
  
 ٤٢ص 

 )سؤال و جواب(رسالۀ              
 .از عيد اعظم:  سؤال ١-   

 يوم.  ماه دوم از اشهر بيان است ١٣اول عيد عصر : جواب  
 .اول و تاسع و دوازدهم عيد اشتغال به امور حرام است 

  
 .از عيد مولود: سؤال ٢-  

ّمولود اقدس ابهى اول فجر يوم دوم محرم: جواب     است و يومّ
ّاول مولود مبشر است و اين دو يک يوم محسوب شده عند ا. 

  
 .از آيتين: سؤال ٣-  

ُللرجال  انا کل  راضون: "جواب    ُ ّ ّ"   ." للنسآء انا کل ّ ّ 
 ".راضيات

  
 ّاگر نفسى سفر کند و ميقات رجوع يعنى مدت سفر را: سؤال ٤-  

 .بر و االثر شود تکليف ضلع چيستّمعين ننمايد و مفقود الخ
 اگر امر کتاب اقدس را شنيده و ترک نموده ضلع يک: جواب  

 ّسال تمام تربص نمايد و بعد اختيار با اوست در معروف يا
 ّاتخاذ زوج  و اگر شخص امر کتاب را نشنيده ضلع صبر نمايد

  
 ٤٣ص 

 تا امر زوج او را خداوند ظاهر فرمايد و مقصد از معروف در
 .در اين مقام اصطبار است

  
ّانا لما سمعنا ضجيج الذريات فى"از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٥-   ّ ّ ّّ 

 ".ٰاالصالب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن االخرى 
  سهم شده که جامع کسور٢٥٢٠مواريث در کتاب الهى : جواب  

 تسعه باشد و اين عدد هفت قسمت مى شود هر قسمتى به
 د چنانچه در کتاب مذکور است از جملهّصنفى از وراث مى رس

ّکتاب طاء نه شصت که عدد مقت ميشود مخصوص ذريه ُ 
ٰمشخص  شده و معنى قوله تعالى   يک مثل" زدنا ضعف مالهم"ّ



 آن بر آن افزودند عدد دو طاء ميشود و آنچه زياد شد از
 و لالزواج من کتاب الحآء"سايرين کم مى شود مث نازل شده 

 يعنى هشت شصت که عدد تاء و فاء" آء و الفآءّعلى عدد الت
 ّمى شود از براى ازواج مقدر شده حال شصت و نصف شصت که

 ّ مى شود از ازواج کم شده و بر ذريه افزوده و همچنين٩٠عدد 
 ٩ شصت مى شود که بر ٩الى االخر که عدد آنچه کم شد 

 .شصت اول افزوده شده
  

 ادر از طرف مادر و پدر هراز ميراث اخ يعنى اگر بر: سؤال ٦-  
  

 ٤٤ص 
 .دو باشد وارث است يا از يک طرف هم که باشد وارث است

ٰاگر برادر از طرف اب باشد حق او على ما ذکر فى: جواب   ّ 
ّالکتاب به او مى رسد و اگر از طرف ام باشد ثلث حق او به ّ ُ 
 .ٰبيت العدل راجع است و دو ثلث به او و کذلک فى االخت

  
ّدر باب ارث مقرر شده که اگر ذريه موجود نباشد :  سؤال٧-  ّ 

 حقوق ايشان به بيت العدل راجع است هر يک از ساير طبقات
ّهم هر گاه موجود نباشد مثل اب و ام و يا اخ و اخت و معلم ّ 
 .حقوق آنها راجع به بيت العدل است و يا قسم ديگر است

 مات و لممن "ٰآيۀ مبارکه کافى است قوله تعالى : جواب  
ّيکن له ذريه ترجع حقوقهم الى بيت العدل الخ  و الذى له ٰ ّ ّ 

ّذرية و لم يکن ما دونها عما حدد فى الکتاب يرجع ّ ّ ّ 
ٰالثلثان مما ترکه الى الذرية و الثلث الى بيت العدل الخ ّ ّ ّ ّ ّّ" 
ّيعنى اگر کسى بميرد و ذريه نداشته باشد حقوق ذريه به ّ 

ّذريه باشد و سايرين از وراثبيت العدل راجع است و اگر  ّ 
 ّنباشند دو ثلث از ميراث به ذريه مى رسد و ثلث آخر به

 ُبيت العدل راجع اين حکم در کل و بعض هر دو جارى است
ّيعنى هر کدام از ساير وراث نباشند دو ثلث به ذريه راجع و ّ 

 .ثلث به بيت عدل
  

 ٤٥ص 



 .از نصاب حقوق ا: سؤال ٨- 
  مثقال از ذهب است يعنى بعد از١٩حقوق ا نصاب : جواب  

ّبلوغ نقود به اين مقدار حقوق تعلق مى گيرد و اما ساير اموال ّ 
 ًبعد از بلوغ آن به اين مقام قيمة ال عددًا و حقوق ا يک

 ّمرتبه تعلق مى گيرد مث شخصى مالک شد هزار مثقال از ذهب
ّيگر حق ا تعلقرا و حقوق آن را ادا نمود بر آن مال د ّ 

 نمى گيرد مگر بر آنچه به تجارات و معامالت و غير هما بر آن
 ّبيفزايد و به حد نصاب برسد يعنى منافع محصوله از آن در اين
 ّصورت بما حکم به ا بايد عمل شود اال اذ انتقل اصل المآل

