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 أ 

 

 مهمقدّ

 

يهودی، مسيحی، اسالم، بابی و بهايی الهی در اديان  ی تغيير و تحوّل احکام و نصايحچگونگ درباره ای که پيش رو داريد   مجموعه

بوده هدايت مردم سمت خداپرستی ، هدف ظهور اين ادياندارای احکام و شرايع محدودی بودند و  يهودی و مسيحی ديانت .باشد می

شده است. تمامی مطالب اين مجموعه مستند بوده و  کمتر از آنها صحبت اين مجموعه به همين علّت در برخی از موضوعات است،

عالوه بر احکام اصلی هر دين، نصايح  کتاباز منابع معتبری جمع آوری شده که از کتب اصلی و مربوط به اديان الهی است. اين 

انسانی نازل شده دارا الهی نيز که نه به صورت حکم بلکه به صورت راهی برای حصول حُسنِ خاتمه در اديان الهی برای جميع عالم 

 .باشد می

ها واجب شده هستند که مستقيماً عمل به آن يک دسته مواردی .دسته تقسيم کرد چهاربه  توان میاحکام الهی را اَوامر و نَواهی در 

اقدس  در کتاب حضرت بهاءاهللآن شخص در نظر گرفته شده است.  مجازات مشخّصی برای ،است و در صورت عمل نکردن به آن

. دسته ديگر احکامی هستند که واجب نيستند امّا عمل به (همانا نوشته شد بر شما نماز) "لوةم الصَّيکُلَعَ بَتِد کُقَ" فرمايند می( 6بند )

 قِشرِلی مَاِ هَجَّوَن تَمَطوبی لِ" فرمايند می( 115)بند در کتاب اقدس حضرت بهاءاهلل توصيه و تأکيد شده است، برای مثال  آنها

. دسته ديگر مواردی هستند که مستقيماً حرام شده اند و انجام (خوشا به حال کسی که به مشرق االذکار توجه کند و برود) "ارِذکاالَ

همانا قتل ) "قَد حُرِّمَ عَلَيکُم القَتلُ وَ الزِّنا" فرمايند می( 19مشخّصی در بر دارد. حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند مجازات  آنهادادن 

برای مثال  ،استتوصيه شده  آنها. دسته ديگر مواردی هستند که حرام نيستند اما نهی شده و انجام ندادن (بر شما حرام شد و زنا

مبادا اينکه شنيدن موسيقی ) "بِدَاالَ أنِن شَعَ ءُآصغاالِ مکُجَخرُن يَم اَيّاکُاِ ..." فرمايند می (51در کتاب اقدس )بند حضرت بهاءاهلل 

مبادا ) "حانِو الصُّ حافِی الصُّفِ ميکُدِاياَ سَمِنغَن تَم اَيّاکُاِ" فرمايند می (46)بند در همان کتاب  و يا (ن ادب خارج کندشما را از شأ

 .(اينکه دست هايتان را در بشقاب ها و کاسه ها فرو ببريد

 

استفاده  "انجمن بين المللی کتاب مقدّس" ترجمه کتاب مقدّس و ازتنها  ،در جمع آوری احکام و نصايح در ديانت يهودی و مسيحی

استفاده شده و برای فهم بهتر آيات عربی کتاب  "محمّد مهدی فوالدوند"فارسی  کتاب قرآن از ترجمه شده است. برای ترجمه

 استفاده شده است. "عبدالحميد اشراق خاوری"مستطاب اقدس و الواح حضرت بهاءاهلل، از تقريرات و توضيحات 

 

هنگامی  و پس از آن، رسد و در اين راه سالک شود يگانهابتدا انسان بايد به شناخت و ايمان خداوند  ،ه سعادت معنویبرای حصول ب

. انجام اعمال نيک و عمل به احکام الهی برای که در راه ايمان خدا قرار گرفت از اَوامر و نصايح او آگاه شود و به آنان عمل نمايد

 برای سالکين سبيل ايمان ... مگر رددگ نمیکسی مورد قبول حق واقع 

 

 فواد پيمانی
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کام می آورند ایپمبرانچرا   ؟ اح
 

به خالق يکتا  اثبات عشق بندگان آندليل اصلی که  وجود احکام بيان فرموده اندعلّت  درباره در زمان خود بياناتی  الهیمظاهر ظهور 

برای ابراز بايد نبايد دريافت پاداش از خدا باشد بلکه رای عمل به احکام هدف هر انسانی ب چنانچهست. توسط بندگان ا و پيروی از او

 .شود میاين موضوع بسيار است و در اين مبحث به قدر کفايت ذکر  درباره باشد. بيانات مبارکه به خداوند و بندگی  عشق

 

 دیانت یهودی

خود   جهت  ديگر نباشند. به  خدايان  حضور من  تو را به" : فرمايند میحضرت موسی در يکی از ده فرمان خود به بندگان در اين باره 

)کتاب  "مساز  است  زير زمين  در آبهای  ، يا از آنچه در زمين  پايين  ، يا از آنچه باال در آسمان  از آنچه  تمثالی  يا هيچ  تراشيده  صورت

 (]8 – 7، آيات 5زين پس، کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه، فصل [ ،8 - 7، آيات 5، سِفر تثنيه، فصل 1مقدّس، عهد عتيق، نسخه الکترونيکی

 

 دیانت مسیحی

 گمان مبريد که آمده ام تا تورات و نوشته های پيامبران را نسخ کنم،"از حضرت مسيح آمده است : در آيات عهد جديد کتاب مقدّس 

ان و زمين از ميان نرود، نقطه يا همزه ای از تورات هرگز از ميان تا آسم گويم میبلکه آمده ام تا تحققشان بخشم. زيرا آمين، به شما 

اين احکام را بشکند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملکوت  ر که يکی از کوچکترينِنخواهد رفت، تا اينکه همه به انجام رسد. پس ه

)کتاب مقدّس،  "آسمان بزرگ خوانده خواهد شد شمرده شود. امّا هر که به عمل آورد و تعليم نمايد، او در ملکوت کوچکترينآسمان 

 (]19 تا 17، آيات 5پس، کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی، فصل  زين[، 19تا  17، آيات 5، انجيل متی، فصل 2عهد جديد، نسخه الکترونيکی

 

امّا در  ،تورات نيامده استديانت مسيحی برای نسخ آيين  فرمايند میکه  شود میاين مسئله بسيار در سخنان حضرت مسيح ديده 

تورات و انبيا تا به يحيی بود و از آن "آمده است : در انجيل برخی موارد حضرت مسيح احکامی را بنا به اقتضای زمان تغيير داده اند. 

زايل شود، ليکن آسانتر است که آسمان و زمين دد. گر آن می شود و هر کس به جّد و جهد داخلِ وقت بشارت به ملکوت خدا داده می

 (17، آيه 16)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل لوقا، فصل  "از آنکه يک نقطه از تورات ساقط گردد

 

ام و در   اگر احکام مرا نگاه داريد، در محبّت من خواهيد ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته" : آمده است انجيل يوحنّا در

 (10، آيه 15هد جديد، انجيل يوحنّا، فصل )کتاب مقدّس، ع "مانم میمحبّت او 
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 شناسم میکسی که گويد او را  م،، اگر احکام او را نگاه داريشناسيم میدانيم که او را   میو از اين " : آمده استجای ديگر همچنين در 

 (4و  3، آيات 2فصل  )کتاب مقدّس، عهد جديد، اوّل يوحنّا، "و احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وی راستی نيست

 

شنيده، ديد که ايشان را جواب نيکو داد، پيش آمده، از  و يکی از کاتبان، چون مباحثه ايشان را" : آمده است چنين در انجيل مرقسو 

 احکام اين است که بشنو ای اسرائيل، خداوندی  عيسی او را جواب داد که اوّل همه ؟ احکام کدام است ی او پرسيد که اوّل همه

و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوّت خود محبّت نما، که اوّل  تخدای ما خداوند واحد اس

 (30تا  28، آيات 12)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل مرقس، فصل  "از احکام اين است

 

، همچون مرد دانايی است که عمل کند آنهابشنود و به  پس هر که اين سخنان مرا" : از حضرت مسيح آمده استدر انجيل متی 

خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران باريد و سيل ها روان شد و بادها وزيد و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زيرا بنيادش بر  خانه

خود را بر شن بنا کرد. چون باران  انهد، همچون مرد نادانی است که خسنگ بود. امّا هر که اين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکن

)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی،  "آن خانه زود آورد، ويران شد و ويرانی اش عظيم بود باريد و سيل ها روان شد و بادها وزيد و بر

 (27تا  24، آيات 7فصل 
 

 دیانت اسالم

 : فرمايند می (164 آيه ،آل عمران  در کتاب قرآن )سوره حضرت محمّد

لْحِکْمَةَ وَإِن کَانُواْ مِن قَبْلُ ٱلْکِتَابَ وَٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَکِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ عَلَى ٱلَقَدْ مَنَّ "

 "ضَالَلٍ مُّبِينٍ یلَفِ

در ميان آنان بر انگيخت که بر آنها آيات خدا را تالوت کند و نفوسشان را از  خودشانکه رسولی از  ت گذاشتخدا بر اهل ايمان منّ)

 (هر نقص و آاليش پاک گرداند و به آنها احکام شريعت و حقايق حکمت بياموزد هر چند قبال گمراهی آنان آشکار بود

 

 : فرمايند می( 4 يهآ ،ابراهيم همچنين در قرآن )سوره

 "لْحَکِيمُٱلْعَزِيزُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِی مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ وَمَا أَ"

هر که را بخواهد  و برای آنان بيان کند، و خدا هر که را بخواهد گمراه، (احکام را)هيچ پيغمبری را جز به زبان مردمش نفرستاديم، تا )

 (، و او عزيز و حکيم استنمايد هدايت می

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میاحکام آنان  و پيامبران درباره حضرت اعلی

)حضرت باب،  "اهلل و نفسی که اين آيات بر او نازل شده تکه از جانب خداوند بر کلّ ناس دو حجّت است آيا ص اين باب آنخَّلَمُ"

 (]3، باب 2زين پس، حضرت باب، بيان فارسی، واحد [ 3، باب 2، واحد 3الکترونيکیبيان فارسی، نسخه 
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 : فرمايند می و نيز

ميزان حق است الی يوم القيمة که يوم من يظهره اهلل باشد، هر کس مطابق آنچه در او است عمل نمود در جنّت است و در  ،بيان"

نفی  هر کس منحرف شود اگرچه به قدر سر جوی باشد در نار و در ظلّحروف عليين عنداهلل محشور خواهد شد و  اثبات و ظلّ

 (6، باب 2)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "محشور خواهد شد

 

 : فرمايند میعمل به احکام و اوامر الهی  دربارههمچنين 

ز از حدود اللّه و تعدّی نفسی بر نفسی تر نبوده نزد موحّدين و هيچ ناری اشدّ از تجاو اوامر اللّه اعلی ه هيچ جنّتی از نفس عمل ب"

 هِضلِن فَالحقّ و انّا کلّ مِالکلّ بِ ينَبَ القيمة يفصل يوم و اللّه، قدر خردلی باشد در نزد عالمين باللّه و آيات اوه نبوده اگر چه ب

زين پس، منتخبات آيات از آثار حضرت [ ،54ه صفح ،]بديع 134 ،مؤسسه ملّی مطبوعات امری[ از آثار حضرت نقطه اولی منتخبات آيات) "...لونسائِ

 (]54نقطه اولی، صفحه 

 

 : فرمايند می و بيانات کتب بياناحکام  بارهدر و نيز

)حضرت باب، بيان  "..شيئ که منسوب به بيان است الّا آنکه منسوب به کتاب او شود . فرمايد میهمچنين مَن يُظهِرُهُ اهلل قبول ن ..."

 (19، باب 2فارسی، واحد 

 

 دیانت بهایی

 : فرمايند می( 1بند در کتاب مستطاب اقدس )حضرت بهاءاهلل 

 "... الخَلقِ عالَمِ االَمرِ وَ یمَطلَعِ اَمرِهِ الَّذی کانَ مَقامَ نَفسِهِ ف وَ العِبادِ عِرفانُ مَشرِقِ وَحيِهِ یاِنَّ اَوَّلَ ما کَتَبَ اهللُ عَل"

ر عالم امر و خلق است ان نوشت شناخت مشرق وحی خود و مطلع امر خود که جانشين او د)همانا اولين چيزی که خداوند بر بندگ

 (باشد می

 

 : فرمايند میلوح تجلّيات  تأکيد اين بند از کتاب اقدس در و در

رموده و در کتاب آنچه امر فه عمل ب تصديق آنچه از او ظاهر شده و همچنينه ايمان باللّه و عرفان او تمام نشود مگر ب تجلّی اوّل ..."

اوامرش حصن اعظم است از برای  ،نواهی الهی ناظر باشند منغمسين بحر بيان بايد در کلّ حين به اوامر و ،از قلم اعلی نازل گشته

ربی : )حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح تجلّيات، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و ع "...حفظ عالم و صيانت امم 

 (]زين پس،حضرت بهاءاهلل، لوح تجلّيات[ ،بديع 137النگنهاين، نشر اوّل، 

 
 : فرمايند می( 5بند در کتاب اقدس )حضرت بهاءاهلل 

 "المختومِ قِيحالرَّ تمَنا خَحْتَفَ لْبَ حکامَاالَ مُکُنا لَلْزَّنّا نَاَ نَّبَحسَال تَ"

 (گشوديم مهر شده را باده مُهرِ ، بلکهفرستاديم )گمان مکنيد که بر شما احکام را
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مبارک مقصود واقعی و منظور اصلی از قيام  ست که در اين ظهورا بر مطلب بسيار مهمّی و آن اين کند میاين آيه مبارکه داللت 

در  وع آنهافقط وضع شريعت و احکام نماز و روزه و غيره نبوده است زيرا وضع احکام و فر، امراللّه و ظهور مطلع وحی و الهام مظهر

ظهور مبارک بوده، برداشتن مهر از اسرار و رموز  اين رتبه ثانی از اهميّت است. آنچه منظور اصلی و مقصود واقعی حقّ جلّ جالله در

امری به  مؤسّسه نشر آثار، تنظيم و تدوين دکتر وحيد رأفتی، کتاب اقدس درباره تقريراتاشراق خاوری، عبدالحميد، ) .کتب مقدّسه سابقه بوده است

 (]25کتاب اقدس، صفحه  زين پس، اشراق خاوری، عبدالحميد، تقريرات درباره[، 25بديع، صفحه  154، ايمههوف:  لسان فارسی و عربی

 

 : فرمايند می( 4بند )حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس نيز  و

 "یمالجَبّاً لِحُ یدودحُ لوامَاعْ نِاَ یتريَّبَباً لِخاطَمُ یتمَظِعَ روتِبَجَ یف یتدرَقُ سانُلِ مَلَّکَد تَقَ"

دهد که عمل کنيد به احکام من برای حبّی  میمخاطب قرار  مخلوقم را و گويد میسخن  زبان قدرت من از جبروت عظمت منهمانا )

 که به جمال من داريد(

 

 : فرمايند می( نيز 38عربی )شماره  کلمات مکنونه تأييد اين بيان در در جمال قدم

 "نَفسَکَ عَمّا تَهوی طَلَباً لِرِضايی هَحُبّاً لی ثُمَّ انْ یحُدُود اِعمَلْ الوُجودِ نَيَا ابْ"

 کنی برای خاطر رضای من( می)ای پسر وجود، عمل کن احکام مرا برای حبّ به من، آنگاه بازدار خود را از آنچه ميل و هوس 

 

  : رمايندف می اسرار احکام الهی درباره حضرت عبدالبهاء در مفاوضات خود

حقّ پی نبرند نبايد اعتراض کنند چه که مظهر کلّی يفعل  حکام و يا عملی از اعمالِحکمی از اَ ءاسرار خفيّهه اگر بعضی نفوس ب ..."

اعتراض نمايند و  ،سائرين از ادراک حکمت آن عاجز دانائی امری صادر و چون کاملِ عاقلِ چه بسيار واقع که از شخصِ. ما يشاست

از جهل آنان صادر و حکمت حکيم از خطا مقدّس  حکيم چرا چنين گفت و يا چنين نمود اين اعتراض که اين شخصِ کننداستيحاش 

مريض را حقّ اعتراض نه آنچه طبيب گويد و آنچه مجری دارد  همچنين طبيب حاذق در معالجه مريض يفعل ما يشاست و و. و مبرّا

ست که شايد ا از يفعل ما يشاء اين باری مقصد ... ا يشاء و يحکم ما يريد شمرندصحيح است بايد کلّ او را مظهر يفعل م همان

خاطر احدی ه نبايد اعتراض ب، اجرا دارد و عملی فرمايد و نفوس مؤمنه از ادراک حکمت آن عاجز مظهر ظهور امری فرمايد و حکمی

آنان در تحت حکم شريعة  در ظلّ مظهر کلّی هستند امّا نفوس ديگر که ،و يا چنين مجری داشت خطور نمايد که چرا چنين فرمود

شريعة اللّه کنند و اگر تجاوز ه ب را تطبيق تجاوز از شريعت جائز نه و بايد جميع اعمال و افعال را قدر سر موئی آنانه اللّه هستند ب

 مظهر کلّی دارده اين مقام تخصيص ب زيرابهره و نصيبی نه  ءرا از يفعل ما يشا البتّه آنان ،گردند نمايند عند اللّه مسؤول و مؤاخذ

 (131، مفاوضات، صفحه )عبدالبهاء"...

 

کافی  کمت همه مخلوقات و همه احکامدست آوردن حه عمر آدمی و فرصت او برای تحصيل علم و ب کهدر انتها بايد اشاره شود 

بی خبر است.  نزول آن نزد خداست و انسان از آن به همين علّت هيچ کس نبايد بر احکام الهی چون و چرا بياورد زيرا حکمتِ ،نيست

  قٌّحکم النّار حَ لی النّورِعَ وَ رضکم االَحُ مآءِلی السَّعَ مر وَکم الخَحُ لی المآءِعَ مُحکُو يَلَ" فرمايند میحضرت بهاءاهلل در لوح اشراقات 
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)حضرت  "مينبّ العالَرَ اللّهِ تابِی کِفِ ضينَعرِالمُ نَمِ هُنَّالّذی اعترض اِ وَ مَبِ وَ مَلِ قولَيَ وْاَ يهِلَعَ ضَرِعتَيَ ندٍ اَحَاَلِ يسَلَ وَ يهِفِ يبَالرَ

زين پس،حضرت [بديع،  137بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح اشراقات، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی : النگنهاين، نشر اوّل، 

  (]بهاءاهلل، لوح اشراقات
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 اجتناب از ملل اخری
مطالب اين مبحث مربوط به يکی از احکامی است که در اديان الهی به صورت های مختلفی چه مستقيم و چه غير مستقيم بيان 

. بيانات مشابه و مربوط به اين قسمت در مبحث امّا اين حکم محکم در ديانت بابی به طور خاصی بيان شده است شده است

در  "اجتناب از ملل اُخری". شود میر مفصّل آمده است، با اين وجود اشاراتی مختصر به بيانات مرتبط به طو "نجاست و طهارت"

 سوره. در ديانت اسالم در کتاب قرآن )کند میمفهوم کلّی، دوری جستن از ملل مختلف و افرادی که دين خدا را قبول ندارند را بيان 

آيه ، ومر سورهقرآن )در  .کرد می. حال آنکه هر مؤمنی بايد از نجاسات دوری "رِکُونَ نَجَسٌلْمُشْٱإِنَّمَا ":  فرمايند می( 28توبه، آيه 

 نَکونوا مِتَ و ال":  فرمايند می، نمايند میافرادی بيان شده است که دين خود را به فرقه های مختلف تقسيم  مقصود از مشرکين (32

 ."ا شِيَعاً کلّ حِزبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحوِنم و کانوهُقوا دينَرَّفَ ذينَالَّ نَمِ کينَالمشرِ

 

 دیانت بابی :

قی مانده بود و علمای برخی بااوليه که در باال به آن اشاره شد صورت  همانبه  حضرت باب زمان ظهور تا از اديان قبل اين حکم

کم شکل پيچيده تر و سخت گيرانه تری به خود ، اين حبابی. امّا در ديانت نمودند میبسياری از اين احکام را تغيير و تفسير  اديان،

به شکلی مستقل نازل شده بود که از جمله اين بيانات در قسمت های مختلف بيان عربی و  "اجتناب از ملل اُخری"گرفته بود و 

 فارسی وجود دارد.

 : فرمايند میحضرت باب 

 ،خذاالَ نُمکِتی ال يُالَ الدِی البِلّا فِاِ ينِی الدِّلوا فِخَدّه اِن دَکم رَحُ وَ يانِالبَبِ ونَال يدينُ ذينَالَّ موالِاَ خذِکم اَحُ يانِی بَفِ"

مُلَخَّص اين باب آنکه در هر ظهوری آنچه ما علی االرض است در ظلّ ظهور بعد بايد واقع شود، مثالً در ظهور رسول خدا اليق بود 

... همچنين در اين عف مسلمين بوده و الّا لياقت از برای آن دين بوده که کلّ ما علی االرض در ظلّ او مؤمن شوند آنچه نشده از ض

گردد بر  میظهور حالل نيست بر غير مؤمن به حقّ آنچه ما ينسب به ايشان است الّا آنکه داخل در ايمان گردند که آن وقت حالل 

ثمره اين  ...احب اقتدار در دين است نه بر همه ايشان آنچه که خداوند به ايشان عطا قرموده از جود خود، و اين حکم بر سالطين ص

حکم آنکه در نزد ظهور من يظهره اهلل کلّ مربّی به تربيتِ بيان شده باشند تا احدی از مؤمنين به بيان از ايمان به او خارج نگردد و 

 (5، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  ".گردد .. میاگر گردد حکم او حکم لم يؤمن باهلل 

 

 : فرمايند میحکم قطع نسبت مؤمنين با غير مؤمنين را نازل فرموده اند. در اين باب  بيان فارسی درحضرت باب همچنين 

دادند سبيلی به سوی او نداشته  میمُلَخَّص اين باب آنکه موهبه ای خداوند به اهل بيان عطا فرموده که اگر کلّ ما علی االرض را "

به قَطع نسبت از دون مؤمنين به بيان و وصل نسبت به مؤمنين طاهر فرموده، ما يَبيع و يَشتری و دون ذلک من و آن اين است که 

گردد و اگر رد کند مادامی که در  میانواع الهدايا مثالً اگر گلی بر يد يکی از نصاری باشد، همينقدر که به مؤمنی دهد فی الفور طاهر 

گردد اگر چه سبب فصل هم بهم رسد که يک نفس دون مؤمن هديه  میبه مجرّد انتقال طاهر  گردد و میيد اوست حکم اوّل جاری 
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گردد اگر چه سنين معدوده بگذرد تا آنکه  میکه اين از برای فالن مؤمن است طاهر  کند میاز برای مؤمنی فرستد از حيلی که ذکر 

 (7، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "به نفس مؤمن رسد

 

 : فرمايند میيز و ن

مُلَخَّص اين باب آنکه بر هر صاحب اقتداری ثابت بوده و هست من عنداهلل بر اينکه نگذارند در ارض خود غير مؤمن به بيان را و "

در نزد ظهور من يظهره اهلل غير مؤمن به او را و ثمره آن آنکه در يوم قيامت شجره حقيقت مشاهده نکند در ارضی که ظاهر 

ن مؤمنين به خود را و در ارض جنّت، نفس ناری نباشد و استخراج اهل بيان از حدود جنّت غير رضای خدا بوده و هست گردد دو می

 (16، باب 7)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  " ...و مراقب بوده که در ظهور من يظهره اهلل در مؤمنين به آن نشود 

 

 : فرمايند میرا در لوح دنيا چنين بيان  بابیت حضرت بهاءاهلل وجود اين حکم در ديان

اوّل کلمه فضرب الرّقاب و ثانی حرق کتب و ثالث اجتناب از ملل اخری و رابع فنای  ،معرضين و منکرين به چهار کلمه متمسّک"

بديع،  137رسی و عربی : النگنهاين، نشر اوّل، )حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح دنيا، لجنه نشر آثار امری به لسان فا "... احزاب

 (]زين پس،حضرت بهاءاهلل، لوح دنيا[

 

 دیانت بهایی :

در ديانت بهايی  یحکمچنين وجود داشت نسخ نمودند و  قبل را به هر شکلی که در اديان "ل اُخریلاجتناب از م"حکم  جمال قدم

 ندارد. وجود

 

 : فرمايند می چنين بيان را دين بهايیتوضيح و نسخ اين حکم در  حضرت بهاءاهلل

اوّل کلمه فضرب الرّقاب و ثانی حرق کتب و ثالث اجتناب از ملل اخری و رابع فنای  ،معرضين و منکرين به چهار کلمه متمسّک"

گشت و صفات اين چهار سدّ عظيم از ميان برداشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو  ،حال از فضل و اقتدار کلمه الهی ،احزاب

 )حضرت بهاءاهلل، لوح دنيا( "...بُعی را به صفات روحانی تبديل نمود سَ

 

 : فرمايند می( درباره عدم وجود اين حکم و ثمرات آن 75در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 وَ ديانِاالَ عَوا مَرُعاشِتُلِ ... ريمالکَ فورُالغَ وَهُلَ هُنَّاِ اللّهِ نَمِ ةٌبَوهِمُ خریاُ لِلَن مِعَ وَ ءِآشياالَ لِّن کُعَ ةِهارَالطَّ ونِدُ کمَحُ اللّهُ عَفَرَ کَذلِکَ وَ"

 "فينَالعارِ نَم مِنتُو اَلَ عمالِاالَ کليلُاِهذا لَ حمنِالرَّ مَکُبِّرَ مرَوا اَغُلِّبَتُ

خداوند ، بتی است از طرف خداونداين موه، ديگر خداوند برداشته است در اين ظهور مبارک حکم نجاست را از جميع اشياء و از ملل)

 بتوانيد امر الهی را به آنها تبليغ کنيد. اين تاج و بتوانيد با پيروان اديان معاشرت کنيد برای اينکه شما ... آمرزگار است و بخشنده

 (ببريداعمال پسنديده است. يعنی تبليغ نفوس به منزله تاج اعمال است. اگر شما بتوانيد اين نکته را بشناسيد و پی 
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دوری از مؤمنين اديان ديگر و حتی افراد کافر هم در ديانت بهايی جايز نيست. جمال قدم در لوح  ،چنانچه واضح و مبرهن است

 : فرمايند میطرازات در اين باره 

صفا و وفا بايد با جميع  روح و ريحان و اظهار ما اَتی به مُکَلِّم الطّور و انصاف در امور. اصحابه طراز دوّم معاشرت با اديان است ب"

روح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت سبب اتّحاد و اتّفاق بوده و هست و اتّحاد و اتّفاق سبب نظام عالم و ه اهل عالم ب

، )حضرت بهاءاهلل "... حبل شَفَقَتْ و رأفت متمسّکند و از ضغينه و بغضاء فارغ و آزاده که ب حيات امم است. طوبی از برای نفوسی

زين پس،حضرت بهاءاهلل، [بديع،  137مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح طرازات، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی : النگنهاين، نشر اوّل، 

 (]لوح طرازات

 
 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء درباره ثمره عدم وجود اين حکم 

ی فرمود و به جميع مهربانی کرد، لهذا امرش رحمت يخويش گرفت و کلّ را دلجوجمال مبارک جميع امم را در ظلّ جناح عنايت "

عالميان است و ظهورش سبب نجات من علی االرض و مسرّت جميع ملل، حکم سيف را برداشت به جای سيف محبّت حقيقيه 

 مؤسّسه پيام ملکوت،ق خاوری، عبدالحميد، اشرا) "...گذاشت، نفرت و اجتناب را محو فرمود، الفت و اجتذاب را ميان عموم تأسيس فرمود 

 (]366زين پس، اشراق خاوری، عبدالحميد، پيام ملکوت، صفحه [، 366صفحه بديع،  130ملّی مطبوعات امری، 

 
 : فرمايند میدر رساله مدنيّه حضرت عبدالبهاء همچنين 

معاشرت و  تجويزِ عدمِ شهحِوْمُ احتراز نمايد و کلمه اگر شخصی از مؤمنين موحّدين در حين مالقات با نفسی از ملل اجنبيّه اظهار"

آن شخص اجنبی از اين کلمه چنان محزون و مکدّر گردد که اگر شقّ القمر نيز بيند اقبال بحقّ ننمايد  ،فقدان طهارت را بر زبان راند

ه کلّی از شاطی بحر ايمان به يمان گشته باجتناب اين باشد که اگر در قلب آن شخص توجّه قليلی الی اللّه بوده از آن نيز پش و ثمره

ممالک و وطن خود رسد در جميع روزنامه ها درج نمايد که فالن ملّت در شرائط انسانيّت ه باديهء غفلت و بطالن فرار نمايد و چون ب

ت نمائيم معلوم و مبرهن گردد منتهی درجهء قصورند. اگر قدری تفکّر در آيات و بيّنات قرآنيّه و روايات مأثوره از نجوم سماء احديّه ب

و ت الهيّه است برای کلّ ممکنا اخالق روحانيّه متخلّق باشد مظهر رحمت منبسطهه صفات ايمانيّه متّصف و به که اگر نفسی ب

ربی : النگنهاين، )عبدالبهاء عباس، رساله مدنيّه، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و ع "... جهت کلّ موجوداته مشرق الطاف رحمانيّه است ب

  (]64زين پس، عبدالبهاء عباس، رساله مدنيّه، صفحه [، 64بديع، صفحه  141
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 احترام هب والدین  
 

 : فرمايند میاحترام به والدين  مسئله تأکيد تمامی اديان مقدّس الهی به درباره حضرت بهاءاهلل 

د از توحيد حضرت باری جلّ و عزّ، مراعات حقوق والدين است، در وجود، امانت و ديانت و صدق و صفا و اعظم از کل بع اَثمار سدره"
اهللَ وَ ال تُشرِکُوا بِهِ جميع کتب الهی اين فقره مذکور و از قلم اعلی مسطور، اَن اُنظُروا ما اَنزَلَهُ الرَحمن فِی الفُرقانِ قُولُهُ تَعالی وَ اعبُدُوا 

يد احسان به والدين را با توحيد مقرون فرموده طوبی لِکُلِّ عارِفٍ حَکيمٍ يَشهَدُ وَ يَری وَ يَقرَءُ وَ شَيئاً وَ بِالوالِدَينِ اِحساناً، مالحظه نمائ
"...يَعتَرِفُ وَ يَعمَلُ بِما اَنزَلَهُ اهلل فِی کُتُبِ القَبلِ وَ فِی هذا اللوحِ العظيم 

 ملّی مطبوعات امری مؤسّسه مائده آسمانی،اشراق خاوری، عبدالحميد، ) 4

 (]93، صفحه 8زين پس، اشراق خاوری، عبدالحميد، مائده آسمانی، جلد [ 93، صفحه 8جلد  ،]عبدي 128[

 

 دیانت یهودی

در ديانت يهودی احترام گذاشتن به والدين بسيار تأکيد شده است و در ميان دَه فرمان حضرت موسی، تنها حکمی است که با وعده 

پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمينی که يهوه "آمده است : در اين باره  از سوی خداوند همراه است. در کتاب مقدس

 (12، آيه 20)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر خروج، فصل  "بخشد دراز شود  میخدايت به تو 

 

جای ديگر کتاب مقدّس در انچه مقدس تکرار شده است. چن  اين حکم چنان مهم است که چندين بار به اَشکال مختلف در کتاب

)کتاب  "شود  کشته  آينه کند، هر  پدر يا مادر خود را لعنت  و هر که شود  کشته  زند، هرآينهبپدر يا مادر خود را   هر که"آمده است : 

 (17و  15، آيات 21مقدّس، عهد عتيق، سِفر خروج، فصل 

 

،  است  کرده  پدر و مادر خود را لعنت  که شود، چون  کشته  د، البتهکن  پدر يا مادر خود را لعنت  که  هر کسی"آمده است : همچنين 

 (9، آيه 20)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر الويان، فصل  "بر خود او خواهد بود  خونش

 

 دیانت مسیحی

د در خداوند ای فرزندان، از والدين خو":  فرمايند می مقدّس کتاب عهد جديد در دين مسيحی در تأييد حکم ديانت يهودی، در

اطاعت کنيد زيرا کارِ درست اين است. پدر و مادر خود را گرامی دار که اين نخستين حکمِ با وعده است، تا کامياب شوی و بر زمين 

 (4تا  1، آيات 6)کتاب مقدّس، عهد جديد، اِفِسُسيان، فصل  "عمر طوالنی کنی

)خدا را بپرستيد و  "وَ اعبُدُوا اهللَ وَ ال تُشرِکُوا بِهِ شَيئاً وَ بِالوالِدَينِ اِحساناً"از سوره نساء است.  36ای از قرآن که حضرت بهاءاهلل در لوح فوق به آن اشاره نمودند آيه  آيه. 4                                                            

 چيزی شريک او مگيريد و به پدر و مادر احسان کنيد(
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در و مادر خود را گرامی دار و نيز هر که پدر يا مادر خود را ناسزا گويد، خدا فرموده است : پ":  فرمايند می مقدّسهمچنين در انجيل 

 "هر کمکی که ممکن بود از من دريافت کنيد، وقف خداست"گوييد اگر کسی به پدر يا مادرش بگويد  میبايد کشته شود. امّا شما 

ين شما برای حفظ سنّت خويش کالم خدا را باطل دارد. اين چن می در اين صورت ديگر بر او واجب نيست اين گونه پدر خود را گرا

 (4، آيه 15)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی، فصل  "شماريد می

 

 دیانت اسالم

 :  فرمايند می(  23اَسراء،  آيه  در ديانت اسالم در باب نيکی به والدين درکتاب قرآن کريم )سوره

لْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا ٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ اهُ وَ بِعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاا تَرَبُّکَ أَلّ ىوَقَضَ"

 "قَوْالً کَرِيماً

 آنهابه  در حيات تو به حد پيری رسيد، ا هر دوي پروردگارت حکم کرده که غير او را نپرستيد و به والدين احسان کنيد، و اگر يکی) 

 (کرام و احترام سخن بگوو کمترين آزار به آنها مرسان و با ايشان به اِهم نگو  5اُف

 
 : فرمايند می( 14همچنين در قرآن )سوره لقمان، آيه 

 "لْمَصِيرُٱشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَيْکَ إِلَیَّ ٱصَالُهُ فِی عَامَيْنِ أَنِ وَهْنٍ وَفِ مَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَىلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَٱوَوَصَّيْنَا "

دو سال طول تا شير خوارگی او که با ناتوانی روز افزون حامل وی بوده ، و  مادرش مخصوصاً والدينشما انسان را در مورد )

 (نجام به سوی من استمرا و پدر و مادرت را سپاس بدار، که سرا (و گفتيم)، سفارش کرديم کشد می

 
( 23در سوره توبه )آيه  گردد که والدين و منسوبين کفر را بر ايمان ترجيح ندهند. میاين حکم در ديانت اسالم تنها زمانی اجرا 

  : فرمايند می
 "لظَّالِمُونَٱئِکَ هُمُ يَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَأُوْلَلْإِيمَانِ وَمَن ٱلْکُفْرَ عَلَى ٱحَبُّواْ سْتَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَاءَکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِيَاءَ إَنِ ٱيَا أَيُّهَا "

اند اولياء خود ندانيد، کسانی که از شما با   ايد، پدران و برادران خود را اگر کفر را بر ايمان ترجيح داده  ای کسانی که ايمان آورده)

 (ستمگرانندايشان دوستی کنند خود ايشان هم 

 

 ( آمده است :8و نيز در سوره عنکبوت )آيه 
 "عُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ مَرْجِٱوَوَصَّيْنَا "

صرار ورزيدند که چيزی را که بدان اگر به تو اِ (ايم  و در عين حال گفته) ايم  سفارش به احسان کردهوالدينش در باره و ما به انسان )

 (کنم  کرديد آگاهتان می  آن وقت به آنچه می ،به سوی من استشما ازگشت همه نداری شريک من سازی اطاعتشان مکن، ب علم

 

                                                           
 .ف و حسرت به کار برده می شود. در مقام بيزاری و اس 5
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 دیانت بابی

  : فرمايند میاهميّت والدين  حضرت اعلی درباره جايگاه و

رسد مِن قِبَل اهلل که  میسزاوار است که عبد بعد از هر صلوة طلب رحمت و مغفرت نمايد از خداوند از برای والدين خود که نداء  ..."

ه ال اله الّا هو العزيز هزار و يک ضِعف از آنچه طلب نمودی از برای والدين خود طوبی لمن يذکر ابويه بذکر ربّه اَنّ از برای تو است دو

 (16، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "المحبوب

 

 : فرمايند می همچنين

آن زمان است سلوک نموده که  6أبريّات را با ابوين و اخوين و اولوالقرابه خود بر شئون ادبيّه که دَ.. امر فرموده کلّ ذُ. خداوند"

شوند و  میوالدين من يظهره اهلل و اولوالقرابه او کلّ از برای يک نفس است که خلق  اجالل جلِاَغباری بر قلوب ايشان ننشسته لِ

، باب 4)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "... شوند و او است مقصود لم يزل و اليزال میگردند و زنده  میشوند و قبض روح  میرزق داده 

19) 
 

 دیانت بهایی

 سان به والدين تأکيد شده و حقوق والدين مقارن حقوق حضرت احديّت بيان شده است.در ديانت بهايی نيز صراحتاً احترام و اح

 : فرمايند می حضرت بهاءاهلل

آباء بايد کمال سعی را در تديّن اوالد مبذول دارند چه اگر اوالد به اين طراز اوّل فائز نگردد از اطاعت ابوين که در مقامی اطاعت "

 (]223اشراق خاوری، عبدالحميد، پيام ملکوت، صفحه ) "اوالد مباالت نداشته و ندارد يَفعَلُ بِاَهوائِهِ ما يَشاءاهلل است غافل گردد، ديگر چنين 

 

 : فرمايند میهمچنين در لوحی خطاب به جناب اشرف زنجانی 

حْسَاناً کَذَلِکَ قَالَ الْحَقُّ وَ قُضِیَ الْحکْمُ مِنْ لَدُنْ عَزِيْزٍ حَکِيْمٍ قُلْ يَا قَوْم اِنَّا وَصَّيْنَاکُمْ فِی الْکِتَابِ بِاَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اَ"

 (22تعاليم بهائی، صفحه گلزار قديمی، رياض، ) "الْعَظِيْمِعَزَّزُوْا اَبَوَيْکُمْ وَ وَقِّرُوْهُمَا وَ بِذَلِکَ يُنْزَلُ الْخَيْرُ عَلَيْکُمْ مِنْ سَحَابِ رَحمَةِ رَبِّکُمُ الْعَلیِّ 
 

  : فرمايند می و نيز

ذکر والد نمودی، امروز جميع نسبت ها منقطع است. ان شاء اهلل جهد نمايی تا نسبتت به حقّ شود ولکن بايد با پدر به کمال محبّت "

 (56، صفحه 3، جلد فاضل، امر و خلق مازندرانی،) "رفتار نمايی. امری که سبب ضُرِّ امر اوست و يا علت حُزنِ او، اتکاب به آن محبوب نه

 

 : فرمايند میدر مفاوضات خود درباره احترام به والدين حضرت عبدالبهاء 

پدر و مادر نهايت تَعَب و مَشقَّت به جهت اوالد کشند و اکثر چون به سن رشد رسند پدر و مادر به جهان ديگر شتابند. نادراً واقع که "

از اوالد بينند. پس بايد اوالد در مقابل مشقّات و زحمات پدر و مادر  7زحمات خويش در دنيا مُکافاتپدر و مادر در مقابل مشقّات و 

                                                           
 شأن .6

 . پاداش خير 7
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يد و يخيرات و مبرّات نمايند و طلب عفو و غفران کنند. مثالً شما در مقابل محبّت و مهربانی پدر بايد به جهت او انفاق بر فقراء نما

 (175صفحه  ،مفاوضات عبدالبهاء، ) "کنيد و رحمت کبری خواهيددر کمال تضرّع و ابتهال طلب عفو و غفران 

 

 : فرمايند می در لوحی ديگر همچنين

خدا شما را انسان خلق کرده تا روز به روز با ادب تر شويد، تحصيل کماالت انسانيه نماييد، پدر و مادر را اطاعت کنيد که از شما "

 (389، صفحه 1بدائع اآلثار، جلد ميرزا محمّد، زرقانی، ) "راضی باشند تا خدا از شما راضی شود

 
 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در بيانی خدمت به والدين را اعظم از هر امری  بيان 

محترمه ات صعود به جهان پنهان نموده و تنها مانده ای و  از مضمون معلوم گرديد که والده ای دختر ملکوت نامه هايت رسيد و"

عزيز است و خدمت به ملکوت اهلل، متحيّری که به کدام پردازی. البتّه به خدمت پدرت پرداز و در اين ضمن آرزويت خدمت به پدر 

  (136، صفحه 1، جلد حضرت عبدالبهاء )منتخباتی از مکاتيب "هر وقت فرصت يافتی به نشر نفحات اهلل مشغول شو
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 ارتشاء
مفهوم کلی به مسئله رشوه خواری اشاره دارد. رشوه خواری خود به  درو  "رشوه دادن"و  "رشوه گرفتن"در لغت به معنی  "اِرتِشاء"

معنای پرداخت چيزی يا پولی به کسی است که در مقابل کاری را برای او که به طور معمول غير قانونی است انجام دهد. به آن 

 .شود میاطالق  "رشوه" شود میپول يا چيزی که پرداخت 

يابيم که اين عمل يکی انواع از فساد های مالی است. در جميع اديان الهی اشتغال به  میارتشاء در  با توجه خاص به معنا و مفهوم

 کسب و کار با صداقت و عدالت امر شده است و به همين دليل ارتشاء در همه اديان الهی از جمله منهيّات است.

 

 دیانت یهودی

باره قاضی نهی شده است و همچنين داليلی نيز برای نهی آن آمده در ديانت يهودی عمل ارتشاء به صورت مستقيم مخصوصاً در

 است.

که از شيوه الهی سرمشق بگيرند و منصف و بی طرف باشند و به رشوه  شود میات سفارش ضّه قُبکتاب مقدّس  عهد عتيق در

منما و   مساز و طرفداری  را منحرف  وریدا". همچنين آمده است : (10، آيه 17)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه، فصل  وسوسه نشوند

، 16)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه، فصل "نمايد می  را کج  عادالن  سازد و سخنان حکما را کور می  چشمان  رشوه  مگير، زيرا که  رشوه

 (19آيه 

 

)کتاب  "سازد را فاسد می  ، دل گرداند و رشوه می  را جاهل  ، مردِ حکيم ظلم  که  درستی  به"در اين باره آمده است :  جای ديگردر 

 (16، آيه 28مقدّس، عهد عتيق، اَمثال، فصل 

 

 (23، آيه 17)همان، فصل  "سازد  را منحرف  انصاف  های گيرد، تا راه می  را از بغل  مرد شرير رشوه "آمده است :  همچنينو 

 

)کتاب مقدّس، عهد  "سازد را فاسد می  ، دل گرداند و رشوه می  را جاهل  دِ حکيم، مر ظلم  که  درستی  به "آمده است : و نيز در جای ديگر 

 (7، آيه 7، فصل جامعهعتيق، 

 

جانم را با ، دارم و مقام سکونت جالل تو را میای خداوند محل خانه تو را دوست ":  فرمايد میدعايی وجود دارد که  در کتاب مزامير

و امّا  که در دستهای ايشان آزار است و دست راست ايشان پر از رشوه است با مردمان خونريز،جمع مکن و نه حيات مرا  گناهکاران

 (11تا  8ات ، آي26، فصل مزامير)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "امرا خالصی ده و بر من رحم فرم باشم.  میمن در کمال خود سالک 
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 دیانت مسیحی

ت ياد شده و آيات ديانت يهودی مبنی بر نهی ارتشاء نسخ نشده است. با توجه به در ديانت مسيحی نيز از رشوه به عنوان عملی زش

تأکيد شده است مشخّص  آنهاآياتی مانند راستی و درستی در انجام کار و ضايع نکردن حقوق ديگران که در ديانت مسيحی بسيار بر 

 که مسئله رشوه نيز از جمله منهيّات است. شود می

 آمده است : د نگهبان از يهوديان نقل شده است که چنينشوه گرفتن چندر انجيل متی داستان ر

جهت اِخبار ه و در هنگامی که ب. زودی روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطاّلع دهند پس، از قبر با ترس و خوشی عظيم به"

آمده، به قدمهای او چسبيده، او را پرستش پس پيش  .رفتند، ناگاه عيسی بديشان برخورده، گفت، سالم بر شما باد  میشاگردان او 

و چون ايشان  رفته، برادرانم را بگوييد که به جليل بروند که در آنجا مرا خواهند ديد ،آنگاه عيسی بديشان گفت، مترسيد. کردند

ا مشايخ جمع شده، شورا ايشان ب را از همه اين وقايع مطلّع ساختند و کاهنان اعظمبه شهر شده،  نگهبانانرفتند، ناگاه بعضی از  می

و هرگاه اين  گفتند، بگوييد که شبانگاه شاگردانش آمده، وقتی که ما در خواب بوديم او را دزديدند داده، نگهبانانبه رشوه نمودند و 

تا امروز  را گرفته، چنانکه تعليم يافتند کردند و اين سخن رشوهايشان جوابش را خواهيم داد.  شود، همانا ما  فرماندارسخن گوشزد 

 (15تا  8ات ، آي28، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "در ميان يهود منتشر است
 

 دیانت اسالم

به آنان  و کند میعمل بسيار ناپسند نهی  اينمسلمانان را از  اتاين آي در ديانت اسالم و آيات قرآن نيز آيات بسياری وجود دارد که

. همچنين همانند ديانت بدون حق تصرف نکنند، و از غير طريق صحيح، مالی بدست نياورندگويد در اموال و ثروت يکديگر  می

 قضّات، از منهيّات صريح قرآن است.يهودی عمل ارتشاء به طور مستقيم درباره 
 

 : فرمايند می (188آيه بقره،  )سوره خداوند در قرآن

 "لْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَلنَّاسِ بِٱقاً مِّنْ أَمْوَالِ لْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِيٱتُدْلُواْ بِهَا إِلَى لْبَاطِلِ وَاوَلَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَيْنَکُم بِ"

و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و برای خوردن مال مردم قسمتی از آن را به طرف حکام به رشوه و گناه سرازير )

 (که اين عمل حرام استدانيد  منمائيد با اينکه می
 

 : فرمايند می( 29آيه ، نساء سوره)آيه ديگر همچنين در 

 "...لْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِـٱيَا أَيُّهَا "

 (را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن که تجارتی باشد ناشی از رضايت دهنده و گيرندهای کسانی که ايمان آورديد، اموال خود )

 

حديثی به اين مضمون برای مثال . کند میاحاديث و روايات بسياری از حضرت محمّد وجود دارد که نهی و حرمت ارتشاء را بيان 

 آمده است :

منزله کفر ه از رشوه گرفتن دوری کنيد که اين کار ب .الل ميان آنها استخدا لعنت کند رشوه گير و رشوه پرداز و کسی را که د"

 (9، صفحه 24مجلسی، بِحار االنوار، جلد  )عالمه "باشد میدور ه محض است و شخص رشوه خوار از رحمت خدا ب
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 : ی اين چنين نقل شده استحديثهمچنين  

)شيخ حرّ عاملی، وسائل الشيعه،  "خواهند، لعنت کرده است میابل از آنها رشوه کسانی را که مردم به علم آنها احتياج دارند و آنان در مق"

 (163، صفحه 18جلد 

 

( مانند گرفتن رشوه)هر کسب و کار و حرفه حرام استفاده شده است. سُحت به معنی  "سُحت"در برخی از آيات کتاب قرآن از واژه 

 : فرمايند می( 63 و  62مائده، آيات   هگويند. در قرآن )سور میکه نتيجه آن عار و ننگ باشد 

 "لسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَٱلْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ ٱلْإِثْمِ وَٱکَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِی  وَتَرَى"

گيرند راستی  از يکديگر پيشی میخواريشان   بينی که عالوه بر نفاق درونيشان در گناه و دشمنی و در رشوه  بسياری از آنها را می)

 (شوند چه اعمال بدی است که مرتکب می

 

 "لسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ يَصْنَعُونَٱلْإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ ٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلَوْلَا يَنْهَاهُمُ "

دارند ؟! راستی   و رشوه خواری باز نمی تحريف کتاب و گفتار بر خالف حق() چرا علمای نصارا و يهود ملت خود را از گفتارهای گناه)

 (کنند  چه رفتار بدی است که می
 

 دیانت بابی

ی، . با اين وجود در تمامی آثار بابی مطالبی مانند درستکارشود میدر آثار حضرت باب، بيانی صريح درباره حرمت ارتشاء يافت ن

 : فرمايند میتأکيد شده است. حضرت اعلی و اينگونه موارد  صداقت حت اعمال،نخوردن مال حرام، کسب و کار و ص

حال نظر نموده ضررهای افعال پليده را چون ارتکاب زنا و تقريب صبيان و شرب مسکرات و قمار و دخان مطلقاً و دزدی و راه زنی "

ايذای مردمان و اذيّت بر خلق خدا روا داشتن و و قتل نفس و شهادت به دروغ و مال حرام خوردن و وام خواستن و رد نکردن و 

باب، بيان )حضرت  "...گواهی به ناحق دادن و امثال اين نوع اعمال شنيعه همه اين امور منسوب به نفی و از شجره مؤتکفه است 

 (5، باب 10فارسی، واحد 
 

 دیانت بهایی

ی شده اند. اين حکم در آياتی غير از کتاب اقدس آمده است و در ديانت بهايی مؤمنان به صورت صريح از ارتکاب به عمل ارتشاء نه

 : فرمايند میدر کتاب اقدس به صورت مستقيم به مسئله ارتشاء اشاره نشده است. حضرت بهاءاهلل در يکی از الواح 

"...اَلرّاشی وَ المرتَشی فِی النّارِ  ...ی عَلَيکَ بَهائی وَ عِنايَتی يا اَفنانِ" 
 (469قاموس کتاب اقدس، صفحه نصرت اهلل، محمّدحسينی، ) 8

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در يکی از الواح خود 

در نهايت تنزيه و تقديس ايفای خدمت کنند و ابداً خود را به رشوه و غرض و مرض نيااليند. به مواجب قناعت کنند و به راستی  ..."

 (469حسينی، نصرت اهلل، قاموس کتاب اقدس، صفحه )محمّد "و درستی و فضائل و خصائل انسانی عزّت طلبند

                                                           
 . لوح ارسالی از دائره نصوص و الواح مرکز جهانی بهايی 8
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 : فرمايند میو نيز در لوحی ديگر 

شرف و منقبت انسان به غنا و ثروت نيست علی الخصوص ثروت غير مشروعه از اموال منهوبه و ارتکاب ارتشاء از رعايای  ..."

 (284، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "...مظلومه 

 

 : فرمايند میمبارک خطاب به جناب دکتر يونس افروخته  یلوح درهمچنين 

نفوسی که در دوائر حکومت مستخدم، بايد به نهايت استغناء و پاکی و آزادگی و عفّت و عصمت حرکت و به مواجب خويش قناعت "

  (398صفحه قديمی، رياض، گلزار تعاليم بهائی، ) "نمايند و دامن پاک را به ارتکاب ارتشاء نيااليند
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 ارتقاء  رب منبر
 

در لغت به معنای محل نشستن و جايگاه مخصوص واعظين است که چند پله با زمين فاصله دارد. در اديان قبل از اسالم  "مِنبَر"

از اين رو برای واعظين مورد استفاده قرار  ،درباره منبر صحبتی نشده و در دين اسالم، منعی درباره وجود و استفاده از منبر نشده

 وجود دارد. کنند میگيرد و در مساجد و محل هايی که علماء در آن صحبت  می

 

 دیانت بابی

حضرت اعلی ارتقاء  همچنين ،وجود داردديانت بابی تأکيد بسيار زيادی بر خضوع و خشوع و اجتناب از خودپسندی آثار و بيانات در 

صعود بر منبر باعث گرفتار شدن انسان به خودپسندی و خود رأيی با توجّه به نص مبارک بر منبر را نهی و تحريم فرمودند. زيرا 

 : فرمايند می چنانچه گردد. می

قر بيرون نرفته ص اين باب آنکه نهی شده از صعود بر منابر و امر شده استواء بر اعراش يا سرير يا کرسی تا آنکه کلّ از شأن وَخَّلَمُ"

يوم ظهور حقّ کسی  لَّعَه کلّ توانند استماع نمود کلمات حق را و ثمره آن اينکه لَو اگر محلّ اجتماع است بر تختی کرسی گذارده ک

ه بسيار عظيم است اين امر زيرا که علم او غير نفس او نيست و راسخون در علم که چعلم متعلّم گردد و  أبه افتخار تعلّم نزد آن مبد

ونه توانند کلّ که تعلّم اختيار نمود بلکه هر علمی که ما يقع عليه اسم چگ ،ائمه هدی هستند غير ايشان کالم او را نتوانند درک نمود

ن همچنين در ظهور بيان ببين و همچنين در ظهور مَ ...شيئ است از برای عرفان کالم او خلق شده و نزد او نيست الّا جوهر وجود 

 ،ل آنست که ذکر شد بلکه او را به خود او تصديق کنیاهلل دقيق شو که به تصديق اهل بيان تصديق او نکنی که مَثَل، مِث هُرُظهِيُ

 (11، باب 7)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...است معنی اعرفوا اهلل باهلل  ينا

 

 دیانت بهایی

در کتاب اقدس  شده است. حضرت بهاءاهللتأييد مبنی بر نهی و تحريم استفاده از منبر  ديانت بهايی، حکم حضرت باباحکام در 

 : فرمايند می( 154)بند 

وَ رَبِّ  هِبِّرَ اللّهَرُذکُيَ وَ رِيرالسَّ لیَعَ الموضوعِ رسیِّی الکُلَعَ دُقعُليَفَ هِبِّرَ م آياتَيکُلَتلو عَن يَاَ رادَن اَمَ رِالمنابِ لیَاِ قآءِاالرتِ نِم عَعتُنِد مُقَ"

 "المنير قِالمشرِ هِمرِاَوَ مَطلَعِ  اللّهِ بِّن حُم مِکُندَما عِ زٍّعِلِ سیِّارالکَ وَ رِرَالسُّ لیَم عَکُلوسَجُ اللّهُ بَّحَد اَالعالمين. قَ

)همانا خداوند منع کرده است شما را از باال رفتن به منبر، اگر کسی خواست که آيات خدا را بر شما تالوت کند، پس بنشيند بر  

ا که پروردگارش و پروردگار عالميان است. همانا خداوند دوست صندلی که آن صندلی را گذاشته باشند بر تختی و ذکر کند خداوند ر

 نده و پر نور است عزيز است(دارد که بنشينيد بر تخت ها و صندلی ها چون آنچه نزد شماست از محبّت خدا و مطلع امرش که تاب
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ضرت ولی امراهلل در تبيين اين حکم همچنين واضح است که در مشرق االذکار نيز استفاده از منبر جايز نيست. حضرت عبدالبهاء و ح

نشسته يا ايستاده آيات را  االذکار موعظه ممنوع و فقط تالوت آيات الهی جايز است. افراد مختارند در حالِ در مشرقکه  فرمايند می

در  وجود منبر جايز نيست.ند از سرير کوتاه قابل انتقالی استفاده کنند ولی توان میتالوت نمايند و برای اينکه آيات بهتر استماع شود، 

د نشسته يا ايستاده باشد و يا از سرير استفاده توان می گردد ناطق يا خواننده میمورد جلساتی که در محلّی غير از مشرق االذکار منعقد 

ای الهی ناطقين مجامع احبّ فرمايند که در میيکی از الواح مبارکه، پس از تأکيد حرمت استفاده از منبر  نمايد. حضرت عبدالبهاء در

  (168، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس يّت و خضوع و خشوع تکلّم نمايند.بايد در کمال محو



  سالکین سبیل ایمان
 

19 

 

 ارث 
 

. طبقات ورّاث در اديان الهی تعيين شده اند و بايد طبق آن ارث شود میگفته  رسد میبه وارث  فرد متوفّیاز مال  ارث به چيزی که

در قسمت مربوطه آمده  "وصيّت نامه"تقسيم شود. در اديان قبل از اسالم سخنی درباره داشتن وصيّت نامه )توضيح ميان ورّاث 

امّا در اديان بعد در صورت نداشتن  نمودند میاست( به ميان نيامده بود و پيروان اديان توسط احکام الهی ارث را ميان ورثه تقسيم 

 .شود میی توسط احکام الهی اجرا وصيّت نامه، تقسيم اموال شخص متوفّ

 

 دیانت یهودی

  را خطاب  اسرائيل بنی...   ، گفت کرده  را خطاب  و خداوند موسی"آمده است :  تقسيم ارث در کتاب مقدّس در ديانت يهودی درباره

  او را به  نباشد، ملک  او را دختری و اگر. نماييد  انتقال  دخترش  او را به باشد، ملک  نداشته  بميرد و پسری  : اگر کسی ، بگو کرده

از   هر کس  او را به  نباشد، ملک  و اگر پدر او را برادری. بدهيد  پدرش  برادران  او را به  نباشد، ملک  و اگر او را برادری. بدهيد  برادرانش

  خداوند به  باشد، چنانکه  فريضة شرعی  اسرائيل بنی  برای  اين  بشود. پس  آن  نزديکتر او باشد بدهيد، تا مالک ِ خويش  که  اش  قبيله

 (11تا  6، آيات 27)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر اعداد، فصل  "بود  امر فرموده  موسی

 

 برد و چنانچه براى متوفى پسرى  نمى یشود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث تورات، چنين برداشت مى کتاب از

. همچنين اگر متوفی چند پسر داشته باشد توصيه شده است که ارث ميان برادران تقسيم شود، رسد  و به دخترانش مىنباشد، ارث ا 

)کتاب مقدّس، عهد  "خواهد نمود  تقسيم  را با برادران  خواهد بود و ميراث  مسلّط  فطرت  پست بر پسرِ  عاقل  بنده"چنانچه آمده است : 

 (2آيه ، 17، فصل اَمثالعتيق، 

 

  هر دو برايش  و مکروهه  ، و محبوبه مکروهه  و يکی  محبوبه  باشد، يکی  را دو زن  اگر مردی"آمده است : در جای ديگر همچنين 

  محبوبه د پسرِتوان مینمايد، ن  تقسيم  خويش  پسران  را به خود  اموال  که  در روزی  پس باشد،  زاده نخست  بزايند، و پسر مکروهه  پسران

،  داده  ر مکروههپس  خود را به  اموال  از جميع  فعمضا  ای  حصّه  بلکه. دهد  زادگی نخست  ، حق است  زاده نخست  که  بر پسر مکروهه را

  سرکش  را پسری  اگر کسی. باشد او می  از آنِ  زادگی نخست  و حق  اوست  تقوّ  او ابتدای  اقرار نمايد، زيرا که  خويش هزاد او را نخست

او را   پدر و مادرش را نشنود،  نمايند ايشان  ندهد، و هر چند او را تأديب  مادر خود را گوش  پدر و سخن  سخن  انگيز باشد، که  و فتنه

 ما  ، سخن انگيز است  و فتنه  پسر ما سرکش  اين":  گويند  شهرش  مشايخ  و به. بياورند  اش  محله هدرواز  به  شهرش  ، نزد مشايخ تهگرف

خود دور   را از ميان  بدی  سنگسار کنند تا بميرد، پس  سنگ  او را به  شهرش  اهل  جميع  پس " گسار است یو مِ  شنود و مسرف  میرا ن

 (21تا  15آيات ، 21، فصل سِفر تثنيه)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "بشنوند، خواهند ترسيد  چون  اسرائيل  و تمامی  ای  کرده
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 دیانت مسیحی

ه يهود ارجاع داد حکم ديانتو لذا مسيحيان را به نفرموده اند قانون مشخصی را ارائه يانت مسيحی، حضرت مسيح درباره ارث در د

ام تا باطل نمايم، بلکه تا تمام   ام تا تورات يا صُحُف انبيا را باطل سازم. نيامده  گمان مبريد که آمده":  فرمايند می. حضرت مسيح ندا

 (17آيه ، 5، فصل انجيل متی، جديدس، عهد )کتاب مقدّ "کنم

 

. شخصی را دو پسر بود)حضرت عيسی( باز گفت، "فردی که ارث را ميان پسرانش تقسيم کرد آمده است :  در انجيل لوقا درباره

اين دو تقسيم روزی پسر کوچک به پدر خود گفت، ای پدر، رَصَدِ اموالی که بايد به من رسد، به من بده. پس او مايملک خود را بر 

 (12و  11آيات ، 15، فصل انجيل لوقا، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "کرد

 

 دیانت اسالم

در دين اسالم، بر خالف اديان قبل برای فرزندِ دختر نيز سهمی تعيين شده است امّا اين سهم نصف سهمِ فرزندِ پسر است، حضرت 

 :  فرمايند میحکام ارث ( درباره ا12و  11نساء، آيات  محمّد در کتاب قرآن )سوره

لنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِن کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱيُوصِيکُمُ "

لسُّدُسُ مِن ٱلثُّلُثُ فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَکُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ لسُّٱلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 

 "للَّهَ کَانَ عَلِيماً حَکِيماًٱللَّهِ إِنَّ ٱهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِی بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُکُمْ وَأَبناؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّ

حکم خدا در حق فرزندان شما اين است که پسران دو برابر دختران ارث برند، پس اگر دختران بيش از دو نفر باشند، فرض همه دو )

ترکه است در صورتی که  )يک ششم( سدُفرض هر يک از پدر و مادر سُ و ،ترکه است و اگر يک نفر باشد نصف ث )دو سوم(لُثُ

)و باقی به پدر  برد می)يک سوم( ث لُميت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در اين صورت مادر ثُ

ين که به مال ميت هر آنکه حق وصيت و دَ خواهد برد، پس )يک ششم( سدُرسد( و اگر ميت را برادر باشد در اين فرض مادر سُ

تعلق گرفته استثنا شود، شما اين را که پدران يا فرزندان و خويشان کدام يک به خير و صالح و به ارث بردن به شما نزديکترند 

 (لق آگاه استهر چيز دانا و به همه مصالح خه ای است که خدا بايد معين فرمايد زيرا خداوند ب فريضه دانيد )اين احکام( نمی

 

لرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱوَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ يَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ "

لثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن کَانَ رَجُلٌ ٱمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ يَکُن لَّکُٱ

 ثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىلثُّلُٱلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی ثَرَ مِن ذَفَإِن کَانُواْ أَکْلسُّدُسُ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱيُورَثُ کَلَالَةً أَوِ 

 "للَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌٱللَّهِ وَٱبِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ 

خواهد بود پس  )يک چهارم( عبُسهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد رُ)

ترکه شما مردان است اگر دارای  )يک چهارم( عبُينی که به دارائی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان رُاز خارج کردن حق وصيت و دِ

که  و اگر مردی بميرد ،ين شماخواهد بود پس از ادای حق وصيت و دِ )يک هشتم( نمُفرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثُ

نفر از  يک هر يا زنی بميرد که وارثش يک برادر و يا خواهر او باشد در اين فرض سهم ارث )برادر و خواهر( وارثش کالله او باشند
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ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج  )يک سوم( ثلُخواهد بود و اگر بيش از يک نفر باشند همه آنها ثُ )يک ششم( سدُآنها سُ

اين حکمی است که خدا سفارش فرموده و ، آور نباشد در صورتی که وصيت به حال ورثه بسيار زيان ،تيِت مَوصيّکردن دين و حق 

 (خدا به همه احوال بندگان دانا و به هر چه کنند بردبار است

 

 : فرمايند می( 176نساء، آيه  همچنين درباره ديگر احکام ارث در آن کتاب مقدّس )سوره

ن مْرُؤٌاْ هَلَکَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَکُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِٱلْکَلَالَةِ إِنِ ٱللَّهُ يُفْتِيکُمْ فِی ٱلِ يَسْتَفْتُونَکَ قُ "

للَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ ٱللَّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱرِّجَاالً وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ  لثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَإِن کَانُواْ إِخْوَةًٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱکَانَتَا 

 "عَلِيمٌ

از دنيا  دهد، که اگر مردی پرسند، بگو خدا در باره کالله چنين پاسختان می می )برادر و خواهر( 9کَالله لهأمس درباره از تو))ای پيامبر( 

رد و فرزند نداشت ارثش به او مُ  رفت و هيچ فرزند ندارد، تنها خواهری دارد، نصف اموالش از آن وی است، همچنانکه اگر خواهر می

خواهر و  چندين رسد، و اگر وارث ميت از اموال وی به آنان می)دو سوم( ث لُدو خواهر بودند، دو ثُ ،برادر رسيد، حال اگر وارثِ  می

 (کند تا گمراه نشويد، و خدا به هر چيزی دانا است ، خدا برای شما بيان میبرند میدو برابر اِناث ارث  ذکورد، برادرن

 
 

 دیانت بابی

باشند. حضرت  می نفردر ديانت بابی احکام ارث شامل تغييرات زيادی شد و افرادی به طبقات ورّاث اضافه شده اند که در کل هفت 

 : فرمايند میاعلی 

لَعَلَّهُم يَشکُرون قُل ما کَتَبَ  قُل ان ذُرّياتُکُم تورث مِن کِتابِ الطاءِ اَنتُم بَينَهُنَ بِالعَدلِ لِتقسمونَ قُل ما کَتَبَ اهللُ عَلَيهم عَدَد المقتِ ..."

