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حضرت هباءاهلل:

مرة هللا أهبى كذلك
كل يوم يديه مثّ وجهه ويقعد مقبال إىل هللا ويذكر مخسا وتسعني ّ
 " – 1قد كتب ملن دان ابهلل ال ّد ّّين أن يغسل يف ّ
السماء إذ استوى على أعراش األمسآء ابلعظمة واالقتدار " (كتاب اقدس – بند )18
حكم فاطر ّ
 " – 2سؤال  :اب وضوی صالت تالوت ذکر 95مرتبه اسم اعظم جايز است ّي نه.
جواب  :جتديد وضو الزم نه " (رساله سؤال و جواب)77 ،

حضرت عبدالبهاء:
 " - 1هر چند در لغت تکبري مبعنی اَ ّلله اَ ْک َب گفنت است ولی در عهرف اهل هبا مبعنی حتيّت است و حتيّت اهل هباء اَ ّلله اَبْ َهی
است " (ص  1٤٠گنجينه حدود و احکام)
الل أمجل حتيّت و جوابش بني نساء ) از
الل أهبی و ّ
الل أعظم حتيّت و جوابش بني رجال – ّ
الل أكب و ّ
 " - 2اين چهار حتيت ( ّ
حضرت اعلی روحی له الفداء است و مقصد از هر چهار مجال قِدم روحی الحباء الفداء است نه ِ
دون حضرتش و اجراء هر چهار
ّ
الل خارج نگردد و مورد لوم و
نص مانع از تل ّفظ يکی از آهنا موجود نه  .پس اگر نفسی هر يک را تلفظ منايد از دين ّ
جائز و ِّ
تعرض و حتقري جائز نه و اعرتاض نبايد منود چه که هر چهار حتيّت در کتاب اهلی وارد ولی اليوم ابنگ
طعن و ّ
ذم و قدح نشود و ّ
الله اعظم نيز مجال قِدم روحی الحبّائه الفداء است
مهتز  .هر چند مقصود از ّ
مأل اعلی ّ
الله اهبی است و روح اين عبد از اين ندا ّ
الله أهبی کوس ربوبيّت مجال احديّت است که در قلب امکان
چه که اوست اسم اعظم و ّنرياعظم و ظهور اعظم ولی اين حتيّت ّ
أتثري منايد " (ص  7٤ج  ٣امر و خلق)
 " - ٣در حني تالوت مناجات و ترتيل آّيت ابيد جملس در هنايت سکون و قرار ابشد و تکبري را حني ورود در اثناء ترتيل آّيت
ابيد در قلب گفت " (ص  78ج  ٣امر و خلق)
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بیت العدل:
دال بر اين مطلب است که از ميان امساء متع ّدد خدا يکی از مهه عظيمرت است  ،ولی هويّت اين اسم
 " – 1در اسالم حديثی ّ
الل اهبی يکی از شئون اسم اعظم
ات به حال مستور بود ات آنکه مجال قدم أتييد فرمودند که هباء اسم اعظم اهلی است  .عبارت ّ
الل در توقيعی که حسب االمر
ول امر ّ
است (ّيدداشت مشاره  )1٣7مشت ّقات کلمه هباء نيز اسم اعظم حمسوب می شود  .حضرت ّ
الل اهبی در مقام حتيّت هر
هباءالل اسم اعظم است و عبارات ّي هباءاالهبی در مقام استغاثه و ّ
مبارک صادر گشته فرمودهاند که انم ّ
اجل و اعظم امساء اهلی
دو بر نفس مق ّدس حضرت ّ
هباءالل داللت دارد  .معنی و مقصود از اسم اعظم آن است که مجال قدم به ّ
الل اهبی در زمان سرگونی مجال مبارک در ادرنه
مبعوث گشتهاند  ،يعنی مقام آن حضرت مقام مظهر کلّی اهلی است  .حتيّت ّ
الل اهبی در روز الزم است (ّيدداشت مشاره " )٣٤
متداول شد  .گرفنت وضو قبل از ذکر نود و پنج مرتبه ّ
(كتاب اقدس – شرح )٣٣
 " – 2گرفنت وضو از شرايط الزمه در تالوت بعضی ادعيه مبارکه است  .قبل از جبا آوردن هر يک از سه صالت يوميّه و ذکر نود
"الل اهبی "و آيهای که نسوان در ّاّيم عادت ماهيانه جبای مناز و روزه تالوت می منايند گرفنت وضو واجب است
و پنج مرتبه ّ
)ّيدداشت مشاره  )2٠وضو عبارت از شسنت دست و صورت به نيّت اداء مناز است  .در مورد صالت وسطی شسنت دست و
صورت اب تالوت آّيتی خمصوص توأم است (به *(ملحقات کتاب مستطاب اقدس)* رجوع شود) .امهيت وضو صرفاً در شسنت
دست و صورت نيست  .چنانکه اگر نفسی حتّی بالفاصله بعد از استحمام نيّت مناز منايد  ،ابز گرفنت وضو برايش الزم است
(سؤال و جواب  ،فقره  . (١٨هرگاه آب برای وضو موجود نباشد  ،جبای وضو آيهای خمصوص پنج مرتبه ابيد تکرار شود
مضر ابشد مشمول اين حکم می ابشند (سؤال
(ّيدداشت مشاره  . )1٦مهچنني کسانی که از نظر ّ
صحی استفاده از آب برايشان ّ
مقررات مشروح حکم وضو در جزوه *(تلخيص و تدوين حدود و احکام)* قسمت د  ١-١٠-١ ،ات
و جواب  ،فقره ّ . (٥١
-1-1٠-7و مهچنني در رساله *(سؤال و جواب)*  ،فقرات  77 ،٦٦ ،٦2 ،51و ٨٦مندرج است "
(كتاب اقدس – شرح )٣٤
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