ّالى يد اخرى اذًا يتعلق به الحقوق کما تعلق اول مرة در آ ّ ّ ّ ٰ  نٰ
 وقت حقوق الهى بايد اخذ شود  نقطۀ اولى مى فرمايد از بهاء
 ّکل شىء که مالکند بايد حقوق ا را ادا نمايند  ولکن در اين
 ظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسکون را عفو نموديم يعنى

 .اسبابى که ما يحتاج به است
  

 .ّدم استّحقوق ا و ديون ميت و تجهيز اسباب کدام مق: سؤال ٩- 
 ّتجهيز مقدم است بعد اداء ديون بعد اخذ حقوق ا و: جواب  

 اگر مال معادل ديون نباشد آنچه موجود است به مقتضاى ديون
 .قلي و کثيرًا قسمت شود

  
 ٤٦ص 

 در کتاب اقدس نهى از حلق رأس شده و در سورۀ: سؤال ١٠-  
 .ّحج امر به آن

 قدس آنچه در آن نازل آنجميع مأمورند به کتاب ا: جواب 
 .شده است حکم الهى ما بين عباد و حلق رأس از قاصدين بيت عفو

  
 ّاگر در ايام اصطبار اقتران واقع شود و بعد ندامت حاصل: سؤال ١١-  

ّگردد آيا ايام قبل از اقتران از ايام اصطبار محسوب است و يا ّ 
 زم استّآنکه سال را از سر گيرد و آيا بعد از طالق تربص ال

 .يا نه
 ّاگر در ايام اصطبار الفت بميان آيد حکم زواج ثابت: جواب  

 ّو بايد بحکم کتاب عمل شود و اگر ايام اصطبار منتهى شود



 ّو بما حکم به ا واقع گردد تربص الزم نه و اقتران مرء با مرئه
 ّدر ايام اصطبار حرام است و اگر کسى مرتکب شود بايد

 .برساند  مثقال ذهب به بيت العدل جزاى عمل١٩استغفار کند و 
  

 بعد از قرائت آيتين و اعطاء مهر اگر کره واقع شود: سؤال ١٢ - 
 .طالق بدون اصطبار جايز است يا نه

  
 ٤٧ص 

 بعد از قرائت آيتين و اعطاء مهر قبل از قران اگر اراده: جواب 
 ر ازّطالق نمايد جايز است ايام اصطبار الزم نه ولکن اخذ مه

 .مرئه جايز نه
  

 ّمعلق بودن امر تزويج به رضايت ابوين از طرف مرد و: سؤال ١٣-  
 زن هر دو الزم يا از يک طرف کافى است و در باکره و غيرها

 .يکسان است يا نه
 ّتزويج معلق است به رضايت پدر و مادر مرء و مرئه و: جواب  

 .در باکره و دون آن فرقى نه
  

 ّت امر به توجه به سمت قبله نازل  در اذکاردر صال: سؤال١٤-  
 .ّتوجه به کدام سمت بايد کرد

 در صالت حکم قبله ثابت و در اذکار حکم ما انزله: جواب  
ٰالرحمن فى الفرقان جارى  ّ"ّاينما تولوا فثم وجه ا ّ." 

  
 .از ذکر در مشرق االذکار فى االسحار: سؤال ١٥-  

 هى ذکر اسحار شده ولکن در اسحاراگر چه در کتاب ال: جواب  
 و طلوع فجر و بعد از طلوع فجر الى طلوع آفتاب و دو ساعت

 .هم بعد از آن لدى ا مقبول است
  

 ٤٨ص 
 از حمل جنايز که مى فرمايد به قدر مسافت يک ساعت: سؤال ١٦-  

 .ّحمل شود آيا در بر و بحر هر دو اين حکم جارى است يا نه
 و بحر هر دو اين حکم جارى اگر چه ساعتّدر بر : جواب  



 ّمقصد مدت يک. ّکشتى بخار باشد و يا ساعت سکۀ حديد
 ساعت است ديگر به هر نحو باشد ولکن هر چه زودتر دفن

 .ٰشود احب و اولى است
  

 .در باب گم شده که بعد از يافتن چگونه معمول شود: سؤال ١٧-  
 ادى ندا کند و اخباراگر در شهر يافت شود يک بار من: جواب  

 ّدهد اگر صاحب آن يافت شد تسليم نمايد و اال يک سنه صبر
 کند اگر صاحب آن يافت شد آنچه مصروف منادى نموده اخذ
 و مال را تسليم کند و اگر يک سنه گذشت و صاحبش معلوم

 ّنشد در آن تصرف نمايد و اگر گم شده از مصروف منادى کمتر
 فتن يک روز صبر کند اگرو يا مثل آن باشد پس از يا

 و اگر در صحرا يافته سه. ّصاحبش يافت نشد تصرف نمايد
 .ّروز صبر کند اگر صاحبش معلوم نشد تصرف نمايد

  
 ّدر باب وضو اگر شخصى مث به حمام رود و تمام: سؤال ١٨-  

 .بدن را بشويد باز وضو بايد گرفت يا نه
  

 ٤٩ص 
 . مجرى دارددر هر حال بايد حکم وضو را: جواب 

  
 اگر شخصى در خيال جالى وطن باشد بالفرض و اهل: سؤال ١٩-  

 ّاو راضى نشود و منجر به طالق گردد و ايام تدارک سفر طول
 ّکشد تا يک سنه آيا از ايام اصطبار محسوب است و يا آنکه از

 .يوم مفارقت بايد حساب شود و يک سنه صبر نمايد
 ت است ولکن اگر قبل ازاصل حساب از يوم مفارق: جواب  