ل ما کَتَبَ اهللُ فِی الکِتابِ مِن کتابِ الزاءِ لِاَبيکُم عَدَد قُ، اهللُ عَلی اَزواجِکُم مِن کِتابِ الحاءِ عَدَد التاءِ وَ الفاء اَنتُم بَينَهُنَ بِالعَدل لِتَقسمونَ

کِتاب اَنتُم بِما قَد قَدَر اهللُ التاءِ وَ الکافِ اَنتُم بِما قَد کَتَبَ اهللُ لَکُم تَحکُمون قُل ما تُورث اُمَهاتُکُم مِن کِتابِ الواوِ عَدَد الرَفيعِ فِی ال

عَدَد  لِاَخوانِکُم عَدَد الشينِ مِن کِتاب الهاءِ اَنتُم بِما قَد کَتَبَ اهللُ لِتبلغونَ وَ اِن ما قَد کَتَبَ اهللُ لِاَخواتِکُم لِتقدرون وَ اِن ما قَد کَتَبَ اهللُ

مونَکُم عِلمُ البَيانِ مِن کِتابِ الجيمِ الراءِ وَ الميمِ مِن کتابِ الدالِ اَنتُم بِما قَد کَتَبَ اهللُ لِهُنَ لِتعدلونَ وَ اِن ما قَد کَتَبَ اهللُ لِلَّذينَ هُم يَعلَ

 (3، باب 10)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "...عَدَد القافِ وَ الفاءِ 

، شايد 540با عدل تقسيم کنيد، بگو آنچه نوشت خدا بر آنها برابر عدد  آنهاقسمت شما ميان  9برند  می)بگو که فرزندان شما ارث 

که شما با عدل ميان آنها تقسيم کنيد. بگو  480قسمت، برابر عدد  8وشت خدا بر همسران شما شکرگزار باشند. بگو آنچه ن آنها

، شما به آنچه که البته نوشت خدا بر شما حکم کنيد. بگو آنچه ارث 420قسمت بر پدران شما برابر عدد  7آنچه نوشت خدا در کتاب 

آنچه که البته قرار داد خدا قرار بدهيد و آنچه نوشت خدا بر برادران  در کتاب، شما به 360قسمت برابر عدد  6برند مادران شما  می

، 240قسمت برابر عدد  4، شما به آنچه البته خدا نوشت ابالغ کنيد و آنچه خدا نوشت بر خواهران شما 300قسمت برابر عدد  5شما 

                                                           
ر تنها، يا پدری و مادری، که روی هم، کالالت ثالث خوانده می شوند. برادر و خواه تنها، يا مادریِ الله برادر و خواهر متوفّی است، خواه پدریِدر اصطالح فقه،کَ.  9

 .گويند« کالله ابوينی»و برادر و خواهر پدر و مادری را « کالله امّی»، برادر و خواهر مادری را «کالله ابی»پدری را 
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قسمت برابر عدد  3تعليم دادند شما را به علمِ بيان شما به آنچه البته خدا نوشت بر آنها حساب کنيد و آنچه خدا نوشت بر کسانی که 

 10با عدل قرار دهيد( آنها، ميان 180

 

 : فرمايند میحضرت اعلی در توضيح حکم ارث همچنين 

گردد که حروف اثبات باشد از اين جهت حکم شده که  میمُلَخَّص اين باب آنکه از آنجايی که مراتب توحيد در هر هفت حرف تام "

ز مَيّت به سرّ حقيقت الّا هفت نفس، چنانکه در رتبه هر صفتی هفت رتبه توان خدا را به آن صفت خواند مثل اوحد و وحّاد ارث نبرد ا

امر و هيچ نفسی نيست که اراده نمايد امری  أو واحد و وحيد و متوحد و موحد و موّحد از اين سرّ است که اين نوع تقدير شده از مبد

است الّا آنکه خدا را خواند به هفت اسمی که ممکن است خواندن هر يکی را عدد قاف مگر آنکه اسباب آن  را و آنچه مناسب مراد او

 (2، باب 8، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "...گردد  میامر از برای او ظاهر 

 

 دیانت بهایی

( همان آيات حضرت اعلی را که 20اقدس )بند  در ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل حکم ارث را از ديانت بابی تأييد نمودند و در کتاب

گردد که  میاحکام مربوط به ارث فقط در صورتی مجری در بيان عربی نازل شده است ذکر نمودند، همانطور که قبالً ذکر شد 

 : فرمايند می، نگذاشته باشد جاه شخص متوفّی وصيّت نامه ب

 وَ آءِالتّ دِدَلی عَعَ الحآءِ تابِن کِمِ زواجِالَلِ وَ المقتِ دِدَلی عَعَ الطّآءِ تابِن کِم مِکُرّيّاتِذُلِ رَدِّقُنها مِ الزّآءِ ددّلی عَعَ ا المواريثَمنَسَّد قَقَ"

 دِدَلی عَعَ ءِآاله تابِن کِمِ خوانِالِلِ وَ فيعِالرَّ دِدَلی عَعَ الواوِ تابِن کِمِ هاتِمَّالُلِ وَ الکافِ وَ آءِالتّ دِدَلی عَعَ الزّآءِ تابِن کِمِ البآءِلِ وَ الفآءِ

نی رُذکُذی يَری الَّشِّبَمُ مَکَحَ کَذلِکَ الفآءِ وَ د القافِدَعَ الجيمِ تابِن کِمِ علّمينَلمُلِ وَ الميمِ وَ الرّآءِ دِدَعَ الدّالِ تابِن کِمِ واتِخَالَلِ وَ الشّينِ

 شآءُلی مايَعَ رُدِالمقتَ وَهُلَ هُنَّخری اِاالُ نِنا عَصْقَنَ م وَهُما لَ فَعْدنا ضِزِ صالبِی االَفِ يّاتِرّالذُّ جيجَضَ عنامِمّا سَنّا لَاِ. سحارِاالَ وَ يالیِی اللَّفِ

 "رادَاَ يفَکَ هِلطانِسُبِ لُفعَيَ

ت قسم 8، و بر همسران شما 540قسمت برابر عدد  9قسمت، از آن قرار گرفت بر فرزندان شما  7)همانا تقسيم کرديم مواريث را به 

قسمت برابر  5، و بر برادران شما 360قسمت برابر عدد  6، و بر مادران شما 420قسمت برابر عدد  7، و بر پدران شما 480برابر عدد 

، اين چنين حکم کرد مبشّرِ من کسی 180قسمت برابر عدد  3و بر معلمين  240قسمت برابر عدد  4، و بر خواهران شما 300عدد 

. همانا ما ناله فرزندان را در نطفه ها شنيديم، دوبرابر کرديم از آنچه سهم آنها بود بانگاهان و در سحرگاهانمرا در ش کند میکه ذکر 

 (دهد میانجام  کند میخواهد و به سلطنت خود آنچه اراده  میو کم کرديم از ديگران، همانا او البته مقتدر است بر آنچه 

 

 در دیانت بهایی :تقسیم ارث 

است(  7برابر عدد  "ز"يعنی هفت طبقه )در حروف ابجد  "عدد الزاء"رت بهاءاهلل فرموده اند که به تعداد حضرت اعلی و حض

قسمت،  5قسمت، برادر  6قسمت، مادر  7قسمت، پدر  8قسمت، زن يا شوهر  9ند از شخص متوفّی ارث ببرند. فرزندان توان می

است، يعنی کل  42تَرَک شخص متوفّی بايد به آن تعداد تقسيم شود  قسمت. جميع اين قسمت ها که ما 3قسمت و معلّم  4خواهر 

                                                           
 . اين حکم در ديانت بهايی تأييد شده است و توضيح مفصّل آن در قسمت ديانت بهايی آمده است 10
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حضرت  ،قسمت برای زن يا شوهر و الی آخر است. در کتاب مبارک بيان 8قسمت برای فرزندان،  9قسمت شود که  42ارث بايد 

قرار داده اند که حضرت بهاءاهلل  را انتخاب نمودند که بر جميع اين اعداد قابل قسمت است و آن را مثالی برای ما 2520اعلی عدد 

کنيم و  میقسمت  42باشد، آن را  2520شخص متوفّی  نموده اند. اگر ما تَرَکِ ، حکم ارث را نازلنيز در کتاب اقدس با همان آيات

 بر 60 بار 9دارند. فرزندان  می بر 60، عدد واحد است که طبقات ورّاث به تعداد قسمتشان از اين 60است. حال  60حاصل عدد 

تا معلم  ،است )عدد التّآءِ و الفآءِ( 480دارند که برابر عدد  میبر  60بار  8است )عدد المَقت(، زن يا شوهر  540دارند که برابر عدد  می

نی است )عدد القآف و الفآء(. حال خداوند به فضل خود، سهم فرزندان را دوبرابر نموده، يع 180دارد که برابر عدد  میبر  60بار  3که 

قسمت از سهم خود را به فرزندان بدهند.  1.5تغيير پيدا کرده است، برای اين کار هر کدام از طبقات ديگر بايد  18به  9از  آنهاسهم 

قسمت، سهم برادر  4.5قسمت، سهم مادر  5.5قسمت، سهم پدر  6.5قسمت، سهم زن يا شوهر  18در اين صورت سهم فرزندان 

قسمت خواهد شد. حضرت بهاءاهلل اين  42که جمعاً همان  شود میقسمت  1.5مت و سهم معلم قس 2.5قسمت، سهم خواهر  3.5

از برای فرزندان و اين تغيير  شود میشروع  9مسئله را بيان نموده اند که حکم اصلی همان حکم حضرت اعلی است که با عدد 

 فضل خداوند است.

 
داوند به فضل خود سهم فرزندان را از ارث بيشتر کرده است، درباره اين کتاب اقدس نازل شده است، خ" 20بند "همانطور که در 

 : فرمايند می 29حکم در بند 

 يّاتِرّلذُّلِ صناهُصَّما خَ المنيع وَ عِنِالممتَ رِالظّاهِ المخزونِ سمِلی االِعَ ةِلَّالمدِ الطّآءِبِ ءَدِبُ هُنَّاَلِ رَيَّغَتَن يَذی لَالَّ المکنونُ لمُالعِ وَهُل هذا لَقُ"

 وَ يانِالبَ عِطلَن مَمِ هِم بِرتُمِعوا ما اُبِتَّم اِکُسِنفُاَ هوآءِاَدوها بِعتَال تَ اللّهِدودُحُ لکَحيم تِلرَّاحمن م الرَّهُبَّوا رَرشکُيَم لِهِيلَعَ اللّهِ ضلِن فَهذا مِ

 "مواتِالسَّ وَ رضينَی االَن فِمَلِ الحِالفَ وَ ةِکمَالحِ حِصبامِ وَ ديانِاالَ هلِاَلِ وانِيَمآء الحَ دوداللّهِحُ رونَيَ صونَالمخلِ

)بَهاء(  اسم مخزونِ ظاهرِ ممتنعِ منيع بر که 9با  شود میزيرا همانا او آغاز  کند می)بگو اين البته علمی پوشيده هست که تغيير ن

، اين مهربان بزرگوار خود را شکر کنند ردگارتا پروخداست  فضلاز ، اين فرزندانديم به اآنچه را که اختصاص د و کند میداللت 

افراد مخلص حدود خدا ، حدود خداست به هوای نفس خود از آن تجاوز نکنيد، پيروی کنيد از آنچه از مطلعِ بيان به آن امر شده ايد

 (بينند میاست  آنهارا آب زندگانی برای اهل اديان و چراغ حکمت و رستگاری برای کسی که در زمين ها و آسم
 

 : فرمايند میحکم کسی که فرزندی نداشته باشد  ( درباره21در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 النّاسِ مهورُجُ هِبِ عُفِنتَما يَ وَ لِرامِاالَ وَ يتامِی االَفِ حمنِالرَّ ناءُمَاُ فوهاصرِيَلِ دلِالعَ يتِلی بَم اِهُقوقُحُ عُرجِتَ ةٌرّيّذُ هُن لَکُم يَلَ وَ ن ماتَمَ"

 "فّارالغَزُ زيم العَهُبَّرَ کروايشلِ

و اَرامِل  برای ايتامتا امين های خدا آن را صرف کنند  گردد میباز  به بيت العدل آنهاحقوق  ،و فرزندی نداشته باشداگر کسی بميرد )

 است( شکر کنند پروردگارشان که عزيز و بخشندهتا گيرند از آن جميع مردم  می)مرد بی زن يا زن بيوه( و آنچه نفع 
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 : فرمايند میحکم کسی که از طبقات ورّاث فقط فرزند داشته باشد،  ( درباره22همچنين )بند 

 نیُّالغَ مَکَحَ کَذلِکَ دلِالعَ يتِلی بَاِ ثُلُالثُّ وَ رّيّةٍلی ذُاِ هُکَرَمّا تَمِ ثانِلُالثُّ عُرجِيَ تابِی الکِفِ دَدِّمّا حُها عَما دونَ نْکُم يَلَ وَ رّيّةٌذُ هُذی لَالَّ وَ"

 "جاللِاالِ وَ ةِمَظَعَلابِ عالِالمتَ

گردد و يک  می)و کسی که فرزندی داشته باشد و بقيه طبقات وراث را که ذکر شد نداشته باشد، دو سوم از ما تَرَک به فرزندان باز 

 سوم به بيت العدل، اين چنين حکم کرد بی نيازِ متعال با عظمت و اجالل(

 

 : فرمايند می( 24کم افرادی که هيچ کسی را نداشته باشند )بند ح و نيز درباره

 هِبِ اللّهُرَمَا اَمفي فَصرَتُلِ المذکورِ رِّلی المقَها اِلُّکُ موالُاالَ عُرجِتُ علیاالَ مِلَن القَم مِهُئُآسمت اَلَزِّنُ ذينَالَّ نَمِ دٌحَاَ هُن لَکُم يَلَ وَ ن ماتَمَ"

 "مّاراالَ رُدِالمقتَ وَهُلَ هُنَّاِ

گردد تا در آن چه خدا به آن امر  می)کسی که بميرد و هيچ کسی را برای تقسيم ارث نداشته باشد، اموال او تماماً به بيت العدل باز 

 کرده است صرف شود، همانا او البته مقتدر و امر کننده است(

 

 چنین است :حکم ارث درباره این آیات تفاصیل 

 

ب باشد حقّ او اگر برادر از طرف اَ" فرمايند میخواهری که فقط از طرف پدر و يا فقط از طرف مادر باشد درباره حکم برادر يا  -1

به  )دو سوم( بيت العدل راجع است و دو ثلث حقّ او به )يک سوم( رسد و اگر از طرف اُمّ باشد ثلث میتاب به او الکِ یعلی ما ذکر فِ

 (6قسمت اله سؤال و جواب، رسحضرت بهاءاهلل، ) "او و کذلک فی االخت

 

مع وجود اخ و اخت "برند، در جواب اين سوال که  میاگر برادر يا خواهر پدری وجود داشته باشند، برادر و خواهر مادری ارثی ن -2

 (53 قسمترساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ) "برند میسهم ن"فرموده اند  "برند يا نه میامّی هم سهم  ابی و امّی اخ و اخت

 

 شود میمعلّم متعدّد باشد ميانشان بالسّويّه قسمت  برد و اگر میاگر معلّم از غير اهل بهاء است ابداً ارث ن" فرمايند میدرباره معلّم  -3

به  )يک سوم( به اوالد صاحب مال و يک ثلث ارث )دو سوم( رسد بلکه دو ثلث میوفات نموده باشد به اوالد او ارث ن و اگر معلّم

 (33قسمت رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ) "عدل راجعبيت 

 

ارث  است حکمش حکم معدوم است و هر يک از طبقات ورّاث که خارج از دين الهی" فرمايند میدرباره ارث طبقات غير بهايی  -4

"برد مین
 ( 34)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  11

  

                                                           
توضيحات کتاب اقدس مندرج در ) .شخص بهائی بدون وصيّت نامه فوت کند حدود به مواردی است کهاين امر منحصراً محضرت ولی امراهلل تصريح نموده اند که .  11

 (38انتهای کتاب اقدس، قسمت 
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رساند که  میآورند. اين امر  میمال بی وارث را از جمله منابع درآمد مخزن محلّی به حساب  ءدر يکی از الواح حضرت عبدالبها -5

 )توضيحات کتاب اقدس .گشته بيت العدل محلّی است مقصد از بيت العدل که در فقرات مربوط به ارث در کتاب مستطاب اقدس مذکور

 (42، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس

 

سأله را نيز بيان نموده اند که اگر هر کدام از طبقات ورّاث وجود نداشته باشند حکم ارث بايد به همين شکل جمال مبارک اين م -6

 راجع است و اگر ذرّيه باشد و سايرين از ورّاث بيت العدل اگر کسی بميرد و ذرّيه نداشته باشد حقوق ذرّيه به" فرمايند میاجرا شود، 

يعنی هر کدام از  اين حکم در کُل و بعض هر دو جاری است ،بيت العدل راجع رسد و ثلث آخر به مینباشند دو ثلث از ميراث به ذرّيه 

 (7رساله سؤال و جواب، قسمت )حضرت بهاءاهلل،  "ثلث به بيت عدل ساير ورّاث نباشند دو ثلث به ذريّه راجع و

 
مّا از بستگان و نزديکان افرادی را داشته باشد، در کتاب حکم کسی که از طبقات ورّاث کسی را نداشته باشد ا درباره حضرت بهاءاهلل

 : فرمايند می( 23قدّس )بند ا

 وَ العمّاتِ وَ لِاالخوا وَ عمامِالَالّا لِ ثان وَلُم الثُّهُلَما فَهِناتِبَ وَ االختِ وَ خِن ابناء االَربی مِالقُوِذَ هُلَ کانَ وَ هُثَرِن يَمَ هُن لَکُيَ مذی لَالَّ وَ"

 کِمالِ ی اللّهِدَن لَمِ تابِی الکِاً فِرماَ دلِالعَ رِّقَلی مَاِ عُرجَيَ ثُلُالثُّ وَ نَّهِبناتِ م وَهِبناتِ وَ نَّهِابنائِ م وَهِأبنائِلِ نَّهِعدِبَ م وَهِعدِمن بَ وَ التِالخا

 "قابالرِّ

داشته باشد، دو  ها های اين دخترسپس  خواهر و و پسران برادرهيچ کدام از طبقات وراث را نداشته باشد و بستگانی از  کسی که)و 

پسران عمو و دائی و  و بعد از عمو و دائی و عمه و خاله، به خاله ها و عمه ها و دائيها وعمو ها  است و الّا برای آنهاسوم برای 

زد خدايی که صاحب گردن گردد به بيت العدل امری است در کتاب از ن میسوم باز يک پسران عمه و خاله و سپس دخترهايشان، و 

 هاست(

 
 : فرمايند می( 25حکم ارث برای اَلبِسه و منزل مسکونی متوفّی نيز توسط خداوند تعيين شده است، در کتاب اقدس )بند 

 "يّاضالفَ المعطیُ وَهُلَ هُنَّاِ رّاثِوُلا وَ ناثِاالِ دونَ کرانِالذُّ نَمِ ةِيَّرّلذُّلِ ةَة المخصوصَسَبِلو االَ ةَالمسکونَ ا الدّارَلنَعَجَوَ"

 )و منزل مسکونی و لباس ها را مخصوصِ پسرِ بزرگتر قرار داديم نه به دختران و ورّاث همانا او البته عطا کننده و فيّاض است(

 
 تفاصیل حکم ارث درباره این آیات چنین است :

 

قسمت شود  ثل ساير اموال است که بايد بين کلمقصود است و مابقی م اگر بيت مسکون متعدّد باشد اعلی و اشرف آن بيوت" -1

رساله سؤال و جواب، )حضرت بهاءاهلل،  "برد میارث ن است حکمش حکم معدوم است و و هر يک از طبقات ورّاث که خارج از دين الهی

 (34قسمت 
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ساير  بالسّويّه قسمت شود و)دختران(  تناسه مستعمله امّ ما بين بَلبِاَ" فرمايند میدرباره مِلک و لباس هايی که برای مادر باشد  -2

 برند به قسمی که در کتاب اقدس نازل شده و در میقسمت  از آن سه غير مستعمله کلّلبِو اَ)زيور و زينت( ی لّاشياء از ملک و حِ

 (37قسمت رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ) "قسمت شود جال بايدی الرِّفِ لَزِصورت عدم وجود بنت جميع مال کما نُ

 

ن کُم يَلَ وَ ن ماتَمَ" فرمايند می شود میدرباره اينکه اگر فرد متوّفی فرزندی نداشت منزل مسکونی و اَلبِسه به چه صورت تقسيم  -3

حضرت ) "مخصوصه به بيت العدل راجع است سهلبِدل نظر به اين آيه مبارکه دار مسکونه و اَالعَ يتِلی بَاِ مهُقوقُحُ عُرجِتَ رّيّةٌذُ هُلَ

 (41قسمت رساله سؤال و جواب، بهاءاهلل، 
 

ثلث الی بيت العدل  ناث از ذرّيه راجع وسه مخصوصه به اِلبِدو ثلث خانه و اَ" فرمايند میاگر فرد متوفّی فرزند پسر نداشته باشد  -4

 (72قسمت رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ) "الّذی جعله اللّه مخزن االمّة

 

دار  اند اينست که اوّالً  به صيغه جمع فرموده هفرمايند، معنی اين آيه ک می "کرانالذُّ نَمِ رّيّةِلذُّلِ"درباره آيه البهاء عبد حضرت -5

پوشد. بعد از  میها را  دارد و لباس میخانه را نگه  دهند به پسر بزرگتر. پسر بزرگتر تا زنده هست میسه مخصوص را لبِمسکون و اَ

ی اوّل حال امتوفّ رسد به برادر ديگر که نسبت به می ،سه مخصوصه که مال پدر بوده استلبِمسکونه و اَ ر اين دارپسر بزرگت ردنِمُ

اين برای اين است که جانشين پدر بشود و ياد آن پدر را  ... سوّمیه رسد ب اگر بميرد، می حکم فرزند ارشد را دارد. برادر دوّمی هم

اين خانه نبايد بين طبقات ديگر قسمت بشود زيرا اگر  .ذهان اهل خانه و خويشاوندان نگاه بدارددر ا که مدّتی در اين دنيا بوده

اشراق خاوری، ) کرد. اش استغفار  ياد آن مرحوم اوّلی در آن جا جمع شد و در بارهه ب توان میافتد و ديگر ن میقسمت شد از اهميّت 

 (76کتاب اقدس، صفحه  درباره تقريراتعبدالحميد، 

 

 : فرمايند می( درباره سهم ارث پسری که پيش از پدرش فوت شده باشد 26در کتاب اقدس )بند 

 وَ المِالکَ حرُبَ ماجَ کَکذلِ صِالخالِ دلِالعَم بِهُينَموا بَقسِاِ اللّهِ تابِکِ یم فِبيهِاَما لِ ثونَرِيَ اولئکَ رّيّةٌذُ هُلَ وَ هِدِوالِ ی ايّامِفِ ذی ماتَالَّ نَّاِ"

 "نامِاالَ کِن مالِدُن لَمِ حکامِاالَ ئُئاللَ فَذِقُ

برند آنچه برای پدرشان است  می)همانا کسی )پسری( که مُرد در زمان زنده بودن پدرش، و فرزندانی داشت، آنها هستند که ارث 

از های احکام  ت مرواريددريای کالم الهی و بيرون ريخ چنين موج زداين به عدل خالص، آنها)بعد از مرگ پدرش(. قسمت کنيد بين 

 (نفوس صاحبِ نزدِ

 
 : فرمايند می( 27حکم ارث فرزندانی که به سنّ بلوغ نرسيده اند در کتاب اقدس )بند همچنين درباره 

مّا مِ قّاًحَ مينِالَنوا لِيِّعَ مَّثُ ةِراکَالشِّ لِّحَلی مَو اِاَ مهُشدَوا رُغُبلَن يَاَ لیم اِهُلَ رَجِتَّيَلِ مينٍلی اَم اِهُموا ما لَلِّعافاً سَضِ رّيّةُذُ کَرَذی تَالَّ وَ"

 "رافِقتِاالِ وَ ةِجارَالتِّ نَمِ لَصَحَ

نها تا زمانی که آ تا تجارت کند برای آن چه بر آنهاست به شخص امين بسپاريد گذارد، میبه جا  کسی که فرزندان صغير از خود)و  

 (معيّن کنيد آن چيزی که حاصل شد از تجارت و کاراز  برای شخص امين حقّیسپس  ،به سنّ بلوغ برسند يا به شرکتی بسپاريد
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محاسبه شود، حضرت بهاءاهلل  ...احکامی که در کتاب اقدس درباره ارث نازل شده اند تماماً بايد بعد از ادای حقوق اهلل و قرض ها و 

 : فرمايند می( 28در کتاب اقدس )بند 

 مَکَحَ کَذلِکَ زازِعتِاالِ وَ ةِزَّلعِابِ تِالميِّ ملِحَ وَ فنِالدَّ وَ فنِلکَلِ سبابِاالَ جهيزِتَ وَ يهِلَعَ کونُتَ ولَ يونِالدُّ وَ اللّهِ قِّحَ داءِاَ عدَبَ کَذلِ لُّکُ"

 "المأبِ وَ ءِالمبدَ کُمالِ

ن و دفن و حمل ميت با عزت و )تمامی اين ها بعد از پرداخت حقوق اهلل و قرض ها )اگر داشته باشد( و بعد از تجهيز اسباب کف

 ، اين چنين حکم کرد مالک مبدء و مآب( شود میاحترام تقسيم 

 

 تفاصیل حکم ارث درباره این آیات چنین است :

 

تجهيز مقدّم است "فرموده اند  "يّت و تجهيز اسباب کدام مقدّم استحقوق اللّه و ديون مَ"جمال مبارک در جواب اين سوال که  -1

 "قليالً و کثيراً قسمت شود ديون نباشد آنچه موجود است به مقتضای ديون اگر مال معادلِ ن بعد اخذ حقوق اللّه وبعد اداء ديو

 (9رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، )

 

ت سهم ميراث او به حکم کتاب به هف" فرمايند می، حکمش چيست در ايّام پدر فوت شود یاگر دخترقلم اعلی در جواب اين که  -2

  (54رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "شود منقسم می
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 ازدواج
که به معنی پيوند زناشويی و پيوندی که بين مرد و زن، طی احکام و رسوم اديان و مذاهب مختلف  "ازدواج"اين قسمت به مفهوم 

گردد. در ادامه اين بحث به ميزان  میبقای نسل نيز  که موجب شود می. ازدواج به تشکيل خانواده منجر پردازد میاست  شود میبسته 

. ديگر مباحث شود میاهميّت ازدواج، آيات الهی درباره ازدواج، حکم تعدّد زوجات، حرمت ازدواج با محارم و اينچنين مسائل پرداخته 

ده است در قسمت های مشخص که در جميع اديان الهی با رسوم و احکامی خاصی همراه بو "مهريه"مربوط به بحث ازدواج مانند 

 مراجعه گردد( "مهريه –ازدواج "مورد بحث قرار گرفته اند. )به قسمت 

 

 دیانت یهودی :

 مرد بدون همسر و يک زن ، يکديانت يهودی پايه تعاليم رشد انسان است. برو شدن   به معنای کاملازدواج در ديانت يهودی 

شوند. ازدواج در ميان يهوديان دارای مراسم  يی کامل نيستند و با ازدواج از شکل ناقص به وجودی کامل تبديل میآنهاانس زن بدون

 .و آداب خاصی است

 آمده است :چنانچه ت. تورات و عهد عتيق مسائل مربوط به ازدواج و زوج آفريده شدن انسان مطرح شده اس ابتدايی در آيات

و خداوندْ خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود،  ،: خوب نيست که آدم، تنها باشد. پس برايش معاونی موافقِ وی بسازم خدا گفت ...و "

تن  ... از اين سبب مرد، پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خويش خواهد پيوست و يک زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد

 (24تا  18، آيات 2)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر پيدايش، فصل  "خواهند بود

 

يهود، رضايت زن برای ازدواج شرط  دهد در ديانت میبرخی پيامبران نيز آمده است که نشان   همچنين در تورات رواياتی از ازدواج

 12:داستان ازدواج حضرت اسحاق چنين آمده است ازدواج است و تا چه حد عفاف و پاکدامنی زن اهميّت داشته است.  صحّت

، تو را  زمين  و خدای  آسمان  ، خدای يهوه  به ...":   او مختار بود، گفت  مايملک  و بر تمام  ویه خان  بزرگ  خود که  خادم  به  ابراهيم"

، و از  بروی  مولدم  و به  من  واليت  به  بلکه  ، نگيری  ساکنم  ايشان  در ميان  که  کنعانيان  از دختران  پسرم  برای  زنی  ، که دهم می  قسم

  را بدان  ؟ آيا پسرت بيايد  زمين  بدين  با من  نباشد که  راضی  زن  شايد آن":   گفت  وی  به  خادم".  بگيری  اسحاق  پسرم  برای  آنجا زنی

 همرا از خان  که  آسمـان  ، خـدای يهوه،  زنهار، پسر مرا بدانجا باز مبری":   را گفت  وی  ابراهيم "؟  برم ، باز آمدی  بيرون  از آن  که  زمينی

 هاو فرشت "داد.  تو خواهم  ذريت  را به  زمين  اين  که":  ، گفت خورده  کرد و قسم  تکلم  من  آورد و به  بيرون  مولَد من  و از زمين  پدرم

 ریبَ  من  قسم  با تو رضا ندهد، از اين  از آمدن  زن  ما اگر آن. ا از آنجا بگيری  پسرم  برای  تو خواهد فرستاد، تا زنی  روی  خود را پيش

  او قسم  امر برای  نهاد، و در اين  خود ابراهيم  آقای  خود را زير ران  دست  خادم  پس.  "زنهار پسر مرا بدانجا باز نبری  بود، ليکن  خواهی

  آب هچشم  بر اين  من  اينک. بنما  احسان  ابراهيم  بفرما، و با آقايم  ، امروز مرا کامياب ابراهيم  آقايم  ، خدای يهوه  ای":    و گفت ... خورد

  سبوی":   گويم  وی  به  که  دختری  آن  بشود که  چنين  پس. آيند می  بيرون  آب  کشيدن  جهت  شهر، به  اين  اهل  ، و دختران ام  ايستاده

                                                           
 ( آمده است.29. داستان ازدواج حضرت يعقوب و راحيل نيز در سِفر پيدايش )فصل  12

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
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، تا  باشی  کرده  خود اسحاق هبند  نصيب  باشد که  ، همان" کنم  را نيز سيراب  و شترانت  بنوش"، و او گويد: " نوشمآر تا ب خود را فرود

  ، زن ، پسر مِلکه ، دختر بتوئيل ، رِفقَه ناگاه  بود که  نشده  فارغ  گفتن  و او هنوز از سخن.  ای  فرموده  احسان  با آقايم  که  ، بدانم بدين

  به  بود. پس  او را نشناخته  بود، و مردی  دختر بسيار نيکومنظر و باکره  و آن.  داشت  بر کتف  آمد و سبويی  ، بيرون برادر ابراهيمناحور، 

  من  خود به  از سبوی  آب  ای  جرعه":   و گفت  او بشتافت  استقبال  به  خادم  آنگاه. ، باال آمد خود را پر کرده  ، و سبوی رفت فرو  چشمه

  فارغ  از نوشانيدنش  و چون. ، او را نوشانيد آورده خود فرود  بر دست  خود را بزودی  ، و سبوی" بنوش  من  آقای  ای":  گفت".  بنوشان

باد   متبارک":  و گفت نمود  شد، خداوند را پرستش  مرد خم  آن  آنگاه...  "بازايستند  تا از نوشيدن  نيز بکشم  شترانت  برای":  شد، گفت

  آقايم  برادران هخان  ، خداوند مرا به بودم  در راه  من  ، و چون نداشت  دريغ  خود را از آقايم  و وفای  لطف  ، که ابراهيم  آقايم  ، خدای يهوه

خداوند ، بيا،   مبارک  ای":  و گفت ... خبر داد  وقايع  را از اين  مادر خويش هخان  ، اهل رفته  دوان  دختر دوان  آن  پس. "فرمود  راهنمايی

 تا مقصود خود را باز":   گفت  او نهادند. وی  و غذا پيش ..."  ام مهيا ساخته  شتران  برای  را و منزلی  خانه  ؟ من  ای ايستاده  چرا بيرون

  دختران از  پسرم  برای  زنی"  که  تداد و گف  مرا قسم  و آقايم ...  هستم  ابراهيم  خادم  من":   گفت "بگو":  گفت " نخورم  ، چيزی نگويم

:  خود گفتم  آقای  و به " بگيری  پسرم  برای  ، و زنی بروی  من هقبيل  و به  پدرم هخان  به  بلکه ، نگيری ساکنم  ايشان  در زمين  که  کنعانيان

خود را با تو خواهد فرستاد، و سفر تو  ه، فرشت ام  ودهب  حضور او سالک  به  که  يهوه":   گفت  من  او به "؟ نيايد  من  همراه  زن  شايد آن"

کنيد،   و صداقت  احسان  اگر بخواهيد با آقايم  اکنون.  بگيری  پدرم هو از خان  ام  از قبيله  پسرم  برای  زنی ااثر خواهد گردانيد، ت  را خيريت

امر از   اين":  گفتند  در جواب  و بتوئيل  البان.  سپر شوم ره  يا چپ  راست  طرفه مرا خبر دهيد، تا ب  مرا خبر دهيد. و اگر نه  پس

باشد،   پسرِ آقايت  شو تا زن  ، روانه ، او را برداشته حاضر است  رفقه  اينک.  گفت  توانيم يا بد نمی  ، با تو نيک است  خداوند صادر شده

برادر و مادر او  ... کرد  سجده  زمين  را شنيد، خداوند را به  ايشان  خنس  ابراهيم  خادم  چون  شد که  و واقع ". است  خداوند گفته  چنانکه

  گردانيده  مسازيد، خداوند سفر مرا کامياب  مرا معطّل":   گفت  بديشان "شود  روانه  بماند و بعد از آن  روزی  دختر با ما ده"گفتند: 

  را خواندند و به  رفقه  پس. " بپرسيم  و از زبانش  دختر را بخوانيم":  ندگفت  "خود بروم  نزد آقایه نماييد تا ب  مرا روانه  ، پس است

  روانه  و رفقايش  ابراهيم  را با خادم  اش  ، و دايه خواهر خود رفقه  آنگاه ... " روم می":   گفت "؟  رفت  مرد خواهی  با اين"گفتند:  وی

خود را   چشمان  و رفقه. آيند  می  شتران  نظر باال کرد، ديد که  ، و چون رفت  بيرون صحرا  تفکر به  برای  ، اسحاق شام  و هنگام ... کردند

و  "؟ آيد ما می  استقبال  در صحرا به  که  مرد کيست  اين"پرسيد:   از خادم  زيرا که. را ديد، و از شتر خود فرود آمد  ، اسحاق بلند کرده

و .  باز گفت  اسحاق  بود، به  کرده  را که  کارهايی ههم ، و خادم. ، خود را پوشانيد خود را گرفته  بُرقِع  پس . "است  من  آقای":   گفت  خادم

  مادر خود، تسلی  بعد از وفات  . و اسحاق در او بست  ، دل خود گرفته  زنی  آورد، و او را به  خيمة مادر خود، ساره  را به  ، رفقه اسحاق

 ، کامل(24سِفر پيدايش، فصل  )کتاب مقدّس، عهد عتيق، " پذيرفت

 

هر گاه دو برادر با هم در يک جا "آمده است :  در توراتيکی از احکام ديانت يهودی ازدواج مرد با زن برادر متوفای خود است. 

هرش بايد او بلکه برادر شو ،ساکن باشند و يکی از آنها بدون داشتن پسری بميرد، بيوه اش نبايد با فردی خارج از خانواده ازدواج کند

"... را به زنی بگيرد و حق برادر شوهری را به جا آورد
  (10تا  5، آيات 25، فصل تثنيه)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر  13

                                                           
 نيز مشاهده کرد.توان در داستان تامار، عروس يهودا )پسر يعقوب(  . اجرای اين حکم را می 13
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در ديانت يهودی تعدّد زوجات يا چند همسری امری رايج  بوده است. در سراسر کتاب مقدّس اشاره هايی به همسران همچنين 

هيم و همسرانشان ساره و هاجر، حضرت يعقوب و همسرانشان ليه و راحيل شده است و با توجه به عدم پيامبران مانند حضرت ابرا

ت تلمود اشاره هايی به منع يهوديان از داشتن چند همسر، آنان اين مسئله را رسم و رايج دانسته اند. امّا در عين حال در برخی آيا

 همسر برای مرد شده است. چهارجواز 

 

کتب عهد آن در  درباره یانت يهودی ازدواج با کليّه محارم و نزديکان حرام شده است به طوری که شرحی مفصّلدر ديهمچنين 

 چنين آمده است :عتيق وجود دارد. برای مثال 

خود  مادر  ورتع  پدر خود يعنی  عورت.  هستم  يهوه  او بکند. من  عورت  ننمايد تا کشف  نزديکی  خويش  بایقرِاز اَ  احدی  به  کس  هيچ"

خواهر خود،   عورت.  پدر تو است  عورتِ  . آن مکن  پدر خود را کشف  زن  عورت.  او مکن  عورت  . کشف او مادر توست ،منما  را کشف

دختر  و  دختر پسرت  عورت. منما  را کشف  ايشان  ، عورت مولود بيرون  ، چه مولود در خانه  چه  دختر مادرت  ، خواه دختر پدرت  خواه

باشد، او خواهر   شده  از پدر تو زاييده  که  پدرت  دختر زن  عورت.  تو است  ها عورت اين  ، زيرا که مکن  را کشف  ايشان  ، عورت دخترت

  خواهر مادر خود را کشف  عورت.  پدر تو است  بایقرِ، او از اَ مکن  خواهر پدر خود را کشف  عورت.  او را مکن  عورت  کشف  تو است

  عورت.  تو است ه( عمهمنزل  منما. او )به  او نزديکی  زن  ، و به مکن  برادر پدر خود را کشف  عورت.  مادر تو است  ، او از اقربای مکن

برادر تو   عورت  . آن مکن  برادر خود را کشف  زن  عورت.  مکن  او را کشف  . عورت پسر تو است  ، او زن مکن  خود را کشف  عروس

او   از اقربای  . اينان کنی  او را کشف  . و دختر پسر او يا دختر دختر او را مگير، تا عورت مکن  کشف  را با دخترش  زنی  عورت.  است

  ، کشف است  او زنده  که  مادامی  او را با وی  او بشود، و تا عورت  ویومگير، تا ه  را با خواهرش  و زنی.  فجور است  باشند و اين  می

 (21تا  6، آيات 18، فصل الويان)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر  " هستم  يهوه  من ...  نمايی

 

 دیانت مسیحی :

در ديانت مسيحی نيز ازدواج امری مهم شمرده شده امّا آياتی درباره وجوب ازدواج و يا امر به ازدواج در آن وجود ندارد. ازدواج 

پردازيم که چگونگی ديدگاه ديانت مسيحی به ازدواج را نشان  میه آياتی در انجيل . در ابتدا بشود میمسيحی در کليسا ها انجام 

و امّا در آغاز آفرينش، پروردگار، آنها را به صورت مرد و زن آفريد. از اين رو، مرد بايد پدر و مادرش را ترک ":  فرمايد میدهد.  می

د، آنها نه دو تن، که يکی هستند. پس آنچه را که خدا به هم رسانده کند تا به همسرش بپيوندد و هر دو، يک تن شوند. از آن به بع

 (6 و 5، آيات 19، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "است، کسی حق ندارد جدا کند

 

بيان  با توجّه به اين مسئله که حضرت مسيح فرمودند که برای تغيير تعاليم يهود نيامده اند و احکام خاص و جديدی برای ازدواج

خورد. در رساله های  مینفرموده اند، امّا در برخی آيات عهد جديد، ديدگاه های متفاوتی درباره ازدواج نسبت به ديانت يهود به چشم 

مجرد ماندن توصيه شده است و در عين حال بيان شده که اگر نتوانستيد بر  آنهاپولس به قرنتيان به مسئله تجرّد پرداخته شده و به 

 چنين آمده است :يکی از اين رساله ها سانی خود غلبه کنيد ازدواج کنيد. در اميال نف

امّا درباره آنچه به من نوشته بوديد، مرد را نيکو آن است که زن را لمس نکند، لکن به سبب زنا، هر مرد زوجه خود را بدارد و هر "

زن بر بدن خود مختار نيست بلکه شوهرش، و . شوهر را و شوهر حقّ زن را ادا نمايد و همچنين زن حقّزن شوهر خود را بدارد، 
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از يکديگر جدايی مگزينيد مگر مدّتی به رضای طرفين تا برای روزه و عبادت  نيز اختيار بدن خود ندارد بلکه زنش، همچنين مرد

گويم  زنان می  لکن به مجرّدين و بيوه ... سبب ناپرهيزی شما در تجربه اندازد  فارغ باشيد؛ و باز با هم پيونديد مبادا شيطان شما را به

هرگاه نکاح  ... لکن اگر پرهيز ندارند، نکاح بکنند زيرا که نکاح از آتشِ هوس بهتر است. که مثل من بمانند که ايشان را نيکو است

بر شما شفقت  کردی، گناه نورزيدی و هرگاه باکره منکوحه گرديد، گناه نکرد. ولی چنين در جسم زحمت خواهند کشيد، ليکن من

 (28تا  1آيات ، 7، فصل رساله اول قرنتيان، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "... دارم

 

. امّا پولس در رساله ديگر خود اُسقُف ها و شود میدر اناجيل اربعه و کتب عهد جديد بيان صريحی درباره نهی تعدّد زوجات ديده ن

  پس اسقف بايد بی"آمده است : چنانچه  خواند. میبه داشتن فقط يک زن فرا ها و در درجه پايين آنها( را  شماسان )دستياران اسقف

باشند  صاحب يک زنن و شماسا ... نواز و راغب به تعليم باشد  و هشيار و خردمند و صاحب نظام و مهمان صاحب يک زن مالمت و

 (12تا  2، آيات 3، فصل له اول تيموتيوسرسا، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "نمايند و فرزندان و اهل خانه خويش را نيکو تدبير

 

چند همسری ميان مسيحيان رواج داشته است. امّا بعدها برخی کليساها  ،در نظر داشت که تا قبل از آن توان میبا توجه به اين آيات 

کليساها، به اعتقاد برخی  با محارم در ديانت مسيحی نسخ نشده است. درباره ازدواجاحکام تورات . تعدّد زوجات را ممنوع اعالم کردند

 شود. د دخترعمو و پسرعمو نيز حرام است امّا حکمی در کتاب الهی در اين موارد ديده نمیدر ديانت مسيحی ازدواج با اَقارِب مانن

 

است : آمده در رساله ای ديگر همچنين در ديانت مسيحی ازدواج با افراد غير مسيحی يا به اصطالح بی ايمان نهی نشده بوده است. 

 راضی باشد که با وی بماند، او راايمان داشته باشد و آن زن   گويم نه خداوند که اگر کسی از برادران زنی بی و ديگران را من می"

ايمان   زيرا که شوهر بی .ايمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند، از شوهر خود جدا نشود  و زنی که شوهر بی، جدا نسازد

امّا اگر . بودند، لکن الحال مقدّسند مینه اوالد شما ناپاک  گردد و اگر  میايمان از برادر مقدّس   و زن بی شود میود مقدّس از زن خ

زيرا که . ايمان جدايی نمايد، بگذارش که بشود زيرا برادر يا خواهر در اين صورت مقيّد نيست و خدا ما را به سالمتی خوانده است  بی

، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "؟ ؟ يا چه دانی ای مرد که زن خود را نجات خواهی داد ن که شوهرت را نجات خواهی دادتو چه دانی ای ز

 (16تا  12، آيات 7، فصل رساله اول قرنتيان

 

 دیانت اسالم :

ستحب است. خداوند در و اصطالحاً امری م آيد میازدواج امری بسيار پسنديده به شمار  ،در ديانت اسالم همانند اديان قبل از آن

 : فرمايند می( 21روم، آيه  کتاب قرآن بسيار به مسئله ازدواج اشاره کرده است. در آن کتاب مقدّس )سوره

 "لِکَ لَئَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَذَ دَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِیوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُم مَّوَ"

و يکی از آيات او اين است که برای شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا به سوی آنان ميل کنيد و آرامش گيريد و بين شما )

 (ها هست برای مردمی که تفکر کنند مودت و رحمت قرار داد و در همين آيت
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 : رمايندف می( 1نساء، آيه  و نيز )سوره

 "...لَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً کَثِيراً وَنِسَاءً ٱتَّقُواْ رَبَّکُمُ ٱلنَّاسُ ٱيَا أَيُّهَا "

فت او را خلق کرد و از آن دو تن ای مردم بترسيد از پروردگار خود، آن خدائی که همه شما را از يک تن بيافريد و هم از آن ج)

 (خلقی بسيار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگيخت

 

 : فرمايد می. چنانچه کند می( يکی از اهداف ازدواج را بقای نسل معرفی 11شوری، آيه  خداوند در قرآن )سوره

 "لبَصِيرُٱلسَّمِيعُ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُکُمْ فِيهِ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ ٱوَمِنَ  لْأَرْضِ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاًٱلسَّمَاوَاتِ وَٱفَاطِرُ  "

پايان جفت خلق کرد، و به  و زمين است، و از جنس خود شما برايتان همسرانی آفريد، و نيز برای چهار آنهااو که پديد آورنده آسم)

 (را زياد کرد. هيچ چيزی مثل او نيست، و او شنوا و بينا استپايان  اين وسيله نسل شما و چهار

 

همسر بودند، امّا اين حکم بايد در صورت رعايت عدالت ميان همه همسران جاری  چهاراسالم مردان مجاز به داشتن  در ديانت

 : فرمايند می( 3نساء، آيه  شده. در قرآن )سوره می

مَا مَلَکَتْ  لنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْٱکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ انفَ لْيَتَامَىٱ ا تُقْسِطُواْ فِیوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ"

 "أَلَّا تَعُولُواْ أَدْنَىلِکَ أَيْمَانُکُمْ ذَ

را به نکاح خود در آوريد که شما را نيکو و مناسب  د پس آن کس از زناناگر بترسيد که مبادا در باره يتيمان مراعات عدل و داد نکني)

گيريد راه عدالت نپيموده و به آنها ستم کنيد پس  با عدالت است : دو يا سه يا چهار )نه بيشتر( و اگر بترسيد که چون زنان متعدد

 (نزديکتر به عدالت و ترک ستمکاری است تنها يک زن اختيار کرده و يا چنانچه کنيزی داريد به آن اکتفا کنيد که اين

 

رعايت امّا خداوند متعال  ،رعايت عدالت ميان تمامی همسران است مشروط بهاين حکم از آيه مشخص است، اجرای همانطور که 

گفت  توان می رواز اين  يد عدالت را رعايت کنيد.توان میکه شما هرگز ن فرمايد میو  داند میعدالت را در اين مورد برای انسان محال 

نساء، آيه  در قرآن )سوره چنانچهبه داشتن يک همسر امر شده بودند. که اين حکم مشروط به شرط محال است و مسلمانان همگی 

 : فرمايند می(  129

للَّهَ کَانَ غَفُوراً ٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَرُوهَا کَالِ فَتَلْمَيْٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ کُلَّ ٱوَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ "

 "رَّحِيماً

رعايت کنيد، هر چند که در آن ( )به تمام معنا يعنی زائد بر مقدار واجب شرعی توانيد در بين چند همسر عدالت را شما هرگز نمی)

مقدار واجب را رعايت کنيد( و به کلی از او اعراض مکنيد که بالتکليفش گذاريد و  )حداقل آن يعنی باره حرص به خرج دهيد پس

اگر اصالح کنيد و تقوا پيشه خود سازيد و در نتيجه از گناهش درگذريد و به او ترحم کنيد بدانيد که درگذشتن و ترحم صفت خدا 

 (است
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 : دفرماين می باره اين حکم در ديانت اسالمدرحضرت ولی امراهلل 

امّا درباره سؤال از تعدد زوجات در ميان مسلمانان بايد به اطاع برساند اين عمل که در حال حاضر در تمام کشورهای اسالمی رايج "

شمارد، امّا به  ه داشتن بيش از يک زن را مجاز میاست، با تعاليم صريحه حضرت محمد منافات دارد، زيرا قرآن مجيد در حالی ک

و از آنجا که تحقق عدالت کامل محال است، لهذا تعدد زوجات  نمايد میم را موکول به رعايت عدالت کامل طور صريح اين اقدا

 د و نبايد انجام گيرد. بنابراين همانگونه که مشخص و معلوم شد، قرآن حکيم، تک همسری را مقرر می دارد نه چندتوان مین

 14(1672 قسمت)انوار هدايت،  "...همسری را 

 
ديانت اسالم ازدواج با محارم به کلی حرام شده است. اين احکام تقريباً همانند حکم ديانت يهودی و کتاب تورات است.  همچنين در

ازدواج با محارم از جمله احکامی است که طی تجديد اديان، تغيير پذير نخواهد بود و به کلّی در هر  حرمت نتيجه گرفت که توان می

 : فرمايند می( 23و  22نساء، آيات  در کتاب قرآن )سورهواهد بود. ه يک شکل حرام بوده و خزمان ب

 ً"لنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيالٱوَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ "

ت، مگر آنچه که در دوره جاهليت انجام شده، که اين عمل از و با زنی که پدر شما با او ازدواج کرده ازدواج نکنيد، که باطل اس)

 (ای زشت است  مصاديق فاحشه و باعث خشم خدا و طريقه

 

تِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ لَّٱ لْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱحُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ "

تِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ وَحَلَائِلُ لَّٱورِکُم مِّن نِّسَائِکُمُ تِی فِی حُجُلَّٱسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ لرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِٱ

 "للَّهَ کَانَ غَفُوراً رَّحِيماًٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱ أَبْنَائِکُمُ

، و هايتان، و دختران برادر هايتان، و خاله ازدواج با افراد زير بر شما حرام شده است، مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه)

ای، و مادر زنان شما، و دختر زنان شما،   ، و خواهری که با او شير مادرش را مکيدهاند  دختران خواهر، و مادرانی که شما را شير داده

ته توانيد مادر را طالق گف ايد می  ايد، و اما اگر اين عمل را انجام نداده  ايد، و عمل زناشوئی هم انجام داده  که با مادرش ازدواج کرده

هايتان، يعنی همسر پسرانتان، البته پسرانی که از نسل خود شما باشند، و نيز اينکه بين دو  با ربيبه خود ازدواج کنيد، و نيز عروس

  (ايد، که خدا آمرزنده رحيم است  خواهر جمع کنيد، مگر دو خواهرانی که در دوره جاهليت گرفته

 

مسلمانان با غير مسلمانان و مشرکين است و اين مسئله صراحتاً در قرآن بيان شده  حکم ديگر در ديانت اسالم، جايز نبودن ازدواج

 : فرمايند می( 221بقره، آيه  است. در کتاب قرآن )سوره

يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن  لْمُشِرِکِينَ حَتَّىٱکِحُواْ نلْمُشْرِکَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلَا تُٱوَلَا تَنکِحُواْ "

 "کَّرُونَلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَٱلْجَنَّةِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱئِکَ يَدْعُونَ إِلَى کٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ أُوْلَمُّشْرِ

با زنان مشرک ازدواج مکنيد تا ايمان آورند و يک کنيز با ايمان بهتر است از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و )

ی مشرک بهتر است هر چند که مورد يخوشايندتان باشد و با مردان مشرک ازدواج مکنيد تا ايمان آورند که يک برده مؤمن از آقا

                                                           
 مع آوری کرده است و در آثار بهايی موجود است.آن را تنظيم و ج Helen Hornby. ترجمه کتاب انوار هدايت که  14
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کنند و خدا به سوی جنت و مغفرتی به اذن خود  آری مشرکين شما را به سوی آتش دعوت می ،شدشگفت و خوشايند شما با

 (کند تا شايد متذکر شوند خواند و آيات خود را برای مردم بيان می می

 

 دیانت بابی :

آنها فردی متولّد شود که  در آيين بابی ازدواج از جمله احکام واجب بوده به طوری که هر فرد بابی بايد همسری اختيار کند تا از

ازدواج بسيار مفصّل  خدای متعال را پرستش نمايد. اين به عنوان يکی از اهداف ازدواج بابی بيان شده بود. آيات حضرت باب درباره

اگر در مانند آنکه به فرموده مبارک  ،غير از وجوب تأهل، به احکامی درباره ازدواج پرداخته شدهدر يکی از آيات حضرت باب، است. 

د با توافق طرف ديگر، با فرد ديگری ازدواج کند تا اوالدی از توان میيکی از طرفين ازدواج اشکالی باشد که مانع از ظهور اوالد شود 

 : فرمايند میدر اين باب حضرت اعلی گيرد.  میصورت قبلی با اجرای تمام مراسم همانند ازدواج  ،او پديدار شود که اين ازدواج

من احد هما ما يمنعها عن  فرض لکلّ اَن يتأهل ليبقی عنها من نفس يوّحد اهلل ربها و البد اَن يجتهد فی ذلک و اِن يظهر ی اَنَّفِ"

که خداوند بعد از ايمان به او و حروف واحد و آنچه در بيان نازل فرموده  مُلَخَّصِ اين باب آنکه در اين عالم، اعظم ثمراتی ...ذلک 

از وجود خود که بعد از موت آن، آن را ذکر کند به خير و امر شده در بيان باشد امر حتّی آنکه اذن داده شده  داده، اخذ ثمره ايست

اگر سبب منع در طرفی مشاهده شود اختيار اقترانی به اذن آن تا آنکه ثمره از وجود آن ظاهر گردد لعلّ ورقی شود از اوراق جنّت اگر 

و سزاوار  ...گردد از اوراق نار و اگر موجود نشود اولی است عدم آن از وجود آن بهتر است  میا ورقی ايمان آورد به من يظهره اهلل و الّ

است بر کلّ نفوس مشرقه در بيان که از برای خود ثمری از وجود خود اخذ نمايند تا آنکه مکثّر شود مراتب اعداد تا آنکه در بحر 

 (15، باب 8و بيان عربی، واحد  )حضرت باب، بيان فارسی "...النهايه داخل شود 

 

به احکامی مانند آياتی که زوج و زوجه هنگام اقتران بايد تالوت کنند، حرمت ازدواج موقّت ديگر از کتب بيان، در باب حضرت اعلی 

يانت )صيغه( و اينکه شهادت بستگان و رضای طرفين شرط تحقّق اقتران است اشاره شده است. مسئله شايان توجه آنست که در د

( نيز بيان 65بابی رضايت والدين طرفين از شروط اصلی اقتران بيان نشده و حضرت بهاءاهلل اين مسئله را در کتاب اقدس )بند 

 فرمايند : میحضرت اعلی  فرموده اند.

 لهِلِ لُّنّا کُاِ قولونَيَ لُکُ مَّما ثُنهُمِ دٍل واحِکُ مهرنَيَلِ عون وَفِرتَتَ فاعِرتِاالِبِ مَّثُ طعونَنقَتَ طاعِنقِاالِ نِعَ مَّما ثُهُينَضاء بَالرِ دَجَذا وَاِ ..."

 (7، باب 6بيان عربی، واحد )حضرت باب،  "...راضيون 
 

 : فرمايند میو در اين باب از بيان فارسی 

ر هيچ نفسی ذُلّی در رضای مُلَخَّصِ اين باب آنکه خداوند عالم از جود و فضل خود مرتفع فرموده در بيان حدود انقطاع را تا آنکه ب"

خدا از برای او وارد نيايد و به رضای مرء و مرئه و کلمه که داللت کند که او بوده از برای خدا و هست و راضی است به حکم او به 

االرض طوری که در مواقع خود مفصّل ذکر شده که مختصر آن اين است که اگر بگويد اين آيه را انّنی انا هلل ربّ السموات و ربّ 

.. و شاهد باشند بر آن از شهداء از طرفين از عشيره او اگر از برای او باشد حکم .ربّ کلشيئ ربّ ما يری و مااليری ربّ العالمين 

اين نوع حکم شده که کلّ در سعه فضل و رحمت حقّ باشند و نظر کنند به آنچه که حليّت اقتران بر آن  ...گردد  میاقتران ثابت 

کلّ اين . .که کلمه اهلل باشد لعلّ در يوم ظهور من يظهره اهلل از مرآت اين کلمه مدّل علی اهلل هست تجاوز ننمايند . شود میمنعقد 
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، 6، واحد فارسیبيان )حضرت باب،  "..از برای اين بود که اقترانها هلل شود نه لدون اهلل که اگر ثمری در ملک مترتب شود هلل باشد . نهاابي

 (7باب 
 

گردد که بعد از حصول رضايت  میاين مسئله واضح  ،15بيان و همچنين احکام ازدواج در لوح هيکل الدّين ابباب از کتطبق اين 

انّا کلّ "و برای زوجه  "انّا کلّ هلل راضيون"طرفين ازدواج، ابتدا هر کدام بايد آيه ای مخصوص به خود را بخوانند. اين آيه برای زوج 

ذکر شده است. در هيکل  (7، باب 6)واحد بايد آيه ای مخصوص تالوت نمايند که در بيان فارسی  . سپس هر دواست "هلل راضيات

مرتبه اين کار  95مرتبه بگويد و مُهر کند و زن نيز بعد از تالوت آيه رضا بايد  66الدّين آمده است که مرد بعد از تالوت آيه رضا بايد 

 را انجام دهد.

 

ی نسبت به ديانت اسالم دارای تغيير بوده است. اين مسئله در بسياری از آيات کتاب بيان مشهود حکم تعدّد زوجات در ديانت باب

است که تعدّد زوجات در ديانت بابی نهی نشده امّا اين حکم به شأنی تغيير يافته که ازدواج مرد تنها با دو زن مجاز بوده است. در 

و در بيان  (16، باب 11، واحد عربیبيان )حضرت باب،  "هِ کُلُّ قَرينَه تِسعَة عَشَر سِنَةليحرِمنَ عَلَي" فرمايند می "فسقتل ن"حکم مجازات 

همچنين در لوح  .(16، باب 11، واحد فارسیبيان )حضرت باب،  "...گردد بر او همه زن های او نوزده سال  میحرام " فرمايند میفارسی 

 زن قرار فرموده اند. دومرد را  تفسير دو باب از هيکل الدّين، حکم تعدّد زوجات برای

 ب
مسئله مهم ديگر در حکم ازدواج در ديانت بابی، حرمت ازدواج با محارم همانند ديانت اسالم است. حضرت باب ضمن يکی از تواقيع 

نت اسالم تأييد خود به محمّد شاه داليل فلسفی حرام بودن ازدواج با محارم را بيان فرمودند و اين حکم در ديانت بابی عيناً از ديا

احکام نکاح در شريعت بيان از اقارب و اباعد داير مدار "مطلب عنوان شده است که  نيز اين 16در کتاب هشت بهشت شده است.

 (188)هشت بهشت، صفحه  "احکام شرع فرقان است

 

مربوطه مفصاّلً به آن پرداخته است که در قسمت  "اجتناب از ملل اُخری"از ديگر احکامی که در ديانت بابی وجود داشته است حکم 

شده است. با وجود چنين حکمی در آن آيين مقدّس، بديهی است که ازدواج بابيان با افراد غير بابی حرام بوده است. مسئله ديگر در 

که شد و ديگری مؤمن نشد، تمام دارائی آن شخصی  به بيان يکی مؤمن، زن و شوهری ميان اگر فرمايند میآيين بابی آنست که 

حضرت بهاءاهلل نيز کند و مؤمن شود.  توبه آنکه شخص غير مؤمن، مگر رسد میو به شخص مؤمن  به او حرام است مؤمن نشده

که زمان اجرای اين حکم  فرمايند می( توضيح فرموده اند. امّا حضرت اعلی 139وجود اين حکم در ديانت بابی را درکتاب اقدس )بند 

منتشر گردد و يا مَن يُظهِرُهُ اهلل ظهور کند، که با ظهور حضرت بهاءاهلل اين حکم در ديانت بهايی  آنست که يا امر بيان در عالم

 : فرمايند میبرداشته شد. حضرت اعلی در اين باره 

يند، اقتران حالل نيست اقتران الّا با نفسی که ايمان آورده باشد در هر ظهوری به ظاهر آن ظهور و اگر اَحَدهُما اختيار ايمان نما ..."

از آنکه ايمان نياورده حقوق آن زيرا که مالک کلّ شيئ خداوند است عزّ و جل و  شود میاز برای آن و منع کرده  شود میاذن داده ن

                                                           
 .انتهای کتاب مراجعه شود قسمت منابع و مآخذبه . 15

 .انتهای کتاب مراجعه شود قسمت منابع و مآخذبه . 16
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بينی به غير حقّ است که اگر حقّ مقتدری باشد نفسهای ايشان  میاذن نداده بر غير مؤمن تمليک شيئ و آنچه بر ايدی غير مؤمن 

الّا آنکه ايمان آورند چگونه مايملک ايشان الّا قبل از ارتفاع کلمة اهلل که بدء ظهور است اذن داده شده از  کند مین منع را از ايشا

د ورق جنّت با ورق نار قرين شود زيرا که کينونيّت آن مدد از توان میبرای حفظ نفوس مؤمنه ولی حين ارتفاع اذن داده نشده بلکه ن

، فارسیبيان )حضرت باب،  "..آن مدد از اثبات و آن الشيئ محض است و آن با شيئيّت صرف است به امراهلل . برد و کينونيّت مینفی 

 (15، باب 8واحد 

 

همچنين در ديانت بابی حکم چنان بوده که هر فردی بايد با فرد هم سنخ خود ازدواج کند، به طوری که حکّام در سلسله خود، علماء 

 : فرمايند می حضرت اعلیيگر افراد جامعه به اين صورت با يکديگر ازدواج کنند. در سلسله خود و همچنين د

گردد و علم کلّ به اين اشدّ اخذی است من اهلل ايشان  می.. قسم به ذات مقدّس الهی که اگر کسی ملتفت شود فی الحين منفطر ."

او بوده به امر او و عود کلّ به سوی او است به امر او اين نوع  را که با کسی که در هر شأن به او مؤمنند و به او متوجّه و بدء کلّ از

اخذ حق را که از برای لقائی که کلّ از برای او خلق شده حال اين نوع وارد آيد که در  کنند میوارد شود ولی نفوس مؤمنه اِحصاء 

 و از اين جهت است که حرام شده در بيان، جائی ساکن گردد که يک اهل فؤاد نباشند که او را به عين خود بيند الّا من شاء اهلل

اقتران نفسی با غير سنخ خود و بر عرفی که کل بر او ظاهرند بر کل است مالحظه آن، علماء در سلسله خود و حکّام در سلسله خود 

يق نيست که شمس و تجّار در سلسله خود و ساير کسّاب در حد سلسله خود تا آنکه هيچ نفسی نبيند غير جنس خود را زيرا که ال

 (6، باب 7، واحد فارسیبيان )حضرت باب،  "...بينند  میحقيقت را درک نمايد الّا عيونی که غيراهلل را ن
 

 دیانت بهایی :

. با وجود اين، امر ازدواج بسيار پسنديده آيد میدر ديانت بهايی، حکم وجوب ازدواج برداشته شده و از جمله احکام واجب به شمار ن

نين بسيار به آن سفارش شده اند. برخی احکام ديانت بهايی نسبت به ديانت بابی دارای تغيير بوده و برخی نيز عيناً تأييد است و مؤم

شده اند. سنّ ازدواج برای دختر و پسر در هر شرايطی سن بلوغ است و قبل از سن بلوغ ازدواج حرام است. در ابتدا به بياناتی درباره 

 .شود میشرايط ازدواج پرداخته 

 

حضرت بهاءاهلل، ) "... حرمت آن از مصدر امر نازل" فرمايند میحضرت بهاءاهلل در جواب سؤالی درباره نامزد کردن دختران قبل از بلوغ 

 (43قسمت رساله سؤال و جواب، 

 

بلوغ است يا ه ب مشروط نيز تعيين شده، آيا زواج 15ه سنه حدّ بلوغ شرعی در رساله مسائل فارسيّ" همچنين در جواب اين سؤال که

صورت  معلوم نه در اين چون در کتاب الهی رضايت طرفين نازل و قبل از بلوغ رضايت و عدم آن" : فرمايند می "؟ قبل از آن جائز

 (92رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "بلوغ مشروط و قبل از آن جائز نهه زواج نيز ب

 

 : فرمايند می( 63اج در کتاب مستطاب اقدس )بند حضرت بهاءاهلل درباره حکم ازدو

 "اًعينم مُکُسِنفُاَلِ هُذوُخِاتَّ مُيکُلَمری عَن اَمِ ابادی هذعِ ينَنی بَرُذکُن يُم مَنکُمِ رَظهَيَلِ مِوجوا يا قَوَّزَتَ ... کاحَالنِّ مُيکُلَعَ اللّهُ بَتَد کَقَ"
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ذکر الهی بپردازد و نام با عظمت مرا  مردم، تا اينکه از شما نسلی ظاهر شود که به ای ، ازدواج کنيدبر شما نکاح را حکم کردخداوند )

 (را برای خود معين و يار و ياور بگيريد در بين بندگان من بگويد، اين از اوامر الهی است بر شما. اين امر

 

رساله سؤال حضرت بهاءاهلل، ) ."واجب نه": مايندفر می "است يا نه اين حکم واجب ،کتب عليکم النّکاح"جمال قدم درباره اين سؤال که 

 (46و جواب، قسمت 

 

يکی از احکام ازدواج بهايی، رضايت طرفين و والدين او برای تحقّق ازدواج است. اگر والدين يکی از زوج يا زوجه برای ازدواج 

 : دفرماين می( 65. در کتاب اقدس )بند گردد نمیرضايت نداشته باشند، حکم اقتران ثابت 

 مُهُينَبَ عَقَلّا تَئَما لِهُ عدَبَ وينِبَاالَ ذنِاِبِ قناهُلَّذا عَلِ بادِالعِ حادَاتِّ وَ دادَالوِ وَ ةَبَّالمحَ دناَرَمّا اَنّا لَاِ فينِرَالطَّ ضاءِرِبِ يانِی البَفِ دَدِّد حُقَ هُنَّاِ"

 "يّاًقضِمَ مرُکان االَ کَذلِکَ خری وَاُ بُأرِمَ يهِنا فِلَ وَ غضاءُالبَ وَ ةُغينَالضَّ

خواهند با هم ازدواج کنند، اگر  میمردی که  نکاح در کتاب بيان محدود شده است به رضاء طرفين. يعنی دختر و پسری، يا زن و)

د هم و داما عالوه رضايت دختر و پسر يا زن و مرد، بايد پدر و مادر عروسه فرمايند ب میبهائی  راضی بشوند کافی است. اما در امر

که مقصود ما اين است که محبت ودوستی از هر حيث در بين طوايف مختلفه ايجاد بشود، لهذا مشروط قرار  چون. رضايت بدهند

از اذن عروس و داماد، تا اينکه واقع نشود بين آنها غم و غصه،  را به اذن پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد بعد داديم نکاح

ی يشريعت مقدّسه بها طور امر الهی در ايننما در اين حکم، مقاصد ديگری هم داشتيم. ايو  بدخواهی عداوت و اضطراب و آشوب،

 (جاری شده است

 

اين است که معموالً در  که در اين آيه از کتاب اقدس آمده است فرمايند، که از جمله اين مقاصد میدر مقامی  لبهاءاحضرت عبد

مادر شوهر رضايت به اين  خورد و اغلب علّت اين است که میهم ه روس با مادر شوهر ب، ميانه عشود میکه واقع  یيها ازدواج

که به حکم جمال قدم مادر  روی کراهت و برای رعايت خاطر فرزندش اينکار را کرده است. امّا وقتی زيا مثالً ا عروسی نداشته،

روس و داماد از طرفی متحداً، متفقاً از روی صرافت طبع و طرفی و خود ع عروس و پدر عروس از طرفی و مادر داماد و پدر داماد از

 .دشمنی و نفاقی پيدا نخواهد شد رضايت خود را برای ازدواج اظهار کردند، ديگر بعد از آن بين مادر شوهر و عروس کمال آزادی

 (160کتاب اقدس، صفحه  دربارهتقريرات اشراق خاوری، عبدالحميد، )

 

 این آیات چنین است :تفاصیل حکم ازدواج درباره 

 

 طرف رضايت ابوين از طرف مرد و زن هر دو الزم يا از يکه معلّق بودن امر تزويج ب" حضرت بهاءاهلل در جواب اين سؤال که -1

رضايت پدر و مادر مرء و مرئه و در باکره و دون ه تزويج معلّق است ب" : فرمايند می" کافيست و در باکره و غيرها يکسانست يا نه

 (13رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "هفرقی ن آن

 : فرمايند میروز فاصله باشد. جمال قدم  95زمان رضايت طرفين برای ازدواج و ايجاد قرار ازدواج تا عقد بهايی نبايد بيشتر از از  -2

 (43ل و جواب، قسمت رساله سؤاحضرت بهاءاهلل، ) "قبل از نکاح ذکر وصلت حرام است بيش از نود و پنج يوم"
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 : فرمايند میهنگام اجرا شدن عقد اقتران بهايی، زوج و زوجه بايد آيه ای را تالوت کنند. حضرت بهاءاهلل  -3

 (3رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) ". للنّساء انّا کلّ للّه راضيات للرّجال انّا کلّ للّه راضون"
 

 

همسر برای مردان جايز شمرده شده است اما  دوت. در ديانت بهايی حکم گرفتن تعدّد زوجات اسحکم ديگر در آيين بهايی، حرمت 

اين حکم همانند احکام اديان قبل بيان شده است يعنی مشروط به شرط محال يعنی اجرای عدالت کامل نسبت به هر دو زن است. 

 وجود دارد و قناعت به يک همسر بسيار پسنديده است. همسر برای مردان يکقدّس بهايی حکم گرفتن تنها در آثار م توان می

 : فرمايند می( 63حضرت بهاءاهلل در اين باره در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 يهِلَعَ أسَبَ ال هتِدمَخِکراً لِبِ ذَخَاتَّ نِمَ ها وَفسُنَ وَ هُفسُت نَحَارتَاسْ ءِآماالِ نَمِ ةٍدَواحِبِ عَنَقتَاْ یذِالَّ ين وَتَثنَاالِ نِوا عَزُجاوَن تَم اَيّاکُاِ. .."

