةاألديافم 
 
 89، ؽ21ؽاألرامؿم 
 
 أرضم

، انظر أيضًا 124، ش94أرض الخا ، ؽ
 خراساف

 أرض الّسّر، انظر أدرنة
 أرض الّطا ، انظر طهراف

 أرض الكاؼ واّلرا ، انظر كرماف
 113األرض المباركة )الّطور المرتفل عمو(، ؽ

، انظر أيضًا 116، ش114األرض المقّدسة، ش
 عكا ، المسجد األقصو

 
، انظر أيضًا 191، ش177، ش164ؽاألزلّيوفم 

 الميرزا يحيو )صبح أزؿ(
 

 أزواج آ الكـم
، انظر أيضًا 133، ش117حّرمت عميكـ، ؽ

 الّزواج، المحّرمات والّنواه 
 

انظر الخطايا والّذنوب، الغفراف، المحّرمات االستغفارم 
 والّنواه 

 
-119، ش117، ش89ؽطّطيّّية(م استّ وؿ )القس

 178، ش121
 

، 116، ج183، ؽ173، ؽ164، ؽ134ؽاالستقامةم 
 انظر أيضًا الّطاعة، اهداب

 163االستقامة الكبرى، ؽ
 

، 129، ش128، ش121، ش113شاإلسالـم 
 181، ش161، ش138ش
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 19، ش18، ش15، ش6الة، شالصّ 
 111، ش89الّزواج، ش
 161الّزكاة، ش
 33، ش23ّوية، شأحاديث نب
، 91، ش85، ش79، ش72، ش65تقاليد، ش
 175، ش174، ش113ش

 
 167، ؽ121ؽاسـ )أسماء(م 

 143، ؽ111األسما  الحسنو، ؽ
، 119، ؽ51، ؽ18االسـ األعظـ، ؽ

، 33، ش77، ج143، ؽ111ؽ
 137ش

 94اسم  األبهو، ؽ
 151اسم  الّرحمف، ؽ

 137اسم  العزيز المنيل، ؽ
، ؽ  41اسم  القّيـو

 179  المهيمف، ؽاسم
 18أعراش األسما ، ؽ

 132أهؿ مدائف األسما ، ؽ
 129باسم  الّرحمف الّرحيـ، ؽ

 83ممكوت األسما ، ؽ
 

انظر أيضًا اهلل أبهو )ويا بها  االسـ األعظـم 
، 33، ش111، ؽ51، ؽ29األبهو(، ؽ

 148، ش137، ش48ش
 119ف  كتابة الوصّية، ؽ

 51، ش48ما يساوي  وفقًا لمحساب األبجدي، ش
، 77، ج18وذكرن خمسة وتسعيف مّرة يومّيًا، ؽ

 34-33ش
 

ؿ مف )االنشغاؿ بعماالعتغاؿ  أمر مف األمور واجب 
نظر أيضًا ، ا162، ش56، ش33األعماؿ(، ؽ

 العمؿ
 

الة، ، انظر أيضًا الصّ 5، ش83، ج6ؽاآلصاؿم 
 اهيات.

 
 79، ش51ؽإصغاء األصوات والّّغماتم 

 
 179شإصفهافم 

 
 134، ش113ؽ ماألطّ اء

إذا كاف  تحريـ استعماؿ المسكرات والمخّدرات إالّ 
جز ًا مف عالج طّب  أمر ب  طبيب حاذؽ 

 171، ش144حّ  الّضمير، ش
 
 م إطعاـ

 29، ش16ذوي القربو، ؽ
 29، ش16الفقرا  والمساكيف، ؽ

 
، انظر أيضًا برج 147، ش26شم االعتداؿ الّر يعي

 الحمؿ، الّنيروز، األعياد
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 انظر الغفراف والّتوبةالعتراؼم ا
 

يضًا أ، انظر 87-86، ش62ؽاإلعداـ )عقو ة(م 
 العقوبات

 
 اإلعراض )اإلّكار(

 185عّمف يظهرن اهلل، ش
، 141، ؽ141عف دعوة حضرة بها  اهلل، ؽ

 191، ش184، ؽ166، ؽ162ؽ
 178عف دعوة حضرة الباب، ش

 
 انظر أّياـ الها اإلعطاءم 

 
 اإلعفاءاتم

 الّصياـ بسبب: اإلعفا  عف
 31، ش76األعماؿ الّشاّقة، ج

 31، ش16الحمؿ، ؽ
، 14، ش13الحيض عند الّنسا ، ؽ

 74، ش31، ش21ش
 31، ش16الّرضاعة، ؽ

-31، ش75، ج22، ج16الّسفر، ؽ
31 

، 25، ش14، ش11الّشيخوخة، ؽ
 31ش

، 93، ج16، ؽ11المرض، ؽ
 31، ش14ش

س، أإعفا  القاصديف إلو البيت مف حمؽ الرّ 
 68ش، 11ج

 55، ش32إعفا  الّنسا  مف الحّج، ؽ
، 95، ج42، ج8عفا  مف حقوؽ اهلل، جاإل

 112ج
 68، ش11عفا  مف حمؽ الّرأس، جاإل
 عفا  مف الّصالة:اإل

 21، ش14، ش13ف  الحيض، ؽ
 14، ش93، ج11ف  المرض، ؽ

، ؽ ، 25، ش14، ش74، ج11ف  الِهـر
 31ش

 18، ش11اإلعفا  مف صالة اهيات، ؽ
 

 م األعماؿ
 36روح األعماؿ هو رضائ ، ؽ

 73، ؽ71العمؿ الّطّيب، ؽ
، 73، ؽ36، ؽ1قبوؿ األعماؿ لدى اهلل، ؽ

 161، ؽ157ؽ
 

 ماألعياد والمّاس ات
، 112، ؽ111األّياـ اّلت  حّرـ فيها العمؿ، ؽ

 141، ش138، ش2-1ج
 139ذكرى استشهاد حضرة الباب، ش
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، 111ذكرى إعالف حضرة الباب لدعوت ، ؽ
 138ش

 36أثنا  الّصياـ، ج
 139ذكرى صعود حضرة بها  اهلل، ش

عيد الّرضواف )ذكرى إعالف حضرة بها  اهلل 
، 117، ش1، ج111لبعثت (، ؽ

 138ش
ان  عشر، اسل والثّ ؿ والتّ اليـو األوّ 

 1ج
، 141، ش112سمطاف األعياد، ؽ

 138ش
 138، ش2، ج111عيد المولديف، ؽ

ويـ قعيد المولديف وفقًا لمتّ االحتفاؿ ب
قويـ القمري، مس  أو التّ الشّ 
 138ش

،  حموؿ العيديف ف  شهر الّصـو
 138، ش36ج

 2عيد ميالد حضرة الباب، ج
 2عيد ميالد حضرة بها  اهلل، ج

 138، ش111 العيديف األعظميف ، ؽ
، 111، ؽ16الّنيروز )رأس الّسنة البهائّية(، ؽ

 139ش
، 26، ش35االعتداؿ الّربيع ، ج

 147ش
، 16بعيد الّنيروز، ؽ نتها  الّصـوا

 26، ش25ش
 26يـو اهلل، ش

 أياـ لـ يحّرـ فيها العمؿ:
 139ذكرى صعود حضرة عبد البها ، ش

 139يـو العهد والميثاؽ، ش
 

 ، انظر أيضًا الغرور64، ش149، ؽ41ؽاالغترارم 
 36الغرار، ؽ

 
، انظر 132-131، ش115، ش116ؽ ماالغتساؿ

 أيضًا الغسؿ، الحّمامات، الما 
 

 انظر الّزناغتصابم اال
 

، انظر 85، ش67، ش66، ش61، ؽ42ؽاألغصافم 
 أيضًا حضرة عبد البها ، حضرة شوق  أفندي

 
 72ؽااللتقار )الّتكّ ر(م 

 
 انظر الغيبة واالفترا االلتراءم 

 
 112، ؽ15ؽألؽم 

 4أفؽ اإلبداع، ؽ
 7أفؽ البياف، ؽ
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 3أفؽ العناية واأللطاؼ، ؽ

 16أفؽ الكتاب، ؽ
 92الّنور، ؽ أفؽ

 53، ؽ41األفؽ األبهو، ؽ
 1األفؽ األعمو، ؽ
 85األفؽ الّمميل، ؽ

 
، انظر أيضًا 171، ش191، ؽ155ؽم األليوف

 المخّدرات، المحّرمات والّنواه 
 

 192ش مآقا جاف
 

، 159ه  عف حمؿ الّسالح(، ؽ)النّ آالت الحرب 
، انظر أيضًا الّدفاع 173، ش83، ش24ج

 عف الّنفس
 173الّرياضة، ش

 24الّصيد، ج
 
 172، ش157ؽاأللؼ القالمةم 

 
 األلفة والمعاعرةم

 82، ش57بيف البهائّييف، ؽ
 173، ش75بيف أهؿ جميل األدياف، ؽ

 
 )سبحان  وتعالو(،ا  

 134االحتجاب عف اهلل، ؽ
 أحكاـ اهلل، انظر الكتاب األقدس

 157، ؽ131، ؽ97، ؽ81، ؽ47إرادة اهلل، ؽ
 3ف  مراسيـ الّزواج، ج اإلشارة إلو إرادة اهلل

 61، ؽ18استوى عمو أعراش األسما ، ؽ
 23اإلنساف مظهر اهلل وصفات ، ش

 التقّرب إلو اهلل: 
 51إصغا  األصوات والّنغمات، ؽ

 149تالوة  يات اهلل، ؽ
 36الّرياضات الّشاّقة، ؽ

 3الّصالة، ش
 25الّصياـ، ش
 56العمؿ، ش

 161، ؽ153، ؽ33الّتوّكؿ عمو اهلل، ؽ
 17اهلل، ؽ حدود
 اهلل، انظر حقوؽ اهلل حؽّ 

 182ديف اهلل مف قبؿ ومف بعد، ؽ
 172، ؽ51، ؽ41ذكر اهلل، ؽ

 16ف  أّياـ الها ، ؽ
 53، ش115، ؽ31ف  مشارؽ األذكار، ؽ
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، 172، ؽ129، ؽ126، ؽ11سمطان ، ؽ
 18ش
 111، ؽ33شكر اهلل، ؽ

 عبادة اهلل، انظر العبادة
 171عدؿ اهلل، ؽ

انظر أيضًا يـو العهد والميثاؽ،  عهد اهلل،
 138، ؽ88، ؽ81ؽ

 مخافة اهلل، انظر مخافة اهلل
 112، ؽ111نعمة اهلل، ؽ

 
 )ويا بها  األبهو(، انظر االسـ األعظـا  أ هى 

 
 ، انظر أيضًا الّريف121، ش117شألماّيام 

 
 انظر أيضًا المواريثاألـم 

 76أوؿ مرّبية لأطفاؿ، ش
 

ـّ الكتابم   129، ش113ؽأ
 

 انظر الخدـ، المحّرمات والّنواه اإلماءم 
 

 األماكف المت ّركةم
، 133، ؽ42البقاع المرتفعة ف  هذا األمر، ؽ

 ، انظر أيضًا البيتيف154، ش32ج
صيانة األماكف الّتاريخّية الت  اقترنت 

 بالمظهريف اإللهّييف
 

 
، 32الباب وبها  اهلل )البيتيف(، ج

 154ش
، 54، ش29، ج25، ج32حّج البيت، ؽ

 ، انظر أيضًا الحج68ش
، انظر 8وضة المباركة ف  البهجة )عكا (، شالرّ 

 أيضًا الِقبمة
 

 161شاإلماـ الحسيفم 
 

 انظر اهداباألماّةم 
 

، انظر بيت العدؿ، بيت 183شاألمراء لي ال هاءم 
 العدؿ األعظـ

 
 88)الجمهورّية األمريكّية(، ؽأمريقا 

 
 ضًا نظـ العالـ، انظر أي173شاألمف الجماعيم 

 
انظر بيت العدؿ )المحافؿ الّروحانّية(، أمّاء الّرحمفم 

 بيت العدؿ األعظـ
 

، انظر 183، ش81، ش49شاالّتقا ات ال هالّيةم 
 أيضًا بيت العدؿ، بيت العدؿ األعظـ
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، انظر أيضًا المحّرمات 86شال ّأرم  وأاالّتقاـ 

 والّنواه 
 

 187، ؽ41، ؽ4ؽم اإلّصاؼ
 
، 178، ؽ129، ؽ84، ؽ83، ؽ54ؽ، ّقطاعاال 

 149ش
 

 أهؿ 
، 38، ؽ3أهؿ األرض )عمـو البشر(، ؽ

 54ؽ
 174أهؿ اإلنشا ، ؽ

 84أهؿ البها  )أهؿ الّسفينة الحمرا (، ؽ
 176، ؽ141، ؽ137أهؿ البياف، ؽ

 177أهؿ جبروت ، ؽ
 46أهؿ الّرضواف، ؽ

، 84أهؿ الّسفينة الحمرا  )أهؿ البها (، ؽ
 115ش

 2، ؽ1الؿ، ؽأهؿ الضّ 
 46أهؿ الفردوس، ؽ

 189أهؿ المجالس ف  البالد، ؽ
 132أهؿ مدائف األسما ، ؽ

 177أهؿ الممكوت، ؽ
 

 م()القرويّ أهؿ القرى 
 88، جتعريؼ القرويّ 

 

 
 قيمة المهر ألهؿ القرى، انظر المهر

 
 )الحضرّي(،أهؿ المدف 

 88تعريؼ الحضرّي، ج
 قيمة المهر ألهؿ المدف، انظر المهر

 
 هواءم األ

، 58، ؽ39، ؽ29، ؽ2حدودات الّنفس والهوى، ؽ
 25، ش165، ؽ117، ؽ86ؽ

 
 72، ش46ؽأواّي الّذهب والفّضةم 

 
 انظر بيت المقدسأورعميـم 

 
 67-66، ش42ؽاألوقاؼم 

 
 انظر الّظنوف واألوهاـاألوهاـم 

 
 انظر أيضًا اهثار المباركةاآلياتم 

 12، ج3 يات الّزواج، ج
الّصموات الّثالث وصالة   يات الّصالة، نّص 

 122-114المّيت، ص
 اهيات اّلت  تحّؿ محّؿ:

، 58، ج14، ج14-13الّصالة اليومّية، ؽ
 34، ش21-21، ش61ج
 

 
287 



 

 

 
 13الّصياـ لمحوائض، ؽ

، 51، ج11الوضو  والتّيّمـ، ؽ
 34، ش16ش

 اهيات المباركة:
 149-148، ؽ116ت ثيرها، ؽ

، 62ش، 115، ؽ37ت ويمها وتفسيرها، ؽ
 131ش

 165تعريؼ معانيها، ش
 136الّتفّكر فيها، ؽ

 تالوتها:
 151، ؽ116ب حسف األلحاف، ؽ

، 68، ج149ف  كّؿ صباح ومسا ، ؽ
 165ش

، 168، ش154منعها ف  األماكف العاّمة، ؽ
انظر أيضًا غمغمة األذكار ف  

 األماكف العاّمة
، 18ف مّرة، ؽوتسعي اً ذكر  اهلل أبهو  خمس

 33ش
 131المتشابهات، شالمحكمات و 

 
، انظر أيضًا العمما  ف  183شأيادي أمر ا م 

 البها 
 

، 27، ش25، ش16ؽأّياـ الهاء )أّياـ اإلعطاء(م 
 ، انظر أيضًا الّتقويـ البهائ ّ 147، ش29ش
 

