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 سؤال :  از عيد اعظم.( 1
ماه دوم از اشهر بيان است . يوم اول و اتسع  1٣جواب : اول عيد عصر  

 و دوازدهم عيد اشتغال به امور حرام است.
  

 سؤال : از عيد مولود.( 2
جواب : مولود اقدس اهبی اّول فجر يوم دوم حمّرم است و يوم اول مولود  

 عند اّلّل. مبّشر است و اين دو يک يوم حمسوب شده
  

 سؤال : از آيتني.( ٣
 ِإَّنا ُکلٌّ ّلّل راضيات". -ِإَّنا ُکلٌّ ّلّل راُضون".   "للّنسآء  -جواب : "للّرجال  
  

معنّي  سؤال : اگر نفسی سفر کند و ميقات رجوع يعنی مّدت سفر را( 4
 ننمايد و مفقود اخلرب و االثر شود تکليف ضلع چيست.

سال متام  قدس را شنيده و ترک منوده ضلع يکجواب : اگر امر کتاب ا 
شخص اّّتاذ زوج  و اگر  ترّبص منايد و بعد اختيار اب اوست در معروف اي
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د و ات امر زوج او را خداوند ظاهر فرماي امر کتاب را نشنيده ضلع صرب منايد
 در اين مقام اصطبار است.مقصد از معروف 

  
َّن صالب زداأل عنا ضجيج الّذّراّيت فیَّّن ملّا مسه مبارکه "إسؤال : از آي( 5

 ".ضعف ما هلم و نقصنا عن اأُلخری
تسعه  سهم شده که جامع کسور 252٠جواب : مواريث در کتاب اهلی  

صنفی از ورّاث می  ابشد و اين عدد هفت قسمت می شود هر قسمتی به
کتاب طاء نُه شصت که عدد   رسد چنانچه در کتاب مذکور است از مجله

مشّخص  شده و معنی قوله تعالی "زدَّن ضعف  د خمصوص ذريّهمقت ميشو 
 آن بر آن افزودند عدد دو طاء ميشود و آنچه زايد شد از م" يک مثلهل ُ  ام  

علی عدد  سايرين کم می شود مثاًل َّنزل شده "و لالزواج من کتاب احلآء
شود از برای ازواج می الّتآء و الفآء" يعنی هشت شصت که عدد اتء و فاء

می شود از ازواج کم  ٩٠عدد  قّدر شده حال شصت و نصف شصت کهم
شصت  ٩الی االخر که عدد آنچه کم شد  شده و بر ذرّيه افزوده و مهچنني

 شصت اول افزوده شده. ٩می شود که بر 
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دو ابشد  سؤال : از مرياث اخ يعنی اگر برادر از طرف مادر و پدر هر( 6
  وارث است. وارث است اي از يک طرف هم که ابشد

الکتاب به او  جواب : اگر برادر از طرف اب ابشد حّق او علی ما ذکر فی 
است و بيت العدل راجع  می رسد و اگر از طرف اُّم ابشد ثلث حّق او به

 خت.دو ثلث به او و کذلک فی األُ 
  

حقوق ايشان  در ابب ارث مقّرر شده که اگر ذرّيه موجود نباشد:  سؤال( 7
هم هر گاه موجود نباشد  راجع است هر يک از ساير طبقات به بيت العدل

حقوق آهنا راجع به بيت العدل است  مثل اب و اّم و اي اخ و اخت و معّلم
 و اي قسم ديگر است.

يکن له ذرّيّه ترجع  جواب : آيه مبارکه کافی است قوله تعالی "من مات و مل 
 يکن ما دوهنا عّما حّدد فی ذرّيّة و مل حقوقهم الی بيت العدل اخل  و اّلذی له

يعنی  الثّلثان ممّا ترکه الی الّذرّيّة و الثّلث الی بيت العدل اخل" الکتاب يرجع
بيت العدل راجع است و  اگر کسی مبريد و ذرّيه نداشته ابشد حقوق ذرّيه به

نباشند دو ثلث از مرياث به ذرّيه می رسد  اگر ذرّيه ابشد و سايرين از ورّاث
بيت العدل راجع اين حکم در ُکل و بعض هر دو جاری  به و ثلث آخر
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ثلث به  يعنی هر کدام از ساير ورّاث نباشند دو ثلث به ذريّه راجع و است
 بيت عدل.

 
 سؤال : از نصاب حقوق اّلّل. ( 8
بلوغ  مثقال از ذهب است يعنی بعد از 1٩جواب : نصاب حقوق اّلّل  

بعد از بلوغ آن به  د و اّما ساير اموالنقود به اين مقدار حقوق تعّلق می گري 
مرتبه تعّلق می گريد مثاًل شخصی  اين مقام قيمًة ال عددًا و حقوق اّلّل يک

را و حقوق آن را ادا منود بر آن مال ديگر  مالک شد هزار مثقال از ذهب
 منی گريد مگر بر آنچه به جتارات و معامالت و غري مها بر آن حّق اّلّل تعّلق

صورت مبا  و به حّد نصاب برسد يعنی منافع حمصوله از آن در اينبيفزايد 
الی يد اخری اذاً يتعّلق به  حکم به اّلّل ابيد عمل شود ااّل اذ انتقل اصل املآل

وقت حقوق اهلی ابيد اخذ شود  نقطه اولی  احلقوق کما تعّلق اّول مرّة در آن
 را ادا منايند  ولکن در کّل شیء که مالکند ابيد حقوق اّللّ   می فرمايد از هباء

اسبابی که  ظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسکون را عفو منودمي يعنی اين
 ما حيتاج به است.
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 سؤال : حقوق اّلّل و ديون مّيت و جتهيز اسباب کدام مقّدم است.( ٩
اگر مال  جواب : جتهيز مقّدم است بعد اداء ديون بعد اخذ حقوق اّلّل و 

قلياًل و کثرياً قسمت  آنچه موجود است به مقتضای ديون معادل ديون نباشد
  شود.