 "... وماًرقُمَ قِّالحَحی بِالوَ مِلَن قَمِ مرُکان االَ کَذلِکَ

گاهی   بکند، هم خودش راحت است و هم آن زن راحت است. مبادا بيشتر از دو زن بگيريد، اگر فردی به يک زن در عمرش اکتفا)

شوند که امور زندگانی آنها را تمشيت بدهد.  می ، محتاج به کسیکنند میآيد و زن و مردی که با هم زندگی  میمشکالتی پيش 

 به او بدهد و به زندگانيشان او را داخل کند. : دختری را استخدام کند، حقوقی فرمايند می برای رعايت اين مسأله جمال مبارک

 (نوشته شده است اينطور امر الهی از روی حقّ و راستی از قلم وحی

 

 : فرمايند میدر اين باره در لوحی اء حضرت عبدالبه

گنجينه حدود و اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "شرط محالسته نصّ کتاب اقدس در تزويج فی الحقيقه توحيد است زيرا مشروط به ب"

 (176احکام، صفحه 

 

 : فرمايند میدر لوحی ديگر و 

اند تا کسی   در تعدّد زوجات شرط فرموده را ويم عدالتگ امّا در خصوص تعدّد زوجات منصوص است و ناسخی ندارد ... من می"

يقين بر اجرای عدالت نکند و قلبش مطمئن نشود که عدالت خواهد کرد متصدّی تزويج ثانی نشود چون حتماً يقين نمود که در 

است که تعدّد زوجات بدون  مقصود اين .درجه امتناع است ..ه وقت تزويج ثانی جائز ... و عدالت ب خواهد کرد آن جميع مراتب عدالت

 (176)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه  "عدالت جائز نه

 

در ديانت بهايی نيز مانند اديان قبل ازدواج با محارم به کلّی حرام شده است و اين حکم از اديان قبلی نسخ نشده است. در کتاب 

 : فرمايند می( 107ست که ازدواج با اين افراد حرام است. )بند اقدس تنها به يک مورد از محارم اشاره شده ا

 "...م کُئِابآ زواجُم اَيکُلَعَ تْمَرِّد حُقَ"

 (های شما، يعنی نامادری های پدر نزحرام است بر شما )

ديگر ذکر آيه دليل آن نيست که در آيات  فرمايند که ذکر نشدن يک مطلب در يک میدر اين خصوص حضرت عبدالبهاء در لوحی 

مردار و گوشت  يعنی "ميته و لحم خنزير"فرمايند، که حرام است بر شما  میقرآن در يک آيه  فرمايند، مثالً در مینشده باشد. بعد 



  سالکین سبیل ایمان
 

39 

 

؟ بديهی است که اينطور  است بر اينکه ساير محرّمات حالل است برند. آيا اين دليل میخوک، از شراب و ساير محرّمات در آيه اسم ن

طور قطع نهی کنند، در ه اين مطلب را ب ء هم همينطور است. جمال مبارک در اينجا مخصوصاً برای اينکهاازواج آب ءلهنيست. مسئ

مردی  در دوران جاهليّت قبل از رسول اللّه، اين عمل در ميان اعراب متداول بود که هر فرمايند. میای مستقل اين بيان را   ضمن آيه

خود ه شد، اختصاص ب میپدرشان بود و مادر آنها محسوب ن ی را که ماليمرد اوالد او آن زنهايمقتی دارای تعداد زيادی زن بود و و

قرآن ضمن يک آيه )سوره  ند. اين عادت جاهليّت بود. درکرد میند که با زنهای ديگر کرد میمعامالتی را  دادند و با آنها همان می

آنها آميزش  های شما باری که پديها شما نبايد ازدواج کنيد با زن ،"ائکم من النّساءنکح آب کحوا مانو الت"فرمايند:  می( 22نساء، آيه 

فرمايند، که حرام است بر شما خواهر و مادر و  میآيه بعدی  اند. در نفس اين آيه هم ذکر ساير طبقات و محرّمات نيست ولی در  کرده

نزديک دارند، مثل مادر و خواهر و  صريح است که با نفوسی که انتسابدر اين ظهور مبارک هم در ساير الواح و آيات  .فالن و بهمان

 فرمايند، هرچه دورتر ازدواج کنيد بهتر است، يعنی میشايسته و حرام است و حتّی  عمّه و خاله و فالن و بهمان البتّه اين عمل نا

 .گردد میی ثموروامراض و هم سبب دفع  شود میای با طايفه ديگر و ملّتی با ملّت ديگر، برای اينکه هم سبب خوبی نسل   طائفه

 (246کتاب اقدس، صفحه  درباره تقريراتاشراق خاوری، عبدالحميد، )

 

در ديانت بهايی حکم اديان گذشته مبنی بر اين که ازدواج با افراد غير مؤمن حرام است نسخ شده است. همچنانکه حکم اجتناب از 

د با هر فردی ازدواج کند. توان میمت ازدواج با غير مؤمنين نيز رفع شده است و فرد بهايی ملل اُخری در ديانت بهايی رفع شده، حر

 : فرمايند می( 139حضرت بهاءاهلل ضمن بيان اهداف اين حکم در کتاب اقدس )بند 

 ناِ وَ يانِی البَن فِکُم يَن لَاِ رانُقتِاالِ لُّحِ. قال ال يَمينَالعالَ بِّرَ اللّهِ لیَاِ لينَقبِم مُکُندَما عِ ونَعُدَتَ لَّعَلَ رَآخَ قامٍی مَفِ لَزِّوا ما نُرُنظُاْ مَّثُ"

 بلَقَ وَ دلِالعَبِ رَهَد ظَقَ ما وْاَ قِّالحَبِ رهُظهِن نُمَ مرُاَ عَرفَيُ ناَ وَ کَذلِ عَرجِن يَاَ لّا وَاِ هِندِن عِمِ کُملِيَ ما رِاآلخَ لیَم عَحرُيَ دٍحَن اَل مِدخُيَ

 "عينَامِلسّطوبی لِ حمنِها الرَّبِّرَ کرِی ذِفِ فنانِلی االَعَ ءُآرقالوَ تِدَرَّغَتَ کَذلِ. کَعونَرفَتَ اللّهِمرَاَ کَذلِم بِکُلَّعَلَ نَّبُقرَلتَفَ کَذلِ

طرف ه ب و ای که در جای ديگر از آثار حضرت اعلی نازل شده است. شايد اهواء و تقاليد خود را رها کنيد بعد نگاه کنيد به آيه)

ر دو به شريعت بيان هازدواج مرد با زن جايز نيست مگر اينکه حضرت باب فرمود خداوندی که پروردگار اهل عالم است رو بياوريد. 

مگر ، شود میدارائيش حرام  تمام ،بشود، بر ديگری که مؤمن نشده است و اگر يکی از زن و يا شوهر داخل در دين بيان باشند مؤمن

، انجام اين حکمی که گفتيم موکول شود میيش که به او حرام بود حالل ئمؤمن بشود. آن وقت دارا ؤمن برگردد واينکه آن غير م

عدل الهی ه شريعت بيان که ب ا به ارتفاعييظهره اللّه، که ما او را به حقّ ظاهر خواهيم کرد،  بشود امر من است به زمانی که مرتفع

غير بابی با بابی ازدواج کند. شايد به  دتوان مین يظهره اللّه عالمگير شود، يا شريعت بيان، ظاهر شده است. پيش از اينکه شريعت م

  ورقاء الهی بر شاخهخواند فرمايند،  اينطور  میوسيله اين ازدواج امر الهی را تبليغ و منتشر کنيد. اين آيه بيان بود. جمال قدم حال 

بشارت داد حضرت اعلی در کتاب بيان از ظهور حضرت من  . يعنی اينطورهای درخت ظهور در ذکر پروردگارش که رحمن است

 "حال کسانی که بشنونده يظهره اللّه. خوشا ب

 

 

 تفاصیل حکم ازدواج درباره این آیات چنین است :
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امنای بيت العدل ه م باين امور ه" : فرمايند می( ...جمال قدم درباره ازدواج اَقرِبا و اقارب غير منصوصه )دختر عمو، پسر عمو و  -1

 (50رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "راجع است

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در لوحی درباره ازدواج با جنس بعيد  -2

سالله قويتر و خوش  ،نمايد که از جنس بعيد باشد يعنی بين زوجين هر چند بُعد بيشتر در ازدواج حکمت الهيّه چنان اقتضا می"

موجب آن منصوص و ه سيماتر و صحّت و عافيت بهتر گردد و اين در فنّ طبّ مسلّم و محقّق است و احکامِ طِبيّه مشروع و عمل ب

 (370 فحهص ،3 عبدالبهاء، جلدحضرت  )مکاتيب "جنس بعيد نمايده تواند انسان بايد خويشی ب فرض. لهذا تا

 

هذا ما حکم  ،اخذ و عطا هر دو جائز" : فرمايند می "ن با مشرکين جائز است يا نهقراآيا "در جواب اين سؤال که  حضرت بهاءاهلل -3

 (84رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "الفضل و الکرم به اللّه اذ استوی علی عرش

 

 : فرمايند می یدر لوحدر اين باره حضرت عبدالبهاء  -4

ها برداشته گشته از هر  اين بار سنگين از دوش، نموده بوديد در اين آئين دلنشيندر خصوص اقتران فارسيان با ساير طوايف مرقوم "

 (162گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "ر آئين گرفتن و دادن هر دو جائزگروه و ه

 
 : فرمايند میاين باره  است. حضرت عبدالبهاء در لوحی در حرامديانت بابی  حکم مانندازدواج موقّت  در ديانت بهايی

قديس نزيه و التّقوی و هو التّعن الهوی حتّی يرتدوا برداء التّ فوسهذا الکور المقدّس و منع النّ و امّا االزدواج الموقّت حرّمه اللّه فی"

 (178گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "بين المأل األعلی

 

 : فرمايند میاره ازدواج بهايی حضرت عبدالبهاء در لوحی درب

از ارتباط جسمانی است و اين اتّحاد و اتّفاق  ات رسيد و مضمون معلوم گرديد. در ميان خلق ازدواج عبارت  نامه ای کنيز عزيز الهی،"

زيرا  دو باشد بايد ارتباط جسمانی و روحانی هر ءمقرّر و محتوم است. ولکن ازدواج اهل بها موقّت است زيرا فرقت جسمانی عاقبت

يک انوار. اين روابط روحانيّه است و اتّحاد  يک روحند و روشن ازه مثال، زنده ب هر دو سرمست يک جامند و منجذب يک طلعت بی

محکم متين دارند. ارتباط و اتّحاد و اتّفاق چون از حيث روح و جسم هر دو باشد آن  ابديست و همچنين در عالم جسمانی نيز ارتباط 

عاقبت مفارقت محقّق. پس بايد  و يقی است لهذا ابديست. امّا اگر اتّحاد مجرّد از حيثيّت جسم باشد البتّه آن موقّت استحق وحدت

ارتباط معنوی و اجتماع روحانی و جسمانی باشد تا در جميع مراتب وجود و  ازدواج در ميان آيد اتّحاد حقيقی و هچون رابط ءاهل بها

گنجينه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "اللّه است  از نور محبّةای   حدت حاصل گردد زيرا اين وحدت حقيقی جلوهدر جميع عوالم الهی اين و

 (159حدود و احکام، صفحه 

 

 : فرمايند میدر لوحی ديگر و نيز 
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هوت و هوی و هوس. الحقيقه رفيق باشند، غمخوار يکديگر باشند، موافقتشان از روی حقيقت باشد نه از روی ش  زن و مرد بايد فی"

شود. بايد مانند يک جان در دو جسم باشند، هيچ فرقی در  کنند و بعد اختالفی واقع می اگر اينطور باشد چند سالی با هم زندگانی می

 (159)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه  "...مديگر معاونت کنند ه همديگر بکوشند و به ميان نباشد، در راحت
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 مهرهی -ازدواج 
 

صحيح است. مهريّه که يکی از فروع ازدواج  "مَهر"ولی در عربی واژه  شود میدر اصطالح فقهی به مَهر و صداق گفته  "مَهريّه"

 . شود به پرداخت آن می موظّفيا  پردازد میبه همسر خود  ازدواج شود که مرد در هنگام وقوع مالی گفته میاست، به 

در اديان مختلف، مهريه دارای احکام خاصّی بوده است و در برخی اديان نيز مطرح نشده. اين مسئله در اديان الهی بر اساس حکم 

که هنگام طالق و  شود میز اديان مهريه به عنوان مالی در نظر گرفته . در برخی اکند میمخصوصی که داشته معنای متفاوتی پيدا 

دهد. اين نوع از مهريه در  میجدايی، مرد بايد به زن پرداخت نمايد يا به نوعی حقّی است برای زن هنگامی که مرد او را طالق 

. در برخی از اديان الهی نيز کند میمطالبه اديانی رايج بوده است که حق طالق فقط از طرف مرد بوده و زن به جای آن مهريه را 

 خواهيم پرداخت. آنهاکه در ادامه به شرح  شود می داده زوجه بهمهريه هنگام عقد اقتران 

 

 دیانت یهودی :

قرار ازدواج  ، امّا به طور کل درامروزیدر کتب عهد قديم، آياتی وجود دارد که نشان دهنده آنست که مهريه نه به اصول و شيوه 

دل "حمور ايشان را خطاب کرده، گفت :  ..."داستانی درباره ازدواج دختر حضرت يعقوب آمده است : جود داشته است. برای مثال و

پسرم شکيم، شيفته دختر شماست، او را به وی به زنی بدهيد. و با ما مصاهرت نموده، دختران خود را به ما بدهيد و دختران ما را 

. و شکيم به پدر و "ساکن شويد و زمين از آن شما باشد. در آن بمانيد و تجارت کنيد و در آن تصرّف کنيد برای خود بگيريد. و با ما

برادران آن دختر گفت : در نظر خود مرا منظور بداريد و آنچه به من بگوييد، خواهم داد، مِهر و پيشکش هر قدر زياده از من 

 (12تا  8، آيات 34)کتاب مقدّس، عهد قديم، سِفر پيدايش، فصل  "زنی به من بسپاريد بخواهيد، آنچه بگوييد خواهم داد فقط دختر را به

 

همچنين داستان ازدواج حضرت يعقوب با ليه و راحيل نيز در تورات آمده است که حضرت يعقوب برای ازدواج با دختران البان، هر 

بود. و  "راحيل"و اسم کوچکتر  "ليه"ختر بود، که نام بزرگتر و البان را دو د"آمده است : چنانچه بار هفت سال به او خدمت کرد. 

برای دختر کوچکت راحيل، "چشمان ليه ضعيف بود، و امّا راحيل خوب صورت و خوش منظر بود. و يعقوب عاشق راحيل بود و گفت 

. پس يعقوب "نزد من بمان او را به تو بدهم، بهتر است از آنکه به ديگری بدهم،". البان گفت "کنم میهفت سال تو را خدمت 

زوجه "برای راحيل هفت سال خدمت کرد. و به سبب محبّتی که به وی داشت، در نظرش روزی چند نمود. و يعقوب به البان گفت 

. پس البان همه مردمان آنجا را دعوت کرده، ضيافتی برپا نمود. و واقع "ام را به من بسپار، که روزهايم سپری شد تا به وی درآيم

که هنگام شام، دختر خود ليه را برداشته، او را نزد وی آورد و او به وی درآمد. و البان کنيز خود زلفه را به دختر خود ليه، به شد 

اين چيست که بر من کردی ؟ مگر برای راحيل نزد تو خدمت "کنيزی داد. صبحگاهان ديد که اينک ليه است ! پس به البان گفت 

. هفته اين را تمام "که کوچکتر را قبل از بزرگتر بدهند کنند میدر واليت ما چنين ن "البان گفت  "؟ نکردم ؟ چرا مرا فريب دادی

 (27 – 16، آيات 29)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر پيدايش، فصل  ""دهيم، برای هفت سال ديگر که خدمتم بکنی میکن و او را نيز به تو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
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 دیانت مسیحی

ی اين نکته ذکر شد که در آيات عهد جديد مسئله تجرّد حضرت مسيح و همچنين آياتی در باب در قسمت ازدواج در ديانت مسيح

گويم که ايشان را نيکو  زنان می  لکن به مجرّدين و بيوه ..."آمده است : يکی از اين رساله ها سفارش تجرّد مسيحيان وجود دارد. در 

. از اين رو در کتب عهد جديد نه داستان و روايتی (8آيه ، 7، فصل اله اول قرنتيانرس، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "... که مثل من بمانند است

از وجود مهريه در زمان حضرت عيسی وجود دارد و نه حکم خاصی برای آن نازل شده است. به همين دليل در ديانت مسيحی 

و برخی  کنند میه را همانند حکم ديانت يهودی اجرا مهريه آنگونه که در اديان ديگر رايج است وجود ندارد. برخی کليسا ها امر مهري

 .کنند میزمان ازدواج چنين امری را منظور ن

 

 دیانت اسالم

است. در  "اعطای مهريه به زن"استفاده شده است که در لغت نيز به معنای  "نِحلَة"در کتاب قرآن مجيد درباره مهريه از لفظ 

لی ترين حکم های ازدواج به شمار آمده و مستقيماً حکم مخصوصی برای آن نازل ديانت اسالم حکم مهريه به عنوان يکی از اص

 : فرمايند می( 4نساء، آيه  شده است. در آن کتاب مقدّس )سوره

 "لنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاًٱوَءَاتُواْ "

مهر زنان را در کمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد، پس اگر چيزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما و )

 (بخشيدند برخوردار شويد که آن شما را حالل و گوارا خواهد بود
 

تا از طرف زوج به زوجه  شود میحکم مهريه در اسالم چنين رايج است که مبلغی هنگام عقد اقتران ميان زوج و زوجه معيّن 

که  شود میپرداخت شود. حال آنکه در برخی موارد با توافق طرفين، اين مهريه هنگام داشتن توانايی پرداخت از طرف مرد پرداخت 

گويند و در برخی مواقع هنگام مطالبه زوجه بايد از طرف زوج پرداخت شود که اصطالحاً به  "عِندَ االِستِطاعه"به اصطالح به آن 

 معروف است. "عِندَ المُطالِبه"

 

 همچنين مهريه در اسالم انواع مختلفی دارد :

 .استبوده  مثقال نقره سکه دار( 5/262درهم ) 500مهری است که پيامبر برای حضرت فاطمه مقرر کردند و آن  "مهر السنة"

 .و مورد توافق زوجين است شود می عبارت از ميزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکرکه  "مهر المُسَمّی"

عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع که  ند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعيين کنندتوان میزوجين  که "مهر المثل"

 .شود میخانوادگی و حال اقرباء و نزديکان زوجه تعيين 

و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزديکی طالق دهد مقداری را چنانچه در عقد نکاح مهر تعيين نشود که در آن،  "هتعَمهر المُ"

 .و اين مبلغ بستگی به وضعيت مالی زوج دارد کند میبه عنوان مهر تعيين و به زوجه پرداخت 
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 : فرمايند می( 25نساء، آيه  در آيه ای ديگر در قرآن )سوره

کُمْ للَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُم مِّن فَتَيَاتِکُمُ ٱمُحْصَنَاتِ لْٱوَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْالً أَن يَنکِحَ "

 "...اتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ لْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَوَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ با نکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّبَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَا 

( تواند از عهده پرداخت مهريه و نفقه بر آيد نمی)ی مالی برای ازدواج زنان آزاد و عفيف و مؤمن ندارد يو کسی که از شما توانا)

تر است، و از اين گونه ازدواج ای که ساير مؤمنين دارند ازدواج کند، و خدا به ايمان واقعی شما دانا تواند با کنيزان به ظاهر مؤمنه می

گير البته با   ننگ نداشته باشيد، که مؤمنين همه از همند، و فرقی بين آزاد و کنيزشان نيست، پس با کنيزان عفيف و نه زناکار و رفيق

 (طور پسنديده بپردازيده اجازه مواليشان ازدواج کنيد، و کابين آنان را ب

 
( 237و  236بقره، آيات  ه هنگام طالق دو حکم ديگر نيز وجود دارد. در کتاب قرآن )سورهمهري در احکام ديانت اسالم، درباره

 :  فرمايند می

لْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلَّا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ "

 "لْمُحْسِنِينَٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى بِا

ايد گناهی بر شما نيست ولی بايد از   اگر زنان را طالق داديد قبل از اينکه به آنان دست زده باشيد و مهری هم برايشان معين نکرده)

 (وانگر به اندازه خويش و تنگدست به اندازه خودشورشان کنيد، ت  ای شايسته، که در خور نيکوکاران است بهره  بهره

 

 لنِّکَاحِ وَأَنٱلَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَ"

 "للَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌٱلْفَضْلَ بَيْنَکُمْ إِنَّ ٱوَلَا تَنسَوُاْ  لِلتَّقْوَى تَعْفُواْ أَقْرَبُ

ايد بايد بدهيد مگر   ، نصف آنچه مقرر داشتهداي و اگر پيش از آنکه به زنان دست بزنيد طالقشان داديد و مهری برای آنها مقرر داشته)

ت او است گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهيزکاری نزديکتر است، بزرگواری را ی به دسيآنکه گذشت کنند يا آنکه گره زناشو

 (کنيد بينا است  ميان خودتان فراموش نکنيد که خدا به آنچه می

 

 دیانت بابی

که در ديانت بابی، مهريّه با احکام جديدی از سماء مشيّت الهی نازل شد به صورتی که هم ميزان مهريه و هم زمان تسليم مهريه 

واحد طال و  5واحد تا  1زوج بايد هنگام عقد اقتران تسليم زوجه کند تغيير کرد. ميزان مهريه در ديانت بابی برای پسر شهری از 

مثقال تا  19مثقال است. بنابراين ميزان مهريه از  19واحد نقره است که هر واحد برابر با  5واحد تا  1برای پسر دهاتی و روستايی از 

  يا نقره است.مثقال طال 95

امّا مالک تعيين مهريّه زوج است که شهری است يا روستايی.  بنا به بيان صريح  شود میميزان مهريه با توافق زوج و زوجه تعيين 

مثقال نقره در هر شرايط چه شهر و چه روستا پسنديده تر است. همچنين حکم چنان  19حضرت اعلی انقطاع به درجه اولی يعنی 

 ند جدا از مهريّه، از اموال خود به يکديگر ببخشند.توان میزوجه  است که زوج و
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 : فرمايند میدرباره اين حکم حضرت باب 

لِ القُری خَمسَ وَ تِسعين ی النِّکاحِ وَ عَدَمِ جَواز المَهر اَزيَد لِاَهلِ المَدائِنِ عَلی اَکثَرِ مِن خَمسَ وَ تِسعَين مِثقاالً مِنَ الذَهَب وَ لِاَهفِ"

دِ ال بِنَفس الواحد و يرفع ثقاالً مِنَ الفِضّة وَ ال اقل مِن تِسعَة عَشَرَ فِی کُلتيهما وَ ال يَنبَغی الصُعود وَ ال الترول اِلّا واحِداً واحِداً بِالعَدَمِ

 اء بِکَلمَة يذکر فِيها کلمة هللاالِنقطاع و يثبت االقتران بَعدَ الرِض

حکم فرموده از برای اهل مدائن که مراد اهل شهر باشند بر نود و پنج مثقال از ذهب عدد هلل فوق خداوند  ...مُلَخَّص اين باب آنکه "

که اوّل  کند میآن و اقّل آن بر نوزده مثقال عدد واحد و در ترقی و تنزّل واحداً واحداً مزيد شود يا نقص شود که از پنج حدّ تجاوز ن

و رابع چهار واحد و خامس پنج واحد و در قُری به همين قسم در فضّه مقدّر شده من  يک واحد باشد و ثانی دو واحد و ثالث سه واحد

گردد و اين  میگردد و به کمتر از آن اگر قدر عشر عشر قيراطی باشد باطل  میعنداهلل که به فوق آن اگر قدر قيراطی باشد باطل 

اموال خود را از سُبُل ديگر در اين مواقع صرف نمايند اگر قسم امر شده تا آنکه کلّ مکلّفين در فضل و سعه رحمت حقّ باشند و 

حضرت باب، بيان فارسی و بيان ) "...الوف الوف بخشند بر يکديگر بأسی نيست يا صرف نمايند در مواقع اقتران حرجی نيست بر آن 

 (7، باب 6عربی، واحد 

 

 دیانت بهایی

تأييد شده است. در آيين بهايی، اقتران با اعطای مهريّه از زوج به زوجه تحقق در ديانت بهايی حکم مَهريه تماماً از حکم ديانت بابی 

 5واحد تا  1. طبق اين حکم ميزان مهريه در ديانت بهايی برای پسر شهری از شود میو هنگام عقد اقتران تسليم زوجه  کند میپيدا 

مثقال است. بنابراين ميزان مهريه  19که هر واحد برابر با واحد نقره است  5واحد تا  1واحد طال و برای پسر دهاتی و روستايی از 

زوج است که شهری است يا  ،مثقال طال يا نقره است. همانند حکم ديانت بابی مالک تعيين مهريّه 95مثقال تا  19بهايی نيز از 

واحد نقره پسنديده تر  1جه اولی يعنی و برای هر دو مورد نيز انقطاع به در (87رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، )روستايی 

 است.

 

 : فرمايند می( درباره اين حکم 66حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند 

 ناَ يهِلَعَ مَرِّحُ ةَيادَالزِّ دَران اَمَ وَ ةِضَّالفِ نَری مِلقُلِ وَ بريزِاالِ بِهَالذَّ نَثقاالً مِمِ رَشَعَ ةَسعَتِ نِدُلمُلِ رَدِّد قُقَ مهارِاالَبِ الّاِ هارُالصِّ قُقَّحَال يُ"

 ءُآشن يَنی مَغْيُ هُنَّاِ تابِی الکِفِ هُلَ يرٌولی خَاالُ ةِجَرَدَّالبِ عَنَقتَاْ یذِالَّ سطوراً. وَمَ زِّالعِبِ مرُاالَ کانَ کَذلِثقاالً کَمِ سعينَتِ وَ ةٍمسَن خَعَ زَجاوَتَيَ

 "ديراًقَ یءٍشَ لِّلی کُعَ هُاللّ کانَ وَ رضِاالَ وَ مواتِالسَّ سبابِاَبِ

ال طالی خالص و برای ده قمث 19نشينان  ين شده است برای شهريه تعمهريّ، ريّههداماد شدن مگر به پرداختن م شود میمحقّق ن)

ل طال. مثقا 95او که تجاوز بکند از  سته باشد از اين مقدار زيادتر مهريّه بدهد، حرام است برامثقال نقره. کسی که خو 19نشينان 

خواهد  میبهتر است برای شخصی که  ،مثقال نقره باشد 19نوشته شد. اقتناع به درجه اولی که  مر به عزّت به قلم الهیاطور  اين

خداوند بر هر چيزی توانا  ها و و زمين آنهاهر کسی را که بخواهد، به اسباب آسم کند میخداوند بی نياز  نکاح بکند در کتاب الهی.

 (ستا
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 : فرمايند میدر جواب سؤالی درباره مهريه در لوحی  همچنين

مقصود نوزده مثقال نقره  . ولکن در کتاب اقدس ذکر درجه اولی شده ومُمضیجری است و آنچه در بيان نازل شده مُ و در مهر هم"

رفاهيّت کل و وصلت و  است عنداللّه اگر طرفين قبول نمايند که مقصود است که در باره اهل قری در بيان نازل شده و اين احب

محبّت و صفا با يکديگر معامله و  است. لذا هر چه در اين امورات مدارا شود احسن است ... بايد اهل بهاء با کمال اتّحاد ناس

 (95، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس "دوستان حقّ معاشرت نمايند و در فکر منافع عموم باشند خاصّةً

 

 : فرمايند میعبدالبهاء در تبيين اين حکم  حضرت

دهد و اگر اندک سرمايه  میفقير است يک واحد  ن بايد طال بدهند و اهل قری فضّه. و اين بسته به اقتدار زوج است. اگردُاهل مُ"

ثروت است  اگر در نهايتدهد و  میدهد، اگر از اهل غنا است چهار واحد  میسامان است سه واحد  دهد. اگر با سر و میدارد دو واحد 

اين . .. است. هر نوع در ميان اتّفاق حاصل شود مجری گردد دهد. فی الحقيقه بسته به اتّفاق ميان زوج و زوجه و ابوين میپنج واحد 

 تفرّعاتی که در کتاب اللّه مصرّح نيست بيت عدل احکام فی الحقيقه راجع به بيت العدل عمومی است که شارع است ... احکام و

 (95)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس، قسمت  "تشريع نمايد

 
 

تا زوج  شود میو مهلتی تعيين  شود میهنگامی که زوج هنگام عقد و اعطای مهريه از پرداخت آن معذور باشد، قبض مجلس رد 

 قات هر گاه نقد و دفعة واحده نباشد به عنواندر مهر ور"مهريّه را به زوجه پرداخت نمايد. حضرت بهاءاهلل درباره اين سؤال که 

اذن به اين فقره از مصدر  " فرمايند می "ضلع رد نمايد چگونه است قبض مجلس رد شود و دست به دست شود و بعد از امکان به

 (39رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "امر صادر

 

 : فرمايند میی در لوحدر اين باره حضرت عبدالبهاء 

بايد در ليل زفاف نقداً تأديه نمايد و يا زوج از زوجه مهلت و مساعده گيرد و اين احکام فی الحقيقه  ،از مهريّه سؤال نموده بودی"

گنجينه حدود و احکام، اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "...امّا عبدالبهاء مبيّن است نه شارع  ،راجع به بيت عدل عمومی است که شارع است

 (174صفحه 

 
که هنگام ايجاد کدورت زوج و زوجه يک مراجعه شود(  "طالق")به مبحث در احکام طالق در ديانت بهايی، حکم تربّص وجود دارد 

شوند. حال اگر بالفاصله بعد از قرائت آيتين ازدواج و اعطای مهريّه کدورت حاصل شود،  میسال صبر نمايند و بعد از يکديگر جدا 

 : فرمايند می. حضرت بهاءاهلل در اين باره شود میت امّا مهريّه از زوجه پس گرفته نبدون تربّص طالق جايز اس

 "مرئه جايز نه طالق نمايد جايز است ايّام اصطبار الزم نه ولکن اخذ مهر از اگر اراده ،مهر قبل از قران بعد از قرائت آيتين و اعطاءِ"

 (12رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، )
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هنگام اقتران معلوم شد که باکره نيست آيا  ،کرد باکره را نکاح کرد و مهريّه را هم تسليم یاگر شخص"در جواب اين سؤال که  و نيز

)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب،  "... گردد میدر اين صورت مصروف و مهريّه بر " فرمايند می "گردد يا نه میمهريّه بر  مصروف و

  (47قسمت 
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 استخاره
 

در لغت به معنای طلب خير کردن و فال زدن و در اصطالح به فال گرفتن در مورد انجام امری با کتب مقدّس است. در  "استخاره"

به معنی فال بد گرفتن نيز پرداخته خواهد شد. ميان مؤمنين  "تَشَأُّم"يعنی فال نيک گرفتن و  "تَفَأُّل"اين مبحث به مطالبی مانند 

به صورتی که مؤمنين برای تصميم گرفتن در انجام  شود میص ديانت اسالم، استخاره امری رايج محسوب اديان گذشته به خصو

شوند تا در تصميم گيری به آنان کمک کنند. لفظ استخاره در هيچ کجای قرآن نيز استفاده نشده است و  میامری، به قرآن متوسّل 

دانند. برخی ديگر از مؤمنين اسالم هنگام  میامّا آن را امری واجب ن کند میبيان به اعتقاد آنان برخی روايات و احاديث اعتبار آن را 

تصميم گيری ابتدا به تفکّر شخصی، سپس مشورت درباره امر مربوطه و در مرحله آخر استخاره از قرآن معتقدند. در ديانت مقدّس 

 .بهايی هرگونه استخاره، تَفَأُّل و تَشَأُّم از درجه اعتبار ساقط است

 

 دیانت بهایی

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در اين باره 

تفاؤل و  ی ندارد و امّا مسأله چهارم کهتابداً حقيق ،است امريست موهومِ صِرف آنچه در دست ناس ،امّا مسأله ثالث يعنی فال و رمل"

بد  م يعنی فالأُّب روح و ريحان است اما تشحيوانات ذيروح. فال خوب سب تشاؤم واعتاب و اقدام و اقتران و نواصی باشد يعنی تملّک

 (306، صفحه 2عبدالبهاء، جلد حضرت )مکاتيب  "مذموم و سبب انفعال

 

 : فرمايند میهمچنين در مقامی ديگر 

آنچه  از علم نجوم سؤال نموده بودی گردد. فرصت جواب مختصر مرقوم می هواللّه ای بنده الهی نامه شما وصول يافت واز عدم"

تأسيس نموده اند و تأثيرات عظيمه در تربيع و تثليث دانسته و از  رياضيات دارد آن مقبول و آنچه از پيش منجّمين قديمه بتعلّق 

تأثير ساعات و تخصيص اوقات مرقوم نموده اند و در  استقامت نجوم و و کواکب در مواقع و سير وحرکت در منطقة البروج قران

قوّه تبتّل اطّالع بر ه ولی نفوسی  از پيشينيان ب رات و افکار اسالفست و اساس متين غير موجود.مذکور، عبارت از تصوّ کتب موجوده

مطّلع بر بعضی اسرار خفی که در  از روابط و تعلقاتی که در بين موجوداتست اطّالعی حاصل نموده آنان ون يافته وبعضی از اسرار کُ

در رساله خال در ذکر  نکار نه چنانکهوابط موجودات استنباط نمودند. اين محل اِوقايع آتيه از ر حقايق اشياست واقف گشتند و بعضی

 )مکاتيب "... اوهامات مندرجه در کتب نجوميّه قطعيّا اعتماد نهه مرقوم. امّا ب نمود نجم بازغ که داللت بر والدت حضرت روح می

 (256، صفحه 3عبدالبهاء، جلد  حضرت
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 : فرمايند میدرباره اين مسئله حضرت ولی محبوب امراهلل نيز 

استخاره نمودن با کتاب اقدس چگونه  ،ل مشورت مفقود و شخص در انجام امر مهمّی متردّديکه وسا هنگامی ،سؤال اخيره راجع ب"

در  17يلِو استمداد از مصدر فيض و الهام است الغير و اگر چنانچه تأج توجّه تامّ موارد آنچه الزم و واجبِ ؟ فرمودند در اين است

 (262گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "ب استنسَن و اَحسَل مشورت فراهم گردد اَيتا وسا ،تصميم ممکن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . به تأخير انداختن، مهلت دادن 17



  سالکین سبیل ایمان
 

50 

 

 خّدراستعمال مواد م 
 

در لغت به معنای ترياک است و به  "فيونا". نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکيبات شيميايی است "مواد مُخَدِّر"

طبيعی در عملکرد  ايجاد تغيير غيرگويند. مصرف اين مواد باعث ايجاد وابستگی به آن،  میتمامی مستخرجات ماده ترياک نيز افيون 

 .شود میانسان و همچنين موجب دگرگونی در سطح هوشياری انسان  دستگاه عصبی مرکزی

گذارند، پيامبران و مظاهر ظهور در هر عهد چه غير مستقيم و چه به شکل  می آنهاين مواد بر زندگی انسبا وجود چنين تأثيراتی که ا

و اين صريح، استفاده از اين مواد را منع و حرام نموده اند. در احکام اديان قبل از دين بابی، درباره مواد مخدّر مطلبی نيامده است 

در صورتی که در ديانت اديان قبل اينگونه مواد به شکل امروزی وجود نداشته است. مسئله به اين دليل است که در زمان ظهور 

 بابی و بهايی، به دليل وجود اين مواد، مستقيماً به حرمت مواد مخدّر اشاره شده است.

 

مبنی بر حفظ سالمتی و  اگر چه در آيات کتاب مقدّس و قرآن مطالبی مستقيم درباره استفاده از مواد مخدّر نيست، امّا با وجود آياتی

د را حرام ماده ای که برای سالمتی انسان مضر شناخته می شودوری از هر چيز مضر، پيروان اين اديان استعمال مواد مخدر و هر 

موادی که برای انسان زيان آور می ممنوعيّت  عنوان می شود که کتاب مقدّسدر برای مثال که  است حدیاين آيات به  دانند. می

مواظب خودت باش و جانت را کامالً حفظ نما. که "آمده است : چنانچه   شده استحرام  ی از که در توراتسخت تر از موارد باشند

بقره، آيه  . در کتاب قرآن )سوره(9، آيه 4)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه، فصل  "تاکيد بر حفظ و سالمتی جسمانی و روانی است

خويشتن را به دست خود به هالکت ) "لْمُحْسِنِينَٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱوَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيکُمْ إِلَى " : فرمايند مینيز چنين ( 195

 أال إنَّ کُلَّ مُسکِرٍ":  وجود دارداز حضرت محمّد حديثی چنين  همچنين. (نيفکنيد و احسان کنيد که خدا نيکوکاران را دوست دارد

بدانيد هر مست کننده ) (13273، شماره 18العمّال )کنز "حَرامٌ، و کُلَّ مُخَدِّرٍ حَرامٌ، و ما أسکَرَ کثيرهُ حَرامٌ قَليلُهُ، و ما خَمَّرَ العَقلَ فَهُوَ حَرامٌ

ايل مى کند، اى حرام است، هر ماده تخديرگرى حرام است، و آنچه بسيارش مست کند، اندک آن نيز حرام است، و آنچه عقل را ز

 .(حرام است

 

 دیانت بابی

 .در ديانت بابی استعمال مواد مخدّر صريحاً حرام شده است. حضرت اعلی استعمال و خريد و فروش مواد مخدّر را حرام نمودند

 : فرمايند می

 ،بيع اال نغوزه و الورق الزَّقّومفی المنهيات من "

در نفی نظر کن و نهی شده از تنباکو  ... هست و هر کس از برای او باشد هلل است بدانکه هر کس لمن يظهره اهلل نباشد لدون اهلل ...

که رايحه غير طيّبه دارد و امثال آن به هر نوع که منقلب گردد و اگر خواهی  شود میو اشباه آن و آنچه که از سمت خراسان حمل 
                                                           

 است. متقی هندی از عالءالدين علی بن حسام معروف به  کتابی.  18

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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به  شود میبه اين دو و آنچه طيّب است راجع  شود میاست راجع  حدّ اوّل و ثانی را ببينی در اين دو نظر کن زيرا که آنچه غير طيّب

و پناه بر در هر حال به خداوند واحد عزّ و  آنهاگردد به اين ها نهی شده الجل  میمحمّد و علی عليهماالسالم و اسبابی که متعلّق 

ثبات که اگر مشاهده نفرمايد شجره حقيقت در يوم الّا به ذکر ا شود میو بدانکه وجود نفی به نفسه ذکر ن ...جل و اسماء و امثال آن 

و شده الجل ارتفاع اثبات و فنای نفی است نه دون آن، مثالً نهی  شود میقيامت دون مؤمن را ذکر او را نازل نفرمايد و آن چه ذکر 

 (7، باب 9عربی، واحد )حضرت باب، بيان فارسی و بيان  "...از اين دو شيئ که شده از برای حفظ نفس مؤمنه است نه نفس آن 

 
 : فرمايند میحرمت ترياک و امثال آن و نيز حرمت استفاده از داروهای شيميايی  همچنين درباره

 .. و الدواء مطلقا.لحرمة الترياق فی ا"

ت مُلَخَّص اين باب آنکه کلّ شئون دون حبّ از دون حق بوده و هست و کل شئون حبّ از حق بوده و هست و نهی شده از مسکرا

و آنچه حکم دواء بر او شود مطلقاً تا آنکه مطهر کنی خود را از هر شيئ که لدون اهلل بر او ذکر شود و بَدل نمايی در مواقع ضرورت 

.. و در ظهور بعضی صنايع که . به آالء لطيفه و نعماء طيّبه که شئون شجره محبّت بوده و هست و حکم آن در کلی مثل جزئی است

بعضی از اين اشياء را اذن داده شده و اين همان قدری است که در نزد هر ظهوری اذن داده شده اهل آن را که  الزم دارند اهل آن

با دون مظاهر حق مدارا نموده لعلّ ثمری از وجود ايشان اخذ شود به ايمان به حق، زيرا که امکان در هر نفسی هست اگر خود به 

 (8، باب 9، واحد رسی)حضرت باب، بيان فا "...نفسها محتجب نشود 

 

 دیانت بهایی

در ديانت بهايی نيز حکم حرمت مواد مخدّر از ديانت بابی تأييد شده است. امّا حکم حرام بودن استفاده از دارو نسخ شده است ولی 

 که ابتدا به اغذيه مداوا شود و سپس از دوا استفاده شود. فرمايند میحضرت بهاءاهلل در لوح طب 

 

 : فرمايند می( 155در کتاب مستطاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهلل

 رُّضُيَ م وَکُلُياکِهَ هِبِ لُکسَا ما تَوُلعمِستَن تَم اَيّاکُ. اِزينَجاوِتَالمُ نَمِ نَّکونُال تَ وَ لقِالخَ رَعشَا يا مَبوُنِتَاجْ فيونُاالَ وَ رُيسِالمَ مُيکُلَعَ مَرِّحُ"

 "عونَسمَم تَنتُو اَلَ شيآءِاالَ لُّکُ کَذلِبِ دُشهَم يَکُعُنفَا ما يَلّم اِکُدنا لَرَنّا ما اَاِ مکُبدانَاَ

دنيا و نباشيد از اشخاصی که از حدود اوامر الهی تجاوز  کشيدن افيون يعنی ترياک. اجتناب کنيد ای مردمو حرام است بر شما قمار )

و  بيند میيعنی جسم شما زيان  شما را، های  بدن کند میه ی را که کسل و افسرديريد و استعمال کنيد چيزهابببکار . مبادا کنند می

ما چيزی . ها ، از قبيل ترياک و مسکرات و ساير چيزشود میو ضرر برای بدن های شما  ی که سبب حصول امراضيچيزها

اگر شما بتوانيد  ،مينز روی ما تمام اشياءِة دهد به اين گفت می شما باشد. شهادت خواهيم برای شما مگر آنکه نافع به حال مین

 (صدای اشياء را بشنويد
 

را از اهل بهاء  کنند میحرمت استعمال مواد مخدّر در اين امر الهی به قدری است که حضرت بهاءاهلل افرادی که از اين مواد استفاده 

 : فرمايند می( 190آورند. در کتاب اقدس )بند  میبه حساب ن
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 "لبابی االَيا اولِ قوا اللّهَتَّنّی اِمِ يسَلَ هُنَّاِ بَرِذی شَالَّ وَ تابِالکِ یظيماً فِهياً عَنَ کَن ذلِم عَهيناکُنّا نَاِ فيونِاالَ ربُم شُيکُلَعَ مَرِّد حُقَ"

کسی  در اين کتاب الهی از شرب افيون با نهايت شدّت نهی کرديم. اگر حرام است بر شما کشيدن يا استعمال ترياک. ما شما را)

ای  ،از خدا بترسيد ،کنيد قدم از اهل بهاء محسوب نيست. تقوی پيشه جمال او در درگاه الهی را اطاعت نکند، رين اماستعمال کند و ا

 (اشخاصی که دارای عقل و خرد هستيد

 

 : فرمايند میدر يکی از مکاتيب خود در اين باره حضرت عبدالبهاء 

ه صريح کتاب اقدس محرّم و مذموم و شربش عقالً ضربی از جنون و به بافيون کثيف ملعون نعوذ باللّه من عذاب اللّه  هامّا مسئل"

بريم از ارتکاب چنين امر فظيعی که هادم بنيان انسانيست و سبب  خدا میه کلّی از عالم انسانی محروم. پناه به تجربه مرتکب آن ب

زنده را مرده نمايد، حرارت طبيعت را افسرده کند. خسران ابدی. جان انسان را بگيرد، وِجدان بميرد، شعور زائل شود، ادراک بکاهد، 

 (326صفحه  ،1عبدالبهاء، جلد حضرت  )مکاتيب "ر نمود.ديگر نتوان مضرّتی اعظم از اين تصوّ

 

 : فرمايند میو نيز در لوحی ديگر 

يح نصّ الهی حرام صره ب کلّ محروم از فيض و عنايت الهی هستند و ،ب و شاری و بايعدر خصوص افيون مرقوم نموديد شارِ"

 که هر وقت ذکر افيون می قسمیه شارب افيون دارد. در ساحت اقدس بسيار مذموم بود به است. شارب الخمر صد درجه تفضيل ب

 معالجه خريد و فروش نمايد که در اجزاخانه تجهه اين درجه مذموم و حرام است مگر کسی که به مبارک متغيّر ميشد. ب هشد چهر

مراض صرف کنند. ضجيع را تا توانی از شرب افيون منع و زجر نما بلکه انشاء اللّه متنبّه گردد و از اين مصيبت اَ هها محض معالج 

ی اعظم از اين مشاهده خواهد يشوم ولی او خود داند بال فصل نمیه من راضی ب ،کبری نجات يابد و الّا يأخذُها اللّه اخذ عزيز مقتدر

مائده آسمانی، اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "افيونه اء کم کم از شرب دخان نيز احتراز نمايند تا چه رسد بنمود. مرا آرزو چنانست که احبّ

 (58، صفحه 2جلد 

 

 : فرمايند میو در لوحی ديگر 

 تر. سبحان اللّه چه قدر عجيب است و چه قدر غريب که انسان خود  ترياک نفوس را از خاک پست تر کند و از عظم رميم پوسيده"

با وجود اين چگونه مُصرّ بر حصول اين ضرر گردد و اللّه  ،ثمر و اثر نبيند ،را زنده مرده نمايد و افسرده و پژمرده گرداند و جز ضرر

بتّه الّذی ال اله الّا هو. اگر انسان زنده در قبر نشيند بهتر از آنست که مرتکب شرب افيون شود و مَظهَرِ الجُنونُ فنون گردد. البتّه ال

مات شرب ترياک است اعظم محرّ ،عمل قبيح ممانعت کنيد که اليوم در آستان مقدّس يد و از اينيويش و بيگانه را نصيحت نماخ

 (37، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "ة الّتی هادمة للبنيان الجسيمالعظيم و البليّ اعاذنا اللّه و ايّاکم عن هذا الضرِّ

 

 : فرمايند میر در لوحی ديگ همچنين

اشراق خاوری، ) "نه زيرا در اکثر معالجات مستعملعالج جائز  تجهه در خصوص زرع ترياک استفسار نموده بوديد. زرع ترياک جز ب"

 (435گنجينه حدود و احکام، صفحه عبدالحميد، 
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 د :فرماين ره استعمال حشيش در لوحی میحضرت عبدالبهاء دربا

  ،سبحان اللّه ،شربش گرفتاره حشيش فقره مرقوم بود که بعضی از نفوس ايرانيان ب ه. در مسئلرياء ..حضرت کب های بند ،هو اللّه"

 هاين ثمره ح و سبب پريشانی افکار و خمودت روح انسان از جميع اطوار. چگونه ناس باين از جميع مسکرات بدتر و حرمتش مصرّ

م را استعمال کنند و محروم از ه حقيقت نسناس شوند. چگونه اين شیء محرّحالتی گرفتار گردند که زقّوم استيناس يابند و ب هشجر

درگاه ه الطاف حضرت رحمن گردند. البتّه صد البتّه تا توانی ناس را نصيحت نمائيد که از اين افيون و حشيش زقّوم بيزار شوند و ب

ين افيون و زقّوم کثيف و حشيش خبيث عقل را زائل احديّت توبه نمايند. خمر سبب ذهول عقل است و صدور حرکات جاهالنه. امّا ا

مالحظه  .کلّی خائب و خاسر نمايد. با وجود اين چگونه جسارت نماينده را ب و انسان 19را جامد و تن را ناهل و نفس را خامد و روح

و  20کوب و مذلوله مخمود و مبهوت و منچگون ،اين گياه سجيّن معتادند ،شرب دخانه نمائيد که اهالی هند و چين چون ب

زيرا جُبن و خوف و  ،فوج از فرنگ ننمود هشتصد کرور نفوس از اهل چين مقابلی با چند ،نفر نتواند هزار نفر مقاومت يک ،21مرذولند

ه ر گشته. سبحان اللّه چرا ديگران عبرت نگيرند. از قرار معلوم اين فعل مشئوم بسبب شرب دخان افيون مخمّه هراس در طينتشان ب

بوم ايران نيز سرايت کرده اعاذَنا اللّهُ و ايّاکم من هذا الحرام القبيح و الدّخان الکثيف و زُقّوم الجحيم کما قال اللّه تبارک و  مرز و

 (437)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه  "ع حيّة و الثّناء  عو عليک التّ 22يَغلی فی البطون کَغَلْیِ الحميمتعالی. 

 

 : فرمايند میدرباره استعمال مواد مخدّر و افيون  در توقيعی امراللّه عزيز ضرت ولیّ ح

نيست. ولی اگر ترک آن دفعةً واحدة ضرر کلّی  مؤمنين داخل هب بهائی نه و در زمرمات است و شارِشرب و استعمال افيون از محرّ"

)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود  "ترک آن نمايده رّجاً اقدام بصورت مؤمن حقيقی بايد در کمال صميميّت متد داشته باشد در اين

 (435و احکام، صفحه 

 

 : فرمايند محفل مقدّس طهران میه و در لوح ديگر خطاب ب

جاً ترک نکنند و از نصيحت و انذار حتميّه است لهذا اگر افراد اجتناب ننمايند و متدرّ همات منصوصشرب خمر و ترياک از محرّ"

)اشراق خاوری، عبدالحميد،  "يديکمال حزم و متانت اعالن نماه ب را از جامعه انفصال آنان ،فل متنبّه نشوند و عمداً مداومت نمايندمح

 (435گنجينه حدود و احکام، صفحه 
 

نده اين مبحث در اين خصوص، خاتمه ده حضرت بهاءاهللبيان زيبای  .باره حرمت استعمال مواد مخدّر بسيار استبيانات الهيّه در

 : فرمايند میاست که 

د عالی قَتَ ک وَبارَتَ هُس قولُقدَاالَ هِتابِی کِطلبيم اوليای آن ارض را تأييد فرمايد بر ترک آنچه از قلم اعلی نهی آن نازل. فِ از حقّ می"

ه انسان ب فيون ... تا آخر آيه ... بسيار حيف استاالَ وَ رُيسِم المَيکُلَقامٍ آخَرَ حُرِّمَ عَی مَو فِ . تا آخر آيه.فيون .م شربُ االَيکُلَحُرِّمَ عَ

خالف رضايش عامل شود. پند گيريد ای برادران ه الهی و حکم محکم کتاب او بگذرد و ب هآن ميل نمايد از اراده عملی که نفسش ب

                                                           
 . خشکيده و پژمرده 19
 . خوار و ذليل 20
 . پست21
 ها مانند آب داغ جوشد در شکم می : ميمکَغَلْیِ الحَ طونِی البُيَغلی فِ.  22
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اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه ) "مونعلَم تَنتُو اَم لَکُلَ يرٌخَ الهی دل بنديد و تمسّک جوئيد هذا هنصايح مشفقه و ب

435)  
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 استغفار زند خلق
 

. در اديان اين بود که در مردم احساس گناهکارى و پذيرش جرم خود را بيدار کنند عهد عتيق و جديد،پيامبران يکی از اهداف 

نی، امری رايج و مورد قبول است. مسيحيان برای گذشته مانند ديانت مسيحی اعتراف به گناهان و يا طلب مغفرت از پيشوايان دي

روند و بعد از اعتراف به گناهان خود، با پرداخت وجهی طلب مغفرت  میاستغفار از گناهان خود نزد پيشوايان مذهبی و يا کشيشان 

ع در اديان الهی پرداخته خواهد بخشند. در ادامه مفصاّلً درباره اين موضو میو پيشوايان دينی با گرفتن وجه، گناهان آنان را  کنند می

 شد.
 

 دیانت یهودی

خود را بر   دو دست  هارون ..."آمده است :  يج بوده است چنانچه در آيات عهد عتيقميان يهوديان، اعتراف جمعی به گناه امری را

را بر سر بز  آنهانمايد، و   اعتراف  ايشان  گناهان هرا با هم  ايشان  تقصيرهای ههم و  اسرائيل بنی  خطايای هبنهد و هم  سر بز زنده

  بز را به  بر خود خواهد برد. پس  ويران  زمين  را به  ايشان  گناهان هو بز هم، صحرا بفرستد  حاضر به  شخص  دست  را به  بگذارد و آن

 (22و  21، آيات 16)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر الويان، فصل  "صحرا رها کند

 

  و قربانی بنمايد  اعتراف  است  کرده  گناه  در آن  که  چيزی  آن  به  شد، آنگاه  ها مجرم از اين  در هر کدام  چون و"آمده است :  همچنين

  برای  ن، و کاهِ گناه  قربانی  جهته ب  يا بزی  ای  بره  از گله  ای  ماده  نزد خداوند بياورد، يعنی  است  کرده  که  گناهی  خود را برای  جرم

 (5آيه ، 5، فصل همان) "خواهد کرد  را کفاره  اهشگن  وی

 
نمايد   کند و ترک  را اعتراف  آن  اما هر که ،خود را بپوشاند، برخوردار نخواهد شد  گناه  هر که"آمده است : در جای ديگر در اين باره 

 (13آيه ، 28، فصل اَمثال)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  " خواهد يافت  رحمت

 

نما   و نزد او اعتراف  بده  را جالل  اسرائيل  خدای  يهوه  ، االن پسر من  : ای گفت  عَخان  به  و يوشع"آمده است : ديگر  جایهمچنين در 

 و  ، و چنين کرده  گناه  اسرائيل  خدای  يهُوَه  به  الواقع : فی  گفت  يوشع  در جواب  عَخان. مدار  و از ما مخفی  کردی  چه  که  و مرا خبر بده

بود   مثقال  پنجاه  وزنش  طال که  شمش  و يک  نقره  مثقال  و دويست  فاخر شِنعاری  ردايی  غنيمت  در ميان  چون. ام آورده  عمل  به  چنان

، يشوع، )کتاب مقدّس، عهد عتيق "باشد می  زير آن  و نقره  است  در زمين  من هخيم  در ميان  ، و اينک ، گرفتم ورزيده  ، آنها را طمع ديدم

 (21تا  19آيات ، 7فصل 
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 دیانت مسیحی

از اهميّت بسياری  در ديانت مسيحی اشاراتی مستقيم به اعتراف و استغفار از گناه نزد خلق شده است. به طوری که اين مسئله

بيامرزد و ما را از هر اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را "آمده است : برخوردار است. چنانچه 

 (9آيه ، 1، فصل جديد، اول يوحنّا)کتاب مقدّس، عهد  "ناراستی پاک سازد

 

نزد يکديگر به گناهان خود اعتراف کنيد، و برای يکديگر دعا کنيد تا شفا يابيد، زيرا دعای مرد "آمده است :  همچنين در جای ديگر

 (16آيه ، 5، فصل جديد، يعقوب )کتاب مقدّس، عهد "عادل در عمل، قوّت بسيار دارد

 

 ه را، آيين توبشود میبرخالف غسل تعميد و تأييد که فقط يک بار انجام رايج است.  "آيين توبه"به نام  می ميان مسيحيان مراس

ميد به ی که از زمان غسل تعاناين مراسم برای جبران گناه. در هر زمان و هر چند نوبت که فرد خواسته باشد برگزار کرد توان می

گيرد و به اعتقاد آنان، کشيشان به نيابت از رسوالنی که  می. اعتراف به گناه نزد کشيشان انجام شود میاست اجرا بعد انجام شده 

 دهند. چنانچه در انجيل يوحنا آمده است : میحضرت مسيح برای اين کار انتخاب کرده است، اين عمل را انجام 

سبب ترس يهود جمع بودند، ناگاه عيسی   ود، هنگامی که درها بسته بود، جايی که شاگردان بهو در شامِ همان روز که يکشنبه ب"

ها و پهلوی خود را به ايشان نشان داد و شاگردان  و چون اين را گفت، دست .آمده، در ميان ايستاد و بديشان گفت، سالم بر شما باد

و . فرستم ت، سالم بر شما باد. چنانکه پدر مرا فرستاد، من نيز شما را میباز عيسی به ايشان گف. چون خداوند را ديدند، شاد گشتند

گناهان آنانی را که آمرزيديد، برای ايشان آمرزيده شد و آنانی را که . القدس را بيابيد چون اين را گفت، دميد و به ايشان گفت، روح

 (23تا  19ت آيا، 20، فصل جديد، انجيل يوحنّا)کتاب مقدّس، عهد  "بستيد، بسته شد

 

، "اعتراف"، "توبه"شوند. اعمالی نظير  میگيرد که به سبب بخشش گناهان فرد اجرا  میعمل خاص انجام  نددر آيين توبه چ

 ."اعالم آمرزش گناه به دست کشيش"، و "رضايت ذات الهی"

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء درباره اين اعمال در مذاهب مختلف 

گويند اين نان و شراب  دمند و می آن میه فَسی برا در دست گرفته نَ ها نان و شراب بينند که کشيش می ،هتربيت يافت چون نفوسِ"

شعور  با مردمانِ ،شود، البتّه از مشاهده اينگونه امور می ها عفوِ خطايایِ نفوس خون مسيح است و يا به اقرارِ گناه نزد قسّيس و جسد

 (221، صفحه 1بدائع اآلثار، جلد زرقانی، ميرزا محمّد، ) "شوند دين می بیکلّی ه جويند و ب می از مذهب بيزاری

 

 دیانت اسالم

. امّا اعتراف گناهان نزد حقّ و شود میدر ديانت اسالم استغفار نزد خلق باعث شکستن حرمت بندگان خدا و امری ناپسند شمره 

لتَّوْبَةَ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱأَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ " فرمايد می( 104توبه، آيه  ورهدرخواست بخشش از او از اهميّت بااليی برخوردار است. در قرآن )س

 (.پذيرد  که توبه از بندگانش می خداست اند که آن مگر ندانسته) "...عَنْ عِبَادِهِ 
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مَن اليَحضُرُه "برای مثال در کتاب . داند میميان مسلمانان احاديث و روايات بسياری وجود دارد که استغفار نزد خلق را ناشايسته 

"الفَقيه
من زنا کردم مرا پاک گردان، امير روى خود را از  ،: اى اميرمؤمنان مردى خدمت امير المؤمنين رسيد و گفت"آمده است :  23

تواند آن را  نمى : اگر کسى از شما اين گناه را مرتکب شود آيا او برگرداند، سپس فرمود: بنشين. آنگاه رو به مردم کرد و فرمود

  "؟ بپوشاند، همچنان که خدا بر او پوشانده است

 
 : فرمايد می( 135آل عمران، آيه  حق درباره استغفار از گناه در قرآن )سوره

للَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱيَغْفِرُ  سْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَناللَّهَ فَـٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ ٱوَ"

 "يَعْلَمُونَ
نيکان آنها هستند که هر گاه کار ناشايسته از ايشان سر زند يا ظلمی به نفس خويش کنند خدا را به ياد آرند و از گناه خود به درگاه )

تواند گناه خلق را بيامرزد، و آنها هستند که اصرار در کار زشت  که هيچ کس جز خدا نمیدانند(  خدا توبه و استغفار کنند )که می

 (نکنند چون به زشتی معصيت آگاهند

 

 دیانت بابی

در ديانت بابی اين مسئله به قدری ناپسند شمرده شد که توبه و استغفار از گناه جز از خدا، امری حرام و غير مجاز معرفی شد. 

بايد نزد خداوند استغفار نمايد  در صورت لزوم انسان فقط و اين مسئلهه حرمت توبه و استغفار نزد خلق است دربارحضرت اعلی 

 :  فرمايند می

 ...،فِی عَدَمِ جَوازِ التَوبه اِلّا عِندَ اهلل "

هلل او ما اَذن جايز است و الّا مُلَخَّص اين باب آنکه اذن داده نشده استغفار نفسی نزد نفسی در ليل و در يوم قيامت عند من يظهره ا

استغفار بايد کرد خدا را در هر حال ما بين خود و او که اگر عبدی به آنچه در امکان ممکن است استغفار کند خدا را باز مستحقّ 

و محتجب کنی از ا میاست به استحقاق کينونيت خود چگونه که بر شئون آن رسد نه اينکه استغفار کنی و از آنکه از او استغفار 

الّا به استغفار از مظهر امر که شجره حقيقت باشد و همچنين حروف حیّ او در يوم ظهور  شود میباشی زيرا که استغفار از خدا ثابت ن

ولی هر نفسی ما بين خود و  ...کنی  میبخشد از برای تو چنانچه در ليل و نهار  میاو و الّا به عدد کلّ شيئ اگر استغفار کنی ثمر ن

الّا نزد ظاهر به  شود میاستغفار آن را تا حين ظهور و آن وقت قبول ن فرمايد میند و از حدود بيان تجاوز نکند خداوند قبول خدا ک

گردد و استغفر اهلل فِی کُلِّ حِين  میظهور و همچنين کلّ اعمال و اطوار را تصوّر کن و قدر دان يوم ظهور را که کلّ حول آن طائف 

 (14، باب 7)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  "حين وَ قَبل حين و بَعد

 

 

                                                           

 .حديث اسالمی 5963شامل  شيخ صدوق جعفر محمد بن علی بن بابويه قمی ملقب به ابو. کتابی است از  23

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
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 : فرمايند میدرباره عدم جواز توبه نزد خلق همچنين 

اِلَيهِ   رَبکم السُّلطان ثُمَّقَد قُدِّرَ فِی البابِ الوَهّاب اَن ال تَتوبُوا عِندَ اَحَدٍ اِلّا عِندَ شَمسِ حَقيقَةِ وَ مَن يأذن وَ اَنتُم تَستَغفِرونَ اهلل"

 (7هيکل الدّين، واحد )حضرت باب،  "لتَتوبون

 

 دیانت بهایی

( درباره اين 34تأييد شده است. حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند  از ديانت بابی در ديانت بهايی حکم حرمت استغفار نزد خلق

 : فرمايند میحکم 

 "وّابالتَّ زيزُی العَالمعطِ رُالغافِ وَهُلَ هُنَّم اِکُسِنفُاَ لقآءَتِ اللّهِ لیَوبوا اِتُ دٍحَاَ ندَعِ رَفِغْستَن يَاَ دٍحَاَلِ يسَ. لَ.."

به خدا توجّه کنيد و از او طلب آمرزش  آمرزش بکند از ديگری. همه شما شخصاً پيش خود لبطبرای هيچکس اينکه نيست جايز )

 (خداوند است که آمرزگار و بخشنده و عزيز و توبه پذير است نمائيد.

 
. آنچه مسلّم است خداوند هيچگاه دوست ندارد که شود میذکر شد اين عمل باعث حقارت و ذلّت خلق  پيش از اينهمانطور که 

بندگانش نزد يکديگر کوچک شوند به همين دليل اقرار به گناه و معاصی را ميان آنان نهی نموده و طلب آمرزش را تنها نزد خودش 

 جايز دانسته است.

 : فرمايند می حضرت بهاءاهلل

نزد عباد اظهار  ،طلب مغفرت و آمرزش کند ،نمايد بايد عاصی در حالتی که از غير اللّه خود را فارغ و آزاد مشاهده ،بشارت نهم"

سبب حقارت و ذلّت ، سبب و علّت آمرزش و عفو الهی نبوده و نيست و همچنين اين اقرار نزد خلق خطايا و معاصی جائز نه چه که

عاصی بايد ما بين خود و خدا از بحر رحمت رحمت  ،ريمالکَ قُشفِالمُ وَهُ هُنَّاِ .جلّ جالله ذلّت عباد خود را دوست ندارد است و حقّ

، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و بشارات)حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح  "از سمآء کرم مغفرت مسئلت کند طلبد و

 (]بشاراتزين پس،حضرت بهاءاهلل، لوح [بديع،  137نگنهاين، نشر اوّل، عربی : ال

 

 : فرمايند می( 49همچنين در کتاب اقدس )بند 

 "ميدالحَ زيزُالعَ وّابُالتَّ وَهُلَ هُنَّاِ مّا شآءَعَ لُسئَال يَ وَ ءُآشن يَمَلِ رُغفِيَ هُنَّاِ اللّهِ لیَاِ عَرجِيَ وَ وبَتُن يَاَ هُلَفَ ةٍيَعصِمَبِ لیبتَاْ نِمَ"

اگر چنين ، خدا طرفه گناهی از او سر زد يا غفلتی کرد، الزم است بر او که توبه کند و برگردد ب، اگر کسی مبتال به معصيتی شد)

و مسئول کسی نيست. خدا هم  شود میکسی واقع ن ءخدا از آنچه بخواهد مورد مؤاخذه آمرزد. میکاری کرد، خدا هرکس را بخواهد 

 (هم دارای عزّت و جالل است و هم رفتار و اعمالش پسنديده است ،است ذيرتوبه پ

 

 : فرمايند میو نيز در لوح رستم 

چگونه هستی بخشد و صاحب خطا  جز حضرت رحمن بر آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نيست. کسی که هستی نيافته"

 (310ه حدود و احکام، صفحه گنجيناشراق خاوری، عبدالحميد، ) "چگونه از خطا گذرد



  سالکین سبیل ایمان
 

59 

 

اينگونه که مشخّص است، استغفار از گناهان نزد خلق در اديان بعد از مسيحيت صراحتاً نهی شده و امری ناپسند شمرده شده است. 

د خطای فرد ديگری را عفو کند و جز خداوند متعال احدی قادر بر اين امر نيست. بيان توان میيعنی هيچ فرد صاحب خطايی ن

 : فرمايند میعبدالبهاء خاتمه دهنده اين مبحث است که  حضرت

امر و خلق، مازندرانی، فاضل، ) "زبانی و دعا و نَفَس رؤسای مذهبی اقرار و ايمانه نه ب ،شود وصايای انبياء میه عمل به مغفرت خطايا ب"

  (437، صفحه 3جلد 
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 امتحاانت الهی
 

دهد. اين  میرا در آن شرايط قرار  ی آزمايشِ ايمان بندگان خود، آنهاه خداوند براک شود میامتحانات الهی به موقعيّت هايی اطالق 

د موقعيّتی بسيار راحت باشد. امتحانات الهی مسئله ايست که از ابتدای خلقت توان مید بسيار سخت و دشوار باشد و هم توان میشرايط 

ت بهاءاهلل وجود امتحانات الهی از ابتدای خلقت ميان مردم را چنين آخر نيز ادامه خواهد داشت. حضر ال هميشه وجود داشته و تا آخر

 : فرمايند میتوضيح 

بريد و تصديق نمائيد که امتحانات الهيّه  یييب معنوی گلستان حقيقی بومور غيبی واقف شويد و از طِا سراربسيار تأمّل بايد تا بر اَ"

و حقّ از باطل و هدايت از ضاللت و سعادت از شقاوت و  ظلمت و صدق از کذب عباد او بوده و خواهد بود تا نور از هميشه در ما بين

 (5)حضرت بهاءاهلل، ايقان، صفحه  "از گل  ممتاز و معلوم شود خار

 

 : فرمايند میدر بيانی حضرت عبدالبهاء . مخصوص اين جهان است تنها امتحانات الهيهاين نکته نيز حائز اهميّت است که 

بلکه صورت  ،در اين جهان است نه در جهان ملکوت ... در جهان ديگر حقيقت انسانيّه صورت جسمانی ندارد امتحانات الهيّه"

 (189فحه ، ص1لد ء، جامنتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبه) "...ملکوتی دارد که از عنصر عالم ملکوت است 

 د

 دیانت یهودی

  شما، شما را امتحان  ، خدای يهُوَه  را مشنو، زيرا که  خواب  يا بيننده  نبی  آن  نسخنا"درباره امتحانات الهی آمده است :  آيات يهودیدر 

)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه،  "؟ نماييد می  خود محبت  جان  تمامی  و به  دل  تمامی  خود را به  ، خدای آيا يهُوَه  کند، تا بداند که می

 (3، آيه 13فصل 
 

آدم   های وی بنی نگرد، پلک  میچشمان او  در خداوند در هيکل قدس خود است و کرسی خداوند در آسمان.":  فرمايند میهمچنين 

)کتاب مقدّس، عهد عتيق، مزامير،  "دارد  میدوست، جان او نفرت   و امّا از شرير و ظلم کند میخداوند مرد عادل را امتحان  آزمايد.  میرا 

 (5و  4، آيات 11فصل 

 

ام، پس   ام و بر خداوند توکل داشته  زيرا که من در کمال خود رفتار نموده ،ای خداوند، مرا داد بده"آمده است :  ابو در همان کت

فّی گردان. زيرا که رحمت تو در مدّ نظر من است و در صَای خداوند مرا امتحان کن و مرا بيازما. باطن و قلب مرا مُ نخواهم لغزيد.

 (3تا  1، آيات 26)همان، فصل  "ام  راستی تو رفتار نموده

 

آخر طاهر و سفيد بشوند زيرا   تا وقت  خواهند خورد که  لغزش  ايشان  امتحان  جهت  به  از حکيمان  بعضی"آمده است : جای ديگر در 

 (35آيه ، 11، فصل دانيال)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  " هنوز نيست  نمعيّ  زمان  که
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 دیانت مسیحی

که مناسب بشر نباشد. و خدا امين است. او اجازه  آيد میهيچ آزمايشی بر شما ن"آمده است : باره امتحانات الهی دردر ديانت مسيحی 

)کتاب  "سازد تا تاب تحمّلش را داشته باشيد میدهد بيش از توان خود آزموده شويد، بلکه به وقت آزمايش، راه گريزی نيز فراهم  مین

 (13آيه ، 10ل ، فصاول قرنتيان، جديدمقدّس، عهد 
 

دانيد  میزيرا  ،شويد، آن را کمال شادی بينگاريد میای برادر من، هرگاه با آزمايش های گوناگون روبرو ":  فرمايد می همچنين

 (3و  2آيات ، 1، فصل يعقوب، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "آورد میآزمايش ها، پايداری به بار  گذشتن ايمان شما از بوته

 

شود، زيرا که چون آزموده شد، آن تاج حياتی را که خداوند به  امتحانحال کسی که متحمّل به  خوشا":  مايندفر میو در ادامه 

 (12آيه ، همان) "بّان خود وعده فرموده است خواهد يافتحِمُ

 

 دیانت اسالم

قبل مانند حضرت  امبرانِدر دين اسالم در بسياری از سوره های قرآن از امتحانات الهی صحبت شده است. همچنين از زمان پي

 فرمايند می( 107و  106 اتصافات، آي سوره) در قرآناسماعيل  پسرش ذبحآن حضرت و  درباره .است ابراهيم سخن به ميان آمده

 (را به ذبحی بزرگ عوض کرديماين به راستی آزمايشی بس آشکارا بود و آن ذبح ) "، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ لْمُبِينُٱلْبَلَاءُ ٱإِنَّ هَذَا لَهُوَ "

 را تماماً امتحانات الهی ذکر نموده اند. آنهاکه 

 

 : فرمايند می( 2عنکبوت، آيه  قرآن )سوره کتاب در

 "لنَّاسُ أَن يُتْرَکُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَٱأَحَسِبَ "

 (شوند ؟ شوند و آزمايش نمی ايم رها می  ن آوردهرف اينکه بگويند ايمااند به صِ  آيا مردم گمان کرده)

 

 ( آمده است :142آل عمران، آيه  همچنين )سوره

 "لصَّابِرِينَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ "

ها صبر  که در سختی آنهاآنکه خدا امتحان کند و آنان که جهاد در راه دين کرده و  کنيد به بهشت داخل خواهيد شد بدون گمان می)

 ؟( و مقاومت کنند مقامشان را بر عالمی معلوم گرداند

 

 : فرمايند می( 178و نيز )آيه 

 "ی لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌلَّذِينَ کَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِٱوَلَا يَحْسَبَنَّ "

دهيم  به حال آنها بهتر خواهد بود، بلکه مهلت می دهيم راه کفر رفتند، گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها میه که ب و البته آنان)

 (سخت خوار و ذليل شوند برای امتحان تا بر سرکشی و طغيان خود بيفزايند و آنان را عذابی رسد که به آن
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خواند، در صورتی که  میو در سختی ما را فرا  داند میآورد را از خود  میکه انسان هر چه به دست  فرمايند میخداوند در قرآن کريم 

 : فرمايند می(  49زمر، آيه  اين امتحانی بزرگ است، چنانچه در قرآن )سوره

 "عِلْمٍ بَلْ هِیَ فِتْنَةٌ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا لْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ٱفَإِذَا مَسَّ "

ه دست گويد اين از علم خودم ب داريم می خواند و همين که نعمتی به او ارزانی می شود ما را می انسان چنين است که وقتی گرفتار می)

 (فهمند آمده ليکن همين نعمت فتنه و آزمايش اوست اما بيشترشان نمی

 

 ( آمده است :140آل عمران، آيه  همچنين )سوره

 "لظَّالِمِينَٱحِبُّ للَّهُ لَا يُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاءَ وَٱللَّهُ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱوَ تِلْکَ ... "

م اهل ايمان به امتحان گردانيم که مقا  اين روزگار را به اختالف احوال )گاهی فتح و غلبه و گاه شکست و مغلوبيت( ميان خاليق می)

 (گواه ديگران کند، و خداوند ستمکاران را دوست ندارد تا از شما مؤمنان آن را که ثابت در دين است ،معلوم شود

 

کنيم. همانطور که  میفرزندانتان امتحان  تحانات الهی که در قرآن مستقيماً بيان شده است اين است که ما شما را به وسيلهيکی از ام

 : فرمايند می( 15تغابن، آيه  )سوره

 "للَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌٱإِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ"

 (و نزد خدا اجری عظيم هستدل نبنديد(  آنها)به الد شما فتنه و مايه آزمايش شمايند جز اين نيست که اموال و او)

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میآثار خود  يکی از حضرت اعلی در

 (149ار حضرت نقطه اولی، صفحه )منتخباتی از آث "غفالاالِ عِواقِی مَفِ کَلهامِاِدنی بِو سدِّ حانِمتِاالِ عِواضِی مَلينی فِتُبَال تَ کَتِزَّعِلهی بِيا اِفَ"

 )پس ای خدای من را مستحکم کن به عزّت خود در مواقع امتحان و استقامت بده به الهامات خود در مواقعی که غافلم(

 

 دیانت بهایی

 : فرمايند میحضرت بهاءاهلل 

 ... مشاهده آن جمال نورانی ممنوع نشويم امتحانات ربّانی از بايد جهدی نمود تا به اعانت غيبی از اين حجبات ظلمانی و غمام ..."