ّمسافرت به يک سال مفارقت نمايند و عرف محبت متضوع ّ 
 ّنگردد طالق واقع و اال از يوم مسافرت حساب نمايد تا

 .انقضاى يک سنه به شروطى که  در کتاب اقدس نازل شده
  

 .ّاز بلوغ در تکاليف شرعيه: سؤال ٢٠-  
 در اين مقامبلوغ در سال پانزده است نساء و رجال : جواب  

 .يکسان است



  
 فى االسفار اذا نزلتم و استرحتم"از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٢١-  

ٰالمقام االمن مکان کل صلوة سجدة واحدة ّ. " 
 اين سجده قضاى نمازى است که در اثناى حرکت و: جواب  

 مواقع نا امن فوت شده و اگر در وقت نمازى در جاى امن
  

 ٥٠ص 
 ن نماز  موقوت را به جاى آورد و اينمستريح باشد بايد هما

 .حکم که در قضا نازل در سفر و حضر هر دو يکسان است
  

 .از تعيين سفر: سؤال ٢٢-  
 تعيين سفر نه ساعت از قرار ساعت مصنوع و اگر: جواب  

ّمسافر در جائى توقف کند و معين باشد توقف او تا يک شهر ّّ 
 هر باشد صوم بر اوّبيان بايد صائم شود و اگر اقل از يک ش

 نيست و اگر در بين شهر صوم وارد شود به جائى که يک شهر
 ّبيانى در آن جا توقف مى نمايد بايد سه روز افطار کند و بعد
 ّاز آن ما بقى ايام صوم را صائم شود و اگر به وطن خود رسد
 که دائم االقامه در آن جا بوده است بايد همان يوم اول ورود

 .صائم شود
  

 .از جزاى زانى و زانيه: سؤال ٢٣-  
  مثقال٣٦ مثقال ثالث ١٨ مثقال ثانى ٩دفعۀ اولى : جواب  

 الى آخر دو مقدار جزاى سابق و مثقال نوزده نخود است
 .چنانچه در بيان نازل شده

  
 .از صيد: سؤال ٢٤-  

  
 ٥١ص 

 اقسام ديگر هم" اذا ارسلتم الجوارح الخ " ٰقوله تعالى : جواب 
  داخل است چون تفنگ و تير و غيرهما از هر نوع آالتدر آن

 که به آن صيد مى کنند ولکن اگر با دام صيد شود و تا وصول
 .به آن مرده باشد حرام است



  
 .ّاز حج: سؤال ٢٥-  

 ّحج يکى از دو بيت واجب ديگر بسته به ميل شخصى: جواب  
 .ّاست که عزيمت حج نموده

  
 .از مهر: سؤال ٢٦-  

  مثقال١٩در مهر اقتناع به درجۀ اولى مقصود از آن  : جواب 
 .نقره است

  
 ".و ان اتاها خبر الموت الخ"از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٢٧-  

 . ماه است٩مراد از لبث اشهر معدودات : جواب  
  

ّمجدد از سهم ميراث معلم  استفسار شده بود: سؤال ٢٨-   ّ. 
  او به بيت العدل راجع وّاگر معلم مرده باشد ثلث سهم: جواب  

ّدو ثلث ديگر به ذريۀ ميت نه معلم ّ ّ. 
  

 ٥٢ص 
ّمجدد از حج استفسار شده بود: سؤال ٢٩-   ّ. 

 ّحج بيت که بر رجال است بيت اعظم در بغداد و بيت: جواب  
 ّنقطه در شيراز مقصود است هر يک را که حج نمايند کافى

 ّن بلد آن را حجاست هر کدام نزديکتر به هر بلد است اهل آ
 .نمايند

  
 ".ّمن اتخذ بکرًا لخدمته ال بأس"از آيۀ : سؤال ٣٠-  

 محض از براى خدمت است چنانکه صغار و کبار ديگر: جواب  
 را اجرت مى دهند براى خدمت و آن بکر هر وقت که خواهد
 زوج اختيار کند اختيار با نفس اوست چه که خريدن اماء حرام

 . هم حرام استو زياده بر دو زوجه
  

 ّقد نهاکم ا عما عملتم بعد طلقات"از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٣١-  
 ".ٰثلث

 مقصود حکم قبل است که بايد ديگرى آن را تزويج: جواب  



 .نازل نموده بعد بر او حالل شود در کتاب اقدس نهى از اين عمل
  

 .عرشّاز ارتفاع بيتين در مقامين و مقامات مستقر : سؤال ٣٢-  
 مقصود از بيتين بيت اعظم و بيت نقطه است و مقامات: جواب  

 ّديگر به اختيار اهل آن بلد است هر بيتى را که محل استقرار
 .شده مرتفع نمايند يا يک بيت را اختيار کنند

  
ّمجدد از ارث معلم استفسار شده بود: سؤال ٣٣-   ّ. 