  
حّج امر به  سؤال : در کتاب اقدس هنی از حلق رأس شده و در سوره( 1٠
 آن.

است حکم اهلی  جواب : مجيع مأمورند به کتاب اقدس آنچه در آن َّنزل آن
 شده. ما بني عباد و حلق رأس از قاصدين بيت عفو

  
  ر ااّيم اصطبار اقرتان واقع شود و بعد ندامت حاصلسؤال : اگر د( 11

آنکه سال را  گردد آاي ااّيم قبل از اقرتان از ااّيم اصطبار حمسوب است و اي
 اي نه. از سر گريد و آاي بعد از طالق ترّبص الزم است

و ابيد حبکم   جواب : اگر در ااّيم اصطبار الفت مبيان آيد حکم زواج اثبت 
و مبا حکم به اّلّل واقع گردد  گر ااّيم اصطبار منتهی شودکتاب عمل شود و ا 

در ااّيم اصطبار حرام است و اگر کسی  ترّبص الزم نه و اقرتان مرء اب مرئه
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مثقال ذهب به بيت العدل جزای  1٩استغفار کند و  مرتکب شود ابيد
 برساند. عمل

  
طالق  دسؤال : بعد از قرائت آيتني و اعطاء مهر اگر کره واقع شو ( 12

 بدون اصطبار جايز است اي نه.
طالق منايد  جواب : بعد از قرائت آيتني و اعطاء مهر قبل از قران اگر اراده 

 مرئه جايز نه. جايز است ااّيم اصطبار الزم نه ولکن اخذ مهر از
  

زن هر  سؤال : معّلق بودن امر تزويج به رضايت ابوين از طرف مرد و( 1٣
يکسان است اي  کافی است و در ابکره و غريهادو الزم اي از يک طرف  

 نه.
در ابکره و  جواب : تزويج معّلق است به رضايت پدر و مادر مرء و مرئه و 

 دون آن فرقی نه.
  

توّجه به   در اذکارامر به توّجه به مست قبله َّنزل  : در صالت سؤال( 14
 کدام مست ابيد کرد.
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الّرمحن فی  نزلهر حکم ما أاجواب : در صالت حکم قبله اثبت و در اذک 
 وجه اّلّل". ما ث  ينما توّلوا ف   الفرقان جاری "أ

  
 سؤال : از ذکر در مشرق االذکار فی االسحار.( 15

و  لکن در اسحار جواب : اگر چه در کتاب اهلی ذکر اسحار شده و 
هم بعد از آن  طلوع فجر و بعد از طلوع فجر الی طلوع آفتاب و دو ساعت

 قبول است.لدی اّلّل م
 

محل  سؤال : از محل جنايز که می فرمايد به قدر مسافت يک ساعت( 16
   شود آاي در بّر و حبر هر دو اين حکم جاری است اي نه.

کشتی خبار   جواب : در بّر و حبر هر دو اين حکم جاری اگر چه ساعت
ساعت است ديگر به هر  ابشد و اي ساعت سّکه حديد. مقصد مّدت يک

 شود احب و اولی است. لکن هر چه زودتر دفنحنو ابشد و 
  

 سؤال : در ابب گم شده که بعد از ايفنت چگونه معمول شود.( 17
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دهد اگر  جواب : اگر در شهر ايفت شود يک ابر منادی ندا کند و اخبار 
کند اگر صاحب آن   صاحب آن ايفت شد تسليم منايد و ااّل يک سنه صرب

و مال را تسليم کند و اگر يک  ه اخذايفت شد آنچه مصروف منادی منود
نشد در آن تصّرف منايد و اگر گم شده از  سنه گذشت و صاحبش معلوم

 و اي مثل آن ابشد پس از ايفنت يک روز صرب کند اگر مصروف منادی کمرت
روز صرب کند  صاحبش ايفت نشد تصّرف منايد. و اگر در صحرا ايفته سه

 اگر صاحبش معلوم نشد تصّرف منايد.
  

بدن را  سؤال : در ابب وضو اگر شخصی مثاًل به محّام رود و متام( 18
 بشويد ابز وضو ابيد گرفت اي نه.

 جواب : در هر حال ابيد حکم وضو را جمری دارد.
  

او  سؤال : اگر شخصی در خيال جالی وطن ابشد ابلفرض و اهل( 1٩
ات يک  کشد  راضی نشود و منجر به طالق گردد و ااّيم تدارک سفر طول

يوم مفارقت ابيد حساب  سنه آاي از ااّيم اصطبار حمسوب است و اي آنکه از
 شود و يک سنه صرب منايد.
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مسافرت به  جواب : اصل حساب از يوم مفارقت است ولکن اگر قبل از 
نگردد طالق واقع و ااّل از  يک سال مفارقت منايند و عرف حمّبت متضوّع

ی يک سنه به شروطی که  در کتاب انقضا يوم مسافرت حساب منايد ات
 اقدس َّنزل شده.