ر آيند تا صادق و کاذب از د متحان اللّهامگر برای آنکه کلّ به محکّ  شود میاست واقع ن اين گونه امور که سبب وحشت جميع نفوس

 ه محکّ و ميزان قرارمخالف هوای ناس است حضرت ربّ العزّ س خبيثه ونفُر اَغايِهمين امورات را که مُ ... هم تميز و تفصيل يابد

)حضرت بهاءاهلل،  "ل چنانچه مذکور شدقبِسعيد را از شقیّ و مُعرض را از مُ دهد میفرمايد عباد خود را و تميز  میامتحان  آنهاه و به ددا

 (50و  49ايقان، صفحات 
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ند و از قدرت الهی خود استفاده امّا همه باليا را تحمّل کرد ،در اين شکّی نيست که مظاهر ظهور مظهر قدرت و عظمت حق هستند

 : فرمايند میو  نمايند میبيان  درباره باليايی که قبول فرمودندتوضيحی زيبا  ینکردند. جمال مبارک در لوح

از روح  و اگر ،در ضعف و اگر از جسد پرسی ،باليا و مِحَن و اگر از غذا پرسی ،اهلل اگر از منزل پرسی سجن ای امة، األقدس األبهی"

های عباد از سالسل نفس   به آن سرور مَن عَلَی األرض. حبس را قبول فرموديم تا گردن نمايد میدر سرور و فرحی که مقابله ن پرسی

و هوی فارغ شود و ذلّت اختيار نموديم تا عزّت احبّاء از مشرق اراده اشراق نمايد. همچه مدان که حق عاجز است. قسم به اسم اعظم 

ذلک از ظلم ظالمين چشم پوشيده و حمل باليای التُحصی فرموده   ای اخذ نمايد. مع  رواح جميع امم را به کلمهکه اگر اراده فرمايد ا

 ، پانزدهم شهر المسائل1جلد  ،]بديع 148النگهاين، [لجنه نشر آثار امری به لسان عربی و فارسی آيات الهی،) "ابديّه کشاند هباقيّ هتا کلّ را به مدين

 (]، پانزدهم شهر المسائل1لهی، جلد زين پس، آيات ا[

 

 : فرمايند می نمايند میافرادی که در امتحانات و باليا استقامت  درباره حضرت بهاءاهللهمچنين 

، 4ائده آسمانی، جلد )اشراق خاوری، عبدالحميد، م "الوُجود ينَسَوفَ نَفتَحُ عَلی وُجوهِ الَّذينَ اسْتَقاموا اَبواباً اِذا دَخَلوا يَرونَ اَنفُسَهُم سَالطِ"

 (22صفحه 

 )برای کسانی که در امر الهی استقامت نمودند درهايی خواهيم گشود که چون داخل شوند خود را از سالطين عالم مشاهده نمايند(

 

 : فرمايند میو نيز در لوحی ديگر 

ه که شايد اليوم از صراط واضح منحرف نشويد و متعال برد زينهار از افتتان و امتحان الهی آسوده نشويد و در کلّ حين پناه بخداوند"

نه اِلّا مَن شَاءَ رَبّکَ اگر نسيم عدلش مرور  ندش خارجمَدی از کَحَللثّابتين چه که امتحان برای کلّ بوده و خواهد بود و اَ نلغزيد فطوبی

مقرّ ه هياکل فانيه را ب ايد صد هزارنفس و هوی مشاهده نمائی و اگر نسيم فضلش هبوب فرم هزار جوهر نور را در ظلمت نمايد صد

 (67، صفحه 7مائده آسمانی، جلد  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد" عرش باقيه مالحظه کنی

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء درباره شدّت امتحانات الهی 

قراری کن  ضرّع و زاری نما و گريه و بیت ای بنده حقّ، در اين ايّام افتتان و امتحان که طوفان امکان را احاطه نموده است، هُو اللّه"

شامل دوستان است ولی  يبن غير شبهه و رَيب مِالطاف جمال غَ ،احديّت محفوظ و مصون مانی تا در ظلّ حفظ و حمايت حضرت

روح و گدازد و  ابهی می الطاف رحمن رحيم که استخوان عبدالبهآء از خوف امتحانات جماله ب آزمايش و امتحان نيز شديد است قسم

تو  حال ،اميد نفرمايد و نجات بخشد مجيد است که اين عبد و دوستان را نا ولی اميد از عنايت آن محبوب ،قلب و جانش مضطرب

لهذا متوکالً علی اللّه رجعت نما و شب و روز  ،فائز گرديدی تربت پاک مطهّره آستان مقدّس رسيدی و به خوشنود باش و مسرور که ب

 (29، صفحه 8)مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  "ع ع  شغول گرددوست م ذکر حضرته ب

 

 : فرمايند میهمچنين در لوحی ديگر 

شديد  و اين عنايت کبری را محافظه توانم. زيرا قوّه امتحان پروردگار ، تأييدی فرما که اين حمل اعظم را قدرت تحمّل ماند ای"

 (2، صفحه 2)مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  "ودکوه کاه گردد و جبل خردل ش ،است و سطوت افتتان عظيم
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 : فرمايند میو نيز 

کنند و از مرکز هدايت هزار  ولی چون ميدان امتحان آيد از حقيقت فرار ،و مخمور باده محبّت مفتون حقيقتند ،زبانه جمهور ناس ب"

بد رو و بد خو و بد  حقيقته ا جو بودند ولی بظاهر خدا گو و خده ظالمان در صحرای کربال ب حتّی گروه مکروه ،فرسنگ دوری جويند

 (24، صفحه 2)مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  "گو

 
 : فرمايند میاء در اين باره حضرت عبدالبهدر بحبوحه نعمت کار آسانی است، شکر نعمت الهی 

کر باشد. حکايتی است که سلطان محمود تواند شا فْسی مینعمت هر نَ  هزيرا در بحبوح ،شُکر نعما الهيّه هنگام سختی و زحمت الزم"

خود قدری از آن خربزه چشيد ديد بسيار  ،نمود. آخر چون سلطان خورد و اظهار شکر و سرور می ای را بريد و به اَياز داد. اياز می  خربزه

های   دست سلطان نعمت من از جواب گفت که ؟ که خربزه به اين تلخی را چگونه خوردی و مالل نياوردی:  از اياز پرسيدت. اس تلخ

پس انسانی که غرق  .بسيار لذيذ و شيرين خورده بودم لهذا سزاوار ندانستم که يک مرتبه تلخی بينم و اظهار مالل کنم گوناگونِ

، 1، جلد اربدائع اآلث ،)زرقانی، ميرزا محمّد "د و مواهب الهيّه را فراموش کندنعماء الهی است اگر وقتی جزئی زحمتی بيند نبايد متأثّر شو

 (222صفحه 
 

 : فرمايند میحضرت ولی عزيز امراهلل در يکی از توقيعات خود درباره امتحانات الهی 
 "مستظلّين و دلدادگان و خون شهدا نشو و نما نموده و بارور گرديده حنتابدی است شجره امراللّه به رنج و مِ عزّتِ مفتاحِ ،امتحان"

 (15، صفحه ]1948 -1922[توقيعات مبارکه شوقی افندی، )

 

 : فرمايند میو نيز 

وسيله امتحانات و افتتانات مکرّر ه اين امر بيفزايد زيرا به ب هر قدر امتحانات و مشکالت زياد باشد بايد بر مراتب ايمان و توجّه شما"

اين صورت ظاهر ه که ب انستمنزله برکت الهی ده کند بنابراين بايد مشقّات و امتحانات را ب را آزمايش می خداوند بندگان خويش

، )حيات بهائی "دست آورده تری در باره اراده و مقصد الهی ب آگاهی کامل وسيله آن ميتوانه مثابه فرصتی شمرد که به ميشود و ب

 (17، صفحه ]م1987چاپ دوم، [داراالنشاء محفل روحانی ملّی بهائيان اياالت متّحده 

 

 : فرمايند میلوحی زيبا از حضرت عبدالبهاء پايان بخش اين مبحث است که ت. آثار مبارکه درباره اين مبحث بسيار اس

توکّل به خدا کن، هر چه پيش آيد همان خوش است، اضطراب جائز نه، دنيا تماشاگاه انقالب است. انسان نبايد از چيزی متأثّر شود "

  (417، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "فتار کندبلکه در نهايت گشايش و سرور وجدان و اطمينان خاطر و متانت و استقرار ر
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ی  بهترین اشیاء هب من یظهره اهلل  اهدا
 

يکی از القاب موعود بيان است که اشاره به نفس مقدّس حضرت بهاءاهلل دارد و حضرت باب در آثار خود، ايشان را  "مَن يُظهِرُهُ اهلل"

قبل از بابی از چنين لفظی استفاده نشده است و اين لفظ فقط در ديانت بابی و  در اديانِ با اين نام ذکر نموده اند. به همين دليل

و در اين مبحث بياناتی درباره يکی  آمده استتوضيحات مفصّلی در اين باره  "اهلل هُرُظهِن يُمَ"بهايی وجود داشته است. در قسمت 

 از احکام مربوط به اين دو ديانت مقدّس ذکر خواهد شد.

 

 یانت بابید

به پيروان خود فرموده اند که بهترين اشيايی که نزدشان هست متعلّق به خداوند عالم است و بايد به مظاهر ظهور او حضرت اعلی 

شد و فرموده اند که در زمان ظهور من يظهره اهلل، آن اشياء را به  میهديه شود. در زمان حضرت باب اين اشياء بايد به ايشان تقديم 

و تصرّف در آن اشياء نيست لذا هر شیء بی نظيری حقّاً متعلّق به او است  چون مظهر الهی را نظير و بديلیزيرا  ،يه کنندايشان هد

 : فرمايند می در اين باره. حرام است

نی من اال يتجر عَ ن يتجر وَمَ ندَير عِغَتَم يَن لَفسه اَيحفظ نَ وَ هِن امر بِمَلِ دلَعِ هُن لَکُم يَما لَ نهُيؤخذ عَ يانِی البَرض فِان تفتح اَ"

 ...، قالحَره بِظَن نَمَنّا لِدُن لَمِ ضالًة فَأَيشتری مِ يبيع وَ لفٍاَ لِن کُبهائه و يأخذ حقه مِ

 مُلَخَّص اين باب آنکه هرگاه خداوند عالم منّت گذاشت بر مؤمنين به فتح بالدی که اختيار اسالم نکرده، آنچه ما لَم يَکُن لَهُ عِدلَ

گردد و اگر غروب فرمود، نزد مؤتَمَنين از مؤمنينِ بيان سپرده  میاست حقّ نقطه بوده و هست مادامی که شمس حقيقت به او راجع 

تا يوم ظهور حقّ، که رد نمايند به سوی مَن يُظهِرُهُ اهلل آنچه در نزد ايشان است و بر اَحَدی حالل نيست تصرّف در او، مثل آنکه 

تصرّف نموده اند جزای آن نار   24علماء به غيرِ اذن او گرفته و تصرّف در او نموده و حال آنکه اگر قدر قيراطیمال حجّت خدا را 

است از برای ايشان، کلشيئ هلل هست و اَقرَب به خداوند از نقطه مشيّت کی است و آنچه قبل از حقّ حجّت خداوند بر ذمّه کسی 

ی و اگر داده به کسی مجزا نيست اگر چه به اعلم اهل آن زمان بوده و تفريط نموده در تعلّق گرفته، حالل نيست بر او قدر قيراط

حقّ حجّت خداوند که بِال اِذنِ او به ديگری داده و مُعطی و آخذ هر دو در نارند چه آنکه صاحب او حیّ و اَحَقّ است بر آن چيزی که 

خود و حقوقی که نقطه حقيقت از  25وده که بر او حزنی وارد نيامده از عَبيدخداوند در قرآن موهبةً به او عطا فرموده ... قدری حيا نم

چنين شيئ را الّا او، زيرا او است آيه لَيسَ  گردد نمیبرای او مقدّر فرموده از او ممنوع نداشته از کلّ ما لَم يَکُن لَهُ عِدلَ که مالک 

ود رسد اليق او است نه ديگری ... لعلّ در وقت ظهور بر خاطر مبارکش خ 26کَمِثلِهِ شَيئِ خداوند و هر شيئ که به اين وصف در صُقع

 آن را  گردد، فرض است بر ايشان که بهاء بيان نتوان حفظ نمود و متغيّر  27حزنی وارد نيايد ...  اگر آيه لَيسَ کَمِثلِهِ شَيئ نزد مؤتمنين

                                                           
 برابر با يک بيست و يکم مثقال، واحدی برای وزن.  24

 جمع عبد.  25

 حد، مرتبه و درجه.  26

 مورد اطمينان، امين  .  27
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رود که جائی که حجّت  میاَلفی مِاَئه برداشته باشند ... گمان ن حفظ نمايند و تجارت نموده از قِبَل مالک او و حقوق خود را از هر

یِّ خداوند اين نوع عمل فرمايد ديگری تجاوز نمايد، زيرا که در اوامر او کلّ فضل بوده و هست و ال حَول وَ ال قُوَة اِلّا بِاهللِ العَل

 (6، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  "العَظيم

 

 بهاییدیانت 

 : فرمايند می( 114در کتاب مستطاب اقدس )بند  اين حکم بر مؤمنين بخشيده شده است. حضرت بهاءاهللدر احکام دين بهايی، 

 "ريمالکَ یُالمعطِ وَهُ هُنَّنّا اِدُن لَضالً مِفَ کَن ذلِونا عَفَنّا عَاِ هُلَ دلَمّا العِمِ هُندَما عِبِ رشِی العَدَلَ رَضَحَن يُاَ فسٍنَ لِّلی کُعَ اللّهُ بَتَد کَقَ"

داراست از چيزی که شبيه و نظيری نداشته  کسی اينکه ببرد به محضر مظهر امر الهی آنچه را که خدا واجب کرده بود بر هر )همانا

  (بخشد میاست از طرف ما، خداوند هر چه را بخواهد،  عنايتی باشد. ما شما را از اين عمل بخشيديم،



  سالکین سبیل ایمان
 

67 

 

 آباد نمودن شهراه
 

در اين مبحث، به آيات الهی درباره امر به آباد کردن شهرها پرداخته خواهد شد. اگر چه در برخی اديان قبل اين مسئله صراحتاً 

عنوان نشده است، امّا با توجه به بيانات الهی، اين مسئله از جمله مسائل محبوب نزد حق بوده و هست. برای مثال در کتاب قرآن 

 : فرمايند میباره اين مسئله در اديان قبل ( در61هود، آيه  )سوره

سْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ سْتَعْمَرَکُمْ فِيهَا فاٱضِ وَلْأَرْٱهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ للَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَٱ عْبُدُواْٱثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ  وَإِلَى"

 "رِيبٌ مُّجِيبٌإِنَّ رَبِّی قَ

خدا را بپرستيد که جز او معبودی نداريد، او  ،و نيز به قوم خود گفت : ای مردما ،سوی )قوم( ثمود برادرشان صالح را فرستاديمه و ب)

آن  ،)از مواد زمينی( ايجاد کرد و با تربيت تدريجی و هدايت فطری به کمالتان رسانيد، تا با تصرف در زمين است که شما را از زمين

من نزديک و اجابت کننده  برداری کنيد، پس، از او آمرزش بخواهيد و سپس به سويش باز گرديد که پروردگارِ  را قابل بهره

 ()دعايتان( است

دهد که اگر چه مردم چه در زمان حضرت صالح و چه در ديانت اسالم و ديگر اديان قبل، به صورت مستقيم به  میاين آيات نشان 

 ين امر نشده اند، با اين وجود آياتی مربوط به اين مسئله وجود داشته است.آباد کردن زم

 

 دیانت اسالم

در ديانت اسالم خداوند به طور مستقيم مردم را امر به آباد کردن زمين ننموده است، اما آياتی در قرآن وجود دارد که در آن 

سان برای گرفتن رزق و روزی مجبور به آباد کردن آن است. حق زمين از برای بهره مندی انسان خلق شده است، پس ان فرمايند می

 : فرمايند می( 15ملک، آيه  در کتاب قرآن )سوره

 "لنُّشُورُٱمْشُواْ فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَرْضَ ذَلُوالً فَـٱلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ ٱهُوَ "

ما رام کرده پس در اقطار آن آمد و شد کنيد و از رزق آن بخوريد و بدانيد که زنده شدن بار او است آن کسی که زمين را برای ش)

 (ديگر شما به سوی او است

 

 دیانت بابی

، شکل ديگری به خود گرفت و آباد کردن شهرها بر مؤمنين امر شد تا بعد از آن، مردم نام خداوند از اسالماين مسئله در اديانِ بعد 

 : فرمايند می، بازارها و غيره را امر نمودند. چنانچه حضرت اعلی آباد نمودن شهرها، کوچه ها بلند کنند.را در هر شهری 

هُم اِلّا حَيث ال يَختَلِط اَثنين مِن وَ لِتَأمرنَ کُلِّ اَرضٍ اَن يَنتَظِمونَ بُيوتَها وَ اَسواقَها وَ اَماکِنَها وَ يَميزَ کُلِّ صِنفِ فِی مَقعَدِهِ عَنِ اآلخِرِ ..."

نَّ ذلِکَ اَقرَبُ لِلنَفعِ فِی مَکانِهما وَ کُل صِنفِ کانوا فِی مَکانِ واحدِ عَلی اَحسَنِ نَظمِ مَحبوب وَ لِتَأمرنَ اَن يَکونَ کُلِّ صِنفٍ فِی خانٍ فَاِ

 (17، باب 10)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "وَ التَقوی اِن اَنتُم تَشعرون
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 دیانت بهایی :

 : فرمايند می( 160هلل حکم حضرت باب درباره آباد کردن ديار را تأييد نمودند و در کتاب مستطاب اقدس )بند حضرت بهاءا

د قَ .رَآخَ سبابٍاَ وَ دِاليَبِ يارَالدِّ وَ يوتَالبُ رُعمُما تَکَ سانِاللِّبِ لوبَالقُ رُعمُما تَنَّاِ .بينرَّالمقَ ماتِنُّرَتَيها بِفِ وهُرُکُاذْ مَّثُ هُالدَبِ وَ اللّهِروا ديارَمِّعَ"

 "بيرِالخَ کيمِلی الحَلوا عَکَّوَتَ وَ هِکوا بِسَّمَنا تَندِن عِباً مِبَسَ یءٍشَ لِّکُرنا لِدَّقَ

بعد نام خداوند را با آوازها و طرز لحن نفوس  خراب شود. شهرها و آبادی های خدا را هميشه آباد نگهداريد و شهرها را نگذاريد)

ی که رهمانطو ،مگر با زبان خوش و لحن محبّت شود میهای مردم آباد ن ای بلند کنيد. دل  قريه ه الهی، در هر شهر ومقرّب درگا

سبب را  سکونت ها با دست مردم. ما برای هر چيزی معيّن کرديم سببی را از طرف خدا، شما خانه ها و محلّ شود میتعمير و آباد 

  (و خبير است ب و توکّل کنيد بر خداوند که حکيمنديده نگيريد، متمسّک بشويد به اسبا



  سالکین سبیل ایمان
 

69 

 

 بلوغ و رهم
 

و مقصود  شود میمقصود از سنّ بلوغ در اديان الهی، سِنّی است که انسان هنگام رسيدن به آن، انجام احکام و اوامر الهی بر او واجب 

يدن به آن سن، انجام احکام و اوامر الهی بر است، سِنّی است که انسان هنگام رس "عمرِ زياد"از سن هَرَم که در عربی به معنای 

 عفو خواهد شد. آنهاانسان بخشيده شده و از انجام 

 

 دیانت یهودی

در طی آن  گرفته و مراسمیرسند  میسالگی  12سن  به يهودی دخترانو سالگی  13يهود، زمانی که پسران يهودی به  ديانتدر 

)مربوط به  "بَت ميتسوا")مربوط به پسران( و  "بَرميتسوا"به اين مراسم يرند. گ سن تکليف را جشن میرسيدن به  پسران و دختران

بعد نوجوان پسر . شروع گشته و اجباری استو پسران  واجبات دينی بر دخترانانجام  بعد از برگزاری اين جشن،. گويند میدختران( 

ن )مهر نماز( بر روی پيشانی و بر روی بازوی چپ خود فيليکه بايد انجام دهد، بستن تَ اولين فرمانیاز رسيدن به سنّ تکليف، 

 (28)نقل از انجمن کليميان تهران. نامند  می "تفيلين بندان"و اين مراسم را  باشد می

 

 دیانت مسیحی

ا که در ابتد "غسل تعميد"در ديانت مسيحی مطلبی درباره سن بلوغ و سن هرم نيامده و حدّی تعيين نشده است امّا مراسمی به نام 

توسط حضرت يحيی )يحيی مُعَمَّدان يا تعميد دهنده( انجام گرفت وجود دارد که افراد هنگام ايمان آوردن به ديانت مسيحی، بايد 

گويند، سنّ خاصی را برای  می "تعميديون" آنهاهستند و به  "باپتيست"اين عمل را انجام دهند. برخی از مسيحيان که پيروان 

. تواند در سنين نوجوانی نيز تعميد بگيرد، بدون اينکه به سن قانونی رسيده باشد لذا شخص مینظر ندارند  تعميد و رسيدن به بلوغ در

ردی که خواستار ف نيز نها مورد پذيرش نيست واين است که تعميد نوزادان يا خردساالن نزد آ وجه تمايز اين شاخه از مسيحيان

 .بگيردغسل تعميد  اظهار ايمان کند و سپس مسيححضرت به  اًشخصغ فکری بعد از رسيدن به بلو دباي گرفتن غسل تعميد است

گردد. اين مراسم برای تأييد  مینيز وجود دارد که بعد از غسل تعميد اجرا  "آيين تأييد"همچنين ميان مسيحيان مراسمی به عنوان 

جماعت  فرد از ،سالگی است و از آن پس 13 تا 10تأييد بين  معموالً سنّگردد.  میفرد مسيحی به عنوان يک عضو کليسا اجرا 

 .کنند می. برخی از فرقه های مسيحی عمل تأييد را قبول ندارند و تنها غسل تعميد را اجرا شود میکليسا محسوب 
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 دیانت اسالم

ه از بلوغ انسان در در دين اسالم نيز به صورت صريح، سنّی برای بلوغ مشخّص نشده اما با توجه به احاديث امامان و نشانه هايی ک

سالگی است. همچنين سنّی برای هَرَم  9سالگی و برای دختران   15قرآن کريم آمده، مسلمانان معتقدند که سنّ بلوغ برای پسران 

 نمود. میمشخص نشده است و فرد مسلمانان تا زمانی که قادر به انجام احکامی مانند نماز بود بايد آن را اجرا 

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میسنّ بلوغ به طور مشخّص بيان شده است. اين سن برای پسر و دختر يازده سالگی است. حضرت اعلی بابی، در دين 

 (18، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "...اَن يَکمِلَ المرءَ و المرئَة اَحَدَ عَشَرَ سِنَةً مِن حيِنَ ما يَنعَقِدَ نُطفَةُ  ..."

 سال( سن از هنگام ايجاد نطفه( 11پسر و دختر يازده سال ) )هنگامی که تکميل شد بر

 

. اين سن شود میهمچنين سنّ هَرَم نيز در ديانت بابی مشخّص شده است که بعد از رسيدن به آن، فرد از انجام واجبات دينی معاف 

 :فرمايند  حضرت باب میميان مردان و زنان چهل و دو سالگی بوده است. 

 (18، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "...لغُ اِلی اَثنی و اَربَعيِنَ سِنَةُ يَعفی عَنهُ و بَعدِ ما يب ..."
 بر او( شود میسال( سن، بخشيده  42)و بعد اينکه رسيد به چهل و دو سال )

 

 دیانت بهایی

بهايی برای پسران و دختران پانزده  در ديانت بهايی سنّ بلوغ و هرم با تغييراتی همراه شده است. به طوری که سنّ بلوغ در ديانت

 سالگی( است.  70سالگی( و سنّ هرم برای آنان بعد از هفتاد سالگی ) 15سالگی )

 

 : فرمايند میحضرت بهاءاهلل درباره سنّ بلوغ 

 (20رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "يکسان است نساء و رجال در اين مقام ،بلوغ در سال پانزده است "

 

 : فرمايند میو همچنين درباره سنّ هرم 

  (74رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "بعين استبهاء تجاوز از سَ نزد اهل"
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 بیت العدل
 

 بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس به تشکيل بيت العدلحضرت   .شود می ديدهديانت بهايی آثار بار در  نخستيناصطالح بيت العدل 

به آن جمع و همچنين تشکيل بيت العدل محلّی و ملّی در هر شهر و کشور برای اداره  موارد غير منصوصه در آثارشاناعظم و رجوع 

 امر نموده اند. جوامع بهايی توسط آنها

رموده امر ف":  فرمايند میی به ايجاد چنين جمعی نموده اند چنانچه اشارات تلويحاً نيز در آثار مبارکشانحضرت باب شايان ذکر است 

که هر صاحب ملک و شأنی که در بيان ظاهر شود و بيرون آيد در بيان و عنان ملک در کف عظمت و قدرت او باشد انتخاب نمايد 

آنچه در قلمرو فرمان او است عدد کاف و هاء از علمای دانشمند و پرهيزگار، آن چنان علمايی که اليق است اين که باشند  از جمله

ديده نشود الّا تجلّی آن حروف که دال علی اهلل و مُدِل بر علو عظمت او بوده و  آنهااز حروف حق که در مطلع های حروف عدالت 

آشکار نشده و هلل و فی اهلل در امر او خالص برای او بوده شايد آن که ايشان هرگاه در يوم ظهور واقع شوند از  آنهاجز تجلّی  آنهادر 

بوده از قدرت و  آنهاو ياری نمايند دين خدا را به آنچه در قوه  ...ان به من يظهره اهلل آورند کثرت دانش و زيادی فضل و معرفت، ايم

در ادامه به توضيح ماهيّت بيت العدل توسط الواح و  (2، باب 11)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  "...علم و کمال و بصيرت 

 .پرداخته خواهد شدآثار 

 

 دیانت بهایی

 : فرمايند می( 30اءاهلل در کتاب مستطاب اقدس )بند حضرت به

ن اِزدادَ البَأسَ وَ يَرونَ کَاَنَّهُم قَد کَتَبَ اللّهُ عَلی کُلِّ مَدينَةٍ اَن يَجعَلوا فِيها بَيتَ العَدلِ وَ يَجتَمِعَ فِيهِ النُّفوسُ عَلی عَدَدِ البَهآءِ وِ اِ"

وَ يَرَونَ مَن اليُری وَ يَنبَغی لَهُم اَن يَکونوا اُمَنآءِ الرَّحمنِ بَينِ االِمکانِ وَ وُکَآلءَ اللّهِ لِمَن عَلی االَرضِ يَدخُلونَ مَحضَرَاللّهِ العَلیِّ االَعلی 

بِّکُمُ العَزيزُ الغَفّار اِيّاکُم اَن کَمَ رَکُلِّها وَ يُشاوِروا فِی مَصالِحِ العِبادِ لِوَجهِ اللّهِ کَما يُشاورونَ فِی اُمورِهِم وَ يَختاروا ما هُوَ المختارُ کَذلِکَ حَ

 "تَدعوا ما هُوَ المنصوصُ فِی اللَّوحِ اِتَّقوا اللّهَ يا اُولیِ االَنظارِ

نفر از افراد و اگر بيشتر شد اشکالی ندارد و  9)همانا نوشت خداوند در هر شهری که قرار بدهند در آن بيت العدل و جمع شوند در آن 

که باشند  آنهاو شايسته است بر  شود میبينند کسی را که ديده ن میاخل شده اند در محضر خدای علیِ اعلی و بينند مثل اينکه د می

امين های خدا بين خلق و وکالی خدا برای همه کسانی که در زمين هستند و مشورت کنند درباره مصالح مردم به خاطر خدا 

کنند آنچه که پسنديده است. اين چنين حکم کرد پروردگارتان که عزيز و در امور خودشان و اختيار  کنند میهمانطور که مشورت 

 غفار است. مبادا رها کنيد آنچه که نوشته شده است در لوح، بترسيد از خدا ای صاحبان افکار(
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. جمال پردازد میت امور جامعه مشيَالمللی به تَ  مؤسّسه بيت العدل عبارت است از هيأتهای انتخابی که در سطح محلّی، ملّی و بين

در الواح  اند. حضرت عبدالبهاء نيز بيت العدل محلّی را در کتاب مستطاب اقدس تصريح فرموده اقدس ابهی تأسيس بيت العدل اعظم و

مراد   اند. انتخاب بيت العدل اعظم را تشريح فرموده  ای( را صادر و کيفيّت  وصايا دستور تشکيل بيت العدل خصوصی )ملّی يا منطقه

که تعداد مؤمنين مقيم و بالغ آن به نُه  شود میتشکيل  ز بيت العدل مذکور در آيه فوق بيت العدل محلّی است. اين هيأت در نقاطیا

به   اند که مقرّر و فرموده  بيست و يک سالگی سنّ بلوغ اداری را موقّتاً ،حضرت ولیّ امراللّه برای اين منظور نفر يا بيشتر رسيده باشد.

عدل محلّی و خصوصی در حال حاضر به محافل روحانی محلّی و ملّی  بيوت  .ت العدل اعظم در آتيه قابل تغيير استاراده بي

شناخته  ی بهتر مفهوم وياين تسميه موقّت است ... در آينده چون مقاصد و مقام امر بها فرمايند : میموسومند. حضرت ولیّ امراللّه 

خواهند شد. امّا در آينده اين محافل روحانی فقط نامشان   ائميشان، يعنی بيت العدل ناميدهها به اسم شايسته و د شود اين هيأت

ی بيشتر يو مطابق با شناسا  اختيارات و مسئوليتهای ديگری نيز بر وظايف کنونی آنها افزوده خواهد شد که مناسب يابد بلکه میتغيير ن

نه فقط به عنوان يک نظام دينی بلکه به صورت دين رسمی يک کشور   ئیامر حضرت بهاءاللّه باشد زيرا در آن زمان آئين بها

 (49، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس شد.  مستقل شناخته خواهند

 

 : فرمايند می( يکی از وظايف بيت العدل اعظم الهی را بيان 42حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند 

 عُرجِيَ هِعدِن بَمِ وَ حیِالوَ عِطلَمَ ذنِاِ عدَلّا بَيها اِفِ فَرَّصَتَن يَاَ دٍحَاَلِ يسَلَ االياتَ رِظهِمُ اللّهِ لیَاِ يراتِلخِلِ ةصَّالمختَ وقافُاالُ تِعَجَد رَقَ"

 هِروا بِمِيما اُفِ وَ مرِاالَ ی هذاَفِ ةِعَفِالمرتَ قاعِلبِا یفوها فِصرِيَلِ الدِی البِفِ هُمرُاَ قَقَّحَن تَاِ دلِالعَ يتِلی بَم اِهِعدِن بَمِ وَ غصانِاالَ لیاِ الحکمُ

 ولياءُاَ کَولئِاُ وحِاللَّ ی هذاَفِ اللّهُ مَکَما حَلّا بِاِ مونَحکَاليَ وَ هِذنِاِ عدَلّا بَاِ مونَلَّکَتَاليَ ذينَالَّ هاءِالبَ هلِلی اَاِ عُرجِلّا تَاِ . وَديرٍقَ رٍدِقتَن مُدُن لَمِ

 "ريمٍکَ زيزٍن عَدُن لَمِ تابِی الکِفِ دَدِّحُفِيما فوها صرِيَضين. لِرَاالَ وَ مواتِالسَّ ينَبَ صرِالنَّ

آيات، نيست بر کسی که تصرف کند در آن مگر بعد از  گردد اوقافِ مختصّ برای خيرات به سمت خدای ظاهر کننده می)همانا باز 

، به سمت بيت العدل اگر آنهاگردد حکم به اغصان )حضرت عبدالبهاء( و بعد از  یماجازه دادنِ مطلع وحی )جمال قدم( و بعد از او، بر 

تشکيل شده باشد امر آن در شهرها تا صرف کند در بقعه هايی که متبرک است بر اين امر و در آن چيزی که امر شده است به آن از 

 کنند میاو و حکم ن مگر بعد از اجازه کنند میکسانی که تکلّم نگردد به اهل بهاء )محافل روحانی محلی(  مینزد مقتدرِ قدير، و الّا بر 

و زمين ها، تا صرف کنند آن را در آن چه  آنهااوليای پيشوا هستند بين آسم آنهاجز چيزی که حکم کرده است خدا در اين لوح، 

 تعيين شده است در کتاب از نزد عزيزِ کريم(

 

پيش بينی نموده و در صورت وقوع چنين  ن را قبل از تأسيس بيت العدل اعظمجمال اقدس ابهی امکان انقطاع در سالله اغصا

مختلف  در آثار مبارکه معانی "اهل بهاء"اصطالح  ،"هآءالبَ هلِلی اَاِ عُرجِ... تَ يراتِلخِلِ ةصَّختَالمُ وقافُاالُ"وضعی مقرّر فرمودند که 

از  "وحاللَّ ی هذاَفِ اللّهُ مَکَما حَلّا بِاِ مونَحکَال يَ وَ هِذنِاِ عدَبَ لّامون اِلَّکَتَيَ الذّين ال" دارد. در اين مورد در وصف آنان چنين آمده است

امور امر بهائی را اداره  ،1963در سال  از صعود حضرت ولیّ امراللّه، ايادی امراللّه تا هنگام تأسيس بيت العدل اعظم ، بعد1957سنه 

 (67، قسمت در انتهای کتاب اقدسمندرج  )توضيحات کتاب اقدس .نمودند می
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ناشرين امر که در  علماء در اين کور مقدّس در يک مقام ايادی امراللّه و در مقام ديگر مبلّغين و فرمايند : میحضرت ولیّ امراللّه 

لمللی است. وظايف هر راء اعضاء بيت العدل محلّی و ملّی و بين امَاُ ز. مقصود ازئسلک ايادی نباشند ولی رتبه اولی را در تبليغ حا

محوّل  ی را به آنانيها حضرت بهاءاللّه افرادی را به سمت ايادی امراللّه منصوب و مسئوليت من بعد معيّن گردد.  يک از اين نفوس

در  در سنوات بين صعود حضرت ولیّ امراللّه ... ايادی حفظ و صيانت و تبليغ و انتشار امراللّه است فرمودند. از جمله وظايف خاصّ

جامعه جهانی  حضرات ايادی امراللّه وظيفه مفوّضه مقدّسه خود را در حراست و صيانت، 1963 و انتخاب بيت العدل اعظم در 1957

 العدل اعظم اعالم داشتند که وضع قراری جهت تعيين و انتصاب ايادی امراللّه ممکن بيت 1964در نوامبر سال  ... بهائی ايفا نمودند

امراللّه که به حضرات ايادی محوّل شده بود  مقرّر داشتند که برای ادامه وظايف صيانت و ترويج 1968سنه  نيست و در عوض در

بيت العدل  تأسيس نمودند. 1973نيز دارالتّبليغ بين المللی را در ارض اقدس در سنه  های مشاورين قارّات تشکيل گردد و هيأت

نمايند.  می مشاورين قارّات اعضاء هيأتهای معاونت را تعيين نمايند و میات را انتخاب اعظم مشاورين عضو دارالتّبليغ و مشاورين قارّ

مندرج در انتهای  )توضيحات کتاب اقدس گيرند . میمذکور است قرار  که در بيان حضرت ولیّ امراللّه "علماء"جميع اين نفوس در رتبه 

 (183، قسمت کتاب اقدس

 

آنچه که در ادامه  .اداره جامعه در شهرها و يا کشورهاست ،گردد میطور که از بيانات مستفاد وظايف بيت العدل ملّی و محلی همان

 کتاب اقدس راجع به آن جمع است. مسائل غير منصوصهاست که  "بیت العدل اعظم"درباره  شود میدرباره آن صحبت 

 

 : فرمايند میحضرت بهاءاهلل در اين باره 

انّه  ،آنچه را پسنديدند مجری دارند ،عدل مشورت نمايند ظاهر نازل نشده بايد امنای بيت بِسَآنچه از حدودات در کتاب بر حَ"

، لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و کلمات فردوسيّه)حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح "العليم يلهمهم ما يشاء و هو المدبّر

 (]کلمات فردوسيّهزين پس،حضرت بهاءاهلل، لوح [ديع، ب 137عربی : النگنهاين، نشر اوّل، 

 

 : فرمايند می، است مُلهَم از الهامات الهيّهاينکه اعضای اين جمع بايد از رجال باشند و اين جمع  همچنين درباره

 ،الهی ل بيت عدلرجاه ملّت معلّق است ب امورِ ،اقدس محسوب اين حين مسطور و از کتاب فقره از قلم اعلی در اين ،اشراق هشتم"

مجازات و مکافات  م عدل است چه که دارای دو رکن استعالَ يا حزب اللّه مربّیِ، اللّه بين عباده و مطالع االمر فی بالدهنآءمَايشانند اُ

عدل  لذا امور به بيت ،مقتضی چونکه هر روز را امری و هر حين را حکمتی ،عالم اهلِ حياتِ اند از برای  و اين دو رکن دو چشمه

 غيبیِ الهاماتِه ند بمَلهَايشان مُ اللّه بر خدمت امر قيام نمايند جهِوَکه لِ نفوسی ،دانند معمول دارند وقت راجع تا آنچه را مصلحتِ

 اشراقات(حضرت بهاءاهلل، لوح " )فی الکتاب بيت عدل و عبادات بما انزله اللّهه سياسيّه کل راجعست ب امور ،بر کلّ اطاعت الزم ،الهی

 
 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء درباره بيت العدل اعظم 

عمومی يعنی نفوس مؤمنه تشکيل شود و  انتخابه بايد ب ءٍ،بيت عدل الّذی جعله اللّه مصدر کلّ خير و مصوناً من کلّ خطا اامّ"

اين مجمع مرجع ...  نسانی باشنددانائی و ثابت بر دين الهی و خير خواه جميع نوع ا بايد مظاهر تقوای الهی و مطالع علم و ءاعضا

مرجع ...  گردد مجلس حلّ اين س قوانين و احکامی که در نصوص الهی موجود نه و جميع مسائل مشکله درو مؤسّ کلّ امور است
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مان ت آراء تحقّق يابد هاکثريّه ب بيت عدل آنچه باالتّفاق و يا ،يت عدل عمومیه باقدس و هر مسئله غير منصوصه راجع ب کلّ کتاب

ولی مراد بيت العدل عموميست ، الميثاق بِّن رَعَ ضَعرَاَ فاق وَالنِّ رَظهَأَ قاق وَالشَّ ن أحبَّمَّمِ وَهُفَ نهُعَ زَجاوَن تَحقّ و مراد اللّه است. مَ

 (15، صفحه 29)حضرت عبدالبهاء، الواح وصايا "... طرف جميع بالد انتخاب شود که از

 

 : فرمايند میشوند، حضرت ولیّ امراهلل در اين باره  میضای بيت العدل های خصوصی انتخاب اعضای بيت العدل اعظم توسط اع

تأسيس بيت عدل اعظم که مرجع کلّ امور و به نصّ  تا محافل خصوصی و مرکزی مکمّالً مرتّباً قانوناً تشکيل نگردد و دائر نشود"

ه چه که انتخابش به نصّ صريح وصايای مقدّسه بايد ب، کن نهغير منصوصه در کتاب است مم قاطع الهی مؤسسّ قوانين و احکام

يعنی در جميع بالد بيت عدل خصوصی تشکيل شود و آن بيوت عدل "فرمايد  چنانچه می واسطه بيت عدل های خصوصی گردد

 (132، صفحه ]1922-1926[توقيعات مبارکه شوقی افندی، ) ""عدل عمومی انتخاب نمايد بيت

 

 : فرمايند می آن جمع مصون از خطاست باره اينکه بيت العدل اعظم و حکم صادرهحضرت عبدالبهاء در

آنچه  ،حمايت حقّ است آن عدل در تحت عصمت و ،يعنی انتخاب جميع ملّت تشکيل شود شرائط الزمهه بيت العدل عمومی اگر ب"

حال اعضای بيت عدل  ،خطاست ار و حکم محفوظ ازآن قر ،آرا يا اکثريّت در آن قراری دهد اتّفاقه کتاب نه و بيت العدل ب منصوصِ

)حضرت  "... موهوب نامند اين را عصمت ،هيأت بيت عدل در تحت حمايت و عصمت حقّ است را فرداً فرد عصمت ذاتی نه ولکن

 (130عبدالبهاء، مفاوضات، صفحه 

 
 : فرمايند میهمچنين حضرت ولیّ امرهلل 

)شوقی  "صيانت و عصمت و حراست جمال ابهی رار دهد مِن عِنْدَاللّه است و تحتچون بيت العدل عمومی تأسيس شود آنچه ق"

 (6، صفحه ]1922-1926[توقيعات مبارکه افندی، 

 

 : فرمايند میو نيز حضرت عبدالبهاء درباره مقام بيت العدل و کسی که از حکم آن سرپيچی کند 

 بيت حکامِوامر الهی و اَاَ ند زد. بايد در سِلک رعيت باشد و خاضع و خاشعِفسی نَفَسی نتوانَ، لْفکالم اين است که قبل از اَ هخالص"

)منتخباتی از  "تجاوز نمايد يا در اطاعت توقّف کند، مردود و مطرود است 30العدل عمومی مقدار رأس اِبرَه  العدل. اگر از حکم بيت 

  (65فحه ، ص1لد ، جحضرت عبدالبهاء مکاتيب

                                                           
 . وصيّت نامه حضرت عبدالبهاء است. 29

 سوزن . سَرِ 30
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 تبلیغ
 الهی اين مبحث تنها به احکام و نصايح الهی درباره تبليغ دين در معنی رساندن و ابالغ پيامی به مردم است.در لغت به  "تبليغ"

و صحبتی از راه های تبليغ دين در اين مبحث وجود ندارد. پيروان هر دين بنا به اقتضای ديانت خود، عموم مردم را  شود میپرداخته 

گرفت و در کتب  میمّا اين عمل تا قبل از ديانت اسالم، بيشتر توسط پيامبران الهی انجام ا نمودند میبه پيروی از دين خود دعوت 

لْعِلْمُ ٱقَالَ إِنَّمَا " فرمايند می( از حضرت هود 23احقاف، آيه  الهی درباره وجوب تبليغ دين بر مردم صحبتی نشده بود. در قرآن )سوره

مورم أگويم تنها رسالتی است که م گفت : علم تنها نزد خداست و آنچه من می به قوم خود( هود)) "...بِهِ  للَّهِ وَأُبَلِّغُکُم مَّا أُرْسِلْتُٱعِندَ 

فَهَلْ  ..." فرمايند میتمامی پيامبران بيان شده است که  ( درباره35نحل، آيه  اين مسئله در کتاب قرآن )سوره (.به شما ابالغ کنم

مَا عَلَى " فرمايند میقرآنی  همچنين در چندين آيه (.آيا جز ابالغ آشکار بر پيامبران وظيفه ای است ؟) "مُبِينُلْٱلْبَالَغُ ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱعَلَى 

 (.بر پيامبر خدا جز ابالغِ روشن وظيفه ای نيست) "لْمُبِينُٱلْبَلَاغُ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱ

 

دين و خداپرستی بوده و همه برای همين منظور مبعوث اين مسئله روشن است که قطعاً يکی از وظايف پيامبران الهی ابالغ 

 اين مبحث به وجوب تبليغ دين توسط عموم بشر پرداخته خواهد شد. شوند، در ادامه می

 

 دیانت اسالم

بليغ دين به ت دين اسالم. در شود میدر آن ديده  "بَلِّغ"و  "اُبَلِّغُکُم"در کتاب قرآن به کار نرفته است ولی افعالی نظير  "تبليغ"واژه 

آل  )سوره قرآن. در کتاب کند میپيامبر اسالم سفارش شده و همانطور که پيشتر بيان شد تبليغ را يکی از وظايف آن حضرت بيان 

 : فرمايند می( 20عمران، آيه 

هْتَدَوْاْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا ٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱتَابَ وَلْکِٱتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱفَإنْ حَاجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِیَ لِلَّهِ وَمَنِ "

 "لْعِبَادِاللَّهُ بَصِيرٌ بِـٱلْبَلَاغُ وَٱعَلَيْکَ 

و به اهل کتاب و  ها بر سر دين با تو بگو مگو کردند بگو من و پيروانم سراسر وجودمان را تسليم خدا کرديم حال اگر همين)

اند و اگر نياوردند تو وظيفه خودت  آوريد يا نه ؟ اگر اسالم آوردند راه سعادت خود را يافته مشرکين بی کتاب يک کلمه بگو اسالم می

 (بندگان است (اعمال)ای نداری و خدا بينای به  ای چون بيش از ابالغ، وظيفه را انجام داده

 

 : فرمايند می( درباره فرد مبلّغ 33آيه  فُصِّلَت، خداوند در قرآن )سوره

 "لْمُسْلِمِينَٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ ٱوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِّمَّن دَعَا إِلَى "

)در  گويد : من به يقين  دهد و می  انجام می نيککند و عمل   خوش گفتارتر از کسی که بشر را به سوی خدا دعوت می)و کيست 

 (از تسليم شدگانم ؟ برابر خدا(
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 : فرمايند می( 122توبه، آيه  تبليغ دين نياز به آمادگی علمی و معلومات دينی دارد، در اين باره در قرآن )سوره

لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  لدِّينِ وَقَّهُواْ فِی اةٌ لِّيَتَفَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَٱمَا کَانَ  وَ"

 "يَحْذَرُونَ

)دسته ای بمانند( و تا  کنند مین کوچای   چرا از هر گروه از ايشان دستهپس کنند، )برای جهاد( کوچ مؤمنان همگی )شايسته نيست 

 باشد که آنان )از کيفر الهی( بترسند(بيم دهند،  (چون بازگشتند)در دين آگاهی پيدا کنند و قوم خود را 

 

. اين حديث چنين است که باشد میتبليغ دين توسط اعمال نيک  از امام صادق نقل شده است که دربارههمچنين احاديث بسياری 

يتان به آنهامردم را از راهی غير از زب) "الْوَرعَ نْکُمُ اإلجْتِهَادَ وَالصِّدْقَ وَلِيَرَوا مِ کُونُوا دُعاةَ النّاسِ إلَی الْخَيْرِ بِغَيْرِ ألْسِنَتِکُم، " فرمايد می

، صفحه 2، اصول کافی، جلد شيخ کُلِينی) (.ای که تالش و راستگويی و پرهيزکاری را )در عمل( از شما ببينند خوبی دعوت کنيد، به گونه

105) 

 

 : فرمايند میضرت محمّد به حضرت علی مبنی بر هدايت و تبليغ نفوس حضرت عبدالبهاء در لوحی ضمن اشاره به فرمان ح

و در نزد عرب متاعی  "هدايت يک نفس بهتر است از هزار گله شتر" فرمايد که حضرت امير میه حضرت رسول روحی له الفداء ب"

اشراق ) "ارض و من عليها است هرنفس بهتر از ک شتر نبود. مقصود اين است که هدايت يک هبهتر و گرانتر در عالم وجود از گل

 (256گنجينه حدود و احکام، صفحه خاوری، عبدالحميد، 

 

 دیانت بابی

عت از دين خود بخوانند، آنان را به ايمان به حضرت بهاءاهلل و بيشتر از آنکه مردم را به اطا حضرت اعلی مبشّر حضرت بهاءاهلل بودند

که ظهور حضرت بهاءاهلل را به همگان ابالغ  شود میی از بيانات حضرت اعلی مشاهده . در بسيارنمودند میدر زمان ظهور ايشان امر 

 : فرمايند می چنانچه نمايند می

اگر نفسی، نفسی را هدايت کند بهتر است از برای او از اينکه مشرق تا مغرب را مالک شود و همچنين از برای مهتدی بهتر است "

گردد ولی بما علی االرض بعد از موت آنچه مستحقّ است بر او  میت، بعد از موت داخل جنّت از کلّ ما علی االرض زيرا که به هداي

دارد که کلّ را هدايت کند به کلمات من يظهره اهلل، ولی نفوس مستکبره، خود مهتدی  میاين است که خداوند دوست  آيد مینازل 

)حضرت  "بخشد میگردد که در نزد موت هيچ نفع ن میتجب شوند، بعضی به اسم علم و بعضی به عز و هر نفسی به شيئ مح مین

 (2، باب 7باب، بيان فارسی، واحد 

 

 : فرمايند میگردد  میدرباره اينکه ابالغ کلمه باعث هدايت نفوس  همچنين

چه  ،ده مقبل نشدهکلّ منتظرند ظهور حقّ را و حمد مر خدا را که تا اآلن احدی از آنها مطّلع نشده و اگر شني... اآلن در اسالم و "

 مثل ملوکی که در انجيل بودند و تمنّای ظهور رسول اللّه را می ،اين آرزو هم از اين عالم برود و درک نکند ظهور حقّ راه بسا که ب

 ايشان در ممالک خود قرار نمیه ل از برای ابالغ ظهور حقّ بنفر را موکّ کنند و يک ببين چقدر مصارف می ،نمودند و درک ننمودند

 )حضرت باب، دالئل سبعه،  "... اند موفّق گردند آنچه از برای آن خلق شدهه دهند که ب
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شده است، حضرت اعلی ازدواج با فرد غير بابی را حرام اعالم نموده اند و اگر ميان زوج و  بيان "ازدواج"همانطور که در قسمت 

رسد. امّا اجرای  میو به فرد مؤمن  شود میر بابی بر خودش حرام زوجه که هر دو غير بابی هستند، يک نفر مؤمن شود، اموال فرد غي

اين حکم مشروط به تحقّق يکی از دو امری بود که حضرت اعلی بيان نمودند. يکی اينکه من يظهره اهلل ظهور کرده باشد و دين او 

ک فرد بابی با يک فرد غير بابی قبل از تحقّق بر عالم غلبه کرده باشد يا اينکه ديانت بابی در عالم منتشر شده باشد. يعنی ازدواج ي

د با غير بابی ازدواج کند توان میاين امور جايز بوده است. بعد از آن، حضرت اعلی دليل اينکه قبل از تحقّق يکی از اين امور، فرد بابی 

 اين باره چنين است : حضرت اعلی درج سبب تبليغ امر الهی شود. بيان که شايد اين ازدوا نمايند میرا اينگونه بيان 

مر اَ عُرفَيَ ناِ وَ کَذلِ عُرجِن يَاِ لّا وَاِ هِندِن عِمايملک مِ رِلی اآلخَعَ مُحرِيُ دٍحَن اَمِ لَدخُيَ ناِ وَ يانِی البَن فِکُيَ مْن لَران اِقتِاالِ لُّحِال يُ"

 (15، باب 8، واحد عربیبيان )حضرت باب،  "امراللّه ترفعون کَذلِم بِکُلَّعَلَ نَّبَرَقَلتَک فَذلِ بلَقَ وَ دلِالعَبِ رَهَد ظَقَ و مااَ قِّالحَره بِن نظهِمِ

بر ، بشود و اگر يکی از زن و يا شوهر داخل در دين بيان، باشند به شريعت بيان مؤمن مرد و زننيست مگر اينکه  حاللازدواج )

يش که به او حرام يمؤمن بشود. آن وقت دارا ،آن غير مؤمنمگر اينکه . شود میيش حرام يدارا تمام ،ديگری که مؤمن نشده است

يظهره اللّه، که ما او را به حقّ ظاهر خواهيم کرد،  بشود امر من عفَانجام اين حکم موکول است به زمانی که مرتَ. شود میبود حالل 

 اللّه يا شريعت بيان عالمگير شود، هُرُظهِن يُپيش از اينکه شريعت مَ. عدل الهی ظاهر شده استه شريعت بيان که ب ا به ارتفاعي

 (امر الهی را تبليغ و منتشر کنيد شايد به وسيله اين ازدواج، غير بابی با بابی ازدواج کند دتوان می

 

 دیانت بهایی

ين دين آن را يکی از احکام ا توان میدر ديانت بهايی، تبليغ امراهلل يکی از مسائلی است که بسيار درباره آن صحبت شده است و 

الهی به حساب آورد. الواح و آثار بسيار زيادی درباره تبليغ در امر بهايی وجود دارد و در اين مبحث به قدر کفايت به ذکر برخی از 

 .شود میدرباره وجوب تبليغ امراهلل پرداخته  آنها

يروان اديان ديگر را نجس ، پيروان بسياری از اديان گذشته، په استبيان شد "و طهارت نجاست"همانطور که در قسمت 

دانستند. حضرت بهاءاهلل يکی از دالئل برداشته شدن حکم نجاست در دين بهايی را ارتباط با  میشمردند و ارتباط با آنان را حرام  می

 .نمايند میاعمالِ نيک معرفی اديان ديگر و ابالغ امراهلل بيان نموده اند و تبليغ نفوس را تاجِ 

 

 : فرمايند می( 75ستطاب اقدس )بند در کتاب مجمال قدم 

 کليلُاِهذا لَ حمنِالرَّ مَکُبِّرَ مرَغوا اَلِّبَتُ وَ ديانِاالَ عَروا مَعاشِتُلِ...  خریاُ لٍلَن مِعَ وَ ءِآشياالَ لِّن کُعَ ةِهارَالطَّ ونِدُ کمَحُ اللّهُ عَفَرَ کَذلِو کَ"

 "فينَالعارِ نَم مِنتُو اَلَ عمالِاالَ

بتوانيد با پيروان اديان  برای اينکه شما، ديگر اشته است در اين ظهور مبارک حکم نجاست را از جميع اشياء و از مللخداوند برد)

اگر ، اعمال پسنديده است. يعنی تبليغ نفوس به منزله تاج اعمال است اين تاجِ، بتوانيد امر الهی را به آنها تبليغ کنيد و معاشرت کنيد

 (ا بشناسيد و پی ببريدشما بتوانيد اين نکته ر
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ل اين حکم را توانايی يی مختلف دنيا سفارش نموده است و همچنين يکی از دالنهاا، بشر را به آموختن زبخداوند در اين ظهور

 : فرمايند می( 118. در کتاب اقدس )بند فرمايد میانسان به ابالغ امراهلل به جميع بشر بيان 

 هِبِ بُذِنجَتَ أنٍلی شَعَ لِلَالمِ وَ لِوَالدُّ ينَبَ هُرَذکُيَ ها وَربَغَ وَ رضِاالَ رقَشَ اللّهِمرَاَ غَلِّبَيُلِ ةَفَلِختَالمُ نَلسُاالَ مَلَّعَتَن يَاَ رادَن اَمَلِ اللّهُ نَذِد اَقَ"

 "ميمٍرَ ظمٍعَ لُّکُ هِيحيی بِ وَ ةُدَفئِاالَ

د امر خدا را به شرق و غرب و ذکر نتا تبليغ کن، ی مختلف رانهااد زبخداوند اذن و اجازه داده است به بندگان خود که تحصيل کنن)

و  شود میکه در اثر گفتار آنها تمام دلها جذب  کنند میتبليغ  طوریه اينطور اشخاص امر الهی را ب ل.لَمِ ل ووَرا در بين دُ د خدانکن

 (گردد میای زنده  هر استخوان پوسيده

 

 : فرمايند میباره تبليغ امراهلل در لوحی در همچنين حضرت بهاءاهلل

اين هر سه ه که ب صد هزار طوبی از برای نفسی. هيچ امری اعظم از تبليغ نبوده و نيست ،بعد از عرفان حقّ جلّ جالله و استقامت"

بر اهل  31هبرَاِ مّقدر سَه مقام ب استقامت کبری فائز و هم به تبليغ امر مشغول. اگر از اينه هم از کأس عرفان نوشيده و هم ب ،فائز

گنجينه حدود اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "مينَالعالَ قصودَمَ م وَکُقصودَمَ نا وَقصودَاللّه مَ شوند الّا مَن شاءَ 32قعِنصَکلّ مُ ،ارض تجلّی نمايد

 (254و احکام، صفحه 

 

 : فرمايند میو  نمايند میو در لوحی ديگر اجر تبليغ را برابر با اجر شهادت بيان 

ه ناس را ب 34مواعظ حسنه و کلمات ليّنهه ننمايند و در کلّ حين ب 33ليوم بر کلّ احبّای الهی الزم است که آنی در تبليغ امر تکاهلا"

عمل او از قلم امر ثبت  هچه اگر نفسی اليوم سبب هدايت شود اجر شهيد فی سبيل اللّه در نام ،شريعت عزّ احديّه دعوت نمايند

 (255گنجينه حدود و احکام، صفحه  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد "وردگار تو درباره عباد مبلّغينپر شد. اين است فضلد خواه
 

باشند و  کنند میکه نبايد ناظر به اعراض و يا اقبال افراد به تبليغی که  فرمايند امر الهی می مؤمنين حضرت ولی امراهلل در توقيعی به

 : فرمايند میأمورند. چيزی که اهميّت دارد عملی است که به آن م

ظهور عدل شوقی افندی، ) "آن مأموريد مِن لَدَی اللّهه که ب خدمتیه بلکه ناظر ب ،به اعراض و اقبال ناظر نباشيد ،يديلِلّه تبليغ امر نما"

 (]127زين پس، شوقی افندی، ظهور عدل الهی، صفحه [ 127، صفحه ، ترجمه نصرت اله مودّتالهی

 

 : فرمايند میبلّغين در لوحی درباره شرايط م و نيز

 هِقولِبِ بَذِنجَتَمَّ يُبَلِّغَ النّاسَ لِالحَسَنةِ اَواّلً ثُ فاتِالصِّيَتَّصِفَ بِ ناَ هُغی لَنبَيَ هِما اُمِرَ بِ رادَذی اَالَّ وَ هِمرِاَ بليغَتَ فسٍنَ لِّکُلِ اللّهُ بَتَقد کَ"

 يانِالبَبليغَ بِالتَّ رناَدَّد قَنّا قَل اِالغفور الرّحيم ... قُ وَهُاللّه انّه لَ مُکُکذلک يُعَلِّمُ بادِالعِ ةِدَفئِی اَفِ هُکرُؤثّر ذِن دون ذلک ال يُمِ وَ لينَقبِلوبُ المُقُ
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ه صدر العالم و کيف صدور نير بِستَما يَ يُلهِمُهُ دسِ وَروحُ القُ ؤيّدُهُيُ هِبِّرَ جهِوَلِ صاًخالِ بليغالتَّ رادَذی اَوَ الَّ دٍحَاَ عَلوا مَجادَن تُيّاکم اَاِ

 (258گنجينه حدود و احکام، صفحه  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد "المريدين

 
 : فرمايند میو در لوحی ديگر 

از ذکرش مقدّس و منزّه نمايد  سمتی است بايد ظاهر را از اشياء دنيا کلّها و باطن راه تبليغ نمايد اگر متوجّه ب هکه اراد هر نفسی"

غ امر ربّه المهيمنِ المقتدِرِ العزيز القدير و ينبغی ان يکونَ زادهُ تقوی اللّه العليم الحکيم و دِرْعه انقطاعه عمّا سواه و له ينبغی ان يبلّلمث

خود تبليغ نمايد بايد از محلّ  هدر اين وقت سزاوار است تبليغ امر الهی و ذکر محبوب اليزالی و اگر نفسی در بلد اراد ،له عليهتوکّ

کمال حکمت بما اُمِرَ ذاکر ه آن مقرّ داخل شود و بعد به شی کند تا بانقطاع کامل مَه وجه اللّه اقبال نمايد و بحول اللّه برخيزد و لِبِ

 (260گنجينه حدود و احکام، صفحه  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد "گردد. اين است امر حقّ که از مَعينِ بيان رحمن جاری شد

 
 : فرمايند میاء در لوحی درباره امر تبليغ حضرت عبدالبه

، مبلّغ نمانده سال احتياج ب اليوم بايد هر فردی از افراد احبّای الهی فکر خويش را حصر در تبليغ نمايد. چون چنين کند بعد از يک"

زيرا اين فرصت ، آرام نگيرندای   دقيقه ،شاطی بحر احديّت بشتابند ... ياران بايد وقت را غنيمت داننده خود نفوس بدون تبليغ ب

 سال يک نفس را تبليغ نمايد. اين است عزّت ابدی ت يک.. باری ای ياران الهی اقالً هر يک از دوستان بايد در مدّنخواهد ماند .

 (255گنجينه حدود و احکام، صفحه  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد "... اين است موهبت سرمدی

 
 : فرمايند میو نيز درباره شرايط فرد مبلّغ 

بلکه بايد  ،نسبت داد که تو ندانی و من دانم جهالته نورانی چنين است که نبايد نفوس را توهين نمود و ب تعاليم الهيّه در اين دور"

تا  حقيقت مکالمه نمود که بيائيد مسائلی چند در ميان است طرز تحرّیه نظر احترام نظر کرد و در بيان و داللت به ب جميع نفوسه ب

تکبّر گردد و  اين فکر سبب ،را نادان شمرد نبايد خويش را دانا و ديگران مبلّغ ،تحرّی حقيقت نمائيم و ببينيم چگونه و چسان است

و خشوع صحبت بدارد اين نوع بيان  نهايت مهربانی و خضوعه در خود نبيند و با ديگران ب بلکه بايد امتيازی ،تکبّر سبب عدم تأثّر

 (355، صفحه 1عبدالبهاء، جلد حضرت )مکاتيب  "ربيت نفوس شودت تأثير کند و سبب

 
در تمامی آثار مبارکه حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهلل، امر تبليغ همراه با رعايت حکمت ذکر شده است، يعنی 

 : فرمايند میرا چنين بيان مقصود از حکمت  یلوحتبليغ امراهلل بايد با رعايت حکمت صورت گيرد. حضرت بهاءاهلل در 

حزب ه و همچنين تقرّب ايشان است ب های عالم است حکمت اعمال و افعالی است که سبب آگاهی غافل ،ةِکمَالحِم بِوصيکُنّا نُاِ"

اللّه و  شريعته کمال رأفت و محبّت عباد را به اند بايد حکمای ارض ب  اوهام تربيت نمودهه ب 35مائمعباد بيچاره را ارباب عَ اللّه.

 (260گنجينه حدود و احکام، صفحه  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد "مشرق عنايتش دعوت نمايند

                                                           
 عِمامه ها که در فارسی با تلفّظ عَمامه متداول است .  35



  سالکین سبیل ایمان
 

80 

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء درباره تبليغ و رعايت حکمت در لوح محفل روحانی طهران 

و دل در نهايت همّت کمر بر تبليغ  جانه زيرا تأييد الهی موکول بر آن. اگر نفسی ب ،بساط تبليغ بايد در جميع احيان ممدود گردد"

مدارای الهی و محبّت و ه حکمت باشد. و حکمت اين است که به امراهلل نبندد البتّه از تأييد ملکوت ابهی محروم ماند ولی بايد که ب

کلّی ه و ب زد ومت و سکوت پرداصَه مهربانی و صبر و بردباری و اخالق رحمانی و اعمال و افعال ربّانی تبليغ نمايد نه اينکه ب

ه تبليغ است ولی ب فسِنَ ،يد که حکمت مذکوره در کتابيتبليغ امراللّه تشويق نماه فراموش نمايد. خالصه احبّای الهی را فرداً فرداً ب

 (261گنجينه حدود و احکام، صفحه  ،)اشراق خاوری، عبدالحميد "ه رفيق گرددمدارا تأييدات الهيّه احاطه نمايد و توفيقات صمدانيّ

 
 : شود مینقل  از حضرت بهاءاهلل به يکی از بهاييان تبليغنحوه  بيان دربارهدر خاتمه اين مبحث، حکايتی 

در زمان حضرت بهاءاهلل شخصی به نام حاجی حسن ترک بود که اوّلين بار در کرمانشاه به حضور مبارک رسيده بود. وی بيشتر "

ور حضرت بهاءاهلل راجع به اين سکوتِ او سخن به ميان آمد فرمودند که به وقتی که در حض ،گفت میاوقات ساکت بود و سخن ن

زودی نوبت حرف زدن او هم خواهد رسيد. بعد از مدّتی يک روز وی در حالی که با خنجری مسلّح شده بود به حضور مبارک آمد و 

زد همگان نمايد. حضرت بهاءاهلل با مالطفت و با تقاضا نمود به او اجازه بدهند که با خنجر آخته سر پل بايستد و امر الهی را گوش

حاجی، خنجر را کنار بگذار، امر الهی بايد با محبّت و دوستی به نفوسی که آمادگی شنيدن را دارند ابالغ "قاطعيّت به او فرمودند 

 -بغداد "، قسمت يسی : مينو ثابت، ترجمه از انگل36بهاءاهلل شمس حقيقتباليوزی، حسن، موقّر ) ""شود، به شمشير و خنجر احتياجی نيست

  (176، صفحه "و دشمنان

                                                           

 نسخه کتابی.  36
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 تجدید اسباب    
 

از جمله احکامی که برای اوّلين بار طی ظهور اديان الهی در ديانت بابی نازل شده حکم تجديد اسباب منزل است. اين حکم در ابتدا 

، مؤمنين بارها به اجرای آن ديانت بابیاست که در  "افتو نظ "لطافت"از لسان حضرت اعلی جاری شده است و يکی از مقتضيات 

 امر شده اند.
 

 دیانت بابی

 : فرمايند میحضرت اعلی درباره اين حکم 

 ،ونَطيعونَ اَنتُم لتُجدّدُتِسعَة عَشَرَ سنة اِن تَستَ کملَفِی اَنّ کُلّ اَسبابِکُم مِن بَعدِ اَن تَ"

مستعان در ميانه خلق خود مگر هر شيئ لطيف و ليس کمثله شيئ را که هر آنچه  مُلَخَّص اين باب آنکه دوست نداشته خداوند

تازه و پاک از هر عيبی بوده باشد ... بدين سبب امر فرموده شما خلق بيان را اينکه تازه  آنهامنسوب به آنهاست و متعلّق به وجود 

باشيد بعد از تمامی نوزده سال يعنی  مینيد هرگاه مستطيع نماييد اسباب ظاهر خود را و آنچه متعلّق به نفوس شماست به آنچه توا

شما در وجود بوده و محجوب  37بعد از قدرت خود بر امری نه آنکه مستطيع نبوده و از ديگران طلب نماييد، به نحوی که مايه خَذالن

د هرگام استطاعت آن نداشته بر شما نزد خلق شده، بَل در زمان استطاعت و قدرت چنانچه امر به ساير احکام بوده و مأمور شده اي

بأسی نبوده نظر بر آنکه شايد روزی شجره حقيقت بر شما گذشته يا آنکه در شهر و قريه شما و ملک شما وارد گشته عَين حقيقت او 

 (14، باب 9)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  "ه و نظر به شيئ مکروه نداشته ...بر چيزی غير اليق نيفتاد

 

 دیانت بهایی

که اگر کسی توانايی انجام اين حکم را نداشت خدا  فرمايند میدر ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل حکم حضرت باب را تأييد نمودند و 

 : فرمايند می( 151بخشد. در کتاب مستطاب اقدس )بند  میاين حکم را بر او 

م کُندَما عِ م وَکُيفَلطِتَ رادَاَ هُنَّ. اِبيرٍخَ ليمٍن عَدُن لَمِ مرُاالَ یَضِقُ کَذلِکَ ةًنَسَ ةَرَشَعَ سعَتِ ءِآضقِانْ عدَبَ يتِالبَ سبابِاَ يدُجدِم تَيکُلَعَ بَتِکُ"

 "ريمالکَ فورُالغَ وَهُلَ هُنَّاِ نهُعَ ا اللّهُفَعَ عْطِستَم يَذی لَالَّ . وَلينَالغافِ نَمِ نَّونُکُال تَ وَ قوا اللّهَتَّاِ

 طور جاری شده است امر از طرف مرتبه. اين ا که تجديد کنيد اسباب خانه خود را بعد از هر نوزده سال يکواجب است بر شم)

که هميشه دارای لطافت و نظافت باشيد و اثاث و ادوات زندگانی شما هم از هر  خواهد میخدا ، خداوندی که عليم و خبير است

، خدا بر او بخشيده است کار را بکند اين اگر کسی نتواند، کام الهيّه غفلت نکنيددر اجرای اح از خدا بترسيد و، تميز و پاک باشد جهت

 (خدا آمرزگار است و بخشنده
 

                                                           
 و نصرت نکردن گی از ياری و کمک، ياریخَذالن يا خِذالن : بی بهره .  37
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 فرمايند : میچنين  اين حکمعبدالبهاء درباره حکمت  حضرت

است که در ظرف نوزده سال ی يبلکه مقصد اشيا ،داخل نه 38راتهَوْجَمثالً مُ ،تحفه های ناديده و اشياء مرغوبه نه ،مراد از اين اشياء"

  (166، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس "حاصل نمايد رهْاش کُ  انسان از مشاهده کهنه گردد و از رونق افتد و

                                                           
 جواهر، ساخته های گرانقيمت.  38
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 تحدید اسفار
 

ر در ديانت بابی نازل در لغت به معنی محدود کردن مسافرت ها است. اين حکم از جمله احکامی است که اوّلين با "تَحديدِ اَسفار"

 شده است. 