 رث نمى برد و اگرّاگر معلم از غير اهل بهاء است ابدًا ا: جواب  
ّمعلم متعدد باشد ميانشان بالسويه قسمت مى شود و اگر معلم ّّ ّ ّ 

 وفات نموده باشد به اوالد او ارث نمى رسد بلکه دو ثلث ارث
 .به اوالد صاحب مال و يک ثلث به بيت عدل راجع

  
 .از بيت مسکون که مخصوص اوالد ذکور است: سؤال ٣٤-  

 د باشد اعلى و اشرف آن بيوتّاگر بيت مسکون متعد: جواب  
 مقصود است و مابقى مثل ساير اموال است که بايد بين کل
 ّقسمت شود و هر يک از طبقات وراث که خارج از دين الهى

 .است حکمش حکم معدوم است وارث نمى برد
  

 .در باب نوروز: سؤال ٣٥-  
 هر روز که شمس تحويل بحمل شود همان يوم عيد: جواب  

 . يک دقيقه به غروب مانده باشداست اگر چه
  

 ٥٤ص 
 اگر عيد مولود و يا مبعث در صيام واقع شود حکمش: سؤال ٣٦-  
 .چيست

 ّاگر عيد مولود و يا مبعث در ايام  صيام واقع شود حکم: جواب  
 .صوم در آن يوم مرتفع است

  
 ّدر احکام الهيه در باب ارث، دار مسکونه و البسۀ: سؤال ٣٧-  

ّا از براى ذکران ذريه مقرر فرموده اند بيان شود کهمخصوصه ر ّ 
 ّاين حکم در مال اب است و يا در مال ام هم همين حکم



 .جارى است
ّالبسۀ مستعملۀ ام ما بين بنات بالسويه قسمت شود و: جواب   ّ ّ 

 ساير اشياء از ملک و حلى و البسۀ غير مستعمله کل از آن
 ب اقدس نازل شده و درقسمت مى برند به قسمى که در کتا

 ّصورت عدم وجود بنت جميع مال کما نزل فى الرجال بايد
 .قسمت شود

  
 در باب طالق که بايد صبر شود يک سنه اگر رائحۀ: سؤال ٣٨-  

 رضا و ميل بوزد از يک طرف و طرف ديگر نوزد چگونه است
 .حکم آن

 حکم به رضايت طرفين در کتاب اقدس نازل اگر از: جواب  
  

 ٥٥ ص
 .ّهر دو طرف رضايت نباشد اتفاق واقع نه

  
 در مهر ورقات هر گاه نقد و دفعة واحده نباشد به عنوان: سؤال ٣٩-  

 قبض مجلس رد شود و دست به دست شود و بعد از امکان به
 .ضلع رد نمايد چگونه است

 .اذن به اين فقره از مصدر امر صادر: جواب  
  

ّ گاه متضوع شود رائحۀ حب و بازّدر مدت اصطبار هر: سؤال ٤٠-   ّ 
 کراهت حاصل شود و در ظرف سنه گاه کراهت و گاه ميل و در
 حالت کراهت سنه به آخر رسد  در اين صورت افتراق حاصل

 .است يا نه
 در هر حال هر وقت کراهت واقع شود از يوم وقوع: جواب  

 .ابتداى سنۀ اصطبار است و بايد سنه به آخر رسد
  

 ّدار مسکونه و البسۀ مخصوصه مخصوص ذريۀ ذکور است: ل سؤا٤١-  
 ّهر گاه ذريۀ ذکور نباشد تکليف" ّدون االناث و الوراث"

 .چيست
ّمن مات و لم يکن له ذرية ترجع حقوقهم"ٰقوله تعالى : جواب   ّ 

 نظر به اين آيۀ مبارکه دار مسکونه و البسۀ". ٰالى بيت العدل



  
 ٥٦ص 

 .دل راجع استمخصوصه به بيت الع
  

 آيا بيت مسکون و.  در کتاب اقدس حقوق ا نازل: سؤال ٤٢-  
 متروکات آن و مايحتاج جزو اموالى است که حقوق بر آن ثابت

 .ميشود يا نوع ديگر است
 در اين ظهور اعظم"ّدر احکام فارسيه مى فرمايد : جواب  

 اسباب بيت و بيت مسکون را عفو نموديم يعنى اسبابى که
 ".مايحتاج به است

  
 .در باب نامزد کردن بنت قبل از بلوغ : سؤال ٤٣-  

  روزجحرمت آن از مصدر امر نازل و بيش از نود و پن: جواب  
 .قبل از نکاح ذکر وصلت حرام است

  
 اگر بالفرض اموال شخصى صد تومان باشد و حقوق را: سؤال ٤٤-  

 صف اين مبلغ تلفادا نموده بعد در تجارت نقصان واقع شود و ن
 .شود باز به تجارت به نصاب رسد حقوق بايد داد يا نه

 .ّدر اين صورت حقوق بر آن تعلق نميگيرد: جواب  
  

 ّاگر مبلغ معهود به کلى بعد از اداء حقوق تلف شود و: سؤال ٤٥-   
  

 ٥٧ص 
 دفعۀ ديگر از کسب و تجارت همين مبلغ حاصل شود حقوق

 .ثانى بايد داد يا نه
 .در اين صورت هم حقوق ثابت نه: جواب  
  

 اين حکم واجب" ّکتب عليکم النکاح" از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٤٦-  
 .است يا نه

 .واجب نه: جواب  
  

 ّ باکره را نکاح کرد و مهريه را هم تسليمىاگر شخص: سؤال ٤٧-  



 کرد هنگام اقتران معلوم شد که باکره نيست آيا مصروف و
 ردد يا نه و اگر به شرط باکره بودن نکاح شد آياّمهريه بر مى گ

 .فساد شرط سبب فساد مشروط ميشود يا نه
 ّدر اين صورت مصروف و مهريه بر مى گردد و فساد: جواب  

 ّشرط علت فساد مشروط است ولکن اگر در اين مقام ستر و
 .عفو شامل شود عند ا سبب اجر عظيم است

