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 .الوصّية كتابة

 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
يف مظهر ظهوره ويذكر فيه ما  فرض لكّل نفس كتاب الوصّية وله أن يزّين رأسه ابالسم األعظم ويعرتف فيه بوحدانّية هللا قد"  – 1

 ( 109 الفقرة –قدس الكتاب اال)"  ه احلافظ األمنيله كنزا عند ربّ  أراد من املعروف ليشهد له يف عوامل األمر واخللق ويكون
 
هل جيوز لشخص أن خيّصص يف وصّيته جزءا من ماله لينفق بعد حياته يف األمور اخلرييّة، غري أداء حقوق هللا وحقوق " سؤال :  – 2

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

 (69جواب، ة سؤال و )رسال  " مقبول.  قد أذن هللا له أبن يفعل فيما مّلكه هللا كيف يشاء.
 

 
 

  بيت العدل: 
 اآلايت جمموعة) األقدس الكتاب يف هباءهللا حضرة أمر وقد.  وصّية يرتك ومل خصالشّ  مات إذا إالّ  املواريث أحكام تطّبق ال"  – 1

 حبّريّة حيّدد أن وله ماله، يف الّتصّرف يف الكامل احلقّ  فرد لكلّ  أنّ  آخر مكان يف صراحة وذكر.  وصّيته يكتب أن مؤمن كلّ ( 109
 رسالة يف وجاء(.  69 وجواب سؤال) غريهم من أو البهاء أهل من اكانو  سواء إليهم املوصى وصّيته يف ويعنّي  تركته، توزيع كيفّية
 أنّه إلّ  يشاء، كيف تركته بتقسيم يوصي أن للبهائيّ  أنّ  مع: "أنّه الّشأن هذا يف هللا أمر ولّ  حضرة من تعليمات على بناء كتبت
 للثروة، الجتماعّية الوظيفة خبصوص هباءهللا رةحض به أمر ما اتّباع ضرورة وصّيته كتابة عند يغفل ألّ  ووجدانّيا أدبّيا ملزم

 [مرتجم]  ."معّينة أفراد فئات يف أو قليلة، أيد يف وتركيزها الّثروات تكّدس جتّنب وضرورة
 

 العرض هلذا قراءتنا ويف.  شريعته يف املواريث أحكام هباءهللا حضرة فيه يشرح مفّصل لعرض مقّدمة هي أعاله الكرمية واآلية  
 إذا تغيري، من احلال يقتضيه ما مع أيضا، األحكام هذه تسري ولكن رجال، املتوفّ  أنّ  تفرتض األحكام هذه لغة أنّ  نتذّكر أن ينبغي
 .امرأة املتوفّاة كانت

 سبع على الرّتكة بتوزيع ويقضي البيان كتاب يف الباب حضرة سّنها اّليت األحكام على أساسا يعتمد املواريث نظام إنّ  
 الّشريعة يف املواريث أحكام يف العامّ  واألصل.  واملعّلمني واألخوات، واألخوة، واألّم، واألب، واألزواج، الّذرّيّة،: الورّاث من طبقات
 :الّتال الّنحو على تركته تقّسم وصّية املتوفّ  يرتك مل إذا إنّه البهائّية،

 
 (.34 وجواب سؤال) املسكن هبذا داألرش االبن خيتصّ  يسكنها، كان دار وله أاب املتوفّ  كان إذا .1
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 وجواب سؤال) العدل بيت إىل اآلخر الثّلث ويرجع سكناه، دار ثلثيّ  اإلانث من ذرّيّته ترث ذكورا، ذرّيّة املتوفّ  يرتك مل إذا .2

انظر ) األعظم العدل بيت أو احملّلي العدل ببيت يتعّلق احلكم هذا كان إذا ما ملعرفة 42 فقرة الّشرح انظر ،(72و 41
 (.44 فقرة الّشرح أيضا