 
 21ؽ األيتاـم 

 
-131، ش126، ش124، ش122، ش44شإيرافم 

 176، ح132
 

 واإلنكارانظر العرفاف، الكفر اإليمافم 
 
 

 ب
 
 

 ال ابم حضرة
 ثار حضرة الباب، انظر أيضًا كتاب البياف وقّيـو 

 115، ش1األسما ، ش
األلواح الموّجهة إلو حضرة بها  اهلل، 

 186، ش185، ش176-175ؽ
 115، ش1قّيـو األسما ، ش

 1إشارة إلو  الـ مف يظهرن اهلل، ش
 191إشارة إلو مطمل اإلعراض )ميرزا يحيو(، ش

، 178، ش171ؽ ،166والمعارضيف، ؽ
 182ش

، انظر 2إشارة إلو مولد حضرة الباب، ج
 األعياد والمناسبات
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 ألقاب حضرة الباب:

 156، ش57، ج135، ؽ21المبّشر، ؽ
 111، ج32، ج29، ج8الّنقطة األولو، ج
، 151، ش141، ؽ129نقطة البياف، ؽ

 159ش
 181الّتحذير مف إنكار المظهر اإللهّ ، ش

 172، ش119ش دورة حضرة الباب،
، 136-135ف  بيانات حضرة بها  اهلل، ؽ

 143-141ؽ
 114مقاـ حضرة الباب، ش

، 137مأ البياف )أتباع حضرة الباب(، ؽ
، 178، ش176، ؽ141ؽ
 187، ش185، ش179ش

 189نبو ات بخصوص مف يظهرن اهلل، ش
أحكاـ البياف: نسخها أو إثباتها رهف 
بقبوؿ مف يظهرن اهلل، 

 119ش
وّجهة إلو مف يظهرن اهلل، األلواح الم
، 185، ش176-175ؽ
 186ش

الكتاب الّناطؽ )المظهر اإلله (، 
 155ش

 137تحديد الِقْبمة، ؽ

 
 146، ش126تحريـ الّسؤاؿ ف  البياف، ؽ

 156، ش136، ؽ135ف  ذكر هذا الّظهور، ؽ
ف  ذكر نظاـ حضرة بها  اهلل )الّنظـ البديل، 

 189الّنظـ األعظـ(، ش
 

 137ؽ  حر ) حور(م
 173، ؽ96البحر األعظـ، ؽ

 182بحر البياف، ؽ
 129بحر الّرحمة، ؽ
 116، ش75بحر الّطهارة، ؽ
 26بحر الكالـ، ؽ

 181بحر الكممات، ؽ
 121بحر الوصاؿ، ؽ

 2بحور الحكمة والبياف، ؽ
 

  148، ؽ64ؽال ّر والّتقوىم 
 

 ، انظر أيضًا االعتداؿ الّربيع 26ش رج الحمؿم 
 

 121، ش117، ش91، ؽ86ؽ رليفم 
 يف، انظر ألمانياالرّ إشارة إلو نهر 
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، 167، ؽ165، ؽ141، ؽ136)البّينة(، ؽال رهاف 

 ، انظر أيضًا الحّجة183ؽ، 171ؽ
 

 انظر أيضًا ألمانيا روسيام 
 121، ش117الحرب البروسّية الفرنسّية، ش

 ؿ ممؾ بروسياويمهمـ األوّ 
 

 178شعميم  ال سطاميم مالّ 
 

، انظر أيضًا العمؿ، 56، ش33ؽسالةم ال طالة والك
 المحّرمات والّنواه 

 
 154، ش138، ش117، ش54، ش29ج غدادم 

 
، انظر أيضًا المحّرمات 64ؽال غي والفحعاءم 

 والّنواه 
 71الغوى، ؽ

 
 م ال قعة الم اركة

، 111، ؽ81، ؽ37إشارة إلو عكا ، ؽ
، انظر أيضًا عكا ، 127، ش63ش

األنور،  الّسفينة الحمرا ، المنظر
 المنظر المنير

 

 
 127، ش111البقعة المباركة الحمرا ، ؽ

 8، ش7، ش6الِقْبمة، ؽ
 

انظر الّصالة، تالوة اهيات، ال كور والّزواؿ واآلصاؿم 
 مشارؽ األذكار، وأيضًا الّشروؽ والغروب

 
 ال كورةم

 47اشتراط البكورة ف  عقد الّنكاح، ج
 

 189، ؽ161، ؽ86، ؽ42، ؽ37ؽال الد )ال مداف(م 
 

، انظر أيضًا 149، ش15، ش128، ؽ51ؽال ّمورم 
 دفف المّيت والّصالة

 
 انظر سّف البموغال موغم 

 
 انظر أيضًا حضرة بها  اهلل، االسـ األعظـال هاءم 

، 111الّشهر األوؿ مف الّتقويـ البهائّ ، ؽ
 139، ش127ؽ

 أهؿ البها ، انظر أهؿ البها 
 123، ش51، ش31عدد البها ، ؽ
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  هاء ا م حضرة

 191إبالغ نب  ظهورن إلو الميرزا يحيو، ش
، انظر أيضًا 194، ش193، ش189 ثارن، ش

 الكتاب األقدس، رسالة سؤاؿ وجواب
 143، ش117َخْتـ فالؽ اإلصباح، ؽ
 كتب  وألواح  ورسائم :

 119، ش57اإلشراقات، ش
 173، ش61، ش58البشارات، ش

-123رسالة سؤاؿ وجواب، ص
151 

 61لكممات الفردوسّية، شا
 68، ش54، ش11سورة الحج، ج

 37، ش23الكممات المكنونة، ش
 182، ش181كتاب اإليقاف، ش

 114الّصموات الّثالث، ص
، 11-11، ش8صالة المّيت، ؽ

 122، ص149ش
 114لوح موّج  إلو أب  بديل، ج

لوح موّج  إلو نابميوف الثّالث، 
 118ش

 

 
 ،143، ش117المختـو مف ألواح ، ؽ
 انظر كتاب عهدي

وصّية حضرة بها  اهلل، انظر كتاب 
 عهدي

 83اختّص نفس  بقموب العباد، ؽ
 أسماؤن ونعوت  وألقاب :

 51اسم  األعظـ، ؽ
 151اسم  الّرحمف، ؽ
 145، ش121األصؿ القديـ، ؽ
 184، ش174األصؿ القويـ، ؽ

 3أفؽ العناية، ؽ
 4أفؽ اإلبداع، ؽ
 81أنوار القديـ، ؽ

 173، ؽ96البحر األعظـ، ؽ
 91البها ، ؽ

 111جماؿ القدـ، ج
 143الّذكر الحكيـ، ؽ

، 128، ش111سدرة المنتهو، ؽ
 164ش

الّسّر المكنوف والّرمز المخزوف، 
 184ص

 16شمس البياف، ؽ
 167شمس الحّجة، ؽ

 6شمس الحقيقة والتّبياف، ؽ
، 17، ؽ16، ؽ2القمـ األعمو، ؽ

 ،41، ؽ24ؽ
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، 175، ؽ142، ؽ136، ؽ86ؽ
 24، ش116ج، 179ؽ

 68، ؽ67قمـ األمر، ؽ
 72قمـ العدؿ، ؽ
 63، ؽ58، ؽ5قمـ الوح ، ؽ

، 168، ؽ134الكتاب اّلذي ينطؽ بالحّؽ، ؽ
 155ش

 121المآؿ، ؽكتاب المبدأ ف  
 176لساف اهلل، ؽ

 177لساف العظمة واالقتدار، ؽ
 4لساف القدرة، ؽ

 132مالؾ األسما ، ؽ
 115مالؾ القدـ، ج

 11المبّيف الحكيـ، ؽ
 141، ؽ129محبوب اإلمكاف، ؽ

 13مخّمص العالـ، ؽ
 15مشرؽ اإلشراؽ، ؽ

 186مشرؽ أوامر اهلل، ؽ
 82مشرؽ الّظهور، ؽ
، ؽ  112مشرؽ العمـو
 1مشرؽ وحي ، ؽ

 88مطمل األسما ، ؽ
 143مطمل أسمائ  الحسنو، ؽ

، 47، ؽ1مطمل األمر )مطمل أمرن(، ؽ
 75، ش154، ؽ113، ؽ51ؽ

 

 
 1مطمل اإللهاـ، ؽ

 169، ؽ35ل اهيات، ؽمطم
 149مطمل البّينات، ؽ
 175مطمل الّتوحيد، ؽ
 68مطمل الجماؿ، ؽ
 92، ؽ86، ؽ81، ؽ61مطمل الّظهور، ؽ
 186مطمل عمـ اهلل، ؽ
 74مطمل القرب، ؽ

 88مطمل الكبريا ، ؽ
 116، ش85مطمل نور األحدّية، ؽ

 148، ؽ42، ؽ15مطمل الوح ، ؽ
 172مظهر اهلل وسمطان ، ؽ

، 23 )مظهر أمرن(، شمظهر أمر اهلل
 238ص

 42مظهر اهيات، ؽ
 119مظهر ظهورن، ؽ

 157، ؽ47مظهر يفعؿ ما يشا ، ؽ
 85مقبؿ العالـ، ؽ

 157، ؽ1مقصود العالـ )المقصود(، ؽ
 142المنظر األسنو، ؽ
 116، ؽ85المنظر الكريـ، ؽ

، 137مف يظهرن اهلل )مف يظهرن الحّؽ(، ؽ
 ،48، ش139ؽ
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، 146، ش141ش
، 158-157، ش155ش
 186-185ش

، 36، ؽ8، ؽ6منزؿ اهيات، ؽ
 146ؽ

، 118، ش88، ؽ35الموعود، ؽ
، 158، ش153ش
 191، ش185ش

 52الّناصح األّم ، ؽ
 179الّناصح العميـ، ؽ

 121نّير أحكاـ رّبكـ، ؽ
 167نّير البرهاف، ؽ
 92نّير الفضؿ، ؽ

 86الهيكؿ المبيف، ؽ
 139، ؽ174، ؽ88الورقا ، ؽ

 1يوسؼ الحّؽ، ش
 1يوسؼ الّرحمف، ش

، 41، ؽ35االعتراض عمو ظهورن، ؽ
، 141، ؽ141-139، ؽ85ؽ
 166، ؽ148ؽ

، 138، ش117، ش75إعالف بعثت ، ؽ
 انظر أيضًا األعياد والمناسبات

، 67-66، ش61، ؽ42األغصاف، ؽ
 85ش

 114األّمّ ، الذي ما دخؿ المدارس، ؽ
 أوامرن، انظر أحكاـ حضرة بها  اهلل

 

، 25، ج133، ؽ32ف  بغداد، ؽالبيت المبارؾ 
 154، ش54، ش32، ج29ج

تحّدي  العمما  ف  ميداف المكاشفة والعرفاف، 
 111ؽ

 خالفت ، انظر عبد البها 
 111ساحة األقدس، ج

 192سجن ، ش
 181، ش167، ؽ134، ؽ82، ؽ69سمطان ، ؽ

، 9، ش121، ؽ53، ؽ38، ؽ6صعودن، ؽ
 139، ش125، ش54ش

، 177ؽ ،165، ؽ88، ؽ85، ؽ82ظهورن، ؽ
، 158، ش153، ش118، ش33ش
 172، ش161ش

 48، ش1عرفاف ظهورن، ؽ
 انظر العصمة الكبرىعصمت ، 

عالقة أمر حضرة بها  اهلل ب مر حضرة الباب، 
-118، ش179، ؽ175، ؽ111ؽ، 21ؽ

 ، انظر أيضًا الباب158، ش119
، 97، ؽ39ما ال عمـ لإلنساف ب (، ؽ وأعمم  )
 177-175ؽ

 8، ش6الِقْبمة، ؽ
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 كممات حضرة بها  اهلل:

، 54، ؽ38، ؽ3نفوذ كممات ، ؽ
، 136، ؽ129، ؽ55ؽ
 169، ؽ167ؽ

، 54، ؽ4، ؽ3حالوة بيان ، ؽ
 179ؽ

-175مطمل الّتوحيد ف  مكتب الّتجريد، ؽ
 186-185، ش177

، 141، ؽ86المظالـ الت  تعّرض لها، ؽ
، 191، ش1، ش184، ؽ158ؽ
 192ش

 1ؽ مظهر اهلل الذي كاف مقاـ نفس ،
، 161، ش143-142، ؽ47مقام ، ؽ

، انظر أيضًا بها اهلل، 238ص
 حضرة: أسماؤن ونعوت  وألقاب 

، 123، ش2، ج111، ؽ92مولدن، ؽ
 138ش
، انظر أيضًا 174، ؽ121، ؽ37ميثاق ، ؽ

 عبد البها 
 9ناقضو ميثاق ، ش

، 132، ؽ55، ؽ51نصائح  وتحذيرات ، ؽ
، 183، ؽ157، ؽ136-134ؽ
  241-232، ص172، ش155ش

 179، ؽ141-137إلو أهؿ البياف، ؽ
 

 
، 112، ؽ111، ؽ41إلو عمما  الّديف، ؽ

 166-165ؽ
 86-85، ؽ82إلو المموؾ، ؽ

 184إلو الميرزا يحيو، ؽ
انظر الّنظاـ ، 189، ش181نظام  البديل، ؽ

 البديل، بيت العدؿ، بيت العدؿ األعظـ
 33نفي ، ش

 172هدؼ رسالت ، ؽ
، 42، ؽ31بها، ؽ الهيئات والّنظـ الت  جا 

، انظر أيضًا والية 67-66، ش49ش
 األمر، بيت العدؿ، بيت العدؿ األعظـ

 
، انظر أيضًا القبمة، عّكا ، البقعة 54، ش8شال هجةم 

 المباركة
 

 161ش وذام 
 

 ، انظر أيضًا الحكمة151، ؽ138، ؽ73ؽال يافم 
 118، ؽ7أفؽ البياف، ؽ

 54، ؽ3حالوة البياف، ؽ
 73رايات البياف، ؽ
 16شمس البياف، ؽ

 173مشارؽ البياف، ؽ
 176، ؽ141، ؽ137مأ البياف، ؽ
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، 151، ش141، ؽ129نقطة البياف، ؽ
 ، انظر أيضًا كتاب البياف159ش

 
   يتم

، انظر أيضًا 145اّلدخوؿ بتذف صاحب ، ؽ
 أسباب البيت

 بيوت، انظر مشرؽ األذكار
 

 انظر البيتيفال يت األعظـم 
 

 ظر البيتيفان يت عيرازم 
 

أو بيوت العدؿ، )لـ يفّرؽ حضرة بها   يت العدؿم 
اهلل دائمًا بصريح العبارة بيف بيت العدؿ 
المحّم  وبيت العدؿ األعظـ(، انظر أيضًا 

( بيت العدؿ األعظـ، بيت العدؿ )الثّانوي
 183، ش49، ش42المركزي، ش

 49، ش31األمر بت سيس بيت العدؿ، ؽ
 98، ج81، ج51أمنا  بيت العدؿ، ج

، ج  133، ش51تحديد المحاـر
 48تربية األطفاؿ وتعميمهـ، ؽ

 52ثمث الّديات كّمها، ؽ
 111ثمث الّدفينة، ج

 