  
 .واجب است يا نه" ّلضيافةرقم عليکم ا: "سؤال ٤٨-   

 .واجب نه: جواب  
  

 ٥٨ص 
 .ّاز حد زنا و لواط و سارق و مقادير آن: سؤال ٤٩-  

 .تعيين مقادير حد به بيت العدل راجع است: جواب  
  

ّاز حليت و حرمت نکاح اقارب: سؤال ٥٠-   ّ. 
 .اين امور هم به امناى بيت العدل راجع است: جواب  
  

 ّمن لم يجد المآء يذکر خمس مرات"اب وضو در ب: سؤال ٥١-  
 ّدر شدت سرما و يا جراحت يد و وجه" بسم ا االطهر االطهر

 .خواندن ذکر جايز است يا نه
 ّدر شدت سرما به آب گرم و در وجود جراحت يد و: جواب  

 ّوجه و مانع آخر از قبيل اوجاع که استعمال آب مضر باشد
 . نمايدذکر معهود را بدل وضو تالوت

  
 .يا نه ذکر که در عوض صالت آيات نازل شده واجب است: سؤال ٥٢-  

 .واجب نه: جواب  
  

 ّدر باب ارث مع وجود اخ و اخت ابى و امى اخ و اخت: سؤال ٥٣-  
 .ّامى هم سهم مى برند يا نه

  
 ٥٩ص 

 .سهم نمى برند: جواب 



  
ّان الذى مات فى ايام "ٰقوله تعالى :  سؤال ٥٤-   ّ ّوالده و له ذريةّ ّ 

 ّاگر دختر در ايام پدر فوت شود". ٓاولئک يرثون ما البيهم
 .حکمش چيست

 .ميراث او به حکم کتاب به هفت سهم منقسم مى شود: جواب  
  

 .ّاگر ميت زن باشد سهم زوجه به که راجع: سؤال ٥٥-  
 .سهم زوجه به زوج راجع: جواب  
  

  ثوب امر شده آيا مقصود ازّدر باب کفن ميت به پنج: سؤال ٥٦-  
 اين پنج پنج پارچه است که در قبل معمول مى شد و يا آنکه

 .مراد سرتاسرى جوف هم است
  

 .مقصود پنج پارچه است: جواب 
 

 .ُآيات منزله بعضى با هم فرق دارد: سؤال ٥٧-   
 ّبسيارى از الواح نازل شد و همان صورت اوليه من دون: جواب  

 باطراف رفته لذا حسب االمر به مالحظۀ آنکهمطابقه و مقابله 
 ّمعرضين را مجال اعتراض نماند مکرر در ساحت اقدس قرائت

  
 ٦٠ص 

 شد و قواعد قوم در آن اجرا گشت و حکمت ديگر چون در
 ّقاعدۀ جديده به حسب بيان حضرت مبشر روح ما سواه فداه
 قواعد بسيار وسيع مالحظه شد لذا به جهت سهولت و اختصار

 .نازل شد آنچه با اکثر مطابق است 
 

 و فى االسفار اذا نزلتم و استرحتم"از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٥٨-   
ٰالمقام االمن مکان کل صلوة سجدة واحدة  قضاى نمازى است" ّ

ّکه به علت عدم امنيت فوت شده يا به کلى در سفر صالت ّ 
 .ساقط است و سجده بجاى آن است

 رسد و امنيت نباشد بعد از وصول بهاگر وقت صالت ب: جواب  
 مکان امن هر قدر فوت شده به جاى هر يک يک بار سجده



 نمايد و بعد از سجدۀ اخيره بر هيکل توحيد نشسته ذکر معهود
 .در سفر اگر موقع امن باشد صالت ساقط نه.  را قرائت نمايد

  
 پس از نزول و استراحت هر گاه وقت صالت باشد: سؤال ٥٩-  

 .ّمعين است و يا بايد در عوض صالت سجده نمايدصالت 
 .جز در مواقع ناامن ترک صالت جايز نه: جواب  
  

ّهر گاه سجدۀ صلوات فائته متعدد باشد تعدد ذکر بعد: سؤال ٦٠-   ّ 
  

 ٦١ص 
 .از سجده الزم است يا نه

 بعد از سجدۀ اخيره خواندن ذکر معهود کافى است به: جواب  
ّتعدد سجده تعدد  . ذکر الزم نهّ

  
 در حضر اگر صالت فوت شود عوض فائته سجده الزم: سؤال ٦١-  

 .است يا نه
 در جواب سؤاالت قبل مرقوم اين حکم که در قضا نازل: جواب  

 .در سفر و حضر هر دو يکسان است
  

 هر گاه الجل امر آخر وضو گرفته باشد و وقت صالت: سؤال ٦٢-  
 . و يا تجديد الزممصادف شود همان وضو کافى است

 .همان وضو کافى است تجديد آن الزم نه: جواب  
  

 رکعت نازل که در زوال و٩در کتاب اقدس صالت  : سؤال ٦٣-  
 بکور و اصيل معمول رود و اين لوح صالت مخالف آن بنظر

 .آمده
 آنچه در کتاب اقدس نازل صالت ديگر است ولکن: جواب  

 کام کتاب اقدس که ازنظر به حکمت در سنين قبل بعض اح
 ٰجمله آن صالت است در ورقه اخرى مرقوم و آن ورقه مع آثار

  
 ٦٢ص 

 مبارکه به جهت حفظ و ابقاى آن به جهتى از جهات ارسال شده



 .بود و بعد اين صلوات ثالث نازل
  

 .ّدر تعيين وقت اتکال به ساعت جايز است يا نه: سؤال ٦٤-  
 .تّاتکال به ساعت جايز اس: جواب  
  

