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 رسالة
 سؤال وجواب

 
 )معّرب عن الفارسية( 

 
 

 خبصوص العيد األعظم. سؤال: .1
الدددش عمدددر مدددن الّمددد ر ال ّدددا  مدددن يبددددل العيدددد األعظدددم و عصدددر اليدددو  ال ّ  جواب:
 اسع، وال ّا  عمر من لّّيمه حرا .قومي البيا ، والعمل و األّول، والتّ التّ 

 
 خبصوص عيد املولدين. سؤال: .2

ملولد األقدس األهبى و فجر اليدو  ال ّدا  مدن  د ر ا،دّر ، لّمدا مولدد كان ا جواب:
 املبّمر فقد كان و اليو  األّول منه.  واليومان عند هللا حبسبان يو  واحد.

 
 خبصوص آييت الّزواج. سؤال: .3

  كّل  هل راويات". كّل  هل راوون"، وللّنساء: "إنّ للرجال: "إنّ  جواب:
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ة غيابده، فمدا ر  خص دون لن يعّّي ميقاات لعودتده، ل  مددّ إذا ساف سؤال: .4

 حكم زوجته إذا انقطعت لخباره وفقد لثره؟
إن كددان قددد تددرا حكددم األقدددس مددع علمدده بدده، فلزوجتدده لن تدد ّبص  جواب: 

عاما كدام،، ادا اايدار بعدده و األخدر فملعدروّت لو اّوداذ زوج آخدر.  وإن   
زوجتددده الّصدددي حدددّ  يظ دددر هللا مصددد   يكدددن علدددى علدددم حبكدددم الكتددداب، فعلدددى

 زوج ا.  واملقصود فملعروّت و هرا املقا  هو االصطبار.
 
ّّّّّّّإنّ خبصددددددوص ابيددددددة املباركددددددة " سؤال: .5 ّّّّّّّ ّرّ      م ّّّّّّا لّّّّّّت يف ال ا مسعن

 ".األصالب زدن لعف ما هلم ونقصنا من األخرى
ن سدد ما، قّسدمت املواريددش و كتداب هللا إف للفددّي و سدماية وعمددري جواب: 

وهدددو املضددداعك املمددد ا األصددد ر لاعدددداد مدددن الواحدددد إف الّتسدددعة.  وقّسدددمت 
هره األس م على سبع طبقات من الورّاث، كما هدو مدركور و الكتداب.  فمدا 

يّة مد ، مسداو و مقدداره  درّت الطّداء، ل  تسدع حصدص، كدّل من دا رّ خيّص الرّ 
زدن لّّعف تعدداف: " سددتون سدد ما، هموع ددا  سددماية ولربعددون سدد ما.  وقولدده
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رّيّدة ققدددار تسدع حصدص لخدرو، فيكدون همددو  " يعد  زّيدة نصديا الرّ مّا هلّم
ون سدد ما، وتددنقص هددره الددّزّيدة مددن نصدديب م ينددا  عمددرة حّصددة كددّل من ددا سددتّ 

لألزواج من كتاب احلاء فم ،: قد نّزل و الكتاب لن "  حصص ساير الورثة.
ون سددد ما همل دددا كدددّل من دددا سدددتّ " ل  يندددا  حصدددص  ءآء والفّّّآعلّّّد عّّّ د الّتّّّ

لربعماية وينانون س ما، بينما ترّتا على إعادة تقسيم ا صص، إنقاص حّصدة 
ة، ونصدددك مددددن نصدددديا األزواج ل  تسددددعّي سددد ما لودددديفت إف نصدددديا الّررّيّدددد

وكرلك ا ال مع فقي طبقات الورّاث، حّ  بلغ مقددار مدا اندتقص مدن م تسدع 
 ة.يّ حصص، وهو ما زيد إف نصيا الّررّ 

 
ّّ، سؤال: .6 ّّ ّ  فيما خيّص مد اث األ ّّ ال ّّ هدل يدرث األ قيد  فقدأ ل  يدرث األ

 ألب كان لو ألّ ؟
ّّ ألب نل حّقه كما هو مركور و الكتداب، وإن كدان  جواب:  إن كان األ

ل دددددان، وكدددددرلك حكدددددم ألّ  يرجددددع ثلدددددش حّقددددده إف بيدددددت العددددددل ويبقدددددى لددددده ال ّ 
 األخت.
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ة، يرجددع نصدديب ا اإلرث لنّدده عنددد عددد  وجددود ّذرّيّددمددن املقددّرر و فب  سؤال: .7
إف بيدت العددل، ف دل عندد عدد  وجدود لّ  مدن الطّبقدات األخدرو كدداألب لو 
ّّ لو األخددت لو املعلّددم يرجددع نصدديب ا إف بيددت العدددل ليضددا ل  لّن  األّ  لو األ

 اا حكما آخر؟
كّّن لّّّ  مّّن مّّّا  و   و ابيددة املباركددة مددا يكفدددي، فقولدده تعدداف: " جواب: 

اّل ي ل  ذرّ ّة " إف آخر ابية، وقولده: "ذرّ ّة ترجع حقوقهم إىل ب ت الع ل
ّا حّّ د   الكتّاب  رجّع ال ّ  ّّ ة ل ّا  ّّّا تركّ  إىل الّ رّ ّّو   كن ما دوهنّا ع

" إف آخدر ابيدة، يعد  عندد عدد  وجدود الّررّيّدة يرجدع لث إىل ب ت الع لوال ّ 
، وعنددد وجددود الّررّيّددة وعددد  وجددود لّ  مددن كددة إف بيددت العدددلنصدديب ا و ال ّ 

بقدددددات األخدددددرو يدددددؤول ثل دددددا نصددددديب ا إف الّررّيّدددددة وال ّلدددددش ابخدددددر إف بيدددددت الطّ 
العدددل.  ويسددر  هددرا ا كددم عنددد عددد  وجددود الكددّل لو الددبع ، فعنددد عددد  
وجددود لّ  مددن الددورّاث ابخددرين يددؤول ثل ددا نصدديبه إف الّررّيّددة وثل دده ابخددر إف 

 بيت العدل.
 
 و خصوص نصاب حقوق هللا. سؤال: .8
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نصاب حقوق هللا هو تسعة عمر م قاال من الّرها، يع  بعد لن  جواب: 
تبلددغ الّنقددود هددرا املقدددار حددا في ددا حقددوق هللا.  وحددا حقددوق هللا و سدداير 
األمددوال إذا بل ددت قيمت ددا، ال عددددها، هددرا املقدددار.  وحددا حقددوق هللا مددرّة 

تلدددك  دددخص للدددك م قدددال مدددن الدددّرها، ولّدو عن دددا فمددد ،: إذا ام  واحددددة.
حقوق هللا، ف، ت ّتا حقوق هللا على هرا املال مرّة لخرو، وإمندا حدا علدى 
ما يزيد عليه من جرّاء حدارة لو معاملدة لو مدا  داكل ما، ومد  بل دت الدّزّيدة، 

إذا انتقددل لصددل  صدداب وجددا العمددل قددا حكددم بدده هللا، إالّ بح، حددّد النّ ل  الددرّ 
ال إف يددد لخددرو، إذن تتعلّدد  بدده ا قددوق كمددا تعّلقددت لّول مددرّة.  لقددد جدداء املدد

و آاثر الّنقطة األوف لّن حقوق هللا واجبة على كّل مدا للكده املدرء، ولكدن و 
هددرا الّظ ددور األعظددم لعفينددا دار الّسددكب ومتددا  البيددت، بقدددر مددا تدددعو إليدده 

 ا اجة من ا.
 