  
 سؤال : از بلوغ در تکاليف شرعّيه.( 2٠

يکسان  جواب : بلوغ در سال اپنزده است نساء و رجال در اين مقام 
 است.

  
املقام االمن  سؤال : از آيه مبارکه "فی االسفار اذا نزلتم و اسرتحتم( 21

 .واحدة" مکان کّل صلوة سجدة
مواقع َّن امن  اين سجده قضای منازی است که در اثنای حرکت و جواب : 

مسرتيح ابشد ابيد مهان مناز   فوت شده و اگر در وقت منازی در جای امن
حکم که در قضا َّنزل در سفر و حضر هر  موقوت را به جای آورد و اين

 دو يکسان است.
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 سؤال : از تعيني سفر.( 22
مسافر در  رار ساعت مصنوع و اگرجواب : تعيني سفر نه ساعت از ق 

بيان ابيد صائم شود و  جائی توّقف کند و معنّي ابشد توّقف او ات يک شهر
نيست و اگر در بني شهر صوم وارد  اگر اقّل از يک شهر ابشد صوم بر او

بيانی در آن جا توّقف می منايد ابيد سه روز  شود به جائی که يک شهر
ااّيم صوم را صائم شود و اگر به وطن خود از آن ما بقی  افطار کند و بعد

صائم  که دائم االقامه در آن جا بوده است ابيد مهان يوم اول ورود  رسد
 شود.

  
 سؤال : از جزای زانی و زانيه.( 2٣

الی آخر دو  مثقال ٣6مثقال اثلث  18مثقال اثنی  ٩جواب : دفعه اولی  
 در بيان َّنزل شده.چنانچه  مقدار جزای سابق و مثقال نوزده خنود است

  
 سؤال : از صيد.( 24
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در آن داخل  جواب : قوله تعالی " اذا ارسلتم اجلوارح اخل " اقسام ديگر هم 
که به آن صيد می کنند   است چون تفنگ و تري و غريمها از هر نوع آالت

 به آن مرده ابشد حرام است. ولکن اگر اب دام صيد شود و ات وصول
  

 سؤال : از حّج.( 25
است که  جواب : حّج يکی از دو بيت واجب ديگر بسته به ميل شخصی 

 عزميت حّج منوده.
  

 سؤال : از مهر.( 26
 نقره است. مثقال 1٩جواب : در مهر اقتناع به درجه اولی مقصود از آن  
  

 سؤال : از آيه مبارکه "و ان ااتها خرب املوت اخل".( 27
 است. ماه ٩جواب : مراد از لبث اشهر معدودات  
  

 سؤال : جمّدد از سهم مرياث معّلم  استفسار شده بود.( 28
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دو ثلث  جواب : اگر معّلم مرده ابشد ثلث سهم او به بيت العدل راجع و 
 ديگر به ذرّيه مّيت نه معّلم.

 
 سؤال : جمّدد از حّج استفسار شده بود.( 2٩

طه در نق جواب : حّج بيت که بر رجال است بيت اعظم در بغداد و بيت 
است هر کدام نزديکرت به  شرياز مقصود است هر يک را که حّج منايند کافی

 منايند. هر بلد است اهل آن بلد آن را حجّ 
  

 سؤال : از آيه "من اّّتذ بکراً خلدمته ال أبس".( ٣٠
را اجرت  جواب : حمض از برای خدمت است چنانکه صغار و کبار ديگر 

زوج اختيار کند  وقت که خواهدمی دهند برای خدمت و آن بکر هر 
و زايده بر دو زوجه هم حرام  اختيار اب نفس اوست چه که خريدن اماء حرام

 است.
  

 ثلث". سؤال : از آيه مبارکه "قد هناکم اّلّل عّما عملتم بعد طلقات( ٣1
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منوده بعد بر  جواب : مقصود حکم قبل است که ابيد ديگری آن را تزويج 
 َّنزل. اقدس هنی از اين عملاو حالل شود در کتاب 

  
 سؤال : از ارتفاع بيتني در مقامني و مقامات مستقّر عرش.( ٣2

ديگر به  جواب : مقصود از بيتني بيت اعظم و بيت نقطه است و مقامات 
شده مرتفع منايند اي يک  اختيار اهل آن بلد است هر بيتی را که حمّل استقرار

   بيت را اختيار کنند.
 

 جمّدد از ارث معّلم استفسار شده بود.سؤال : ( ٣٣
معّلم  جواب : اگر معّلم از غري اهل هباء است ابدًا ارث منی برد و اگر 

وفات منوده ابشد  متعّدد ابشد ميانشان ابلّسويّه قسمت می شود و اگر معّلم
به اوالد صاحب مال و يک  به اوالد او ارث منی رسد بلکه دو ثلث ارث

 .ثلث به بيت عدل راجع
  

 ؤال : از بيت مسکون که خمصوص اوالد ذکور است.س( ٣4
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مقصود  جواب : اگر بيت مسکون متعّدد ابشد اعلی و اشرف آن بيوت 
قسمت شود و هر  است و مابقی مثل ساير اموال است که ابيد بني کل

است حکمش حکم معدوم  يک از طبقات ورّاث که خارج از دين اهلی
 است وارث منی برد.

  
 ال : در ابب نوروز.سؤ ( ٣5

است اگر چه  جواب : هر روز که مشس حتويل حبمل شود مهان يوم عيد 
 يک دقيقه به غروب مانده ابشد.

