
 

www.oceanoflights.org 

 حقوق اهلل 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
ئة مثقال من الّذهب فتسعة عشر مثقاال هلل فاطر األرض والّسمآء إّّيكم ّي قوم أن متنعوا أنفسكم عن هذا اواّلذي متّلك م"  - 1

مل حيط  يف ذلك حلكم ومصاحل إنّ   قد أمرانكم هبذا بعد إذ كّنا غنيا عنكم وعن كّل من يف الّسموات واألرضني  الفضل العظيم
قل بذلك أراد تطهري أموالكم وتقرّبكم إىل مقامات ال يدركها إاّل من شآء هللا إنّه هلو الفّضال   هبا علم أحد إاّل هللا العامل اخلبري

من   لّلوح املنيعوا فيها إالّ بعد إذنه كذلك قضي األمر يف األلواح ويف هذا اف  رّ  صخ وا يف حقوق هللا وال ت  ن  و  ّي قوم ال تخ   العزيز الكرمي
أراد لكم ما ال  إنّه  خان هللا خيان ابلعدل واّلذي عمل مبا أمر ينزل عليه الربكة من مسآء عطآء ربه الفّياض املعطي الباذل القدمي
  "  تعرفونه اليوم سوف يعرفه القوم إذا طارت األرواح وطويت زرايّب األفراح كذلك يذّكركم من عنده لوح حفيظ

 ( 97 الفقرة –قدس ألكتاب اال)
 
 ( 28 الفقرة –قدس ألكتاب اال)ء حّق هللا " آذلك بعد أد " كلّ  - 2
 
 يف خصوص نصاب حقوق هللا." سؤال :  – 3

نصاب حقوق هللا هو تسعة عشر مثقاال من الّذهب، يعين بعد أن تبلغ الّنقود هذا املقدار جتب فيها حقوق هللا.  وجتب جواب : 
فمثال: إذا امتلك شخص ألف   موال إذا بلغت قيمتها، ال عددها، هذا املقدار.  وجتب حقوق هللا مرّة واحدة.حقوق هللا يف سائر األ

مثقال من الّذهب، وأّدى عنها حقوق هللا، فال ترتّتب حقوق هللا على هذا املال مرّة أخرى، وإمنا جتب على ما يزيد عليه من جرّاء 
إذا انتقل أصل املال  صاب وجب العمل مبا حكم به هللا، إالّ بح، حّد النّ بلغت الّزّيدة، أي الرّ جتارة أو معاملة أو ما شاكلهما، ومىت 

إىل يد أخرى، إذن تتعّلق به احلقوق كما تعّلقت أّول مرّة.  لقد جاء يف آاثر الّنقطة األوىل أّن حقوق هللا واجبة على كّل ما ميلكه 
 ( 8جواب، ة سؤال و )رسال" دار الّسكىن ومتاع البيت، بقدر ما تدعو إليه احلاجة منها.املرء، ولكن يف هذا الّظهور األعظم أعفينا 

  
 أي االلتزامات أوىل ابألداء: حقوق هللا، أو دين املّيت، أو جتهيزه ودفنه؟" سؤال :  – 4
ّيت للوفاء بديونه، يقّسم ما بقي منه على جتهيز املّيت ودفنه مقّدم، يليه أداء الّدين مثّ أخذ حقوق هللا.  وإذا مل يكف مال املجواب :  
 ( 9جواب، ة سؤال و )رسال " يون بنسبة مقاديرها.الدّ 
 
نزّلت أحكام حقوق هللا يف الكتاب األقدس، فهل تعترب دار الّسكىن ومستلزماهتا ومتاعها من األموال اّليت تتعّلق هبا سؤال : "  – 5