 
 سؤال انظر) طبقة، لكلّ  تؤول اّليت األسهم بعدد يتعّلق ما ولتفصيل.  الورّاث من الّسبع الطّبقات على الرّتكة ابقي توزّع .3

 (.3 بند: ج: رابعا واألوامر، األحكام خالصة)و( 5 وجواب
 

 .إاناث أو كانوا ذكورا ابلّتساوي، الطّبقة هلذه املخّصصة األسهم عليهم تقّسم الواحدة الطّبقة يف وارث من أكثر وجود عند .4
 

 (.41و 7 وجواب سؤال) العدل بيت إىل حّصتهم ترجع ذرّيّة وجود عدم حالة يف .5
 

 بيت إىل اآلخر والثّلث الّذرّيّة إىل حصصهم ثلثا يرجع بعضهم، أو اآلخرين الورّاث طبقات كلّ  وغياب ذرّيّة وجود عند .6
 (.7 وجواب سؤال) العدل

 
 مل وإن املتوّف، وأخوات إخوة ذرّيّة إىل حصصهم ثلثا يرجع الكتاب، يف املذكورة الورّاث طبقات من أيّ  وجود عدم عند .7

 كلّ  ويف.  والبنات البنني من ذّراّيهتم فإىل يوجدوا مل وإن واخلاالت، والعّمات واألخوال األعمام إىل حصصهم ترجع يوجدوا
 .العدل بيت إىل اآلخر الثّلث يرجع األحوال

 
 .العدل لبيت بكاملها الرّتكة ترجع ورثة املتوفّ  يرتك مل إذا .8

 
 هذا أنّ  هللا أمر ولّ  حضرة وأوضح(.  34 وجواب سؤال) البهائّيني وأقاربه والديه البهائيّ  غري يرث أالّ  هباءهللا حضرة أمر .9

 ألحكام طبقا تركته توزيع يوجب مما وصّية، يرتك أن وند البهائيّ  فيها يتوّف  اّليت احلالت يف" إالّ  ينطبق ال الّتحديد
 له، املوصى داينة عن الّنظر بغضّ  يشاء، ملن مباله ليوصي احلّريّة مطلق فللبهائي ذلك، عدا فيما أّما األقدس، الكتاب

 ]مرتجم[ ."رغباته تبّي  وصّية يرتك أن شرط على
 

قاربه وأوالده أو زوجه غري البهائّيني ما شاء من مرياث ابإليصاء هلم.  وملزيد من يف كّل األحوال أن يرتك أل وعلى ذلك ميكن للبهائيّ 
 ( 38شرح ال –س دقالكتاب اال) " ص. –: أ 3الّتفصيل يف أحكام املواريث انظر خالصة األحكام واألوامر رابعا: ج: بند 
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 فقرة الّشرح انظر. )شاء كيفما تركته يف الّتصّرف حريّة هول وصّيته، يكتب أن فرد كلّ  واجب من هباءهللا، حضرة لتعاليم وفقا"  – 2
" يشاء. كيف هللا مّلكه فيما يفعل أبن له هللا أذن قد... ماله يف حرّ  اإلنسان أنّ " الوصّية خصوص يف هباءهللا حضرة وأّكد( 38

. )انظر الّشرح فقرة تركته توزيع حتّدد وصّية ملتوفّ ا يرتك مل إذا فتطّبق األقدس الكتاب يف املنزّلة املواريث أحكام أّما( 69 وجواب سؤال)
 ( 136شرح ال –قدس الكتاب اال) "  (38-48
 
".  وقد هباءمن الّشرح، السم هللا األعظم مشتّقات عديدة ترجع كّلها إىل األصل وهي كلمة " 33نه يف الفقرة اكما سبق بي"   – 3

هو " و"بسمه األهبى" و"اي هباء األهبىوص الوصّية بتصديرها بعبارات مثل: "نّفذ البهائّيون يف الّشرق أمر الكتاب األقدس خبص
 (137شرح ال –قدس الكتاب اال)"  ".األهبى

 

 