 
 سؤال : اگر عيد مولود و اي مبعث در صيام واقع شود حکمش( ٣6

 چيست.
صوم در  جواب : اگر عيد مولود و اي مبعث در ااّيم  صيام واقع شود حکم 

 .آن يوم مرتفع است
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خمصوصه  سؤال : در احکام اهلّيه در ابب ارث، دار مسکونه و البسه( ٣7
اين حکم در مال اب  اند بيان شود کهرا از برای ذکران ذرّيه مقّرر فرموده
 جاری است. است و اي در مال اّم هم مهني حکم

ساير اشياء  جواب : البسه مستعمله اّم ما بني بنات ابلّسويّه قسمت شود و 
قسمت می برند به قسمی   ک و حلی و البسه غري مستعمله کل از آناز مل

صورت عدم وجود بنت مجيع مال کما  که در کتاب اقدس َّنزل شده و در
 قسمت شود. نزل فی الّرجال ابيد

  
رضا و  سؤال : در ابب طالق که ابيد صرب شود يک سنه اگر رائحه( ٣8

 حکم آن. تميل بوزد از يک طرف و طرف ديگر نوزد چگونه اس
هر دو طرف  جواب : حکم به رضايت طرفني در کتاب اقدس َّنزل اگر از 

 رضايت نباشد اتّفاق واقع نه.
  

 سؤال : در مهر ورقات هر گاه نقد و دفعة واحده نباشد به عنوان( ٣٩
ضلع رد  قبض جملس رد شود و دست به دست شود و بعد از امکان به

 منايد چگونه است.
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 ين فقره از مصدر امر صادر.جواب : اذن به ا 
  

  سؤال : در مّدت اصطبار هر گاه متضوّع شود رائحه حّب و ابز( 4٠
حالت   کراهت حاصل شود و در ظرف سنه گاه کراهت و گاه ميل و در

 است اي نه. کراهت سنه به آخر رسد  در اين صورت افرتاق حاصل
بتدای سنه ا جواب : در هر حال هر وقت کراهت واقع شود از يوم وقوع 

 اصطبار است و ابيد سنه به آخر رسد.
  

دون " سؤال : دار مسکونه و البسه خمصوصه خمصوص ذرّيه ذکور است( 41
 چيست. االَّنث و الورّاث" هر گاه ذرّيه ذکور نباشد تکليف

الی بيت  جواب : قوله تعالی "من مات و مل يکن له ذرّيّة ترجع حقوقهم 
خمصوصه به بيت العدل  که دار مسکونه و البسهالعدل". نظر به اين آيه مبار 

 راجع است.
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مرتوکات  سؤال : در کتاب اقدس حقوق اّلّل َّنزل.  آاي بيت مسکون و( 42
ميشود اي نوع ديگر  آن و ماحيتاج جزو اموالی است که حقوق بر آن اثبت

 است.
اسباب بيت و  جواب : در احکام فارسّيه می فرمايد "در اين ظهور اعظم 
 ماحيتاج به است". يت مسکون را عفو منودمي يعنی اسبابی کهب
  

 سؤال : در ابب َّنمزد کردن بنت قبل از بلوغ .( 4٣
قبل از  روز ججواب : حرمت آن از مصدر امر َّنزل و بيش از نود و پن 

    نکاح ذکر وصلت حرام است.
 

ادا  سؤال : اگر ابلفرض اموال شخصی صد تومان ابشد و حقوق را( 44
شود ابز به  منوده بعد در جتارت نقصان واقع شود و نصف اين مبلغ تلف

 جتارت به نصاب رسد حقوق ابيد داد اي نه.
 جواب : در اين صورت حقوق بر آن تعّلق منيگريد. 
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دفعه  سؤال : اگر مبلغ معهود به کّلی بعد از اداء حقوق تلف شود و( 45
 اثنی ابيد داد اي نه. حقوقديگر از کسب و جتارت مهني مبلغ حاصل شود 

 جواب : در اين صورت هم حقوق اثبت نه. 
 

است اي  : از آيه مبارکه " کتب عليکم الّنکاح" اين حکم واجب سؤال( 46
 نه.

 جواب : واجب نه. 
 

کرد   ابکره را نکاح کرد و مهريّه را هم تسليم یسؤال : اگر شخص( 47
مهريّه بر می گردد اي  صروف وهنگام اقرتان معلوم شد که ابکره نيست آاي م

فساد شرط سبب فساد مشروط  نه و اگر به شرط ابکره بودن نکاح شد آاي
 ميشود اي نه.

شرط عّلت  جواب : در اين صورت مصروف و مهريّه بر می گردد و فساد 
عفو شامل شود عند اّلّل  فساد مشروط است ولکن اگر در اين مقام سرت و

 سبب اجر عظيم است.
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 ؤال : "رقم عليکم الّضيافة" واجب است اي نه.س( 48
 جواب : واجب نه. 
  

 سؤال : از حّد زَّن و لواط و سارق و مقادير آن.( 4٩
 جواب : تعيني مقادير حد به بيت العدل راجع است. 
  

 سؤال : از حّلّيت و حرمت نکاح اقارب.( 5٠
 جواب : اين امور هم به امنای بيت العدل راجع است. 
  

بسم اّلّل  ؤال : در ابب وضو "من مل جيد املآء يذکر مخس مرّاتس( 51
خواندن ذکر جايز  االطهر االطهر" در شّدت سرما و اي جراحت يد و وجه

 است اي نه.
وجه و مانع  جواب : در شّدت سرما به آب گرم و در وجود جراحت يد و 

وضو ذکر معهود را بدل  آخر از قبيل اوجاع که استعمال آب مضّر ابشد
 تالوت منايد.
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 اي نه. سؤال : ذکر که در عوض صالت آايت َّنزل شده واجب است( 52
 جواب : واجب نه. 
  