، 7-6، ج22-21حصص الورثة المنعدميف، ؽ
، 111، ج72، ج41، ج33، ج28ج
 231-229، ص44-42، ش39-38ش

 77، ش11، ج39ة كّؿ زاٍف وزانية، ؽدي
 111، ش98قضايا الّطالؽ، ج

 48الفقرا  والمساكيف، ؽم وى 
 42، ش72مخزف األّمة، ج

 52المشاورة ف  المحافؿ، ش
 162، ش56، ش147معونة الفقرا ، ؽ

 وصؼ األعضا : 
 162، ش56، ش147الوكال ، ؽ

 51الوظائؼ الّرئيسّية، ش
 48يكفؿ تعميـ األبنا ، ؽ

 
انظر أيضًا بيت العدؿ، بيت  يت العدؿ األعظـم 

 يالعدؿ )الثّانوي( المركز 
 67-66، ش42األوقاؼ، ؽ
 67، ش51، ش31ت سيس، ؽ
 51دستورن، ش

 49طريقة انتخاب ، ش
 عضوّيت :

 81، ش52قاصرة عمو الّرجاؿ فقط، ؽ
 51عمو عدد البها ، ش
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 51وظائف  وصالحيات ، ش
، 69ش ،31تفصيؿ األحكاـ، ش

، 95، ش84، ش81ش
 169، ش161ش

 125حقوؽ اهلل، ش
لـ ترد  شريل ف  أمورصالحية التّ 

، 36، ش49ف  الكتاب، ج
، 71-71، ش56ش
، 87-86، ش78-77ش
 169، ش138، ش134ش

 
-49ش العدؿ )ال ّاّوي أو اإلقميمي( المركزيم  يت

، انظر أيضًا بيت 183، ش81، ش51
 العدؿ، بيت العدؿ األعظـ

 
 116، ش114، ش7شم  يت المقدس

 
، انظر أيضًا األماكف المباركة ذات 133ؽم ال يتيف

 ّمّية الّتاريخّيةاأله
البيت األعظـ )البيت المبارؾ لحضرة بها  اهلل 

، 54، ش32، ج32ف  بغداد(، ؽ
 154ش

قطة األولو )البيت المبارؾ لحضرة بيت النّ 
، 32، ج29الباب ف  شيراز(، ؽ

 154، ش54ش
 154صيانتهما، ش

طةم  ي  119شّز
 

 انظر مشرؽ األذكار يوتم 
 
 

 ت
 
 
 عا ، المحّرمات والّنواه انظر اهيات، االدّ أويؿم التّ 
 

 الّتأييدم
 84لممؾ قاـ عمو خدمة أمر اهلل، ؽ

، 74، ؽ53لمف يقـو عمو نصرة أمر اهلل، ؽ
 159، ؽ157، ؽ84ؽ

 
 169، ش161، ش125شالّت ّرعاتم 

 
 انظر المبّمغوفالّت ميمم 

 
 انظر أيضًا المهف والحرؼ، الخدـ واإلما الّتجارةم 

لّنسبة ألماكف اإلعفا  مف دفل حقوؽ اهلل با
 95الّتجارة، ج

 72تحريـ بيل اإلما  والغمماف، ؽ
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المعامالت المالّية واستثمار األمواؿ، 
 27ؽ

 
  أس اب ال يتم

 166، ش151تجديد أثاث المنزؿ، ؽ
 

 انظر اهياتالّتحريؼم 
 

 تحذيرات حضرة  هاء ا م 
إلو رؤسا  الّديف مف المسيحّييف، انظر رجاؿ 

 الّديف
 63، ش37معارض  أمر اهلل، ؽإلو 

 121، ش89إلو معشر الّرـو )استنبوؿ(، ؽ
 86ؿ(، ؽإلو ممؾ برليف ويمهمـ )وليـ األوّ 

 82إلو مموؾ العالـ، ؽ
 37إلو مف يّدع  أمرًا مف عند اهلل، ؽ

 
 97، ش27، ج71، ؽ67ؽالّترّ صم 

 
 انظر أيضًا العمـ والعرفاف الّتر ية والّتعميـم 

 76، ش48ات، ؽأهّمّية تربية البن
 41، ش115، ج151، ؽ48تربية األطفاؿ، ؽ

 116، ج45تربية البشر بسياط الحكمة، ؽ
 53الّتربية ومشرؽ األذكار، ش

 77العمـو والفنوف، ؽ
 

 121شتركّيا )الجمهورّية الّتركّية(م 
 

 162، ش56، ش147، ؽ33ؽالّتسّوؿم 
 

 انظر بيت العدؿ األعظـالّتعريام 
 

، 63ؽواج  أك ر مف واحدة(م تعّدد الّزوجات )الزّ 
 انظر أيضًا الّزواج، 89ش، 31ج

 
 انظر الّتربية والّتعميـالّتعميـم 

 
، 111، ش168، ؽ167، ؽ115ؽتفسير آيات ا م 

 181، ش111ش
الّتفسير بغير الّظاهر )أو الّتفسير الّشخص  أو 

 131، ش115، ؽ37الفردي(، ؽ
، ش ، 184، ش131الّتفسير القاطل المبـر

 يضًا عبد البها ، والية األمرانظر أ
 
 56شالّتقاعدم 

 
، انظر أيضًا المحّرمات 57، ش34ؽتق يؿ األياديم 
 والّنواه 
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، 76، ؽ73، ؽ71، ؽ64ؽالّتقوى )قعية ا (م 
، 132ؽ، 126، ؽ118، ؽ117، ؽ88ؽ
، 151، ؽ121، ؽ166، ؽ148، ؽ141ؽ
 184، ؽ167ؽ

 
، 27، ش26شالّتقويـ ال ديا )الّسّة ال هالّية(م 

 148، ش147ش
 األشهر:

 148، ش139، ش127أسماؤها، ؽ
، 27، ش127عددها ف  الّسنة، ؽ

 147ش
 147، ش27عدد أّياـ الّسنة، ش

تسمية شهور الّسنة البهائّية ب سما  اهلل 
 147الحسنو، ش

الّسنة الّشمسّية ه  أساس الّتقويـ 
، 138، ش27البهائّ ، ش

 147ش
ة أو أّوؿ يـو الّنيروز )رأس الّسنة البهائيّ 

، 16مف شهر البها (، ؽ
، 26ش، 35، ج111ؽ
 147، ش139ش

، 147، ش27، ش16أّياـ الها ، ؽ
 انظر أيضًا أّياـ الها ، والّصياـ

 فترة الّصياـ، انظر الّصـو
 

صالحّيات بيت العدؿ األعظـ ف  الّتشريل بالّنسبة 
، 26لمّتفاصيؿ المتعّمقة بالّتقويـ البديل، ش

 138ش
 147، ش62، ش27نة البهائّية، شمّدة السّ 

، 27الّسنة الكبيسة ف  الّتقويـ البهائ ، ش
 147ش

 
 11، ج49)الّتكفير عف الخطايا(، ؽالّتو ة 

 
 161ؽالّتوّكؿم 

 
 انظر اإلنجيؿ، العهد القديـالّتوراةم 

 
 انظر اهيات، الوضو الّتيّمـم 

 
 

 ث
 
 

، انظر أيضًا المحّرمات 86شال ّأر أو االّتقاـم 
 ّنواه وال
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، انظر أيضًا اإلحساف، 48، ؽ41ؽالّ روة )والماؿ(م 
 األمواؿ

 162ش، 147الّتصّدؽ واإلحساف، ؽ
 56والتزاـ العمؿ، ش

، انظر أيضًا 95، ش66وتحديد المهر، ؽ
 المهر

، انظر أيضًا حقوؽ 91ونصاب حقوؽ اهلل، ج
 اهلل

 56الوظيفة االجتماعّية لمّثروة، ش
 
 

 ج
 
 

 177، ؽ172، ؽ4ؽالج روتم 
 

، 234، ص173، ش148، ؽ73ؽالجداؿ والّّزاعم 
انظر أيضًا الّضرب والّشجاج، المحّرمات 

 والّنواه 
 ليس ألحد أف يعترض عمو:

، ش  131الّتفسير المبـر
 95مل الذيف يحكموف عمو العباد، ؽ

 
 انظر العقوباتالجزاءم 

 
 

 انظر حضرة بها  اهللجماؿ القدـم 
 

 121شالجمهورّية الّتركّيةم 
 

 الجّس ال عريم
 194، ش189، ؽ58اّتحاد الجنس البشري، ؽ

، 181، ؽ54اضطراب الّنظـ العالم ، ؽ
 189ش

 194، ش189بموغ الجنس البشري، ؽ
 122، ؽ72، ؽ64، ؽ39حالة البشر، ؽ

، 3الّدعوة الموّجهة إلو الجنس البشري، ؽ
، 174، ؽ132، ؽ117، ؽ55-54ؽ
 37، ش23ش

 
 174-173شالجهادم 

 
 

 ح
 
 
، انظر الّصالة والّصياـ، 31، ش16ؽحامؿم ال

 اإلعفا ات
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 23، ش132، ؽ36، ؽ15، ؽ4ؽحّب ا م 
 

 انظر أيضًا العقوبات الح سم 
-86، ش62لجريمة القتؿ والحرؽ عمدًا، ؽ 

87 
 87، ش62الحبس األبدي، ؽ

 71، ش45لمّسرقة، ؽ
 
 25، ج32ؽالحّ م 

 68، ش11إعفا  مف حمؽ الّرأس، ج
 55، ش32ّنسا ، ؽإعفا  ال

 154، ش54، ش29تحديد أماكف الحّج، ج
 11سورة الحّج، ج

 
 171، ؽ165، ؽ132ؽالحج اتم 

 181، ش167األسما ، ؽ
 23، ش86، ؽ82، ؽ51الّدنيا، ؽ

 167، ؽ165رجاؿ الّديف، ؽ
 51سبحات الجالؿ، ؽ

، ؽ  61، ش112العمـو
 

 انظر أيضًا البرهافالحّجة )ال ّيّة وال رهاف(م 
 119دورة الباب، شاستقالؿ 

 93إظهار البّينات، ج
 171حّجة اهلل، ؽ

 
 

، 167، ؽ165، ؽ136رسالة بها  اهلل، ؽ
 183ؽ

 
، 71، ؽ45، ؽ29ؽ، 17ؽ ، 5-1ؽالحدودم 
، انظر أيضًا األحكاـ والحدود، 148ؽ

 العقوبات
، 36، ش49، ج23، ج49، ؽ19حّد الّزنا، ؽ

 89، ش77ش
 87، ش86، ش62حّد الحرؽ، ؽ

 71-71، ش49، ج45، ؽحّد الّسرقة
 71، ش45حّد الّسارؽ المعتاد، ؽ

 81، ش56حّد الّضرب والّشجاج، ؽ
، 35، ش73، ؽ62، ؽ19حّد القتؿ، ؽ

 87-86ش
 

، 41، ؽ39، ؽ37، ؽ2ؽحدودات الّّفس والهوىم 
 184، ؽ164، ؽ89، ؽ64، ؽ59ؽ

 
 138، ش117)حديقة الّنجيبّية(، شحديقة الّرضواف 

 
 الجهاد انظر  الت الحرب،الحربم 

 
 انظر إحراؽ البيوتالحرؽم 
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 172، ش122، ش51، ش28شحروؼ األ جدّيةم ال
 

 الحرير )القّز(م
 174، ش159لبس الحرير، ؽ

 151، ش149، ش131لمكفف، ؽ
 
 125-122ؽحّرّيةم ال
 

، انظر أيضًا المخّدرات، 171شالحعيشم 
 المحّرمات والّنواه 

 
 189)أو الّتمّدف(، ؽالحضارة 

 
، 141، ؽ98، ؽ64، ؽ38ؽ)الحقيقة(م  الحؽّ 

 142ؽ
 8، ش6شمس الحقيقة، ؽ

 
 125، ش89، ج45-44، ج97ؽحقوؽ ا م 

 112، ج95، ج42اإلعفا ، ج
 125، ش91، ج8حّد الّنصاب، ج

 47، ش9ف  أمواؿ الّتركة، ج
 
 انظر أيضًا البيافالحكمةم 

، 68، ؽ53، ؽ45، ؽ33، ؽ29اإللهّية، ؽ
 182، ؽ181، ؽ98، ؽ97، ؽ73ؽ

 73ف  إطاعة أوامر اهلل، ؽ
 21ف  العمؿ بالّرخص واإلعفا ات، ش

 
 حكومةمال

 95طاعة الحكومة، ؽ
 
، انظر 69، ش68، ش11، ج44ؽسم أحمؽ الرّ 

 أيضًا اإلعفا ات
 

 ، انظر أيضًا الما 131، ش116ؽالحّماماتم 
 132-131، ش116حّمامات العجـ، ؽ

 
 انظر  الت الحربحمؿ الّسالحم 

 
 144ؽ)الّتعّصب(م  مّيةحمّية الجاه

 
 انظر أيضًا اإلعفا اتالحيضم 
 34، ش21، ش13أثنا  الّصياـ، ؽ 
 34، ش21، ش13والّصالة، ؽ 

 
 ، انظر أيضًا الّصيد12، ش123، ؽ9ؽالحيوافم 

 187الّرفؽ بالحيواف، ؽ
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 خ
 
 

 انظر دفف المّيتقاتـ المّيتم 
 

 القدـ واإلماءم 
 91، ش31 ، جأجر الخدـ وتحريـ اقتنا  اإلما

 91، ش31، ج63استخداـ البكر، ؽ
 

، انظر 56، ش2، ش178، ؽ125ؽقدمة أمر ا م 
 أيضًا المبّمغوف

 38، ؽ35نصح عمو القياـ بالخدمة، ؽ
 84، ؽ82نصح المموؾ بخدمة األمر، ؽ

 74، ؽ53نصر مف قاـ عمو خدمة األمر، ؽ
 
 124، ش94)أرض الخا (، ؽقراساف 

 
 انظر الحريرالقّزم 

 
 انظر الّتقوىة ا م قعي
 

 76، ش48ؽالقّط )تعّمـ(م 
، 193، ش189خط عالمّ  )لمكتابة(، ؽ

، انظر أيضًا الّمغات )الّمغة 194ش
 العالمّية(

 القطايا والّذّوبم 
 58، ش34االستغفار عند العباد، ؽ

 184، ؽ49، ؽ37، ؽ34الّتوبة، ؽ
، 11، ج184، ؽ49المغفرة مف عند اهلل، ؽ

 58، ش37، ش47ج
 
 ، انظر أيضًا الّزواج73، ص43جقط ةم ال

 43تحريـ خطبة القاصر، ج
 43يومًا، ج 95تحريـ الخطوبة ألكثر مف 

 
، 25، ش3ش مقالصة أحكاـ وأوامر الكتاب األقدس

 88، ش38، ش31ش
 

 القاللةم
، 66، ش121خالفة حضرة عبد البها ، ؽ

، انظر أيضًا حضرة 145، ش131ش
 عبد البها 

، انظر أيضًا 121، ش89ؽالخالفة العثمانّية، 
 ولة العثمانّيةالدّ 

، انظر 121شالخالفة ف  الّديف اإلسالم ، 
 أيضًا اإلسالـ

 
، 144، ؽ117، ؽ99، ؽ91ؽقاللؽ(م قمؽ )ال

 184، ؽ167، ؽ155ؽ
، 75انغمست األشيا  ف  بحر الّطهارة، ؽ 

 116ش
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 91جوهر الخمؽ، ؽ
 188، ش23عّمة خمؽ الممكنات، ش

