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 است جايز هبائی غري اب ازدواج
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
قال ال حيّل االقرتان إن مل يكن يف البيان  العاملني  " مّث انظروا ما نّزل يف مقام آخر لعّل تدعون ما عندكم مقبلني إىل هللا ربّ  – 1

من نظهره ابحلّق أو ما قد ظهر ابلعدل  وإن يدخل من أحد حيرم على اآلخر ما ميلك من عنده إاّل وأن يرجع ذلك بعد أن يرفع أمر
 ( 139بند  –)كتاب اقدس وقبل ذلك فلتقربّن لعّلكم بذلك أمر هللا ترفعون " 

 
  " سؤال : قران اب مشرکني جايز است اي نه. – 2

  (84)رساله سؤال و جواب، جواب : اخذ و عطا هر دو جايز هذا ما حکم به اّلّل اذ استوی علی عرش الفضل و الکرم " 
 

 
 

  بیت العدل: 
قرب ظهور من يظهره اّلّل می سازد .  اند مؤمنني را متوّجهاين آيه از کتاب مبارک بيان که حضرت هباءاّلّل نقل فرموده"  – 1

اجرای  یو مهچنني تعّلق دارائی مهسر مؤمن را به شوهر اي زن غري اببی هنی فرمودند ول حضرت اعلی ازدواج اببی اب غري اببی را حترمي
هباءاّلّل قبل از آنکه اين احکام به مرحله اجرا در آيد  اين دو حکم را به صراحت موکول به ظهور من يظهره اّلّل منودند و حضرت

اين آايت امکان  مجال مبارک اب نقل اين فقره به اين مطلب اشاره می فرمايند که حضرت اعلی در طيّ  آهنا را ملغی فرمودند .
بودند . حضرت ويّل امراّلّل در *)گاد اپسز ابی(* در ابره کتاب  ارتفاع امر حضرت هباءاّلّل را قبل از امر خود پيش بينی فرموده

مقصد از اين مصحف آمسانی را ابيد وصف و ثنای حضرت  اش اين است : در رتبه اولیتوضيحی می فرمايند که ترمجه مبارک بيان
فرمايند :  ای از سنن و احکام ابدی برای هدايت نسلهای آتيه دانست . سپس میآن را جمموعه وب داشت نه آنکهموعود حمس

اضطراب انگيز وضع فرمودند ات سبب ايقاظ مردم و  آن حضرت متعّمدًا حدود و احکام بسيار شديدی مقّرر داشتند و اصولی
و اب وضع  انگهانی و مؤثّر و مهلک به مؤّسسات مهجوره عتيقه وارد آورد .گردد و ضربه ای   رهربان دينی از مخودت مزمنه قدميه

يوم يدع الّداع الی شیء نکر " و نيز يوم " يهدم ما کان  مقّرراتی بسيار سخت و حاد اعالن فرمود که يوم موعود فرا رسيده يعنی "
 ( 158شرح  –)كتاب اقدس "  مراجعه شود ( نيز  1٠9"  ) به ايدداشت مشاره  ةمر اجلاهليّ أاّلّل  قبله کما هدم رسول

 

 