 احلقوق أم أّّنا غري ذلك؟
يف هذا الّظهور األعظم قد عفوان عن دار الّسكىن ومتاعها، واملراد املتاع اّلذي تدعو احلاجة  كام الفارسّية أنّ جاء يف األحجواب : 
  (42جواب ، ة سؤال و )رسال"  إليه.
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بح ما جارة، مّث عاد ور شخصا بلغ ماله مائة "تومان" وأّدى عنه حقوق هللا، مّث خسر نصف هذا املبلغ يف التّ  بفرض أنّ سؤال : "  – 6

 أوصل ماله حّد الّنصاب، فهل جيب عليه أداء احلقوق أم ال؟
 ( 44جواب، ة سؤال و )رسال" يف هذه احلالة ال تتعّلق به احلقوق.جواب :  
  
 إذا تلف املبلغ املذكور كّله بعد أداء احلقوق، مّث حتّصل املبلغ مرّة اثنية من الكسب والّتجارة، فهل جيب أداء احلقوقسؤال : "  – 7

 اثنية؟
 ( 45جواب، ة سؤال و )رسال" ويف هذه احلالة أيضا ال جتب احلقوق.جواب : 

 
هل جيوز لشخص أن خيّصص يف وصّيته جزءا من ماله لينفق بعد حياته يف األمور اخلرييّة، غري أداء حقوق هللا وحقوق سؤال : "  – 8

 ش، وما بقي من مال يؤول كما فرض هللا إىل الورّاث؟الّناس، أم أّن حّقه ينحصر يف مصروف الّدفن، والكفن، ومحل الّنع
اس عليه حّق، كّل ما يكتب ويقّر ويعرتف به يف وصّيته اإلنسان حّر يف ماله.  إن وّفق يف أداء حقوق هللا، ومل يكن للنّ جواب : 

 ( 69جواب، ة سؤال و )رسال " مقبول.  قد أذن هللا له أبن يفعل فيما مّلكه هللا كيف يشاء.
 
إذا كان يف ذّمة املتوّّف حقوق للّناس، هل يؤّدى الّدين من دار الّسكىن واأللبسة اخلاّصة وسائر األموال، أم خيتّص الذكور سؤال : "  – 9

 من الّذرّيّة بدار الّسكىن واأللبسة اخلاّصة، ويؤّدى الّدين من سائر األموال؟ وما احلكم إذا مل تف ابقي الرّتكة ابلّديون؟
 "  تؤّدى الّديون واحلقوق من سائر األموال، فإن مل تف هذه األموال، يؤخذ من دار الّسكىن واأللبسة اخلاّصة.جواب : 
 ( 80جواب، ة سؤال و )رسال
 
نّزل يف األلواح املقّدسة أّن من امتلك ما يعادل تسعة عشر مثقاال من الّذهب، عليه دفع حقوق هللا عنها، والّرجاء سؤال : "  – 10
 ا ينبغي دفعه عن هذه الّتسعة عشر مثقاال؟بيان م

ة )رسال"  حكم هللا هو تسعة عشر يف املائة.  وجيري احلساب على هذا األساس ملعرفة ما يلزم دفعه عن تسعة عشر مثقاال.جواب : 
 ( 89جواب، سؤال و 
 
 خبصوص حكم الّدفينة.سؤال : "  – 11

الثّلثان اآلخران يصرفهما رجال بيت العدل فيما حيّقق مصاحل عموم العباد، وذلك إذا عثر على دفينة حّق ثلثها ملن وجدها، و جواب : 
 "  بعد أتسيس بيت العدل، أّما قبل ذلك فتسّلم إىل الّنفوس األمينة يف كّل بلد ودار.  إنّه هلو احلاكم اآلمر العليم اخلبري.