 23ع )الخمؽ(، شكتاب اإلبدا
 

 116، ج118ؽالقموص والّتقوىم 
 

، انظر أيضًا 171، ش144، ش119ؽالقمرم 
 المخّدرات، المحّرمات والّنواه 

 ،) استعماؿ كممة الخمر مجازًا )الّرحيؽ المختـو
 2، ش173، ؽ151، ؽ5-4ؽ

 
 

 د
 

 
 يد(صفهان  )السّ اإلانظر محّمد دّجاؿ الّدور ال هالّيم 

 
 32شالّدقافم عربم 

 
 دراسة

، انظر 237، ص118األلسف المختمفة، ؽ
 أيضًا الّمغات

، 181، ؽ149اهيات واهثار المباركة، ؽ
 انظر أيضًا تفسير  يات اهلل

، ؽ  111، ش77الفنوف والعمـو
 181الكتاب األقدس، ؽ

 
 173، ش159ؽّدلاع عف الّّفسم ال
 

 دلف المّيتم
 149، ش128الّتابوت، ؽ

 149تحريـ حرؽ جّثة المّيت، ش
، 129-128الخواتـ المنقوشة )خاتـ الّدفف(، ؽ

 149، ش71ج
، انظر أيضًا 71الّصالة ومراسيـ الّدفف، ج

 الّصالة، الّدعا 
 151، ش149، ش65، ج131الكفف، ؽ

 47، ش69، ج9، ج28مصاريؼ الّدفف، ؽ
، 131حمؿ المّيت، تحديد المسافة بساعة، ؽ

 152، ش149، ش16ج
 
 يضًا الّمقطة، انظر أ111، ج17جالّدليّةم 

 
 الّدورات الّديّّية الّسا قةم

 161اّتحاد مظاهر الحّؽ، ش
 األحكاـ المنسوخة:

 57، ش34تقبيؿ األيادي، ؽ
 61، ش36الّرهبنة والّرياضات الّشاّقة، ؽ
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، 43، ج31محّمؿ المطّمقة ثالثًا، ج
 111، ش93، ش91-89ش

 19، ش12صالة الجماعة، ؽ
 83، ش61صيد الجوارح، ؽ

-6، ش11لّسجود ف  الّصالة، ؽحّد ا
 135، ش15، ش7

 119، ش77محو الكتب، ؽ
-174، ش159المالبس أو الّمباس، ؽ

175 
شروط الّمباس أثنا  الّصالة، 

 12، ش9ؽ
، 51االستماع لمموسيقو والغنا ، ؽ

 79ش
 16، ش11كيفّية التّيّمـ، ؽ

األحكاـ الخاّصة بعدـ الّطهارة الّشرعّية عند 
 21ش، 13ض، ؽالّنسا  أثنا  الحي
، 113ش، 21، ش12حكـ دوف الّطهارة، ش

 116ش
 126سؤاؿ مف يظهرن اهلل ف  كتاب البياف، ؽ

 
 62، ش37ؽالّدورة ال هالّيةم 

 
 ، انظر أيضًا الخالفة121-119شالّدولة الع ماّّيةم 

 163، ش81، ش148، ؽ56، ؽ52ؽم ةالّدي
 35، ش188ة القتؿ غير العمد، ؽدي

 
 182ؽ عدم ديف ا  مف ق ؿ ومف 

 
 مالّديف ال هالّي )أمر ا (

، 183، ش67، شوف األمر اإلله ّ شئإدارة 
انظر أيضًا عبد البها ، بيت العدؿ، 

 والية األمر، شوق  أفندي
 167االعتراؼ بديف اهلل، ؽ

 49كديف دولة، ش
، 73اإلنكار واالعتراض والمخالفة لديف اهلل، ؽ

، 167، ؽ164، ؽ141، ؽ135ؽ
، 184، ؽ179، ؽ171، ؽ169ؽ
، 177، ش171، ش119، ش57ج
 192، ش191، ش182، ش181ش

 37التّنّبؤ بارتفاع الّنعاؽ مف أكثر البمداف، ؽ
 التّبمي ، انظر المبّمغوف

، 184، ؽ74، ؽ35خدمة األمر اإللهّ ، ؽ
 2ش
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يشمؿ مف يقـو عمو   ييد اإلله ّ التّ 
، 53، ؽ38نصرة األمر، ؽ

 74ؽ
، 84لمّديف البهائّ ، ؽ الّسفينة الحمرا   رمزًا 

 115ش
 183وصيانت ، ش سالمة األمر البهائ ّ 

صندوؽ التّبرّعات والمساعدات المالّية، انظر 
 حقوؽ اهلل، الّزكاة

، 129، ؽعالقة األمر البهائّ  باألمر الباب ّ 
-179، ؽ141، ؽ139، ؽ136ؽ

181 
 مباركةالكتب البهائّية، انظر اهثار ال

 114ألمر اهلل، ش العالم ّ  المركز اإلداريّ 
، 118، ؽ113، ؽ81مقاـ هذا الّظهور، ؽ

، 163، ؽ143، ؽ134، ؽ132ؽ
 158، ش168ؽ

 نصرة أمر اهلل:
، 42نصرة المؤمنيف ألمر اهلل، ؽ

 178، ؽ164، ؽ94ؽ
نصرة األمر عف طريؽ إطاعة أوامرن 

 4وأحكام ، ؽ
 وحدة األمر، انظر الوحدة واالّتحاد

 
، انظر 47، ش81، ج69، ج9، ج28ؽّديوفم ال

 أيضًا المواريث، حقوؽ اهلل

 ذ
 
 

 185، ؽ172، ؽ138ؽم ذكر ا 
 181، ش167ذكر الّنب  )محّمد(، ؽ

 
 158ؽم الّذّلة
 

انظر أيضًا حقوؽ اهلل، المهر، أوان  الّذهب  مالّذهب
 والفّضة

 36سرير العقياف )الّذهب الخالص(، ؽ
 

 23، ؽ16ؽذوي القر ىم 
 85، ش61إظهار الموّدة تجان األغصاف، ؽ

 
 

 ر
 
 
 م لةأالرّ 

 45فة ف  ديف اهلل، ؽأإّياكـ أف ت خذكـ الرّ 
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 انظر أيضًا الخمرم الّرحيؽ
 4رحيؽ اإلنصاؼ، ؽ

 173، ؽ151رحيؽ الحيواف، ؽ
، ؽ  2، ش5الّرحيؽ المختـو

 
انظر أيضًا مساواة الّرجاؿ والّنسا ، الّزواج،  ّرجاؿمال

 الّطالؽ، المواريث، تعّدد الّزوجات
قتصار عضوّية بيت العدؿ األعظـ عمو ا

 81الّرجاؿ فقط، ش
 69، ش44طوؿ الّشعر، ؽ
 29فريضة الحّج، ج
 174، ش159لبس الحرير، ؽ

 
 158، ش9ؽرجاؿ الّديف )العمماء(م 

 119، ش164معارضتهـ ألمر اهلل، ؽ
 58منل االستغفار لديهـ، ش

، 114-99، ؽ41ندا  إلو معشر العمما ، ؽ
 172-165ؽ

-111، ؽ99ة بها  اهلل لهـ، ؽنصيحة حضر 
، 64، ش168، ؽ166-165، ؽ114

 171ش
، 61نه  بعض تصّرفاتهـ وممارساتهـ، ش

 175، ش135ش
 
 

 رسالة حضرة  هاء ا  )ظهوره(م 
، 81تحّقؽ نبو ات الّدورات اإللهّية الّسابقة، ؽ

، 161، ش158، ش156، ش142ؽ
 185ش

 23تفسير المجاز  ُكنُت كنزًا مخفّيًا ، ش
، 167، ؽ165، ؽ136ة والبرهاف، ؽالحجّ 

 183ؽ
 192 دّجاؿ الّدور البهائّ   ومعارضت ، ش

 172 واو ، شلرمز حرؼ ا
، 86-85، ؽ1ضرورة عرفاف مشرؽ وحي ، ؽ

 155، ش1، ش134ؽ
 75، ش47العصمة الكبرى، ؽ

 عالقة رسالت  بالعقيدة البابّية، انظر الباب
، 183، ؽ98مبدأ تتابل الّرساالت اإللهّية، ؽ

 181، ش126، ش89ش
، انظر أيضًا تفسير 131، ش115منل الّت ويؿ، ؽ
  يات اهلل

 
 انظر أيضًا المظاهر اإللهّيةّرساالت اإللهّيةم ال

 116تتابل الّرساالت، ج
، 167االعتراؼ بالّرسالة اإللهّية، ؽ

 181، ش155ش
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، 81تحّقؽ الوعود اإللهّية الّسابقة، ؽ
، 119، ش118، ش142ؽ
، 161، ش158، ش156ش
 185ش

 62، ش37المظهر اإللهّ  القادـ، ؽ
نفوذ أصحاب الّرساالت اإللهّية، 

 75، ش129ؽ
، 113، ؽ81وحدة المظاهر اإللهّية، ؽ

، 111، ش177-175ؽ
 161ش

، 23مقامات أصحاب الّرساالت اإللهّية، ش
 161، ش129ش

 
 انظر المظاهر اإللهّيةالّرسؿم 

 
، 117، ش1، ج112، ؽ111، ؽ75ؽالّرضوافم 
 ، انظر أيضًا األعياد141، ش138ش

 
)تجارة الّرقيؽ وبيل اإلما  والغمماف(، الّرّؽ وتحريمه 

 ، انظر أيضًا الخدـ واإلما 72ؽ
 

، 6، ش4، ش63، ج8، ؽ6ؽركعة أو ركعاتم 
 ، انظر أيضًا الّصالة21، ش9ش

 
 36، ؽ61شالّره ّةم 

 81، ؽ45، ؽ9ؽم الّروح
 161، ش37روح اهلل، ؽ
 23ش روح الحياة،

 2روح الحيواف، ؽ
 136روح الكتب، ؽ

 الّروح  أحد األسما  الت  ُلقِّب بها الّسّيد 
 113، ش81المسيح، ؽ

 
(، انظر استنبوؿّرـو ال  )معشر الّرـو
 

 انظر الّزهد والّرياضات الّشاقةالّرياضات الّعاّقةم 
 
 121، ش91ؽّريف )عواطئ ّهر(م ال
 
 

 ز
 
 

 161شالّزردعتّيوفم 
 

 161، ش117، ج146ؽالّزكاةم 
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، انظر أيضًا االغتصاب، العّفة 89، ش36شالّزّام 
والّطهارة، الّشذوذ الجنسّ ، العالقة الجنسّية، 

 المحّرمات والّنواه 
 19تحريـ الّزنا، ؽ

 77، ش36، ش49، ج23، ج49الجزا ، ؽ
 

 61، ش36ؽالّزهد والّرياضات الّعاّقةم 
 

أو البتولة، تعّدد انظر الخطبة، البكورة الّزواجم 
 الّزوجات، العائمة، المهر

 227، ص47إبطاؿ الّزواج، ج
، 19، ج71-69االختالفات بيف الّطرفيف، ؽ

 111ش
 12، ج3 يتا الّزواج، ج

 84، ج139بغير البهائّييف، ؽ
 92، ج31، ج117، ؽ65رضا  الّطرفيف، ؽ
 92، ش13، ج65رضا  الوالديف، ؽ

(، ؽ ، 51، ج117زواج األقارب )المحاـر
 133ش

 89، ش63الّزواج بواحدة، ؽ
 91، ش46الّزواج ليس فرضًا، ج

 الّزواج مّرة أخرى بعد طالؽ الّطرفيف:
بالّزوج الّسابؽ أو الّزوجة الّسابقة، 

 112-111، ش31، ج68ؽ

، 67بسبب وفاة الّزوج أو الّزوجة، ؽ
 99، ش97، ش27ج

بسبب غياب الّزوج أو الّزوجة مّدة 
 98-96، ش4، ج67طويمة، ؽ

 99-96، ش4، ج67غياب الّزوج، ؽ
ف  حالة وصوؿ نب  قتم  أو موت ، 

 27، ج67ؽ
، 133، ش88، ش63الهدؼ مف الّزواج، ؽ

 134ش
، 71، ؽ67الوصؿ والوفاؽ بيف الّطرفيف، ؽ

 98، ش4ج
 
 

 س
 
 

، 11)الّساعات اهلّية(، ؽ الّساعات والمعاقص
 17، ش113، ج64ج

 
 23، ش132ؽالّس حاتم 

 51سبحات الجالؿ، ؽ
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 انظر عّكا الّسجف األعظـم 
 

 14، ؽ11ؽالّسجودم 
-58، ج21سجدة مكاف كّؿ صالة فائتة، ج

 22-21، ش61
 15، ش11الّسجود عمو كّؿ ش   طاهر، ؽ

منل الّسجود واالنحنا  أماـ شخص  خر، 
 57ش

 
 142، ش15، ج115ؽالسََّحر )أْسَحار(م 

 
 164، ش148ؽالّسدرةم 

 113الّسدرة عمو الّطور، ؽ
، 164، ش128، ش111سدرة المنتهو، ؽ

 انظر أيضًا بها  اهلل
 ، انظر االستقامة116سدرة الوجود، ج

 116أثمارها، ج
، 171، ش157سّر التّنكيس لرمز الّرئيس، ؽ

 172ش
 

 الّسرقةم 
 71، ش49، ج45تحديد العقوبة، ؽ

، 45وضل عالمة عمو جبيف الّسارؽ، ؽ
 71ش

 

 الّسريرم
 )أعراش( عرش، انظر 91بمعنو عرش، ؽ

، انظر أيضًا 168، ش154بمعنو منّصة، ؽ
 المنابر )عدـ ارتقا (

 
 الّسفرم

 31، ش75، ج22، ج16أثنا  الّصياـ، ؽ
رفل ما حكـ ب  كتاب البياف ف  تحديد 

 153، ش131األسفار، ؽ
، 14صالة المسافر عند عدـ توّفر األمف، ؽ

 22-21، ش61-58، ج21ج
 97ش، 27موت الّزوج أثنا  الّسفر، ج

 والعالقة الّزوجّية:
 96، ش4، ج67سفر الّزوج، ؽ

 19عدـ رضو الّزوجة بالّسفر، ج
وقوع خالؼ بيف الّزوجيف أثنا  الّسفر، 

 69ؽ
 

، انظر أيضًا الّديف 115، ش84ؽم فيّة الحمراءالسّ 
 البهائ 

 
 انظر مموؾالّسالطيفم 
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انظر األعياد، م )عيد الّرضواف(سمطاف األعياد 
 الّرضواف

 
 121شالّسمطاف ع د العزيزم 

 
 113، ؽ7ؽالّسماء )سموات(م 

 134سما  االقتدار، ؽ
 151سما  العظمة واالقتدار، ؽ

 117سما  العناية، ؽ
 173سما  الفضؿ، ؽ
 134، ؽ3سما  المشيئة، ؽ
 38سما  هيكم ، ؽ
 141، ؽ124، ؽ115، ؽ64سما  الوح ، ؽ

