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 نظام الكهنوت 
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 قل الباطن وابطن الباطن يّدعي من ومنهم الغرّار  الغافل أيها اي أنت من قل اجلالل لصدر طلًبا الّنعال صفّ  يقعد من النّاس من"   - 1
 على هللا ويعبد العامل أرجل أحد يغسل لو احلقّ  اتهلل للكالب  العظام تُ ت َْرك كما لكم تركناها القشور من إنّه عندك ما اتهلل الكّذاب أيّها اي

 به حكم ما هذا أبدا يقبل لن رضآئي عرف منه يتضوّع وال َوَمَدر   وشجر حجر كلّ  وعند والّشناخيب والِقنان واجلبال والّشواجن األدغال
"  اآلايت  منزل هللا عند يذكر ومل واملشّقات الّرايضات ومحل له هللا أحّله ما نفسه عن ومنع اهلند جزآئر يف اعتزل عبد من كم األانم  موىل

  (36 الفقرة –قدس األكتاب ال)
 
 أيمرکم کذلک العباد وأنفس أنفسکم تنتفع به مبا اشتغلوا ثّ  إبدين اخرجوا واملعابد أن الکنائس يف تعتکفوا ال الّرهبان مأل اي " قل - 2

 لإلنسان ينبغي کاملّيت البيت إنّه جاور من * العارفني من أنتم لو کافحّق اإلعت هذا حّب  حصن يف اعتکفوا أن * يوم الّدين مالک
    " هلو العزيز الکرمي إنّه رّبکم يعظکم کذلک ينبغي للّنار مثر له ليس واّلذي األکوان به ما ينتفع منه يظهر أن
 (الثاين -لوح انبليون الثالث )
  

 إنّه لدنه من فضال معدودات أاّيم يف أکلها إاّل  لکم اللّ  أذن قد الّلحوم وال جتنبوا للّ أحّله ا ما کلوا والّرهبان القّسيس مأل اي قل"  - 3
 (الثاين -لوح انبليون الثالث )    " الکرمي هلو العزيز

  
ُر َفائَِزة  ِبِعزِّ اْلقَ  ءَ آِمَن اْلِفْرَدْوِس اأَلْعَلى اَي َأْهَل اأَلْرِض ِإنَّ اإِلْنِزوَ  رِ اشِ العَ  قِ رْ  الوِ يف  -َكِلَمُة هللِا "  - 4 ُبوِل.  َوَأْراَبُب َوالّراَِيَضاِت الشَّاَقَة َغي ْ

ْوَهاِم.  ِح َوالرَّْْيَاِن.  َوَظَهَرْت أَْمثَاُل َهِذِه األُُموِر ِمْن َأْصاَلِب الظُُّنوِن َوتَ َولََّدْت ِمْن بُطُوِن األَ وْ اْلَبَصِر َواْلَعْقِل يَ ْنظُُروَن ِإىَل َما ُهَو َسَبُب الرَّ 
 أَلْهِل اْلِعْلِم َوَلْن تَِليَق. قْ َوملَْ تَلِ 
 اْلَمْظُلومِ  ُنْصحَ  اْْسَُعوا ُقلْ .  اللََّياِل  يف  اْلُقُبورِ  ِإىَل  اآلَخرُ  بَ ْعُضُهمْ  َوتَ َوجَّهَ  اجْلَِبالِ  ُكُهوفِ  يف  َواَلِحَقاً  َساِبَقاً  اْلِعَبادِ  ِمنَ  بَ ْعض   َسَكنَ  َوَقدْ 

 "  .َلُكمْ  ُخِلقَ  َعمَّا أَنْ ُفَسُكمْ  ََتْرُِموا لَ .  اأَلِمنيُ  النَّاِصحُ  يَ ُقولُهُ  مبَا َوََتَسَُّكوا ِعْندَُكمْ  َما َواتْ رُُكوا
 (معّرب عن الفارسية – الفردوسّية الکلمات)
  

