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 .اليوم يف مّرة ٩٥ عظماال االسم تالوة
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
يوم يديه مثّ وجهه ويقعد مقبال إىل هللا ويذكر مخسا وتسعني مرّة هللا أهبى كذلك  قد كتب ملن دان ابهلل الّدّّين أن يغسل يف كلّ "  – 1

  (18 الفقرة –قدس الكتاب اال)"   واالقتدار ء ابلعظمةآحكم فاطر الّسماء إذ استوى على أعراش األمس
 
 هل جيوز تالوة االسم األعظم مخسا وتسعني مرّة بنفس وضوء الّصالة أم ال؟" سؤال :  – 2

  (77جواب، ة سؤال و )رسال" ال ضرورة لتجديد الوضوء.جواب : 
 

 
 

  بيت العدل: 
 مجااال باانّي  أن إىل مكنااوا االساام هااذا بقاا  ولكاان ،مجيعااا أعظمهااا هااو اساام احلسااى هللا أمساااء بااني ماان أنّ  شااري  نبااو ّ  حاادي  يف جاااء"  – 1

 وميكاان.  األعظاام االساام مشااتّقا  مجلااة ماان هاا " أهبىى  هللا" وعبااارة( 137 فقاارة الّشاار  انظاار) األعظاام، االساام هااو" البهاااء" أنّ  القاادم
 ".األعظم االسم" أيضا" البهاء" مشتّقا  من كلّ  اعتبار

 
 هبىىاء اي" عبااارة أّمااا.  هباااءهللا حضاارة اساام هااو األعظاام االساام أنّ  تعليماتااه علااى بناااء كتباا  رسااالة يف هللا أماار ولّ  حضاارة شاار  وقااد
 نقااول وعناادما.  هباااءهللا حضاارة إىل تشاانان العبااارتني وكلتااا.  حتيّااة مبثابااة هاا " أهبىى  هللا" عبااارة أنّ  كمااا.  هللا إىل ابتهااال فهاا " األهبىى 
 إاّبن كتحّية" أهب  هللا" استعمال بدأ وقد.  الكّل ّ  اإلهل ّ  املظهر أنّه أ  األعظم، مابالس ظهر قد هباءهللا حضرة أنّ  نعين األعظم االسم
 " (.34 فقاارة الّشاار  انظاار) ماارّة وتسااعني مخسااا" أهبىى  هللا" األعظاام االساام تااالوة قباال واجااب والوضااوء.  أدرنااة يف هباااءهللا حضاارة نفاا 
 ( 33شر  ال –قدس الكتاب اال)
 
 وقباال ماارّة، وتسااعني مخسااا" أهبىى  هللا" األعظاام لالساام اليوميّااة الااّتالوة وقباال الااّثال ، اليوميّااة الّصاالوا  أداء قباال واجااب الوضااوء"  – 2

 (.20 فقرة الّشر  انظر) للحوائض اليومّية الّصالة عن البديل الّدعاء تالوة
 

 آّي  باااتالوة هلاااا اساااتعدادا الوضاااوء نيقااا   الوسااا ى للّصاااالة ابلّنسااابة.  للّصاااالة اساااتعدادا والوجاااه اليااادين بغسااال الوضاااوء وياااتمّ   
 بعااد حااّ   مباشاارة الّصااالة قباال واجااب وهااو االغتسااال، جمااّرد ماان أثاارا أبعااد فائاادة وللوضااوء(.  األقاادس للكتاااب ملحقااا  انظاار) خاّصااة

 (.18 وجواب سؤال) االستحمام
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 ماان علااى ذاتااه احلكاام ويساار  ،(16 قاارةف الّشاار  انظاار) ماارّا  مخااس خاّصااة آيااة بااتالوة التّاايّمم جيااب املاااء، وجااود عاادم وعنااد  
: أ: رابعاا واألوامر، األحكام خالصة إىل الّرجوع ميكن الوضوء أحكام تفاصيل من وملزيد(.  )51 وجواب سؤال) املاء استعمال يضّرهم
  (34شر  ال –قدس الكتاب اال)  (.86، 77، 66، 62، 51 وجواب سؤال) إىل وكذلك( ز – أ: 10 بند
 

 