اّمی  سؤال : در ابب ارث مع وجود اخ و اخت ابی و اّمی اخ و اخت( 5٣
 هم سهم می برند اي نه.

 جواب : سهم منی برند. 
  

اولئک  :  قوله تعالی "اّن اّلذی مات فی ااّيم والده و له ذرّيّة سؤال( 54
 حکمش چيست. يرثون ما البيهم". اگر دخرت در ااّيم پدر فوت شود

 شود.جواب : مرياث او به حکم کتاب به هفت سهم منقسم می 
  

 سؤال : اگر مّيت زن ابشد سهم زوجه به که راجع.( 55
 جواب : سهم زوجه به زوج راجع. 
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اين  سؤال : در ابب کفن مّيت به پنج ثوب امر شده آاي مقصود از( 56
مراد سراتسری  پنج پنج اپرچه است که در قبل معمول می شد و اي آنکه

 جوف هم است.
 جواب : مقصود پنج اپرچه است. 

 
 سؤال : آايت ُمنزله بعضی اب هم فرق دارد.( 57

مطابقه و  رت اولّيه من دونجواب : بسياری از الواح َّنزل شد و مهان صو  
معرضني را جمال  مقابله ابطراف رفته لذا حسب االمر به مالحظه آنکه

شد و قواعد قوم در آن اجرا   اعرتاض مناند مکّرر در ساحت اقدس قرائت
قاعده جديده به حسب بيان حضرت  گشت و حکمت ديگر چون در

ذا به جهت قواعد بسيار وسيع مالحظه شد ل مبّشر روح ما سواه فداه
 َّنزل شد آنچه اب اکثر مطابق است . سهولت و اختصار

 
املقام االمن  سؤال : از آيه مبارکه "و فی االسفار اذا نزلتم و اسرتحتم( 58

که به عّلت عدم امنيت   مکان کّل صلوة سجدة واحدة" قضای منازی است
 ساقط است و سجده جبای آن است. فوت شده اي به کّلی در سفر صالت
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مکان  اب : اگر وقت صالت برسد و امنيت نباشد بعد از وصول بهجو  
منايد و بعد از  امن هر قدر فوت شده به جای هر يک يک ابر سجده

را قرائت منايد.  در سفر  سجده اخريه بر هيکل توحيد نشسته ذکر معهود
 اگر موقع امن ابشد صالت ساقط نه.

  
صالت  ت صالت ابشدسؤال : پس از نزول و اسرتاحت هر گاه وق( 5٩

 معنّي است و اي ابيد در عوض صالت سجده منايد.
 جواب : جز در مواقع َّنامن ترک صالت جايز نه. 
  

از  سؤال : هر گاه سجده صلوات فائته متعّدد ابشد تعّدد ذکر بعد( 6٠
 سجده الزم است اي نه.

تعّدد  جواب : بعد از سجده اخريه خواندن ذکر معهود کافی است به 
 ه تعّدد ذکر الزم نه.سجد

  
است  : در حضر اگر صالت فوت شود عوض فائته سجده الزم سؤال( 61

 اي نه.
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در سفر  جواب : در جواب سؤاالت قبل مرقوم اين حکم که در قضا َّنزل 
 و حضر هر دو يکسان است.

  
 : هر گاه الجل امر آخر وضو گرفته ابشد و وقت صالت سؤال( 62

 ی است و اي جتديد الزم.مصادف شود مهان وضو کاف
 جواب : مهان وضو کافی است جتديد آن الزم نه. 
  

بکور و  رکعت َّنزل که در زوال و٩: در کتاب اقدس صالت   سؤال( 6٣
 آمده. اصيل معمول رود و اين لوح صالت خمالف آن بنظر

نظر به  جواب : آنچه در کتاب اقدس َّنزل صالت ديگر است ولکن 
مجله آن صالت  ض احکام کتاب اقدس که ازحکمت در سنني قبل بع

مبارکه به جهت حفظ و ابقای  است در ورقه اخری مرقوم و آن ورقه مع آاثر
 بود و بعد اين صلوات ثالث َّنزل. آن به جهتی از جهات ارسال شده

  
 سؤال : در تعيني وقت اّتکال به ساعت جايز است اي نه.( 64

 جواب : اّتکال به ساعت جايز است. 
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اي  سؤال : در ورقه صالت سه صالت َّنزل آاي هر سه واجب است( 65
 نه.

رود کافی  جواب : عمل يکی از اين صلوات ثالث واجب هر کدام معمول 
 است.

  
از برای  سؤال : وضوی ابمداد در زوال جمری است و کذا وضوی زوال( 66

 اصيل اي نه.
 شود. ديدجواب : وضو مربوط به مناز است در هر صالت ابيد جت 
  

اّلّل چنني  سؤال : در صالت مبسوط که فرمايش رفته ابيستد مقباًل الی( 67
 می منايد که قبله الزم نباشد چنني است اي نه.

 جواب : مقصود قبله است. 
  