 97مف سما  عطا ، ؽ
 
 يضًا المالبس، انظر أ12، ش9ؽالّسّمورم 

 
انظر أيضًا الّتقاعد، الهـر بالّنسبة لصالة سّف ال موغم 

 149، ش15، ش71المّيت وخاتـ المّيت، ج
 49بالّنسبة لإلدارة البهائّية، ش

 92، ج43ف  الخطوبة والّزواج، ج
 46، ش27ماؿ القّصر، ؽ

، 92، ج21، ج11والواجبات الّروحّية، ؽ
 25، ش13ش
 
 الّتقويـ البديلانظر الّسّة ال هالّيةم 

 

 123ؽ مسّف
 147، ؽ62سنف اهلل، ؽ

 62سنف الجاهميف، ؽ
 

 151-123ص م)رسالة(سؤاؿ وجواب 
 

 126، ش62شم چاؿسياه 
 
 

 ش
 
 

، انظر أيضًا ناصر الّديف 182، ش177شالّعاهم 
 شان

 
 161شعاه  هراـ )موعود الّزردعتّييف(م 

 
 عاهد العدليفم

 99، ش79تعريؼ، ج
، 111، ش98، ج73لسنة االصطبار، ج

 انظر أيضًا الّطالؽ
 99، ش79، ج67لوفاة الّزوج الغائب، ؽ

 
 164، ؽ163، ؽ134ؽم الّع هات
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 ، انظر أيضًا صيؼ97، ج152ؽالّعتاءم 
 

 انظر الّضرب والّشجاجالّعجاج والّضربم 
 

، 117الّمواط )حكـ الغمماف(، ؽالّعذوذ الجّسّيم 
 134، ش49ج

 
 خافانظر الدّ عرب الّدقافم 

 
 انظر أيضًا الغروبالّعروؽم 

، 17أوقات اإلمساؾ عف األكؿ والّشرب، ؽ
 ، انظر أيضًا الّصـو32، ش25ش

، انظر أيضًا 5، ش83ات الّصالة، جأوق
 لّصالةا

 33الّصالة ف  الفجر، ؽ
، 15، ج115ف  مشرؽ األذكار، ؽ

 142ش
 
 ، انظر الِقْبَمةعطري األقدس

 
 69ش ،12، ش11، ج44، ؽ9ؽم ععر الرّأس

 
 41، ؽ38، ؽ33، ؽ7، ؽ6ؽالّعمسم 

 118، ؽ7رمٌز ألحكام ، ؽ
 

، 53، ؽ41، ؽ6رمٌز لمظاهر أمر اهلل، ؽ
 8ش

 117ولكممتهـ، ؽ
 112شمس الكالـ، ؽ

 
)ول  أمر الّديف البهائّ (، انظر عوقي ألّديم حضرة 

 والية األمر
 

 182، ش171شالّعيقّية )لرقة الّعيقّية(م 
 

 الباب، البيتيف ، انظر أيضاً 138شعيرازم 
 

 178، ش161، ش119شالّعيعةم 
، 91، ش85العادات الّتقميدّية ألهؿ الّشيعة، ش

 175، ش113ش
 
 

 ص
 
 

، 83، ج68، ج64، ج149، ؽ17، ؽ6ؽالّص احم 
، انظر أيضًا 165، ش32، ش25، ش6، ش5ش

 مسا 
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 انظر الميرزا يحيوص ر أزؿم 
 

 87ؽالّص رم 
 98، ش4ج ،67الّصبر ف  غياب الّزوج، ؽ

 سنة االصطبار، انظر الّطالؽ
 

 م صّحة ال دف
، 155، ؽ25، ش64، ؽ58سالمت ، ؽ

 171، ش149، ش144، ش114ش
 25، ش64، ؽ58، ؽ2الّشهوات، ؽ

، انظر 149وجوب احتراـ جسد اإلنساف، ش
 أيضًا دفف المّيت

 
 168، ؽ19ؽم الّصحؼ )صحالؼ(

 149صحؼ اهلل، ؽ
 138صحؼ األّوليف، 

 
 ، انظر أيضًا اهداب116، ج121ؽم الّصدؽ

 
 الّصراط 

، ؽ  186الّصراط األقـو
 112، ؽ14الّصراط المستقيـ، ؽ

 
 انظر الّصالةصالة اآلياتم 

 

 انظر الّصالة صالة الفجر )األْسَحار(م
 

، انظر أيضًا مشرؽ األذكار، 25، ش4شالّصالةم 
 الوضو 

، 118الّدمدمة أو الّتغمغـ ف  األماكف العاّمة، ؽ
 135ش

 15، ش4، ش11جود والّركوع، ؽالسّ 
، 52، ج11صالة اهيات )الكوارث الّطبيعّية(، ؽ

 18ش
 19، ش12صالة الجماعة، ؽ

 5، ش86، ج81الّصالة الّصغرى، ج
 82، ج67الّصالة الكبرى، ج

 149، ش11-11، ش8صالة المّيت، ؽ
 19، ش11، ش12صالة الجماعة، ؽ

 8مف كاف غير قادر عمو القرا ة، ؽ
 34، ش5، ش86، ج83طو، جالّصالة الوس

، 14، ج18، ؽ14-8، ؽ6الّصالة اليومّية، ؽ
 25، ش22-3، ش83-81، ج77، ج67-58ج

 اإلعفا  مف الّصالة:
 21، ش14، ش13ف  الحيض، ؽ
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 21، ش22ف  الّسفر، ج
 14، ش93، ج11ف  المرض، ؽ
، ؽ ، 14، ش74، ج11ف  الِهـر

 31، ش25ش
 3، ش65االكتفا  بصالة واحدة، ج

 13ية اّلت  تحّؿ محّؿ كّؿ صموة، ؽاه
ف  اإلشراؽ أو األْسَحار وصالة الفجر، 

 142، ش5، ش15، ج115، ؽ33ؽ
 33ف  العشّ ، ؽ

 21، ش58، ج14ف  األماكف غير اهمنة، ؽ
، 61-58، ج21، ج14صالة القضا ، ؽ

 21ش
 14، ش93، ج11عند المرض، ؽ

، ؽ  14ش، 11عند بموغ سّف الهـر
، 59، ج58، ج21، ج14ف  األسفار، ؽ

 21ش
 ِقبمة الّصالة، انظر الِقبمة

 65، ج63لوح الّصالة )الّركعات الّتسل(، ج
 76الّنظافة مفروضة حيف الّصالة، ؽ

 الوضو ، انظر الوضو 
 34، ش16، ش51، ج11التّيّمـ، ؽ

 

 114، ش81ؽهيوفم ص
 

 ، انظر أيضًا مشرؽ األذكار31ؽالّصور واألم اؿم 
 

م   16، ؽ11ؽالّصـو
 مف الّصـو بسبب: اإلعفا 

 31، ش76األعماؿ الّشاّقة، ج
 138، ش36جاألعياد، 
 31، ش16ؽالحمؿ، 

 34، ش31، ش21، ش13الحيض، ؽ
 31-31، ش75، ج22، ج16الّسفر، ؽ

 31، ش14، ش93، ج16، ؽ11المرض، ؽ
، ؽ  31، ش25، ش14، ش11الِهـر

-25، ش17، ش17-16أوقات الّصياـ ومّدت ، ؽ
27 

 شروط الّصياـ:
، 25، ش17عف األكؿ والّشرب، ؽ اإلمساؾ

 32ش
 25، ش13، ش11مف أّوؿ البموغ، ؽ

 32عدـ شرب الّدخاف، ش
 25، شالّصياـ عمؿ رمزيّ 
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 71الّصياـ ف  غير األّياـ المحّددة، ج
 93، ج76، ج17غاية الّصياـ وأهّمّيت ، ؽ

 
 173، ش84-83، ش24، ج61ؽالّصيدم 

 
 تا ، انظر أيضًا الشّ 97، ج152ؽالّصيؼم 

 
 

 ض
 
 

 148، ؽ56ؽالّضرب والّعجاجم 
 81، ش56جزا  أو غرامة، ؽ

 
، 29، ش57ؽ، 16ؽم الّضيالة )والواللـ( وآدا ها

 ورةا، انظر المش82ش
 

 82، ش48، ج57ؽ الّضيالة الّتسا ععرّيةم 
 

 ط
 
 

 ، انظر أيضًا أرض الّطا  )طهراف(48، ش29ؽم الّطاء
 

 :طاعة )الّطاعة(
، 62، ؽ45، ؽ29، ؽ17، ؽ7، ؽ4، ؽ2-1اهلل، ؽ
، 171، ؽ148-147، ؽ138، ؽ134، ؽ71ؽ

 انظر أيضًا األحكاـ والحدود
 4اعمموا حدودي حّبًا لجمال ، ؽ
 125قؿ الحّرّية ف  اتّباع أوامري، ؽ

 95الحكومة، ؽ
 52، ش99رأي األغمبّية بعد المشاورة، ج

 
 انظر األطّبا الّط يبم 

 
 الّظمـ، انظر أيضًا 148، ؽ88، ؽ73ؽالّطغيافم 

 
 انظر أيضًا تعّدد الّزوجات، الّزواجالّطالؽم 

 112، ش68إعادة الحياة الّزوجّية بعد الّطالؽ، ؽ
 111، ش38شروط ، ج
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 47، ج12إعادة المهر، ج
 98، ج19، ج71، ؽ68االنفصاؿ، ؽ

بسبب غياب الّزوج أو عدـ رجوع  
، 4، ج67مف الّسفر، ؽ

 99-96ش
 19الخالؼ أثنا  الّسفر، ج

-11، ج4، ج71، ؽ68االصطبار، ؽ سنة
 111، ش41، ج19، ج12

، 73الّشهود ف  قضايا الّطالؽ، ج
 111، ش98ج

، 68ف  حالة رجوع األلفة والمحّبة، ؽ
 41، ج38، ج19، ج11ج

 98مستندات سنة االصطبار، ج
 91، ش46الّزواج ليس فرضًا، ج

، 98، ج71الّطالؽ مذمـو ومبغوض، ؽ
 111ش

، 31، ج68ه  عنها، ؽالّطمقات الّثالث والنّ 
 111ش

 111، ش68الكدورة والكرن، ؽ
 111، ش71، ؽ69الّنفقة، ؽ

 71ال نفقة لمف يثبت عميها منكر، ؽ
 

 انظر الّنظافة والّطهارة، العّفة والّطهارةالّطهارةم 

 122شطهراف )أرض الّطاء(م 
 92-91دعا  بحّؽ أرض الّطا ، ؽ

 126، ش123، ش62نزوؿ الوح  ف  طهراف، ش
 
 112، ش113، ؽ81ؽورم الطّ 
 

 انظر الّصيدالّطيرم 
 
 

 ظ
 
 

 ، انظر أيضًا الّطغياف158ؽالّظمـم 
 88تكسير الّظالـ، ؽ

 141، ؽ86جنود الّظالميف، ؽ
 ، انظر أيضًا الّصيد187ظمـ الحيواف، ؽ
 89كرسّ  الّظمـ، ؽ

 
، 165، ؽ41، ؽ37، ؽ35، ؽ17ؽّظّوف واألوهاـم ال

 178، ؽ167ؽ
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 ع
 
 
 ، انظر أيضًا الّزواج133، ش91، ش76ش عالمةمال

األساس اّلذي يقـو عمي  بنا  المجتمل 
 134، شاإلنسان ّ 

 
، انظر 116، ؽ119، ؽ79، ؽ1ؽالعالـ )وعوالـ(م 

 ، المجتملأيضًا الجنس البشريّ 
 23، ش55العالـ األصغر والّصغير، ؽ

 23، ش55العالـ األكبر، ؽ
 119، ؽ1عالـ األمر والخمؽ، ؽ

، 39، ؽ31، ؽ31، ؽ2اف، ؽإلمكعالـ ا
، 173، ؽ171، ؽ167، ؽ158ؽ
 178، ؽ175ؽ

 119عوالـ األمر، ؽ
 177، ؽ79العوالـ الّروحّية، ؽ

، انظر 189، ش181، ؽ1نظـ العالـ، ؽ
 أيضًا الحضارة، الّنظاـ البديل

 
 86، ؽ65، ؽ35، ؽ31، ؽ1ؽم الع اد

 
 انظر الّصالة، الّصياـ، عبودّية اهللم الع ادة

 149اهلل، ؽ تالوة  يات
 

 دور العبادة البهائّية، انظر مشرؽ األذكار
 رفل العمؿ إلو مستوى العبادة، انظر العمؿ

 61، ش36قبولها عند اهلل، ؽ
 

 184، ش1شع د ال هاءم حضرةم 
  ثار وألواح حضرة عبد البها 

 183تذكرة الوفا ، ش
، 49كتاب العهد والميثاؽ )ألواح الوصايا(، ش

 183، ش125، ش66ش
ب المفاوضات )أو مفاوضات عبد البها (، كتا

 86، ش75ش
 183مقالة سائح، ش

 ألقاب  وأوصاف :
 145الغصف األعظـ، ش

 145الفرع المنشعب مف هذا األصؿ القويـ، ش
، 131، ش174مبّيف )مفّسر(  يات اهلل، ؽ

 184ش
 125، ش66مركز العهد والميثاؽ، ش

 145، ش121مف أرادن اهلل، ؽ
 1، ش174، ؽ121 خمفًا ل ، ؽعّين  حضرة بها  اهلل

عّيف حضرة شوق  أفندي ولّيًا لأمر مف بعدن، 
 131، ش66ش
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 121ش  د العزيزم الّسمطافمع
 

 125، ؽ121ؽع ودّية ا م 
 

 العدؿم 
 99، ش79تعريؼ شاهد العدؿ، ج

، 52، ؽ26الػػػّدعوة إلػػػو العػػػدؿ واإلنصػػػاؼ، ؽ
 187، ؽ167، ؽ134، ؽ88، ؽ61ؽ

، 71، ؽ63، ؽ56البهػائ ، ؽ ف  أحكاـ الػّديف
 89، ش86، ش72ؽ

 171، ؽ157، ؽ97عدالة اهلل، ؽ
 158العدؿ ف  العالـ، ؽ

 
 63، ش37ؽراؽم الع
 

 192، ش74جالعربم 
 

 133، ؽ33، ؽ18ؽم العرش )أعراش(
 36، ؽ91سرير بمعنو عرش، ؽ

، انظر أيضًا 133عرش رّبكـ الّرحمف، ؽ
 األماكف المباركة

 
 ْرؼ العَ 

 179عرؼ اهلل، ؽ
 179عرؼ حّب ، ؽ

 144، ؽ136، ؽ7عرؼ الّرحمف، ؽ
 

 36عرؼ الّرضا، ؽ
 1، ش4عرؼ القميص، ؽ
 4عرؼ المحبوب، ؽ

 36عرؼ مطمل هذا البياف، ؽ
 158عرؼ المعان ، ؽ

 
 العرلاف )عرلاف ا (م

، 85، ؽ81، ؽ55عرفاف المظهر اإلله ، ؽ
، 1، ش183-182، ؽ157، ؽ112، ؽ111ؽ
 148ش

 116اهلل، جاالعتراؼ بوحدانّية 
 163-161وب ّن  ال ُيسئؿ عّما يفعؿ، ؽ

رؤية حدود اهلل ب ّنها الّسبب األعظـ لنظـ العالـ، 
 2ؽ

 49، ش2-1عرفاف مقاـ ديف اهلل وأهداف ، ؽ
 (،ما يحجب العرفاف )الحجبات

 171، ؽ165، ؽ132، ؽ47إزالة الحجبات، ؽ
 181األسما ، ش

 167، ؽ165رجاؿ الّديف، ؽ
، 132، ؽ51الجالؿ(، ؽ الّسبحات )وسبحات

 23ش
 23، ش86، ؽ82، ؽ39شئوف الّدنيا، ؽ

، ؽ  61، ش112، ؽ41العمـو
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 155، ش134ما ُنّزؿ ف  الكتاب، ؽ
 73جنود العرفاف، ؽ

