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 هباءاهلل:  ةحضر 
قد انغمست  " وكذلك رفع هللا حكم دون الّطهارة عن كّل األشيآء وعن ملل أخرى موهبة من هللا إنّه هلو الغفور الكرمي  - 1

تنا العليا هذا من فضلي اّلذي أحاط األشيآء يف حبر الّطهارة يف أّول الّرضوان إذ جتّلينا على من يف اإلمكان أبمسآئنا احلسىن وصفا
 ( 75 الفقرة –قدس األكتاب ال) العاملني " 

 
هني  " ال يبطل الّشعر صلو'تكم وال ما منع عن الّروح مثل العظام وغريها البسوا الّسّمور كما تلبسون اخلّز والّسنجاب وما دوهنما إنّه ما - 2

  (9 الفقرة –قدس األكتاب ال)م " زيز العلّ ء إنّه هلو العآيف الفرقان ولكن اشتبه على العلم
 

 
 

 بيت العدل: 
اعتربت بعض األداين الّسابقة ارتداء امللبس املصنوعة من شعر بعض احليواانت أو محل بعض األشياء مبطل للّصلة.  وثّبتت  - 1

  لة.أّي من ذلك للصّ  هذه اآلية احلكم اّلذي قّرره حضرة الباب يف كتاب "البيان العريّب" من عدم إبطال
 ( 12شرح ال –قدس الكتاب األ)
 
 يوميّرا، مررّة 95 ويرتلنّ ( 34 فقررة الّشررح انظر) يتوضأن أن ذلك عن عوضا وهلنّ  احليض، أثناء والّصلة الّصوم من الّنساء أعفيت - 2
 إعفرراء نررزل حيرر " العررريبّ  البيرران" يف كررماحل هررذا أصررل ورد وقررد".  واجلمببال الطّلعببة ذي هللا سببانا : "اآليررة هررذه زوال، إىل زوال مررن
 .مماثل
.  والّصرلة الّصروم أداء مرن مرنعن ولرذلك احلريض، فرتة أثناء شرعا طاهرات غري يعتربن الّسابقة األداين بعض يف الّنساء كانت  

 (.106 فقرة الّشرح انظر) الّشرعّية الّطهارة عدم فكرة البهائيّ  الّدين أبطل وقد
 – عبارتره تردلّ  كمرا – هرو الّدينيرة الفررو  بعض من اإلعفاء بشأن األقدس الكتاب أحكام أنّ  األعظم العدل بيت وأوضح  

 هللا أحبرراء العرردل بيررت وينصرح ذلررك، شرراء إن الررّرخ ، هرذه مررن االسررتفادة امرررأة أو كران رجررل فرررد، فلكررلّ  هلرذا.  حترميررا ولرريس رخصرة
 .ملنفعة حتقيقا الّرخ  هذه قّرر قد هللا هباء حضرة نّ أب علما الّشأن، هذا يف يقّررونه فيما احلكمة بتوّخي
 .هلا الّناسخة الّثلث الّصلوات على يسري املنسوخة، الرّكعات تسع لصلة أصل املقّرر الّصلة، من واإلعفاء  
  (20شرح ال –قدس الكتاب األ) 
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  وقد ألغى حضرة هباء هللا هذا املفهوم.  ة اعتقاد يعترب ماء الّنطفة جنسا. ساد يف عدد من املذاهب الّدينيّ  - 3
 ( 103شرح ال –قدس الكتاب األ)
 
ة وجمتمعات قبلّية ألغى حضرة هباء هللا فكرة الّنجاسة املقرتنة ببعض األفراد واألشياء، وهي فكرة كانت أتخذ هبا عّدة طوائف دينيّ  - 4

 ( 106شرح ال –قدس الكتاب األ)  ".يف حبر الّطهارةقد انغمست األشياء قدمية، إذ أعلن حضرته أّن بظهوره املبارك "
 

 
 

 