 سؤال : از آيه مبارکه "اتلوا آايت اّلّل فی کّل صباح و مسآء".( 68
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اعظم ميل و  است.  شرطجواب : مقصود مجيع ما نزل من ملکوت البيان  
يک آيه و اي يک کلمه به  حمّبت نفوس مقّدسه است به تالوت آايت.  اگر

 از قرائت کتب متعّدده. روح و رحيان  تالوت شود هبرت است
  

چيزی  سؤال : آاي شخص می تواند در کتاب وصّيت از اموال خود( 6٩
ه غري اداء شود ب قرار بدهد که بعد از وفات او در امورات خرييّه صرف

کفن و دفن و محل نعش حّقی   حقوق اّلّل و حقوق َّنس اي آنکه جز خمارج
 اّلّل به ورّاث مريسد. ندارد و ما بقی اموال کما فرض

اهلی موّفق شود  جواب : انسان در مال خود خمتار است اگر بر اداء حقوق 
ار و در کتاب وصّيت بنويسد و اقر  و مهچنني حّق الّناس بر او نباشد آنچه

ن يفعل فيما مّلکه اّلّل  ذن اّلّل له أببوده و هست. قد أ اعرتاف منايد مقبول
 يشآء. کيف

  
است  سؤال : وضع خامت که در کتاب اقدس َّنزل شده خمصوص  کبار( 7٠

 اي صغار هم داخلند.
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خمصوص کبار  جواب : خمصوص کبار است و مهچنني صالت مّيت آن هم 
 است.

  
جايز  ر عالء اگر نفسی خواسته ابشد صائم شودسؤال : در غري شه( 71

جمری و ممضی است  است اي نه و اگر نذر و عهد کرده ابشد که صائم شود
 اي نه.

نفسی عهد  جواب : حکم صوم از مهان قرار است که َّنزل شده ولکن اگر 
دون آن أبسی نبوده و  منايد که ّلّل صائم شود به جهت قضاء حاجات و

که عهد و نذر در اموری که   جالله دوست داشته نيست ولکن حّق جلّ 
 شود. منفعت آن به عباد اّلّل می رسد واقع

  
صورت  سؤال : جمّدد سؤال شده دار مسکونه و البسه خمصوصه در( 72

مثل ساير اموال  عدم وجود ذکران از ذرّيه راجع به بيت العدل است اي
 تقسيم می شود.

ثلث الی  ه به اَّنث از ذرّيه راجع وجواب : دو ثلث خانه و البسه خمصوص 
 بيت العدل اّلذی جعله اّلّل خمزن االّمة.
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 سؤال : هر گاه زمان اصطبار منقضی  شود و زوج از طالق دادن( 7٣

  امتناع منايد تکليف ضلع چيست.
انتها شهود  جواب : بعد از انقضای مّدت طالق حاصل ولکن در ابتدا و 

  هند.الزم که عند احلاجة گواهی د
  

 سؤال : از حّد هرم.( 74
 سبعني. جواب : نزد اعراب اقصی الکرب و نزد اهل هباء جتاوز از 
  

 سؤال : از حّد صوم مسافر پياده.( 75
 جايز. جواب : حّد آن دو ساعت مقّرر شده اگر بيشرت شود افطار 
  

 : از صوم نفوسی که در شهر صيام به اشغال شاّقه مشغولند. سؤال( 76
و سرت  ب : صيام نفوس مذکوره عفو شده ولکن در آن ااّيم قناعتجوا 

 الجل احرتام حکم اّلّل و مقام صوم اولی و احّب.
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است  مرتبه اسم اعظم جايز٩5سؤال : اب وضوی صالت تالوت ذکر  ( 77
 اي نه.

 جواب : جتديد وضو الزم نه. 
  

هرگاه  ريدسؤال : در ابب البسه و حلی که شخص از برای ضلع می گ( 78
 است بضلع. متوّفی شود ما بني ورّاث قسمت می شود اي خمصوص

راجع به زوج  جواب : غري از البسه مستعمله هر چه ابشد از حلی و غريه 
 خبشيده شده. است مگر آنچه به اثبات معلوم شود به زوجه

  
عدلني می  سؤال : از حّد عدالت در مقامی که اثبات امر به شهادت( 7٩

 شود.
عباد اّلّل از  واب : حّد عدالت نيکوئی صيت است بني عباد و شهادتج 

 هر حزبی لدی العرش مقبول.
  

ابشد  سؤال : هر گاه شخص متوّفی حقوق اّلّل اي حّق الّناس بر ذّمه او( 8٠
ابيد ادا شود اي  از بيت مسکون و البسه خمصوصه و ساير اموال ابلّنسبه
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ديون ابيد از ساير اموال داده  ت وآنکه بيت و البسه خمصوص ذکران اس
 به ديون چگونه معمول شود. شود و هر گاه ساير ترکه وفا نکند

نکند از  جواب : ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا 
 بيت مسکون و البسه خمصوصه ادا شود.

  
 سؤال : صالت اثلث را نشسته ابيد به جا آورد اي ايستاده.( 81

 : القيام مع اخلضوع اولی و احب. جواب 
  

انسان  سؤال : صالت اولی را که می فرمايد هر هنگام و هر وقت که( 82
آورد در شب و روزی  در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده منايد به عمل

 است. يک ابر اي ازمنه ديگر حکمش چگونه
 مر.لسان اال جواب : در شب و روزی يک ابر کافی است هذا ما نطق به 
  

 سؤال : از تعيني بکور و زوال و اصيل.( 8٣
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صبح الی  جواب : حني اشراق الّشمس و الّزوال و الغروب و مهلت صالت 
ساعتني االمر بيد اّلّل  زوال و من الّزوال الی الغروب و من الغروب الی

 صاحب االمسني.
  