 

 دیانت بابی

. نمايند میو در ضمنِ اين حکم، به مسائلی مانند زيارت بيت نقطه نيز اشاره  فرمايند میاين حکم را بيان  در کتب بيان حضرت اعلی

 : فرمايند می. حضرت اعلی شود میدر اين مبحث به بيانات مبارک درباره شرايط و حدود سفر در خشکی و دريا پرداخته 

نقطه اگر استطاعت از برای او باشد ... و دون اين اذن داده نشده و  39مُلَخَّص اين باب آنکه اذن داده شده سفر به سوی بيت و مقعد"

نکه سبيل اذن داده نشده الّا آ 41در بَرّ 40در تجارت هر گاه ما خُلِقَ عنه نزد او باشد بأسی نيست از برای او و اگر نبوده زياده از دو حول

آن قدر همين باشد که آن وقت از برای او اذن اهلل است زياده از آن و در بَحر زياده از پنج حول اذن داده نشده و مبدء حساب از يوم 

خروج از بيت است تا دخول بر آن و اگر تجاوز نمايد اگر مقتدر است دويست و دو مثقال ذهب و الّا از فضّه بر آن طوری که حکم 

باشد که از حدود اهلل هست و ثمره اين حکم آنکه در يوم ظهور من يظهره اهلل در حين استماع، سفر کند به سوی او و  شده داده

مقدّم داند بر آنچه در اين باب ذکر شده زيرا که کلّ بيان از برای او است ... و سفر جايز نيست الّا بعد از استطاعت بر روح و ريحان 

باشد ... در سفر، بُعد منازل ممنوع بوده و هست و هر قدر که  42گردد اگر چه بر نَعلَين میه آن وقت واجب الّا در ظهور يوم قيامت ک

 (16، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی و بيان عربی، واحد  "گردد عنداهلل محبوب تر است ... 43منازل اَقرَب و اَخَفّ

 

های دور و دراز نکنيد. اين برای اين است که مبادا  مسافرت د دور نرويد وفرمايند، از محلّ خودتان زيا میدر کتاب بيان  بابحضرت 

اشراق خاوری، عبدالحميد، ) .بمانيد بشود و شما در محلّ نباشيد و آوازه ظهور را نشنويد و از ايمان به او محروم اللّه ظاهر هُرُظهِن يُمَ

 (289کتاب اقدس، صفحه  درباره تقريرات

 

 درباره اين حکم چنين آمده است : 44هشتهمچنين در کتاب هشت ب

 ، سوم زيارت مشاهد45ت استطاعت، دوم زيارت اراضی ضَربسفر اذن داده نشده مگر در پنج موضع، اوّل زيارت بيت اهلل در صور ..."

 

                                                           
 محل جلوس. 39

 سال. 40

 بيابان، صحرا. 41

 يک جفت کفش. 42

 ، کمتر سبک تر. 43

 انتهای کتاب مراجعه شود قسمت منابع و مآخذبه  .44
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و  ...د حروف حی، چهارم تجارت و طلب علم، پنجم نصرت شخصی فی سبيل اهلل، و هيچ کس حق ندارد ديگری را اجبار به سفر کن

و مدّت هيچ سفر از سی و هشت  ...هر کس تجاوز کند از اين حد بايد نود و پنج مثقال طال به شهدای بيان بدهد و بر همه کس 

ماه بيانی که دو سال باشد بيشتر جايز نيست مگر در صورت تجارت و سفر تجارت هم زياده از پنج سال جايز نيست که نود و پنج 

رتی که در بحر سفر نمايد و هر کس زياده از اين مدّت توقف کند بايد دويست و دو مثقال طال يا نقره فی ماه بيانی باشد، در صو

 (192)هشت بهشت، صفحه  "سبيل اهلل انفاق نمايد
 

 دیانت بهایی

ت مسافرت کردن در ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل حکم تحديد اَسفار را نسخ فرمودند و به علّت ظهور مَن يُظهِرُهُ اهلل، محدوديّ

 : فرمايند می( 131برداشته شده است. در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 "ريدمايُ مُحکُيَ وَ شآءُمايَ لُفعَيَ المختارُوَهُلَ هُنَّاِ سفارِاالَ حديدِی تَيان فِالبَ هِبِ مَکَما حَ اللّهُ عَفَد رَقَ"
و هرطور  کند میخواهد  میخداوند مختار است، هرکاری  رفع کرد، )همانا خداوند آن حکمی که در تحديد اَسفار در بيان فرمود را

  (فرمايد مینمايد حکم  اراده

                                                                                                                                                                                                         
 که در قسمت مربوطه توضيح شده است. دارد "محل ضرب"اشاره به حکم .  45
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 رتاشیدن مو  و ریش
 

به شکلی خاص رايج بوده و در برخی ديگر احکام مخصوصی از طرف  "تراشيدن مو و ريش"در اعتقادات برخی از اديان الهی، 

 .شود میاين مبحث پرداخته  خداوند نازل شده است که در ادامه مفصّالً به

 

 دیانت یهودی

. به شکلی که با هايی برای نگهداری و تراشيدن ريش وجود دارد  ، محدوديتتورات ینهااداستبر اساس در اعتقادات برخی يهوديان 

آمده است : برای مثال در يکی از کتب تورات چنين . آيد میوايات تراشيدن ريش در دين يهودی از منهيّات به شمار توجه به اين ر

را رها   بدريد و ايشان  نشستن  تا جای  را از ميان  ايشان  های را تراشيد و لباس  ايشان  ريش  و نصف  داود را گرفت  ، خادمان حانون ..."

 : در اريحا بمانيد تا ريش گفت  بودند، و پادشاه  بسيار خجل  ايشان  فرستاد زيرا که  ايشان  استقبال  خبر دادند، بهداود را   و چون. کرد

 (5و  4، آيات 10)کتاب مقدّس، عهد عتيق، دوم سموئيل ،فصل  "برگرديد  شما درآيد و بعد از آن  های

 

  از شما برای  : کسی بگو  ايشان  ، به کرده  خطاب  رونها ناپسر  يعنی  انکاهن  : به گفت  موسی  و خداوند به"همچنين آمده است : 

)کتاب  "ننمايند  خود را مجروح  خود را نتراشند، و بدن  ريش  های  مو نسازند، و گوشه  سر خود را بی ... نسازد  ، خود را نجس مردگان

 (5 تا 1، آيات 21،فصل  سِفر الويانمقدّس، عهد عتيق، 

 

 سیحیدیانت م

که اين حکم در ديانت مسيحی تغييری  شود میدر احکام انجيل مطلبی درباره تراشيدن ريش به ميان نيامده و اينچنين مشخص 

 نکرده است.

 

 دیانت اسالم

در آيات قرآنی حکم صريح درباره مسئله تراشيدن مو و ريش وجود ندارد. امّا روايات بسياری از حضرت محمّد و همچنين برخی 

نيز در اين  که در ديانت اسالم، ريش زينتی برای مرد معرفی شده است. همچنين کوتاه کردن سِبيل شود مین شيعه نقل اماما

 است :روايات امر شده است چنانچه آمده 

دستور به گذاشتن ريش و اما پروردگار من )( 389، صفحه 20)مجلسی، بِحار االنوار، جلد  "حيَتی وَ قَصِّ شارِبیوَ لکن رَبّی اَمَرَنی باعفاء لِ"

 (داده استو موی روی لب کوتاه کردن سبيل 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 : و نيز در حديث ديگر آمده است 

سبيل هايتان را کوتاه نماييد و ) (423، صفحه 1وسائل الشيعه، جلد  ،شيخ حرّ عاملی) "وارِبَ وَ اعفُوا الُحی و ال تَشَبَّهوا بِاِليَهُودِحَفو الشَّ"

 (ه داريد و خود را شبيه يهوديان مگردانيدتان را بلند نگيريش ها

 

 دیانت بابی

در احکام ديانت بابی حکم مخصوصی درباره تراشيدن مو و ريش نازل شده است و نسبت به اديان قبل دارای تغيير بوده است. اين 

راشيدن سِبيل امر حکم چنان است که گذاشتن و نتراشيدن موی سر و تراشيدن موی صورت سبب حُسن صورت بيان شده است و ت

 شده است.

 : فرمايند میحضرت اعلی 

 .،اَخذِ شَعر الوَجه لِقُوَّتِه ..فِی جَوازِ تَبعيضِ الشَعر فِی الرّأسِ لِلبَنين وَ "

صورت حُسن ظاهر شود و اخذ  مُلَخَّص اين باب آنکه اذن داده شده به تبعيض شعر رأس و اخذ آن از وجه الجل قوت آن که بر

، باب 8)حضرت باب،  بيان فارسی، واحد  "...ر حال امر شده و محتجبين از عباد عبادی هستند که از امر الهی محتجب مانند در ه 46شارِب

8) 

 

 دیانت بهایی

در آثار ديانت بهايی نيز مستقيماً به اين موضوع اشاره شده و حکم خاصی از نزد حضرت بهاءاهلل نازل شده است به طوری که در 

راشيدن موی سر نهی شده است. همچنين بلند کردن مو تنها تا حدّ گوش مجاز است و اين حکم مخصوص مردان ديانت بهايی ت

 : فرمايند می( 44نازل شده است. جمال قدم در کتاب مستطاب اقدس )بند 

کيم. الحَ زيزُالعَ وَهُلَ هُنَّاِ ةِريَّالبَ کِن مالِدُن لَمِ ةِيعَبِالطَّ ضياتِتَقلی مُاِ رُنظُن يَمَلِ ياتِآل کَی ذلِفِ وَ عرِالشَّبِ ا اللّهُهَنَيَّد زَم قَکُؤسَقوا رُحلِتَ ال"

 "مينَولی العالَمَ هِبِ مَکَهذا ما حَ ذانِاآل دِّن حَعَ زَجاوَتَن يَغی اَنبَال يَ وَ

ن سرها به مو نشانه ها و اسرار و خلقت مو و زينت داد سرهای خود را نتراشيد زيرا خداوند زينت داده است سرهای شما را به مو و در)

که مالک بريّه  به مقتضای طبيعت. اين موهبت از طرف خداوندی به خلق داده شده است کنند مینظر  برای کسانی که ،رموزی است

ی پائين تر برود، يعن موها را نگذاريد از حدّ الله گوش، است، صاحب مردم است و نيست خدائی به جز او که عزيز و حکيم است

 (کند میگيسوان بلند نداشته باشيد. اين است امری که خداوندی که پيشوای اهل عالم است به آن حکم 

 

اين حکم مبارک يعنی عدم  ،ولیّ امراللّه باشد ولی بنا به تصريح حضرت تحريم تراشيدن موی سر مشمول رجال و نساء هر دو می

مندرج در  )توضيحات کتاب اقدس. تنفيذ اين حکم به بيت العدل اعظم راجع است است. توضيح و تجاوز مو از حدّ آذان ، منحصر به رجال

 (69، قسمت انتهای کتاب اقدس

 

                                                           
 سبيل و موی روی لب.  46
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 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در لوحی درباره اين آيه 

مادام سر را مو خلق شده  ،تدر نهايت کمال اس ةِ يقين ايجادبيعَالطَّ ضياتِقتَلی مُاِ رُنظُن يَمَلِ آلياتُ کَی ذلِفرمايد و فِ آيه که می"

گنجينه حدود و اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "اين ثابت حکمتی است لهذا حَلْق راس مضرّ است چنانچه طبّاً و فنّاً يقين است که در آن

 (313احکام، صفحه 

 
الً به آن پرداخته شده مفصّ "حج"مسئله شايان توجه درباره اين حکم آن است که در لوح حج مربوط به بيت شيراز که در قسمت 

و  کَظفارَثمّ قلّم اَ کَبَصّ شارِقِ" فرمايند میاست، يکی از اعمال حج در ديانت بهايی تراشيدن موی سر است، چنانچه در اين لوح 

نهی شده است. حضرت . امّا در حکم کتاب اقدس تراشيدن موی سر "يابحسن الثِّس اَالبِ مَّثُ طيابِن االَحسَل اَعمِاستَ مَّثُ کَق رأسَلِّحَ

 : فرمايند میبهاءاهلل درباره اين مسئله 

)حضرت  "شده است حکم الهی ما بين عباد و حلق رأس از قاصدين بيت عفو آنچه در آن نازل آن ،جميع مأمورند به کتاب اقدس"

 (10بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت 

 

خود را طوری درست  فرمايند میريش وجود ندارد با اين وجود جمال قدم همچنين در ديانت بهايی محدوديّتی درباره نگه داشتن 

 : فرمايند می( 159. در کتاب اقدس )بند بشويد نکنيد که مضحکه و ملعبه و مورد استهزای مردم واقع

 ال وَ ةُقيمَالمستَ قولُالعُ هُرُنکِلوا ما ال تُعمَليم. اِالعَ رُمِاآل وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِضالً مِحی فَاللِّ وَ باسِی اللِّفِ دِّالحَ کمَم حُنکُعَ اللّهُ عَفَد رَقَ ..."

 "... لينَالجاهِ بَعَلم مَکُسَنفُلوا اَجعَتَ

طوری رفتار ، اين فضلی است از نزد او همانا او البته امر کننده و عليم است. ريش بود برداشت خداوند حدودی را که در باره لباس و)

د که ريش و لباس شما ييطوری با ريش و لباس بيرون بياو  احب عقل مستقيم هستند، به شما اعتراض نکنندص کنيد که مردمی که

  (نباشد ملعبه جاهلين
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 تسمیه هب اسماء مخصوهص
 

اعلی و حضرت بهاءاهلل مبنی بر چگونگی تسميه افراد و همچنين جايز نبودن تسميه  مبحث اشاره به حکم صريح حضرت اين

و ابتدا در ديانت بابی از سماء مشيّت الهی نازل  شود میی اسماءِ مخصوصه دارد. اين قبيل احکام در اديان قبل ديده ناشخاص به برخ

 شده است.

 

 دیانت بابی

. در نمايند میو در اين باب بهترين روش نام نهادن افراد را ذکر  فرمايند میبياناتی درباره تسميه اشخاص در کتب بيان حضرت اعلی 

 : فرمايند میعربی بيان 

ة ثُمَّ الحسين ثُمَّ اَنتُم بِاَسمائی لِتسمونَ وَ قَد جَعَلناکَ بَهائی قُل ان يا خَلقی ايای فاقصدونَ وَ لتسمين بِاسمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلیٍ وَ فاطِمَ ..."

 (4، باب 5احد )حضرت باب، بيان عربی، و "...مهدی و هادی و قَد جَعَلنا لِکُلِّ حَرفٍ مِن اِسمِکَ اِسماً 
 

 : فرمايند می همچنينو 

 سَن وَ الحُسين عَلَيهم السَّالم،فِی حُکمِ تَسمية االَسماء بِاَسماءِ اهللِ اَو بِاِسمِ مُحمَّد اَو عَلی اَو هُما جَمعاً اَو فاطِمَة اَو الحَ"

به اسمائی که مدلّ بر او است مثل عزيز و جبّار و مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند اذن فرموده عباد خود را که تسميه کنند نفوس خود را 

اهلل يا جالل اهلل يا جمال اهلل يا نور اهلل يا فضل اهلل يا جود اهلل  امثالهما و بهترين اسماء اسمی است که منسوب الی اهلل شود مثل بهاء

در آن عروج نمود و اگر در بحر  توان میما نهاية  و امثال اين نوع اسماء ممتنعه و عبد اهلل و ذکر اهلل، اين نوع هم بابی است که الی

نبوت و واليت و محبّت بخواهد اسم گذارد از اسماء خمسه تجاوز نکنند و جمع بين اسم محمّد و علی اعظم کلّ اسماء است و اکرم 

بر او  شود میيچ شيئ اطالق نکه ه شود میکلّ امثال و کور ترقّی نموده شيئاً فشيئاً تا ظهوری که کلّ شيئ به اسماء الهی خوانده 

اسمی الّا آنکه مشابه است با يکی از اسماء حقّ جلّ و عَزّ، مثل حليم که از مطعومات است ولی مشابه است به اسم اهلل جلّ و عزّ و در 

مردم رسيده اين ظهور بيان از اين نوع تصنّع بسيار خواهد شد حتی آنکه اذن داده شده به کلّ که در يوم ظهور شمس حقيقت اگر 

. و ثمره اين امر اين است که به تذکار ..الّا آنکه مشابه يکی از اسماء حق است جلّ و عزّ  کنند میباشند بر حدّ کمال، اطالق شيئ ن

اين اسماء از مسميّات اين اسماء خارج نگشته لعلّ نفسی به انجذاب مسمای اسم خود در اين ظهور اليق اسميّت گردد که مدلّ بر 

ره اهلل باشد نه بر غير آن، نه اين است که به محض اسم محتجب گردی زيرا که در اين کور، قاتل سيد الشّهداء عليه السالم من يظه

به عينه به اسم خود آن حضرت ناميده شده بود و در ظهور من يظهره اهلل شبه ای نيست که کلّ به اين اسماء محبوبه ناميده شده اند 

ر آن ثابت ماند آن وقت اسم او است که کينونيت او از بحر جود حقّ خلق شده که اليق است اسم حسنی ولی اگر نفسی در داللت ب

چنانچه ديدی در يوم قيامت که چقدر نفوس به اسم رسول اهلل که اسمی در امکان از آن باالتر نيست ناميده  ...بر آن خوانده شود 

ما  کند میيئٍ شهيد و بدان که مَثَل من يظهره اهلل مثل محک است که فصل شده و محتجب ماندند از محبوب خود و اهلل علی کلّش
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بين طالی خالص از غير آن، مثالً اگر کسی بهاءاهلل ناميده شده باشد اگر به بهاء او که اوّل من آمن به او است ايمان آورد آن وقت 

، 5، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "کانّه لَم يَکُن مِنهُ شَيئاً مَذکوراگردد  میگردد و الّا در نفی فانی  میاين اسم در حقّ او در اسماء ثبت 

 (4باب 

 

 دیانت بهایی

در ديانت بهايی تسميه اشخاص به برخی اسماء مخصوصه به مظهر ظهور و غيره مجاز نيست. از جمله اين اسماء، اسامی مظاهر 

که اختصاص به اُمّ  "خير النّساء". همچنين نام "باب"و  "اولی نقطه"، "ربّ اعلی"، "بهاءاهلل"ظهور اين دور اعظم است مانند 

 حضرت اعلی و حرم آن حضرت دارد و در الواح و آثار الهی به اين نام خطاب گشته اند.

 

 : فرمايند میدر اين باره حضرت بهاءاهلل 

ها يرِلی غَسم عَطالقَ هذا االِحَرَّمَ اِ ذکورا وَمَ رشِءِ لَدَی العَآيَرَةِ االِمت من خِد کانَها قَنَّينا اُمَّ نقطةِ االولی و اِفَموا باَنَا اصطَاعلَوم فَيا قَ"

 لی ضِلعِها تُطلَقُ عَعدَبَ ء وَآسالنّ يرُها لخَنَّاِ وَ حفوظاًمَ کَبِّرَ ةِصمَعِ زِنائِی کَفِ ء الّذی کانَآالقضَ وحِی لَعلی فِاالَ مِلَالقَ نَرُقِمَ مِ کَذلِکَ

است و  اولی هء امّ نقطآسليوم خير النّ. اَاًاالمر مقضيّ کانَ کَذلِو کَ تها ايدی الخائنينمسّ ما ة وَصمَالعِ صنِن حِجَتْ عَما خَرَقطة التّی النُ

بعدها بر ضلع نقطه که در فارس ساکنند و از حصن  ءاللّه و همچنين اذن داده شده اطالق اين اسمآحرام شده اطالق اين اسم بر ام

ذيل عصمتش نرسيده. فو نفسی الحقّ اوست بتول ه رعايت نموده و دست خائنين ب اللّه را  اند و حرمت  خارج نشدهعصمت ربّانی 

"ها بَقِيَةُ اللّهِ بينکم ان انتم من العارفينو حرم اعلی و عصمت کبری اَنِ اخدُموها يا احبّائی بصدقٍ مبين النّ عَذراء
)اشراق خاوری،  47

 (442و احکام، صفحه عبدالحميد، گنجينه حدود 

 

 حضرت بهاءاهللدر ديانت بهايی همانند دين بابی، تسميه اشخاص به اسامی مانند علی، حسين و امثال اين ها مجاز و محبوب است. 

 : فرمايند میدر لوحی 

روحی و کينونتی و اينکه درباره اسم ابن مذکور داشتيد بأسی نيست و لکن در ظاهر به اسم ظاهر عباس حضرت غصن اهلل االعظم "

 (61، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "لتراب قدومه الفداء ناميده شود

 

 : فرمايند میو در لوحی ديگر 

.. فرمودند اليوم اين اسامی لدی العرش محبوب است ضياء و بديع و حسين و علی ... مرقوم داشته بوديد .اينکه درباره مولود جديد "

 (62، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "ند موسوم نمايندهر کدام را بخواه

                                                           

الم السّ کر انّيا امّ الذّ" با ذکروم االسماء قيّ 28 ه یمّ حضرت اعلی است که در سوراُ "ميرزا محمّد حسين ابن ميرزا عابد"جناب  دختر "مفاطمه خان".47

 مفتخر گرديد.به حضرت بهاءاهلل ايمان  ند بهبود ساکنکه در عتبات زمانی  در اواخر حيات ايشان. مخاطب حق قرار گرفت "عليک بّمن الرّ

ملکوت ابهی صعود ه ب هجری قمری در شيراز  1299بودند و در  "ميرزا عابدقا ميرزا علی بن آقا آ"جناب  دخترحرم حضرت اعلی است که  "ديجه خانمخ"

 .فرمودند
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 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در لوحی درباره تسميه اشخاص 

امّا اسم عبدالبهاء گذاشتن جايز  ،اولی جائز نيست هاسم حضرت اعلی يعنی باب يا نقطه اسم مبارک يعنی بهاءاللّه و به امّا تسميه ب"

 (263، صفحه 3عبدالبهاء، جلد ت حضر)مکاتيب  "است

 
 : فرمايند میهمچنين درباره نام نهادن اطفال 

يد و آيات و مناجات تالوت کنيد يدر خصوص نام نهادن اطفال استفسار نموده بودی، هر طفلی را که وضع اسم خواهيد محفلی بيارا"

ا کنيد و تأييد و ثبوت و استقامت بخواهيد بعد نام بنهيد و و تبتّل و تضرّع به درگاه احديّت نماييد و از برای طفل حصول هدايت رج

  (62، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "شربت و شيرينی صرف نماييد اين تعميد روحانی است
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 تقویم 
 

. برای مثال کردند ايجاد "سال نَما"يا  "تقويم"به نام  را روز های خود را نشانه گذاری کنند مفهومیبتوانند  انسان ها برای اينکه

از ابتدای خلقت تا به  تقويمی را ايجاد نمودند. ماندگار بودن تاريخ تولد و مرگ، تاريخ های مهم و قرار های مهم بين قوم هابرای 

ها با کردند که هر کدام مبدأ يا دليل خاصی داشته است. بعضی از اين تقويم  امروز انسان ها از تقويم های بی شماری استفاده می

مبدأ يک واقعه در يک کشور و بعضی از تقويم ها نيز توسط اديان مختلف به وجود آمده است. بسياری از اين تقويم ها امروزه مورد 

گيرد و به همين شکل برخی تقويم ها مورد استفاده مردم مختلف جهان است که از آن جمله تقويم های دينی  استفاده قرار نمی

 پردازيم. دا به بررسی مختصر تقويم های قديمی و سپس به بررسی تقويم های دينی و مرسوم در جهان میاست. در اين مبحث ابت

خورد که همانطور که بيان شد هر  ميان تقويم های قديمی به جا مانده، تقويم هايی که ريشه ايرانی داشته اند بسيار به چشم می

جمله کشورهای چهار فصل است، ايرانيان قديم برای ايجاد تقويم از اين خاصيّت  کدام مبدأ خاصی داشته اند. به علّت اينکه ايران از

 نمودند. نيز استفاده می

 برخی از اين تقويم های قديمی از اين قرار است :

با ابتدای سلطنت است مصادف حضرت مسيح است  قبل از ميالدسال  321 أ اين تقويم کهمبد : تقویم رومی )اسکندری(

 .استبه اين نام مشهور  را وضع کردند بعضی چون علمای اسکندريه آن که به اعتقاد اسکندر رومی ايرانی و جانشينسلوکوس نيکات
 22ز آن جلوس يزدگرد در رو أو مبدبعد از ميالد حضرت مسيح به وجود آمده  632اين تقويم ايرانی در سال  : یزدگردی تقویم

 شد. روز حساب می 365که  استرومی  993سال  برابر با ،قمری 11 سال ربيع االول

روزه  30ماه  12روزه است که به  360 سال خورشيدی شامل يک که است ايرانی يک تقويم ( :آیینی مهر)میترایی  تقویم

)در تاريخ هجری  دی 1 يعنی شب يلدا از عدبسال  اين شروعاند.   است و هر کدام از اين روزها دارای اسم بوده  تقسيم شده

روز و  30ماهه. هر ماه دقيقا  7ماهه و يک فصل تابستان  5يک فصل زمستان  ،سال شامل دو فصل استهر  است وخورشيدی( 

روز  5ای در اين   های ويژه  و مراسم و جشن شده نمیسال محاسبه  ء روزهایروز اضافی جز 5 طبق اين تقويمشب است.  30

 . شده است میگزار بر
ی جمعی از علما با کمکو  خيام نيشابوریتوسط حکيم عمر  سلجوقی هجالل الدين ملکشا دستوراين تقويم به  تقویم جاللی :

ه نام تقويم جاللی معروف گرديد. مبدأ اين تاريخ جلوس ملکشاه بر تخت سلطنت بود که مطابق با سال ه بآن زمان ايجاد شد ک

 12گرفتند. همچنين اين تقويم دارای  روز و هر چهار سال يک روز کبيسه می 365سال را  .در اين تقويمهجری قمری است 471

 های ايرانی دقيق ترين تقويم روز اضافه بوده است که ابتدای آن در اعتدالِ بهاری سال است. اين تقويم يکی از 5روزه با  30ماه 

 بر پايه اين تقويم بنا شده اند.بوده و بسياری از تقويم های مرسوم امروزی نيز 

 

http://arq.ir/215
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 تقویم هجری شمسی )خورشیدی(

تقويم خورشيدی ايرانی يکی ديگر از تقويم هايی است که توسط ايرانيان ايجاد شده است. اين تقويم بر پايه تقويم جاللی و با مبدأ 

بر اساس چرخش زمين به دور  ميالدی( ساخته شده است که 622هجری يعنی هجرت حضرت محمّد از مکه به مدينه )در سال 

ماه تشکيل شده است.  12در قالب  48های کبيسه روز درسال  366های عادی و   روز در سال 365خورشيد است. اين تقويم از 

 ابتدای اين تقويم مانند تقويم جاللی در بهار است.

 7و هر هفته  هفته 4تقريباً  ماه ماه دارد و هر 3است و هر فصل  زمستان و پاييز تابستان، بهار، های  با نام فصل 4هر سال دارای 

 دارد. ( آدينه) جمعه و پنجشنبه چهارشنبه، شنبه،  سه دوشنبه، يکشنبه، شنبه، های  با نام روز
 تقويمهای اين   . طول ماهاست دی 1تا طلوع آفتاب  آذر 30 از غروب شب يلدا و بلندترين شب سال در تير 1 بلندترين روز سال در

های کبيسه  روزه است و تنها در سال 29 اسفندروزه است با اين تفاوت که ماه  30روزه و در نيمه دوم سال  31در نيمه اول سال 

 . روز خواهد داشت 30

 

 اطالعات کامل ماه های شمسی به اين ترتيب است :

 

 داد روزتع 
 نام

 فصل
 )فارسی افغانستان( 49فَلَکی فارسی ايران

 حَمَل فروردين 31 1

 ثور ارديبهشت 31 2 بهار

 جَوزا خرداد 31 3

 سرطان تير 31 4

 اسد مرداد 31 5 تابستان

 سُنبُله شهريور 31 6

 ميزان مهر 30 7

 عقرب آبان 30 8 پاييز

 قوس آذر 30 9

 جَدیْ دی 30 10

 دلو بهمن 30 11 مستانز

 حوت اسفند 29 - 30 12

                                                           
روز  1اعات اضافی به اندازه سال، جمع س 4روز و چند ساعت است که بعد از هر  365. هر سال دارای از خاک است از ريشه کبس به معنی پرکردن چاه بيسهکَ.  48
 شود. روزه می 366شود که در سال چهارم به تقويم اضافه شده و سال کبيسه  می

 گويند. فلک بُرج می بخشِ دوازده به هر يک از اين .  49

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 تقویم میالدی

باشد. اين تقويم امروزه در بيشتر کشورهای  تقويم ميالدی يک تقويم مسيحی بين المللی است که مبدأ آن ميالد حضرت مسيح می

ود طرح شد. اين تقويم دارای تغييراتی شود. اين تقويم ابتدا توسط آلويسيوس ليليوس که پزشکی از اهالی ناپال ب جهان استفاده می

سال يکبار حساب کند، اين تعديل در کبيسه گيری توسط پاپ گريگوری سيزدهم پذيرفته شد و از آن  4بود سال های کبيسه را هر 

ال های روز در س 366روز در سال های عادی و  365به بعد اين تقويم با نام تقويم گريگوری نيز شناخته شد. اين تقويم دارای 

 ماه جای گرفته اند. 12کبيسه است که در قالب 
 

 اطالعات کامل ماه های ميالدی به اين ترتيب است :

 

 تعداد روز 
 نام

 فارسی )از زبان فرانسوی( انگليسی

 ژانويه (Januaryجَنيوری ) 31 1

 فوريه (Februaryفِبريوری ) 28 - 29 2

 مارس (March)  مارچ 31 3

 آوريل (Aprilاِپريل ) 30 4

 مِی )مِه( (Mayمِی ) 31 5

 ژوئَن (June)جون  30 6

 جوالی )ژوئيه( (Julyجوالی ) 31 7

 اوت (Augustآگِست ) 31 8

 سپتامبر (Septemberسِپتِمبِر ) 30 9

 اکتبر (Octoberاُکتُبِر ) 31 10

 نوامبر (Novemberنووِمبر ) 30 11

 دِسامبر (Decemberديسِمبر ) 31 12
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 تقویم هجری قمری

 622اين تقويم بر اساس چرخش ماه است و مبدأ آن مانند تقويم شمسی هجرت حضرت محمّد از مکه به مدينه يعنی در سال 

شود.  ميالدی است. اين تقويم توسّط مسلمانان و در بسياری از کشورهای عربی به عنوان تقويم رسمی و تقويم مذهبی استفاده می

ها در   که ماه گرفت قمری قرار می تقويمنحوی در ه سال ب 3تقريباً هر  ماه داشت. ماهی به نام نَسیء که 13ابتدا  قمری در تقويم

های سال نزد   توبه مبنی بر اينکه تعداد ماه سوره 37و  36 اتهجری پس آمدن آي 10. اما در سال يک سال خورشيدی قرار گيرند

ماه نيز به عنوان ماه های حرام نام برده  4. همچنين در اين آيات قرآنی از از اين ماه منسوخ شدباشد، استفاده  خداوند دوازده ماه می

 شده است.

 

 فرمايند : خداوند در اين آيات می

لْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ ٱلدِّينُ ٱلِکَ ذَنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ لْأَرْضَ مِٱلسَّمَاوَاتِ وَٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتَابِ ٱللَّهِ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱإِنَّ عِدَّةَ "

 "لْمُتَّقِينَٱللَّهَ مَعَ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱلْمُشْرِکِينَ کَافَّةً کَمَا يُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَٱفِيهِنَّ أَنفُسَکُمْ وَقَاتِلُواْ 

ها و زمين را آفريد در کتاب او چنين بوده، از اين  همان روزی که آسمان ها نزد خدا دوازده ماه است، در درستی که عدد ماهه ب"

دوازده ماه چهار ماه حرام است، و اين است آن دين قويم، پس در آن چهار ماه به يکديگر ظلم مکنيد، و با همه مشرکين کارزار کنيد 

 "ان استهمانطور که ايشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانيد که خدا با پرهيزکار

 

للَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱلَّذِينَ کَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱلْکُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلنَّسِیءُ زِيَادَةٌ فِی ٱإِنَّمَا " 

 "افِرِينَلْکَٱلْقَوْمَ ٱا يَهْدِی للَّهُ لَٱسُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ

کنند و يکسال  ها را حرام می شوند، يکسال آن ماه وسيله آن گمراه میه ء گناهی است عالوه بر کفر، و کسانی که کافر شدند ب نسی"

که خدا حرام حالل کنند چيزی را  شود که( اين عمل باعث می)ی که خدا حرام کرده مطابق شود، پس يها را حالل، تا با عده ماه

 "کند کرده، )آری( اعمال بدشان در نظرشان جلوه کرده و خداوند مردمان کافر را هدايت نمی

 

هر ماه در اين تقويم بر اساس چرخش ماه در محور خودش است به اين تربيت که آغاز ماه بعد با پيش بينی مشاهده پذيری و يا 

 روزه باشد. 30يا  29تواند  ه در اين تقويم میشود، به اين ترتيب هر ما مشاهده هالل ماه آغاز می

شود و به اعتقاد برخی اين عمل در ماه ذيقعده و ذيحجه به  در ماه های حرام تقويم قمری به جز احکام قرآنی، ديه نيز دو برابر می

 منظور ايجاد امنيّت برای اشخاصی است که قصد رفتن به حج دارند. 

 

روز کمتر از سال شمسی است. به اين علت است که با همزمان بودن  10قمری، سال قمری حدود با توجه به تعداد روزهای تقويم 

 گذرد. سال از تقويم شمسی می 1395سال از تقويم قمری،  1438سرآغاز و مبدأ هر دو تقويم، حال با گذشت 
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 50اطالعات کامل ماه های قمری به اين ترتيب است :
 

 توضيح نام تعداد روز 

 ماه حرام رَّممُحَ 30 1

  صَفَر 29 - 30 2

  رَبيعُ االول 30 3

  رَبيعُ الثانی 29 - 30 4

  جَمادیُ االَوَل 30 5

  جَمادیُ الثانی 29 - 30 6

 ماه حرام رَجَب 30 7

  شَعبان 29 - 30 8

  رَمضان 30 9

  شَوّال 29 - 30 10

 ماه حرام ذيقعده )ذی القعده( 30 11

 ماه حرام )ذی الحجّه( ذيحجّه 29 - 30 12

 

 

 تقویم بدیع )بیانی(

تقويم بديع تقويمی است که در ديانت بابی و در آثار حضرت اعلی ذکر شده است. اين تقويم نيز متأثّر از تقويم های قديمی ايرانی 

 19روز در قالب  361رای مانند تقويم جاللی است که در ابتدای مبحث توضيح داده شده است. بنابر آثار حضرت اعلی اين تقويم دا

ميالدی است. با توجّه به اينکه اين تقويم  1844مِی سال  23روزه است که سرآغاز اين تقويم در روز بعثت حضرت اعلی  19ماهِ 

ن گيرند و در آثار حضرت اعلی درباره اي روزِ آخر سال قرار می 19درون تقويم شمسی جای دارد روزهای زائد در تقويم بيانی قبل از 

همانطور که در قسمت اول اين مبحث بيان شد در تقويم جاللی در اين روزهای اضافی، جشن  51روزهای اضافه صحبتی نشده است.

 گرفت. و پايکوبی انجام می

 

 

                                                           
 شعری از ابونصر فراهی از کتاب نِصاب الصبيان برای به خاطر سپردن اين ماه ها وجود دارد : . 50

 دو ربيع و دو جمادی ز پی يکديگر                برسد ماه صفر  ز محرّم چو گذشتی 

 پس به ذی القعده و ذی الحجه بکن نيک نظر        رجب از از پی، شعبان، رمضان و شوّال    

 شده است.داده ضيح اين روزهای اضافی را نيز در تقويم جای داده اند که در قسمت تقويم بهايی تو ،حضرت بهاءاهلل با تأييد تقويم بديع.  51
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 فرمايند : حضرت اعلی درباره تقويم بديع می

 هور،الشُّ نين وَرفان السِّعِ يانِی بَفِ"

لق فرموده کلّ سنين را به امر خود و از ظهور بيان قرار داده عدد هر سنينی را عدد کلّشئ و آن مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند عالم خ

را نوزده شهر قرار داده و هر شهر را نوزده روز فرموده تا آنکه کلّ از نقطه تحويل حَمَل تا منتهی اليه سير او که به حوت منتهی 

شهر اوّل را بهاء و آخر را عالء ناميده و وضع دين را بر اين عدد فرموده و هر گردد در نوزده مراتب حروف واحد سير نمايند و  می

يومی را بهار حکمی قرار داده که متلذّذين در اين جنّت به اعلی ما يمکن در امکان متلذّذ گردند و در سه شهر اوّل که اشهر تسبيح 

گردد که در آن رزق داده  حميد است خلق ارواح ممکنات میگردد و در چهار ماه بعد که اشهر ت است خلق نار افئده موجودات می

شوند و در شش ماه بعد که شهور توحيد است ميميراند خداوند موجودات را نه موت جسدی، بلکه موت از نفی و حيات در اثبات و  می

ن آن مرده و در حبّ او ثابت دهد خداوند عالم عزّ و جلّ اشخاصی را که از حبّ دو در شش ماه بعد که شهور تکبير است حيات می

مانده اند و سه شهر اول ناراهلل است و چهار شهر بعد هواء ازل است و شش شهر بعد ماء توحيد است که بر نفوس کلّشئ جاری 

ن عنصر گردد از هواء ازل که او ممدّ است از ناراهلل و در شش ماه بعد متعلّق به تراب است که آنچه ظاهر شده از عناصر ثالثه در آ می

 (5، واحد 3)حضرت باب، بيان فارسی ، باب  "مستقر گردد و ثمر اخذ شود ...

 

 فرمايند : همچنين در ادامه اين آيات می

... شهر اوّل شهر نقطه است و شهور حیّ در حول او طائف و مَثَل او در بين شهور مَثَل شمس است و ساير شهور مثل مرايايی "

شود الّا آن شهر و آن را خداوند شهر بهاء ناميده به معنی آنکه بهاء  ا مشرق شده و در آنها ديده نمیهستند که ضياء آن شهر در آنه

و هر يومی از آن را به يکی از حروف واحد نسبت داده و مَن يُظهِرُهُ اهلل کلّ شهور در آن شهر است و اون را مخصوص گردنيده به 

 )همان( "هست ...يوم اول که نوروز است يوم ال اله االّ اهلل 

 

 فرمايند : و نيز در ادامه می

ماند از آنچه از سماء  ... هر نفسی که موفق شود در يوم او و سيصد و شصت و يک مرتبه توحيد کند خدا را در آن سال محفوظ می"

لق است که کلّ مدلّ شد بر اين، عرفانِ آنکه در اين شهور که شأنی از شئون خ گردد و اهلل علی کلّ شئ حفيظ و ثمره تقدير نازل می

 )همان( "حروف واحد چگونه است دون آن از خلق حقّ که شئ در خود شيئيّت نبيند الّا به مظاهر امر حق ...

 

نام ماه های تقويم بديع مشخّص نشده است و اين قبيل موارد مانند احکام ديگر ديانت بابی به مَن يُظهِرُهُ اهلل  در آثار حضرت اعلی

 ءاهلل سپرده شده است.بهايعنی حضرت 

 

 تقویم بهایی

تقويم بهايی همان تقويمی است که حضرت اعلی در کتب بيان تنظيم فرمودند، امّا بسياری از مشخّصات اين تقويم بعد از ظهور 

روزه  19ه ما 19روز است که مانند تقويم بيانی دارای  365ديانت بهايی و توسّط حضرت بهاءاهلل تنظيم شد. تقويم بهايی دارای 

 نام گذاری شده است. "ايّام هاء"روز باقی مانده در سالهای کبيسه در ديانت بهايی  5روز باقی مانده در سال های عادی و  4است. 
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 همچنين نام ماه های تقويم بهايی نيز مشخّص شده است که از اين قرار است :

 

 نام تعداد روز 

 شهر البهاء 19 1

 شهر الجالل 19 2

 هر الجمالش 19 3

 شهر العظمة 19 4

 شهر النور 19 5

 شهر الرحمة 19 6

 شهر الکلمات 19 7

 شهر الکمال 19 8

 شهر االسماء 19 9

 شهر العزة 19 10

 شهر المشيّة 19 11

 شهر العلم 19 12

 شهر القدرة 19 13

 شهر القول 19 14

 شهر المسائل 19 15

 شهر الشرف 19 16

 شهر السلطان 19 17

 شهر الملک 19 18

- 5 - 4  ايّام هاء 

 شهر العالء 19 19

 

 

روز به عنوان ايّام محرّمه وجود دارد که شخص مؤمن در اين روزها نبايد به اشتغال به کسب و کار بپردازد. اين  9در هر سال بهايی 

ه در آثار بهايی بسيار درباره اين ايّام و حرمت ايّام که به ايّام تسعه نيز معروف اند سالروز وقايعی تاريخی در ديانت بهايی است ک

 اشتغال به کسب و کار در اين ايّام صحبت شده است.
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 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره اين ايّام می

ی شغله ه روز اشتغال بنُ ،هدر ايّام سن ،گردد می ای ثابت بر پيمان نامه شما رسيد از کثرت مشاغل جواب مختصر مرقوم ،هواللّه"

هفتادم نوروز و يوم  يوم ،سه روز عيد رضوان ،آن يوم اوّل و ثانی محرّمه الهيّه و بعضی قياس ب بعضی نصوص ،الحقيقه جائز نه فی

و  کسب و تجارت و صناعت و زراعت جائز نهه ه روز اشتغال باالولی ... اين نُ نيروز و يوم بيست و هشتم شعبان و يوم پنجم جمادی

اشراق خاوری، عبدالحميد، ايّام ) "االبهی ع ع اءالبه يات مناصب و وظائف يعنی اجرای خدمت حکومت و عليکهمچنين اجرای مقتض

 (10تسعه، صفحه 

 

 بدين ترتيب ايّام محرّمه بهايی به قرار زير است :

 
 روز در تقويم بهايی روز در تقويم شمسی مناسبت 

 شهر البهاء 1 فروردين 1 52 "يوم اهلل" عيد نوروز و عيد صيام، 1

 شهر الجالل 13 ارديبهشت 1 اظهار امر علنی حضرت بهاءاهلل -اولين روز از عيد رضوان  2

 شهر الجمال 2 ارديبهشت 9 نهمين روز عيد رضوان 3

 شهر الجمال 5 ارديبهشت 12 دوازدهمين روز عيد رضوان 4

 شهر العظمة 7 خرداد 3 بعثت حضرت اعلی 5

 شهر العظمة 13 خرداد 8 صعود حضرت بهاءاهلل 6

 شهرالرحمة 17 تير 19 شهادت حضرت اعلی 7

 والدت حضرت اعلی 8
اين دو تاريخ به علّت اينکه نبايد از هم 

جداشوند به تاريخ اوّلين و دومين روز از 

هشتمين ماه قمری بعد از نوروز برگزار 

 شود. می
 والدت حضرت بهاءاهلل 9

 

 ایی چنین است :تفاصیل و توضیح ایّام محرّمه به

 

 فرمايند : می( 110)بند حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس  -1

 ليا وَالعُ هِفاتِصِ سنی وَالحُ هِسمآئِاَبِ مکانِی االِن فِلی مَعَ حمنُالرَّ لّیَجَتَ يهافِ يّامُاَ لُوَّا االَمَّاَ مينِعظَاالَ ينِيدَالعِ لیَعياد اِاالَ تِهَنتَاْ دِقَ"

 ومينِيَی فِخرين اآل وَ ضينَرَاالَ وَ مواتِی السَّن فِمَ رَشِحُ وَ مواتُاالَ تِقامَ هِذی بِالَّ سمِاالِ هذاَبِ النّاسَ رَشَّن بَثنا مَعَبِ يهِفِ ومُيَ رُخَآلا

 "ليمٍعَ رٍمِآن دُن لَمِ مرُاالَ یَضِقُ کَذلِکَ

                                                           
 مفصّالً توضيح شده است. "نوروز"در قسمت مربوط به .  52
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ال قدم و اسم جمايّامی است که در آن تجلّی کرد  ين عيد اعظمی به دو عيد اعظم. اوليبها ديانتهمانا منتهی شده است اعياد در )

عيد اعظم ديگر بعد ( يعنی دوازده روز ايّام رضوان) دنيا هستند به اسماء حسنی و صفات عليای خود اعظم بر تمام مردمی که در اين

ه بشارت داد مردم را به اين اسم ک ايّام رضوان عيد بعثت حضرت اعلی است. روزی که در آن روز ما مبعوث کرديم کسی را از

ی يدو عيد ديگر هم در امر بها .محشور شدند جميع مردمی که در آسمان و زمين بودند اعظمی که به واسطه او مرده ها زنده شدند و

م محرّم دوّ تولّد حضرت اعلی و جمال اقدس ابهی است. تولّد جمال اقدس ابهی درکه محرّم  و دوم اوّلدر  هست، در دو روز يعنی

 سال بعد هجری قمری اتفاق افتاد. بنابراين روز تولّد حضرت اعلی دو 1235در اوّل محرّم  هجری قمری و تولّد حضرت اعلی 1233

 (کننده و دانا است ی که امريلّد جمال قدم است. اينطور جاری شده است امر از طرف خدا از تو
 

فرمايند. اولين عيد از عيدين اعظمين عيد رضوان  عيد عمده در سال اشاره می حضرت بهاءاللّه در اين آيه مبارکه به عظمت چهار"

توقّف هيکل  ميالدی طیّ دوازده روز 1863های آوريل و مه سنه  حضرت بهاءاللّه است که در ماه است. اين عيد جشن اظهار امر

سلطان اعياد ملقّب فرموده اند. دومين عيد از عيدين اين عيد را  اقدس در باغ رضوان در مدينه بغداد تحقّق يافت. حضرت بهاء اللّه

نهم و دوازدهم عيد رضوان از  در شيراز واقع شد. روزهای اول، 1844حضرت نقطه اولی است که در ماه مه سنه  اعظمين يوم بعثت

از اعياد والدت حضرت دو عيد ديگر عبارتند  يوم بعثت حضرت اعلی نيز از ايّام محرّمه است.. ايّام محرّمه امری محسوب است

دوم ماه  اسالمی که قمری است اين دو يوم متوالی يکديگرند. يوم مولود حضرت بهاءاللّه روز بهاءاللّه و حضرت ربّ اعلی. در تقويم

هجری قمری  1235حضرت اعلی اول ماه محرّم سنه  ميالدی( است و يوم ميالد 1817نوامبر  12هجری قمری ) 1233محرّم سنه 

يوم يک يوم  فرمايند : اين دو مناسبت اين دو يوم والدت به عيدين معروفند. حضرت بهاءاللّه می ميالدی(. به اين 1819ر اکتب 20)

اگر اين اعياد با ايّام صيام مقارن گردد، حکم روزه در آن دو روز  فرمايند که . و نيز می(2)سؤال و جواب ، فقره  محسوب شده عنداللّه

تعيين اين مطلب بر بيت  (. نظر به اينکه اساس تقويم بهائی بر تقويم شمسی استوار است،36اب ، فقره و جو مرتفع است )سؤال

)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب  "اين دو عيد مولود بايد طبق تقويم شمسی برگزار شود يا قمری العدل اعظم است که آيا

 (138اقدس، قسمت 
 

اول و تاسع و دوازدهم  ر بيان است. يومشهُماه دوم از اَ 13عصر  ،اول عيد"فرمايند :  اعظم رضوان می حضرت بهاءاهلل درباره عيد -2

 (1)رساله سؤال و جواب، قسمت  "ه امور حرام استعيد اشتغال ب

 

ن دو ر است و اياول مولود مبشّ مولود اقدس ابهی اوّل فجر يوم دوم محرّم است و يوم"فرمايند :  همچنين درباره عيد مولود می -3

 (2)رساله سؤال و جواب، قسمت " يک يوم محسوب شده عند اللّه

 

برگزاری دو يوم والدت حضرت اعلی و حضرت  ، تقويم جديدی را برایميالدی 2014ژوئيه  10مورخه  پيامدر  اعظمبيت العدل  -4

 فرمايند : در ابتدای اين پيام می .فرمودنداعالم  بهاءاهلل

بهايی و اختتام واحد نهم اوّلين کلّ شئِ تقويم بديع  171( پايان سال 2015مارس  20) 1393اسفند ماه  29 غروب آفتاب روز"

نماييم تا از آن روز فيروز به بعد به روش يکسانی از تقويم بديع  خواهد بود. از پيروان حضرت بهاءاهلل در شرق و غرب عالم دعوت می

باشد به مرور زمان  طبق اصلی که باعث تنظيم و تعديلِ بسط و اجرای تدريجی تعاليم الهی می استفاده نمايند. جزئيات تقويم بديع بر
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تعيين شده است. طرح کلّی اين تقويم، اعصار و ادوار، ماه ها و روزهای آن از قلم حضرت ربّ اعلی نازل شد و بعداً توضيحات و 

در پاسخ به سؤاالت احبّا در مورد تقويم، هم حضرت عبدالبهاء و هم  منضمّاتی اساسی از يراعه حضرت بهاءاهلل عزّ صدور يافت ...

حضرت ولی امراهلل اين مطالب را به بيت العدل اعظم ارجاع فرمودند. برای استفاده يک نواخت از تقويم بهايی، سه نکته از ويژگی 

ودن اعياد ميالدِ دو ظهور در تقويم شمسی و های بسيار آن نياز به توضيح دارد : روش تعيين روز نوروز، رعايت خصوصيّت قمری ب

هر روز که شمس تحويل به حمل شود "فرمايند  تثبيت تاريخ ايّام متبرکه در تقويم بديع. حضرت بهاءاهلل در رساله سؤال و جواب می

بود. تصميم اين جمع بر . امّا جزئيات اين قضيّه تا به حال تعيين نشده "همان يوم عيد است اگر چه يک دقيقه به غروب مانده باشد

آغاز اعتدال بهاری در نيمکره شمالی، بر حسب محاسبات نجومی از منابع  تعيين لحظه آنست که طهران زادگاه جمال ابهی نقطه

به . دو عيد ميالد يعنی تولّد حضرت بهاءاهلل و تولّد حضرت رب اعلی تا موثّق، و بالتّبع تعيين روز نوروز برای عالم بهايی خواهد بود

حال هميشه در شرق در روزهای اول و دوم ماه محرم مطابق تقويم هجری قمری برگزار شده است. حضرت بهاءاهلل تصريح 

. در عين حال در مکتوبی به زبان انگليسی از طرف حضرت ولی امراهلل ذکر "اين دو، يک يوم محسوب شده عنداهلل"فرمايند که  می

ايّام متبرکه طبق تقويم شمسی رعايت خواهد شد و تمهيدات الزم برای برگزاری عمومیِ  هدر آينده بدون ترديد هم"شده است که 

اين مسئله که چگونه خصوصيّت قمری بودن اين دو يوم مبارک در متن تقويم شمسی . "دو عيد سعيد ميالد فراهم خواهد گرديد

اوّلین و پس بر طبق تصمیم این جمع، در این دو عید مبارک از این حفظ خواهد شد تا کنون بدون پاسخ مانده بود. 

بر اساس جداول نجومی که از پیش با در نظر گرفتن طهران به  دومین روزِ هشتمین ماه قمری پس از نوروز

، برگزار خواهد گرديد. در نتيجه ايّام برگزاری دو عيد ميالد سال به سال تغيير خواهد کرد و دو روز مبدأ تهیّه شده عنوان نقطه

 "اکتبر تا نيمه نوامبر در تاريخ ميالدی خواهد بود در شهرالمشيّة، شهرالعلم و يا شهرالقدرة در تاريخ بهايی و بين نيمه متوالی
 

هاء روز اول البَ هرِن شَهاء مِالبَ ومُبا اين ترتيب يَ. ماه سال و اولين روز هر ماه استنام اولين  "بهاء"ی اسم اعظم يدر تقويم بها -5

يد حضرت بهاءاللّه نيز رسيده طبق اين آيه مبارکه به تأي حضرت اعلی آن را عيد مقرّر فرموده و يعنی نوروز است که یيسال نو بها

شهادت حضرت اعلی نيز در زمان  عالوه بر هفت يومی که در کتاب مستطاب اقدس از ايّام محرّمه محسوب شده است، يوم. است

 محرّمه بود. بر اين قياس حضرت عبدالبهاء صعود جمال اقدس ابهی را نيز به ايّام ايّام حيات عنصری حضرت بهاءاللّه در عداد يکی از

. دو روز ديگر نيز که از ايّام متبرّکه محسوب گردد می محرّمه اضافه فرمودند و به اين ترتيب تعداد ايّام متبرّکه جمعاً به نُه روز بالغ

)توضيحات کتاب اقدس مندرج در . وم جلوس مرکز ميثاق و يوم صعود آن حضرت استممنوع نيست عبارت از ي ولی در آن اشتغال به کار

 (139انتهای کتاب اقدس، قسمت 

 

 :در تقویم بهایی ایام هاء 

 فرمايند : ( می16حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند 

 وَ ةِنَالسّ دودِحُت بِدَدَّحَذا ما تَيّام. لِاالَ وَ يالیِاللَّ ينَبَ ءِآاله رَظاهِلناها مَعَجَنّا اِ يامِهر الصِّشَ بلَقَ هورِالشُّ نِعَ ةَدَائِالزّ يّامَلوا االَعَاجْ وَ... "

م هُبَّرَ نَّدُجِّمَيُ وَ نَّحُبِّسَيُ وَ نَّرُبِّکَيُ وَ نَّلُلِّهَيُ وَ ينَساکِالمَ وَ ءَآرقَالفُ مَّربی ثُی القُوِذَ م وَهُسَنفُيها اَموا فِطعَن يَاَ ءِآهالبَ هلِاَغی لِنبَيَ هورِالشُّ

 "... ساطِنبِاالِ وَ حِرَلفَابِ
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قبل از شهر صيام، يعنی بعد  ی است، آنها راييعنی فرق ميان سال معمولی و سال بها زائد بر سال معمولی است آن چند روزی را که)

قرار داديم. چون  "هاء"ما اينها را مظاهر  ،دشو روز می جگاهی پن مچون اين ايّا قرار بدهيد 19و پيش از شروع ماه  18از خاتمه ماه 

العاده در اصطالح امر حساب  طور فوقه های سال، اينها ب هستند و نه جزو ماه اينها مظاهر هاء هستند و مستقلند و نه جزو ايّام ماه

 پس به ياد فقرا و مساکين باشيد. درو س انيدربخو الزم است بر اهل بهاء اينکه اوّل خودتان بخوريد، بعد هم به  اقوامتان...  شوند می

 (فرح و سرور جا بياوريد، تمجيد خدا بکنيد با کماله يح و تهليل و تکبير الهی را بباين ايّام تس

 

تقويم بديع شامل نوزده ماه نوزده روزه است . دقيقه است 50 ساعت و تقريباً 5روز و  365اساس تقويم بديع سال شمسی است که "

اولی موقع  ايّام هاء است. حضرت نقطه گردد، های کبيسه پنج روز می باقی مانده که در سال شود. چهار روز ز میرو 361که جمعاً 

کتاب مستطاب اقدس آن ايّام زائده را بالفاصله قبل از شهرالعالء که  . حضرت بهاءاللّه دريم صريحاً معيّن نفرمودندايّام هاء را در تقو

باشد.  می "هاء"حرف  ايّام زائده در تقويم که به ايّام هاء معروف است امتيازش در اين است که مظاهر.. . اند شهر صيام استقرار داده

مبيّن معانی  "هاء"ايّام زائده مطابق است. در آثار مبارکه حرف  به حساب ابجد پنج است که با حدّ اعالی "هاء"ارزش عددی حرف 

اند که ايّام هاء را با  جمال اقدس ابهی به پيروان خود امر فرموده...  باشد الهيّه می رمزی از هويّت است و از جمله روحانی متعدّدی

ی ايّام هاء مخصوص مهمان نواز فرمايند که برگزاری ضيافات و انفاق به فقرا اختصاص دهند. حضرت ولیّ امراللّه می وجد و سرور به

 (29تا  26در انتهای کتاب اقدس، قسمت های  )توضيحات کتاب اقدس مندرج "باشد و اعطاء هدايا و غيره می

 

اسفند، سال قبل از غروب خورشيد تحويل شود همان  30اين مسئله شايان توضيح است که در سال های کبيسه شمسی اگر در روز 

 4آن سال ايّام هاء شود و در  شهرالعالء و آخرين روز ماه صيام در تقويم بديع می 19اسفند  29روز اوّل شهرالبهاء است. بدين ترتيب 

شود برای منطبق شدن اين دو تقويم در سال  روز زودتر جديد می 1روز است. به علّت اينکه در سال های کبيسه شمسی تقويم بديع 

 باشد. روزه می 19رسد و ماه صيّام در هر سال بدون استثناء  روز می 5بعد تعداد ايّام هاء به 

 

 حرمت اشتغال به کار

 فرمايند : درباره حرمت اشتغال به کار در ايّام محرّمه بهايی می حضرت ولی امراهلل

 (11اشراق خاوری، عبدالحميد، ايّام تسعه، صفحه ) "امور در ليل و نهار هر دو از محرّمات حتميّه استه اشتغال ب ..."

 

 فرمايند : همچنين می
ال نموده بوديد ؤاحبّا است سه مزبوره منحصر ب که مشاغل ها و صاحبان اين قبيل مشاغل در نقاطی ابها و قصّ ازدر خصوص خبّ"

وجه من الوجوه جائز  هيچه ب فرمودند بنويس کسر حدود ،متبرّکه از برای آنان هست يا نه هايّام محرّم قسمت استثنائی در که در اين
خواهد  ت و جسارت دشمنان امراللّهموارد علّت ازدياد جرئ سستی و تهاون در اين، نه و استثنائی مقبول و محبوب نبوده و نيست

  (11اشراق خاوری، عبدالحميد، ايّام تسعه، صفحه ) "گشت
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 تقّیه و کِتمان عقیده
 

در لغت به معنای پرهيز کردن، اجتناب کردن و پنهان کردن عقيده برای حفظ جان است. به طور معمول  "تَقيَّه"تقيّه با تلفظ فارسی 

گويند. اين امر در برخی از اديان  میکردن به اعتقادات ديگران به منظور محافظت از خود را تقيّه  انکار کردن عقيده قلبی و اعتراف

 .شود میالهی مجاز، در برخی ضروری و در ديانت بهايی امری حرام شمرده 

تفاده شده باشد. تقيّه در اديان قبل از اسالم اصطالح تقيّه به کار برده نشده است و ممکن است از اصطالح ديگری برای اين امر اس

گرفته  میدر زمان ديانت اسالم امری ضروری مطرح شده ولی اين بدين معنا نيست که اين امر تنها در زمان ديانت اسالم انجام 

بلکه به دليل اينکه در اديان ديگر در اين باره حکمی نازل نشده، مؤمنين آن اديان برای حفظ جان خود در برابر معرضين عقيده خود 

ند. در واقع تقيّه حکمی نيست که در ديانت اسالم وضع شده باشد. ميان مسلمانان شيعه و اهل سنّت درباره امر تقيّه کرد میرا پنهان 

با اختالف نظر وجود دارد به شکلی که پيروان اهل سنّت تقيّه را به عنوان پنهان کردن عقيده قلبی قبول ندارند و به همين علت 

 .دارند شيعيان اختالف نظر

 

 دیانت اسالم

شمارد. حق  میهمانطور که بيان شد آياتی در کتاب قرآن وجود دارد که به امر تقيّه اشاره دارد و آن را امری ضروری برای مسلمانان 

 : فرمايد می( 28آل عمران، آيه  در قرآن )سوره

للَّهُ ايُحَذِّرُکُمُ  للَّهِ فِی شَیْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَٱلِکَ فَلَيْسَ مِنَ مُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلْفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْکَاالْمُؤْمِنُونَ الَّا يَتَّخِذِ "

 "لْمَصِيرُٱللَّهِ ٱإِلَى  نَفْسَهُ وَ

کند هيچگونه ارتباطی با خداوند مسلمانان نبايد کفار را در برابر مسلمانها يار و سرپرست خود قرار دهند و هرکس چنين کاری )

 (سوی او استه دارد و بازگشت همه ب ها بترسيد و تقيه کنيد و خداوند شما را از مجازات خودش برحذر می ندارد، مگر اينکه از آن

 
 : فرمايند می( 106در آيه ديگر )سوره نحل، آيه 

 "لْإِيمَانِبِاقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  وَ للَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَمَن کَفَرَ بِا"

هرکس بعد از ايمانش به خدا کافر شود، گرفتار غضبی از جانب خدا و عذاب عظيمی خواهد شد مگر کسی او را مجبور به اظهار کفر )

 (کند در حاليکه دلش آرام به ايمان است

 

لْکُفْرِ صَدْراً وَلَـکِن مَّن شَرَحَ بِا لْإِيمَانِبِادِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ مَن کَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْ" برخی مفسّران شأن نزول آيه مذکور

نتوانست  "ياسر بن ارعمّ" بدين گونه که وقتی. کنند میبيان  "ياسر بن ارعمّ" را در مورد "للَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌٱفَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ 

 تحته در و مادرش ياسر و سميّکردند. در حالی که پن او را آزاد يمشرک تا اظهار کفر کردطاقت بياورد،  مشرکين  مقابل شکنجه
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. اين آيه ممن زير شکنجه اظهار کفر نمود و گفترسيد  حضرت محمّدار خدمت . عمّدن به شهادت رسيده بودنيهای مشرک  شکنجه

ه خدا و رسولش کافر شود گرفتار غضبی از جانب خدا و عذاب عظيمی خواهد شد مگر کسی او را نازل شد که هرکس بعد از ايمان ب

 .مجبور به اظهار کفر کند در حاليکه دلش آرام به ايمان است

 

 دیانت بابی

ه صورتی که برخی است. تقيّه در آيين بابی نه امر شده و نه نهی شده است ب نازل نشدهدرباره امر تقيّه حکمی آثار ديانت بابی، در 

مؤمنين بيان در زمان خود ايمان خود را برای حفظ جان خود کتمان کردند و برخی ديگر با استقامت ايمان خود را اعالن نموده و 

 هيچگاه کتمان ننموده اند.

 

باب از  "وبه نامهت"در ابتدا بهتر است که به توبه نامه مجعول منسوب به حضرت اعلی پرداخته شود که بسياری آن را به عنوان 

ادعای رسالت خويش گرفته اند. برگه ای که بدون مُهر و امضای آن حضرت است و به فرموده حضرت ولی عزيز امراهلل اين گونه 

انگليسی منتشر شد که خود او نيز در  "ادوارد براون"اوراق و اسناد بی مُهر و امضا از درجه اعتبار ساقط است. اين ورقه ابتدا توسط 

 انتساب آن به حضرت اعلی ترديد نموده است چرا که در مقدمه اين موضوع نوشته است :صحت 

به هيچ وجه معلوم نيست که اين ورقه خطاب به چه کسی است و نيز معلوم نيست که آيا اين ورقه همان است که در جمله های "

)نوشته  "...سند پا به مُهر سپرد يا آنکه ورقه ديگری است گويد توبه کرد و  میاواخر نامه وليعهد به محمّد شاه بدان اشاره شده که 

 (79، صفحه ، اشراق خاوری، عبدالحميد، قاموس مختصر ايقان، تلخيص حميد واعظیفوق منسوب به ادوارد براون در قاموس کتاب ايقان
 

 گردد : میيکی از موارد ديگر مسئله مالقات آن حضرت با مال محمّد ممقانی است که به اختصار بيان 

هنگامی که باب وارد مجلس شد صاحب خانه  ...آنگاه او را به خانه مرحوم مال محمد ممقانی مجتهد و رئيس علمای شيخيه بدند "

مقدم او را گرامی داشت او را در صدر مجلس، پهلوی خودش نشانيده مبادرت به سخن فرموده به باب چنين گفت آيا اين کتاب و 

را به دست خودم نوشته ام. صاحب خانه )مال محمد  آنها؟ باب گفت آری اين ها کتب من است و من  باشد مینوشته ها از تو 

اقرار و اعتراف داری ؟ باب گفت آری، من به صحت اين ها اعتراف دارم.  باشد میممقانی( پرسيد به صحتِ آنچه در اين کتاب ها 

گفتی من مهدی مُنتَظَر قائم از اهل بيت محمّد هستم. باب گفت  میدت باشی ؟ خو میصاحب خانه پرسيد آيا تو بر عقيده خود باقی 

)از ترجمه فارسی مفتاح  "آری. حجت االسالم گفت اکنون کُشتن تو واجب گرديد و خونت به هَدَر رفت. چنين گفت و از جا برخاست

 نيز موجود است( 84، صفحه 1جلد  ، اشراق خاوری، عبدالحميد،در قاموس ايقان  - 157باب االبواب، صفحه 

 

. حضرت نمودند میهمانطور که بيان شد برخی مؤمنين بابی برای حفظ دين و جان خود در بعضی موارد ايمان خود را کتمان 

 : فرمايند میعبدالبهاء درباره اين موضوع در ديانت بابی 

و جميع احبّاء ترک شرب دخان نمودند  ن()منظور شرب دخا حضرت اعلی روحی له الفداء در بدايتِ امر به صراحت منع فرمودند"

ذا احبّاء هآمد. ل میشد بلکه در معرض قتل  مینمود مورد اذيّت و جفا  میهر نفس که از شرب دخان امتناع  ولی چون زمان تقيّه بود

 (327، صفحه 1)مکاتيب عبدالبهاء، جلد  "به جهت تقيه به شرب دخان پرداختند
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 "ملّا محمّد علی زنوزی"حتی در شرايط بسيار سخت و طاقت فرسا ايمان خود را کتمان نکرد  از جمله مؤمنين بيان که هيچگاه

 گردد : میبود. در اينجا قسمتی از شرح استقامت آن مؤمن حقيقی و عدم کتمان عقيده او به اختصار بيان  "انيس"ملقّب به 

ز همراهی باب منصرف کند امر کرد تا زن او را با دخترک شش سيّد علی زنوزی برای آنکه ملّا محمّد علی پسرِ زنِ خود را ا ..."