 .يا نه در ورقۀ صالت سه صالت نازل آيا هر سه واجب است: سؤال ٦٥-  
 عمل يکى از اين صلوات ثالث واجب هر کدام معمول: جواب  

 .رود کافى است
  

 وضوى بامداد در زوال مجرى است و کذا وضوى زوال: سؤال ٦٦-  
 .از براى اصيل يا نه

  بايد تجديدوضو مربوط به نماز است در هر صالت: جواب  
 .شود

  
 در صالت مبسوط که فرمايش رفته بايستد مقب الى: سؤال ٦٧-  

 .ا چنين مى نمايد که قبله الزم نباشد چنين است يا نه
 .مقصود قبله است: جواب  
  

 ٦٣ص 
 ".ّاتلوا آيات ا فى کل صباح و مسآء"از آيۀ مبارکۀ : سؤال ٦٨-  

 شرط.  زل من ملکوت البيان استمقصود جميع ما ن: جواب  
ّاعظم ميل و محبت نفوس مقدسه است به تالوت آيات  اگر.  ّ

 يک آيه و يا يک کلمه به روح و ريحان  تالوت شود بهتر است
 .ّاز قرائت کتب متعدده

  
 ّآيا شخص مى تواند در کتاب وصيت از اموال خود: سؤال ٦٩-  

 ّرات خيريه صرفچيزى قرار بدهد که بعد از وفات او در امو
 شود به غير اداء حقوق ا و حقوق ناس يا آنکه جز مخارج

 ّکفن و دفن و حمل نعش حقى ندارد و ما بقى اموال کما فرض
 .ّا به وراث ميرسد

 انسان در مال خود مختار است اگر بر اداء حقوق: جواب  
ّالهى موفق شود و همچنين حق الناس بر او نباشد آنچه ّ ّ 



 ّتاب وصيت بنويسد و اقرار و اعتراف نمايد مقبولدر ک
 .يشآء ّقد اذن ا له بان يفعل فيما ملکه ا کيف. بوده و هست

  
 وضع خاتم که در کتاب اقدس نازل شده مخصوص  کبار: سؤال ٧٠-  

 .است يا صغار هم داخلند
  

 ٦٤ص 
 ّمخصوص کبار است و همچنين صالت ميت آن هم: جواب 

 .بار استمخصوص ک
  

 در غير شهر عالء اگر نفسى خواسته باشد صائم شود: سؤال ٧١-  
 جايز است يا نه و اگر نذر و عهد کرده باشد که صائم شود

 .مجرى و ممضى است يا نه
 حکم صوم از همان قرار است که نازل شده ولکن اگر: جواب  

 نفسى عهد نمايد که  صائم شود به جهت قضاء حاجات و
ّآن بأسى نبوده و نيست ولکن حق جل جالله دوست داشتهدون  ّ 

 که عهد و نذر در امورى که منفعت آن به عباد ا مى رسد واقع
 .شود

  
 ّمجدد سؤال شده دار مسکونه و البسۀ مخصوصه در: سؤال ٧٢-  

 ّصورت عدم وجود ذکران از ذريه راجع به بيت العدل است يا
 .دمثل ساير اموال تقسيم مى شو

 ّدو ثلث خانه و البسۀ مخصوصه به اناث از ذريه راجع و: جواب  
ّثلث الى بيت العدل الذى جعله ا مخزن االمة ّ ٰ. 

  
 هر گاه زمان اصطبار منقضى  شود و زوج از طالق دادن: سؤال ٧٣-  

  
 ٦٥ص 

 .امتناع نمايد تکليف ضلع چيست
  ابتدا وّبعد از انقضاى مدت طالق حاصل ولکن در: جواب  

 .انتها شهود الزم که عند الحاجة گواهى دهند
  



 .ّاز حد هرم: سؤال ٧٤-  
 .سبعين نزد اعراب اقصى الکبر و نزد اهل بهاء تجاوز از: جواب  
  

 .ّاز حد صوم مسافر پياده: سؤال ٧٥-  
ّحد آن دو ساعت مقرر شده اگر بيشتر شود افطار: جواب    .جايز ّ
  

 .ّفوسى که در شهر صيام به اشغال شاقه مشغولنداز صوم ن: سؤال ٧٦-  
 ّصيام نفوس مذکوره عفو شده ولکن در آن ايام قناعت: جواب  

ّو ستر الجل احترام حکم ا و مقام صوم اولى و احب ٰ. 
  

 مرتبه اسم اعظم جايز٩٥با وضوى صالت تالوت ذکر  : سؤال ٧٧-  
 .است يا نه

 .تجديد وضو الزم نه: جواب  
  

 ٦٦ص 
 در باب البسه و حلى که شخص از براى ضلع مى گيرد: سؤال ٧٨-  

ّهرگاه متوفى شود ما بين وراث قسمت مى شود يا مخصوص ّ 
 .است بضلع

 غير از البسۀ مستعمله هر چه باشد از حلى و غيره: جواب  
 راجع به زوج است مگر آنچه به اثبات معلوم شود به زوجه

 .بخشيده شده
  

 ّز حد عدالت در مقامى که اثبات امر به شهادتا: سؤال ٧٩-  
 .عدلين مى شود

 ّحد عدالت نيکوئى صيت است بين عباد و شهادت: جواب  
 .عباد ا از هر حزبى لدى العرش مقبول

  
ّهر گاه شخص متوفى حقوق ا يا حق الناس بر ذمۀ او: سؤال ٨٠-   ّ ّ ّ 

 ّر اموال بالنسبهباشد از بيت مسکون و البسۀ مخصوصه و ساي
 بايد ادا شود يا آنکه بيت و البسه مخصوص ذکران است و