 ( 102جواب، ة سؤال و )رسال
 
ه  احلْخف ْيظ   يف   ف ر ضخ  وخمخا هللا   وقخ ح ق   أخْمسخکخ  ل غخين ّي  وخْيل  "  – 12  (160، ص 3، اجمللدامر وخلق كتاب) "  لخْوح 
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  بیت العدل: 

 إىل تقّدم هللا حقوق وكانت.  املؤمن ميتلكه ما جمموع من معّينة نسبة إخراج وهو ،"هللا حقوق" حكم املباركة اآلية هذه شّرعت"  - 1
 البهراء عبرد حضررة وذكر.  وامليثاق العهد مركز البهاء، عبد حضرة إىل صعوده بعد ورجعت اإلهلّي، ظهرامل بصفته هللا هباء حضرة حمضر
 العردل بيرت إىل هللا حقروق ترجرع لألمرر، ولّ  يوجد ال حيث اآلن، أّما.  هللا أمر ولّ  إىل بعده من ترجع هللا حقوق أنّ  الوصاّي ألواح يف

 إىل ابإلضررافة مصرراحله، ورعايررة هللا أمررر شرر ن إعررالء علررى هللا حقرروق عائرردات وتصرررف.  البهررائيّ  للررّدين األعلررى املرجررع بصررفته األعظررم
 هللا، حبقروق عاّمرة هللا أحبراء تذكري جيوز وبينما.  هبائيّ  كلّ  بضمري منوط أداؤه ديينّ  واجب هللا حقوق إخراج.  املختلفة اخلرييّة املشاريع
 .ائهاأبد شخصّيا منهم فرد أيّ  مطالبة جيوز ال
 
.  مرال مرن اإلنسران ميتلكره مرا قيمرة علرى مقردارها ويتوقّرف.  هللا حقروق تفاصريل" وجرواب سرؤال" رسرالة من أجزاء عّدة شرحت وقد   
 مالرره جممرروع مررن ٪19 دفررع وجرردانيا عليرره وجررب( 8 وجررواب سررؤال) الررّذهب مررن مثقرراال عشررر تسررعة وهررو الّنصرراب حرردّ  مالرره بلررغ فررإذا
 بعررد أي – دخلرره فضررل ذلررك بعررد بلررغ وكّلمررا(.  89 وجررواب سررؤال) واحرردة مرررّة إالّ  املررال نفررس يف هللا وقحقرر جتررب وال.  هللا حلقرروق
 . اتلية زّيدة لكلّ  ابلّنسبة وهكذا الّزّيدة، هذه من ٪19 أداء عليه حقّ  الّنصاب، حدّ  – املصروفات كافة سداد
 
 خاّصررة حرراالت تعرراج نصرروص وهنررا ( 95و 42و 8 وجررواب لسررؤا) هللا حقرروق دفررع مررن الّسرركىن دار: مثررل األمرروال بعرر  وتعفررى   

 سررؤال) الّشررخص وفرراة بعررد احلقرروق وأداء( 102 وجررواب سررؤال) املنفعررة عرردمي وامللررك ،(45و 44 وجررواب سررؤال) األمرروال كخسررارة
 (األخرية احلالة بش ن 47 فقرة الّشرح انظر(.  )80و 69و 9وجواب 
 
 املباركررة والبيرراانت ،"وجررواب سررؤال" ورسررالة األلررواح، مررن املقتبسررة املقتطفررات مررن بكثررري رزخرر هللا حبقرروق خرراص كتيّررب نشررر تّ  وقررد   

 (  125 شرحال – قدسألا كتابال)   " .أحكامها وتفّصل هللا حلقوق الّروحانّية األمهّّية تبنّي  وكّلها األخرى،
 
ألوىل مصروفات اجلنازة والّدفن، يليهما سداد ديون املتوّّف، رّتب حضرة هباءاهلل أولويّة أداء هذه االلتزامات فوضع يف املرتبة ا"  - 2

(.  وبنّي حضرته أيضا أّن أداء الّديون يكون من سائر 9( و)سؤال وجواب 125ومن بعدها أداء حقوق هللا.  )انظر الّشرح فقرة 
 ( 47شرح ال –قدس ألكتاب اال)   " أموال الرّتكة فإن مل تف تؤخذ عندئذ من دار الّسكىن واأللبسة املخصوصة للمتوّّف.

 

 