خود را ديد دست به شيون زد و با کلماتی جانسوز خواست در  )شوهر( ساله ای که داشت آوردند. زوجه بيچاره تا محمّد علی شوی

دخترت می بی شوهری من و يتي کنی ؟ آيا به میاراده چون سنگ او تأثير کند و گفت شوهر عزيزم آيا به خواری و ذلّت من رحم ن

اگر به من رحم نمی کنی به اين طفل کوچک و  ...نمايی ؟ عزيزم دستم به دامان تو توبه کن تا زندگی ما به هم نخورد  میترحّم ن

يمِزَه وبابا اُ"بی گناه بی نوا رحم کن. زن اين بگفت و طفل را به سوی او فرستاد. دخترک دامن پدر گرفت و به ترکی به پدر گفت 

محمّد علی سپس خم شد و صورت دختر خود را بوسيد  ...يعنی بابا بيا برويم خانه. منظره سخت و وحشتناک و جانسوز بود  "کيداق

امّا اين همه ذرّه ای در ملّا  ...و گفت دختر عزيزم برو به خانه و من اکنون خواهم آمد. تمام مردم از اين استقامت در شگفت ماندند 

سپس در يوم شهادت، زن و خواهرش فرزند دو ساله اش ...  مؤثر نشد. بلکه اصراری داشت که وی را قبل از باب بکشندمحمّد علی 

بريان همی ناليده، گفت  ه بوسه زد و با ديده گريان و قلبرا به سربازخانه برده گرد وی انجمن شدند و خواهر چند بار به پايش افتاد

ين اسالم رواست و خويش را از ورطه هالک نجات يدهم تقيّه کن که در آ میر آخرالزّمان سوگند ای برادر تو را به قرآن و پيغمب

 بخش و بر زن و فرزند و مادر و خواهر و برادرت ببخشا و او جواب چنين گفت که ای خواهر،

 گر تيغ بارد در کوی آن شاه                               گردن نهاديم الحکم هلل

  "کن و جزع و فزع منمای را پيشه يرسم و تو صبر و شکيبا میا در اين آرزو بودم. شکر کن خدا را که اکنون به مقصود و من سال ه

 (562حضرت باب، صفحه ، محمدحسينی، نصرت اهلل)

 

 دیانت بهایی

خارج شدن از ايمان است. آثار در احکام ديانت بهايی تقيّه کردن امری حرام است و انجام اين عمل به معنی تَبَرّی کردن از دين و 

مبارکه درباره اين موضوع بسيار است و در تمامی الواح مذکور صراحتاً به نهی از کتمان عقيده اشاره شده است. در اين مبحث آثار 

 .شود میمبارکه به قدر کفايت ذکر 

 

 : فرمايند میحضرت ولی محبوب امراهلل در يکی از توقيعات مبارکه درباره اين عمل 

را  البتّه کتمان ننمايند و به تظاهر و تصنّع متشبّث نشوند. عقيده خويش اگر چنانچه مجبور و مکلّف بر تعيين و قيد مذهب گردند"

عموم ه خائف و نگران نشوند. البتّه ب ،فی الضّمير و ابراز ما ج بيان حقيقتيدر کمال جرأت و وضوح اظهار نمايند و از عواقب و نتا

حفظ مصالح امريّه و صيانت رفعت و منزلت  وصيه نمايند تا از صراط مستقيم حقيقت و رشاد منحرف نگردند و برت ياران تأکيد و

علّت توهين و تحقير دين اللّه  مفتخر گردند. مداهنه و مسامحه در اين موارد مُخِلّ در نظام امراللّه و و اللّه موفّق  امراللّه و اعزاز کلمة

 (201)منتخبات توقيعات مبارکه، صفحه  "... آينده نمايد عه عظيمه درگردد و توليد مشاکل متنوّ
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 : فرمايند میهمچنين در توقيع ديگر دليل حرمت کتمان عقيده در آيين بهايی را چنين بيان 

 و هراسان ميدان خدمت گذارند. مضطربه پرده خفا برون آيند و قدم ب از پس ،عقيده کتمان ننمايند و از تقيّه اجتناب بنمايند"

کنند و در سبيل اين مبدأ جليل و امر قويم از هر منصب و  جانفشانی قيام نمايند. هر امری را فدای اين مقصد اصلیه نباشند و ب

 ،حکمت و تقيّه در گذشته ايّام امريّه فرمايند. چشم پوشند و مصالح شخصيّه و مالحظات نفسيّه را فدای مصالح عموميّه مقامی

اين ايّام چون  ولی در، مظلومان آن سامان بود و يگانه وسيله حفظ و حراست آئين حضرت يزدان اظت و حمايتصون و حف 53کافل

کامالً  انداخته اند و معتقدات اساسيّه اهل بها را خفا را از وجه حقايق امريّه بر اعدای امر الهی و دشمنان آئين آسمانی بُرْقَع ستر و

اين سبب نبأ عظيم را در اقطار و اکناف عالَم ه پرداخته اند و ب بات استقالل شرع حضرت بهاءاللّهاثه مکشوف و مشتهر ساخته اند و ب

در انظار اهل فراست بی مورد و مضرّ. مخالفين و  تقيّه و کتمان عقيده علّت توهين و تحقير است و مشهور نموده اند، و معروف

الْقِيَامِ  اَسْتَحْلِفُکُمْ يَا اَحِبَّاءَاللّهِ بِبَذْلِ الْجَهْدِ الْجَهْدِ وَ تأثيرات سستی عقيده شمرند حمل بر جُبن و خوف نمايند و از معاندين اين رويّه را

هِدَايَتِهِ  اللّهُ رَايَاتِ نَصْرِهِ وَ مَصَابِيْحَ الْقَوِيْمِ . جَعَلَکُمُ بِهَذَا الْحَبْلِ الْمَتِيْنِ وَالسُّلُوْکِ فِی هَذَا الْمَنْهَجِ عَلَی هَذَا الْاَمْرِالْاَوْعَرِالْخَطِيْرِ وَ التَّمَسُّکِ

 (388صفحه رياض، گلزار تعاليم بهايی، ،قديمی) "وَ مَشَاعِلَ حُبِّهِ وَ مَطَالِعَ اقْتِدَارِهِ فِی بِلَادِهِ

 

 : فرمايند میحضرت ولی امراهلل در بيانی درباره پاسخ به پرسش درباره عقيده در امورات اداری 

امور اداری کما فی السّابق از مقرّرات  و در وجه من الوجوه خود را تابع اديان سابقه و شرايع منسوخه معرّفی ننمايندهيچ ه ب"

 (386، صفحه 4امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "نگردند و تجاوز ننمايند ی منحرفيحکومت و اوامر دولت سر مو

 

 : فرمايند میو نيز در اين باره 

 مستخدمين ترتيب داده شده فرمودند بنويس مقصد اصلی عدم ثبت کلمه ون مذهبی که در دفاتر مخصوص برایراجع به ست"

رياض، ،قديمی) "بر انحراف نه و مخالف صداقت نبوده و نيست اسالم و زردشتی و غيره است. سفيد گذاشتن و يا خط کشيدن دليل

 (390صفحه گلزار تعاليم بهايی، 

 

 : فرمايند میايی که عقيده خود را کتمان کند همچنين درباره شخص به

جامعه  حقّ انتخاب در و نصيحت اُمنای محفل روحانی، نتيجه اش در اين ايّام محروميّت از کتمان عقيده با وجود تحذير و تأکيد..."

اعظم  اُمنای بيت عدله جع بی راياداری است نه روحانی. قرار قطعی و حُکم نها، و از عضويّت محافل روحانيّه است ولی اين انفصال

 (391صفحه رياض، گلزار تعاليم بهايی، ،قديمی) "است 

 

 : فرمايند می توقيعی ديگرو در 

جواب فرمودند کتمان عقيده حتّی در . ی غير موجود معروض داشته بوديديکه بها سؤال ثالث در خصوص کتمان عقيده در نقاطی"

  (459گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "تمورد مذموم و مخالف مبادی اين امر اس اين

                                                           
 ضمانت کننده . 53
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 تکبیر
 

خدا است. در اديان الهی تکبير به واژه های گوناگونی  کردن به بزرگی ياد و تکبير در لغت به معنای بزرگ شمردن، بزرگ داشتن

 آن را به کار ببرد.و هر فرد هنگام عبادت و نماز و يا به اقتضای احکام هر دين بايد  شود میاطالق 

 

 دیانت اسالم

فاده شده، چنانچه و در متن قرآن کريم تنها يک بار از کلمه تکبير است شود میگفته  "اهللُ اَکبَر"تکبير، به گفتن  ،در ديانت اسالم

 : فرمايند می( 111آيه اسراء  )سوره

 "لذُّلَّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِيراًلَمْ يَکُن لَّهُ وَلِیٌّ مِّنَ الْمُلْکِ وَن لَّهُ شَرِيکٌ فِی اوَلَم يَکُ لَّذِی لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداًٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ ا"

لک شريک ندارد، و وی را دوست و سرپرستی برای رفع مذلت نيست وی ی است که فرزندی نگرفته و در مُيبگو ستايش خاص خدا)

 (تکبير گفتنی کامل ،گویبرا تکبير 

 

 دیانت بابی

بايست در  میو امثال آن تغيير يافت، و هر فرد  "اهللُ اَبهی"، "اهللُ اَکبَر"، "اهللُ اَنوَر"، "اهللُ اَظهَر"، "اهللُ اَعظَم"بابی تکبير به  در دين

 : فرمايند می هر روز نود و پنج مرتبه تکبير بگويد، حضرت اعلی

فرموده هر نفسی را که نود و پنج مرتبه بگويد اهلل ابهی يا اهلل ملخصّ اين باب آنکه از طلوع شمس تا غروب آفتاب آن خداوند اذن "

ه سه باعظم يا اهلل اظهر يا اهلل انور يا اهلل اکبر يا امثال اين نوع کلمات ممتنعه، لعلّ در يوم قيامت از برکت تالوت اين اسماء مقدّ

يت حروف حیّ مهتدی گردد نه اين که اين اسماء را شرف هدايت آن نيّر اعظم و طلعت قدم فائز گردد و تواند در آن روز به هدا

بخواند و از ادلّا بر آن محتجب گردد زيرا که مثل اين اسماء مثل کينونيّات ادلّا علی اهلل است. همين قسم که اين حروف داللت 

اعظم تر بر اينکه خداوند  دکن میبر اين که خداوند اعظم تر از اين است که وصف کرده شود همين قسم اين کينونّات داللت  کند می

ود نه اين است که حروف واحد از حدّ مثاليّت خود تجاوز نمايند زيرا که سبيلی برای احدی به سوی ذات از اين است که نعت کرده ش

ر نظر کنی از اين جهت حروف تسبيح و تحميد و تهليل و تکبير خداوند عالم ايشان را قرار داده نه در حين تکبي ...ازل نبوده و نيست 

بينی الّا اهلل را در آن کينونيّات هم مشاهده  میگردی بل همين قسم که در حروف اهلل اکبر ن میبه ايشان که حين نظر محتجب 

 (17، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی واحد  "الّا اهلل، قل کلّ خلق هلل و کلّ له عابدون شود مین

 

 "اهلل اکبر"گفتن بياناتی نازل شده است. به فرموده مبارک تحيّت مردان به بانوان درباره تسليم يا تحيّت همچنين در کتب بيان 

 "اهلل اجمل"و پاسخ مردان به آنان  "اهلل ابهی"است. همچنين تحيّت بانوان به مردان  "اهلل اعظم"است و پاسخ بانوان به مردان 

 است. بيانات حضرت باب درباره اين حکم و ثمره آن چنين است :
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  بِاهلل اَجمَل،حُکمِ التَّسليمِ بِاَن يُسَلِّمنَ الرِجال بِاهلل اَکبَرِ وَ يجيبنَّ بِاهلل اَعظم وَ النِّساء يُسَلِّمنَ بِاهلل اَبهی وَ يجيبنَّ فِی"

جواب به اهلل الدّوائر به اهلل ابهی و در  امر شد در بيان سالم به تکبير بر خدا و جواب به ذکر تعظيم او گردد و همچنين در اولو ...

لعّل در يوم ظهور من يظهره اهلل توانند که اقرار کنند که بعد از خداوند اوست اليق تقمصّ  ...اجمل کلّ مالقات کنند يکديگر را 

 (5، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "...اکبريّت و اعظميّت و ابهائيّت و اجمليّت در ابداع 

 

 دیانت بهایی

تغيير يافته و فرد بهايی بايد در هر روز نود و پنج مرتبه تکبير بگويد، حضرت بهاءاهلل در  "اهلل ابهی"تکبير به گفتن  در دين بهايی

 : فرمايند می( 18کتاب اقدس )بند 

بهی اَ ة اللّهُرَّين مَسعَتِ مساً وَخَ رُذکُيَ وَ لی اللّهِاِالً قبِمُ دُقعَيَ وَ هُجهَوَ مَّثُ ديهِيَ ومٍيَ لِّی کُفِ لَغسِن يَاَ يّانِالدَّ اللّهِبِ ن دانَمَلِ بَتِد کُقَ"

 "... ماءِالسَّ رُفاطِ مَکَحَ کَذلِکَ

)همانا نوشته شد برای کسی که به خداوند جزا دهنده معتقد است، اين که بشويد در هر روز دست ها و سپس صورتش را و بنشيند 

 هی، اين چنين حکم کرد خالق آسمان(به سوی خداوند و بگويد نود و پنج مرتبه اهلل اب

 

تر است، ولی هويّت اين اسم تا به حال  عظيم در اسالم حديثی دالّ بر اين مطلب است که از ميان اسماء متعدّد خدا يکی از همه"

. است مفرمودند که بهاء اسم اعظم الهی است. عبارت اللّه ابهی يکی از شئون اسم اعظ که جمال قدم تأييد مستور بود تا آن

اند که  که حسب االمر مبارک صادر گشته فرموده . حضرت ولیّ امراللّه در توقيعیشود میمشتقّات کلمه بهاء نيز اسم اعظم محسوب 

حضرت بهاءاللّه  يا بهاءاالبهی در مقام استغاثه و اللّه ابهی در مقام تحيّت هر دو بر نفس مقدّس تانام بهاءاللّه اسم اعظم است و عبار

اند، يعنی مقام آن حضرت  جمال قدم به اجلّ و اعظم اسماء الهی مبعوث گشته دارد. معنی و مقصود از اسم اعظم آن است که داللت

از ذکر نود و پنج  گرفتن وضو قبلتحيّت اللّه ابهی در زمان سرگونی جمال مبارک در ادرنه متداول شد.  مظهر کلّی  الهی است. مقام

 (33قسمت ، مندرج در انتهای کتاب اقدس توضيحات کتاب اقدس) "زم استمرتبه اللّه ابهی در روز ال

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء نيز درباره تکبير در دين بهايی 

 "اللّه ابهی"معنی تحيّت است و تحيّت اهل بهاء ه معنی اللّه اکبر گفتن است ولی در عرف اهل بهاء به هر چند در لغت تکبير ب ..."

 (104، صفحه 4امر و خلق، جلد انی، فاضل، مازندر) "است

 

 : فرمايند میهمچنين در لوحی ديگر 

بايد در  ،آيات ترتيلِ ورود در اثناءِ تکبير را حينِ بايد مجلس در نهايت سکون و قرار باشد و ،در حين تالوت مناجات و ترتيل آيات"

  (78، صفحه 3، جلد امر و خلقفاضل،  مازندرانی،) "قلب گفت
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یی( تکّدی  )گدا
توان تالش و زحمت در کار را داشته باشد امّا بدون شود که  به شخصی اطالق می یمُتِکَدّسئوال کننده، طلب کننده( يا  )سائِل، گِدا

گدايی کردن و تکدّی  . از اين تعريف، مشخّص است کهعمل تبديل به شغل او شوداين  کند و زحمت از مردم طلب کمک مادّی می

 .که در جميع اديان الهی در نظر خداوند مذموم و ناپسند بوده است ثمری است بی نتيجه و بی عمل

آيات در  مثالًمستقيمی به گدايی نشده امّا انسان ها را به دوری از نگرانیِ نياز مالی سفارش کرده اند.  در اديان قبل از اسالم اشاره

 يم يا چه بنوشيم و يا چه بپوشيم. زيرا اقوام دور از خدا در پی همهپس نگران نباشيد و نگوييد چه بخور" آمده است : ديانت مسيحی

او باشيد،  داريد. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام ارادهداند که بدين همه نياز  میاين گونه چيزهايند، امّا پدر آسمانی شما 

 (34تا  31، آيات 6ل متی، فصل )کتاب مقدّس، عهد جديد، انجي "اين ها نيز به شما عطا خواهد شد آنگاه همه

 

 دیانت اسالم
فرمايند که ما همه در  ( می10تا  6 اتضُّحَی، آي ز نيست امّا حرام نشده است. در کتاب قرآن )سورهيدر دين اسالم گدايی کردن جا

 مقابل خدا سائل و نيازمند بوديم و خدا به ما برکت عطا کرده پس نبايد نيازمندان را رنجاند :

 "يَتِيماً فَئَاوَى يَجِدْکَ أَلَمْ"

 (آيا نبود که تو را يتيم يافت و سپس پنا داد ؟)
 "وَوَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدَى"

 (بردی قدم به قدم هدايتت کرد ؟ و آيا نبود که راه به جايی نمی)

 "وَوَجَدَکَ عَائِالً فَأَغْنَى"

 (نيازت نمود و تهی دستت يافت پس بی)

 "ا تَقْهَرْلْيَتِيمَ فَلَٱفَأَمَّا "

 (حال که چنين است پس هيچ يتيمی را از روی قهر خوار مشمار)

 "لسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْٱوَأَمَّا "

 (و هيچ سائلی را مرنجان)

 

 کند پسنديده است : فرمايند که کمک به نيازمندی که گدايی نمی ( می273بقره، آيه  همچنين )سوره

لتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِی ٱفِی سَبِيلِ لَّذِينَ أُحصِرُواْ ٱلِلْفُقَرَاءِ "

 "للَّهَ بِهِ عَلِيمٌٱمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  لنَّاسَ إِلْحَافاً وَٱ
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 ،خبر ، اشخاص بیکه کاری پيش گيرند ندارند و ناتوانند و توانايی آن  است که در راه خدا از کار ماندهی يفقراات مخصوص صدق)

کنند، هر  ی نمیياز مردم گدا شما بايد به فقر آنان از سيمايشان پی بريد که از عزت نفسپندارند،  توانگر می از فرط عفافشانآنان را 

 (خدا به آن دانا استکنند متاعی انفاق 

 

 کنيد از خدا بخواهيد تا به شما عطا کند : فرمايند که آن چه از خلق طلب می ( می32نساء، آيه  همچنين )سوره

للَّهَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ کْتَسَبُواْ وَٱبَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  للَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَىٱ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ"

 "کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِيماً

بعضی را بر  (به مقتضای حکمتش)زيرا اين خدا است که  نسبت به آنچه شما نداريد و خدا به ديگران مرحمت فرموده تمنا مکنيد،)

 خدا بخواهيد فضل اگر درخواستی داريد از ی است که دارد،بعضی برتری داده، هر کسی چه مرد و چه زن بهرمنديش از کار و کسب

 (که او به همه چيز دانا است

 

 دیانت بابی

 فرمايند : میحضرت باب در دين بابی گدايی و همچنين کمک به گدا حرام است. چنانچه 

عَلی کُلٍّ اَن يَکسِبَ بِاَمرٍ وَ مَن اليقدّر اَنتُم اَن يا مَظاهِرَ الغَناءِ منّی  .. ال يَحِلُّ السُّؤالُ فِی االَسواقِ وَ مَن سَئَلَ حُرِّمَ عَلَيهِ العَطآءُ وَ اِنَّ."

 (17، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "اِلَيهم لتبَلِّغون

ز نيست گدايی کردن در کوچه و بازار و اگر کسی گدايی کند حرام است کمک به او و همانا بر کلّ است که به کسب و کاری ي)جا

 شغول شوند و کسی که ناتوان بود بر ثروتمندان است که به آنان کمک کنند(م

 

 دیانت بهایی

در کتاب مستطاب حضرت بهاءاهلل در دين بهايی نيز حکم ديانت بابی در مورد حرام بودن گدايی و کمک به گدا تأييد شده است. 

 فرمايند : ( می147اقدس )بند 

 کفيهِما يَ هُنوا لَيَّعَن يُاَ غنيآءِاالَ وَ الءِکَلوُلِفَ زَجَذی عَالَّ وَ بَکسِيَ ناَ لِّلی الکُعَ بَتِد کُقَ طآءُالعَ يهِلَعَ مَرِّحُ لَئَن سَمَ وَ ؤالُالسُّ لُّحِال يَ"

 "رينَالخاسِ نَمِ نَّکونُال تَ م وَکُنُعيُاَ ظونَحفَما تَظوها کَاحفَ مَّثُ هُنَنَسُ وَ اللّهِ دودَحُ لواعمَاِ

ست گدايی کردن و اگر کسی گدايی کند حرام است کمک به او، همانا واجب کرد بر همه که به کسب و کاری مشغول ز نيي)جا

شوند و کسی که عاجز بود پس بر وکالء و اغنياء است که تعيين کنند بر او چيزی که کفايت کند او را. عمل کنيد حدود الهی و 

 کنيد و نباشيد از زيانکاران( میخود را حفظ  احکام را و حفظ کنيد آن ها را همانطور که چشم

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در لوحی در توضيح اين آيه چنين می

ی کنده يگدا ريشه اند انفاق نيز حرام است. مقصود اين است که بر گدايان که تکدّی را صفت خويش نموده تکدّی حرام است و"

نتواند اغنياء يا وکالء بايد چيزی مبلغی در هر ماهی از برای او معيّن کنند  يد افتد و چارهشود و امّا اگر نفسی عاجز باشد يا به فقر شد
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افراد يا محافل روحانيّه نبايد چنين پندارند که  او گذران کند ... مقصود از وکالء ، وکالء بيت است که اعضای بيت عدل باشد. تا با

ای را برايشان فراهم آورند که  وسايل تحصيل حرفه مساکين را اعانت نمايند و يا اين است که فقرا و حرمت اعطاء به گدايان مانع از

 (214، صفحه مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس "نمايند از آن راه بتوانند امرار معاش

 

 فرمايند : حضرت بهاءاهلل در لوح اقتدارات می

ه جناب و اصحاب حقّ الزم که ناس را ب آن بر ،اسم حقّ مابين ناس تکدّی شوده بح از اين فعل نبوده و نيست که قبَهيچ فعلی اَ"

باشند چه  ناظر افقره الغنی ب رائحه قميص ابهی از احبّای او استنشاق شود و لکن بايد اولو تنزيه اکبر و تقديس اعظم دعوت نمايند تا

انشآء  ،طوبی لفقير صبر و ستر و لغنیّ انفق و آثر. اللّه لّا ما شاءَاِ أنُشَ لهُدِعای ال يُمرِعَ عند اللّه عظيم بوده وَ اکه شأن صابرين از فقر

اعمال حسنه  کسب مشغول شوند و اين امريست که بر هر نفسی در اين ظهور اعظم فرض شده و ازه و ب همّت نمايند االلّه بايد فقر

 "ديرقَ یءٍشَ لِّلی کُعَ هُنَّاِ هِضلِفَن يشآء بِنی مَغَيُ هُنَّخواهد شد  اِ اوعند اللّه محسوب و هر نفسی عامل شود البتّه اعانت غيبيّه شامل 

 )حضرت بهاءاهلل، لوح اقتدارات(

 

 فرمايند :  اين که فقراء نبايد اغنياء را مجبور به انفاق نمايند می حضرت عبدالبهاء دربارههمچنين 

 کمال ،است، مساوات امريست مجبوری ولکن مواسات امريست اختياری از تعاليم بهاءاهلل مواسات است و اين اعظم از مساوات"

که فقرا  ميل و اختيار خويش نه آنه انفاق بر فقرا نمايند ولی ب فقرا کنند وه غنياء مواسات باَ عمل خير اختياری است ...ه انسان ب

  (258، صفحه 3، جلد امر و خلقمازندرانی، فاضل، ) "اجبار نمايند  اغنيا را
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 وت آیات الهیتال
 

همانطور که پيشتر در مقدمه کتاب به آن اشاره شد، کتب آسمانی بعد از ديانت مسيحی مثل قرآن، بدون هيچ تحريف و تغييری نزد 

ممکن است  آنهاقرار دارد که لفظِ آن نيز از طرف حقّ به انسان رسيده، امّا کتب اديان قبل به دليل جمع آوری توسط پيروان  نهااانس

 "آيات اهلل"خی موارد عيناً کالم الهی نباشد يعنی لفظ آن توسط افراد، از کالم انبياء نوشته شده باشد. حضرت بهاءاهلل درباره در بر

"يان استالبَ کوتِلَن مَمِ لَزِّجميع ما نُ، مقصود" فرمايند می
. بنابراين کتب مربوط به ديانت يهودی و مسيحی يعنی تورات و انجيل 54

تماماً آيات اهلل دانست. کتاب قرآن، آثار حضرت اعلی و آثار حضرت بهاءاهلل  توان میست عيناً کالم الهی نباشد، نرا چون ممکن ا

فرمايند که  می 55در توقيع مبارک خطاب به يکی از احبّای شرق "اهلل آيات"کلمه  حضرت ولیّ امراللّه در توضيح آيات الهی هستند.

 .خود آن حضرت را نيز نبايد از آيات دانست اند که آثار قلميّه حسوب نيست و همچنين تذکّر دادهاز کلک ميثاق صادر از آيات م آنچه

آنچه مسلّم است اين است که تالوت آيات الهی در همه اديان محبوب بوده و هست و اين مبحث درباره احکامی است که مظاهر 

اگر کسی از شما مبتالی باليی باشد، دعا "آمده است : کتاب مقدّس  مردم را به تالوت آيات الهی امر نموده اند. در آنهاظهور در 

و هرگاه کسی از شما بيمار باشد، کشيشان کليسا را طلب کند تا برايش دعا نمايند، . بنمايد و اگر کسی خوشحال باشد، سرود بخواند

، و اگر گناه خيزاند میبر د بخشيد و خداوند او را ايمان، مريض را شفا خواه با و دعای. تدهين کنند و او را به نام خداوند به روغن

 (15تا  13، آيات 5)کتاب مقدّس، عهد قديم، يعقوب، فصل  ."کرده باشد، از او آمرزيده خواهد شد

 

 دیانت اسالم

 : فرمايد می( 23زمر، آيه  خداوند در کتاب قرآن )سوره

 "للَّهِاقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ  لَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَایَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ هاً مَّثَانِلْحَدِيثِ کِتَاباً مُّتَشَابِاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ا"

خداوند بهترين سخن را نازل کرده، کتابى که آياتش )در لطف و زيبايى و عمق و محتوا( همانند يکديگر است آياتى مکرّر دارد )با "

افتد سپس برون و درونشان نرم و   ترسند مى  انگيز( که از شنيدن آياتش لرزه بر اندام کسانى که از پروردگارشان مى   کرارى شوقت

 "شود  متوجّه ذکر خدا مى

 

 : فرمايند می( درباره امر به خواندن قرآن 20مزّمِّل، آيه  در کتاب قرآن )سورههمچنين 

 "...نْهُ قْرَؤُواْ مَا تَيَسَّرَ مِفَا"

 (ر است از قرآن بخوانيدهر مقدار که برايتان ميسّ)

 
                                                           

 68حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  . 54

 165قسمت ، مندرج در انتهای کتاب اقدس توقيع حضرت ولی امراهلل در توضيحات کتاب اقدس .55
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 : فرمايند می( 92نمل، آيه  و نيز در آن کتاب مقدّس )سوره

 "لْمُنذِرِينَفَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْ مِنَ ا مَن ضَلَّ هْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَوَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ ا"

بخوانم پس هر که هدايت يافت برای خويش هدايت يافت و هر که گمراه گشت بگو من فقط بيم )برای مردم( ن را و اين قرآ)

 (رسانم

 

لْحَافِظُ لِلْقُرْآنِ الْعَامِلُ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ ا"در کتاب اصول کافی حديثی از امام صادق درباره حافظِ قرآن نوشته شده است، در روايت آمده : 

و  برنده  حافظ قرآن که به آن عمل کند در آخرت رفيق با فرشتگان پيغام) (399، صفحه 6)شيخ کلينی، اصول کافی، جلد  "امِ الْبَرَرَةِالْکِرَ

نَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اقْرَءُوا الْقُرْآ". و نيز در همان کتاب حديثی ديگر از امام صادق نوشته شده که چنين است : (رفتار خداوند است  نيک

 : فرمود رسول خدا) (319، صفحه 4)شيخ کلينی، اصول کافی، جلد  "بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاکُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکَبَائِرِ

 (.ب بخوانيد، و از لحن فاسقان و گنهکاران دورى کنيدرَها و اصوات عَ  قرآن را با لحن

 

 یدیانت باب

آيه از آيات بيان در صورت وجود روح و ريحان امر نموده اند که بيان را به خواندن روزانه هفتصد در ديانت بابی، حضرت اعلی اهل 

 : فرمايند میهفتصد مرتبه اهلل اظهر بگويد.  ،در صورت عدم توانايی

)حضرت باب،  "...مِأَةً مَرَة اِن اَنتُم فِی رَوح  حبونَ لتقرونَ وَ اال فَلتَذکرنَ اهللَ سَبعَاَنتُم اَن تَعلَمَنَّ البَيان فَمِن آياتِهِ بِاللَيلِ وَ النَّهارِ ما تُ"

 (14، باب 8بيان عربی، واحد 

 ذکر کنيد(و االّ هفتصد مرتبه نام خدا را  )بر شماست که اگر در حالت روح و ريحان بوديد در شب و روز آيات بيان را بخوانيد

 

 : فرمايند می همچنين در اين باره

 مِأَةً مَرَة، ليَذکُرُاهللَ سَبعَمِأَةَ آيَة وَ اِن لَم يقدر فَ فِی اَنَّ لِکُلِّ نَفسٍ اَن يَتلو مِن آياتِ البَيانِ فِی کُلِّ يَوم وَ لَيلة سَبعَ"

که بر حروف رتبه  هفت اللهمست و سرّ آن اينکه عدد مُلَخَّص اين باب آنکه از آنجايی که توحيد در حرف ذال منتهی اليه عروج او ا

گردد و اذن داده که اگر کسی تواند هر روز و شب هفتصد آيه از بيان تالوت نمايد و اگر  میثالث توحيد گذرد رتبه خامس ظاهر 

البَيانِ عَلی لَحنِ  تتلُونَنتواند هفتصد مرتبه اهلل اظهر بگويد و ثمره آن اينکه اگر يوم قيامت باشد مؤمن شود به من يُظهِرُهُ اهلل ... و لِ

 (14، باب 8، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "ن فِی آناءِ اللَيلِ وَ اطراف النهار لَعَلَّکُم بِاسمِ اهللِ تجذبون ثُمّ لِاَسماء اهللِ تحزنونالحز

 

 جام شود چنانچهيد به قدر روح و ريحان انکه کثرت تالوت آيات الهی محبوب نيست و اين عمل با بيان فرموده اندحضرت باب 

 : فرمايند می

اينکه امر شده ذکر سرّ از برای آن است که مراقب به ذکر اهلل باشی که قلب تو هميشه حَيَوان باشد که از محبوب خود محتجب  ..."

سِرّاً و چه  کثرت ذکر محبوب نيست چه ...قُدس و محلّ اُنس  56نمانی نه اينکه به لسان ذکر بخوانی و قلب تو متوجه نباشد به ذُروِه
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ال روح و ريحان و معيار آن را هرکس در نفس خود بلکه اگر يک ذکر کنی به روح و ريحان افضل است از هزار ذکر بِ 57جَهراً

 (4، باب 9)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "داند می

 

 دیانت بهایی

که اين حکم در کتاب اقدس نازل شده است.  شود میدر ديانت بهايی تالوت آيات الهی در هر صبح و شب از احکام واجب شمرده 

 : فرمايند می( 149حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند 

 اللّهِ نِعَ ضَعرَن اَمَّمِ هُنَّاِ ليومَنها اَعَ ضَعرَذی اَالَّ وَ هِميثاقِ وَ اللّهِ دِهعَبِ وفِم يُلَ تلُم يَذی لَلَّا نَّاِ سآءٍمَ وَ باحٍصَ لِّی کُفِ اللّهِ تِياآتلوا اُ"

 "عونجمَم اَکُلُّبادی کُيا عِ اللّهَ نَّقُتَّاِ زالِاآل لِزَاَ یفِ

)تالوت کنيد آيات الهی را در هر صبح و شب، کسی که اين حکم را انجام ندهد از اشخاصی است که به عهد و ميثاق الهی وفاداری 

ه از خدا اعراض کرده است از اوّل ايجاد تا امروز، ای نکرده است و کسی که امروز اعراض کند از تالوت آيات به منزله کسی است ک

 بندگان، همه شما از خدا بترسيد(

 
 : فرمايند میدرباره اين آيه جمال قدم 

يک آيه و يا يک  اگر اعظم ميل و محبّت نفوس مقدّسه است به تالوت آيات. يان است. شرطالبَ کوتِلَن مَمِ لَزِّما نُ جميعِ ،مقصود"

 (68)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "از قرائت کتب متعدّده ريحان تالوت شود بهتر استکلمه به روح و 

 
از آيات  ،لک ميثاق صادراز کِ فرمايند که آنچه مبارک می اتتوقيعيکی از در  "آيات"کلمه  حضرت ولیّ امراللّه در توضيحهمچنين 

)توضيحات کتاب اقدس مندرج در . ضرت را نيز نبايد از آيات دانستخود آن ح ميّهاند که آثار قل  محسوب نيست و همچنين تذکّر داده

 (165انتهای کتاب اقدس، قسمت 

 
 : فرمايند میدرباره حالت تالوت آيات الهی ( 149)بند همچنين در کتاب اقدس 

 فَحُصُ ةِسالَالکَو بِتلُن يَن اَمِ هُلَ يرٌيحان خَالرَّ وَ وحِالرَّبِ ياتِاآل نَمِ ةًيَآ دٌحَاَ ءُقرَيَ وْلَ رِهاالنَّ وَ يلِی اللَّفِ عمالِاالَ وَ ةِرآئَالقَ ةُثرَم کَکُنَّرَّغُال تَ"

 "يّومقَال نِيمِالمهَ اللّهِ

شوند از خود، اگر کسی يک آيه از آيات الهی را با روح و  میخوانند و مغرور  می)از اشخاصی نباشيد که در شبانه روز آيات و مناجات 

ن و با کمال سرور و نشاط تالوت کند، بهتر است برای او از اينکه از روی کسالت تمام کتاب های الهی را بخواند و متوجه ريحا

 نشود(
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 : فرمايند می اين بند حضرت بهاءاهلل در تأييد بيان حضرت اعلی درباره خواندن آيات الهی به قدر روح و ريحان در ادامه

 ياتِاآل ةِحَجنِاَبِ طيرَتَها لِفُّخِل ما يَها بَلُثقُيَ ها وَلُکسِما يَ رواحِاالَ لیَلوا عَحمِتَ ال حزانُاألَ وَ ةُسالَالکَ مُکُذُأخُال تَ رِدَقَلی عَ اللّهِ ياتِآتلوا اُ"

 "لونعقِم تَنتُو اَلَ اللّهِ لیَاِ بُقرَهذا اَ ناتِيِّالبَ عِطلَلی مَاِ

ويد و افسردگی بر شما عارض نشود، بار نکنيد بر روح های خود اموری را که سبب )آيات الهی را به قدری بخوانيد که کسل نش

کسالت و ثِقَل ارواح شما بشود، هميشه طوری رفتار کنيد که روح شما خفيف باشد و پيش از آنکه محزون شويد دست از عمل 

شما را به  کند میيّنات است. اين عمل نزديک تر روح شما به اجنحه آيات به طرف خداوندی که مطلع ب کند میبکشيد، اينگونه پرواز 

 خدا اگر شما بفهميد(

 

 : فرمايند میهمچنين در لوحی 

وَلَوْ لَنْ يَسْتَشْعِرَ فِی بِهَا کُلُّ نَفْسٍ سَلِيْمٍ  نَفَحَاتِها مَالئِکَةُ النّاشِرَاتُ اِلَی کُلِّ الْجِهَاتِ وَ يَنقَلِبْ لَيَنْشُرْ  مَنْ يَقْرَءْ آياتِ اللّهِ فِی بَيْتِهِ وَحْدَةً"

مائده اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "خَفِيّاتُ االَمْرِ مِنْ لَدُنْ مُقْتَدِرٍ حَکيْمٍ يَظْهَرُ عَلَيْهِ هَذَا الفَضْلُ فِی يَومٍ مِنَ الْاَيّامِ کَذَلِکَ قُدِّرَ نَفْسِهِ وَلَکِنْ

 (45، صفحه 4آسمانی، جلد 

 
 ءاهلل است :و در لوحی ديگر از حضرت بها

عَلی اِستِقامَةٍ وَ تَروا قُلوبکُم  اِجتَمِعوا بِالرّوحِ وَ الرّيحانِ ثُمَّ اتلوا آياتِ الرَحمن. بِها تفتح عَلی قُلوبِکُم اَبوابَ العِرفانِ اِذا تَجدوا اَنفُسکُم ..."

 (141، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "فِی فَرَحٍ مُبين

 

 : فرمايند میيگر دمی و در مقا 

غذای روح مائده منيعه لطيفه طُرّيه است که از سماء  همچنانکه غذا از برای اجساد الزمست، همين قِسم از برای ارواح واجب."

 (17، صفحه 8مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "آن نرسد البتّه ضعيف شوده غذای روح ب عنايت الهی نازل شده. اگر

 
 : فرمايند میبدالبهاء در لوحی درباره تالوت آيات الهی حضرت ع

شود و بدون آن از کار  روح است. روح قوی می هر روز و صبح فرض و واجب است الواح و مناجات خوانده شود. آيات غذای"

 (150، صفحه گنجينه حدود و احکاماشراق خاوری، عبدالحميد، ) "دميافت

 
 : فرمايند میو نيز در لوحی ديگر 

يد که اين تعاليم ينما طرازات و کتاب اقدس. مالحظه می يد. اشراقات و تجليّات و کلمات و بشارات ويالواح مقدّسه مراجعت نماه ب"

عزّت ابديّه و قوّه نافذه  عالَم انسانی است و مرهم زخم جسد امکانی. روح حياتست و سفينه نجات و مغناطيس الهيّه اليوم درمان درد

 (252، صفحه 3، جلد مکاتيب عبدالبهاء) "نيّه و عليک البهاء االبهیدر حقيقت انسا
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 : فرمايند می( 116درباره لحن تالوت آيات در کتاب اقدس )بند پس از امر به تالوت آيات، حضرت بهاءاهلل 

 دونَجِها يَبِ ضين. وَرَاالَ وَ مواتِالسَّ مُلکِ کوتُلَمَ هُلُعادِيُ ال نها مامِ کونَدرِيُ کَولئِاُ نِلحااالَ نِحسَاَبِ حمنِالرَّ آياتِ تلونَيَ ذينَالَّ وَ"

تی ال الَّ ةِيَّالرّوحانِ مِوالِالعَ لیَاِ ةَيَالصّافِ لوبَالقُ بُجذِها تَنَّل اِريم. قُالکَ رِالمنظَ ن هذاَمِ رُصَالبَ یَوتِن اُلّامَاِ ومَا اليَهَفُعرِاليُ تیالَّ میِوالِعَ فَرْعَ

 "عينَامِلسّوبی لِطُ ةِشارَاالِبِ شارُال تُ وَ ةِبارَعِالبِ رَبِّعَتُ

لذّتی را که جميع دارايی آسمان و زمين با اين  کنند میخوانند، اينطور اشخاص درک  می)اشخاصی که آيات الهی را با بهترين لحن 

برد به آن مگر کسی که دارای  میو پی ن برند که از اَنظار پنهان است می. اين افراد شنوندگان را به عوالمی کند میلذّت برابری ن

برد آنها را به عوالم  میدلهای پاک و صاف را و  کند میچشم باطن است از طرف منظر کريم. بگو تالوت آيات با لحن خوش، جذب 

الحان خوش را  به آنها اشاره ای کرد، خوشا به حال کسانی که اين شود میاز آنها به عبارت تعبير کرد و نه  شود میروحانيّه که ن

 بشنوند(

 

اين مسأله شايان ذکر است که با وجود حکم تالوت آيات در هر صبح و شام، حضرت بهاءاهلل تکان دادن لب و دهان در کوچه و 

 :فرمايند می( 108بازار به منظور جلب اَنظار نفوس را تحريم نموده اند، در کتاب اقدس )بند 

و اَ اللّهِکرِذِلِوَ االَسواقِ بَل يَنبَغی لِمَن اَرادَ الذِّکرَ اَن يَذکُرُ فِی مَقامٍ بُنِیَ  قِرُی الطُّمشی فِذ يَاِ النّاسِ مامَاَ هُسانَلِ کَرَّحَن يُاَ دٍحَاَلِ يسَلَ"

 "...قوی التَّ وَ لوصِالخُبِ بُقرَهذا اَ هِيتِی بَفِ

ند، لبها را حرکت بدهند به اين عنوان که به ذکر الهی رو می)بر هيچ يک از بندگان جايز نيست که وقتی در راهها و بازارها راه 

خواهد ذکر الهی را بکند، اين کار را در محلّی که برای ذکر الهی بنا شده است انجام  میمشغولم. بلکه سزاوار است برای کسی که 

 دهد )مشرق االذکار( يا در خانه خود، اين به خلوص و تقوی نرديک تر است(

 
مختارند ادعيه  ی هيچ طريق خاصّی وجود ندارد. احبّاءيدر امر بها گردد میاجرا  ير از آنانی که با شرايط خاصغ برای تالوت ادعيه

 فرمايند : مینمايند. در اين خصوص حضرت ولیّ امراللّه  ی به نحو دلخواه تالوتيغير مفروض را چه در اجتماعات و چه در تنها

بسيار مراقب باشند که هر طريقی را که اتّخاذ  طبق تمايالت خود عمل نمايند ... بايد گر چه ياران مختارند که در اين مورد... "

داشته باشند که  ای است که احبّاء بايد هميشه در نظر به صورت آداب مرسومه در نيايد. اين نکته نمايند حالت تصلّب پيدا نکند و می

، مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس "ترجمه() ف گردند.مبادا از طريق واضحی که در تعاليم مبارکه ارائه شده منحر

 (19قسمت 

 
اين مسئله شايان ذکر است که تغيير ضماير در ادعيه بهايی فقط در نماز ميّت جايز است و نبايد ضماير را در الواح و آثار الهی تغيير 

 : فرمايند میحانی اياالت متحّده به جنس ديگر داد. بيت العدل اعظم در نامه ای خطاب به محفل رو
ادعيه قابل تغيير به نسبت جنسيّت متوفی است. تالوت ساير ادعيه آزاد است، ولی در صورت تالوت بايد به همان  ...صالت ميّت "

  (660)انوار هدايت، قسمت  "نحو نازله، خوانده شود
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 جهاد

 

پردازد. مسئله ای که در جميع اديان، از آن به صورت های  می "ادجنگ و جِه" به احکام و نصايح اديان الهی درباره اين مبحث

مختلفی ياد شده و در برخی نيز حکم متفاوتی داشته است. مطالب اين قسمت درباره دشمنی با مورد خاصی نيست و در مورد مسائل 

 باشد. می ...و  "جاجشِ"، "ضرب و شتم"، "جنگ"، "جِهاد"کلّی مانند 

 

 .رود میبه کار جنگ در راه دين خدا  معنای جنگ و کارزار و در اصطالح دينی بهدر عربی به معنای  ("جهد"ه واژه جِهاد )از ريش

 

اين نکته را بايد هميشه مدّ نظر داشت که هيچ کدام از اديان الهی برای خشونت و جنگ و جدال ظاهر نشده اند بلکه همگی برای 

 در اديان الهی مورد بحثِ اين قسمت است. "نزاع و جِهاد"د. امّا چگونگی حکم رفع اينگونه موارد بر انسان ها نازل شده ان

 

 دیانت یهودی :

در ديانت يهود مطلبی مبنی بر آنکه جنگ و نزاع ممنوع باشد وجود ندارد. در کتب عهد قديم، آيات و داستان هايی موجود است که 

  نزد داود به  و اينانند که"متداول بوده است. برای مثال آمده است : دهد در آن زمان لشگرکشی و جنگ ميان قبائل امری  مینشان 

  و به، او بودند  معاون  در جنگ  بودند که  شجاعان  از آن  گرفتار بود، و ايشان  قَيس  بن  شاؤل  او هنوز از ترس  که  هنگامی آمدند،  صِقْلَغ

)کتاب  "بودند  بنيامينی  شاؤل  انداختند و از برادران  می  چپ  و دست  راست  ها از دست ها از کمان ها و تير بودند و سنگ  مسلح  کمان

 (2و  1، آيات 12مقدّس، عهد عتيق، اوّل تواريخ، فصل 

 

 را بر  شاؤل  آمدند تا سلطنت  حَبْرُون  ، نزد داود به شده  مسلح  جنگ  برای  که  افراد آنانی هشمار  است  و اين"آمده است :  همچنين

 از بنی، بودند  جنگ  داشتند و مسلح  سپر و نيزه  که ،هزار و هشتصد نفر  يهودا شش  از بنی، نمايند  تحويل  وی  خداوند به  فرمان  بحس

 (25 تا 23، آيات همان) "بودند  جنگ  برای  قوی شجاع  مردان  ه، کهزار و يکصد نفر  هفت  شَمْعون 

 

، مگذار  را زنده  نفس  ذی  دهد، هيچ می  ملکيت  ، تو را به ، خدايت يهُوَه  که  هايی  امت  اين  ایه اما از شهر"آمده است :  در جای ديگر

  لالکُ، بِ است  ، تو را امر فرموده ، خدايت يهُوَه  را، چنانکه  و يبوسيان  و حِوّيان  و فَرِزّيان  و کنعانيان  و اموريان  حتيان  را، يعنی  ايشان  بلکه

  ، خدای يهُوَه  و به نماييد  نمودند، عمل می  خود عمل  با خدايان  ايشان  که  رجاساتی ههم  موافق  ندهند که  تا شما را تعليم ،ساز  هالک

 (18 تا 16، آيات 20، فصل سِفر تثنيه)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "کنيد  خود، گناه
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 چنانچه، وجود دارددر برخی آيات تورات پندهايی برای دوری از نزاع با اين وجود که نزاع و جدال در ديانت يهود ممنوع نبوده است، 

، اَمثال)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "خواهد گرديد  ساکت  و خجالت  خواهد شد، و مجادله  رفع  را دور نما و نزاع  کننده استهزا"آمده است : 

 (10آيه ، 22فصل 

 

 (22آيه ، 29، فصل  )همان" افزايد در تقصير می  خلق  کج  انگيزاند، و شخص یم بر  مرد تندخو نزاع"آمده است :  و نيز در ادامه
 

کنند، و   و اگر دو مرد نزاع" آمده است :در سِفر خروج مربوط به ضرب و شتم است.  شود که از احکامِ میدر تورات، آياتی نيز ديده 

  گناه  او بی هزنند  رود، آنگاه  با عصا بيرون اگر برخيزد و شود،  یبستر  زند، و او نميرد ليکن  مشت  يا به  سنگ  را به  ديگری  يکی

عصا بزند، و او زير   يا کنيز خود را به  غالم  و اگر کسی او را بدهد همعالج  را ادا نمايد، و خرج  اش  بيکاری  شود، اما عوض  شمرده

و اگر   خريد اوست زر  نشود، زيرا که  کشيده  او انتقام بماند، از  روز زنده دو  اگر يک  ليکن، شود  او گرفته  انتقام  آينه او بميرد، هر  دست

بدو   شوهر زن  آنچه  بدهد موافق  غرامتی  ديگر نشود، البته  گردد، و ضرری  را بزنند، و اوالد او سقط  حامله  کنند، و زنی  جنگ  مردم

  به  ، و دندان چشم  عوض  به  و چشم ، بده  جان  عوض  به  جان  شود، آنگاه  حاصل ديگر  و اگر اذيتی، ادا نمايد  حضور داوران  گذارد، و به

و اگر   لطمه  عوض  به  ، و لطمه زخم  عوض  به  ، و زخم داغ  عوض  به  و داغ پا،  عوض  ، و پا به دست  عوض  به  ، و دست دندان  عوض

کنيز خود را   يا دندان  غالم  و اگر دندان آزاد کند  چشمش  عوض  شود، او را به  ضايع  کنيز خود را بزند که  يا چشم  غالم  چشم  کسی

 (27تا  18آيات ، 21، فصل سِفر خروج)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "آزاد کند  دندانش  عوض  بيندازد، او را به

 

 دیانت مسیحی :

و رأفت ميان خلق ظاهر شده است. حکم جنگ در حسن اخالق  برایديانت مسيحی همانطور که در ديگر قسمت ها هم بيان شد، 

 ديانت مسيحی اگر چه به صورت مستقيم ممنوع نشده امّا از جمله موارد نکوهش شده است که امر به دوری از آن شده است.

ايد که به   دهشني" آمده است :چنانچه حتّی در بسياری از آيات انجيل، فرو بردن خشم بعد از هر سختی و ناراحتی نيز امر شده بود. 

سبب   هر که به برادر خود بی گويم میليکن من به شما  ،ه قتل کند سزاوار حکم شودر کو ه ،قتل مکن ،گفته شده است پيشينيان

خشم گيرد، مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گويد، مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گويد، مستحّق آتش جهنّم 

 (22و  21آيات ، 5، فصل انجيل مَتی، جديدس، عهد )کتاب مقدّ "بُوَد

 

گويم دشمنان خود را دوست داريد و با کسانی که از شما نفرت  میليکن ای شنوندگان شما را "آمده است :  همچنين در جای ديگر

اگر کسی به و  ی خير کنيدکه با شما کينه دارد، دعا و هر که شما را لعن کند، برای او برکت بطلبيد و برای هر کنند، احسان کنيد

)کتاب مقدّس، "، ديگری را نيز به سوی او بگردان و کسی که ردای تو را بگيرد، قبا را نيز از او مضايقه مکنيک گونه تو سيلی زند

 (29تا  27آيات ، 6، فصل انجيل لوقا، جديدعهد 

 

ليکن از مسائل بيهوده و "آمده است : ديگر . در کتاب شود کتب عهد جديد و اناجيل اربعه اين مسئله به وضوح مشاهده میتمامی در 

غب به تعليم و کس ماليم و را  همه اخدا نبايد نزاع کند، بلکه ب امّا بنده آورد میها پديد   دانی که نزاع میتأديب اعراض نما، چون   بی

 (24و  23آيات ، 2، فصل رساله دوم تيموتيوس، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "دصابر در مشقّت باش
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و حسد و قتل و  ها، پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کينه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعت و بُت. .."آمده است :  و نيز

ها وارث ملکوت خدا  دهم، چنانکه قبل از اين دادم، که کنندگان چنين کار میها که شما را خبر  مستی و لهو و لعب و امثال اين

 (21و  20آيات ، 5، فصل غَالطيان، جديد، عهد )کتاب مقدّس "شوند  مین

 

 دیانت اسالم :

حکم جنگ و نزاع در ديانت اسالم شکل ديگری به خود گرفت. به طوری که در برخی آيات قرآن جنگ با کفّار به مؤمنين امر شده 

و مؤمنين خودشان در بسياری از جنگ بود و در برخی ديگر جنگ برای دفاع از خود آزاد بود. حضرت محمّد نيز برای دفاع از پيروان 

جنگ دانسته اند. در آيات قرآن کريم تنها نام  80ها شرکت داشتند که برخی شمار جنگ های ميان مسلمانان و دشمنان را بيش از 

آن ها در ادامه به بررسی  هستند و "حُنَين"و  "اَحزاب"، "بَدر"سه جنگ که حضرت محمّد در آن شرکت داشته اند آمده است که 

 خواهيم پرداخت.

با توجّه به بيان صريح حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات، متوجّه خواهيم شد که حتی جنگ هايی که حضرت محمّد در آن 

58شرکت داشتند تنها برای دفاع از خود بوده است و جنبه تهاجمی نداشته است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
 

 

آمده است که  (191 و 190بقره، آيات  ن مؤمنين به جنگ با کفّار امر شده اند، در قرآن کريم )سورهآياتی که در آاز  چند مورد

 فرمايند : می

 "لْمُعْتَدِينَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الَ لَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَللَّهِ اٱقَاتِلُواْ فِی سَبِيلِ وَ"
 (دارد مینگذريد، زيرا خداوند تجاوزگران را دوست ن جنگند، بجنگيد، و )ولی( از اندازه در میشما و در راه خدا، با کسانی که با )

 

يُقَاتِلُوکُمْ  رَامِ حَتَّىلْحَالْمَسْجِدِ ا لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ لْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ا قْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَوَا"

 "لْکَافِرِينَلِکَ جَزَاءُ اتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَفِيهِ فَإِن قَا

و هر کجا بر ايشان دست يافتيد آنان را بکشيد، و از همان جا که شما را بيرون راندند، آنان را بيرون برانيد، )چرا که( فتنه از قتل )

مسجد الحرام با آنان جنگ مکنيد، مگر آنکه با شما در آن جنگ درآيند، پس اگر با شما جنگيدند، بدتر است، )با اين همه( در کنار 

 (آنان را بکشيد که کيفر کافران چنين است

 

آل عمران،  در برخی آيات قرآن، خداوند کسانی را که همراه پيامبر به جنگ ها نرفته اند را مخاطب قرار داده است. چنانچه )سوره

 فرمايند : ی( م168آيه 

 "لْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَدْرَؤُواْ عَنْ أَنفُسِکُمُ ااعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَالَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَا"

شدند، بگو اگر راست  یمکردند کشته ن می)همان کسانی که )خود در خانه( نشستند و درباره دوستان خود گفتند : اگر از ما پيروی 

 گوييد مرگ را از خودتان دور کنيد( می

                                                           
 موجود است. 14، صفحه ی بيان حضرت عبدالبهاء درباره اين موضوع در کتاب مفاوضات . 58
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، "کفّار"، "مشرکان"در مقابل  "فی سبيل اهلل"توان جهاد  میجهاد در قرآن با شرايط و اقسام مختلفی بيان شده است. از جمله آن 

 ا نازل فرموده اند.را نام برد. حضرت محمّد در قرآن برای هر کدام از اقسام جهاد آياتی ر .و .. "منافقان"

 

 فرمايند : ( می36توبه، آيه  درباره جنگ با مشرکين در قرآن )سوره

 "لْمُتَّقِينَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ا عْلَمُواْا يُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَالْمُشْرِکِينَ کَافَّةً کَمَ... وَقَاتِلُواْ ا"

کنند، و بدانيد که خداوند با  شان به اتفاق کارزار مى با شما همگى که آنان تان به اتفاق کارزار کنيد چنان با مشرکان همگى)

 (پرهيزکاران است

 

 فرمايند : ( می123توبه، آيه  يکی ديگر از اقسام جهاد در اسالم، جهاد در مقابل کفّار است، در قرآن )سوره

 "لْمُتَّقِينَلْيَجِدُواْ فِيکُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ا کُفَّارِ وَلْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَکُم مِّنَ ا"

د پيکار کنيد و بايد خشونت را در شما ببينند و بدانيد که خدا با هستن ايد، با کافرانى که در نزديکى شما اى کسانى که ايمان آورده)

 (پرهيزکاران است

 

 فرمايند : ( می52فرقان، آيه  هو نيز در آيه ای ديگر )سور

 "فَال تُطِعِ الْکافِرِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً کَبِيراً"

 (با ايشان به جهادى بزرگ بپرداز  پس )اى پيامبر( پيروى کافران مکن و به وسيله آن ]قرآن[)

 

 فرمايند : ( می29وبه، آيه ت آورند در قرآن )سوره میدر مورد جنگ با اهل کتاب که به خدا و احکام او ايمان ن

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّى  قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ االْخِرِ وَ ال يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال"

 "صاغِرُونَيُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد وَ هُمْ 

اند  اش حرام کرده چه را که خداى متعال و فرستاده با آن گروه از اهل کتاب که به خداى متعال و روز قيامت ايمان ندارند و آن)

 (شمرند و پيرو دين حق نيستند، بجنگيد تا هنگامى که با خوارى، به دست خود جزيه دهند حرام نمى

 

 فرمايند : باره جنگ با منافقان می( در73توبه، آيه  همچنين در قرآن )سوره

 "يا أَيُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ"

 (جامى دارنداى پيامبر با کافران و منافقان بجنگ و بر آنان سخت بگير و )بدان که( جايگاهشان جهنم است و بد سران)

 
همانطور که پيشتر ذکر شد، حضرت محمّد نيز در برخی جنگ هايی که ميان مسلمانان و دشمنان آنان شکل گرفته بود حضور 

 رسيد. جنگ می 27 يا 26داشتند و يا فرمانروايی جنگ را بر عهده داشتند که ميان شمار اين جنگ ها اختالف است و به حدود 

 



  سالکین سبیل ایمان
 

120 

 

 فرمايند : شتند در مفاوضات خود مینگ هايی که حضرت محمّد در آن شرکت داحضرت عبدالبهاء درباره ج

 واضح آنکه سيزده سال در مکّه چه خود و چه احبّايش نهايت اذيّت را غزوات حضرت محمّد جميع حرکت دفاعی بوده و برهان"

رفت و سائرين ترک وطن مألوف نمودند و يغما ه گشتند و اموال ب بعضی اصحاب کشته ،کشيدند و در اين مدّت هدف تير جفا بودند

مدينه ه لهذا نصف شب از مکّه بيرون رفتند و ب ،شدند قتله را بعد از نهايت اذيّت مصمّم ب غربت فرار کردند و خود حضرت دياره ب

سرش هجوم نمودند لشکر کشيدند و بر ... نمودند  با وجود اين اعدا ترک جفا نکردند بلکه تعاقب تا حبشه و مدينه .هجرت فرمودند

محمّد مجبور بر حرب با چنين قبائلی گشت اين  در چنين موقعی حضرت. رجال و نساء و اطفال محو و نابود نمايند که کلّ را از

عدای اين حقيقت حال آنچه مسلمانان و نصاری  ما. ..دهيم  ما تعصّب نداريم و حمايت نخواهيم ولی انصاف می .است حقيقت حال

و جهالت است و يا آنکه از شدّت عداوت صادر  آن اقوال يا تعصّب أمنش ،روايت و حکايت محض استغيره گويند  و

 (14)عبدالبهاء، مفاوضات، صفحه "...شده

 

 است : چنينشود و معروف ترين جنگ های حضرت محمّد  گفته می "وهزْغَ"به جنگ های حضرت محمّد در اصطالح اسالمی 

 

 نفر از کفّار 1000ميان مسلمانان و شماری حدود   )بَدر بزرگ( :   جنگ بَدر -1

  "ابو سفيان"از کفّار به رياست  جنگ اُحُد :                  ميان مسلمانان و لشکری -2

 جنگ خَندَق :               ميان مسلمانان و قبيله قريش )قبايل متفرقه عرب، قبيله قريش، برخی طوايف يهود( -3

 ميان مسلمانان و يهوديان خيبر           جنگ خيبر :       -4

 جنگ فتح مکّه  -5

 جنگ حُنَين :                ميان مسلمانان و طايفه هوازن -6

 جنگ تبوک :               ميان مسلمانان و روميان -7

 

 دیانت بابی :

در احکام اين ديانت است امّا مسئله شايان  شود که نشان دهنده وجود حکم جهاد میدر بسياری از آثار حضرت اعلی بياناتی ديده 

توجه آنست که اين جهاد تنها جهاد تدافعی است و اين نوع از جهاد در ديانت بابی تحريم نگشته است. حضرت بهاءاهلل در لوح دنيا 

الرّقاب و مه فضرب اوّل کل ،معرضين و منکرين به چهار کلمه متمسّک"فرمايند :  میوجود حکم جهاد در دين بابی را چنين بيان 

 )حضرت بهاءاهلل، لوح دنيا( ."ثانی حرق کتب و ثالث اجتناب از ملل اخری و رابع فنای احزاب

 

نون المؤمِ هايُّيا اَ"فرمايند  می حضرت اعلی در کتاب قيّوم االسماء آياتی وجود دارد که مشابه آيات قرآن و درباره جِهاد و قِتال است.

قَد کُتِبَ عَلَيکُم "فرمايند  می. همچنين (96)حضرت باب، قيّوم االسماء، سوره  "عظمکر االَهذا الذِّ بيلِی سَتال فِم القِيکُلَعَ بَتَد کَقَ اهللَ نَّاِ

همانطور که بيان شد مراد از جهاد در قيّوم االسماء جهاد تدافعی است چنانچه در ادامه  .(97)حضرت باب، قيّوم االسماء، سوره  "القِتال

 (97)حضرت باب، قيّوم االسماء، سوره . "اهللِ العَلیِّ الَذّينَ يُقاتِلونَکُم قاتلوا فِی سَبيلِ ذِکرُ"يند فرما می
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امّا با وجودِ اين حکم در دين بابی، حضرت باب هيچ گاه اجازه جهاد و زدن گردن ها را به مؤمنين ندادند و خود ايشان هم در هيچ 

فَاقتُلوا المشرِکينَ بِحُکمِ ": و فرمودند  قرار دادند خودی حکم جهاد و قتال را منوط به اجازه اجرا چنانچهجنگی شرکت نداشته اند. 

 ذنِاِ عدَه بَکافَّ کينَشرِلوا المُنون قاتِؤمِالمُ هاَيُّيا اَ"فرمايند :  . و در ادامه می(100)حضرت باب، قيّوم االسماء، سوره  "الکِتاب بَعدَ اِذنِ الباب

 .(101)حضرت باب، قيّوم االسماء، سوره  "کر ...الذِّ

 

در بسياری از خاطرات و اعترافات مؤمنين بيان نوشته شده است که هيچگاه اذن جهاد به آنها داده نشد و فقط برای دفاع از خود 

گفته است :  نويسد که جناب حجّت زنجانی به بابيان زمان خود مشغول تدارک و جنگ بودند. نبيل زرندی در کتاب تاريخ نبيل می

ز يمشغول شويم. ولی جهاد جا خواهد باشد ما فقط بايد به دفاع میما مأمور نيستيم که با کفّار جهاد کنيم. آنها نيّتشان هر چه "

)اشراق  "فرمودند که جهاد کنيد. ما مأمور به دفاع هستيم نه به جهاد میکردند اگر موالی محبوب به ما امر  مینيست ... اين ها چه 

 (510، صفحه ]تلخيص تاريخ نبيل زرندی[ ی، عبدالحميد، مطالع االنوارخاور

 

حضرت اعلی . برای آن نازل شده استخاصی  حکمحتّی ضرب و شتم ديگری نيز حرام شده و در بسياری از آيات کتب بيان، 

 فرمايند : می

مگر آنکه نتيجه آن را به سوی شجره حقيقت منتهی مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند عالم جل ذکره هيچ امری در بيان نازل نفرموده "

گردانيده و امری اهم از اين نبوده که آن ذات احديّت محزون گردد، هر آنچه توانيد در اجرای امراهلل کوشش نموده تا آنکه در روز 

حرام فرموده است خداوند در قيامت حزنی بر شجره اصل وارد نگشته و شما عنداهلل از آن عمل در آخرت مسئول واقع شويد، زيرا که 

شود  میکه در بعضی نفوس مشاهده  بيان، اذيّت نمودن بر نفسی را يا آنکه شخص عامل ستم بر نفس خود وارد نمايد همچنان

چنانچه در قرآن فرموده منهم ظالم لنفسه هرگاه به نظر دانش و حکمت در اين امر الهی که جزئی از اجزاء حکم اوست نظر نموده 

ب دستی بر شانه رحمت او را در حق جميع ما خُلِقَ خواهند ديد، زيرا که حرام فرموده اذيت و آزار نفسی را و اگر هم به ضرفضل و 

مال را در ميانه خود جاری نچه توانيد در اين امر پرهيزگاری نموده و از خداوند خود بيم داشته اين طريق اعکسی باشد ... به آ

 (6، باب 10فارسی، واحد  )حضرت باب، بيان "...نسازيد
 

 فرمايند : همچنين در بيانی ديگر درباره حرمت ضرب می

رويّه افعال ناشايست خود  59هيمَمُلَخَّص اين باب آنکه ساکنان اديان ظهورات قبليه ميانه خود عادتی و سنتی قرار داده که به آن شِ"

و اذيت متداول بوده و تا کنون در اکثر از وحشيان عالم و اهل را بر حق جاری نمودند، چنانچه ميانه آنها ضرب بر نفوس و شتم 

مداين و قری اين سنت رذليه باقيست به طريقی که عادت آنها در اين ظهور به شجره حقيقت وارد شد و به همان سنت عمل نموده 

صاحبان تقوی و علم به گمان و در ارض شمس به مظهر توحيد ناسپاسی نموده و آن نفس مقدّس را به محل ضرب آورده به فتوای 

در اين حال واجب است بر شما  ...ب دانسته به هواهای خود عمل نمودند خود در حکم تعزير بر آن شجره واج خود و اجماع رؤسای

که ترک اين عمل نموده و به هيچ وجه نفسی را اذيت ننموده و ضرب بر نفسی روا نداشته لعل در آخرت به ثمره اين حکم بر خورده 

 (16، باب 9)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...بر من يظهره اهلل روز ظهور او وارد نسازيد 
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 دیانت بهایی :

در ديانت مقدّس بهايی، هيچ نوع از انواع جهاد يعنی چه تدافعی و چه تهاجمی وجود ندارد. حتّی ضرب و شتم و شکستن سر انسان 

هاءاهلل درباره رفع اين نوع احکام در ديانت بهايی نسبت به احکام دين بابی ها نيز دارای مجازات و حکم خاصی است. حضرت ب

 فرمايند : می

اوّل کلمه فضرب الرّقاب و ثانی حرق کتب و ثالث اجتناب از ملل اخری و رابع فنای  ،معرضين و منکرين به چهار کلمه متمسّک"

ميان برداشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو گشت و صفات  اين چهار سدّ عظيم از ،حال از فضل و اقتدار کلمه الهی ،احزاب

 هطاهره و اخالق مرضيّ هاعمال طيّبه اين مظلوم حزب اللّه را از فساد و نزاع منع فرمود و ب ...سبُعی را به صفات روحانی تبديل نمود 

ف و فساد و نفاق است از کتاب محو نموديم و .. ای اهل عالم فضل اين ظهور اعظم آنکه آنچه سبب اختاله دعوت نمود .روحانيّ

 هنمائيم دوستان را که از آنچه رائح لين. مکرّر وصيّت نموده و میعيماً للعامِآنچه علّت الفت و اتّحاد و اتّفاق است ثبت فرموديم نَ

 )حضرت بهاءاهلل، لوح دنيا( "شود اجتناب نمايند بل فرار اختيار کنند فساد استشمام می

 

رّی از برای امر اليوم اعظم از حقّ شاهد و گواه است که ضُ" فرمايند : هرگونه جنگ و نزاع را نهی نمودند به شأنی که می جمال قدم

سبب حزن "فرمايند  می نيزو  (اقتدارات)حضرت بهاءاهلل، لوح  "فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت مابين احبّاب نبوده و نيست

 (بشارات)حضرت بهاءاهلل، لوح  ."نزاع فساد وه مشويد تا چه رسد ب

 

 فرمايند : ( درباره حرمت ضرب و شکستن سر ديگری می56در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 ولَ .نيعُالمَ زيزُالعَ مُالحاکِ وَهُلَ هُنَّاِ ةًنَيَّعَمُ ةًيَدِ قدارٍمِ لِّکُلِ يّانُالدَّ مَکَحَ ما وَهِقاديرِمَ الفِتِخاِما بِهُحکامُاَ فُلِختَتَ الضَّربِ وَ جاعُا الشِّمَّاَ وَ"

 "ليمی العَوفِالمُ وَهُلَ هُنَّنا اِندِن عِعداً مِوَ قِّالحَها بِلِصِّفَنشآء نُ

اگر کسی سر کسی را بشکند يا کسی، کسی را کتک بزند، احکام سر شکستن و کتک زدن مختلف است به علّت اختالف مقدارش. )

دهيم  معيّنی تعيين کرده است، خدا حاکم و عزيز است و منيع. اگر بخواهيم تفصيل می ءهر مقدار ديهدهنده برای  جزا خداوند ديّان و

شجاج و ضرب را برای شما ذکر خواهيم کرد. خداوند وفا کننده و دانشمند  به شما که اين مقادير  دهيم آنها را به حقّ و وعده می

 (است

 

ولی در آثار قلم اعلی جزئيات مربوط به  ديه بستگی به شدّت ضرب و جرح دارد،فرمايند که مقدار  میجمال اقدس ابهی تصريح 

)توضيحات  .امور به بيت العدل اعظم راجع استپرداخت گردد مذکور نگشته. تعيين اين  مقدار غرامتی که بايد به تناسب شدّت ضرب

 (81، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس کتاب اقدس

 

 فرمايند : ( می148س )بند همچنين در آن کتاب مقدّ

 "... لوبُالقُ وَ ةُدَفئِاالَ هِبِ نُزَحْتَ مّاها عَمثالِاَ وَ ربِالضَّ وَ زاعِالنِّ وَ دالِالجِ نِعَ تابِی الکِم فِعتُنِد مُقَ"

ه که به سبب ی و از هر چيو بدگو حّاشیفو کتک کاری و امثال آنها مثل و ضرب در کتاب الهی شما ممنوع شديد از جدال و نزاع )

 (های مردم آن محزون بشود قلوب و دل
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 فرمايند : يگر مید  میو در مقا

اسم اعظم که اگر نفْسی از ه قسم ب ،اعمال اعمال جهالست و افعال غافلين اين ، اِيَّاکَ اِيَّاکَ اَنْ تَعْمَلَ مَا کَتَبْتَهُ فِيآخِرِ کِتَابِکَ"

جدال و فساد و قتل و امثال آن در کتاب الهی  نزاع و .س حقّ وارد آوردهآنست که به نفْ مثابهه اذيّت به نفْسی وارد آورد ب دوستان

 (470قديمی، رياض، گلزار تعاليم، صفحه ) "نهی شده نهياً عظيماً

 

 فرمايند : و نيز می

ه يد از او احتراز نمايند بيا حزن نفسی از او ادراک شود حزب اللّه با عری رايحه فساد و نزاع و جدالقدر رأس شَه هر امری که ب"

 (18، صفحه 4مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "... 60قشاءاحتراز از رَ مثابه

 

از جمله بيانات درباره  شود. بيانات الهی درباره منع از جنگ و جهاد در آثار بهايی بسيار است و در اين مقام به قدر کفايت ذکر می

 :فرمايند  دانند. جمال اقدس ابهی در بيانی می جدال را به کلّی از آن دور می شأن انسان است که نزاع و

 .(473)قديمی، رياض، گلزار تعاليم، صفحه  "ه شأن انسانپسنديد نزاع و جدال شأن درندگان ارض بوده و هست و اعمال"

 
 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره حرمت نزاع و جدال در الواح مبارکه وصايا می

يد. ينما .. اگر طوائف و ملل سائره جفا کنند شما وفا.و هر متعدّی محروم  ای احبّای الهی در اين دور مقدّس نزاع و جدال ممنوع "

بنهيد.  يد. زهر بدهند شهد ببخشيد. زخم بزنند مرهميبنمايند دوستی بفرما يد. اجتناب کننذ اجتذاب کنيد. دشمنیيظلم کنند عدل بنما

 (14)عبدالبهاء، الواح وصايا، صفحه  "لْمُخْلِصِيْنَ وَ سِمَةُ الصَّادِقِينَا هَذَا صِفَةُ

 
 

 فرمايند : همچنين در يکی از مکاتيب خود می

خود  حاله بر زبان رانيد اگر قبول نمود نعم المطلوب و اگر عناد کرد او را ب يد و از نزاع بيزار باشيد. کلمه حقّيبا نفْسی جدال منما"

 (204، صفحه 1، جلد عبدالبهاء )منتخباتی از مکاتيب "کلّ بر خدا بکنيد. اينست صفت ثابتين بر ميثاقبگذاريد و تو
 

 

 فرمايند : بيان زيبايی جمال قدم فصل الخطاب اين مبحث است که می

ن و شأنش به علْم و عمل مقام انسا ،غارت شأن درندگان ارض است يقين مبين بدانيد فساد و نزاع و قتل وه ب ،لْ يَا حِزْبَ اللّهِقُ"

محبّت و مودّت معاشرت ه جميع احزاب عالم ب يَاحِزْبَ اللّهِ با ،نموديم يَنْفَعُهُمْ امر در اکثر الواح عباد را از مَايَضُرُّهُمْ منع و بِمَا .است

  (حضرت بهاءاهلل، لوح اشراقات) "الْعَالَمِيْنَ شؤونات آن طرّاً نهی شده نهياً عظيماً فِی کِتَابِ اللّهِ رَبِّ يد. فساد وينما
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 چشم زخم
 

منفی يک فرد بر اعمال، رفتار  اتدر اصطالح عبارت است از تأثيرکه در عربی به آن عَينُ الکَمال و يا اِصابَة العَين گويند چشم زخم 

. در اديان قبل از ديانت بهايی به طور مستقيم به مسئله رسد میديگری ، به فرد شور چشم فردِ نگاه و سرنوشت فرد ديگر، که از

حضرت عبدالبهاء مسئله  .دانند میچشم زخم پرداخته نشده، امّا برخی مفسّران، بعضی از احاديث و آيات قرآنی را با چشم زخم مرتبط 

 اند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. چشم زخم را کامالً روشن ساخته

 

 دیانت اسالم

 : فرمايند می( است که 51قَلَم، آيه  دانند از آيات قرآن )سوره میيکی از آياتی که برخی آن را با چشم زخم مرتبط 

 "قُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌلذِّکْرَ وَيَالَّذِينَ کَفَرُواْ لِيَزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱوَإِن يَکَادُ "
گويند او مجنون  هايشان تو را به زمين بزنند و می  چشم و( ها  نگاه)شنوند، با  و همانا نزديک است کافران هنگامی که قرآن را می)

 (است

 

، به قدری خشمگين و شنوند است که دشمنان به هنگامی که آيات با عظمت قرآن را از تو می آيه اين منظور اينمعتقدند که  برخی

 های خود بر زمين افکنند و نابود کنند. و نيز گفته  خواهند تو را با چشم کنند که گويی می شوند، و با عداوت به تو نگاه می ناراحت می

 گوييم فالن کس آن چنان بد به من نگاه کرد که گويی آلود است مثل اينکه می  های بسيار غضب  اند که اين کنايه از نگاه 

 .خواست مرا با نگاهش بکشد می

 خواستند با چشم زخم پيامبر را از بين ببرند. میگويند که کافران  میبرخی نيز معتقدند که اين آيه به چشم زخم اشاره دارد و 

 
 : فرمايند میو درباره اين آيه  نمايند میحضرت عبدالبهاء ارتباط اين آيه قرآنی با چشم زخم را رد 

 (35، صفحه 2مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "کَ بِأَبْصَارِهِمْ کنايه از حدّت و شدّت نظر از روی غضب استآيه ويَزْلِقُونَ"

 

دانند اشاره به حضرت يعقوب دارد که به  می( که برخی آن را با چشم زخم مرتبط 67يوسف، آيه  يک آيه قرآنی ديگر )سوره

 فرزندانش فرمود :

لْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَعَلَيْهِ ٱللَّهِ مِن شَیْءٍ إِنِ ٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِی عَنکُم مِّنَ ٱبَنِیَّ لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَوَقَالَ يَا "

 "لْمُتَوَکِّلُونَٱفَلْيَتَوَکَّلِ 

http://persianblog.ir/tags/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87.html
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ای را که از   توانم حادثه  های متفرق وارد گرديد و )من با اين دستور( نمیب وارد نشويد، بلکه از در باز يک در ،: فرزندان من گفت)

کنم و همه متوکالن بايد بر او توکل  سوی خدا حتمی است از شما دفع  کنم، حکم و فرمان تنها از آن خدا است، من بر او توکل می

 (کنند

 

يعقوب برای آن بود که چون همگى برادر يکديگر و اوالد يک پدر بودند و از  حضرت اين دستوربا توجّه به اين آيه برخی معتقدند که 

 . چشم بخورند و مردم آنها را چشم بزنندکه ترسيد  ، آن حضرتنظر جمال و کمال و شکل و هيئت نيز ممتاز بودند

 

 دیانت بهایی

 : ايندفرم میحضرت عبدالبهاء در لوحی در جواب سؤالی درباره چشم زخم 

. عَيْنُ الکَمَال گويند مرقوم نموده بوديد که چشم شور را آيا اثری هست امّا در خصوص چشم زخمی يعنی اصابة العين که در عربی"

 نفوس ثابته راسخه مصون از اين موجود. اين مِنْ حيث العموم. امّا حکمتی بالغه در چشم چنين اثری نيست ولی در تأثير و تأثّر نفوس

مائده اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "بر زبان راند "يَا اَللّهُ الْمُسْتَغَاث" اگر چنانچه نفْسی را وهم و تأثّری حاصل شد نود و پنج مرتبهحادثه و 

 (27، صفحه 2آسمانی، جلد 

 
 : فرمايند میهمچنين در لوحی ديگر 

احساساتی  نموده بوديد. اين محض توهّم است ولیيعنی اصابت عين مرقوم  در خصوص چشم پاک و ناپاک، هواللّه ای بنده الهی"

بد  شور چشمی شهرت يابد که اين شخصه حصول تأثّرات شود. مثالً نفسی ب از اين وهم در نفوس حاصل گردد. آن احساسات سبب

اين  ،نمايداين بيچاره ه نظری ب ،مشهور "بد چشم"به  شخصِ آن تأثّرات چشم. چونه چشم است و نفْسی ديگر معتقد و متيقّن ب

 تأثّرات سبب شود و وقوعاتی حاصل گردد و اِلّا نه اينست ی گردد. اينيمضطرب گردد و پريشان خاطر شود و منتظر ورود بال، متوهّم

قلبش چنين خطوری کرد که فالن شخص ه ب وجود اين شخص رسيد. لهذا اگر نفْسیه شخص آفتی صادر شد و ب که از چشم آن

)مکاتيب  "عَلَيْکَ الْبَهَاءُ الْاَبْهَی ع ع ذکر الهی  مشغول شود تا اين وهم از قلب زائل گردد وه نمود فوراً ب شور چشم است و مرا نظر

  (257، صفحه 3عبدالبهاء، جلد 
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 حج
 

مخصوصی است و به  عبادتِ ،در اصطالح دينی حج ،باشد می "انجام کاریقصد "يا  "زيارت کردن"که در لغت به معنی  "حج"

تغييرات  وجود داشته است و طی ظهور اديان با به شيوه های مختلفیمقدّس الهی در اديان  که شود میاکن مقدّسه گفته زيارت ام

که در برخی اديان جزئيات حج به طور کامل روشن نيست، از اين رو  شود میاست. امّا اين مسئله مشاهده همراه بوده  نيززيادی 

آيات و نصايح "شوايان مذهبی، به انجام اعمال خاصی برای حج معتقدند. در اين مبحث بيشتر به پيروان آن اديان به اعتقاد خود و پي

 .نمودند میبه عنوان مراسم حج در اديان قبل اجرا  نهاادرباره حج پرداخته خواهد شد نه آنچه انس "الهی

 

 دیانت یهودی

، شود میو زمان مخصوصی برای حج مشخّص کرد مشاهده نکه بتوان از آن، مکان  آيات مخصوصیتورات،  در ديانت يهود و کتاب

  به  ذکورانت ههم  مرتبه  سه  سالی"آمده است : يکی از اين آيات چنين در دانند.  میبا اين حال، يهوديان برخی آيات را با حج مرتبط 

 (23، آيه 34 )کتاب مقدّس، عهد عتيق، سفر خروج، فصل. "، حاضر شوند اسرائيل  ، خدای حضور خداوند يهوه

ی مختلف و نهااپردازند همزمان با اعياد سه گانه آنان است که در هر کدام از اين اعياد به مک میحال اوقاتی که يهوديان به حج 

 روند.  میدر کتاب مقدّس ذکر شده است  آنهاو غيره که نام  "بيت ايل"، "بيت المقدّس"مقدّسی مانند 
 

 61پردازند چنين است : میحج  به آنهااين اعياد که يهوديان در 

 .شود می، که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و از روز پانزدهم نيسان به تقويم يهودی آغاز "عيد فِصح"  -1
که مدت آن يک روز است مصادف با ششم ماه سيوان به تقويم يهودی که در اوايل  ،)شبوعوت( "اسابيع"يا  "عيد حصاد" -2

 .ار گرفته استتابستان قر
 گردد. میکه مدت آن هشت روز است و در پاييز قرار دارد و از روز پانزدهم ماه تشرين يهودی آغاز  ،)سرکوت( "عيد ظُلل" -3
  

 دیانت مسیحی

ز . از اين رو بسياری اشود میدر ديانت مسيحی نيز مانند دين يهودی، آياتی که مستقيماً به حج و اعمال آن اشاره کند مشاهده ن

نيز اين عمل را  "عيد ميالد"با اين تفاوت که در اعياد مخصوص خود مانند  کنند میمسيحيان مراسم حج را مانند دين تورات اجرا 

 دهند.  میانجام 

 

                                                           
 حسن ظاظا کترد ،طقوس الحج عند اليهود.  61
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 دیانت اسالم

همچنين  در ديانت اسالم، حج به عنوان يکی از واجبات دينی معرفی شده است. آيات بسياری درباره مراسم حج در قرآن وجود دارد.