يِسنَي  –" البشارة التاسعة   - 5 ِمْن ِملَِّة َحْضَرِة الرُّْوِح َعَلْيِه ِساَلُم الِل َوبَ َهاُؤُه َمقُبوَلًة ِعْنَد أَنَُّه َوَلو كاَنْت َأْعماُل َحَضراِت الرُّْهباِن َوالِقسِّ
ُب الَيوَم َأن ََيُْرُجوا ِمَن اإِلْنِزَواِء ِإىَل ِسَعِة الَفضآِء َوَيْشَتِغُلوا مبَا يَ ْنَفُعُهم  اِبلتََّزُوج. لَِيْظَهَر ِمْنُهم َمْن  َويَ ْنَتِفُع ِبِه الِعَباُد َوأَِذانَّ الُكلَّ الِل ِإالَّ أَنَُّه َيَِ

  معّرب عن الفارسية( –)لوح البشارات َيْذُکُر الَل َربَّ َما يُ َری َوَما اَل يُ َری َربَّ الُکْرسيِّ الرَِّفيِع "  
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  بیت العدل: 

 هللا هباء حضرة ووصفهم.  اإلهليّ  املظهر عرفان عن العلم هبذا َتّسكهم ْيجبهم اّلذين الباطن علم مّدعي إىل اآلية هذه تشري"  - 1
 [مرتجم]    "األصنام. عبدة من حق ا أولئك الباطن وأمسوها أوهامهم على اعتكفوا ال ذين إن  : "بقوله آخر لوح يف
 ( 60الشرح  –)الكتاب األقدس  

 
 ه  و امل  دخل ع  ن البعي  د الغرف  ة رك  ن ويعت  ر  .النّ  اس جم  امع إىل ال  ّدخول قب  ل والّنع  ال األحذي  ة خل  ع القدمي  ة الّش  رق تقالي  د م  ن"  - 2
 ترك  ت حي  ث الغرف  ة ابب حن  و تن  ا لّ  برتتي  ب اآلخ  رون وَيل  س.  مقام  ا احلاض  رين أعل  ى في  ه َيل  س الّ  ذي الّش  رف وموض  ع املك  ان ص  در
  (59 الشرح – األقدس الكتاب)."  منزلة احلاضرين أقلّ  جلوس مكان وهو الّنعال

 
 حض رة فّص ل وق د( ذ: 1: د: رابع ا واألوام ر  األحك ام خالص ة انظ ر.  )الّش اقة والّرايض ات الّرهبنة حترمي يف هي اآلايت هذه"  - 3
 أن األلب اب أبول وأه اب  "القب ول بعز   تفوز ل الش اق ة والر ايضات نزواءاإل إن  : "بقوله الفردوسّية الكلمات يف األحكام هذه هللا هباء

 أن" الل ی  اي يف القب و  إىل اآلخ ر بعض هم وتوج    اجلب  ال كه و  يف" س كنوا الّ ذين وأم ر".  انوالر ي   ال ر و  س ب  ه و م ا إىل" ينظ روا
 ك  ّرم هللا هب  اء حض  رة أنّ  م  ن ال  ّرغم فعل  ى البش  ارات ل  وح يف أّم  ا.  ال  ّدنيا نع  م م  ن هل  م هللا خل  ق عّم  ا أنفس  هم ْيرم  وا وأالّ  عن  دهم م  ا يرتك  وا

 وأذن    "العب ا  ب   وينتف   ي نفعهم مب ا ويش تللوا الفض اء  س عة إىل النزواء من خيرجوا" أن على حّثهم فإنّه والقّسيسني الّرهبان أعمال
 ]مرتجم[     "الر فی . الكرسي   و ب   يرى ل وما يرى ما  ب   هللا يذكر من منهم لیظهر ابلت زو ج  الكل  

   (61الشرح  –)الكتاب األقدس 
 
 

 