ألداء: حقددوق هللا، لو ديددن امليّددت، لو ح يددزه ل  االلتزامددات لوف ف سؤال: .9

 ودفنه؟
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ح يز املّيت ودفنه مقّد ، يليه لداء الّدين مّث لخر حقدوق هللا.  وإذا  جواب: 
يون بنسدددبة   يكدددك مدددال امليّدددت للوفددداء بديونددده، يقّسدددم مدددا بقدددي منددده علدددى الددددّ 

 مقاديرها.
 
 سورة ا ّج.لس، ولمرت به هنى الكتاب األقدس عن حل  الرّ  سؤال: .10

الكّل مأمور فتّبا  الكتاب األقدس، كّل ما لندزل فيده هدو حكدم هللا  جواب: 
 بّي العباد، وقد لعفي القاصدون إف البيت من حل  الرّلس.

 
فدددددور إذا جدددددامع الّرجدددددل زوجتددددده لثنددددداء سدددددنة االصدددددطبار، مثّ حدددددّدد النّ  سؤال: .11

  الّسدابقة علدى اعمدا  نة مدن جديدد، ل  تددخل األّيّ بين ما، ف ل يبدءان السّ 
 نة.  وهل جيا ترّبص بعد الّط،ق؟و حساب السّ 

قدددت األلفدددة بدددّي الدددّزوجّي لثنددداء سدددنة االصدددطبار فحكدددم الدددّزواج إذا حتقّ  جواب: 
اثبدددت، والعمدددل حبكدددم الكتددداب واجدددا، وإذا انقضدددت لّّي  االصدددطبار ووقدددع مدددا 

نددداء االصدددطبار حدددرا ، جدددل فمرلتددده لثحكدددم بددده هللا فددد، لدددزو  للددد ّبص.  و دددا  الرّ 
وعلددى مددن يق فدده لن يسددت فر هللا، ويدددفع تسددعة عمددر م قدداال مددن الددّرها لبيددت 

 العدل جزاء ما فعل.
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إذا وقع كره بّي الّزوجّي عقا ت،وة آيديت الدّزواج، ودفدع امل در، هدل  سؤال: .12

 جيوز الّط،ق من دون اصطبار ل  ال؟
ودفدع امل در، قبدل الدّدخول، جداز  إذا لريد الّط،ق بعد ت،وة ابيتدّي جواب: 

 الّط،ق، وال لزو  ألّّي  االصطبار، ولكن ال جيوز اس داد امل ر.
 
جل واملرلة، ل  يكفي هل يعّل  الّزواج على روا األبوين لكّل من الرّ  سؤال: .13

 من طرّت واحد؟ وهل البكر وغ  البكر و ذلك سواء؟
جددل واملددرلة، والبكددر لكددّل مددن الرّ الددّزواج معلّدد  علددى روددا األب واأل   جواب: 

 وغ  البكر و ذلك سواء.
 
وج دددة جيدددا  وّجددده و الّصددد،ة  دددطر القبلدددة، فددد ف ل ّ ندددّزل األمدددر فلتّ  سؤال: .14

 وّجه عند ت،وة األذكار؟التّ 
حكددم القبلددة اثبددت و الّصدد،ة، لمددا لددت،وة األذكددار فيجددر  مددا لنزلدده  جواب: 

 وا ف ّم وجه هللا".الّرمحن و الفرقان: "لينما تولّ 
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 خبصوص الرّكر و "ممرق األذكار و األسحار". سؤال: .15
كلمددددددة األسددددددحار ذكددددددرت و كتدددددداب هللا، لكددددددن الددددددرّكر و   مددددددع لنّ  جواب: 

األسحار، وعند طلو  الفجدر، وبعدد طلدو  الفجدر إف طلدو  الّمدمى، وحدّ  
 بعد ذلك بساعتّي، مقبول عند هللا.

 
حّّّرع علّّ كم نقّّ  ل اعنددايز، حيددش يتفّضددل "هددل ينطبدد  حكددم محدد سؤال: .16

 " على الّي والبحر معا؟امّ ت أز   من مسافة ساعة من ام  نة
واء، وسّيان كانت ساعة و يسر  ا كم على الّي والبحر على السّ  جواب: 

واسطة كانت،  ة حديديّة، فاملقصود مّدة ساعة أب ّ ة، لو و سكّ سفينة خباريّ 
 املّيت لحّا ولوف. عجيل بدفنولكن التّ 

 
 ما حكم الّلقطة إن كانت  يئا مفقودا؟ سؤال: .17

إن وجدددددت الّلقطددددة و مدينددددة فليندددداد مندددداد فاددددي مددددرّة، فدددد ن   ددددر  جواب: 
صاحب ا سّلمت إليه، وإالّ فانتظار سنة، فد ن   در صداحب ا تسدّلم املدال بعدد 

صدّرّت ز التّ دفع مصروّت املناد ، ف ن مّر العدا  و  يظ در للمدال صداحا جدا
فيه.  وإذا كانت الّلقطة لقّل من مصروّت املناد ، لو م له، فانتظار يدو  بعدد 
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الع دددور علي دددا، فددد ن   يظ دددر صددداحب ا جددداز الّتصدددّرّت في دددا.  لمدددا إذا وجددددت 
الّلقطدددددة و صدددددحراء فانتظدددددار ث،ثدددددة لّّي ، فددددد ن   يعدددددرّت ادددددا صددددداحا جددددداز 

 صّرّت في ا.التّ 
 

ا  مدد ،: وغسددل  ددا  ا قصددد  ددخص ا ّمددو خصددوص الووددوء، إذ سؤال: .18
 أ ل  ال؟بدنه، ف ل عليه مع ذلك لن يتووّ 

 جيا إعمال حكم الوووء و كّل األحوال. جواب: 
 

 خصددددا عددددز  علددددى تددددرا وطندددده و  تقبددددل زوجتدددده ذلددددك،  بفددددر  لنّ  سؤال: .19
فر سدددنة كاملدددة، ف دددل ووصدددل ااددد،ّت حدددّد الطّددد،ق، واسدددت رق اإلعدددداد للّسددد

ة مددن لّّي  االصددطبار، ل  يبدددل حسدداب سددنة االصددطبار مددن حتسددا هددره املدددّ 
 يو  اف اق الّزوجّي؟