 ديون بايد از ساير اموال داده شود و هر گاه ساير ترکه وفا نکند
 .به ديون چگونه معمول شود



 ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا: جواب  
 .نکند از بيت مسکون و البسۀ مخصوصه ادا شود

  
 ٦٧ص 

 .صالت ثالث را نشسته بايد به جا آورد يا ايستاده: سؤال ٨١-  
 .ٰالقيام مع الخضوع اولى و احب: جواب  
  

 صالت اولى را که مى فرمايد هر هنگام و هر وقت که: سؤال ٨٢-  
 انسان در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده نمايد به عمل

 .است حکمش چگونهآورد در شب و روزى يک بار يا ازمنۀ ديگر 
 ٰدر شب و روزى يک بار کافى است هذا ما نطق به: جواب  

 .لسان االمر
  

 .از تعيين بکور و زوال و اصيل: سؤال ٨٣-  
ّحين اشراق الشمس و الزوال و الغروب و مهلت صالت: جواب   ّ 

ٰصبح الى زوال و من الزوال الى الغروب و من الغروب الى ّٰ 
صاحب االسمينساعتين االمر بيد ا . 

  
 .قران با مشرکين جايز است يا نه: سؤال ٨٤-  

 ٰاخذ و عطا هر دو جايز هذا ما حکم به ا اذ استوى: جواب  
 .ٰعلى عرش الفضل و الکرم

  
 ٦٨ص 

ّاز وقت نماز ميت قبل از دفن و يا بعد از آن و توجه: سؤال ٨٥-   ّ 
 .به قبله الزم است يا نه

ّاينما تولوا فثم "ةّ قبل از دفن و اما القبلاداء صالت: جواب   ّ وجه ا." 
  

 در زوال که وقت دو نماز است يکى شهادت حين زوال: سؤال ٨٦-  
 و يکى نماز ديگر که در زوال و بکور و آصال بايد کرده شود

 اينهم دو وضو الزم دارد و يا آنکه در اين مورد مخصوص يک
 .وضو کافى است

 .زم نهتجديد ال: جواب  



  
ّدر مهر اهل قرى که فضه تعيين شده به اعتبار زوج: سؤال ٨٧-   ٰ 

 است يا زوجه و يا هر دو و در صورت اختالف که يکى شهرى
 .ٰو ديگرى از قرى باشد چه بايد کرد

 مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن است  ذهب و: جواب  
ّاگر از اهل قرى است فضه ٰ. 

  
 هر گاه شهرى.  ن شهرى و دهاتى به چه حد استميزا: سؤال ٨٨-  

 هجرت به ده نمايد و يا دهاتى هجرت به شهر کند و قصد
  

 ٦٩ص 
ّو کذلک محل تولد ميزان.  ّتوطن نمايد حکمش چگونه است ّ ٰ 

 .است يا نه
 ّميزان توطن است هر جا وطن نمايد مطابق حکم کتاب: جواب  

 .رفتار شود
  

 ّيه نازل شده هر گاه کسى مالک شود معادلدر الواح اله: سؤال ٨٩ - 
 بيان شود.  نوزده مثقال ذهب را بايد حق ا را از آن ادا نمايد

 .از نوزده چه قدر داده شود
 ّحکم ا در صد نوزده معين شده از آن قرار حساب: جواب  

 .ّنمايند معلوم مى شود بر نوزده چه مقدار تعلق ميگيرد
  

 گاه مال از نوزده تجاوز نمايد بايد به نوزده ديگرهر : سؤال ٩٠-   
 .ّبرسد يا بر زياده هم تعلق مى گيرد

ّهر چه بر نوزده بيفزايد حقوق تعلق نمى گيرد اال به: جواب   ّ 
 .نوزده ديگر برسد

  
 .ّاز ماء بکر و حد مستعمل آن: سؤال ٩١-  

 آب قليل مثل يک کأس يا دو مقابل يا سه مقابل آن: جواب  
 ّست و رو در آن شستن از مستعمل مذکور ولکن اگر به حدد
  

 ٧٠ص 



 ُکر برسد از تغسيل يک وجه يا دو وجه تغيير نمى نمايد و در
 استعمال آن بأسى نبوده و نيست و اگر يکى از اوصاف ثالثه در
 او ظاهر شود يعنى فى الجمله لون آب تغيير نمايد از مستعمل

 .محسوب است
  

 ١٥ّبلوغ شرعى در رسالۀ مسائل فارسيه سنۀ ّحد : سؤال ٩٢-  
 .آن جايز آيا زواج نيز مشروط به بلوغ است يا قبل از.  تعيين شده

 چون در کتاب الهى رضايت طرفين نازل و قبل از بلوغ: جواب  
 رضايت و عدم آن معلوم نه در اين صورت زواج نيز به بلوغ

 .مشروط و قبل از آن جايز نه
  

 . صوم و صالت مريضاز: سؤال ٩٣-  
 به راستى مى گويم از براى صوم و صالت عند ا: جواب  

 ّمقامى است عظيم ولکن در حين صحت فضلش موجود و عند
ّاين است حکم حق جل جالله از.  ّتکسر عمل به آن جايز نه ّ 

ّطوبى للسامعين والسامعات و العاملين و العامالت.  قبل و بعد ّ ٰ 
ّاليات و مظهر البيناتالحمد  منزل ا ٰ. 