 
 ، انظر أيضًا حبؿ117ؽروة الو قىم الع
 

 124شععؽ آ اد )أرض القاء(م 
 

، 163، ؽ162، ؽ161، ؽ47ؽالعصمة الك رىم 
 75ش

 
 ، انظر أيضًا ما  الورد76ؽ، لصالعطر القا

 
 12، ش36، ؽ9ؽالعظـ )العظاـ(م 

 
 ، انظر أيضًا الّزنا171، ش77شالعّفة والّطهارةم 

 
 171، ش144، ش122ؽالعقؿم 

 
 العقو اتم

 87، ش86، ش62إحراؽ البيوت، ؽ
 

 

 78-77، ش36، ش23، ج49الّزنا، ؽ
 11أثنا  سنة االصطبار، ج

نظر أيضًا ، ا71-71، ش49، ج45الّسرقة، ؽ
 الّسرقة
، انظر 87، ش86، ش35، ش62، ؽ19القتؿ، ؽ

 أيضًا القتؿ
 35، ش188القتؿ الخط ، ؽ

 
، 116، ش63، ش8، ش136، ؽ132، ؽ85ؽّكاءم ع

، انظر أيضًا األماكف المباركة، 192، ش127ش
 الِقْبمة

 
انظر أيضًا االغتصاب، الّزنا، العّفة العالقة الجّسّيةم 

 جنس والّطهارة، الّشذوذ ال
 العالقات غير المشروعة:

 11أثنا  سنة االصطبار، ج
، 36، ش49، ج23، ج49، ؽ19الّزنا، ؽ
 91، ش77ش

، 117الّشذوذ الجنس  )الغمماف أو الّمواط(، ؽ
 134ش

 ، انظر أيضًا الّزواج134المشروعة، ش
 

(م  ، 177-176، ؽ138، ؽ111، ؽ99ؽالعمـ )والعمـو
 194، ش131، ش128، ش181ؽ

 61، ش36ـ بالباطف، ؽاّدعا  العم
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، ؽ  111، ش76، ش77، ؽ48اكتساب العمـو

 111تحصيؿ العمـو الّنافعة، ش
، 112، ؽ41حجاب العمـ والمعرفة، ؽ

، 64، ش171، ؽ168-166ؽ
 182، ش171ش

 194، ش48، ش29العمـ المكنوف، ؽ
 147عمـ الفمؾ، ش

 111عمـ الاّلهوت، ش
، ؽ  112، ؽ77غاية تحصيؿ العمـو

 
 166، ؽ9ؽءم مماالع

 164إشارات العمما  وشبهات المريبيف، ؽ
، 111، ؽ99، ؽ41معشر العمما ، ؽ

 238، ص169، ؽ165ؽ
 183، ش173العمما  ف  البها ، ؽ

 183مسئولّياتهـ، ش
 
 م مؿالع

 56تدبير شئوف المنزؿ أكثر األعماؿ شرفًا، ش
 56، ش147، ؽ33العمؿ عبادة، ؽ

 ،33العمؿ فرض وواجب عمو كّؿ فرد، ؽ
 162، ش56ش

 

 
(م ، 171ش العّؼ )الج ر والعّؼ والّزجر والقهر مذمـو

 انظر أيضًا الجهاد، الحرب، القّوة، الّطغياف، الّظمـ
 

، انظر أيضًا الكتاب 1شالعهد القديـ )والجديد(م 
 المقّدس

 
 العهد والمي اؽم

 149، ؽ2عهد وميثاؽ اهلل، ؽ
، 174، ؽ121عهد وميثاؽ حضرة بها  اهلل، ؽ

 183، ش145، ش66، ش37ش
 مركز العهد والميثاؽ، انظر حضرة عبد البها 

 9، ش1، ؽالعهد ناقضو
 9، ش1الّناقض األكبر )محّمد عم (، ش

 
 انظر األعيادالعيدم 

 
 75شالحقيقةم  عيف
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 غ
 
 

 انظر أيضًا الّشروؽالغروبم 
، 17أوقات اإلمساؾ عف األكؿ والّشرب، ؽ

 ، انظر أيضًا الّصـو32، ش25ش
روب شمس جمال  )صعود حضرة بها  غ

 38اهلل(، ؽ
 35ف  تحديد يـو الّنيروز، ج

، انظر 5، ش83ف  تحديد وقت الّصالة، ج
 أيضًا الّصالة

 
، انظر أيضًا 65، ش89، ؽ86، ؽ82ؽالغرورم 

 االغترار
 

 34، ش76، ؽ74ؽغسؿم 
 167، ش97، ج152األرجؿ، ؽ

، 76، ؽ74األوساخ أو ما تغّبر مف الغبار، ؽ
 115ش

 األيدي، انظر الوضو 
، انظر أيضًا 132-131، ش116البدف، ؽ

 االغتساؿ
 الوج ، انظر الوضو 

 
 67، ش66، ش42ؽالغصف )أغصاف(م 

 88غصف البقا ، ؽ
 

 انظر حضرة عبد البها  الغصف األعظـم
 

)محّرـ طمب  مف إنساف الغفراف أو االعتراؼ  القطايا 
 نوب، انظر أيضًا الخطايا والذّ 58، ش34 خر(، ؽ

 
، انظر أيضًا الّشذوذ 134، ش49، ج117ؽغممافم ال

 الجنس  )الّمواط(، المحّرمات والّنواه 
 

غمس األيادي لي الّصحاؼ والّصحاف أ ّاء األكؿم 
 73، ش46ؽ

 
 37، ش19ؽالغي ة وااللتراءم 

 
 153ؽالغيظ والغضبم 

 
 

 ؼ
 
 
 165، ؽ123، ؽ64ؽفتّة والفسادم ال
 

 77، ش64ؽالفحعاءم 
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 116، ش85ؽجوزيؼ إم راطور الّّمسام  سوالراّ
 

 116، ؽالفردوس
 

 انظر القر ف الكريـالفرقافم 
 

 انظر الفتنة والفسادالفسادم 
 

 7ؽلصؿ القطابم 
 

 انظر المهر، أوان  الّذهب والفّضةالفّضةم 
 

 الفقراء والمساكيفم
 183ب  استغنو كّؿ فقير، ؽ

 48بيت العدؿ م وى الفقرا  والمساكيف، ؽ
 48تربية أبنا  الفقرا ، ؽ

، 161، ش56، ش53، ش16إطعاـ، ؽ
 162ش

 147محو الفقر، ؽ
 

 الفهـ أو المعرلةم 
 52عف طريؽ المشاورة، ش

 

 
، 167قصور الفهـ الفردي والّتفاسير الّشخصّية، ؽ

 181، ش131ش
، انظر أيضًا عرفاف 116، ج141اإلقرار بالحّؽ، ؽ

 اهلل
 
 

 ؽ
 
 

 7، ش67ج، 14، ج137، ؽ6ؽالِقْ مةم 
عّرفها حضرة الباب بمف يظهرن اهلل أي حضرة بها  

 7، ش137اهلل، ؽ
 19، ش11، ش85الِقْبمة ف  صالة المّيت، ج

مرقد حضرة بها  اهلل أي الّروضة الُمباركة ف  البهجة 
 8، ش6)عّكا (، ؽ

 7، ش67، ج6وجهة المصّم ، ؽ
 
 35، ش73، ؽ19ؽقتؿم ال

 87، ش86، ش62عقوبة القتؿ، ؽ
 35، ش188الخط ، ؽالقتؿ 

 192صفهان ، شقتؿ الّسيد محمد اإل
 191محاولة قتؿ حضرة بها  اهلل، ش
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 انظر بيت المقدسالقدسم 

 
 انظر أيضًا اهثار المباركة، اهياتالقراءةم 

 138، ؽ36األلواح، ؽ
، 149عمو قدر ال ت خذكـ الكسالة، ؽ

 168، ش165، ش68ج
 76، ش48والخّط، ؽ بالعمـالّتربية 

 
، 117-116، ج68، ؽ11، ؽ9ؽالقرآف الكريـم 

، 111، ش79، ش72، ش16، ش2، ش1ش
 188، ش174، ش161، ش129ش

 
 القسطاسم

 99القسطاس األعظـ، ؽ
 99قسطاس الحّؽ، ؽ
 183، ؽ148قسطاس الهدى، ؽ

 
 انظر استنبوؿالقسطّطيّّيةم 

 
(م   15ؽالقضاء )الم  ت والمحتـو

 
 القعودم

، 54الخطب، ؽ عند تالوة اهيات وًالقا 
 168ش

 

 
عند تالوة الّذكر المخصوص عمو  هيكؿ الّتوحيد ، 

 22، ش58ج
 18عند ذكر  اهلل أبهو  خمسًا وتسعيف مّرة، ؽ

 115ف  مشرؽ األذكار، ؽ
 81ف  الّصالة، ج

 
، 79، ؽ78، ؽ57، ؽ55، ؽ39ؽقمب )قموب(م ال

، 116، ؽ111، ؽ98، ؽ96، ؽ95، ؽ83ؽ
 161، ؽ157، ؽ148، ؽ136، ؽ121، ؽ118ؽ

 
 179ش رسيم طّ القمعة الّعيل 

 
، انظر 158، ؽ135، ؽ113، ؽ98، ؽ55ؽالقمـم 

 ن ونعوت  وألقاب (أسماؤ أيضًا بها  اهلل )
 

 169، ش155ؽالقمار )الميسر(م 
 

 89، ش38، ج26، ج66، ؽ63ؽالقّاعة والّرضام 
 

 انظر أحكاـ بها  اهللالقواّيفم 
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، انظر 171والقهر(، ش)الجبر والعنؼ والّزجر قّوة ال

 أيضًا الّظمـ، الّطغياف، العنؼ
، 159حمؿ سالح الحرب واستعماؿ القّوة، ؽ

 173، ش24ج
، انظر أيضًا 173قّوة دولّية لحفظ الّسالـ، ش

 نظـ العالـ
 

، انظر أيضًا 115، ش1شقّيـو األسماءم كتابم 
 الباب

 
 
 

 ؾ
 

 
 58شالكا وليؾم 

 
 182شكاظـ الّرعتيم الّسّيدم 

 
 188، ش177ؽاؼ والّّوف ) معّى كف ليكوف(م الك
 

، انظر أيضًا الكتاب 184، ش186ؽالكتاب )كتب(م 
 األقدس، كتاب 

 

 
 البياف، القر ف الكريـ، الكتاب المقّدس

ـّ الكتاب، ؽ  129، ش113أ
 182كتاب اإليقاف، ش

 155، ش168، ؽ134الكتاب الّناطؽ بالحّؽ، ؽ
، 99، ؽ47، ؽ36، ؽ6كتاب )وكتب( اهلل، ؽ

، 168، ؽ165، ؽ163، ؽ148، ؽ127ؽ
 155ش

، 178، ش172، ش171كتاب تاريخ الّنبيؿ، ش
 179ش

 138كتاب الوجود، ؽ
 183، ش145، ش66، ش37كتاب عهدي، ش

 155، ش116، ج168، ؽ149الكتب المقّدسة، ؽ
 234ص، 119، ش77محو الكتب، ؽ

 
 كتاب األقدسمال

 ثار حضرة بها  اهلل المتّممة لمكتاب األقدس 
 122-113نصوص(، ص)
-123رسالة سؤاؿ وجواب )نص الّرسالة(، ص 

151 
 أحكاـ الكتاب األقدس،

، 129، ؽ65عالقتها ب حكاـ حضرة الباب، ؽ
 -139ؽ
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، 119-118، ش179، ؽ142
، انظر أيضًا 168، ش163ش

 كتاب البياف
اإلشارة إلو مركز العهد والميثاؽ )حضرة عبد 

رة ، انظر أيضًا حض121البها (، ؽ
 عبد البها 

 اإلشارة إلو والية األمر، انظر والية األمر
 ألقاب الكتاب األقدس وأوصاف :

ـّ الكتاب، ؽ  113أ
 146الّرّؽ المنيل، ؽ

، ؽ  186الّصراط األقـو
 99القسطاس األعظـ، ؽ

 99قسطاس الحّؽ بيف الخمؽ، ؽ
، 148قسطاس الهدى بيف الورى، ؽ

 183ؽ
 99كتاب اهلل، ؽ

 189الّموح البديل، ؽ
 148الّموح المنير، ؽ
 97الّموح المنيل، ؽ

 186مشرؽ أوامر اهلل، ؽ
 186مصباح الِقَدـ، ؽ
 186مطمل عمـ اهلل، ؽ

 81الّناموس األكبر، ؽ
، 186أهّمّية الكتاب األقدس ومكانت ، ؽ

 189، ش129ش
، 98تاريخ نزوؿ الكتاب األقدس، ؽ

  126ش

تطبيؽ أحكاـ الكتاب األقدس بالّتدريج، 
 126ش

، 118، ش142، ؽ77البياف، ؽ كتاب
 119ش

، 11الكّؿ م مور باتّباع الكتاب األقدس، ج
 انظر أيضًا أحكاـ حضرة بها  اهلل

، 31النّص عمو ت سيس بيوت العدؿ، ؽ
 67-66، ش49، ش42ؽ

 
 مال يافكتاب 

 158، ش119، ش142أحكام ، ؽ
 181-176، ؽ143-137خطاب إلو أهؿ البياف، ؽ
 158، ش119أسبابها، ششّدة أحكاـ كتاب البياف و 

، 142عالقة كتاب البياف بالكتاب األقدس، ؽ
 189، ش119، ش118ش

 181فهـ معان  كتاب البياف، ؽ
ال يجب أف يكوف حائاًل بيف الّناس ومف يظهرن اهلل، 

 179ؽ
، 139، ؽ137، ؽ135مقتطفات مف كتاب البياف، ؽ

، 158، ش157، ش156، ش48، ش7ش
 189، ش179ش

 185، ش153الموعود، ش
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، 118، ش179وصؼ كتاب البياف، ؽ

 186، ش158، ش129ش
 

 183، ش145، ش66، ش37شكتاب عهديم 
 

 ، انظر أيضًا العهد القديـ )والجديد(2شالكتاب المقّدسم 
 

 161شكرعّام 
 

 177، ش176، ش164)أرض الكاؼ والّرا (، ؽكرماف 
 

 177شم ميرزا آقا قافم كرماّي
 

 أيضًا كـو اهلل ، انظر114، ش81ؽالكرمؿم 
 

 انظر محّمد كريـ خاف الكرمان الكريـم 
 

 انظر دفف المّيتالكففم 
 

 169، ؽ4ؽالكممة )كممات(م 
، انظر أيضًا 68، ج149تالوة كممات اهلل، ؽ

 اهيات
  

 
، 55، ؽ54، ؽ38كممة اهلل )الّظهور(، ؽ

، 4، ش167، ؽ116، ؽ115ؽ
 181ش

، 75الكممة الّصادرة عف المظاهر اإللهّية، ش
 181، ش165، ش155، ش143ش

 143الكممة العميا، ؽ
 181، ش167، ؽ117الكممة كحجاب، ؽ

 188كممة  كف ، ش
 

 94ج مالكّالس
 
كف" مّّقي القمر )ماّل محّمد جعفر ؾ اپ ّدـگ"