فر بسنة لصل ا ساب من يو  الفراق، ف ذا اف ق الّزوجان قبل السّ  جواب: 
فر الّط،ق، وإالّ يبدل ا ساب من يو  السّ  و  يتضوّ  بين ما عرّت ا،ّبة، يتمّ 

 تاب األقدس.إف انقضاء سنة فلّمروط املنزّلة و الك
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 ة؟كاليك الّمرعيّ البلوغ و التّ  خبصوص سنّ  سؤال: .20
 واء.ساء والّرجال على السّ البلوغ ااامسة عمرة، للنّ  سنّ  جواب: 

 
مّن   األسّفار إذا نّتلتم واسّمحتم امقّاع األبمأن ابية املباركدة " سؤال: .21

 ".مكا  كّ  صلوة ست ة واح ة
لّصدد،ة الّدديت فاتددت لثندداء ا ركددة و مواقددع هددره الّسددجدة هددي قضدداء ا جواب: 

غددد  مأموندددة.  لّمدددا إذا حدددّل وقدددت الّصددد،ة وكدددان املسدددافر مسددد  ا وو مكدددان 
فر وا ضدر علدى آمدن، وجدا لدااهدا و وقت دا، وحكدم القضداء يسدر  و الّسد

 واء.السّ 
 

 خبصوص تعيّي مّدة الّسفر. سؤال: .22
اعات ابليّددددة.  وإن توقّددددك يتعددددّّي الّسددددفر بتسددددع سدددداعات مددددن الّسدددد جواب: 

املسافر قكان، وتوّقع لن يطول توّقفده  د را بيانيدا، وجدا عليده الّصدو .  وإن 
و  مكددان توقّددع لن قصددر توّقفدده عددن  دد ر فدد، صددو  عليدده.  وإن ورد لثندداء الّصدد

يقيم فيه   را حسا تقومي البيان، كان له إفطار ث،ثة لّّي ، يصو  بعدها مدا 
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ايم، وجدا عليده الّصدو  مدن اليدو  األّول ن بلدغ موطنده الددّ بقي من الّصو .  وإ
  لوروده.

 
 بمأن جزاء الزّا  والزّانية. سؤال: .23

و املددددرّة األوف يكددددون اعددددزاء تسددددعة م اقيددددل مددددن الددددّرها، وو املددددرّة  جواب: 
ة وث،ثددددّي م قدددداال، وهكددددرا ال ّانيددددة ينانيددددة عمددددر م قدددداال، وو املددددرّة ال ّال ددددة سددددتّ 

زاء و كّل مرّة اتلية.  وامل قال يعادل تسعة عمدر "ددد" كمدا ندّزل يضاعك اع
  و البيان.

 
 خبصوص الّصيد. سؤال: .24

تددددخل الوسدددايل األخدددرو، كالبندددادق، والّسددد ا ، وغ هدددا مدددن آالت  جواب: 
" إف آخر ابية، ولكن اذا ارسلتم اجلوارح ...الّصيد و حكم قوله تعاف: "

 ستخدمت فيه الفخّا ومات الّصيد قبل الوصول إليه. ّر  لكل الّصيد إذا ا
 خبصوص ا ّج. سؤال: .25

 ا ّج ألحد البيتّي املباركّي واجا، واايار م وا لعاز  ا ّج. جواب: 
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 خبصوص امل ر. سؤال: .26
املقصود من االقتنا  فلّدرجة األوف و امل ر هو تسعة عمر م قداال  جواب: 

 من الفّضة.
 

 " إف آخر ابية.اتها خرب امو  ...أ  إو بمأن ابية املباركة: " سؤال: .27
 " هو تسعة ل  ر.شهر مع ودا أاملراد من لبش " جواب: 
 
 استفسر هّددا عن س م املعّلم و امل اث. سؤال: .28

إذا كدددان املعلّدددم متوفيدددا يرجدددع ثلدددش سددد مه إف بيدددت العددددل ويرجدددع  جواب: 
 املّيت، ال املعّلم.ال ّل ان ابخران إف ذرّيّة 

 
 ستفسر هّددا عن ا ّج.إ سؤال: .29

املقصددود حبددّج البيددت املفددرو  علددى الّرجددال هددو البيددت األعظددم و  جواب: 
من ما يكفدي.  فليقصدد  ب داد، وبيت الّنقطة األوف و   از، وا ّج إف ل ّ 

 ا ّجاج البيت األقرب إف بلدهم.
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 ".  بكرا دخ مت   ا أسمن اتّ "بمأن ابية املباركة:  سؤال: .30
،دد  اادمددة، م ددل األعمددال الّدديت يقددو  هبددا غ هددا مددن ااددد  عددادة،   جواب: 

كبدددارا وصدددد ارا، و مقابددددل لجددددر.  وادددره البكددددر مدددد  لرادت الددددّزواج ا رّيّددددة و 
اقتنداء اإلمداء حدرا .  وحدرا  ليضدا اّوداذ لك در مدن  اختيار زوج ا بنفس ا، ألنّ 

 زوجتّي.
 

ّّا عّلّّتم بعّّ   لقّّا  خبصددوص ابيددة املباركددة: " سؤال: .31 ّّ قّّ  هنّّاكم ّ ع
 ".ثلث

املقصود هو حكم ما قبل، بضرورة تزّوج املطّلقة ث،اث آبخر قبل لن  جواب: 
 حتّل ملطّلق ا.  وقد هني عن ذلك و الكتاب األقدس.

 
هبدددددا خبصدددددوص ارتفدددددا  البيتدددددّي و املقدددددامّي واملقامدددددات الّددددديت اسدددددتقّر  سؤال: .32

 العرش.
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ا املقصدددود فلبيتدددّي، يدددا البيدددت األعظدددم، وبيدددت الّنقطدددة األوف.  لّمددد جواب: 
األماكن األخرو، فاهل الدب،د املوجدودة في دا اايدار و صدون كدّل بيدت اسدتقّر 

 فيه العرش لو صون واحد من ا ينتخبونه.
 

 ستفسر هّددا عن إرث املعّلم.ا سؤال: .33
غدد  لهددل الب دداء فدد، يددرث، وإذا تعددّدد املعّلمددون  إذا كددان املعلّددم مددن جواب: 

يددا ال نصدديا ألوالده و سدداو ، وإذا كددان املعلّددم متوفّ تقددااوا ا ّصددة بيددن م فلتّ 
كدددة وال ّلدددش ابخدددر لبيدددت اإلرث، وإمندددا يرجدددع ثل دددا اإلرث ألوالد صددداحا ال ّ 

 العدل.
 

 كور.خبصوص دار الّسكب املخّصصة لاوالد الرّ  سؤال: .34
عنددددد تعددددّدد دور الّسددددكب، املقصددددود هددددو لحسددددن ا ول ددددرف ا، وفقددددي  ب:جوا 

وارث  ور حكم ا حكم ساير األموال الواجا تقسيم ا بّي الورّاث، ول ّ الدّ 
 يكون خارج دين هللا حكمه حكم املعدو ، وال يرث.