 سؤال : قران اب مشرکني جايز است اي نه.( 84
علی عرش  ر دو جايز هذا ما حکم به اّلّل اذ استویجواب : اخذ و عطا ه 

 الفضل و الکرم.
  

به قبله  سؤال : از وقت مناز مّيت قبل از دفن و اي بعد از آن و توّجه( 85
 الزم است اي نه.

 وجه اّلّل". "اينما توّلوا فثمّ  ةجواب : اداء صالت قبل از دفن و اّما القبل 
  

و  از است يکی شهادت حني زوالسؤال : در زوال که وقت دو من( 86
اينهم دو وضو  يکی مناز ديگر که در زوال و بکور و آصال ابيد کرده شود

 وضو کافی است. الزم دارد و اي آنکه در اين مورد خمصوص يک
 جواب : جتديد الزم نه. 
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است اي  سؤال : در مهر اهل قری که فّضه تعيني شده به اعتبار زوج( 87

و ديگری از قری  و در صورت اختالف که يکی شهریزوجه و اي هر دو 
 ابشد چه ابيد کرد.

اگر از  جواب : مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن است  ذهب و 
 اهل قری است فّضه.

  
 سؤال : ميزان شهری و دهاتی به چه حد است.  هر گاه شهری( 88

ن منايد توطّ  هجرت به ده منايد و اي دهاتی هجرت به شهر کند و قصد
 است اي نه. حکمش چگونه است.  و کذلک حمّل توّلد ميزان

رفتار  جواب : ميزان توّطن است هر جا وطن منايد مطابق حکم کتاب 
 شود.

  
نوزده  سؤال : در الواح اهلّيه َّنزل شده هر گاه کسی مالک شود معادل( 8٩

نوزده چه قدر از  مثقال ذهب را ابيد حق اّلّل را از آن ادا منايد.  بيان شود
 داده شود.
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منايند معلوم  جواب : حکم اّلّل در صد نوزده معنّي شده از آن قرار حساب 
 می شود بر نوزده چه مقدار تعّلق ميگريد.

  
برسد اي بر  سؤال : هر گاه مال از نوزده جتاوز منايد ابيد به نوزده ديگر( ٩٠

 زايده هم تعّلق می گريد.
نوزده ديگر  زايد حقوق تعّلق منی گريد ااّل بهجواب : هر چه بر نوزده بيف 

 برسد.
  

 سؤال : از ماء بکر و حّد مستعمل آن.( ٩1
دست و رو  جواب : آب قليل مثل يک کأس اي دو مقابل اي سه مقابل آن 

ُکر برسد از تغسيل يک   در آن شسنت از مستعمل مذکور ولکن اگر به حدّ 
عمال آن أبسی نبوده و نيست و اگر است وجه اي دو وجه تغيري منی منايد و در

او ظاهر شود يعنی فی اجلمله لون آب تغيري منايد  يکی از اوصاف ثالثه در
 حمسوب است. از مستعمل
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تعيني شده.  15سؤال : حّد بلوغ شرعی در رساله مسائل فارسّيه سنه ( ٩2
  آن جايز. آاي زواج نيز مشروط به بلوغ است اي قبل از

رضايت و  اب اهلی رضايت طرفني َّنزل و قبل از بلوغجواب : چون در کت
مشروط و قبل از آن جايز  عدم آن معلوم نه در اين صورت زواج نيز به بلوغ

 نه.
  

 سؤال : از صوم و صالت مريض.( ٩٣
مقامی است  جواب : به راستی می گومي از برای صوم و صالت عند اّللّ  

تکّسر عمل به آن جايز  لکن در حني صّحت فضلش موجود و عند عظيم و
 قبل و بعد.  طوبی للّسامعني و نه.  اين است حکم حّق جّل جالله از

 احلمد ّلّل منزل االايت و مظهر البّينات. الّسامعات و العاملني و العامالت
  

 سؤال : از مساجد و صوامع و هياکل.( ٩4
ه بنا شد جواب : آنچه از مساجد و صوامع و هياکل که خمصوص ذکر حقّ  

و اّلذی جتاوز انّه  ذکر غري دون او در آهنا جايز نه.  اين است از حدود اهلی
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چه که عمل او ّلّل بوده و به  من املعتدين.  بر ابنی أبسی نبوده و نيست
 اجر خود رسيده و خواهد رسيد.

  
 سؤال : اسباب دکان که به جهت کسب و شغل الزم است  ابيد( ٩5

 د  اي آنکه حکم اسباب بيت را دارد.حقوق اّلّل از آهنا داده شو 
 جواب : حکم ااثث بيت بر آن جاری. 
  

حفظاً  سؤال : در ابره تعويض و تبديل اماَّنت از جنس به نقد و غريه( ٩6
 عن الّتضييع.

نوشتند در  جواب : اينکه در ابره اماَّنت و تعويض آن حفظًا عن الّتضييع 
برساند اّن رّبک هو املبنّي  رااين صورت تعويض جايز تعويضی که معادل آن 

 العليم و االمر القدمي.
  

