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 .تعاىل اهلل إىل الذنوب من االستغفار

 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 اب " التّ وّ  ء أنفسكم إنّه هلو الغافر املعطي العزيزآليس ألحد أن يستغفر عند أحد توبوا إىل هللا تلق"  - 1
 ( 34 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
 ء إنّه هلو التّ وّاب العزيز احلميد " آال يسئل عّما شء و آ" من ابتلي مبعصية فله أن يتوب ويرجع إىل هللا إنّه يغفر ملن يش - 2
  (49 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
ب   - التَّاِسَعة   اْلِبَشارَة  "  - 3 غ ِفرجةج  ال عجف وج  يجط ل بج  أجن   العجاِصي عجلجى َيِج ا وجال مج د   ِحينجمج قجِطعجا   ن جف سجه   َيِج  ِتجاف  االع   َيج وز   وجالج .  هللاِ  ِسوجى عجمَّا م ن  

ب جبجا   يجك ونج  وجلجن   يجك ن   لج   ذجِلكج  ألجنَّ  ال ِعبجادِ  ِعن دج  وجال مجعجاِصي ِِبْل جطجايج  وِ  أجو   لِل غ ف رجانِ  سج يِّ  ال عجف  .  وجاهل جوجانِ  لِلذِّلَّةِ  سجبجب   اْل جل قِ  لجدجى االع ِتجاف   بجل   اإِلهلِج
ب   وجالج  بجِغي.  اْلَكِري   اْلم ْشِفق   ه وَ  ِإنَّه  .  ِعبجاِدهِ  ةج ِذلَّ  ججالجل ه   ججلَّ  احل جق   ُيِ  ا الرَّْح جةِ  َبج رِ  ِمن   الرَّْح جةج  يجط ل بج  أجن   لِل عجاِصي ي جن   نجه   ِفيمج ج  ب جي    هللاِ  وجب جي 

أجلج   :وجي جق ولج  ال كجرجمِ  َسججاءِ  ِمن   ال مجغ ِفرجةج  وجيجس 
 

ْرَوةَ  َقَصد وا ِبَْيث   اأَلْحَلى بَ َيان كَ  اْجَتَذبَ ه م الَِّذينَ  ِشِقيكَ َعا ِبِدَماءِ  َأْسأَل كَ  ِإَلَِي ِإَلَِي َرى الشََّهاَدةِ  َمَقرَّ  اْلع ْلَيا الذُّ  اْلك ب ْ
 ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ .  الرَّاِِحِيَ  َأْرَحم   أَْنتَ  َوِإنَّكَ   .َوأ مِ ي َوأَلِب  ِل  تَ ْغِفرَ  َأنْ  َعطَاِئكَ  َِبْرِ  ِف  اْلَمْخز ونَةِ  َوِِبللََّئاِلئِ  ِعْلِمكَ  ِف  اْلَمْكن ونَةِ  َوِِبأَلْسَرارِ 

َبلَ  اْْلَطَاءِ  َجْوَهرَ  تَ َرى َرب ِ  َأيْ .  اْلَكِري   اْلَغف ور   أَْنتَ   َأيْ .  َغَناِئكَ  ََشْسِ  َواْلَفِقيَ  اْقِتَداِركَ  َمَلك وتِ  َوالضَِّعيفَ  َعطَاِئكَ  َِبْرِ  ِإىَل  َأق ْ
َيِ ْبه   الَ  َرب ِ  ِمكَ  ف  ي وَضاتِ  َعنْ  ََتْنَ ْعه   َوالَ  وََكَرِمكَ  ِب وِدكَ  ُت   آه  .  َوََسَاِئكَ  َأْرِضكَ  ِف  َمنْ  َعَلى فَ َتْحَته   الَِّذي َِبِبكَ  َعنْ  َتْطر ْده   َوالَ .  َأَّيَّ
َتِن  َما َعِمْلت   َقدْ .  ََمِْدكَ  ِخَباءِ  ِإىَل  الت ََّوجُّهِ  َعنِ  أَبْ َعَدْتِن  َوَجرِيَراِت  ق ْدِسكَ  ِبَساطِ  ِإىَل  الت ََّقرُّبِ  َعنِ  َمنَ َعْتِن  َخِطيَئاِت  آه    َعْنه   نَ َهي ْ

 الَِّت  اِت َجرِيرَ  َعنْ  َوي َطهِ ر ِن  ِإلَْيكَ  ي  َقر ِب ِن  َما َواْلَعطَاءِ  اْلَفْضلِ  قَ َلمِ  ِمنْ  ِل  َتْكت بَ  َأنْ  اأَلَْسَاءِ  ِبس ْلطَانِ  َأْسأَل كَ .  ِبهِ  َأَمْرَتِن  َما َوتَ رَْكت  
   (معّرب - بشاراتاللوح )" .اْلَفضَّال   اْلَعزِيز   أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ .  اْلَفيَّاض   اْلم ْقَتِدر   أَْنتَ  ِإنَّكَ .  َوغ ْفَراِنكَ  َعْفِوكَ  َوبَ ْيَ  بَ ْيِن  َحاَلتْ 

 
 

 
  بيت العدل: 

.  وتعاىل سبحانه هللا من املغفرة طلب ذلك من بدال وينبغي آخر، إنسان من الغفران وطلب ِبْلطاي االعِتاف هباءهللا حضرة حّرم"  - 1
 ال جالله جل   وهللا واملذل ة، املهانة إىل يقود آخر إنسان أمام املغفرة وطلب االعرتاف هذا مثل" أنّ  البشارات لوح يف هباءهللا حضرة وذكر
 [مِتجم".  ]واَلوان الذ ل   لعباده حيب  
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 أي   إىل االعرتاف علينا حر م: "تعليماته على بناء كتبت رسالة يف فقال الّصحيح إطاره يف الّتحرمي هذا هللا أمر ولّ  حضرة ووضع  

 أم ا.  الد يني ة املذاهب بعض ف مت بع هو كما علنا نعرتف أن أيضا علينا وحر م.  طائفتهم قساوسة أمام الكاثوليك يفعل كما إنسان،
 ف أحرار فنحن من ا، بدر عم ا الص فح ونطلب سلوكنا، ف عيب بوجود أو من ا، عفوي   خطأ بصدور خاطر طيب عن اإلقرار أردان إذا

 [مِتجم]   "ذلك.
 

 اإلقرار من الفرد مينع ال ِبْلطاي لالعِتاف ِبلّنسبة هباءهللا حضرة عليه نصّ  اّلذي الّتحرمي أبنّ  أيضا األعظم العدل بيت أوضح
 يف متخّصص خبري استشارة أو ْحيم، صديق من الّنصح طلب الّتحرمي هذا مينع وال.  البهائيّة اهليئات رعاية حتت ّدائرةال املشاورة أثناء ِبْلطأ

 ( 58 شرحال –قدس الكتاب اال) ".األمور من أمر
 

 