 
  وز.خبصوص النّ  سؤال: .35
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ّ مى إف برج ا مل، ولدو  و ل ّ  جواب:  ّّ قبدل ال دروب يو  تتحّول فيه ال
 بدقيقة واحدة، هو يو  العيد.

 
 ما ا كم إن حّل عيد املولدين لو عيد البعش و لّّي  الّصيا ؟ سؤال: .36

إذا حددّل عيددد املولدددين، لو عيددد البعددش و لّّي  الّصدديا  ارتفددع حكددم  جواب: 
 الّصو  و ذلك اليو .

 
وامل،بددددى اااّصددددة مددددن األحكددددا  اإلايّددددة و اإلرث لّن دار الّسددددكب  سؤال: .37

حددّ  للددرّكور مددن الّررّيّددة، ف ددل هددرا ا كددم مقصددور علددى مددال األب ل  يسددر  
 ليضا و مال األّ ؟

ساو ، ويقّسم مدا عددا تقّسم م،بى األّ  املستعملة بّي البنات فلتّ  جواب: 
ذلدددك مدددن ملدددك وحلدددّي وم،بدددى غددد  مسدددتعملة علدددى الكدددّل وفقدددا ملدددا ندددّزل و 

حالددة عددد  وجددود بنددات يقّسددم كددّل املددال علددى الّنحددو الكتدداب األقدددس، وو 
 جال.ا،ّدد للرّ 
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و فب الّط،ق حيش جيا االصطبار سدنة قبدل وقوعده، مدا ا كدم  سؤال: .38
 اوي؟إذا مال طرّت واحد فقأ لل ّ 

ا كم و الكتاب األقدس هو روا الّطرفّي، ف ن   يكن الّروا من   جواب: 
 .فاقك، الّطرفّي    صل اتّ 

 
ما حكم امل ر إذا   يكن نقدا مسّلما دفعة واحدة، وكان و صدورة  سؤال: .39

التددددددزا  سددددددند  مسددددددّلم و هلددددددى العقددددددد، علددددددى لن يكددددددون الوفدددددداء بدددددده عنددددددد 
 االستطاعة؟

 لذن مصدر األمر برلك. جواب: 
 

إذا تضوّ  عرّت ا،ّبة لثناء سنة االصطبار مثّ عقبه نفور.  واختلدك  سؤال: .40
ل الّسنة بّي موّدة وكراهيدة حدّ  انت دت ويدا علدى كراهدة، ف دل يقدع ا ال طوا
 الّط،ق؟

حددال كّلمددا حدددثت كراهيددة تبدددل سددنة االصددطبار مددن يددو   علددى ل ّ  جواب: 
 وقوع ا، وجيا لن تبلغ الّسنة هنايت ا.
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كور مدددن الّررّيّدددة دون خّصصدددت دار الّسدددكب وامل،بدددى اااّصدددة للدددرّ  سؤال: .41
 من الورّاث، فما ا كم إذا   توجد ذرّيّة ذكور؟ اإلنث لو غ هنّ 

مّن مّا  و   كّن لّ  ذرّ ّّة ترجّع حقّوقهم إىل ب ّت قال تعداف: " جواب: 
..." وعمدد، هبددره ابيددة املباركددة، ترجددع دار الّسددكب وامل،بددى اااّصددة العّّ ل

 إف بيت العدل.
 

تدددددي دار نزّلدددددت لحكدددددا  حقدددددوق هللا و الكتددددداب األقددددددس، ف دددددل تع سؤال: .42
الّسددكب ومسددتلزماما ومتاع ددا مددن األمددوال الّدديت تتعلّدد  هبددا ا قددوق ل  لهّنددا غدد  

 ذلك؟
و هدددرا الّظ دددور األعظدددم قدددد عفدددون  جددداء و األحكدددا  الفارسدددّية لنّ  جواب: 

 عن دار الّسكب ومتاع ا، واملراد املتا  اّلر  تدعو ا اجة إليه.
 

 خبصوص خطبة القاصر. سؤال: .43
لقدددد حّرم دددا مصددددر األمدددر.  وذكدددر املصددداهرة قبدددل الّنكدددا  خبمسدددة  جواب: 

 وتسعّي يوما حرا .
 



 ملحقات الكتاب االقدس  –حضرة هباءهللا من آاثر  – )معرب( رسالة سؤال وجواب

www.oceanoflights.org 

 خصا بلغ ماله ماية "تومدان" ولّدو عنده حقدوق هللا، مثّ  بفر  لنّ  سؤال: .44
جددددارة، مثّ عدددداد وربددددح مددددا لوصددددل مالدددده حددددّد خسددددر نصددددك هددددرا املبلددددغ و التّ 

 الّنصاب، ف ل جيا عليه لداء ا قوق ل  ال؟
 و هره ا الة ال تتعّل  به ا قوق. جواب: 

 
إذا تلددك املبلددغ املددركور كلّدده بعددد لداء ا قددوق، مثّ حتّصددل املبلددغ مددرّة  سؤال: .45

 اثنية من الكسا والّتجارة، ف ل جيا لداء ا قوق اثنية؟
 وو هره ا الة ليضا ال حا ا قوق. جواب: 

 
ّّ كم النّ خبصددوص ابيددة املباركددة: " سؤال: .46 " هددل هددرا ا كددم كّّاحكتّّع عل

 واجا ل  ال؟
 غ  واجا. جواب: 

 
إذا تددزّوج  ددخص مددن بكددر، ودفددع م رهددا، وعنددد الددّدخول تبددّّي لهّنددا  سؤال: .47

ثيّدددددا، ف دددددل يدددددرّد امل دددددر ومصدددددروّت الدددددّزواج ل  ال؟ وإذا ا ددددد طت البكدددددورة و 
 الّنكا  هل يفسد العقد إذا وّلك الّمرط؟
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املصدددروّت، ويكدددون ولّدددك الّمدددرط سدددببا و هدددره ا الدددة يدددرّد امل دددر و  جواب: 
لفسدداد العقددد.  ولكددن إن ّددل الّسدد  والعفددو و هددرا املقددا ، كددان لددرلك عنددد 

 هللا لجر عظيم.
 