در  "مسجد الحرام"سوره ای نيز به نام حج وجود دارد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. مسلمانان چه زن و چه مرد، برای حج به 

و  "عقل سالم"، "بلوغ"موظّف اند که در صورت داشتن شرايطی مانند  آنهاروند.  میکه در قرآن از آن نام برده شده  "مکه"شهر 

 : فرمايند می( 97آل عمران، آيه  در ماه های خاصی اعمال حج را انجام دهند، چنانچه در قرآن )سوره "استطاعت مالی"

 "لْعَالَمِينَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ ا سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَوَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ا"

نياز  و هر کس به اين حکم خدا کفر بورزد، خدا از همه عالم بی، واجب است )کعبه( رت آن خانهکس که مستطيع باشد، زيا و بر هر)

 (است

 

 : فرمايند می( 28و  27 اتحج، آي خداوند در قرآن )سوره

 "کُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ عَلَى جِّ يَأْتُوکَ رِجَاالً وَلْحَاوَأَذِّن فِی النَّاسِ بِ"

 (های عميق بيايند های الغر شده از دوری راه از دره و به او گفتيم مردم را ندای حج ده تا پياده سوی تو آيند و سوار بر مرکب)

 

 "لْفَقِيرَکُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْأَنْعَامِ فَمَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ا ی أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىللَّهِ فِمَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْکُرُواْ اسْمَ الِيَشْهَدُواْ "

ن ياد کنند که ما شما را از حيوانات روزی داديم، از آن بخوريد و به درمانده تا شاهد منافع خويشتن باشند و نام خدا را در ايامی معيّ)

 (فقير نيز بخورانيد

 

. در کتاب قرآن نيز خانه کعبه به عنوان خانه عبادتی از طرف خداوند روند میهمانطور که بيان شد مسلمانان برای حج به خانه کعبه 

 : فرمايند می( 97و  96 اتآل عمران، آي معرفی شده است. چنانچه )سوره

 "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ"

ای پر برکت که مايه هدايت همه   ای است که در مکه واقع است، خانه  نا نهاده شد، آن خانهاولين خانه عبادتی که برای مردم ب)

 (عالميان است

 

 "...نَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ ءَامِناً فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّ"

 (در آن خانه آياتی روشن و مقام ابراهيم هست و هر کس داخل آن شود ، ايمن است)

 

 : فرمايند می( 125بقره، آيه  و نيز )سوره

رَا بَيْتِیَ لِلطَّائِفِينَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّ إِبْرَاهِيمَ وَ وَعَهِدْنَا إِلَىتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَالْبَيْتَ مَوَإِذْ جَعَلْنَا ا"

 "لسُّجُودِکَّعِ االْعَاکِفِينَ وَ الرُّ
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ی برای دعا بگيريد و به ابراهيم و ياز مقام ابراهيم جا (گفتيمو )و چون خانه کعبه را مرجع امور دينی مردم و محل امن قرار داديم )

کنند پاک  شوند و نمازگزاران که رکوع و سجود می اسماعيل فرمان داديم که خانه را برای طواف کنندگان و آنها که معتکف می

 (کنيد

 
 رايج است. "حج اِفراد"و  "حج قِران"، "تُّعحج تَمَ" ميان مسلمانان سه نوح حج به نام های

فرسخ دورتر از مکه بيان نموده اند(.  16ميل يا  16مخصوص مسلمانان خارج از مکه است )که برخی علماء فاصله آن را  "حج تمتع"

دهند. امّا در هر زمان از سال انجام آن مجاز است. در حالی که  میود حج انجام عُمره نيز زيارت خانه خدا در کعبه است که قبل از خ

نيّت، اِحرام، طواف، دو رکعت نماز طواف، سَعی، تقصير، طواف نِساء و دو "است. اعمال عُمره عبارتست از  "ذی الحجّه"ماه حج فقط 

عَرَفات، وقوف در مشعرالحرام، ورود به مِنا، رمی جَمَره، ذبح  اِحرام، توقف در". در حالی که اعمال حج عبارتست از "رکعت نماز آن

 ."قربانی، تقصير، طواف، دو رکعت نماز طواف، سَعی، طواف نساء، دو رکعت نماز آن

 دهند. میمخصوص اهالی مکه و نزديک آن است که در اين مدل از حج، عُمره را بعد از حج انجام  "حج قِران"و  "حج اِفراد"

 

را از تن درآورند و دو تکه لباس شده  های دوخته مردان بايد تمام لباسيکی از اوّلين مراحل حج  است، در اين مرحله  "اِحرام"

 ند لباس دوخته بپوشندتوان میبانوان . امّا اندازند میبندند و ديگری را بر شانه  مینگ بر کمر غير دوخته بر تن کنند که يکی را مانند لُ

 . چه غير دوخته بر آنان واجب نيستو پوشيدن دو تکه پار

 

تراشيدن موی مرحله ای از حج است که در آن شخص بايد قسمتی از ناخن و موی سر خود را کوتاه کند يا بتراشد امّا  "تقصیر"

 برای زن جايز نيست. سر

 

 را که کنار مسجد "مَروه" و "صفا"هفت مرتبه فاصله بين نيز مرحله ای از حج است که در آن بايد بعد از نماز طواف، "سَعی"

 .الحرام قرار دارد بپيمايد

 

است. اين  "تير انداختن و پرتاب کردن"، کلمه رَمی به معنی در حج است رهمَجَ پرتاب کردن سنگ ريزه به سوی "رَمی جَمَره"

و آن  ن دادنشا حضرت ابراهيمه خود را ب ،ره عقبهمَدر جَ اوّلين باربرای  شيطانه برخی معتقدند ک گيرد. میصورت  نامِ درعمل 

 .باشد می. از اين رو اين عمل يکی از واجبات حج ريزه هايی او را از خود دور ساخت حضرت با سنگ

 

خداوند در قرآن کريم شرايط حج را نيز برای مسلمانان مقرر فرموده است، مانند قربانی کردن حيوانات، عدم آميزش با زنان، اِحرام و 

 : فرمايند می( 197و  196 اتآيبقره،  مسائلی ديگر. چنانچه ) سوره

لْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِيضاً أَوْ يَبْلُغَ ا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ حَتَّى لْهَدْیِ وَلَاهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْعُمْرَةَ لِلَّوَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَ ا"

لْهَدْیِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ٱسْتَيْسَرَ مِنَ عُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا الْاا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَبِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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عْلَمُواْ أَنَّ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ الْمَسْجِدِ لَّمْ يَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الِکَ لِمَن ةٌ ذَتِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَصِيَامُ ثاَلَثَةِ أَيَّامٍ فِی الْحَجِّ فَ

 "لْعِقَابِاللَّهَ شَدِيدُ ا

ن ميسر ايد تمام کنيد حال اگر مانعی شما را از اتمام آن جلوگير شد هر مقدار از قربانی که برايتا  ای را که آغاز کرده  )حج و عمره

باشد قربان کنيد و سرهايتان را نتراشيد تا آنکه قربانی به محل خود برسد پس اگر کسی مريض بود و يا از نتراشيدن سر دچار آزاری 

ای دهد يا گوسفندی ذبح کند و اگر مانعی از اتمام حج و عمره پيش نيامد   شود سر بتراشد و کفاره آن را روزه بگيرد يا صدقه می

کند و يا تمکن ندارد به جای آن سه  تواند بدهد و اگر پيدا نمی اش تمتع باشد هر قدر از قربانی که می  حج و عمره پس هر کس که

شود روزه بدارد، البته اين حج تمتع مخصوص کسانی است که اهل  ده روز کامل می روز در حج و هفت روز در مراجعت که جمعاَ

  (حج تمتع را انکار مکنيد و بدانيد که خدا شديد العقاب استمکه نباشند و بايد از خدا بترسيد و حکم 

 

تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ  للَّهُ وَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ امَا تَفْ لْحَجِّ وَی الَا جِدَالَ فِ لَا فُسُوقَ وَ لْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْا"

 "لْأَلْبَابِاتَّقُونِ يَا أُوْلِی وَ ا لتَّقْوَىالزَّادِ رَ ايْخَ

ها به احرام حج درآمد ديگر با زنان نياميزد و مرتکب دروغ و جدال  شود پس اگر کسی در اين ماه )حج در چند ماه معين انجام می

وشه برداريد که بهترين توشه تقوا است و از من گونه کارها در حج نيست و آنچه از خير انجام دهيد خدا اطالع دارد و ت نشود که اين

 (پروا کنيد ای صاحبان خرد

 

نيز وجود دارد. به طوری که اگر شخصی استطاعت مالی داشت و به حج نرفت، زمان  "حج نيابتی"همچنين در اعتقادات مسلمانان 

د برای شخص متوفی که به حج توان می ،يب حجپيری بايد فردی را به عنوان نايب بگيرد تا به جای او عمل حج را انجام دهد. نا

نرفته نيز اين عمل را انجام دهد. امّا اين مسئله در کتاب قرآن بيان نشده است و درباره شرايط نايب حج ميان فُقَها اختالف نظر 

 زيادی وجود دارد.

 

 دیانت بابی

به احکام دين اسالم تغييرات بسياری داشته است و زمان در ديانت بابی نيز حج به عنوان يکی از واجبات مطرح شده است امّا نسبت 

 آنهاخاصی برای انجام آن در نظر گرفته نشده است. حضرت اعلی در کتب بيان، مفصّالً درباره حج بياناتی فرموده اند که يکی از 

يراز ايران، تغيير يافته محلّ حج در هر ظهور است که در ديانت بابی به بيت مبارک حضرت اعلی و مسجد نزديک بيت در شهر ش

 ت آنان از حج نيز بيان شده استاست. همچنين برخی اعمال حج و شرايط ورود نساء به بيت و مسجد نزديک بيت مبارک و معافيّ

 .نيز رجوع شود( "محل ضرب")به مبحث 

 : فرمايند میدر اين باره حضرت اعلی 

 فِی ذِکرِ بَيتِ الحَرام،"

يزل از برای خداوند مکانی نبوده و اليزال نخواهد بود و در هر ظهور مشيّتی هر ارضی که نسبت به خود مُلَخَّص اين باب آنکه لم 

داده، او بيت او شده و محل طواف مالئکه سماء و اهل ارض گشته بلکه کل طائف بر حول امر او هستند که ظاهر در اين طين 

متغيّر نگردد اگر چه بر اهل افئده ظاهر است که مثل آن طين هم مثل امر گردد که اگر در نفس طين بود بايد لم يزل و ال يزال  می
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است و مثل امر هم مثل شمس است اگر بماالنهايه مقاعد بيت متغير گردد يک بيت بوده اين است که تبديل آن مثل ظهور مشيّت 

چنانچه همان  شود میده همين است که امروز است بالنسبه به ظهور بعد و الّا بعينه همان طينی که در يوم آدم الی اهلل منسوب ش

امری که در آن بيت بوده امروز همين امر است که در اين بيت هست و آن محل استواء من يظهره اهلل است که بعينه بيت من ظهر 

است که بعينه همان محلّ کعبه است و حدّ آن به عدد اسم اهلل است در ذرع در عرض و طول که جِرز از او محسوب 

 (16، باب 4)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد "...گردد مین

 

گزيند، حضرت محمّد در  می گردد که محل حج در هر ظهور محلی است که مظهر ظهور، آن را برای خود بر میاز اين بيان مستفاد 

ر شيراز معيّن شده است، در زمان ظهور خود خانه کعبه را محل حج قرار دادند و در زمان حضرت باب محل حج، بيت آن حضرت د

 : فرمايند میادامه اين باب در تجليل از بيت مبارک 

شد که از روی آب تا حدّ ارتفاع آن به الماس پر گردد و تراب آن اکسير گردد و ماء  میو اگر قدرت بود مؤمنين باهلل را هر آينه امر "

 "...ی که ارتفاع صدق شود اليق بر هر نحو شود میآن عطر احمر، ولی چون که اين قدرت مشاهده ن

 

. به فرمايند میو درباره دشواری های آن بياناتی  نمايند میخود به مکّه از طريق دريا اشاره  رحضرت اعلی در اين باب به خاطرات سف

 و نمايند میو محلّ حج دريا است عفو  آنهادليل اين سختی ها، حضرت اعلی حج بيت را بر کسانی که ميان محل زندگی 

 :فرمايند می 

کسی که فصل منزل او با بيت بحر باشد از اون عفو شده و اگر استطاعت بهم رساند به قدر آن به نفس مؤمنی از ذوی القرابه خود "

ا که گردد حج او، اين امر نشده الّا آنکه در سبيل حزنی بر وافد علی اهلل وارد نيايد زير میعطا کند که معفو خواهد بود و عنداهلل مقبول 

هيچ شيئ در سبيل حجّ اهم از آن نيست که تکسّب  ...جمع نمود  توان میاب مثل برّ نو اسب گردد نمیدر بحر غير از حزن متصوّر 

اخالق نموده که اگر با نفسی باشد نه خود محزون گردد و نه او را محزون کند چه در سبيل مکّه امری که اقبح از هر امری بود نزد 

 "...شد نزاع حجّاج بود با يکديگر چه اين امر در هر حال حرام بوده و هست  میان حق و هبط عمل ايش

 

که امالک و مسجد نزديک بيت نيز متعلّق به بيت و محل حج است و خريد و  فرمايند میهمچنين حضرت اعلی اين مسئله را بيان 

 : فرمايند میچنانچه فروش آن امالک جائز نيست. 
 

کِهِ من عبد الذی يملکه بَيعه و مَن اَرادَ اَن يَرفَع هذا حَلّ عليه اَن يَأخَذُ و لو لم يَرضَ صاحبه لِاَنّ اهلل اَحَقَّ بِمِل حَول البَيت ال يَجوز"

 ذات سنين،

مُلَخَّص اين باب آنکه هر صاحب اقتداری که خواهد بيت را مرتفع سازد يا مسجدالحرام حول آن آنچه خواهد بر کسی نيست که 

کيّت نمايد زيرا که مالک کلّ شيئ به استقالل خداوند است و او است احق به ملک خود از برای بيت نفس خود اين است اظهار مال

امراهلل اگر چه مکروه دارد نفسی که اظهار کرده او رضای خدا است زيرا که بر او است که راضی گردد بر آنچه خدا او را امر فرموده 

 (17، باب 4)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "لکيّت شيئ نزد او تواند کرد و اهلل يحبّ المُتّقينکه او را خلق کرده که اظهار ما
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يکی از اصلی ترين شرايط رفتن به حج استطاعت مالی است که در ظهور قبل نيز بيان شده بود. در ديانت بابی نيز اين مسئله به 

 : فرمايند می رت باب در اين بارهحض عنوان اصلی ترين شرط وجوب حج بيان شده است.

مُلَخَّص اين باب آنکه امر به حج نشده الّا آنکه مرتفعين به سوی او در سبيل او متلذّذ شوند به رضای او و تکليف مرتفع شده از دون "

ر او صعب نيايد وفود مستطيعين به غناء، تا آنکه محزون نگردند در سبيل او و بر هر نفسی در عمری يک مرتبه واجب شده تا اونکه ب

بر آن و خريدن از برای ميّت نهی شده تا آنکه کلّ در حين ظهور حق به نفسه فائز گردند به لقای ربّ خود و در حين بطون فائز 

د قدر که وافد نگردد و موت او را درک کند اگر در قص گردند به محلّ استقرار او در نزد ظهور قبل او، و اگر بر نفسی الزم آيد همين

)حضرت باب، بيان فارسی و  "...او بوده و نرفته بر خدا است که جزا دهد او را به احسن جزا و او را داخل جنّت فرمايد با اعظم عطاء 

 (18، باب 4عربی، واحد 

 

 : فرمايند میو نيز در ادامه درباره يکی ديگر از اعمالی که قاصد بيت بايد انجام دهد 

ار مثقال ذهب بيانی که هر مثقال نوزده نخود است بر نوزده نفسی که در حول بيت بر سرائر خود اذن فرموده وافدين را که چه"

ساکنند عطا شود که کلّ به امر قائم بر رکن تسبيح قائم باشند که مدلّ بر ظهور نقطه بيان گردد و ايشان را امر فرموده که بر وافدين 

و عفو از چهار مثقال ذهب شده بر اشخاصی که  ...عطيّه محبوب خود نفرموده  به بيت اهلل کمال عزّت را مرعی داشته و سوال از

مشقی باشد از برای  قدرت ندارند بر آن و بر مماليک و خدّام و صغار و من يبتلی فی السبيل از فضل و رحمت خود تا آنکه سر

 "...مکلّفين در مواقع تکليف خود 

 

 : فرمايند میت. حضرت اعلی در ديانت بابی حجّ بيت بر نساء عفو شده اس

 (18، باب 4)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "...و تکليف را از نساء برداشته تا آنکه بر آنها مشقّتی در سبيل وارد نيايد "

 

 : فرمايند می درباره چگونگی دخول بانوان مؤمن به بيت و مسجد نزديک آن و همچنين معافيت آنان از حجهمچنين و 

 تلک البلد من نسائهنّ،نَّ النساء بالليل يدخلن المسجد و يحضرن السّرائر عند تسعة عشر مَرَّة لمن يکن فی فی اَ"

مُلَخَّص اين باب آنکه بر نساءِ آن ارض و قُرب او اذن داده شده که در ليل طواف نموده و در نزد سرائر اربعه عليها تسعة عشر نشسته 

وحيد و تکبير خدا متلذّذ گشته و رجوع به منازل خود نموده و عطای چهار مثقال ذهب در حقّ و به تسبيح و تقديس و تحميد و ت

ايشان در عمر است از برای هر نفسی، نه در هر وقت که موفق شوند به وفود بر بيت و آنچه مايه تقرّب ايشان است رضای اقران 

خود قبل از تکليف اظهار لطف و رحمت نمايد اعظم است از برای او  خود و حبّ ذرّيات ايشان است که اگر نفسی آنچه تواند بر ذرّيه

 (19، باب 4)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "...از هر طاعتی که به او تقرّب جويد به سوی خداوند خود 

 

ی، توانايی جسمی برای حج بيان، حکم ديگری نيز درباره حج وجود دارد و آن اينست که اگر کسی در عين داشتن توانايی مالکتب در 

 : فرمايند میحضرت اعلی در اين باره د کسی را به عنوان نايب به حج بفرستد و خرج و مخارج او را تأمين کند. توان مینداشت، 

ها از خداوند تعالی عز شأنه از فضل النهايه خود رفع فرموده از آنها که مقام ايشان در جزيره ها و شهرهای بعيده و راههای آن ..."

دريا بوده آنچه واجب فرموده از سفرهای واجب هرگاه استطاعت بر سفر بيابان نداشته و راه آنها از آب بوده و بر خشکی راهی نداشته 
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يابند و اذن است آنها را از حکم خداوندی اينکه بگيرند  میاند از اين سبب رفع شده از آنها سفرهای واجب هرگاه بر خشکه راهی ن

اشخاصی که حج گذارند عوض آنها و وکيل آنها شوند در حج و زيارتِ بيت نموده خالص برای خدا و بدهند به آن من اجل خود 

آنچه خرج نمايند و کفاف آنها بوده از مکانهای خود تا هنگام مراجعت به محل خويش هرگاه ايشان  نمايند میحاجيان که نيابت آنها 

ب خود گرفته و مايحتاج آنها را رسانيده باشند و الّا عفو شده است از ايشان اين حکم و از باشند که وکيلی از جان میمستطيع بر اين 

زيرا که هر حکمی به قدر وسعت و استطاعت و طاقت آنها است. هرگاه مستطيع  نمايند میآنچه همگی اهل بيان در اين باب عمل 

ت به طريقی که در سبيل و ذهاب و اياب او حزنی بر او من اجل نبوده مکلّف نبوده اند زيرا که ايفای حج پس از استطاعت نفس اس

امور او وارد نگشته با روح و ريحان در سبيل حج عمل نموده به آنچه مأمور شده عمل کرده باشد و هرگاه نفسی را قوه حج نبوده بر 

طاعت به امور حج داشته، آن زمان واجب او بأسی نبوده و حرجی در آئين خداوندی جاری نگشته و حکمی وارد نگرديده مگر آنکه است

 (15، باب 10، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "...است که اطاعت امر خداوندی نموده در سبيل حج عامل و ساعی شود 

 

 : فرمايند میحج واقعی که ظهور به سوی شجره حقيقت است  حضرت باب در ادامه اين باب درباره

مين رفتن به حج و گذاردن احکام او بوده بل حج واقع در روز ظهور به سوی شجره حقيقت است بدانکه حج در حقيقتِ واقع، نه ه"

که در آن روز هنگام استماع مهاجرت به سوی آن ذات حقيقت نموده حج واقعی و حج اکبر را ادا نموده و هرگاه مستطيع نبوده يعنی 

جميع شئون بر او واجب و الزم بوده که زيارت بيت اهلل حقيقی نموده و  عاجز از رفتن آن سبيل عدل بوده بر او حرجی نبوده و الّا در

آن ذات حقيقت را درک نمايد چه حکم به حج ادنی حکم او در رتبه طين بوده، کجا بوده بيت طين و نفس حقيقت هرگاه در آن روز 

حروف مستدله او را يافتی آن زمان به حج بودی و حج گذاردی در سبيل او و بيت نفس او را زيارت نمودی و ادآلء بر نفس او و 

 "...واقعی رسيده در زمره طائفان حول بيت محسوب بودی 

 

 دیانت بهایی

در ديانت بهايی نيز احکام خاصی برای حج وجود دارد، در ابتدا به آثار الهی درباره وجوب و شرايط حج در ديانت بهايی پرداخته 

 : فرمايند می( 32کتاب اقدس )بند . حضرت بهاءاهلل در اين باره در شود می

 "هّابُالوَ المعطیُ وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِمِ ةًحمَرَ نَّنهُعَ االلّهُفَعَ سآءِالنِّ ونَدُ يتِالبَ جَّم حَنکُمِ طاعَستِاْ نِمَلِ اللّهُ مَکَد حَقَ"

ها  ها واجب است و بر زن اين فقط بر مرد. ندند و استطاعت مالی دارند به حجّ بيت بروتوان میاشخاصی که که خدا حکم کرده است )

مسئول  ناهی ندارند. ولی اگر مردی استطاعت داشت و نرفت او البتّه پيش خداگاگر نرفتند  توانند بروند امّا البتّه می آنهانيست،  واجب

 ابخداوند عطا کننده و وهّکرده است به سبب رحمت و مهری که به بندگان خود دارد،  است. خدا حکم وجوب حجّ را بر زنان عفو

 (است

 

بيت برای حج  دوهمانطور که از اين آيات مشخّص است، حکم معافيّت حج بر نساء از ديانت بابی تأييد شده است. در ديانت بهايی 

مشخص شده است. يکی بيت حضرت اعلی در شيراز است که در ديانت بابی محل حج مؤمنين معرفی شده بود و ديگری که 

 ءاهلل آن را اضافه نمودند بيت خود آن حضرت در بغداد است.حضرت بها
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)حضرت بهاءاهلل، رساله  "است که عزيمت حجّ نموده شخصی ديگر بسته به ميلِ ،حجّ يکی از دو بيت واجب" فرمايند میحضرت بهاءاهلل 

هر  ،نقطه در شيراز مقصود است و بيت بيت اعظم در بغداد ،حجّ بيت که بر رجال است " فرمايند میو نيز  (25سؤال و جواب، قسمت 

)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، "نمايند د است اهل آن بلد آن را حجّلَاست هر کدام نزديکتر به هر بَ نمايند کافی يک را که حجّ 

 (29قسمت 

 

 : فرمايند می( 133حق درباره آباد نمودن اين دو بيت مذکور، در کتاب اقدس )بند 

 "فينَی العارِولَم مَکُرُأمُيَ کَذلِکَ حمنِالرَّ مُکُبُّرَ رشُعَ رَّقَتَا اسْيهَتی فِالَّ المقاماتِ وَ ينِی المقامَفِ ينِتَيالبَ نَّعُرفَاَ وَ"

مبارک جمال  تمبارک حضرت ربّ اعلی در شيراز و بي ای را که در دو مقام است، يعنی بيت  تعمير کنيد، بسازيد يا آباد کنيد دو خانه)

استقرار يافته  است. و نيز بسازيد، مرتفع کنيد و تعمير کنيد مقامات ديگری را که در آن مقامات م در بغداد که هر دو محلّ حجّقد

 کند میدر آنجا سکونت داشته و از آنجا رفته است. اينطور امر  ای که حقّ جلّ جالله عرش پروردگار رحمن شما. يعنی مقامات متبرّکه

 (والی عارفين استم شما را خدائی که

 

هر کدام از اين بيوت اعمال خاصی وجود دارد. حضرت بهاءاهلل در دو لوح که به لوح حج معروفند اين  احکام بهايی برای انجام حجِدر 

 62اعمال را مفصاّلً بيان فرموده اند.

 

 البيت  ربّ  و  ربّهم  اللّه الی  بها العباد  تقربها بالفضل ليس هذه سورة الحجّ قد نزّلنا"لوحی که مربوط به حج بيت شيراز است با بيان 

که لوحی بسيار مفصّل است و در آن به مسائلی مانند گرفتن ناخن، تراشيدن موی  شود میآغاز  "...البديع   العزيز  المهاجر  هو، العظيم 

 سر و اعمال ديگر حج اشاره نموده اند. برخی بيانات اين لوح مبارک چنين است :

ات اللّه قد نزلت حينئذٍ عن قطب البقاء مقام الّذى يطوفنّ فى حوله اهل سرادق الکبرياء ثمّ اهل مأل االعلى ثمّ الّذينهم تلک آي"

و يا قوم ال تلتفتوا اليوم الى يمينکم و ال  ...سکنوا فى جنّة المأوى ثمّ الّذينهم استقرّوا على مقاعد القصوى عند سدرة المنتهى 

ا الى جهة العرش هذا المقام المقدّس المحمود مقام الّذى يطوفنّ فى حوله ارواح المقرّبين ثمّ هياکل المرسلين ثمّ شمائلکم ثمّ التفتو

و اذا هاجرت عن نفسک و عن الدّنيا و اهلها و سافرت الی اللّه ربّک و بلغت مقام الّذى رأيت سواد  ... افئدة الکرّوبيين ان انتم تشعرون

على موقفک و قل الرّوح و النّور و العزّة و الثّناء عليک يا مدينة اللّه و موطن اسمائه و مخزن صفاته و منبع  المدينة فانزل ثمّ قف

ر فيوضاته و معدن افضاله و مظهر تجلّياته الّتى احاطت کلّ الوجود. و اشهد بانّ من سوادک ظهرت نقطة االوّليّة و طراز القدميّة و السّ

ة و القضايا المحتومة و االسرار المخزونة کذلک سبقک الفضل من لدى اللّه المهيمن القيّوم. ثمّ ارفع يداک الی االزليّة و الکلمة الجامع

اللّه ربّک بخضوع و خشوع و تسليم و رضاء محبوب و قل اى ربّ لک الحمد علی بدايع مواهبک و لطائف عطاياک و کيف اشکرک 

 ا و اختصصتنى بهذا الفضل الّذى ما سبق به احدٌ دونى و علّمتنى ما ال عرفه نفسٌ سوائىيا الهى بما رزقتنى زيارة بيتک و شرّفتنى به

قصّ شاربک ثمّ قلّم اظفارک و حلّق رأسک ثمّ استعمل احسن االطیاب ثمّ البس احسن و اذا خرجت عن المآء  ...

اللّه عنک و انّه لهو المقتدر العفوّ العطوف. ثمّ اسع  بما استطعت عليه و ان لم تکن مستطيعاً بما امرناک به ال تحزن فقد عفا الثّیاب

                                                           
 يافت می شود. آثار قلم اعلی از کتاب   4 هر دو لوح حج در جلد.  62
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فى نفسک بانّک حين الّذى يقع عينک علی المدينة و تقرّبت اليها يکون قلبک مطهّراً عن ذکر الموجودات بحيث تدع عن ورائک کلّ 

الصّفات کذلک يعلّمک قلم اللّه النّک اذا تمشى بين يدى سلطان الممکنات و مليک االسمآء و  ما خلق بين االرضين و السّموات.

 "... ربّک و ربّ کلّ شيئ ان انتم تعرفون

 

همانطور که در متن لوح مشخص شده است در اعمال حج به گرفتن ناخن ها، تراشيدن موی سر، استعمال بهترين عطر ها، پوشيدن 

يا  "حلق رأس" (44)بند  تاب اقدسبهترين لباس ها اشاره شده است. مسئله شايان توجه آن است که حضرت بهاءاهلل در ک

 امّا در لوح حج به آن امر شده است. حضرت بهاءاهلل در جواب اين مسئله فرموده اند : .را جايز نفرموده اند "تراشيدن موی سر"

رت حض) "شده است حکم الهی ما بين عباد و حلق رأس از قاصدين بيت عفو آنچه در آن نازل آن ،جميع مأمورند به کتاب اقدس"

 (10رساله سؤال و جواب، قسمت بهاءاهلل، 
 

فقد کتب اللّه لکلّ قرية ينتشر فيها هذا اللّوح بان يعيدوا اهلها فى ذلک اليوم  "لوحی که مربوط به حج بيت مبارک بغداد است با بيان 

لوح نيز مفصّل است. برخی از بيانات  و اين شود میآغاز  "... و يهللّوا و يکبّروا و يعيشوا باعلی ما عندهم و يکوننّ من الشّاکرين

 مبارک در اين لوح چنين است :

ل فسبحان الّذى نزّل اآليات بالحقّ و ينزل بامره کيف يشاء ال اله الّا هو العزيز المقتدر القدير. لن يمنعه شيئ عن امره و سلطانه يفع"

ى السّموات و االرض يحيى و يميت ثمّ يبعث من يشاء من ما يشاء فى جبروت االمر و الخلق و يحکم ما يريد. و له يسجد کلّ من ف

ان يا عبد اسمع نداء اللّه عن هذه الشّجرة الّتى ارتفعت علی جبل القدس و تنطق بالحقّ بانّه ال اله  ... هذا الکوثر العذب المقدّس المنير

 ... عه احدٌ الّا بان يدخل فى هذه الرّضوان المرتفع المنيعالّا هو العزيز الجميل. قل هذا ندآء ما سمع شبهه احدٌ فى ازل اآلزال و لن يسم

ز لمن اراد ان يتوجّه الی شطر القدس و يحضر بين يدى اللّه العزيز العليم و يسمع نداء اللّه و ينظر جماله و يستنشق رائحة اللّه العزي

و اذا ورد فيها يکبّر اللّه  السّالم بدارى المدينة الّتى سمّى المقتدر المتعالی الکبير بان يخرج عن بيته مهاجراً الی اللّه الی ان يدخل ف

غسّل کما امره اللّه فى الکتاب و اذا  احسن ثیابه ثمّ یتوضّأربّه بلسان السّر و الجهر الی ان يصل الی الشّط و اذا وصل اليه يلبس 

سّلت يا الهى منه ايداى بامرک غسّلنى عن کلّ دنسٍ و يقول اى ربّ هذا ماء الّذى اجريته بامرک فى جوار بيتک الحرام و کما غ یداه

و يقول اى ربّ هذا وجهى الّذى طهّرته  ثمّ یغسل وجههذنبٍ و غفلةٍ و عن کلّ مايکرهه رضاک و انّک انت المقتدر القدير. 

عن التّوجّه الی غيرک و  بارادتک اذاً اسئلک بسلطان عزّ فردانيتک و بدايع اسماء مظاهر امرک بان تطّهره عمّن سواک ثمّ احفظه

اذاً يسکن فى نفسه و يسکت فى ذاته ثمّ يتوجّه بقلبه و سمعه الی  ... النّظر الی الّذينهم لم يقصدوا جمالک الظّاهر الطّاهر العزيز الکريم

نفسه  يه و يشهديوقن فى نفسه بانّ اهلل کفّر عنه سيّئاته و تجاوز عنه و تاب عل ان وجد رائحة اللّه و سمع ندائهشطر البيت 

الی ان  ان ما وجد رائحه اللّه العزیز القدیر یکرّر العمل فى هذا الیوم او فى یوم اخرىمثل يوم الّذى وُلد من امّه و 

 "... يجد و يسمع و هذا ما قدّر من قلم عزّ حکيم علی الواح قدس حفيظ
 

ا بيت شيراز تماماً يکی نيست، از جمله گرفتن وضو و ، اعمال حج اين بيت بشود میهمان طور که از لوح حج بيت بغداد مشخص 

که در متن لوح مشخّص شده  "دارالسّالم"تالوت آيات مخصوصی برای شستن دست و صورت و پوشيدن بهترين لباس ها. نام 

 اين نام آمده است. ( 25يونس، آيه  )سورهاست لقب خاصی برای بغداد است که در قرآن نيز 
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ه در متن لوح حج بغداد مشخص شده اين است که خداوند بر فردی که به حج رفته مقرر کرده که در حين مسائل مهمی کجمله از 

طوافش ندای الهی را بشنود و اگر نشنيد دوباره بايد طواف خود را چه همان روز و چه روز ديگری تکرار کند. حضرت عبدالبهاء در 

 : فرمايند میيکی از الواح خود اين مسئله را اين چنين توضيح 

تَمعْ يُکَرِّرُ الطّوافَ حَتَّی يَستَمعَ و اَمَّا ما نُزِّلَ فی سورَةِ الحَجِّ اَنَّ اهلل فَرَضَ علی الطائِفُ اَن يَستَمِعَ نِداءَ الحَقِّ حينَ طَوافِهِ و إذا لَم يَس ..."

لبِ االِنسانِ، و هذا هُوَ البُقعَةُ المُبارکَةُ الَتی يَرتَفِعُ مِنها النِّداءُ، و يَسمَعُها النِّداءَ، فالمرادُ مِنَ النِّداءِ نِداءُ الرّحمنِ فی وادِی األَيمَنِ مِن قَ

 (82، صفحه 1، جلد عبدالبهاء )منتخبات مکاتيب "و يُحرَمُ عَنِ االستِماعِ القُلوبُ القاسِيَة 63 أُذُنٌ واعِيَةٌ صاغِيَةٌ

 
 : فرمايند میمه دهنده اين مبحث است که خاتمخصوص حج،  بيان حضرت عبدالبهاء درباره بيوت

روح پاک است نه جسم ه تعظيم و تکريم راجع ب شخص جليل. اينه امّا بِقاع مقدّسه مستحقّ تعظيم و تکريم است زيرا منسوب ب"

 ايند ولیبينش نم 64خاکِ آن کوی را کُحْل ،جان پاک در آن مأوی داشت، لهذا عاشقان خاک. اين محلّ وقتی کوی جانان بود و آن

صيانت جز به جمال مبارک جائز نه و اگر دون آن  فيض آفتاب نگرند. امّا طلبِ عون و حمايت و حفظ وه تعلّق به تراب ندارند بلکه ب

  (247گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "باشد منتهی به پرستش خاک گردد

                                                           
 شنوا أُذُنٌ واعِيَةٌ صاغِيَةٌ : گوش .  63

 . ُسرمه 64
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 حزن و کدورت
. حزن و کدورت به معنی شود میپرداخته  "ديگری دوری از ايجاد حزن و کدورت بر"ح الهی درباره در اين قسمت، به احکام و نصاي

. برخی از نصايح اين کند میغم، اندوه و تيرگی است. همانطور که از معنی مشخصّ است، اين مسئله از يک پديده منفی حکايت 

علّت اينکه هدف اين نوع از مباحث مهربانی و دوری از ايجاد کدورت مبحث در قسمت هايی مانند انتقام نيز مورد بحث است، امّا به 

 است از بيانات مشابه نيز استفاده شده است.

اگر چه ممکن است به صورت  کند میرا از وارد آوردن حزن و ناراحتی بر ديگری منع  نهااانس ،احکام و نصايح الهی در جميع اديان

امّا اکنون بايد همه اين ها را از خود دور کنيد، يعنی "آمده است يات عهد جديد کتاب مقدّس در آ. برای مثال ذکر نشده باشدمستقيم 

. يکی از (8، آيه 3)کتاب مقدّس، عهد جديد، کولُسيان، فصل  "خشم، عصبانيّت، بدخواهی، ناسزاگويی و سخنان زشت را از دهان خود

، داستان حضرت نمودند میيز مؤمنين را به دوری از کدورت و حزن دعوت زيباترين مثال ها برای بيان اينکه حتی پيامبران مبشّر ن

)يوسف به "ه است : چنين آمددر اين داستان يوسف است که حتی با ديدن ظلم برادرانش به او، به آنان حزن و کدورتی وارد نياورد. 

امروز   را اِحيا نمايد، چنانکه  کثيری  قوم  کند که  یکرد، تا کار  قصد نيکی  خدا از آن  شما به من بدی کرديد، ليکن برادرانش گفت:(

  يشانه اآويز بل د  داد و سخنان  را تسلی  ايشان  پس . پرورانم شما را می  ، شما را و اطفال مباشيد. من  ترسان  نو اال  است  شده

 (20، آيه 50)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر پيدايش، فصل " گفت

 

 دیانت یهودی

ت شده اند و مؤمنين به دوری از کدورو ظلم به ديگران منع  يکديگرکردن  ناراحتافراد از يهودی و به طور کل در تورات،  در ديانت

 شما خدای يهوه من ،خود بترس  مسازيد، و از خدای  و يکديگر را مغبون":  دفرماي با همنوع خود سفارش شده بودند چنانچه می

 (17، آيه 25، فصل الويانفر )کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِ "هستم

 

  نکرده  تو بدی  به  که  با کسی. است  ساکن  او نزد تو در امنيت  که  ، هنگامی مکن  قصد بدی  ات  بر همسايه"آمده است : همچنين و 

نزد خداوند مکروهند،   نلقاخُ  زيرا کج. را اختيار مکن  هايش از راه  حسد مبر و هيچکدام  بر مرد ظالم. منما  مخاصمه  سبب  ، بی است

 (32تا  29ات ، آي3، فصل اَمثال)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  " است  سّر او نزد راستان  ليکن

 

 دیانت مسیحی

دورت نکوهش شده است و نصايح و بيانات آن حضرت در اين باره بسيار است. ک ايجاد حزن و اديان قبلیدر ديانت مسيحی بيش از 

و همه را از ملکوت خدا محروم  نمايند میت پرست، فحّاش، طمع کار و غيره را در يک رديف معرفی حضرت مسيح افراد ظالم، ب

بلکه اآلن شما را بالکلّيّه قصوری است که با يکديگر مرافعه داريد. چرا بيشتر ":  آمده است کتاب مقدّسعهد جديد دانند. در  می

دانيد  آيا نمی. سازيد و اين را نيز به برادران خود کنيد و مغبون می شما ظلم میبلکه  ؟ شويد نمی شويد و چرا بيشتر مغبون مظلوم نمی
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و  "لوّاط"و  "متنعمّان"و  "زانيان"و  "پرستان  بت"و  "فاسقان"؟ فريب مخوريد، زيرا  شوند وارث ملکوت خدا نمی "ظالمان"که 

و بعضی از شما چنين . ث ملکوت خدا نخواهند شدوار "ستمگران"و  "فحّاشان"و  "گساران  می"و  "کاران طمع"و  "دزدان"

، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "ايد به نام عيسی خداوند و به روح خدای ما  بوديد لکن غسل يافته و مقدّس گرديده و عادل کرده شده می

 (11تا  7، آيات 6، فصل رساله اول قُرَنتيان

 

اين  دوری از کدورت و عدم وارد آوردن حزن بر ديگری بوده است. ورددر ماحکام و نصايح ديانت مسيحی  بيشترديد که  توان می

شرير مقاومت مکنيد، بلکه هر  ، باگويم میليکن من به شما  ":  فرمايند میچنانچه  صراحت در انجيل متی بيان شده است مسئله به

ا تو دعوا کند و قبای تو را بگيرد، عبای خود را و اگر کسی خواهد ب زند، ديگری را نيز به سوی او بگردان، سيلیراست تو  گونهکه به 

هر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش و از کسی ، و هرگاه کسی تو را برای يک ميل مجبور سازد، دو ميل همراه او برو نيز بدو واگذار،

 (42تا  39، آيات 5، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "که قرض از تو خواهد، روی خود را مگردان

 

 : فرمايند میدر ادامه ضمن بيان نصايح ديانت يهود و تغيير آنان 

که دشمنان خود را  گويم میامّا من به شما ، محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن خود را ايد که گفته شده است، همسايه  شنيده"

ت کنند، احسان کنيد و به هر که به شما فحش دهد و خود برکت بطلبيد و به آنانی که از شما نفر کنندگانِ محبّت نماييد و برای لعن

سازد و   میدان و نيکان طالع تا پدر خود را که در آسمان است پسران شويد، زيرا که آفتاب خود را بر بَ. جفا رساند، دعای خير کنيد

گيران چنين  ؟ آيا باج جر داريد، چه اَنمايند یمآنانی را محبّت نماييد که شما را محبّت  زيرا هرگاه، باراند  میباران بر عادالن و ظالمان 

پس شما کامل باشيد چنانکه  ؟ کنند میگيران چنين ن ؟ آيا باج و هرگاه برادران خود را فقط سالم گوييد چه فضيلت داريد ؟ کنند مین

 (48تا  43، آيات 5، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "پدر شما که در آسمان است کامل است

 

 دیانت اسالم

در ديانت اسالم نيز اين مسئله در آيات قرآن به صراحت بيان شده است. دوری از ايجاد کدورت و حزن، حتی در زمانی که به انسان 

( درباره عواقب تندخويی 159آل عمران، آيه  بدی شده است يکی از سفارشات خداوند در ديانت اسالم است. خداوند در قرآن )سوره

 : فرمايند می

 "...سْتَغْفِرْ لَهُمْ عْفُ عَنْهُمْ وَ االَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَ لْقَلْبِلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِيظَ ا للَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ا"

شدند، پس  فرق میرحمت خدا تو را با خلق ، مهربان و خوش خوی گردانيد، و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از پيرامون تو مت)

 (طلب آمرزش کن آنهاچون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان درگذر و از خدا بر 

 

 : فرمايند می( 34فُصِّلَت، آيه  همچنين )سوره

 "نَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِيمٌبَيْ لَّذِی بَيْنَکَ وَلَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا االَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِ لْحَسَنَةُ وَوَ لَا تَسْتَوِی ا"

های مردم را بهترين عکس العمل دفع کن تا آن کسی که بين  و چون معلوم است که خوبی و بدی يکسان نيست ال جرم تو بدی)

 (تو و او دشمنی هست چنان از دشمنی دست بردارد که گويی دوستی مهربان است
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ن به آن امر شده اند نهی از ايجاد کدورت لسانی است. يعنی انسان سخنی بگويد که موجب يکی ديگر از مسائلی که مؤمنين در قرآ

 : فرمايند می( 53اسراء، آيه  کدورت شخصی ديگر شود. در اين باره در قرآن )سوره

 "يْطَانَ کَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناًلشَّطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ اقُل لِّعِبَادِی يَقُولُواْ  وَ"

خواهد ميان آنان کدورت بيفکند که شيطان برای انسان دشمنی  يد، چون شيطان میيو به بندگانم بگو سخنی که بهتر است بگو)

 (آشکار است
 

 : فرمايند می( درباره قهر با مشرکين 10مزمل، آيه  همچنين در کتاب قرآن )سوره

 "هْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيالًا مَا يَقُولُونَ وَ عَلَى صْبِرْا وَ"

 (کنی قهری ماليم و خوشايند و سازنده بکن  ی مشرکين صبر کن و اگر هم قهر میآنها)و در برابر زخم زب
 

 ة وَيَعِلرَة لِحمَلرَا کَلبَر قَاشعَ وَ": کند میبه مالک اشتر درباره رفتار با مردم چنين توصيه ی خويش نهاادر يکی از فرمعلی  حضرت

علی ابن ابيطالب، ) "هِفحِصَ وَ هِفوِن عَاهلل مِ عطيکَن يَحب اَذی تَالَ ثلَمِ کَفحِصَ وَ کَفوِن عَم مِهُاعطَ... فَ مهِطف بِاللُ م، وَهُة لَبَحَالمَ

 (53نامه  ،نهج البالغه

از عفو و گذشت به آنان بهره ای بده همچنانکه دوست  ... طفت با آنها را در دلت بيدار کناحساس مهر و محبت به مردم را و مال)

  (داری خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند

 

 دیانت بابی

مؤمن بايد " فرمايند میدر ديانت بابی، وارد آوردن حزن و کدورت بر ديگری بسيار نهی شده است. حضرت اعلی در صحيفه عدليّه 

هيچ نفسی مجاز نيست به قدر نَفَسی نفس ديگر را " فرمايند میو نيز  "بّت و حُب سلوک نمايدبا تمام خلق عالم در نهايت مح

 "محزون نمايد

 

حزن و کدورت در ديانت بابی به قدری مورد نکوهش بود که حضرت اعلی مجازاتی نيز برای شخصی که عمداً ديگری را محزون 

 : فرمايند میکند مقرّر فرمودند. 

ستَغفِرَ اهلل تِسعَة عَشَرَ حزِنَ نَفساً عامِداً فَلَهُ اَن يَأتی تِسعَة عَشَرَ مِثقاالً مِنَ الذَهَبِ اِن استِطاعَ وَ اِلّا مِنَ الفِضَّةِ وَ اِالّ فَليَفِی اَنَّ مَن يَ"

عَلَيه مِن قَبلُ اِلی حِينِ ما يُحبِسُ وَ يُهبِطُ کُلّ عَمَلِهِ  مَرَّةً اِلّا اِذا استأذَنَ فَأذن لَهُ فَال شَيئ عَلَيه وَ مَن يَحبِسَ نَفساً يُحَرِّم عَلَيه ما يُحِلُّ

 ما ينعقد لَم يَکُن فِی البَيان، و ماکانَ مِنَ المُؤمِنينَ وَ اِن يَرجِعُ اِلی ما يُحرِّمُ عَلَيه فِی کُلِّ شَهرٍ تِسعَة عَشَرَ مِثقاالً مِنَ الذَهَبِ وَ اِن

م از سعه فضل و جود بر بندگان نهی فرموده که هيچ نفسی نفسی را محزون نسازد از برای همان مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند عال

شناسد آن را و اگر کسی تجاوز نمايد از حدود الهيّه بر او حدّ  میشجره حقيقت که لعلّ بر آن حزنی وارد نيايد يوم بطون که کسی ن

و اذن داده شده در مقام اذن و از اون حدّ مرتفع گشته و بر ذهب  گردد نمیی ذکر شده و اگر از آن تجاوز نمايد حکم ايمان بر او جار

و فضّه به عدد واحد حکم شده اگر محتجب ماند از حدّ الهی و اگر مقتدر نباشد به عدد واحد استغفار کند خداوند عالم را و طلب عفو 

هست اگر حزنی بر او وارد آيد مثل آن است که بر حروف حیّ نمايد از آنکه او را محزون ساخته زيرا که قلب مؤمن محلّ ظهور اهلل 
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وارد آمده و اگر بر حروف حیّ حزنی وارد آيد مثل آن است که بر شجره حقيقت وارد آمده و اگر بر آن وارد آيد مثل آن است که بر 

ؤمنين نبوده و همچنين ابعد از حزن خداوند عزّ و جل وارد آمده، اين است که هيچ طاعتی در بيان اقرب از ادخال بهجت در قلوب م

گردد چه در بهجت و چه در حزن و انسان در هر حال بايد مراقب باشد که به ابتهاج  مینبوده و بر اولوالدوائر حکم مظاعف  آنهابر 

زيرا که  آيد می نياورد نفسی را، محزون هم نگرداند نفسی را و اگر نفسی نفسی را قدر ذکر شيئ حايل شود، بر آن حدود الهيّه وارد

و اگر رجوع کند بر  ... شود میهيچ عملی مثل اين نبوده نزد خداوند و نيست در شدّتِ بُعد و بر عامل آن حکم ايمان جاری نشده و ن

 (18، باب 7)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "... آيد میما ال يحلّ عليه بر او از حدود الهيّه در هر شهر عدد واحد از ذهب وارد 

 

 : فرمايند میحضرت اعلی درباره ثمرات اين حکم در ادامه 

ثمره آن اينکه اهل بيان به اين نوع تربيت شوند لعلّ در يوم ظهور حقيقت بر او حزنی وارد نياورند و با او سلوک نکنند آنچه  ..."

 "دأب ايشان است

 

 دیانت بهایی

ر نهی شده است. به شأنی که اين مسئله در وصيّت نامه حضرت در ديانت بهايی نيز محزون نمودن ديگران به هر صورت، بسيا

عن و از لَ ،غی تکلّم نمايندنبَيَ مااز بعد بايد کلّ بِ" فرمايند می 65بهاءاهلل برای اهل عالم بيان شده است. جمال قدم در کتاب عهدی

و نيز در لوح  "حزن مشويد تا چه رسد به فساد و نزاع سبب" دفرماين می. در لوح اشراقات "نمايند نسان اجتناباالِ هِبِ رُدَّکَتَو ما يَ عنطَ

قَدْ خُلِقْتُمْ لِلْوِدَادِ لَا  سَلْسَبِيْلِ الْمَحَبَّةِ وَ يَنْقَطِعُ بِهِ عَرْفُ الْمَوَدَّةِ لَعَمْرِی قُلْ يَا اَحِبَّاءَاللّهِ لَا تَعْمَلُوْا مَا يَتَکِدِّرُ بِهِ صَافِی " فرمايند میحکمت 

 ."غِيْنَةِ وَ الْعِنَادِلِلضَّ

 

از جمله مواردی که در ابتدا بايد به آن اشاره شود اينست که حضرت بهاءاهلل حکم ديه برای محزون نمودن افراد را از ديانت بابی 

 : فرمايند می( ضمن بيان حکم حضرت باب 148اند. در کتاب اقدس )بند  نفرمودهتأييد 

 وَ هورِهذا الظُّ یم فِنکُعَ کَفا ذلِد عَقَ هُنَّی العالمين. اِولَمَ هِبِ مَکَهذا ما حَ بِهَالذَّ نَثقاالً مِمِ رَشَعَ ةَسعَتِ قَنفِيُ نْاَ هُلَفَداً حَاَ نْحزَن يَمَ ..."

 "المنير وحِی هذا اللَّفِ هِندِن عِمراً مِقوی اَالتَّ وَ رِّالبِم بِوصيکُيُ

است که مولی العالمين و  ريعت بيان نوزده مثقال طال بپردازد. اين حکمیبايست مطابق ش میرا محزون کند،  اگر کسی کسی)

در اين ظهور. امّا از طرفی شما را وصيت  اعلی در کتاب بيان فرموده است، خداوند پرداخت اين وجه را به شما بخشيد حضرت ربّ

 (ه است در اين لوح منيرکنيد و اين امری است از او که ثبت شد که با مردم به خوبی و تقوی رفتار کند می

 

 ابداً محبوب نبوده که شبی بگذرد و"چنين نازل که بودند. در لوح اقتدارات  حضرت بهاءاهلل از محزون نمودن ديگران به کلّی بيزار

ه ت باسم اعظم که اگر نفسی از دوستان اذيّه قسم ب" فرمايند میو در لوحی ديگر  "اين غالم آزرده باشد يکی از احباّی الهی از

 (470)قديمی، رياض، گلزار تعاليم، صفحه  "مثابه آنست که به نفْس حقّ وارد آوردهه آورد ب نفسی وارد

                                                           
 وصيّت نامه حضرت بهاءاهلل است..  65
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 : فرمايند میدر لوح امين همچنين 

ه فساد و نزاع و جدال و يا حزن نفسی از او ادراک شود حزب اللّه بايد از او احتراز نمايند ب هقدر رأس شَعْری رائحه که ب هر امری"

لبی و زُبُری و لسانی و قَ کَذلِشريک فساد نبوده و نيست يشهد بِ ،ظهور اعظم باری در هيچ امری از امور اين ...قشا ابه احتراز از رَمث

 (321گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "و الواحی بیتُفی و کُحُصُ

 

 : فرمايند می. در يکی از مکاتيب خود نمايند میپسند بيان حضرت عبدالبهاء محزون نمودن شخص بدکردار را نيز نا

ه ب کنيد و درحقّ شخصی چه يار و چه اغيار چه دوست و چه دشمن زبان ای حزب اللّه مبادا خاطری بيازاريد و نفسی را محزون"

 (71، صفحه 1، جلد عبدالبهاء تخباتی از مکاتيب)من "بد کردار باشد خواه و بد طعنه گشائيد ... زنهار زنهار از اينکه نفسی خاطری بيازارد ولو

 

 : فرمايند میو نيز در لوحی ديگر 

 خالف محبّت حرکت وه نفْسی را بيازاريد. زنهار زنهار از اينکه با نفْسی ب زينهار زينهار که ،زينهار زينهار از اينکه قلبی را برنجانيد"

سبب حزن جانی و نوميدی دلی گردد اگر در طبقات زمين  يد. هر نفسی کهسلوک کنيد. زنهار زنهار از اينکه انسانی را مأيوس کن

ذلّت نوع خويش شود البتّه نابود شود بهتر ه ب که بر روی زمين سير و حرکت نمايد و هر انسانی که راضی بهتر از آنست وی جويدأم

  (248، صفحه 7لد ، جعبدالبهاء )مکاتيب "وجود است و موت بهتر از حيات زيرا عدم او بهتر از ،است
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 حقوق اهلل
 

خداست. خداوند رزّاق به دليل خير و برکتی که  که از آنِ کند می، صحبت از مالی شود میحقوق اهلل همانطور که از نامش مشخّص 

رداخت آن، استفاده شود. از اين رو انسان با پ نمايد میطور که اراده  تا آن داند میدهد قسمتی از آن را سهم خود  میبه مال انسان 

( 97سازد. حضرت بهاءاهلل درباره حکمت حقوق اهلل در کتاب اقدس )بند  میدِينی را که به خدا دارد ادا کرده و مال خود را طاهر 

، خداوند که حقوق اللّه را بگو ای مردم) "اللّه ن شآءَمَ لّاها اِکُدرِاليُ قاماتِلی مَم اِکُبَرُّقَتَ م وَکُموالِاَ طهيرَتَ رادَاَ کَذلِل بِقُ":  فرمايند می

مگر کسی که  کند میدرک ن خواهد اموال شما را طاهر کند و شما را نزديک کند به مقاماتی که اين مقامات را میمقرّر کرده است 

لوحی زيبا خطاب به جناب سمندر (. حضرت بهاءاهلل درباره اين مسئله که اموال ناس اکثراً طاهر نيست در خدا خواسته باشد

 : فرمايند می

نمايند و کمال فرح و شادی را از جمع آن دارند.  يا سمندر چه مقدار از نفوس که به کمال سعی و اجتهاد مُشتی زخارف جمع می"

رسد. إعاذِنَا  که به اعدای آن نفوس می شود میيعنی نصيب خود ايشان نيست. بسا  .ولکن در باطن از قلم اعلی به ديگران محوّل شده

اکثر اموال ناس طاهر نيست. اگر  بال گشت.ذَا الخسرانِ المبين. عمر تلف و شب و روز زحمت کشيده شد و مال هم سبب وِاهللَ مِن ه

)اشراق  "ناس به ما أنزَلَهُ اهلل عامل باشند، البتّه عنايت حق آن نفوس را محروم نگذارد و در هر حال فضلش مراقب احبّايش خواهد بود

 (103ه حدود و احکام، صفحه خاوری، عبدالحميد، گنجين

 

اين  .مسئله حقوق اهلل به نام های مختلف در اديان الهی مطرح شده و در طول ظهور پيامبران، با تغييرات زيادی نيز همراه بوده است

کتاب مقدّس آمده کتب عهد عتيق که در  گرديد نازل، از جانب خداوند به يوسف نبی يوسف  زمانحکم در اديان قبل از اسالم، در 

خداوند فرمان داد تا  (پيش از دوره هفت ساله قحطی)است که در دوره هفت ساله برکت   مده( آ47)فصل  پيدايش سِفر. در است

پنجم آن را به خزانه فرعون تقديم کنند. در  ان رسانده و يکهايش  مردم از محصول مزارعشان چهار پنجم را به مصرف خانواده

سال قحطی را پشت سر بگذارند. اين حکم در ترجمه کتاب  هفت ها، مردم مصر توانستند  هنگام قحطی، به واسطه همين يک پنجم

 .است  ترجمه شده "مسخُ" س به فارسیمقدّ

، در  آورده  بيرون  سال  خود را در همان  محصول)يک دهم( عُشر   تمام  ،سال  و در آخر هر سه"درباره ميزانِ آن آمده است : همچنين 

باشند،   هايت  دروازه  درون  که  زنی  و بيوه  و يتيم  ندارد و غريب  و نصيبی  با تو حصّه  چونکه  و الوی نما  ذخيره  هايت دروازه  اندرون

، 14)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه فصل  "دهد  ، برکت کنی می  که لیاعما  و را در همه، ت ، خدايت بيايند و بخورند و سير شوند، تا يهُوَه

 (29و  28آيات 

 

 دیانت اسالم

بيان شده است. اين حکم به صورتی بيان شد که از هر چيزی که انسان سود ببرد،  "خُمس"حکم حقوق اهلل در دين اسالم به عنوان 

 : فرمايد می( 41انفال، آيه  اوند در قرآن )سورهيک پنجم از آن برای خداست. خد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
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مَا  للَّهِ وَابِيلِ إِن کُنتُمْ ءَامَنتُمْ بِلسَّابْنِ ا لْمَسَاکِينِ وَا لْيَتَامَى وَا وَ لْقُرْبَىالِلرَّسُولِ وَلِذِی  عْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَا وَ"

 "کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ للَّهُ عَلَىا لْجَمْعَانِ وَاى لْتَقَالْفُرْقَانِ يَوْمَ الَى عَبْدِنَا يَوْمَ زَلْنَا عَأَن

آن و برای رسول و خويشاوند او و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان،  يک پنجمِبريد برای خدا است   و بدانيد آنچه را که سود می)

ايد، و خداوند  مان نازل کرديم ايمان آورده  رقان روزی که دو گروه يکديگر را مالقات کردند بر بندهاگر به خدا و آنچه را که در روز ف

 (بر هر چيز توانا است

 

بار ذکر شده است، برخی مسلمانان بنا به روايات و احاديث، اعتقادات خاصی برای آن در نظر دارند.  يکحکم خُمس در قرآن تنها 

گيرد و  هر مالی که يک سال بدون استفاده قرار گيرد، غنيمت جنگی و چند مورد ديگر خمس تعلق می مثالً برخی معتقدند که به

 . واجب استآن دادن خمس 

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میدر ديانت بابی حکم حقوق اهلل با تغييرات زيادی همراه بود. حضرت اعلی درباره ميزان حقوق اهلل و شرايط و تفاصيل آن 

ة عَمس طالِة هلل اِن کانت الشَدَواحِ وَ رَشَة عَسعَيئ تِن بهاء کلّ شَب مِهَثقال ذَة مِأَن مِما يتملّک مِ لِّن کُمِ فسٍنَ لِّلی کُعَ بَتِفيما کُ"

 ،...د الواحِ روفِحُ ينَيه ليقسمنّ بَلَليفوّض اِفَ

ک اون است که نوزده مثقال به حروف واحد و يک مثقال مُلَخَّص اين باب آنکه بعد از آنکه شيئ بِبَهاءِ صد مثقال ذهب رسيد، بر مال

رسانند کلّ و اگر نباشد  میلِاَجلِ نار اگر در ظهور شجره حقيقت است اطاعت امر خداوند نمايد و اگر ليل طالع شد به ذريّات آن حروف 

گردد  میاهلل رد شود و در نزد ظهور او منقطع تا بِمَن يُظهِرُهُ  نمايند میسازند بين دو نفس را و مثقال نار را حفظ  میبه آن مقترن 

بر کلّ  کنند میبه مثل اينکه آن روز اطاعت  فرمايد میحکم اقتران و عطاء به ذريات الّا به اذن اون، ثمره اين آنکه اگر در آن روز حک

است اطاعت شجره حقيقت در در کلّ احکام، همين قسم  نمايند میاست که اطاعت نمايند، چگونه است امروز که اطاعت رسول خدا 

 (16، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...هر ظهوری 

 

حضرت باب در اين در قسمت مربوطه آمده است( همراه شده است.  "زکات"حکم حقوق اهلل در ديانت بابی با حکم زکات )توضيح 

 : فرمايند میباره 

کلشيئ بهاء عشرين مثقال هلل اذا قضی عليه حول و لم ينقص عن اصله  ان هذا من عدل اهلل من کل بهاء مأة مثقال من ذهب من"

 ،...الواحد االوّل فلن له مثقالين تبلغنه الی من نظهره ليؤتين کل واحد من حروف الواحد مثقال 

تنزّل دهی به شش که اگر ستّه را  شود میبدانکه بعد از آنکه عدد ذهب و فضّه بعدد کلّ حروف رسد با عُشر غيبيّه شش هزار و پنج 

که ياء باشد از اين جهت امر شده بعد از بالغ اين دو به اين حدّ، نود و پنج مثقال از هر  شود میرسد و آن وقت اوّل حرف اشاره  می

که يک هلل برداشته شود و در ظهور نقطه چه در اولی و چه در اخری به اذن او عمل شود و در ما بينهما به نوزده نفر از اولوالطاعه 

ماند و مؤمنين به آن عمل  میاذن دهد بر هر يک عدد ها قسمت شود و ذکر آن در مواقع آن خواهد شد و اين است که تا يوم قيامت 

)حضرت باب، بيان عربی،  "...و از هر تجارتی اعظم تر بوده و هست زيرا که در آن تغييری و تبديلی نخواهد شد تا قيامت ديگر  کنند می

 (17، باب 8واحد 
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مثقال از آن را به عنوان حقوق  19مثقال طال شد بر اوست که  100نخست اين مسئله را بيان نمودند که اگر کسی صاحب  در بيانِ

مثقال برای خدا برداشته  95مثقال طال و نقره، از هرکدام  6005دوم گويای اين مطلب است که در صورت تملّک  اهلل بپردازد و بيانِ

 و يا من يظهره اهلل مصرف شود. شود و به اراده نقطه

 

 دیانت بهایی

 : فرمايند می( 97بند در ديانت بهايی نيز حقوق اهلل با تغييراتی همراه شده است. جمال قدم درباره اين حکم در کتاب اقدس )

وَ السَّمآءِ اِيّاکُم يا قُوم اَن تَمنَعوا اَنفُسَکُم عَن هذاَ الفَضلِ  وَ الَّذی تَمَلَّکَ مِاَئةَ مِثقالِ مِنَ الذَّهَبِ فَتِسعَةَ عَشَرَ مِثقاالً لِلّهِ فاطِرِ االَرضِ"

 "العَظيم

، ای قوم مبادا منع باشد می)و کسی که هزار مثقال طال مالک شد پس نوزده مثقال آن برای خدايی که خالق زمين و آسمان است 

 کنيد خودتان را از اين فضل عظيم(

 

در اين آيه به عنوان  19و  1000يابيم که عدد  میهلل در رساله سؤال و جواب درباره اين آيه، در با توجه به تفاصيل حضرت بهاءا

مثالی برای محاسبه ميزان حقوق اهلل مطرح شده است. چنانچه حضرت بهاءاهلل در جواب سؤال درباره ميزان حقوق اهلل و اشاره به اين 

)حضرت  "بر نوزده چه مقدار تعلّق ميگيرد شود مینمايند معلوم  از آن قرار حساب ،دهنوزده معيّن ش ،حکم اللّه در صد" فرمايند میآيه 

 درصد است. 19ميزان حقوق اهلل گردد که  میبا توجه به اين آيه مشخص . (89بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت 

 

 : فرمايند میيد حقوق اهلل بپردازد آن، شخص باهمچنين درباره نِصاب حقوق اهلل يعنی ميزانی که بعد از حصول مال به 

بعد از بلوغ آن  گيرد و امّا ساير اموال میبلوغ نقود به اين مقدار حقوق تعلّق  يعنی بعد از ،مثقال از ذهب است 19صاب حقوق اللّه نِ"

را و حقوق آن را ادا نمود  ذهبگيرد مثالً شخصی مالک شد هزار مثقال از  میمرتبه تعلّق  به اين مقام قيمةً ال عدداً و حقوق اللّه يک

بيفزايد و به حدّ نصاب برسد يعنی منافع  گيرد مگر بر آنچه به تجارات و معامالت و غير هما بر آن مین بر آن مال ديگر حقّ اللّه تعلّق

ق به الحقوق کما تعلّق اوّل الی يد اخری اذاً يتعلّ صورت بما حکم به اللّه بايد عمل شود الّا اذ انتقل اصل المآل محصوله از آن در اين

)حضرت "کلّ شیء که مالکند بايد حقوق اللّه را ادا نمايند فرمايد از بهاء مینقطه اولی ، وقت حقوق الهی بايد اخذ شود مرّة در آن

 (8بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت 

 

 : فرمايند میند حضرت بهاءاهلل در ادامه درباره مواردی که از پرداخت حقوق اهلل معاف شده ا

 "اسبابی که ما يحتاج به است ظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسکون را عفو نموديم يعنی ولکن در اين ..."