 سؤال : در تغسيل رجل شتا و صيف.( ٩7
استعمال  جواب : يک حکم  دارد در هر دو آب فاتر ارجح است و در 

 آب ابرد هم أبسی نه.
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 و ديگر سؤال از طالق منوده.( ٩8

ابب کلمه  جواب : چون حّق جّل جالله طالق را دوست نداشته در اين 
واحده ابيد دو نفس  ای َّنزل نشده ولکن از اول فصل الی انتهای سنه

انتها رجوع نشد طالق اثبت.   مطّلع ابشند او ازيد و هم شهداء. اگر در
جانب امنای بيت العدل است در دفرت ثبت  ابيد حاکم شرعی بلد که از

 االلباب . اين فقره الزم است لئاّل حيزن به افئدة اولی منايد.  مالحظه
  

 سؤال : در ابره مشورت.( ٩٩
جديده ضّم  جواب : اگر در نفوس جمتمعه اولی اختالف حاصل نفوس

اقل اي اکثر از آن انتخاب منائيد  منائيد و بعد حبکم قرعه به عدد اسم اعظم اي
هو املطاع و اگر هم اختالف شد زّين  االثنني  و جمّدد مشورت ما ظهر منه

 ه يهدی من يشآء الی سوآء الّصراط.قوی انّ اال ابلّثالث و خذ
 

 سؤال : از ارث.( 1٠٠



 ملحقايت كتاب اقدس  –حضرت هباءهللا  –رساله سؤال و جواب 

www.oceanoflights.org 

امر فرموده  جواب : در ابب ارث آنچه نقطه اولی روح ما سواه فداه به آن
موجودند قّسموا بينهم امواهلم و  اند مهان حمبوب است.  آنچه از اولو القسمة

يشآء.   اقدس عرض شود. االمر بيده حيکم کيف ما دون آن ابيد به ساحت
 مقام در ارض سّر حکمی َّنزل و قسمت نفوس مفقوده موقّتًا به در اين

حکم آن ظاهر  ورّاث موجوده راجع الی ان حيّقق بيت العدل.  بعد از حتّقق
سنة الّتی فيها هاجر مجال  لکن املهاجرين اّلذين هاجروا فی خواهد شد و

 عليهم.هذا من فضل اّلّل  القدم مرياثهم يرجع الی ورّاثهم .
  

 سؤال : از حکم دفينه.( 1٠1
و دو  جواب : اگر دفينه ايفت شود يک ثلث حّق نفسی است که ايفته

صرف منايند و اين بعد  ثلث ديگر را رجال بيت عدل در مصاحل عموم عباد
د و داير راجع به نفوس امينه در هر بل از حتّقق بيت عدل است و قبل از آن

 م اخلبري.العلي مرانّه هلو احلاکم اآل
  

 سؤال : از حقوق ملکی که منفعت از آن عايد منی شود.( 1٠2
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نفعی از آن  جواب : حکم اّلّل آنکه ملکی که انتفاع آن مقطوع است يعنی 
 هلو احلاکم الکرمي. حاصل منی شود حقوق بر آن تعّلق منی گريد و انّه

  
االاّيم  يالی وو البلدان الّتی طالت فيها اللّ : از آيه مبارکه " سؤال( 1٠٣

 فليصّلوا ابلّساعات اخل".
ساعات قليله   جواب : مقصود بالد بعيده بوده، اين اقاليم طول و غري آن 

 و اين خارج از حکم است.
  

ابيه   َّّن کتبنا لکّل ابن خدمةااب بديع اين آيه مبارکه َّنزل  "إدر لوح  (1٠4
 کذلک قّدرَّن االمر فی الکتاب".

  
متوّجه و  لواح َّنزل  قوله تعالی "اي حمّمد وجه قدم به تودر لوحی از ا (1٠5

تربيت اوالد.  اگر والد  ترا ذکر می منايد و حزب اّلّل را وصّيت می فرمايد به
در کتاب اقدس َّنزل شده غفلت  در اين امر اعظم که از قلم مالک قدم

و لدی اّلّل از مقّصرين حمسوب طوبی از برای  منايد حق پدری ساقط شود
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أيمر  وصاايی اهلی را در قلب ثبت منايد و به او متمّسک شود انّه نفسی که
 القدمي". مرو ينفعهم و يقّرهبم اليه و هو اآلالعباد مبا يؤيّدهم 

  
نزد حّق  مجيع انبيا و اوليا ازتعالی شأنه العظمة و االقتدار   اّللّ  هو (1٠6

از فرات آداب و داَّنئی  اند که اشجار وجود انسانی راجّل جالله مأمور بوده
آنچه که در ايشان به نفس ايشان من عند  سقايه منايند ات از کل ظاهر شود

شده.  هر درختی را مثری مشهود چنانچه مشاهده می  اّلّل وديعه گذاشته
تعليم  اند وشجر بی مثر اليق َّنر است و مقصود از آنچه فرموده شود.
از برای نفسی که  انی بوده  طوبیاند حفظ مراتب و مقامات عامل انسداده

قانون حقيقی احنراف جنست.   در يوم اهلی به اصول اّلّل متّسک جست و از
داينت و صدق و صفا و اعظم از کل بعد از  امثار سدره وجود امانت و

 ابری جّل و عّز مراعات حقوق والدين است.  در مجيع کتب توحيد حضرت
الّرمحن فی  مسطور ان انظر ما انزله اهلی اين فقره مذکور و از قلم اعلی

شيئًا و ابلوالدين احساَّن"  الفرقان قوله تعالی  "و اعبدوا اّلّل و ال تشرکوا به
اب توحيد مقرتن فرموده طوبی لکّل عارف  مالحظه منائيد احسان به والدين را
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و يقرء و يعرف و يعمل مبا انزله اّلّل فی کتب القبل و فی  حکيم يشهد و يری
 الّلوح البديع. هذا

  
منودمي  کما  در لوحی از الواح َّنزل قوله تعالی "و درابره زکات هم امر (1٠7

 نزل فی الفرقان عمل منايند".
 

 