 " هل هرا ا كم واجا ل  ال؟رقم عل كم الّض افة" سؤال: .48
 غ  واجا. جواب: 

 
 واط والّسرقة، ومقاديرها؟خبصوص حّد الّزن واللّ  سؤال: .49

 رجع تعيّي مقادير هره ا دود إف بيت العدل.ي جواب: 
 
 خبصوص حترمي وحتليل زواج األقارب. سؤال: .50

 ترجع هره األمور ليضا إف لمناء بيت العدل. جواب: 
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بسّّم ذكددر و فب الووددوء لّن مددن   جيددد املدداء يددركر  ددى مددرّات " سؤال: .51
ّدة الدديد، لو وجددود " ف ددل جيددوز تدد،وة هددرا الددرّكر عنددد  ددّ األ هّّر األ هّّر

 جرا  و اليد لو الوجه؟
اسددتعمال املدداء الددّدافل و حالددة الدديد الّمددديد جددايز، لّمددا عنددد وجددود  جواب: 

جددرا  و اليددد لو الوجدده لو وجددود مددانع آخددر، كددأمرا  حعددل اسددتعمال املدداء 
 وارا، فيجوز ت،وة هرا الرّكر عووا عن الوووء.

 
 هل ت،وة الرّكر املنّزل عووا عن ص،ة ابّيت واجا ل  ال؟ سؤال: .52

 غ  واجا. جواب: 
 

خبصوص اإلرث، هل يرث اإلخوة واألخوات ألّ ، مدع وجدود إخدوة  سؤال: .53
 ولخوات ل ّقاء؟

 ال س م ام. جواب: 
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  اّل ي ما    أّ ع وال ه ولّ  ذرّ ّّة أول ّر  رثّو   ّ إقال تعداف: " سؤال: .54
 "، فما حكم البنت إذا ماتت و لّّي  لبي ا؟ما ألب هم

 يقّسم م اث ا حبكم الكتاب على طبقات الورّاث الّسبع. جواب: 
 

 إذا كان املّيت امرلة، ف ف من ترجع حّصة الّزوجة؟ سؤال: .55
 ترجع حّصة الّزوجة إف الّزوج. جواب: 

 
واب، ف دددل املقصدددود لمدددر خبصدددوص كفدددن امليّدددت لن يكدددون  سدددة لثددد سؤال: .56

 سدددة لثدددواب كمدددا كدددان معمدددوال بددده مدددن قبدددل، لو  سدددة لفدددايك كدددّل من دددا و 
 جوّت األخرو؟

 املقصود  سة لثواب. جواب: 
 

 خبصوص الفروق املوجودة بّي بع  ابّيت. سؤال: .57
لرسلت للدوا  ك د ة إف األطدراّت فدور تنزيل دا، علدى صدورما األوف،  جواب: 

األمدددر، ولقطدددع هدددال اعددد ا  املعرودددّي، لعيددددت  دون مراجعدددة، لدددرا حسدددا
قراءما و سداحة األقددس، و ّدت مطابقت دا علدى القواعدد املتعدارّت علي دا بدّي 
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وهندداا حكمددة لخددرو، فقددد لددوح  وجددود بددون  اسددع بددّي األسددلوب   القددو .
اعديددد و بيددان املبّمددر، رو  مددا سددواه فددداه، وبددّي املددألوّت مددن قواعددد الّل ددة، 

ابّيت املباركدددة علدددى بدددو مطددداب  و لغلبددده ل،سدددتعمال اعدددار  وادددرا نزّلدددت 
   ولة واالختصار.مراعاة للسّ 

 
مّن و  األسّفار اذا نّتلتم واسّمحتم امقّاع األعن ابية املباركة: " سؤال: .58

،ة الّدديت فاتددت "، هددل الّسددجدة قضدداء للّصددمكّّا  كّّّ  صّّلوة سّّت ة واحّّ ة
يّدة لثنداء الّسدفر، وتكدون الّسدجدة و بسبا عد  األمن، ل  تسقأ الّصد،ة كلّ 

 هنا؟امك
إن حددددّل وقددددت الّصدددد،ة و  يتددددوّفر األمددددن، تددددؤّدو بعددددد الوصددددول إف  جواب: 

مكددددان آمددددن سددددجدة واحدددددة و مكدددددان كددددّل صدددد،ة فاتددددت، وبعددددد الّسدددددجدة 
األخدد ة، وحددّي اعلددوس علددى هيكددل الّتوحيددد، يتلددى الددرّكر املخصددوص.  وال 

 إذا وجد املكان ابمن. تسقأ الّص،ة لثناء الّسفر،
 

إذا حّل وقت الّص،ة بعد نزول املسافر واس احته، هدل يتعدّّي عليده  سؤال: .59
 لداء الّص،ة ل  يستعي  عن ا بسجدة؟
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 و املواقع غ  املأمونة. ال جيوز ترا الّص،ة إالّ  جواب: 
 

إذا تعدددددّددت سدددددجدات الّصددددد،ة الفايتدددددة، هدددددل يلدددددز  تكدددددرار الدددددرّكر  سؤال: .60
 ملخصوص بعد كّل سجدة؟ا
يكفي ت،وة الرّكر بعد الّسجدة األخد ة، وال لدزو  لتكدراره بعدد كدّل  جواب: 

 سجدة.
 

إذا فاتدددت الّصددد،ة و ا ضدددر، هدددل يلدددز  لداء الّسدددجدة عوودددا عدددن  سؤال: .61
 الّص،ة اّليت فاتت ل  ال؟

ذكددددر حكددددم ذلددددك و اعددددواب عددددن لسددددئلة سددددابقة، وهددددو لّن صدددد،ة  جواب: 
 تسر  و ا ضر والّسفر على الّسواء.القضاء 

 
إذا توّوأ  خص ل ر  ما، وحّل وقت الّصد،ة، هدل يكفدي نفدى  سؤال: .62

 الوووء ل  يلز  حديده؟
 يكفي نفى الوووء، وال لزو  لتجديده. جواب: 
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لت الّص،ة تسع ركعات و الكتاب األقدس، تؤّدو و الّزوال نزّ  سؤال: .63
 و  الّص،ة ما يبدو خمالفا لرلك؟والبكور واألصيل، وو ل

مددددا نددددّزل و الكتدددداب األقدددددس خيددددّص صدددد،ة لخددددرو، فقددددد اقتضددددت  جواب: 
ا كمة و الّسنوات الّسابقة كتابة بع  لحكا  الكتاب األقدس، ومن بين ا 
تلددك الّصدد،ة، و ورقددة لخددرو لرسددلت مددع بعدد  اباثر املباركددة إف ج ددة مددن 

 د ذلك هره الّصلوات الّ ،ث.اع ات  فظ ا وصوهنا، ونزّلت بع
 

 هل جيوز االعتماد على الّساعات و تعيّي األوقات؟ سؤال: .64
 االعتماد على الّساعات جايز. جواب: 

 
 نزّلت و "ورقة الّص،ة" ث،ث صلوات ف ل لداء ث،ثت ا واجا؟ سؤال: .65

العمدددددل هحددددددو هدددددره الّصدددددلوات الدددددّ ،ث واجدددددا، ولداء لّ  من دددددا   جواب: 
 كاّت.

