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 هباء وحضرة الباب حضرة إىل املنسوبة املقّدسة األماكن جتديد
 .وصيانتها اهلل

 
 هباءاهلل:  ةحضر 

 موىل العارفني "  البيتني يف املقامني واملقامات ال يت فيها استقر  عرش رب كم الر محن كذلك أيمركم " وارفعن   – 1
 ( 133 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
 البيتني يف املقامني واملقامات ال يت استقر  هبا العرش.خبصوص ارتفاع " سؤال :  – 2

ا األماكن األخرى، فألهل البالد املوجودة فيها اخليار يف صون  املقصود ابلبيتني، مها البيت األعظم، وبيت الن قطة األوىل.  أم  جواب : 
 ( 32جواب، )رسالة سؤال و "  كل  بيت استقر  فيه العرش أو صون واحد منها ينتخبونه.

 
" فانظروا إىل احلجر األسود ال ذي جعله هللا مقبل العاملني . هل يكون هذا الفضل من نفسه ال ونفسي وهل يكون هذا العز  من  – 3

ذاته ال وذايت ال ذي عجز عن عرفانه من يف العاملني . كذلك فانظر يف املسجد األقصى واألماكن ال يت جعلناها مطاف من يف األطراف 
بني، املكتاب ال)ملني "  ايكن شرفها منها بل مبا تنسب إىل مظاهران ال ذين جعلناهم مطالع وحينا بني العباد إن أنتم من الع واألقطار مل

  (24ص
 

 
 حضرت ابب: 

 والد الالت اإلشارات والن سب ذكر عن مقد سة إن ه إذ الذ ات إىل ال اإلبداع إىل نسبة تشريف وهي هللا إىل البيت نسبة مبثل"  – 1
  )الرسالة الذهبية(هو "  إال   يعرفه لن عليه هو كما وإن ه والن فحات إليه والت جل يات واملقامات عالماتوال
 

 
 

  بيت العدل: 
مددا" البيتيين" هبددالهللا حضددرة حددد د"  – 1  وأمددر شددزا ، يف البدداب حضددرة وبيددت – األعظددم البيددت وأمسددا  – بغددداد يف املبددار  البيددت أبّن 
 .(54 فقرة والش رح 32و 29 وجواب سؤال)  .إليهما ابحلج   لن اسا

 
.  اإلهلددي   املظهددر فيهددا سددكن ال دديت األمدداكن هددي" رّبكيي  عيير  اسييتقرّ  فيهييا الّييي املقامييات" مددن املقصددود أن   هللا أمددر ول   حضددرة وأابن   

 منهييا واحييد صييو  أو العيير  فييي  اسييتقرّ  بيييت  ّ كيي صييو  يف اخليييار فيهييا املوجييو ة الييب   فألهيي : "بقولدده هبددالهللا حضددرة وتفض ددل
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ددت وقددد(.  32 وجددواب سددؤال". )ينتخبونيي   اقرتنددت ال دديت املقد سددة الت ارخيي ددة األمدداكن مددن عددددا   فعي نددت األمددر هبددذا البهائي ددة اهليئددات اهتم 
 (  154شرح ال –قدس الاب اكتال)"  .عليها وحافظت متل كتها أمكن وحيث هبا، اخلاص ة الواثئق ومجعت اإلهلي ني، ابملظهرين

 

 