  
 ٧١ص 

 .از مساجد و صوامع و هياکل: سؤال ٩٤-  
 ّآنچه از مساجد و صوامع و هياکل که مخصوص ذکر حق: جواب  

 اين است از حدود الهى.  بنا شده ذکر غير دون او در آنها جايز نه
ّو الذى تجاوز انه من المعتدين  بر بانى بأسى نبوده و نيست.  ّ

 .و  بوده و به اجر خود رسيده و خواهد رسيدچه که عمل ا
  

 اسباب دکان که به جهت کسب و شغل الزم است  بايد: سؤال ٩٥-  
 .حقوق ا از آنها داده شود  يا آنکه حکم اسباب بيت را دارد

 .حکم اثاث بيت بر آن جارى: جواب  
  

 د و غيرهدر بارۀ تعويض و تبديل امانات از جنس به نق: سؤال ٩٦-  
 .ّحفظًا عن التضييع

 ّاينکه در بارۀ امانات و تعويض آن حفظًا عن التضييع: جواب  



 نوشتند در اين صورت تعويض جايز تعويضى که معادل آن را
ٰبرساند ان ربک هو المبين العليم و االمر القديم ّ ّ ّ. 

  
 .در تغسيل رجل شتا و صيف: سؤال ٩٧-  

 و آب فاتر ارجح است و دريک حکم  دارد در هر د: جواب  
 .استعمال آب بارد هم بأسى نه

  
 ٧٢ص 

 .و ديگر سؤال از طالق نموده٩٨-   
ّچون حق جل جالله طالق را دوست نداشته در اين: جواب   ّ 

 باب کلمه اى نازل نشده ولکن از اول فصل الى انتهاى سنۀ
 اگر در. ّواحده بايد دو نفس مطلع باشند او ازيد و هم شهداء

 بايد حاکم شرعى بلد که از.  انتها رجوع نشد طالق ثابت
 مالحظۀ.  جانب امناى بيت العدل است در دفتر ثبت نمايد

 .ّاين فقره الزم است لئال يحزن به افئدة اولى االلباب 
  

 .در بارۀ مشورت: سؤال ٩٩-  
 اگر در نفوس مجتمعۀ اولى اختالف حاصل نفوس: جواب 

 بعد بحکم قرعه به عدد اسم اعظم ياّجديده ضم نمائيد و 
 ّاقل يا اکثر از آن انتخاب نمائيد و مجدد مشورت ما ظهر منه
ّهو المطاع و اگر هم اختالف شد زين  االثنين بالثالث و خذ ّ 

ّاالقوى ان ّه يهدى من يشآء الى سوآء الصراطٰ ٰ. 
 .از ارث: سؤال ١٠٠-   
 واه فداه به آندر باب ارث آنچه نقطۀ اولى روح ما س: جواب 

 آنچه از اولو القسمة.  امر فرموده اند همان محبوب است
 ّموجودند قسموا بينهم اموالهم و ما دون آن بايد به ساحت

  
 ٧٣ص 

 در اين.  االمر بيده يحکم کيف يشآء. اقدس عرض شود
ّمقام در ارض سر حکمى نازل و قسمت نفوس مفقوده موقتًا به ّ 

ٰوراث موجوده راجع الى ا  ّبعد از تحقق.  ّن يحقق بيت العدلّ
 ّحکم آن ظاهر خواهد شد ولکن المهاجرين الذين هاجروا فى



ّسنة التى فيها هاجر جمال القدم ميراثهم يرجع الى وراثهم  ٰ ّ. 
 .ٰهذا من فضل ا عليهم

  
 .از حکم دفينه: سؤال ١٠١-  
 ّاگر دفينه يافت شود يک ثلث حق نفسى است که يافته: جواب 

  دو ثلث ديگر را رجال بيت عدل در مصالح عموم عبادو
 ّصرف نمايند و اين بعد از تحقق بيت عدل است و قبل از آن
ٰبه نفوس امينه در هر بلد و ديار راجع انه لهوالحاکم االمر ّ 

 .العليم الخبير
  

 .از حقوق ملکى که منفعت از آن عايد نمى شود: سؤال ١٠٢-  
 ملکى که انتفاع آن مقطوع است يعنىحکم ا آنکه : جواب  

ّنفعى از آن حاصل نمى شود حقوق بر آن تعلق نمى گيرد و انه ّ 
 .لهو الحاکم الکريم

  
 ٧٤ص 

ّو البلدان التى طالت فيها الليالى و" از آيۀ مبارکۀ : سؤال ١٠٣-  ّ 
ّااليام فليصلوا بالساعات الخ ّّ." 

 م طول و غير آنمقصود بالد بعيده بوده، اين اقالي: جواب  
 .ساعات قليله  و اين خارج از حکم است

  
ّانا کتبنا لکل ابن خدمة"در لوح ابا بديع اين آيۀ مبارکه نازل  ١٠٤-  ّ 

ّابيه کذلک قدرنا االمر فى الکتاب ٰ." 
  

 ّيا محمد وجه قدم به تو"ٰدر لوحى از الواح نازل  قوله تعالى ١٠٥-  
 ّ ا را وصيت مى فرمايد بهّمتوجه و ترا ذکر مى نمايد و حزب

 اگر والد در اين امر اعظم که از قلم مالک قدم.  تربيت اوالد
 در کتاب اقدس نازل شده غفلت نمايد حق پدرى ساقط شود

 ّو لدى ا از مقصرين محسوب طوبى از براى نفسى که
ّوصاياى الهى را در قلب ثبت نمايد و به او متمسک شود انه ّ 

ٰ بما يؤيدهم و ينفعهم و يقربهم اليه و هو االمريأمر العباد ّ ّ 
 ".القديم