 
هددل يصددّح ووددوء صدد،ة الّصددبح لصدد،ة الّظ ددر، وكددرلك هددل يصددّح  سؤال: .66

 وووء ص،ة الّظ ر لص،ة األصيل؟
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 الوووء مربوط فلّص،ة، وجيا حديده لكّل ص،ة. جواب: 
 

جددداء و الّصددد،ة الكددديو لّن علدددى املصدددّلي لن يقدددك مقدددب، إف هللا،  سؤال: .67
   ورورّ ، ف ل هو كرلك ل  ال؟وقد يف م من هرا لّن مواج ة القبلة غ

 املقصود من ذلك هو مواج ة القبلة. جواب: 
 

 ".ءآاتلوا آ   ّ   كّ  صباح ومسخبصوص ابية املباركة " سؤال: .68
ّ رط األّول هددو  جواب:  ّّ املقصددود  يددع مددا نددّزل مددن ملكددوت البيددان.  والدد

يددددة واحدددددة، لو كلمددددة حمبددددة الّنفددددوس الطّدددداهرة وميل ددددا لددددت،وة ابّيت، فددددت،وة آ
 واحدة، فلّرو  والّر ان لفضل من قراءة كتا متعّددة.

 
هل جيوز لمخص لن خيّصدص و وصدّيته جدزءا مدن مالده لينفد  بعدد  سؤال: .69

حياتدددده و األمددددور اا يّددددة، غدددد  لداء حقددددوق هللا وحقددددوق النّدددداس، ل  لّن حّقدددده 
قدي مدن مدال يدؤول  ينحصر و مصروّت الّدفن، والكفن، ومحدل الدّنعّ، ومدا ب

 كما فر  هللا إف الورّاث؟
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اس اإلنسان حّر و ماله.  إن وّف  و لداء حقدوق هللا، و  يكدن للنّد جواب: 
عليه حّ ، كّل ما يكتا ويقّر ويعد ّت بده و وصدّيته مقبدول.  قدد لذن هللا لده 

 أبن يفعل فيما مّلكه هللا كيك يماء.
 

األقدددس بووددع خدداب و إصددبع امليّددت هددل ا كددم املنددّزل و الكتدداب  سؤال: .70
 مقصور على الكبار ل  يممل الّص ار ليضا؟

ذلددددك خدددداّص فلكبددددار، وكددددرلك صدددد،ة امليّددددت، هددددي ليضددددا خاّصددددة  جواب: 
 .فقأ فلكبار

 
لن يفعددل ذلددك؟  ،هددل جيددوز ملددن لراد لن يصددو  و غدد   دد ر العدد،ء سؤال: .71

 با؟وإذا نرر لو تعّ د  هل لن يصو ، هل يكون ذلك واج
حكددم الّصددو  هددو عددّي مددا سددب  تنزيلدده.  ولكددن إذا نددرر  ددخص لن  جواب: 

يصددو   هل لقضدداء حاجددة، لو غدد  ذلددك، فدد، أبس.  ولكددن ا ددّ  جددّل ج،لدده 
  ّا لن تكون الع ود والّنرور أبمور ينتفع هبا العباد.
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سددئل اثنيددة، عنددد عددد  وجددود لوالد ذكددور، هددل ترجددع دار الّسددكب  سؤال: .72
 م كباقي األموال؟ى اااّصة إف بيت العدل، ل  تقسّ وامل،ب

ترجدع ثل ددا الدّدار واأللبسددة اااّصدة إف الّررّيّددة اإلنث، ويرجدع ال ّلددش  جواب: 
 ابخر إف بيت العدل، اّلر  جعله هللا خمزن األّمة.

 
إذا انقضت مدّدة االصدطبار، وامتندع الدّزوج عدن الطّد،ق، فمدا حكدم  سؤال: .73

 الّزوجة؟
مددددن إ دددد اد  بدددددّ  يقددددع الطّدددد،ق فنت دددداء مددددّدة االصددددطبار، ولكددددن ال واب:ج 

 الّم ود و بداية املّدة وهنايت ا، ليستعان هبم عند ا اجة.
 

 خبصوص حتديد اار . سؤال: .74
 عند العرب لقصى الكي، وو عرّت لهل الب اء حاوز الّسبعّي. جواب: 

 
 .خبصوص حكم الّصو  للمسافر م ّج، سؤال: .75

 ا ّد ساعتان، ف ن زاد عن ذلك جاز له اإلفطار. جواب: 
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 ة.خبصوص صو  من يؤّدون لعماال  اقّ  سؤال: .76
هددددم معفددددون مددددن الّصددددو ، ولكددددن اح امددددا  كددددم هللا وملقددددا  الّصددددو ،  جواب: 

 القناعة والّس  و تلك األّّي  لحّا ولوف.
 

مدددرّة بدددنفى وودددوء  هدددل جيدددوز تددد،وة االسدددم األعظدددم  سدددا وتسدددعّي سؤال: .77
 الّص،ة ل  ال؟

 ال ورورة لتجديد الوووء. جواب: 
 

فيمددا خيددّص األلبسددة وا لددّي الّدديت يبتاع ددا الددّزوج لزوجتدده، لتقّسددم عنددد  سؤال: .78
 وفاته ما بّي الورّاث، ل  وتّص هبا الّزوجة؟

ا كدددان لو غ هدددا، هدددي مدددا عددددا األلبسدددة املسدددتعملة كدددّل  ددديء، حليّددد جواب: 
   ي بت لهّنا هديّة للّزوجة. للّزوج ما

 
 ما تعريك العدالة و مقا  اإلثبات بم ادة العدلّي؟ سؤال: .79

حددّد العدالددة هددو حسددن الّصدديت بددّي االدد ، و دد ادة عبدداد هللا، مددن  جواب: 
 لّ  حزب كانوا، مقبولة لدو العرش.
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دار إذا كدددان و ذّمدددة املتدددوّل حقدددوق للنّددداس، هدددل يدددؤّدو الدددّدين مدددن  سؤال: .80

الّسددكب واأللبسددة اااّصددة وسدداير األمددوال، ل  خيددتّص الددركور مددن الّررّيّددة بدددار 
الّسددكب واأللبسددة اااّصددة، ويددؤّدو الددّدين مددن سدداير األمددوال؟ ومددا ا كددم إذا   

 تك فقي الّ كة فلّديون؟
تؤّدو الّديون وا قوق من ساير األموال، ف ن   تك هره األموال،  جواب: 

 ار الّسكب واأللبسة اااّصة.يؤخر من د
 

 هل تؤّدو الّص،ة ال ّال ة قعودا ل  قياما؟ سؤال: .81
 القيا  مع ااضو  لوف ولحّا. جواب: 

 
هل تؤّدو الّص،ة األوف اّليت ذكر لّن وقت ا حينما يماهد اإلنسدان  سؤال: .82

ا لوقدددداات و نفسدددده اإلقبددددال وااضددددو  مددددرّة واحدددددة و اليددددو  والّليلددددة، ل  لّن ادددد
 لخرو؟

 تكفي مرّة واحدة و اليو  والّليلة، هرا ما نط  به لسان األمر. جواب: 
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 خبصوص حتديد البكور والّزوال واألصيل. سؤال: .83
حددّي إ ددراق الّمددمى، وزوااددا، وغروهبددا.  ولوقددات الّصدد،ة هددي مددن  جواب: 

سداعتّي مدن  الّصبح حّ  الّزوال، ومن الّزوال حدّ  ال دروب، ومدن ال دروب إف
 بعده، األمر بيد هللا صاحا االاّي.

