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 نزول اب شده اشاره آن به اقدس کتاب  در که  رکعتی نه صالت
  صغري و وسطی و کبري   صالت سه

 است گرديده  منسوخ
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
وعفوان عد ة أخرى أمرا يف كتاب  ة تسع ركعات هلل منزل اآلايت حني الز وال ويف البكور واآلصال 'لوقد كتب عليكم الص  "  – 1

 ( 6بند  –)كتاب اقدس ملقتدر املختار " هللا إن ه هلو اآلمر ا
 
 بکور و اصيل معمول رود و اين لوح صالت خمالف آن بنظر رکعت انزل که در زوال و ٩سؤال : در کتاب اقدس صالت "  – 2

  آمده.
 مجله نظر به حکمت در سنني قبل بعض احکام کتاب اقدس که از جواب : آنچه در کتاب اقدس انزل صالت ديگر است ولکن

بود و  مبارکه به جهت حفظ و ابقای آن به جهتی از جهات ارسال شده آن صالت است در ورقه اخری مرقوم و آن ورقه مع آاثر
 (63)رساله سؤال و جواب، "   صلوات ثالث انزل بعد اين

 
 

 
  بیت العدل: 

است. صالتی را که مجال اقدس  ای است از آايت صالت که تالوتش اب رکوع و سجود و ديگر اعمال توأمرکعت جمموعه"  – 1
نص  اين صالت مفقود گشته و لذا طرز اجنام آن معلوم نيست )ايدداشت  اهبی بدايتًا انزل فرمودند شامل نه رکعت بوده است .

فرمايند: ان  فی کل  کلمة و حرکة من  سه منازی که در بني احب اء معمول است میدر لوحی حضرت عبدالبهاء در ابره  (.٩مشاره 
طبق بيان حضرت ويل  امراّلل  چند  البشر عن ادراکها و ال تسع املکاتيب و االوراق . الص لوة الشارات و حکمة و اسرار تعجز

 اند نه تنها امهيت روحانی دارد، بلکه انسان را دررمودهاز ادعيه معي نه انزل ف ای را که مجال قدم برای تالوت بعضیدستور ساده
 ( 4شرح  –)كتاب اقدس  " حصر توج ه در احيان دعا و تفک ر و أتم ل در آايت مبارکه ايری می منايد 

 

 