 179، ش166ؽ إصفهاّي(م
 

 119، ؽ39، ؽ15ؽكّزم 
 185كنز اهلل، ؽ

 23، ش15الكنز المكنوف، ؽ
 15مفتاح الكنز، ؽ

 
 انظر رجاؿ الّديفتم الكهّو 

 
 73ؽكو ر الحيوافم 

 
 114، ش81ؽكـو ا  )الكرمؿ(م 
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 ؿ
 
 

 آللئ )للالئ( 
 26هلئ األحكاـ، ؽ

 182هلئ الحكمة واألسرار، ؽ
 181هلئ العمـ والحكمة، ؽ

 136هلئ المخزونة، ؽ
 
 انظر المالبسالّم اسم 

 
 175، ش159ؽم الّمحى

 
، انظر أيضًا 177، ؽ161، ؽ121ؽ، الّمساف )وألسف(

 الّمغات
 73انصروا اهلل بالحكمة والبياف، ؽ

 118تحصيؿ األلسف لتبمي  أمر اهلل، ؽ
 176لساف اهلل، ؽ

 
 151، ؽ76، ؽ74ؽم الّمطالة

 114ت ثيرها، ش
 74تعريؼ  الّمطافة ، ش

 74، ش46الّتمّسؾ بها ف  جميل األحواؿ، ؽ
 
 فأيضًا الّمغة العربّية، الّمساانظر ّمغاتم ال

 

 
، انظر 194-193، ش189اختيار لغة عالمّية، ؽ

 أيضًا خّط عالمّ  لمكتابة
 118ـ األلسف المختمفة لتبمي  أمر اهلل، ؽتعمّ 

 
 172، ش28شم الّمغة العر ّية )الّمغة الفصحى(

، 22، ش3ترجمة بعض الكممات أو العبارات، ش
، 66، ش48، ش46، ش36، ش33، ش32ش
 188، ش181، ش134، ش74ش

 
 ، انظر أيضًا الّدفينة17جطةم الّمق
 

، انظر أيضًا 134، ش49، ج117)الغمماف(، ؽالّمواط 
 الّشذوذ الجنس ّ 

 
 

 ـ
 
 

 135ؽالماءم 
 115، ش91، ج74اّلذي لـ يتغّير، ؽ
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 البكر:

، انظر 115، ش116، ؽ74استعمال ، ؽ
 أيضًا االغتساؿ، الغسؿ

 91تعريف ، ج
-131، ش116ف  خزائف حّمامات العجـ، ؽ

132 
 135، ؽ81، ؽ54، ؽ51، ؽ29كرمز، ؽ

 148كّمكـ خمقتـ مف الما ، ؽ
 لغسؿ:

 116البدف، ؽ
 167، ش97، ج51استعماؿ الما  الّدافئ، ج

 115، ش74األشيا ، ؽ
 ، انظر أيضًا الوضو 51لموضو ، ج

 132، ش131، ش116المستعمؿ، ؽ
 57لمّضيافة، ؽ

 
 113، ش74ؽماء الّّطفةم 

 
 ر أيضًا العطر الخالص، انظ76، ؽماء الورد

 
 انظر البابالم ّعرم 

 
 

 
 183شم الم ّمغوف

 117أهاب بمعاونة ومؤازرة المبّمغيف، ؽ
 118تعّمـ األلسف المختمفة لتبمي  أمر اهلل، ؽ

، 38حّث المؤمنيف عمو خدمة أمر اهلل ونصرت ، ؽ
 53ؽ

 117عدـ الّتكّمـ بغير ما نّزؿ ف  األلواح، ؽ
 161، ؽ73قّوة البياف، ؽ

 117مكانتهـ، ؽ
 84مناصرة المموؾ لتبمي  أمر اهلل، ؽ

 173هـ العمما  ف  البها ، ؽ
، 53، ؽ38الوعد بنصر مف قاـ عمو نصرة أمرن، ؽ

 74ؽ
 

 انظر اهياتالمتعا هاتم 
 

، 23، ج188، ؽ97، ؽ66، ؽ49ؽم الم قاؿ )م اقيؿ(
 78ش

 78، ش23تحديد قيمة المثقاؿ، ج
 
 111، ش177، ؽ77ؽم مجادلةال
 
 )المجالس الّنيابّية(م الس ال الدمج

لها حّؽ اختيار لغة مف الّمغات ليتكّمـ بها مف عمو 
، 189األرض وكذلؾ خّط مف الخطوط، ؽ

 193ش
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 المجتمام 
 134العائمة أساس المجتمل، ش

، 29، ؽ3دور األحكاـ اإللهّية ف  المجتمل، ؽ
 92، ش186، ؽ99ؽ

 ،48، ؽ36، ؽ33دور الفرد ف  المجتمل، ؽ
، 56، ش173، ؽ144، ؽ121، ؽ77ؽ
 111، ش76، ش61ش

 دور المجتمل ف :
 56توفير فرص العمؿ، ش

 173، ش86حماية أفرادن، ش
، 53المؤّسسات الحيوّية لممجتمل اإلنسانّ ، ش

 134، ش82ش
 38الوظيفة االجتماعّية لمّثروة، ش

 
، انظر 166، ش44، ش78، ج37جمجوهرات أو حميم 

 أيضًا المواريث
 

 بيوت العدؿ، انظر أيضًا ؿ الّروحاّّيةالمحال
 49، ش31األمر بت سيسها، ؽ

 81، ش51العضوّية، ش
 162، ش111، ش51المسئولّيات، ش

 
 م المحّرمات والّّواهي

 168، ش154ارتقا  المنابر، ؽ
 133، ش117أزواج  بائكـ، ؽ

االعتراؼ بالخطايا وطمب الغفراف مف إنساف  خر، 
 58، ش34ؽ

 139ف ف  البياف، ؽاالقتراف إف لـ يك
، انظر أيضًا أجر 91، ش31اقتنا  اإلما ، ج

 الخدـ
، 24أكؿ الّصيد إذا كاف مّيتًا ف  المصايد، ج

 173، ش83ش
، انظر أيضًا 56، ش33البطالة والكسالة، ؽ

 العمؿ
 71، ؽ64البغ  والفحشا ، ؽ

 ، انظر أيضًا تجارة72بيل اإلما  والغمماف، ؽ
 131، ش62، ش115، ؽ37ت ويؿ اهيات، ؽ

تجاوز المهر عف خمسة وتسعيف مثقااًل مف 
، انظر أيضًا أهؿ 95، ش66الّذهب، ؽ

 المدف
يومًا،  95تعّدي مّدة الخطوبة إلو أكثر مف 

 43ج
 57، ش34تقبيؿ األيادي، ؽ

 192الثّ ر أو االنتقاـ، ش
 149حرؽ جّثة المّيت، ش

، 16، ج131نقؿ المّيت أكثر مف ساعة، ؽ
 152ش

، 148، ؽ95، ؽ77، ؽ73اع، ؽالجداؿ والّنز 
 173، ش131، ش111، ش177ؽ

 174-173الجهاد، ش
 69، ش44حمؽ الّرأس، ؽ
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، انظر 173، ش159حمؿ  الت الحرب، ؽ

 ايضًا الحرب
 43خطبة القاصر، ج

، 144، ش119الخمر وما يذهب ب  العقؿ، ؽ
 171ش

دمدمة أو غمغمة اهيات ف  األماكف العاّمة، 
 135، ش118ؽ

 ، انظر أيضًا الخدـ72، ؽالّرؽّ 
، انظر أيضًا 61الّرهبنة والّرياضات الّشاّقة، ش

 الّرهبنة
، انظر 134، ش36، ش11، ج19الّزنا، ؽ

 أيضًا االغتصاب
، انظر 146، ش126الّسؤاؿ ف  البياف، ؽ

 أيضًا الباب
 111، ش31، ج68الّطمقات الّثالث، ؽ

 187ظمـ الحيواف، ؽ
أيضًا  ، انظر138العمؿ ف  األعياد، ش

 األعياد
، انظر أيضًا 134، ش49، ج117الغمماف، ؽ

 الّشذوذ الجنسّ ، العالقات الجنسّية
 35، ش73، ؽ19القتؿ، ؽ

، انظر 169، ش155قمار )الميسر(، ؽ
 القمار

، 191، ؽ155المسكرات والمخّدرات، ؽ
  ،171، ش144ش

 

 
انظر أيضًا األفيوف، المخّدرات، 

 الحشيش
ماـ شخص  خر، منل الّسجود واالنحنا  أ

 57ش
 169، ش155الميسر، ؽ

 
 انظر اهياتم محكماتال
 

، 128، ش89، ش85، ش7شمحّمد )رسوؿ ا (م 
 181، ش158ش

 
(، )دّجاؿ الّدور البهائ ّ صفهاّيم الّسّيد اإلمحّمد 

 192، ش191، ش184ؽ
 

محّمد جعفر إصفهاّيم ماّل )الممّقب  مّّقي القمر أو 
 179، ش166ؽم كف(ؾ اپ ّدـگ

 
 178، ش166ؽحّمد حسف )ّجفي(م عيلم م
 

 9، ش1الّناقض األكبر، شمحّمد عميم 
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، 171ؽمحّمد كريـ قاف الكرماّيم الح  ميرزام 

 182ش
 

 119، ش77ؽمحو الكتبم 
 

، 151، ؽ121، ؽ88، ؽ73، ؽ64ؽمقالة ا م 
 184، ؽ167ؽ

 
، 191، ؽ155)المواد المسّببة لمهموسة(، ؽالمقّدرات 

 ظر أيضًا الخمر، المحّرمات والّنواه ، ان171ش
 

، انظر أيضًا بيت أو بيوت 42، ش72جمقزف األّمةم 
 العدؿ

 
انظر عشؽ  باد، بيت المقدس )أورشميـ(، المدفم 

بغداد، بيزنطة، برليف، طهراف، استنبوؿ، المدينة 
 المقّدسة، كرماف

 49، ش31ت سيس بيت عدؿ ف  كّؿ مدينة، ؽ
 115المدف والقرى، ؽت سيس مشارؽ األذكار ف  
 161تعمير المدف وديار اهلل، ؽ

 
 

 
انظر أيضًا الّتربية،  رأة )أحكاـ قاّصة  الّّساء(مالم

الخطبة، الّزواج، الّطالؽ، الخدـ )الخدـ مف الّنسا (، 
 مساواة الّرجاؿ والّنسا ، المواريث

 55، ش32اإلعفا  مف حّج البيت، ؽ
 34ش، 21، ش13حاالت اإلعفا  مف الّصالة، ؽ
 31، ش21، ش13حاالت اإلعفا  مف الّصياـ، ؽ

 21رفل حكـ عدـ الّطهارة الّشرعّية، ش
 122صالة المّيت )إجازة تالوتها بالّت نيث(، ص

 56مزاولة المهف والحرؼ، ش
مؤّهمة لالنتخاب لعضوية المحافؿ الّروحانّية )بيوت 

 81العدؿ المحّمّية والثّانوّية(، ش
 

 المرضم
 113 ، ؽة الحّذاؽ مف األطّباالحّث عمو استشار 

 إعفا  المريض:
 31، ش14، ش93، ج16، ؽ11مف الّصياـ، ؽ
 14، ش93، ج11مف الّصالة، ؽ

 
 31، ش16ؽالمرضام 
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، 32، ش25، ش5، ش68، ج149ؽالمساءم 

 ، انظر ايضًا صباح165ش
 

 19، ش94جالمساجدم 
 116، ش85المسجد األقصو، ؽ

 
تنفيذ ساواة الجّسيف(م مساواة الّرجاؿ والّّساء )م

، 38األحكاـ بالّتساوي عمو الّرجاؿ والّنسا ، ش
 133ش

 
 انظر الخمر، المخّدراتالمسكراتم 

 
 انظر المواريثمسكف أو  يتم 

 
، والممّقب 171، ش89شالمسير )يسوع(م الّسّيدم 

 161، ش113، ش81الّروح   روح اهلل ، ؽِب 
 

 181، ش161شالمسيحّيةم 
 

 لّساعات والمشاخصانظر االمعاقصم 
 

 52، ش99جالمعاورةم 
 82ف  الّضيافة الّتسل عشرّية، ش

، انظر أيضًا بيوت 31وبيت العدؿ األعظـ، ؽ
 العدؿ

 

 
 53، ش115، ؽ31ؽم )دار العبادة(معرؽ األذكار 

، 15، ج115الّصالة ف  األسحار )الفجر(، ؽ
 142ش

قرا ة األطفاؿ ألواح الّرحمف ب حسف األلحاف، تعميـ 
 151نا ، ؽاألب

 53ممحقات دار العبادة، ش
منل ارتقا  المنابر إللقا  الخطب أو تالوة اهيات، 

 168ش
 

 179-178، ش172-171شمطالا األّوارم 
 

 انظر ميرزا يحيومطما اإلعراضم 
 

 23، ش122، ش91ؽمطما لرح العالميف )طهراف(م 
 

، 154، ش141، ش61، ش23شالمظاهر اإللهّيةم 
، 181، ش181ش، 172، ش161، ش155ش
، انظر أيضًا كرشنا، بوذا، موسو، المسيح، 188ش

 محّمد، الباب، بها  اهلل، الّرساالت اإللهّية
 عصمة المظاهر اإللهّية، انظر العصمة الكبرى
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 المعاعرةم

 144، ؽ75المعاشرة مل أهؿ جميل األدياف، ؽ
 95، ش82المعاشرة فيما بيف أهؿ البها ، ش

 
 118شمعركة سيدافم 

 
 انظر المواريثالمعّمـم 

 
 23، ش15ؽمفتاح الكّزم 

 
 177، ؽ112، ؽ88، ؽ83ؽالمقاـم المحمودم 

 
 انظر البيتيفالمقاميفم 

 
، انظر أيضًا بيت العدؿ، بيت العدؿ 23ؽمقّر العدؿم 

 الثّانوي، بيت العدؿ األعظـ
 

 مكتب 
 185، ش177-176مكتب اهلل، ؽ

 185، ش175مكتب الّتجريد، ؽ
 175ان ، ؽمكتب المع

 
 7شمّكة المكّرمةم 

 

 
 و الم

 3ؽم مأ األرض
 132، ؽ89، ؽ71، ؽ53، ؽ6مأ األعمو، ؽ
 117مأ اإلمكاف، ؽ
 132، ؽ64، ؽ31، ؽ16مأ اإلنشا ، ؽ
 187، ش176، ؽ141، ؽ137مأ البياف، ؽ
 76مأ عالوف، ؽ

 
 128، ش53ؽاللكةم م
 

 المال س )الّم اس(م 
 175، ش159رفل حكـ الحّد ف  الّمباس، ؽ

 173، ش12، ش9لبس الّسّمور، ؽ
 174، ش159لبس الحرير، ؽ
 167، ش76، ؽ74نظافة المالبس، ؽ