 
 هل جيوز االق ان ب   الب ايّيّي؟ سؤال: .84

األخددر والعطدداء ك،يددا جددايز، هددرا مددا حكددم بدده هللا إذ اسددتوو علددى  جواب: 
 عرش الفضل والكر .

 
خبصوص وقت ص،ة املّيت، هل تؤّدو قبل الّدفن ل  بعده، وهل  سؤال: .85

 قبلة ل  ال؟يلز  مواج ة ال
 ص،ة املّيت تكون قبل الّدفن.  والقبلة: "لينما توّلوا ف ّم وجه هللا". جواب: 

 
يددددددخل و الدددددّزوال وقدددددت صددددد،تّي، صددددد،ة حدددددّي الدددددّزوال والّصددددد،ة  سؤال: .86

املفرووة و البكور والّزوال وابصال، ف دل يلدز  امدا الوودوء مدرّتّي ل  يكفدي 
 وووء واحد؟
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 ديد الوووء.ال ورورة لتج جواب: 
 

خبصوص م ر لهل القرو املعّّي فلفّضة، هل يكون االعتبار ملوطن  سؤال: .87
الددّزوج ل  الّزوجددة ل  كلي مددا؟ ومددا ا كددم و حالددة اخددت،ّت موطن مددا، فكددان 

 لحديا من لهل املدن وابخر من لهل القرو؟
ر مددن يتعددّّي امل ددر وفقددا ملددوطن الددّزوج، إن كددان مددن لهددل املدددن فددامل  جواب: 

 الّرها، وإن كان من لهل القرو فامل ر من الفّضة.
 

مدددا املقيددداس لتحديدددد مدددا إذا كدددان الّمدددخص حضدددرّي ل  قدددروّي؟ وإذا  سؤال: .88
هدددداجر حضددددرّ  إف القريددددة لو هدددداجر قددددروّ  إف املدينددددة بقصددددد التّددددوّطن فمددددا 

 حكمه؟ ل  لّن العية قحّل املي،د؟
 ن الوطن يعمل حبكم الكتاب.العية فلّتوّطن.  ولينما كا جواب: 

 
نّزل و األلوا  املقّدسة لّن من امتلك ما يعادل تسعة عمر م قاال  سؤال: .89

من الّرها، عليه دفع حقوق هللا عن ا، والّرجاء بيان ما ينب ي دفعه عن 
 هره الّتسعة عمر م قاال؟
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حكدددم هللا هدددو تسدددعة عمدددر و املايدددة.  وجيدددر  ا سددداب علدددى هدددرا  جواب: 
 اس ملعرفة ما يلز  دفعه عن تسعة عمر م قاال.األس

 
إن حدداوز املددال تسددعة عمددر م قدداال، هددل يلددز  لن يبلددغ الزّايددد تسددعة  سؤال: .90

عمددر م قدداال لخددرو لتتعلّدد  بدده ا قددوق، ل  تتعلّدد  ا قددوق فلزّايددد لّّي مددا كددان 
 مقداره؟

 اال.ال تتعّل  ا قوق فلزّايد إالّ بعد بلوغه تسعة عمر م ق جواب: 
 

 خبصوص املاء البكر وحتديد املستعمل منه. سؤال: .91
يعتدددددي املددددداء القليدددددل م دددددل: مدددددلء كدددددأس لو م ليددددده لو ث،ثدددددة لم الددددده،  جواب: 

مستعم، بعد غسل اليدين والوجه فيه، لّما مقدار "كر" لو لك ر من املداء ال 
عم، يت ّ  بعد غسل وجه لو وج ّي، وال أبس من استعماله، ويعّد املاء مسدت
  إن ت ّ  لحد لوصافه الّ ،ثة، فم ،: إن ت ّ  لون املاء يعتي مستعم،.

 
و رسدددالة املسدددايل الفارسدددّية، حدددّدد البلدددوغ الّمدددرعي بسدددّن ااامسدددة  سؤال: .92

 عمرة، ف ل البلوغ  رط للّزواج، ل  جيوز قبله؟
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وجود  ملّا كان روا الطّرفّي  رطا للّزواج و كتاب هللا، وحيش لن جواب: 
ممروطا  الّروا لو عدمه غ  معلو  قبل البلوغ، فعلى ذلك يكون الّزواج

 فلبلوغ، وال جيوز قبله.
 

 خبصوص صو  املري  وص،ته؟ سؤال: .93
ا لقددول، للّصددو  والّصدد،ة عنددد هللا مقددا  عظدديم، ولكددن عنددد تددوّفر حّقدد جواب: 

ايز، هدرا حكدم الّصحة حيش تتحّق  فوايديا، لما لداايا عند املر  غد  جد
امعّي والّسدامعات، والعداملّي ا ّ  جّل ج،لده مدن قبدل ومدن بعدد، طدو  للّسد

 والعام،ت.  ا مد  هل منزل ابّيت ومظ ر البّينات.
 

 خبصوص املساجد والّصوامع وااياكل. سؤال: .94
كددّل مددا بدد  مددن مسدداجد وصددوامع وهياكددل خّصيصددا لددركر ا ددّ  ال  جواب: 

.  هدرا حدّد هللا، والّدر  حداوز إنّده مدن املعتددين.  وال أبس جيوز فيه ذكدر غد ه
 على من بناها، ألّن عمله كان لوجه هللا، وقد نل وسينال لجره.
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زمدة ألداء امل ندة لو العمدل ال،ّ  هل حا حقوق هللا على لج زة حملّ  سؤال: .95
 ا رفة، ل  لهّنا و حكم متا  البيت؟

 بيت.جير  علي ا حكم متا  ال جواب: 
 

خبصوص جدواز اسدتبدال الوديعدة بعدو  نقددّ  لو غد ه، حفظدا ادا  سؤال: .96
 من الّتضييع.

مددددا كتددددا و الّسددددؤال عددددن اسددددتبدال عددددّي الوديعددددة حفظددددا اددددا مددددن  جواب: 
ربّدددك هدددو املبدددّّي  الّتضدددييع جدددايز، بمدددرط لن يكدددون البددددل عددددل األماندددة، إنّ 

 العليم وابمر القدمي.
 

 جلّي و الّصيك والّمتاء.لرّ خبصوص غسل ا سؤال: .97
ا كم واحد و ا الّي، ويرّجح املاء الفداتر، وال أبس مدن اسدتعمال  جواب: 

 املاء البارد.
 

