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 مراجعت از موّجهی عذر به واگر منايد تعيني مراجعت برای ميقاتی سفر هنگام ابيد زوج
 که  دارد مبذول جهد کمال  و سازد مطّلع را خود زوجه ابيد شد ممنوع مقّرر موعد در

 ماه( ٩) نه ابيد زوجه نکرد اجرا را شرط دو اين از يک  هيچ زوج اگر و کند  مراجعت
  هر.  است اولی انتظار و صرب ولکن منايد ازدواج ديگری اب تواند می بعد و کند  صرب
 اثبت عدلني اظهار اي شيوع به مطلب اين و رسد زوجه به زوج قتل اي موت خرب گاه

 است جايز ماه( ٩) نه انقضاء از پس زوجه جمّدد ازدواج شود
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
يقاات لصاحبته يف أيّة مّدة أراد إن أتى ووىف ابلوعد إنّه اتّبع أمر مواله " قد كتب هللا لكّل عبد أراد اخلروج من وطنه أن جيعل م – 1

جوع إليها وإن إن اعتذر بعذر حقيقّي فله أن خيرب قرينته ويكون يف غاية اجلهد للرّ  وإالّ  وكان من احملسنني من قلم األمر مكتواب 
عليها يف اختيار الّزوج وإن صربت إنّه حيّب الّصابرات والّصابرين فات األمران فلها ترّبص تسعة أشهر معدودات وبعد إكماهلا ال أبس 

 ( 67بند  –اقدس  ب)كتااعملوا أوامري وال تّتبعوا كّل مشرك كان يف الّلوح أثيما " 
 

 
 

  بيت العدل: 
مطّلع نسازد ، زوجه خمتار است  در صورتی که زوج در موعد مقّرر مراجعت ننمايد و اي مهسرش را از أتخري در مراجعت"  – 1

 ارجح آن است که مّدتی بيشرت صرب منايد ) برای اّطالع از تقومي امری به ايدداشت پس از نه ماه اصطبار جمّدداً ازدواج منايد ، اّما
زوجه ابيد نه  موت اي قتل زوج به او برسد ، مراجعه شود (. مجال اقدس اهبی می فرمايند که در چنني مواردی اگر خرب 1٤7مشاره 

 ( . حضرت عبدالبهاء در لوحی توضيح می٢7ازدواج خمتار است ) سؤال و جواب ، فقره  ماه صرب منايد و پس از آن در امر
 ( 97شرح  –قدس )كتاب ا"  موت اي قتل زوج و مکث نه ماه اين تعّلق به غائب دارد نه به زوج حاضر  فرمايند که مسئله خرب

 
 "  ( ٤جواب ،  فقره  می فرمايند : مقصد از معروف در اين مقام اصطبار است )سؤال وحضرت هباءاّلّل "  – ٢

 ( 98شرح  –)كتاب اقدس 
 
بيان مبارک الزم نيست شهود از  مجال اقدس اهبی ميزان عدالت را حسن شهرت  در بني عباد معنّي ميفرمايند . بر طبق"  – 3

 "  ( 79اّلّل از هر حزبی لدی العرش مقبول )سؤال و جواب ، فقره  اداهل هباء ابشند چنانچه می فرمايند : شهادت عب
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 ( 99شرح  –)كتاب اقدس 
 

 