 
 177شالماّل جعفرم 

 
، 125، ؽ116، ؽ84، ؽ83، ؽ79، ؽ1ؽالممكوتم 

 177، ؽ172ؽ
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 83ممكوت األسما ، ؽ

 85ممكوت اهلل، ؽ
 91ممكوت األمر، ؽ

 94، ؽ47ممكوت اإلنشا ، ؽ
 68اف، جممكوت البي

 
 114شالممؾ داودم 

 
، 85، ؽ82، ؽ81، ؽ78ؽالمموؾ )مععر المموؾ(م 

 194، ش118، ش88، ؽ87، ؽ86ؽ
 84طوبو لممؾ قاـ عمو نصرة أمري، ؽ

 
 ، انظر أيضًا المموؾ82ؽالمماليؾم 

 
 168، ش154ؽالمّا رم مّا ارتقاءم 

 
 145، ش121ؽمف أراده ا  )حضرة ع د ال هاء(م 

 
 ضًا البقعة المباركةانظر أيالمّظرم 

 81ؽّكا ، المنظر األنور، إشارة إلو ع
 63، ش37ؽالمنظر المنير، إشارة إلو عّكا ، 

 
 

 
، انظر 179، ش166ؽم "كف ؾاپ ندـگ مّّقي القمر 

 أيضًا محّمد جعفر إصفهان  )الماّل(
 
 انظر بها  اهللف يظهره ا م م
 

 66ؽالمهرم 
 93هر، شإعادة تحديد المفاهيـ المتعّمقة بالم

 95-94، ش88-87، ج26، ج66تحديد المهر، ؽ
 47، ج12رّد المهر، ج

 93، ش39بالمهر، ج المهر بالتزاـ سنديّ 
 

 المهّة والحرلةم 
 وجوب االشتغاؿ ب مر مف األمور

، انظر 162، ش56، ش33)مهنة أو حرفة(، ؽ
 أيضًا العمؿ، الّتجارة والمعامالت المالّية

 
 38، ش5، ج21ؽالمواريثم 

، 81، ج69، ج9، ج28أدا  حقوؽ اهلل، ؽ بعد
 47ش

 47، ش9، ج28بعد تجهيز أسباب الكفف والّدفف، ؽ
 47، ش81، ج69، ج9، ج28بعد دفل الّديوف، ؽ

 

333 



 

 
 45-44، ش38، ش54، ج37البنات، ج

، 28، ج24-22الّتركة اّلت  ال وارث لها، ؽ
-42، ش38، ش111، ج74، ج41ج
44 

ات الموّرث دوف تطبيؽ أحكاـ المواريث إذا م
 38وصّية، ش
 44، ش25توزيل األلبسة، ؽ

، 37المستعممة الخاّصة لممتوّفية، ج
 44، ش78ج

 توزيل حصص األسهـ واألمالؾ
 38، ش5، ج21)طبقات الوّراث(، ؽ

 38، ش5، ج21األب، ؽ
، 5، ج29، ؽ22، ؽ21األبنا ، ؽ

 41، ش38، ش33، ج28ج
 44، ش25االبف، ؽ

، 72، ج54، ج41، ج37االبنة، ج
 45-44ش

، 27(، ؽالقاصر )تحت الّسّف القانون ّ 
 46ش

 39، ش38، ش6، ج5، ج21األخ، ؽ
، 53، ج6األخ غير الّشقيؽ، ج

 39ش
 

 

 
 38، ش5، ج21األخت، ؽ

، 53، ج6األخت غير الّشقيقة، ج
 39ش

، 26األحفاد )اّلذيف مات أبوهـ(، ؽ
 45ش

العـّ والخاؿ والعّمة والخالة وأوالدهـ، 
 38، ش23ؽ

 38، ش5، ج21ؽ األـّ،
، 55، ج5، ج21الّزوج أو الّزوجة، ؽ

 38ش
 41، ش38، ش5، ج21المعّمـ، ؽ

 33المعّمـ غير البهائّ ، ج
ذو القربو مف أبنا  األخ واألخت 

 38، ش23وبناتهما، ؽ
تعييف أميف إذا كانت الّذّرّية ضعافًا )قّصرًا(، 

 46، ش27ؽ
 توزيل الّتركة ف  حالة عدـ وجود وصّية:

، 26متوّفو ف  أّياـ والدن، ؽاالبف ال
، 72، ج54، ج41، ج26ج
 45، ش42ش

، 37االبنة المتوّفية ف  أّياـ والدها، ج
 42، ش54ج

 33، ج28حّصة المعّمـ، ج
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 24-22حصص الفئات األخرى، ؽ

، 37بالّنسبة لممجوهرات )الحم (، ج
 44، ش78ج

 44، ش34، ج25الّدار المسكونة، ؽ
 38، ش34لبهائّ ، جال يرث ا غير البهائ ّ 
 ، انظر أيضًا الوصّية38، ش69الوصّية، ج

 
انظر أيضًا دفف المّيت، المواريث، صالة الموتم 

 المّيت
، 62الحكـ ف  جريمة القتؿ أو الحرؽ عمدًا، ؽ

 87-86ش
، 27، ج67موت أو قتؿ الّزوج أثنا  الّسفر، ؽ

 97ش
 
 85، ش116، ج61ؽالموّدةم 

 
 112-111، ش81ؽموسى )الكميـ(م 

 
 79، ش51إصغا  األصوات والّنغمات، ؽالموسيقىم 

 
، 158، ش153، ش118، ش88، ؽ35ؽالموعودم 

، انظر أيضًا 191، ش185، ش171، ش161ش
 بها  اهلل
  

 
، 35إشارة األدياف الّسابقة إلو الموعود، ؽ

، انظر ايضًا تتابل 161، ش81ؽ
 المظاهر اإللهّية

 
 لميثاؽانظر العهد والميثاؽ، نقض اي اؽم الم
 
م يرزا يحيى )ص ر أزؿ الممّقب  مطما اإلعراض(م

 192-191، ش177، ش191، ؽ184ؽ
 177أتباع ، ش

 184الوعد بمغفرت  إذا ندـ وتاب، ؽ
 
، انظر أيضًا 169، ش155ؽيسر وألعاب الحّظم مال

 اليانصيب، القمار
 
 

 ف
 
 
 

 118، ش86ؽم فرنسا إمبراطورّا ميوف ال ّالثم 
 

 177شّاصر الّديف عاهم 
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 انظر محّمد عم  )ميرزا(الّّاقض األك رم 

 
 انظر أحكاـ بها  اهللالّّاموس األك رم 

 
 181، ش167ؽالّّ أ األعظـم 

 
 الّّ وءاتم

نبو ة بخصوص شواطئ نهر الّريف وبرليف، 
 121، ش91ؽ

 118نبو ة بخصوص هزيمة نابميوف الثّالث، ش
 

 179، ش178، ش172شالّّ يؿ األعظـم 
، 178، ش172، ش171الّنبيؿ )كتاب(، شتاريخ 

 179ش
 
 178شّجؼم 

 
 78، ش23جُُّقدم 

 
 انظر الجداؿ والّنزاعالّّزاعم 

 
 انظر المرأةالّّساءم 

 
 161ؽّعر العمراف لي المدف وال مدافم 

 
 

 
 مّّصرال

 38نصر أمر اهلل، ؽ
 117، ؽ53نصر القائميف عمو خدمة  أمرن، ؽ

 159، ؽ73الّنصر باألعماؿ الحسنة، ؽ
 

 انظر أيضًا الحّمامات، الما م الّّظالة والّطهارة
 76استعماؿ العطور، الّمطافة، ؽ

 167، ش74االغتساؿ بالما  البكر، ؽ
، 76ت ثير الّنظافة والّطهارة عمو الّروحانيات، ؽ

 114ش
 166، ش151تجديد أسباب البيت، ؽ

 
، 82، ش52، ش99، جالّّظاـ ال ديا )الّّظاـ اإلداري(

 189، ش173، ش114ش
 189، ش181ف  العالـ، ؽ

 64، ؽ2ف  المجتمل، ؽ
 

 58، ج2ؽّظـ العالـم 
 189، ش181اضطراب الّنظـ العالم ، ؽ

 173األمف الجماع ، ش
 

 37ؽالّّعاؽم 
 

 64، ش59، ش41، ؽ36ؽالّّعاؿم 
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 36ؽالّّفاؽم 

 
 الّّفسم

، 161، ؽ149، ؽ51أسباب عمّو الّنفس، ؽ
 114، ش79، ش25، ش163ؽ

، 148، ؽ55، ؽ54 ثير الوح  اإللهّ ، ؽت
 23ش

 171، ش134، ش163-161حجبات الّنفس، ؽ
 23، ش68الّنفوس المقّدسة )الّنفس الّطاهرة(، ج

 
 الّّفقة والمساعدات المالّيةم

 162-161، ش56مساعدة الفقرا  والمساكيف، ش
، 71نفقة الّزوجة واألوالد أثنا  سنة االصطبار، ؽ

 ّطالؽ، انظر أيضًا ال111ش
 
 الّّفيم

 71، ش45جزا  لمّسارؽ المعتاد، ؽ
 

، انظر أيضًا 191، ش9، ش37ؽّقض المي اؽم 
 األزلّيوف، محمد عم ، ميرزا يحيو

 
 انظر البابالّّقطة األولىم 

 

 
 انظر البابّقطة ال يافم 

 
 انظر استنبوؿالّّقطة الواقعة  يف عاطئ ال حريفم 

 
، 152، ش149، ش16، ج131ؽّقؿ رلات المّيتم 

 انظر أيضًا دفف المّيت
 

 انظر الّزواج )االقتراف(الّّكاحم 
 

 65، ش41ؽّمرودم 
 

 جوزيؼ فرانسوا، انظر أيضًا 116، ش85ؽالّّمسام 
 

 انظر شواطئ نهر الّريفّهر الّريفم 
 

 ، انظر الّتقويـ البديل26، ش35جالّّيروزم 
 
 

 ه
 
 

 انظر أّياـ الها  الهاءم
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 الهدايام

 29، ش16الها ، ؽ ف  أّياـ
 141، ش114لصاحب األمر )إعفا (، ؽ

 
 الهدايةم

 52، ش99ف  المشاورة، ج
 131، ش143مف عند اهلل، ؽ

 
، 25، ش14، ش74، ج11ؽالِهَرـ )ك ر الّسّف(م 

 31ش
 

 61، ش36ؽالهّدم 
 

 161شالهّدوسم 
 2الّتعاليـ الهندوسّية، ش

 
 89، ؽ41، ؽ39، ؽ52، ؽ17ؽالهوى )واألهواء(م 

 
انظر حقوؽ اهلل، الّزواج، يلات والّّظـ األمرّيةم اله

 مشارؽ األذكار
الهيئات اإلدارّية، انظر أيضًا والية األمر، أيادي 
أمر اهلل، بيت العدؿ، بيت العدؿ الثّانوي، 

 بيت العدؿ األعظـ
 انتخاب الهيئات، انظر االنتخابات البهائّية

 

 
، 183ش )هيئات المشاوريف القاّرّية(،المعاوريف  هيلة

 انظر أيضًا العمما  )ف  البها (
 

يفم  ، انظر أيضًا العمما  )ف  183شهيلة المعاّو
 البها (

 
 94جالهياكؿ )المساجد والّصواما(م 

 
 الهيكؿ 

 86الهيكؿ المبيف أو هيكؿ المظهر اإلله ، ؽ
 161، ش155، ؽ121، ؽ96هيكؿ اإلنساف، ؽ

 88هيكؿ الممؾ، ؽ
 

 ، انظر أيضًا القعود22، ش58، ج14ؽهيكؿ الّتوحيدم 
 
 

 و
 
 

 انظر األبويفالوالدافم 
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 الوحدة واالّتحادم 

، 82، ش71، ؽ65، ؽ58-57بيف البهائّييف، ؽ
 95ش

 161بيف المظاهر اإللهّية، ش
، 173، ش189بيف أفراد العالـ اإلنسانّ ، ؽ

 194ش
 

 119ؽوحداّّية ا م 
 

 112ؽالوحي )ّسمات الوحي(م 
 

 233، ص96جالوديعةم 
 

 انظر المواريثالور ةم 
 

 انظر أيضًا المواريثالوصّيةم 
 136، ش38، ش69حّرّية اإليصا ، ج

 136، ش119كتابة الوصّية واجبة، ؽ
، 119يزّيف رأس الوصّية باالسـ األعظـ، ؽ

 137ش
 

 الوضوءم 
، 86، ج66، ج62، ج18قبؿ أدا  الّصالة، ؽ

 34ش
 119نّص  ية الوضو ، ص

 21، ش13قبؿ الحوائض، ؽقبؿ تالوة اهية مف 
 

 
، 18قبؿ ذكر  اهلل أبهو  خمسة وتسعيف مرة، ؽ

 33، ش77ج
 34، ش51ما يبطؿ الوضو ، ج

الوضو  لمف ال يجد الما  )التّيّمـ أو تالوة اهية 
، 51، ج11اّلت  تحّؿ محّؿ الوضو (، ؽ

 16ش
 18الوضو  واجب حّتو بعد االستحماـ، ج

 
 انظر أيضًا الموعودالوعودم 
، 156، ؽ81، ؽ35تو الوعد وظهر الموعود، ؽقد أ

 161ش
 74، ؽ53، ؽ38بالّنصر اإللهّ ، ؽ

 156، ؽ67الوفا  بالوعد، ؽ
 

، انظر أيضًا 149، ؽ121، ؽ97، ؽ7ؽالولاءم 
 األمانة

 
 الوقوؼم 

 168إللقا  الخطب، ش
 81، ج67لتالوة الّصالة، ج

 19، ش11لتالوة صالة المّيت، ش
 

 الوكالءم
، 147أي أعضا  بيت العدؿ، ؽممّثمو الّشعب 

 162، ش56ش
 

339 



 

 
 الواللـ والعزالـم 

 156تمبيتها بالفرح واالنبساط، ؽ
 

 181، ش167ؽالوالية )والية ا (م 
 

، 67، ش66)ولّ  األمر شوق  أفندي(، شوالية األمر 
 131، ش125ش

، 42إشارة الكتاب األقدس إلو والية األمر، ؽ
 125، ش66ش
 سمطات :

 183دي أمر اهلل، شتعييف أيا
 131الّتفسير والتّبييف، ش

 مف  ثارن:
، God Passes Byكتاب القرف البديل 

 192-191، ش158، ش118ش
 The World  نظاـ بها  اهلل العالم ّ  

Order of Bahá'u'lláh ،
 189، ش173ش

خالصة األحكاـ واألوامر المنّزلة ف  
 171-؟ ص الكتاب

 ذ(-ص )روصؼ الكتاب األقدس، 
 183، ش67، ش66ت ، شوفا
 

 
ممؾ بروسيا )أيضًا ممؾ برليف(، ويمهمـ األّوؿ )وليـ(م 

 118-117، ش86ؽ
 
 

 ي
 
 

 ، انظر أيضًا المقامرة وألعاب الحظّ 169شياّصيبم ال
 

 1شيعقوبم 
 

 1شيوسؼ  ف يعقوبم 
 

انظر الّتقويـ البديل، األعياد، أّياـ الها ، يـو )أّياـ(م 
 الّضيافة الّتسل عشرّية

 139ّياـ الّتسعة اّلت  يحّرـ فيها العمؿ، شاأل
 

 26، ش167، ؽ88، ؽ81ؽيـو ا م 
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