 سئل هّددا عن الّط،ق. سؤال: .98
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ا ّ  جّل ج،له يب   الّط،ق   ينزل  ديئا خبصوصده، ولكدن  ألنّ  جواب: 
صال إف هناية مّدة الّسنة، جيا لن يم د  اهدان، لو لك ر، من بداية االنف

ف ن    صل الّرجو  و انت اء الّسنة يقع الّط،ق.  وجيا لن ي بت ذلدك و 
املعددددّّي للبلددددد مددددن قبددددل بيددددت العدددددل.  والعمددددل هبددددرا  سددددجّل ا دددداكم الّمددددرعيّ 

 ورورّ  حّ  ال حتزن به لفئدة لويل األلباب.
 

 خبصوص املماورة. سؤال: .99
بداية، لويفت إلدي م  ]للمماورة[الّنفوس اجملتمعة  إذا اختلفت آراء جواب: 

لو  –عّدة لخرو، مّث ينتخا من بين م فالق ا  عددد معدادل ل،سدم األعظدم 
للممددداورة مدددن جديدددد، ومدددا يظ دددر مدددن م ف دددو املطدددا ، فددد ن  –لقدددّل لو لك دددر 

اختلفددددوا مددددن جديددددد يعدددداد العمددددل بددددنفى الّ تيددددا مددددرّة اثل ددددة، مثّ يؤخددددر بددددرل  
 إنّه ي د  من يماء إف سواء الّصراط.ة األغلبيّ 

 
 خبصوص اإلرث. سؤال: .100
و مووو  اإلرث كّل ما لمر به الّنقطة األوف، رو  ما سواه فداه،  جواب: 

حمبوب.  قّسموا بّي املوجودين من لويل القسمة لمواام، وما دون ذلك جيا 
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كم أبر  عروه على ساحة األقدس.  األمر بيده  كم كيك يماء.  نّزل ح
الّسّر و هرا املقا ، حيش قّسمت حّصة املفقودين مؤقتا على الورّاث 

ى بيت العدل، عندير يظ ر حكم هره ا الة.  لكن املوجودين إف لن يتأسّ 
يرجع م اث امل اجرين اّلرين هاجروا و سنة هجرة  ال القد  إف ورّاث م، 

 هرا من فضل هللا علي م.
 

 الّدفينة.خبصوص حكم  سؤال: .101
إذا ع دددددر علدددددى دفيندددددة حدددددّ  ثل  دددددا ملدددددن وجددددددها، وال ّل دددددان ابخدددددران  جواب: 

يصدددرف ما رجدددال بيدددت العددددل فيمدددا  ّقددد  مصددداع عمدددو  العبددداد، وذلدددك بعدددد 
أتسددديى بيدددت العددددل، لّمدددا قبدددل ذلدددك فتسدددّلم إف الّنفدددوس األميندددة و كدددّل بلدددد 

 ودار.  إنّه او ا اكم ابمر العليم ااب .
 

 بمأن ا قوق عن امللك اّلر  ال تعود منه منفعة. ال:سؤ  .102
امللدددك املنعدددد  نفعددده، ل  ال يندددتج نفعدددا، ال تتعلّددد  بددده  حكدددم هللا لنّ  جواب: 

 ا قوق.  إنّه او ا اكم الكرمي.
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والبلّّ ا  الّّّل  الّّت ف هّّا الّل ّّا  خبصددوص ابيددة املباركددة: " سؤال: .103
 ف آخر ابية...." إواألّ ع فل صّلوا ابلّساعا  

املقصود هو تلك الب،د الّنايية.  لما هره األقاليم فالفرق في ا  جواب: 
 قليل، وال ينطب  علي ا هرا ا كم.

 
إّن كتبنّّا لكّّّ  ابّّن و لددو  "لف بددديع" نزّلددت هددره ابيددة املباركددة: "  .104

 ".خ مة أب   ك لر قّ رن األمر   الكتاب
 

ّ  وجّ  القّ ع متوّجّ  ل قولده تعداف: "وو لو  من األلدوا  ندزّ   .105 ّّ   حم
إل ر و  كرك و وصي حتب ّ بمب ة األو اد.  إذا غف  الوالّ  عّن هّ ا 
األمر األعظم اّل ي نّتل من قلّم مالّر القّ ع   الكتّاب األقّ س سّق  

وكّّا  لّّ ى ّ مّّن امقّصّّر ن حمسّّواب.   ّّو  لعبّّ    ّبّّت مّّا   ،حّّّ  أبّوتّّ 
لبّ  و تّّسّر بّ .  إنّّ  امّر العبّاد ّّا  ؤ ّّ هم و ّنفعهم أوصد ّ بّ    ق

 .وهو اآلمر الق مي"  ،و قّرهبم إل  
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ن  العظّّّّة وا اقتّّّ ار، أمّّّر احلّّّّ  جّّّّ  جاللّّّ  أهّّّو ّ تعّّّاىل شّّّ"  .106
األنب ّّاء واألول ّّاء   عّّا بّّرّي شّّتر الوجّّود اانسّّااّ مّّن فّّرا  اآلداب 

أنفسّّهم ود عّّة مّّن عنّّ  ّ، وامعّّار ، ل ظهّّر مّّنهم مّّا خّّت    ذوا  
ار، ومّّا تكّلّّّوا بّّ  فامشّّاه  أّ  لكّّّ  شّّتر مّّرا، ومّّا  ا مّّر لّّ   ل ّّ  للّنّّ

وعّلّوه كا  حلفظ مراتع العا  اانساّا ومقامات .   و  لنفس متّسكت 
   ّّّّوع ّ أصّّّّول ّ و  تننّّّّر  عّّّّن سّّّّنن احلّّّّّ .  األمانّّّّة والّ  نّّّّة 

سّّ رة الوجّّود، وأعظّّم مّّن ذلّّر كّلّّ ، بعّّ  والّصّّ و والّصّّفاء هّّي أمّّار 
توح   الباري عّّت وجّّ ، رعا ّة حّّ  الوالّ  ن.  هّ ه كلّّة ذكّر    كّّ   
كتّّع ّ وسّّ رها القلّّم األعلّّد، أ  انظّّر مّّا أنتلّّ  الّّّر ن   الفرقّّا  

و احظ "، واعب وا ّ و ا تشركوا ب  ش  ا وابلوال  ن إحسان"قول  تعاىل: 
 ن مقرو  ابلّتوح  .   و  لكّ  عار  حك م  شّه  أ  ااحسا  ابلوال 

و رى، و قرأ و عر ، و عّّ  ّّا أنتلّ  ّ   كتّع القبّ ، و  هّ ا اللّّوح 
 ( 106 –)حضرت هباءهللا، رساله سؤال و جواب  ".الب  ع
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  مولّّوا التّكّّاة أمّّرن ابتّبّّاا ونددّزل و لحددد األلددوا  قولدده تعدداف: "  .107
 ".ما نّتل   الفرقا 

 
 


