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 أتويل آايت الكتاب
 هباءاهلل:  حضرة

ي ََسَاءِ  ِمن   نُ ز ِلَ  َما يُ َؤوِ لُ  ال ِذي إن  "  - 1 َسجِرِي نَ  ِمنَ  وََکانَ  ال ُعل َيا الل ِ َکِلَمةَ  َحجِر فَ  ِم ن   ِإن  ُ  الظ اِهجِرِ  َعنِ  جِرُِه ُ َوي   ال َوح  َخ   "  ُمِبي   ِکتاب   ِف  اْل 
 ( 105 الفقجِرة –قدس الکتاب اْل)
 
ُهم  "  - 2 َناَها ال ُقُشو رِ  ِمنَ  ِإن  ُ  ِعن َدکَ  َما ََتلل ِ  َکذ ابُ ال ي َُّهاأَ  يَ  ُقل   ال َباِطنَ  َوََبِطنَ  ال َباِطنَ  َيد ِعي َمن   َوِمن    ال ِعظامُ  تُ ت  جِرَکُ  َکَما َلُکم   تَ جِرَک 

 ( 36 الفقجِرة –قدس الکتاب اْل)"  لِل َکََلبِ 
 

 
 

  بیت العدل: 
 هللا هب اء حض جِرة ووص فهم.  اإلهل ي   املظه جِر عجِرف ان ع ن العل م هب ذا متس  ههم حيجبهم ال ذين الباطن علم مد عي إىل اآلية هذه تشري - 1
 [مرتهم]    "األصنام. عبدة من حق ا أولئك الباطن وأمسوها أوهامهم على اعتكفوا ال ذين إن  : "بقول  آخجِر لوح ف
 ( 60شجِرح ال –قدس الکتاب اْل) 
 
 الت أويل، حتتمل ال يت هي املتشاهبات فاآليت.  املتشاهبات واآليت احملهمات اآليت بي اْللواح من كثري ف هللا هباء حضجِرة قفجِر   - 2
 .الواهبات من وغريها والعبادات، واْلوامجِر، َبْلحهام وتتعل ق الد اللة واضحة فهي احملهمات اآليت أم ا
 145 فق  جِرة الش   جِرح انظ  جِر) ذك  جِره س  يأي كم  ا الهت  اب آليت ومفس   جِرا ل    خلف  ا عب  دالبهاء جِرةحض   اْلرش  د ابن    هللا هب  اء حض  جِرة ع  ي     
 ويعت  ر.  بع  ده م  ن هللا ْلم  جِر وولي   ا املقد س  ة، للن ص  و  مبي ن  ا أفن  دي ش  وقي اْلرش  د حفي  ده ب  دوره عب  دالبهاء حض  جِرة ع  ي   وق  د(.  184و

 واهب ات م ن أساس ي   واه   مبقتض اه والعم ل هلم، ملزما هللا من ملهما بياان هللا أمجِر ول   وحضجِرة عبدالبهاء حضجِرة أَبن  ما كل   البهائي ون
 .مؤمن كل  
 واس   تنبا  خ   ا ، فه   م إىل والوص   ول معانيه   ا، ف والت عم    ق الت ع   اليم، دراس   ة م   ن اْلحب   اء أف   جِراد من     م   رم ق   اط  بي   ان وه   ود يع   ي ال   

،  فه م عن انتج الش خصي   فاالهتهاد املرم، القاط  والبيان الش خصي   االستنبا  بي الفصل – املباركة لآلاثر وفقا – يلزم وإمنا شخصي 
 وعل  .  م رم غ ري أن    إال   املب ار،، لألم جِر أعم ق فه م إىل الوص ول ف فع َل يساهم قد أن   وم  بشجِري ، فهجِر مثجِر ة وهو املباركة للت عاليم فجِردي  
 البي  اانت ينه  جِروا وأال   فص  ل، وق  ول ق  اط  ن      ه  ي املنز ل  ة اآليت يعت  روا وأن ح  ذرهم، أيخ  ذوا أن الش خص  ي ة آرائه  م ع  جِر  عن  د اْلف  جِراد
 وأن وتجِروجيه ا، املعجِرف ة زيدة ف م نهم إس هاما أفه ارهم يعجِرض وا أن عليهم وينبغي واجلدال، الن زاع يتجن بوا وأن يعارضوها، أو املرمة القاطعة
 .الش خصي   اهتهادهم حمض من هو آراء من يقد مون  ما أن   للش ك جماال يدع ال مبا يبي نوا
 ( 130شجِرح ال –قدس الکتاب اْل) 

 

 