 

 مخارج ساليانه و خريد لوازم و مصارف روزمرّه و بعد از اينکه سال تمام شد، اگر شرايط پرداخت حقوق اللّه اينست که بعد از وضع

مرتبه که حقوق اللّه داد ديگر به اين پول  وقت حقوقش را بايد بدهد و يک ال باقی مانده باشد، آنمثقال ط 19برای کسی معادل 

اللّه  باز بايد از قرار صدی نوزده حقوق شود می لفعی که از آن حاصاگيرد، ولی به من میمعيّن حقوق اللّه تا آخر عمر تعلق ن

 (227اب اقدس، صفحه کتدرباره  تقريراتاشراق خاوری، عبدالحميد، ).پرداخت
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 : فرمايند میهمچنين درباره حساب حقوق اهلل 

اين قيمت ه که ب نصاب آن عدد واحد است يعنی هر نفسی اگر دارای نوزده مثقال ذهب شود و يا اشيائی ،و امّا در باره حقوق اللّه"

گنجينه حدود و اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "واجبگيرد و ادای آن  تعلّق می سنه )مخارج ساليانه( حقوق بر آن هبرسد بعد از وضع مؤن

 (95احکام، صفحه 

 

 : فرمايند میی در باب حقوق اهلل حضرت عبدالبهاء در لوح

قدر احتياج اوست ه گيرد ولکن اگر شخصی حقوق بر ملکی را ايفا نموده و واردات آن ملک ب حقوق بر جميع ما يملک تعلّق می"

ب اندازه که لزوم است حقوق ترتّه ( بگاو و اسبث )رْبد. بر آالت و ادوات زراعت حتّی حيوانات حَب نياديگر بر آن شخص حقوق ترتّ

 (98اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه ) "نگردد

 

 : درباره این آیات چنین استحقوق اهلل  حکمتفاصیل 

 

 می تروکات آن و مايحتاج جزو اموالی است که حقوق بر آن ثابتم آيا بيت مسکون ودر جواب اين سؤال که حضرت بهاءاهلل  -1

 اسباب بيت و بيت مسکون را عفو نموديم يعنی اسبابی که فرمايد در اين ظهور اعظم میدر احکام فارسيّه " فرمايند مینه شود يا 

 (42قسمت رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ) "مايحتاج به است

 

اگر مال  تجهيز مقدّم است بعد اداء ديون بعد اخذ حقوق اللّه و" فرمايند میاهلل، تجهيز اسباب  و ديون ميّت درباره تقدّم حقوق  -2

 (9)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "قليالً و کثيراً قسمت شود معادل ديون نباشد آنچه موجود است به مقتضای ديون

 
حقوق اهلل نپرداخته باشد بايد از ساير اموال داده شود يا از بيت مسکونی که مخصوص پسر  درباره اين مسئله که اگر فرد متوفّی -3

نکند از بيت مسکون و البسه  ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا" فرمايند میاستفاده کرد  توان میارشد است 

 (80 )حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت "مخصوصه ادا شود

 

يعنی اين اسباب نيز از ادای  "حکم اثاث بيت بر آن جاری" فرمايند می شود میدرباره اسبابی که در کسب و کار و اشتغال استفاده  -4

 (95)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت حقوق اهلل معاف هستند. 

 

هر چه بر نوزده بيفزايد " فرمايند میگيرد يا نه  میوق تعلّق مثقال بيشتر شود به آن هم حق 19درباره اينکه اگر مال فردی از  -5

 (90)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت " نوزده ديگر برسد گيرد الّا به میحقوق تعلّق ن
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گيرد.  میق نمطلب بسيار مهم درباره حقوق اهلل اين است که بعد از پرداخت يک واحد از حقوق اهلل، ديگر به آن يک واحد حقوقی تعلّ

تومان برسد تا يک واحد ديگر حقوق  200تومان باشد و حقوق آن پرداخت شود، بايد ميزان دارايی به  100مثالً اگر نصاب حقوق اهلل 

ا تومان تغيير کرد و قبالَ يک واحد ب 300گيرد. حال اگر نصاب حقوق اهلل به  میتومانِ جديد حقوق تعلّق  100اهلل تعلّق گيرد، يعنی به 

، حقوق اهلل پرداخت شده است شود میتومان که حال يک واحد محسوب  300تومان پرداخت شده بود، تا حصول نقود به  100نصاب 

 تومانِ جديد يک واحد حقوق اهلل تعلّق گيرد. 300تومان برسد تا به  600و بايد نقود به 

 

ادا نموده بعد در  تومان باشد و حقوق را 100موال شخصی اگر بالفرض اجمال قدم درباره اين مسئله و جواب اين سؤال که  -6

در اين صورت " فرمايند می شود باز به تجارت به نصاب رسد حقوق بايد داد يا نه تجارت نقصان واقع شود و نصف اين مبلغ تلف

 (44)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت " حقوق بر آن تعلّق نميگيرد

 
دفعه ديگر از کسب و تجارت همين مبلغ حاصل  مبلغ معهود به کلّی بعد از اداء حقوق تلف شود وبه که اگر و درباره سؤال مشا -7

 (45)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "در اين صورت هم حقوق ثابت نه" فرمايند می ثانی بايد داد يا نه شود حقوق
 

نفعی از آن  حکم اللّه آنکه ملکی که انتفاع آن مقطوع است يعنی" فرمايند یم شود میدرباره ملکی که منفعتی از آن حاصل ن -8

 (102)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "لهو الحاکم الکريم گيرد و انّه میحقوق بر آن تعلّق ن شود میحاصل ن

 

 : فرمايند می( درباره حقوق اهلل 97در کتاب مستطاب اقدس )بند 

حِط بِها عِلمُ اَحَدٍ اِلّا بِهذا بَعدَ اِذ کُنّا غَنِيّاً عَنکُم وَ عَن کُلِّ مَن فِی السَّمواتِ وَ االَرَضين اِنَّ فِی ذلِکَ لَحِکَمً وَ مَصالِحً لَم يُقَد اَمَرناکُم "

 "ها اِلّا مَن شآءَ اللّهَ اِنَّهُ لَهُوَ الفَضّالُ العَزيزُ الکَريماللّهُ العالِمُ الخبيرُ قُل بِذلِکَ اَرادَ تَطهِيرَ اَموالِکُم وَ تَقَرُّبَکُم اِلی مَقاماتِ اليُدرِکُ

 در، کنيم، ابداً نيازی به شما و به جميع عالم آفرينش نداريم میشما  ما که اين حکم را به، ما به شما امر کرديم که حقوق اللّه بدهيد)

فقط خداوند عليم و خبير است  هيچکس م و مصالح آن علمکَی است که احاطه پيدا نکرده است به حِحها و مصال حقوق اللّه حکمت

خواهد اموال شما را طاهر کند و شما را نزديک کند به مقاماتی  میحقوق اللّه  بابگو ای مردم، خداوند ، حکم چيست اين داند میکه 

 (است بخشنده و عزيز ،المگر کسی که خدا خواسته باشد، خداوند فضّ کند میدرک ن که اين مقامات را

 

 : فرمايند میو در ادامه درباره خيانت در حقوق اهلل 

 خانُيُ اللّهَ  ن خانَمَالمنيع.  وحِاللَّ هذاَ یفِ وَ لواحِالَی افِ مرُاالَ ضیَقُ کَذلِکَ هِذنِاِ عدَلّا بَيها اِفوا فِرِّو ال تصَ اللّهِ قوقِی حُخونوا فِيا قوم التَ"

 وفَوم سَليَاَ هُفونَعرِالتَ م ماکُلَ رادَاَ هُنَّاِ .ديمالقَ لِالباذِ یِالمعطِ ياضِالفَّ هِبِّرَ ءِطآعَ مآءِن سَة مِکَرَالبَ يهِلَعَ لُنزِيَ رَمِما اُبِ لَمِذی عَالَّ وَ دلِالعَبِ

 "فيظٌحَ وحٌلَ هُندِعِن م مِکُرُکِّذَيُ کَذلِکَ راحِفاالَ رابیُّزَ تْيَوِطُ وَ رواحُاالَ تِطارَ اذاِ ومُالقُ هُفُعرِيَ

. اينطور جاری شده مظهر امر در حقوق الهی مگر بعد از تحصيل اذن و اجازه تصرّف نکنيد، ای مردم خيانت نکنيد در حقوق الهی)

کرد به  اگر کسی عمل، بکند از روی عدالت با او خيانت خواهد شد هر کس خيانت به خدا، الهی و در اين لوح منيع است امر در الواح
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، است پروردگاری که فيّاض و بخشنده و بذّال و قديم، فرمايد از آسمان عطاء مینازل  خداوند بر او برکت خود را، است آنچه که مأمور

عنقريب مردم به اين مقام پی ، يد آنرا بفهميدتوان میامروز که در اين دنيا هستيد، ن را که  میخداوند اراده کرده است برای شما مقا

 کند میاينطور شما را آگاه  سرور مادّی و جسمانی آنها به هم پيچيده شود فرشهای فرح و دنيا بروند و ينوقتی که از ا، خواهند برد

 نزد اوست( محفوظ الهی خداوند منّان، آن خداوندی که لوح

 

که وصايا حضرت در الواح مبار. گرديد میو بعد از صعود مبارک به حضرت عبدالبهاء، تقديم حضرت بهاءاهلل حقوق اللّه در ابتدا به 

حقوق اللّه به مرجع امراللّه که بيت ، ولیّ امراللّه است. حال چون کرسی واليت خالی است حقوق اللّه راجع به"فرمايند  میعبدالبهاء 

 ."گردد میالعدل اعظم است راجع 

 

 : فرمايند میهمچنين حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا درباره مصارف حقوق اهلل 

 "رسد میعموميّه  ندوق به مصرف ترويج امراللّه و تأمين مصالح امريّه و اعمال خيريّه و منافعص عايدات اين "

 

 : فرمايند میو در ادامه درباره اينکه هيچ فردی حقّ مطالبه حقوق اهلل را ندارد 

توان  فريضه حقوق اللّه را میت بهائی موکول گشته است. اهميّ اداء حقوق اللّه وظيفه ای است روحانی که انجامش به وجدان افراد"

 "تذکّر داد ولی هيچ کس حق ندارد از افراد مطالبه حقوق نمايد به جامعه بهائی

 
 : فرمايند میحضرت بهاءاهلل در اين مقام در لوح ابن اصدق 

هر نفسی موفّق شود ولکن اظهار و اصرار ابداً جائز نه.  ادای حقوق بر کلّ فرض است و حکمش از قلم اعلی در کتاب نازل و ثابت"

 هنفوس موقن بر اداء آن و بروح و ريحان برساند مقبول است و الّا فال از بابت تذکّر يکبار بايد عموماً در مجلس ذکری بشود و بس

عن  یّنفع اين فِقْره بخود آن نفوس راجع انّ اللّه غن. بصيره خود اقدام مينمايند و بما اُمِروا من لَدَی اللّه عامل ميشوند هثابت

 (106گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، )"العالمين

 

اين مبحث را با بياناتی درباره اينکه پرداخت حقوق اهلل باعث برکت مال . لزوم ادای حقوق اهلل بسيار است رهبيانات مبارکه دربا

 دهيم. میخاتمه  شود می

 

 : فرمايند میحضرت بهاءاهلل در لوحی 

ادای آن موفّق شوند البتّه حقّ جلّ و عزّ برکت عنايت فرمايد و هم آن مال نصيب خود آن ه ه حقوق اللّه نازل و اگر ناس باز جمل"

ط شود و اغيار را حقّ بر آن مسلّ نمائی اکثری از اموال ناس نصيب ايشان نشده و نمی او شود. چنانچه مشاهده می هيّشخص و ذرّ

الهی فوق ذکر و بيان است انّ النّاس يشهدون ثمَّ يُنکِرون و  هغيار بر ايشان ترجيح دارد. حکمت بالغفرمايد و يا وُرّاثی که ا می

 (102گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "يعرفون ثمَّ يجهلون
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 : فرمايند میو در لوحی ديگر 

الزم چه که اوست سبب نعمت و برکت و خيرات و ما يکون مع کلّ بر جميع ادای آن  ،فی الحقيقه امر حقوق الهی امر بزرگی است"

  (102گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "الکريم عالم من عوالم ربّها الغنیّ نفس فيکلّ
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 حمل اسلحه
 

نظامی  های غير ها برای کاربرد  سالح از بعضی امّا حال رود. کار می ای است که برای کشتار و تخريب به  وسيله( سِالحاسلحه )جمعِ 

 .شود میيافت ن مطلبی ،. در اديان قبل از اسالم درباره حمل اسلحه يعنی جواز يا حُرمَتِ آنشود شکار نيز استفاده می و مانند ورزش

 

 دیانت اسالم

حمل اسلحه داده شده است. حقّ  د اجازهدر دين اسالم در قرآن کريم استفاده از اسلحه حرام نشده امّا به مسلمانان برای دفاع از خو

 : فرمايند می( 102نساء، آيه  در آن کتاب )سوره

تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَکُونُواْ مِن وَرَائِکُمْ وَلْ لصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَکَ وَاإِذَا کُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ  وَ"

أَمْتِعَتِکُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْکُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا  وَ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْلَّذِينَ کَفَرُواْ لَوْ ا أَسْلِحَتَهُمْ وَ لْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَکَ وَ

 "للَّهَ أَعَدَّ لِلْکَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناًٱإِن کَانَ بِکُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ کُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَکُمْ وَخُذُواْ حِذْرَکُمْ إِنَّ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ 

 به نماز ايستند و چون سجدهبايد سپاهی با تو مسلّح و چون خود تو ای پيامبر در بين آنان باشی و بخواهی نماز جماعت بخوانی، )

نماز به جای آورند اين سپاه برای حفاظت رفته و گروهی که نماز نخوانده اند به نمار آيند و البتّه با لباس جنگ و با اسلحه، زيرا 

انکه بارانی يا کافران آرزو و انتظار آن دارند که شما از اسلحه و اسباب خود غفلت کنيد و ناگهان يکباره به شما حمله ور شوند و چن

مَرَضی شما را از بر گرفتن سالح به رنج اندازد باکی نيست، اسلحه را فرو گذاريد ولی البته از دشمن در حذر باشيد که خدا برای 

 کافران عذابی سخت خوار کننده مهيّا ساخته(

 

 "جهاد"ز آن استفاده کند )توضيح سته اتوان میهمچنين در دين اسالم حمل اسلحه به جهت جهاد آزاد بوده است و شخص مجاهد 

و با کمک آن  نمودند میدر قسمت مربوطه آمده است(. حضرت محمّد همراه با ديگر مسلمانان در جنگ های خود از سالح استفاده 

 ساختند. میکفّار را نابود 

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میحکم حمل اسلحه در ديانت بابی درباره حضرت اعلی 

 ،ز اَخذِ اَسبابُ الحَربِ وَ آلتها اِلّا فِی حِينِ الضَرورَةِ اَوْ وَقتِ المجاهَدَةِ اِلّاَ الَّذينَ هُم يَصنَعونفِی عَدَمِ جَوا"

مُلَخَّص اين باب آن که اسبابی که نفسی از نفسی خائف گردد محبوب نيست عنداهلل الّا در يوم اِذن يا از برای عبادی که به صنعت 

سزاوار است بر عبد که مراقب باشد امری که سبب  گردد نمیباسی که سبب خوف نفسی شود داخل جنّت مشغولند و همچنين ل آنها

خوف نفسی باشد از او صادر نشود، لعلّ در يوم قيامت کلّ بر هيکل انسانيّت و شئون اليقه به آن باشند لعلّ عينِ شمسِ حقيقت بر 

 (6، باب 7ان فارسی، واحد )حضرت باب، بي "شيئ شاهد نگردد دون رضای خود را ...
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 دیانت بهایی

از آن استفاده کرد که آن هم به وجدان  توان میدر ديانت بهايی حمل اسلحه در همه حال حرام شده است و فقط در مواقع نا امن 

 : فرمايند می( 159افراد واگذار شده است. حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 "...التِ الحَربِ اِلّا حِينَ الضَّرورَةِ حُرِّمَ عَلَيکُم حَملُ آ"

 )حرام شده است بر شما حمل اسباب جنگ )اسلحه( الّا زمان ضرورت و احتياج(

 

که تحت چه  اند. در باره اين  فرموده جمال مبارک حکم کتاب مبارک بيان را در تحريم حمل اسلحه جز در موقع ضرورت تأييد

اسلحه را برای دفاع از نفس در  طابی به يکی از ياران حملاست، حضرت عبدالبهاء در خَ حمل اسلحه برای افراد ضروری شرايطی

 فرمايند که در احيان بروز وقايع میدر توقيعی که حسب االمر مبارک تحرير يافته  اند. حضرت ولیّ امراللّه  مواقع خطر جايز دانسته
احبّاء مجازند از خود دفاع نمايند. موارد ديگری نيز   وجود ندارد، افراد اضطراری و هنگامی که هيچ نوع مرجع قانونی برای داد خواهی

نمايند، يا در  می اسلحه ضروری و موجّه است. مثالً در ممالکی که مردم برای تأمين غذا و لباس شکار وجود دارد که استفاده از

 (173، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس دس)توضيحات کتاب اق ی از قبيل نشانه زنی و تير و کمان و شمشيربازی.يورزشها

 
 : فرمايند میمدنيّه، درباره استفاده از آالت جنگ توسط قوای نظامی برای دفاع از ممالک  حضرت عبدالبهاء در رساله

جائز تا افکار عموم العموم( از ممالک سائره  )ما ينتفع به ه مختصراًع عموميّيو اقتباس معارف و صنا هاکتساب اصول و قوانين مدنيّ ..."

 رِپاک سَروَ تی اين اقليمِعون الهی در اندک مدّه قيام نموده تا ب کمال همّت بر اکتساب و اجراء آنه مور نافعه گردد و بااين  همتوجّ

التی که در  اسلحه و آ 66استحصاله لزوم ب ،ستا موافق هء قديمهحال اگر نفسی بگويد که ما را همين آالت ناريّ ... اقاليم سائره گردد

 (38)عبدالبهاء، رساله مدنيّه، صفحه  "... ؟ قبول استماع نمايد سمعه آيا اين قول را هيچ طفلی ب ،ه ايجاد شده نهاجنبيّ ممالک

 
 : فرمايند میو  نمايند میبا اين وجود حضرت عبدالبهاء در يکی از الواح خود تهيّه اسباب جنگ را مخالف صلح عمومی بيان 

علی الخصوص قطعه اروپ ، عالم در تهيّه و تدارک آالت و مهمّات جهنّميّه لِوَدُ جميعِ ميع ملل عالم جنگجو هستند وامروز ج ..."

ه لهذا هنوز آهنگ صلح عمومی ب، آفاق زنده شعله ب ،يک شراره است که آن جهنّمه موقوف ب که مخزن موادّ التهابی شده است

آن دولت و  تر سعادتِ ربيّه است هر چه عظيمحَ قوه فالح و نجاح هر دولتی ند که سببِکن و همچه گمان می گوش آنان تأثير ندارد

نفوذ آنان نيز  م و اربابعاظِسبب حيات عالم انسانی است و همچنين اَ نمايند که صلح عمومی میاين ن ذعانِملوک عالم اِ ،بيشتر ملّت

زيرا  ،قوّه ايمانه مگر ب که از برای اهل عالم قناعت حاصل شود لهذا ممکن نيست دانند سعادت خود را در تهيّه اسباب جنگ می

 (54، صفحه 4)مکاتيب عبدالبهاء ، جلد  "... ايمان حلّال هر مشکلی است

 

                                                           
 به دست آوردن.  66
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از اصولی است که در الواح  شود میحاصل  للَل و مِوَدُ  67بهامنيّت عمومی که از تشريک مساعی قاطِ ،امّا از لحاظ هيأت اجتماعيّه

لذا اصل  ،جهانی حضرت بهاءاللّه( تفصيل و تشريح گشته است ابهی مذکور و در تواقيع حضرت ولیّ امراللّه )نظم بديع جمال اقدس

آن قدرت، خادم عدل و  دهد که در میم آن نيست که قوّه جبريّه به کار نرود بلکه نظامی را ارائه لزِستَمُ ربحرمت حمل آالت حَ

دهند که  میعالم است. حضرت بهاءاللّه در لوح بشارات نويد  جهت حفظ وحدت اصليّه مللمقتضی ايجاد يک نيروی بين المللی 

، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .مرتفع گردد تبديل شود و فساد و جدال از ما بين عباد سالح عالم به اصالح

173)  

                                                           
 جميعاً، تمام.  67
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 خاتم عقیق احمر
 

نت بابی است. بنابر اين حکم، حضرت اعلی فرمودند بر مؤمنين بيان واجب است که اين مبحث مربوط به يکی از احکام ديا

انگشتری از عقيق قرمز که آيه ای مخصوص بر آن نوشته شده باشد بر دست کنند. چنين حکمی در اديان گذشته و همچنين ديانت 

 بهايی صادر نگشته است.

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میدرباره اين حکم در ديانت بابی حضرت باب 

 ،دونعابِ هُلَ لٌّکُ وَ لقٌخَ اهللِ ما دونِ نَّاِ وَ قٌّل اهلل حَة قُاآليَ هِهذِ رِحمَاالَ قيقِلی عَن ينقش عَاَفرض بِ فسٍنَ لِکُّی اَنَّ لِفِ"

قيق قرمز که بر او مُلَخَّص اين باب آنکه هيچ شعاری در بيان از اين محبوب تر نيست نزد خداوند که در يد او انگشتری باشد از ع

نقطه حقيقت  منقوش باشد اين آيه عظيمه قُل اهلل حَقٌّ وَ اِنَّ ما دونِ اهللِ خَلقٌ وَ کُلٌّ لَهُ عابِدون، ثمره آن اينکه شهادتی است از قِبَل

حق که محقق بر اينکه خداوند لم يزل و اليزال حق بوده و هست و مادون آن خلق او بوده و هست لعلّ در يوم ظهور حق به آن 

هر حقی است اقرار کند بر اينکه مادون خداوند خلق او است نه اينکه اين خاتم بر يد او باشد و حق ظاهر شود و ثمره اين آيه را نزد 

گرداند آنچه در بيان  میل گردد بر او و باط میآن حق ظاهر ننمايد و اگر ظاهر شد و نفسی اقرار بر حقيّت آن نکرد همين خاتم شاهد 

ده، نه اين است که تصديق بر آن امری باشد صعب بلکه آنچه در امکان تصديق به حق شده به واسطه حقيّت او بوده ولی چون کر

گردند در آن روز و او است مرآت الوهيت و  میظهور حقّ از برای اهل حقّ جنّت و دون آن نار است اين است که کلّ ممتحَن 

حده وحده و اگر نفسی خواهد خود را در حِرز حق داخل نمايد بر عقيق مدوّری امر نمايد که شمس ربوبيّت که مدّل بوده علی اهلل و

نقش شود به هيکل دايره معروفه که پنج واحد است و در اوّل آية الکرسی و در ثانی اسماء دائره و در ثالث حروف بسمله و در رابع 

وزده حرف متجاوز نباشد و اگر در دائره اول و ثانی هم حروف تسعة و اسماء ستّه و در خامس آنچه مناسب حال و قصد او باشد که ن

 (10، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "...عشر را نويسد محبوب است نزد حق 

 

  ."قُل اهلل حَقٌّ وَ اِنَّ ما دونِ اهللِ خَلقٌ وَ کُلٌّ لَهُ عابِدون"آيه مخصوص برای نقش عقيق اَحمَر : 
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 تخاتم مّی 
 

. اين حکم درباره انگشتری است باشد میيکی ديگر از احکام دفن ميّت است که دارای آيات و بيانات بسيار زيبا  اين مبحث درباره

گيرد. در اديان قبل از دين بابی مطلبی درباره اين حکم  میکه هنگام دفن ميّت، بعد از نوشتن آياتی روی آن، در دست متوفی قرار 

 ه اين ترتيب اين حکم ابتدا از لسان حضرت اعلی بيان شده است.يافت نشده است و ب

 

 دیانت بابی

 : فرمايند میحضرت اعلی درباره وجوب اين حکم 

اذن به خاتم عقيق داده شده که از برکت آيه منقوشه بر آن، حزنی بر آن جسد ذاتی وارد نيايد و از نار محتجب و در ظلّ نور  ..."

او باشد خاتمی که اسم اهلل بر او منقوش باشد اگر از مؤمنين به بيان است و عاملين به حدود آن حقّ  مستقر باشد و هر کس بر يد

ثمره اين حکم  ...است بر خداوند که او را داخل در جنّات خود فرمايد و از فضل وجود خود آنقدر به آن کرامت فرمايد که راضی شود 

در آن و منتهی عروج تراب اوّل رتبه او حجر است  شود میدد که عنصر تراب ذکر گر میآن که چون عود کلّ به سوی مظاهر تکبير 

تا آنکه به منتهی رتبه صفا که حدّ بلوريّت هست رسد که آن وقت اسم صمد در حقّ او ظاهر شود لعلّ در حين عود کلّ در چنين 

 (12، باب 5ت باب، بيان فارسی، واحد )حضر "...اجساد جوهريه ذاتيه مستقر گردند و مدلّ بر حق شوند به تکبير او 

 

يعنی دست راست ميّت  قرار بگيرد. همانطور که از اين آيات روشن شد، در انگشتری که در دست  "يَد يَمين"انگشتر ميّت بايد در 

مشخّص  آيات مخصوصی برای انگشتر زن و مرد ،دهند بايد آيه ای نوشته شود. حضرت اعلی ضمن بيان اين موارد میميّت قرار 

 : فرمايند میآيات با يکديگر تفاوت دارند. چنانچه  نموده اند که اين

ی فِ ليماً وَعَ ئٍشَلِّکُاهلل بِ کانَ ما وَهُينَما بَ وَ رضِاالَ وَ مواتِی السَما فِ لهِلِ وَ جالِی الرِفِ يهِلَعَ کتوبٌمَ وَما هُبِ هِمينِی يَفِ مَالخاتَ لُجعَيَ ..."

 (11، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "قديراً ئٍشَلِلی کُاهلل عَ کانَ ما وَهُينَما بَ رض وَاالَ وَ مواتِملک السَ لهِلِ وَ ساءِالنِ

 

ا مهُينَما بَ وَ رضِاالَ وَ مواتِی السَما فِ لهِلِ وَ"بنابراين آيه ای که بايد بر انگشتر ميّت نوشته شود به اين صورت است که برای مرد آيه 

 .شود مینوشته  "قديراً ئٍشَلِلی کُاهلل عَ کانَ ما وَهُينَما بَ رض وَاالَ وَ مواتِملک السَ لهِلِ وَ"و برای زن آيه  "ليماًعَ ئٍشَلِّکُاهلل بِ کانَ وَ

 

 دیانت بهایی

تر در دست متوفی تنها در ديانت بهايی، قرار دادن انگشتر در دست ميّت از احکام ديانت بابی تأييد شده است. قرار دادن انگش

. حضرت بهاءاهلل (70رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، )مخصوص افرادی است که به سن بلوغ يعنی پانزده سال رسيده باشند 

 : فرمايند می( 128وجوب اين حکم در کتاب مستطاب اقدس )بند  درباره
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 "ليمالعَ رُدِّالمقَ وَهُلَ هُنَّم اِهِعِصابِی اَفِ ةِالمنقوشَ واتيمِالخَ ضعَوَ وَ ... ورِلّی البَفِ مواتِاالَ فنَدَ اللّهُ مَکَد حَقَ"

انگشتری در دست ميّت که در نگين آن انگشتر، هيد قرار دو حکم فرموده است که مرده ها را در صندوقی از بلور دفن کنيد  خداوند)

 (و عليم است کند میيعنی هر طور بخواهد حکم  ،ر استبايد نقش شده باشد. خدا مقدّ ای که خداوند فرموده است، آيه

 

طبق حکم کتاب اقدس آيه ای که بايد روی انگشتر متوفی نوشته شود با آيه ای که حضرت اعلی مقرر فرموده اند تفاوت دارد. 

از ايشان درخواست  حضرت بهاءاهلل فرموده اند که هنگام نزول اين حکم، حضرت اعلی در عالم ملکوت کنار ايشان حاضر هستند و

 : فرمايند می( 129ديگری را برای انگشتر ميّت نازل فرمايند. در کتاب اقدس )بند  نموده اند تا آيه

 ما رض وَاالَ وَ مواتِلسَّا لکُمُ لّهِلِ وَ قاتِرَلوَلِ ليماً. وَعَ یءٍشَ لِّکُبِ اللّهُ کانَ ما وَهُينَما بَ وَ رضِاالَ وَ مواتِی السَّما فِ لّهِلِ وَ جالِلرِّلِ بُکتَيُ"

ما بِ ی هذا المقامِق فِنطِاِ مکانِاالِ حبوبَيا مَ قولُيَ وَ يانِالبَ ةُقطَنُ نادیيُ وَ بلُن قَمِ لَزِّديراً. هذا ما نُقَ یءٍشَ لِّلی کُعَ اللّهُ کانَ ما وَهُينَبَ

شآء ال لی ماتَعَ رُدِالمقتَ نتَاَ کَنَّاِ يانِالبَ یفِ لَزِّما نُ نکَمِ ةٍمَلِکَبِ لَعادِن ال يُاَبِ لَّالکُ رناخبَنّا اَ. اِمينَالعالَ ينَبَ کَلطافِاَ حاتُفَنَ هِبِ عُوَّضَتَتَ

يها ما لَعَ شُنقَو يُالمجيب. لَ المحبوبُ وَهُلَ هُنَّاِ رادَبنا ما اَجَستَد اِظيم. قَالعَ ضلِوالفَذُ نتَاَ کَنَّاِ کَتِحمَرَ حرِبَ يوضاتِن فُعَ کَبادَعِ عْمنَتَ

 هِاسمِکاً بِسِّمَتِمُ واه وَمّا سِعاً عَطِنقَيه مُلَاِ عتُجَرَ وَ اللّهِ نَمِ ئتُدَبَ د. قَمينَنّا حاکِنّا کُاِ نَّهُلَ م وَهُلَ يرٌخَ هُنَّاِ اللّهِ  یدَن لَمِ ی الحينِفِ لَزِّنُ

 "ديرالقَ رُدِالمقتَ وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِمِ ضلٍفَبِ شآءُن يَمَ اللّهُ صُّختَيَ کَذلِکَ .حيمالرَّ حمنِالرَّ

فی السّموات و االرض و ما بينهما و کان اللّه بکلّ  وللّه ما" اند که در نگين انگشترشان بنويسيد  برای مردها حضرت اعلی فرموده)

ملک السّموات و االرض و ما بينهما و  وللّه":  اند که در نگين انگشتری آنها بنويسيد  حضرت اعلی فرموده ی زنهااو بر "عليما  شیءٍ

حال  ها آياتی است که در دوره ظهور حضرت اعلی از قلم هيکل مبارک نازل شده است. اين "قديراً  کان اللّه علی کلّ شیءٍ

همه عالم هستی، نطق کن در اين مقام، يعنی در باره نقش نگين انگشتری  که محبوب فرمايند، ای کسی میحضرت نقطه بيان 

که ما  ،کند میحضور مبارک عرض  حضرت اعلی به .حکمی بکن که منتشر بشود از آن نفحات الطاف تو در بين اهل عالم موات،ا

هستی  تمام کتاب بيان، زيرا تو توانا شود میبا يک کلمه از آياتی که از قلم تو نازل  کند میخبر داديم تمام مردم را به اينکه برابری ن

فيوضات دريای مرحمتت نا اميد نکنی زيرا تو هستی  کنيم که بندگان خود را از میو اينک از تو درخواست  خواهی. میبر هرچه که 

اگر اين  اراده فرمود. زيرا خداوند هم محبوب و هم اجابت کننده است. آنچه را که اوکرديم ما هم قبول همانا صاحب بخشش بزرگ. 

بهتر است. ما هر طور بخواهيم،  های اموات نقش بشود، برای آنها اعمّ از زن و مرد نازل ميشود، در نگين انگشتری ای که اآلن آيه

 اقد بدئت من اللّه و رجعت اليه منقطعاً عمّ":  نقش بشود آيه جديدی است که بايد بر نگين انگشتر اموات دهيم. حال اين میفرمان 

 خدا هر کس را که بخواهد به فضل مخصوص خود و خداوند توانا دهد می، اينطور اختصاص "الرّحمن الرّحيم کاً باسمهسواه و متمسّ

 (است

 

يه لَاِ عتُجَرَ وَ اللّهِ نَمِ ئتُدَبَ دقَ" حال آيه ای که حضرت بهاءاهلل نازل فرموده اند برای زن و مرد يکی است و برای هر دو آنان آيه

  .شود مینوشته  "حيمالرَّ حمنِالرَّ هِاسمِکاً بِسِّمَتِمُ واه وَمّا سِعاً عَطِنقَمُ
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 خواب
 

خواب، از جمله مخلوقات خداوند است که هر انسانی در طول شبانه روز با آن سر و کار دارد. خوابيدن به طور معمول برای رفع 

. در طول اين مبحث به اَسرار خواب خواهيم شود میبه اين مسئله محدود ن "خواب"گردد امّا مفهوم  میخستگی انسان انجام 

که در اديان الهی به آن اشاره شده است. در اديان قبل از بابی هيچ توضيحی درباره اَسرار موجود در خواب داده نشده است  پرداخت

مَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَ النَّوْ وَ" فرمايند می( 47فرقان، آيه  امّا درباره خواب بياناتی موجود است. خداوند در قرآن )سوره

او است که شب را پوشش برای شما کرد و خواب را مايه آسايش شما قرار داد و روز را برای برخاستن و ) "لنَّهَارَ نُشُوراًسُبَاتاً وَجَعَلَ ا

إِذْ قَالَ يُوسُفُ " فرمايند می( درباره خواب ديدن حضرت يوسف 4يوسف، آيه  ( و يا در قرآن )سورهجنب و جوش مجدد شما قرار داد

من در خواب  ،سف به پدرش گفت ای پدرچون يو) "لْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِی سَاجِدِينَا لشَّمْسَ وَا أَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّی رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَلِ

 (.اند يازده ستاره با خورشيد و ماه ديدم که برای من در حال سجده

 

خواب صحبتی به ميان نيامده است به اين دليل است که خواب ارتباط مستقيمی با مسئله  اين مسئله که در اديان قبل درباره اَسرار

دارد و در اديان قبل هيچ توضيحی درباره روح نيز داده نشده است. چنانچه حضرت بهاءاهلل در بيانی در پاسخ به اين سؤال  "روح"

 : فرمايند مید درباره عالم روح بداند توان میکه انسان تا چه حد 

درک عالم ارواح در اين عالم اجساد ممکن نشود، هر آنچه در قوه خياليه دست دهد آن عالم سوای آن است در اين اجساد فانيه "

 (309، صفحه 1امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "درک عوالم باقيه نتوان نمود اِلّا ما اَنتُم مِنَ الرويا تَشهدون

 

 .يم عالم روح را درک کنيمتوان میبينيم  میآنست که تنها توسّط چيزی که در خواب اين بيان جمال قدم نشان دهنده 

 

 دیانت بهایی

که  شود می ذکرپيش از پرداختن به بياناتی درباره اسرار خواب، يکی از بيانات شفاهی حضرت عبدالبهاء درباره لذّت خوابيدن 

 : فرمايند می

 شود چنان که حوادث جسمانی منقطع می آزاد می روح انسان يک قدر ،تر خواب استجميع اين نعمای جسمانی از همه لذيذ ميانه"

قلب طيّب و طاهر نباشد در عالم خواب  لّا اگرکه قلوب طيّب و طاهر باشد و اِ شود يعنی درصورتی روح انسانی قدری آزاد می شود.

سبب است که قلب طيّب و طاهر نيست و الّا اگر قلب  آن از اين ،آيد نظرش میه ب شود و اشياء هولناکی انسان خيلی متوحّش می

 (246گلزار تعاليم، صفحه قديمی، رياض، ) "طاهر باشد خواب از برای انسان آزادی است ... طيّب و
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در پاسخ به سؤاالت بسياری درباره اين موضوع، در الواح متعدّدی  و حضرت بهاءاهلل بسياری از اسرار خواب را آشکار نموده اند

 : فرمايند میضيح فرموده اند. جمال قدم در لوحی در پاسخ به سؤاالتی درباره خواب تو

از نوم سؤال شده بود، او عالمی است مخصوص از عوالم الهيّه و مدل و مشعر بر امورات نامتناهيه، از جمله دليل است بر عالمی که "

و بعد از سنين معدودات بعينه همان  شود میری در نوم مشاهده ، چنانچه حال امشود میبَدء و ختم و اوّل و آخر در او مشاهده ن

باری اگر تفکّر در او کنی مطالب ال نهايه ادراک نمايی، و همچنين دليل است بر حشر و بعث بعد از موت،  ...گردد  میمالحظه 

نوم بر نخيزی ميتوانی بعد از موت چنانچه لقمان به پسر خود گفته اگر قادری که نخوابی قادری که نميری و اگر بتوانی بعد از 

روح چون از تقييدات عرضيّه و شئونات ترابيّه فارغ شود جميع مراتب را سير نمايد، و هر چه فراغتش بيشتر سيرش  ...محشور نشوی 

زين [ 65، صفحه 2جلد ، ]بديع 146شهرالسلطان [مؤسسه نشر آثار برزيل لئالی الحکمة،حضرت بهاءاهلل، ) "...تند تر و ثابت تر و صادق تر است 

 (]65، صفحه 2پس، حضرت بهاءاهلل، لئالی الحکمة، جلد 

 

 : فرمايند میدر لوح هفت وادی در توضيح خواب همچنين 

از جمله مخلوقات نوم است، مالحظه کن چقدر اسرار در او وديعه گذاشته شده است و چه حکمت ها در او مخزون گشته و چه "

خوابيد که درهای آن بيت بسته است، يک مرتبه خود را در شهر بعيدی  میمالحظه فرمائيد که شما در بيتی  عوالم در او مستور مانده

شنويد و  میکنيد و بی محنت گوش  میشويد و بی زحمت چشم مشاهده  میبينيد بی حرکت رجل و تعب جسد به آن شهر داخل  می

ده سال بعد در عالم زمان به حسب ظاهر به عينه آنچه در خواب ديده ايد نماييد و گاه هست که آنچه شنيده ايد  میبی لسان تکلّم 

، اوّل آنکه آن چه کنند میبينيد، حال چند حکمت است که در آن نوم مشهود است و غير اهل اين وادی کَما هِیَ آن را ادراک ن می

و ثانی آنکه در عالم ظهور اثر خواب را  ودش میعالم است که بی چشم و گوش و دست و لسان حکم همه اين ها را دارد و معمول 

کنيد لکن اين سير را در عالم نوم ده سال قبل ديده ايد حال تفکّر نما فرق اين دو عالم و اسرار مودوعه آن را تا به  میامروز مشاهده 

 "تأييدات الهی به مکاشفات سبحانی فائز شوی

 
 : فرمايند میمفاوضات خود  حضرت عبدالبهاء درباره ارتباط مسئله روح با خواب در

 مسأله سال بعد مطابق واقع ظاهر شود و همچنين چه بسيار واقع که آثارش در ،شود که رؤيائی در عالم خواب بيند چه بسيار می"

انسان  يادر عالم بيداری تا مسافت قليله مشاهده نمايد لکن در عالم رؤ چشم ،را در عالم بيداری حلّ نکند در عالم رؤيا حلّ نمايد ای

 وسائط سريعه در ساعتیه در عالم بيداری ب ،را بيند خواب استقبال را بيند در عالم در عالم بيداری حال ،را بيند در شرقست غرب

جسد مانند مرده  در وقت خواب اين. ..را طیّ نمايد  شرق و غرب در عالم خواب در يک طرفة العين ،نهايت بيست فرسخ طیّ کند

زنده است و باقی است  شعور دارد و نه ادراک يعنی قوای انسان مختلّ شود لکن روح ه شنود و نه احساس کند و نهنه بيند و ن ،است

باشد مثل اينست که تصوّر  اگر بعد از فوت جسد روح را فنائی. است ادراکاتش بيشتر است بلکه نفوذش بيشتر است پروازش بيشتر

و اين جسد مثل  را از شکست قفس چه باک که مرغ هالک گرديده و حال آنقفس  سبب شکسته نمائيم مرغی در قفس بوده ب

 (171)عبدالبهاء، مفاوضات، صفحه  "... مثابه مرغه قفس است و روح ب
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 : فرمايند میهمچنين حضرت عبدالبهاء درباره اقسام خواب در يکی از بيانات شفاهی خود 

بينيد  میيناً مثل روشنايی صبح است احتياج به تعبير ندارد، همانطور که خواب بر سه قسم است، يکی رؤيای صادقه است، ع ..."

قسم ثانيش رؤيای تعبيری است و آن اين است که  ... شود میو لکن از برای اکثر ناس بلکه عموماً حاصل ن شود میهمان طور واقع 

آن وقت بايد تعبير کرد افکار باطله را بايد از  ودش میدر قلب و يا در ذهن افکار باطله است يک سير روحانی از برای انسان حاصل 

عين واقع است ولی اگر در  کند میماند که سفيد است و هر رنگی که به او بدهی قبول  میانکشافات روحانيه جدا کرد مثل قماشی 

رنگ آبی بدهی سبز آن قماش رنگی ديگر باشد و رنگی به او بدهی غير واقع است، مثل اينکه اگر در قماش رنگ زردی باشد و 

حاال بايد زرد را جدا کرد تا آبی جلوه کند اين تعبير است، قسم ديگر خواب اضغاث احالم است مثل اينکه انسان در ايام روز  شود می

اين اضغاث و احالم است نه تعبير دارد و نه انکشافی است،  شود میدر عالم خواب آن حوادث نمودار  شود میدر نزاع و جدالی داخل 

مازندرانی، فاضل، ) "...پيش از آن که شخص بخوابد اوهام بر او مستولی شده بود ظاهر اين هيچ تعبيری ندارد اضغاث و احالم است 

 (326، صفحه 1امر و خلق، جلد 

 
 

اره فصل الخطاب اين مبحث است. جمال قدم در لوحی خطاب به محمد کريم عطار درب ،بيان حضرت بهاءاهلل درباره خوابِ پريشان

 : فرمايند میخواب پريشان 

يا مَن بِاسْمِکَ ماجَ "حسب االمر آنکه اگر نوم پريشان ديده شود و هَمّ و غم از آن احداث گردد، اين آيه مبارکه را تالوت نمايند "

و در  "وَ يَفرَحُ بِهِ قَلبی اِنَّکَ اَنتَ المُعطِیُ الکَريمبَحرَ الفَرَحِ وَ هاجَ عَرفَ السُّرورِ اَسئَلُکَ بِاَن تُرينی مِن بَدايِعِ فَضلِکَ ما تَقِرُّبِه عَينی 

  (366، صفحه 4مائده آسمانی، جلد خاوری، عبدالحميد،  اشراق) "غير رؤيای پريشان هم محبوبست که قرائت شود، انتهی
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 خوراک
 

. در هر کدام از اديان پردازد میاست احکامی که در اديان مختلف درباره خوردنی های حالل و حرام آمده  می تما دربارهمبحث  اين

 .کند میيا حالل بودن برخی از خوراک و يا گوشت جانوران داللت  حرامالهی احکامی وجود دارند که بر 

 

 دیانت یهودی 

گويند. کشروت در لغت به معنی  می "کَشْروت"يهوديان به مجموعه قوانين مذهبی درباره خوراکی ها و نحوه آماده کردن غذا 

به معنای آماده يا مناسب بودن برای استفاده متناسب با آداب مذهبی  "رکاشِ"ستگی و مطابقت با آداب مذهبی است و واژه شاي

. در تورات آيات بسياری وجود دارد که اين تناسب را شود میخوانده  "طارِف"هر خوراکی که اين تناسب را نداشته باشد است. 

 .نمايند میمعرفی 

 آمده است : مقدّس کتاب عهد عتيق در

بايد   می  هستند که  : اينها حيواناتی ، بگوييد کرده  را خطاب  اسرائيل  بنی:   گفت  ايشان  ، به کرده  را خطاب  و هارون  و خداوند موسی"

 .را بخوريد  ، آن بهايم از  ای  دارد و نشخوار کننده  تمام  شکاف  که  سم  هر شکافته. اند  زمين  بر روی  که  بهايمی  بخوريد، از همه
شما   برای  ، آن نيست  سم  شکافته  کند ليکن شتر، زيرا نشخوار می  مخوريد، يعنی اينها را  سم  و شکافتگان  اما از نشخوارکنندگان

  کند ولی ار می، زيرا نشخو و خرگوش.  است  شما نجس  برای  ، اين نيست  سم  کند اما شکافته ، زيرا نشخوار می و وَنَک.  است  نجس

  برای  کند، اين نشخوار نمی  دارد ليکن  تمام  و شکاف  است  سم  ، زيرا شکافته و خوک.  است  شما نجس  برای  ، اين نيست  سم  شکافته

ها را  اين  است  در آب  از همة آنچه. اند  شما نجس  مکنيد، اينها برای  آنها را لمس  آنها مخوريد و الش  از گوشت.  است  شما نجس

ها، از  ندارد در دريا يا در نهر  پر و فلس  و هر چه. ها، آنها را بخوريد در نهر  در دريا خواه  خواه  دارد در آب  ر و فلسپَ  بخوريد، هر چه

آنها مخوريد و   گوشتاند، از   نزد شما مکروه  البته. باشند  باشند، اينها نزد شما مکروه  می  در آب  که  و همة جانورانی  آب  همة حشرات

  داريد، خورده  اينها را مکروه  و از مرغان. خواهد بود  ندارد نزد شما مکروه  در آبها پر و فلس  هر چه. داريد  آنها را مکروه  الشهای

و   و شترمرغ.  آن  اجناس  به  و غُراب.  آن  اجناس  و الشخوار به  و کرکس. خوار و نَسْرِبَحر  و استخوان  اند، عقاب  نشوند، زيرا مکروه

و هدهد و   آن  اجناس  به  و کُلنگ  و لقلق.  سقا و رخم  و قاز و مرغ .و بوتيمار  و غواص  و بوم.  آن  اجناس  و باز به  دريايی  جغد و مرغ

بر چهار پا   بالدار که  ة حشراتاينها را بخوريد از هم  ليکن. اند  شما مکروه  روند برای بر چهارپا می  بالدار که  و همة حشرات.  شبپره

  و دُبا به  آن  اجناس  به  اينها را بخوريد. ملخ  قسم  از آن. دارند  بر زمين  جستن  ها برای خود ساق  بر پايهای  که  روند، هر کدام می

  از آنها نجس. اند  شما مکروه  برای پا دارندچهار   بالدار که  و ساير حشرات.  آن  اجناس  به  و حَدَب  آن  اجناس  به  و حَرجَوان  آن  اجناس

  نجس  خود را بشويد و تا شام  آنها را بردارد، رخت  از الش  چيزی  و هر که. باشد  نجس  کند تا شام  آنها را لمس  الش  شويد، هرکه  می

کند   آنها را لمس  شما نجسند، و هر که  نها برایندارد و نشخوار نکند اي  تمام  شکاف  باشد ليکن  سم  شکافته  که  ای  و هر بهيمه. باشد

کند   آنها را لمس  الش  اند، هر که شما نجس  روند، اينها برای بر چهار پا می  که  پا رود از همة جانورانی  بر کف  و هر چه.  است  نجس
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  که  و از حشراتی .اند شما نجس  باشد. اينها برای  نجس  خود را بشويد و تا شام  آنها را بردارد، رخت  الش  و هر که. باشد  نجس  تا شام

.  و بوقلمون  و کرباسه  و چلپاسه  و وَرَل  و دَله ، آن  اجناس  و سوسمار به  کور و موش  : موش اند شما نجس  خزند اينها برای می  بر زمين

ها بعد  از اين  يکی  که  و بر هر چيزی باشد،  نجس  شام کند تا  آنها را لمس  الش  : هر که اند شما نجس  اينها برای  حشرات  از جميع

  شود در آب  کار کرده  در آن  که  ؛ هر ظرفی جوال  ، خواه چرم  ، خواه رخت  ، خواه چوبی  هر ظرف  باشد، خواه  بيفتد نجس  از موتش

  نجس  است  در آن  بيفتد آنچه  از اينها در آن  یيک  که  سفالين  و هر ظرف. طاهر خواهد بود  باشد، پس  نجس  شود و تا شام  گذاشته

در   شود که  آشاميده  که  باشد، و هر مشروبی  شد نجس  ريخته  بر آن  شود، اگر آب  خورده  که  در آن  هر خوراک. را بشکنيد  باشد و آن

شود؛ اينها   ، شکسته اجاق  تنور، خواه  اشد، خواهب  آنها بيفتد نجس  از الش  ای  پاره  که  و بر هر چيزی. باشد  نجس  است  ظرف  چنين

  کند نجس  آنها را لمس  الش  هر که  ليکن  باشد طاهر است  آب  مجمع  که  و حوض  و چشمه. خواهند بود اند و نزد شما نجس  نجس

 شود و پاره  ريخته  بر تخم  اگر آب  ليکن.  تشود بيفتد طاهر اس  بايد کاشته  که  کاشتنی  آنها بر تخم  از الش  ای  و اگر پاره. خواهد بود

را   آن  الش  بميرد، هر که  است  شما خوردنی  برای  که  از بهايمی  و اگر يکی. باشد  شما نجس  برای  بيفتد، اين  آنها بر آن  الش زا  ای 

را بردارد،   آن  الش  باشد. و هر که  نجس  امخود را بشويد و تا ش  را بخورد رخت  آن  الش  و هر که. باشد  نجس  کند تا شام  لمس

رود و   راه  بر شکم  و هر چه. نشود  ؛ خورده است  خزد مکروه می  بر زمين  که  و هر حشراتی. باشد  نجس  خود را بشويد و تا شام  رخت

. اند  مکروه  خزند، آنها را مخوريد زيرا که می  بر زمين  که  همة حشراتی  دارد، يعنی  زياده  های پای  رود و هر چه  بر چهارپا راه  هر چه

  خدای  يهوه  زيرا من. شويد  مسازيد، مبادا از آنها ناپاک  آنها نجس  مسازيد، و خود را به  خزد مکروه می  که  هر حشراتی  را به  خويشتن

خزند  می  بر زمين  که  همة حشراتی  را به  يشتنخو  پس  هستم  قدوس  باشيد، زيرا من  نماييد و مقدس  خود را تقديس  ، پس شما هستم

  قدوس  باشيد زيرا من  مقدس  ، پس شما باشم  تا خدای  آوردم  مصر بيرون  شما را از زمين  که  هستم  يهوه  زيرا من. مسازيد  نجس

و   نجس  تا در ميان. خزد  می  بر زمين  که  نیکند و هر حيوا می  در آبها حرکت  که  و هر حيوانی  و مرغان  بهايم  قانون  است  اين.  هستم

، کل 11فصل  ،)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر الويان "نشوند امتياز بشود  خورده  که  شوند و حيواناتی  خورده  که  حيواناتی  طاهر و در ميان

 فصل(
 

 دیانت مسیحی

، از اين رو مسيحيان شود میبودن گوشت حيوانات يافت ن در احکام عهد جديد کتاب مقدّس، احکام جديدی مبنی بر حرام يا حالل

در اجرای احکام در اين زمينه، مانند ديگر احکامی که در ديانت مسيحی تجديد نشده، تابع احکام تورات هستند. برخی از مسيحيان 

مسيحيان از گوشت خوک معتقدند که پولس خوردن گوشت خوک و شراب را بر مسيحيان حالل کرده است. به همين دليل برخی از 

لکن ". برخی ديگر نيز به دليل آنکه در آيات عهد جديد، گناهکاران به خوک تشبيه شده اند چنانچه آمده است که کنند میاستفاده 

)کتاب مقدّس،  "به غلطيدن در گِل معنی مَثَل حقيقی بر ايشان راست آمد که، سگ به قی خود رجوع کرده است و خَنزيرِ شسته شده،

 دانند. میآن را طبق تورات حرام  (22، آيه 2د جديد، رساله دوم پطرس، باب عه
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 دیانت اسالم

در آيات کتاب قرآن، احکامی درباره حرام و يا حالل بودن برخی از خوراکی ها آمده است. همانطور که ذکر شد، برخی مسيحيان 

در خداوند در آيات قرآن صراحتاً گوشت خوک را حرام فرمود.  معتقد بودند که پولس خوردن گوشت خوک را حالل کرده است. امّا

 : فرمايند می( 3مائده، آيه  اين حکم همراه با برخی ديگر از اين نوع احکام نازل شده است. در قرآن )سوره

لسَّبُعُ إِلَّا مَا مَا أَکَلَ ا لنَّطِيحَةُ وَا لْمُتَرَدِّيَةُ وَا لْمَوْقُوذَةُ وَا لْمُنْخَنِقَةُ وَا هِ وَللَّهِ بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ا لْخِنْزِيرِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ ا"

لْيَوْمَ مْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ادِينِکُلَّذِينَ کَفَرُواْ مِن لِکُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الْأَزْلَامِ ذَاتَقْسِمُواْ بِأَن تَسْ لنُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ا ذَکَّيْتُمْ وَ

 "للَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌمُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ا ضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُ الْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اأَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِيتُ لَکُ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ

گوشت مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حيوانی است که هنگام  ،ی که خوردنش بر شما حرام شدهيچيزها ها و )اما آن گوشت

ذبح نام غير خدا بر آن برده شده ، و حيوانی که خفه شده ، و يا به وسيله کتک مرده ، يا سقوط کرده ، و يا به وسيله ضربت شاخ 

ها ذبح  آنکه آن را زنده در يابيد، و ذبح کنيد، و آنچه به رسم جاهليت برای بت حيوانی ديگر مرده ، و يا درنده از آن خورده ، مگر

شده، و نيز اينکه اموال يکديگر را به وسيله اوتار )با چوبه تير( قسمت کنيد، امروز است که ديگر کفار از ضديت با دين شما مايوس 

دين شما را تکميل کردم، و نعمت خود بر شما تمام نمودم، و امروز  امروز است که، شدند، ديگر از آنها نترسيد، و تنها از من بترسيد

اما اگر کسی در محلی که قحطی  -و آنچه گفتيم حرام است در حال اختيار حرام است -است که دين اسالم را برای شما پسنديدم 

 (ند بخورد، که خدا آمرزگار رحيم استتوا  طعام است به مقداری که از گرسنگی نميرد نه زيادتر که به طرف گناه متمايل شود می

 

 : فرمايند می( 145انعام، آيه  حرمت گوشت خوک در آيات ديگر قرآن نيز آمده است چنانچه )سوره

أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ  لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اً أَوْقُل لَّا أَجِدُ فِی مَا أُوْحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَکُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوح"

 "ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَّحِيمٌاللَّهِ بِهِ فَمَنِ ا

ن ريخته شده يا يابم مگر آنکه مرداری باشد يا خو  بگو در احکامی که به من وحی شده چيزی را که غذا خوار تواند خورد حرام نمی)

کار )و  گوشت خوک که آن پليد است يا ذبيحه غير شرعی که نام غير خدا بر آن ياد شده، و هر که ناچار باشد نه متجاوز و يا افراط

 (بخورد( پروردگار تو آمرزگار و رحيم است

 
 : فرمايد می( 79غافر، آيه  همچنين خداوند در آيه ديگر قرآن )سوره

 "مِنْهَا تَأْکُلُونَ لْأَنْعَامَ لِتَرْکَبُواْ مِنْهَا وَاعَلَ لَکُمُ لَّذِی جَاللَّهُ "ٱ

خدا همان کسی است که چهارپايان را برايتان خلق کرد تا بر بعضی از آنها سوار شده و از بعضی ديگر آنها بخوريد. و در آنها منافع )

 (بسيار هست
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 دیانت بابی

حث وجود ندارد، قسمتی از اين احکام در باب مربوط به شکار بيان شده است که مجدداً در در ديانت بابی آيات زيادی درباره اين مب

 : فرمايند می. حضرت باب شود میاين قسمت نقل 

، فی ما انتم حين تزّکون حوت البحر او النهر لتقولون بسم اهلل المهيمن القيوم ثمّ کلّ ما کان عليه الفلس من السمک تأکلونه"

اب آنکه مرهوب مستعان از فضل و جود اليتناهی خود آنچه در بحر از حيتان پاکيزه و طيب آفريده بر شما حالل مُلَخَّص اين ب

نهار بوده از رحمت او حالل و گوارا بوده بر مؤمنان و اين نبوده مگر از علو فضل و فرموده و هم چنين آنچه در شطوط و رودها و اَ

فرمود هر آينه شما را قوت گفتار نزد پروردگار نبوده و چون  مینهار را بر شما حرام اَميع رحمت و الطاف او هرگاه ماهيان بحر و ج

که شما ماهيان بحر و انهار را صيد نموده و تزکيه  فضل او النهايه و جود او واسع و ما ال نهايه بوده از اين سبب امر فرموده هنگامی

ر سازيد هر آنچه گوارا و بر آن فلس بوده بر شما حالل است و آنچه ساير اين بوده نماييد که او را پاک از هر خُبثی نموده مطهّ میاو 

بر شما حرام و اجتناب نمودن سزاوار اين است از فضل او که شايد آنچه سبب ضرر بر نفوس است اجتناب ورزيده از غير طيب و 

 "...همان بر شما گوارا و پسنديده استشما حالل بود حال هم  نموديد و بر میطاهر امنتاع جوييد، هر آنچه سابقاً از بحر و انهار صيد 

 (19، باب 9)حضرت باب، بيان فارسی، واحد 

 

 درباره برخی از اين احکام چنين آمده است : 68همچنين در کتاب هشت بهشت

زهای بد بو و بدمزه مانند از غذاهای غليظ ثقيل و ادويه عفصه عفنه و بقوالت فاسده غير نضيجه و مواد ظلمانيه غاسقه و چي ..."

دخان و ترياک و مسکرات و گندنا و پياز و سير و انغوزه و ترب و گوشت های قديد خشکيده و ادويه نه تنها نهی شديد شده و 

اينگونه مأکول و مشروب را حرام فرموده اند تا اينکه به تربيت مستمعره کور ابدان لطيفه نورانی و نطف نظيف شعشعانی و نفوس 

يه روحانی و اجسام بلوريه برقيه لماع شفيف فروغ افشان پيدا شود که از فرط لطافت و روحانيت و صفا و نورانيت مشابه و ممثال صاف

 (61هشت بهشت، صفحه ) "...روح باشند 

 

 دیانت بهایی

حضرت عبدالبهاء خطاب به  در آثار و احکام ديانت بهايی، حکم صريحی مبنی بر حرام و يا حالل بودن خوراکی ها نازل نشده است.

امّا خوردن گوشت در  .نمايند میيکی از احبّاء درباره طعام انسان بياناتی فرموده اند که در آن غذای انسان را حبوبات و ميوه بيان 

 : فرمايند میدر اين باره  حضرت عبدالبهاء ديانت بهايی حرام نيست.

ه در اصل ايجاد الهی طعام هر ذی روحی معيّن گرديده که دون آن موافق امّا در خصوص خوردن گوشت حيوان و عدم آن بدان ک"

نه، مثالً حيوان درنده مانند گرگ و شير و پلنگ آلت درندگی دارد مثل دندان کج و ناخن و چنگ، اين واضح است که طعام اين 

د زيرا دندان آسياب ندارد و امّا حيوان چرنده حيوان گوشت است، اگر بخواهد بچرد دندانش نبات را نبُرد و همچنين دانه را حل نتوان

را مثل چهارپايان دندانی داده که مانند داس گياه را درو نمايد اين واضح است که طعام اين حيوانات نبات است، اگر بخواهد صيد 

را منقار مانع از اخذ دانه است لهذا حيوان نمايد نتواند ولی باز را منقار کج است و چنگ تيز، اگر بخواهد دانه از زمين بردارد نتواند زي
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غذای او گوشت است و امّا انسان را نه دندان کجی و نه ناخن تيز و چنگی و نه دندانی نظير داس آهنی، از اين واضح و مشهود 

است است که ی انسانی بعضی مانند آسياست که دانه را حل نمايد و بعضی تيز و رآنهاگردد که طعام انسان حبوبات و اثمار است، دند

اثمار پاره کند لهذا انسان محتاج و مجبور به خوردن گوشت نيست، اگر ابداً گوشت نخورد باز در نهايت خوشی و قوّت زندگانی نمايد 

مثل اينکه طائفه برهمای هند ابداً گوشت نخورند و با وجود اين در قوّت و قدرت بنيه و قوای حسّيه و مشاعر عقليه از طوائف ديگر 

ر نيستند و فی الحقيقه ذبح حيوانات و خوردن گوشت قدری مخالف رحمت و شفقت است اگر کسی بتواند به حبوبات و فواکه پست ت

 (32، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، )" تر استو روغن ها و مغزها از پسته و بادام قناعت کند البته بهتر و خوش

 

 :همچنين در سفرنامه اروپا فرموده اند 

نکند و به نباتات قناعت نمايد البته بهتر است ولی نهی نفرمودند. زيرا  وقتی بيان جمال مبارک اين بود که اگر کسی حيوانات ذبح"

ممکن نيست که انسان حيوانی نخورد چه که در هر آب و گياهی و ميوه ای حيواناتی که انسان از خوردن ناگزير است موجود، 

 (32، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "نهايت ضعف و شدّتی دارد

 

 : فرمايند میحضرت بهاءاهلل در سورة الملوک 

وَ مِ مَعدودات فَضالً مِن لَدُنه اِنَّهُ لَهُيا ماَلءَ القسّيسينَ و الرّهبان، کُلوا ما احلّه اهلل و ال تَجتَنِبوا اللُّحوم، قَد اَذِن اهلل لَکُم بِاَکلِها اِلّا فِی اَيّا"

 (33، صفحه 3)مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد  "العَزيزُ الکَريم، ضَعوا ما عِندَکُم خُذوا ما اَرادَه اهلل هذا خَيرٌ لَکُم اِن اَنتُم مِنَ العارِفين

 
 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در جواب سؤال آقا ميرزا محمّد ناطق درباره حرام يا حالل بودن خوردن گوشت 

ه مطلوب و گوارا است مأکول لحوم منفوره مبغوض اين را بيت عدل بايد به موجب حکمت تعيين نمايد و اگر چنانچه به لحومی ک"

 (36، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "طعام نباتی اکتفا شود البته به رحم و مروّت نزديک تر است

 
 : فرمايند میو نيز خطاب به يکی از احبّاء 

، دو عدد در فک باال و دو عدد در فک نهاای نيش اربعه در دهان انسان نوشته و مطرح کرده ايد، که اين دندنهاااره دندشما درب"

ندان برای گوشت خواری خلق نشده اند، ولو ممکن باد که نفسی با بيه شده اند. بدان که اين چهار دپايين، به قصد تناول گوشت تع

ندان نيز برای شکستن پوسته های سخت مثل بادام و غيره طراحی شده اند. اما گوشت خواری اين چهار د ...گوشت بخورد  آنها

ممنوع و يا غير قانونی نيست ولی نکته اينست که برای انسان امکان پذير است که بدون تناول لحم زندگی کرده و همچنان سالم و 

ها و ميوه ها است. لهذا بعضی اوقات برای بيماران و تجديد قوی باشد. گوشت نوعی غذاست و شامل عناصر مرکبه گياهان و دانه 

سالمتی آنان، الزم و ضروری است. در تعاليم و احکام الهی راجع به گوشتخواری، در مواقع ضروری، منعی وجود ندارد. بدين لحاظ 

 (1007، قسمت  69وار هدايت)ان "يد از آن استفاده نماييدتوان میاگر بنيه شما نسبتاً ضعيف است و گوشت برايتان مفيد، 
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 : فرمايند میحضرت ولی امراهلل خطاب به يکی از احبّا درباره خوردن گوشت خوک 

  (1012، قسمت  70)انوار هدايت "در امر بهايی، خوردن گوشت خوک منع نشده است"
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 ردوغ
 

وغگويی و عدم صداقت از جمله . درکند میبه معنی ادعای باطلی است که شخصی آن را به جای حقيقت بيان  "دروغ و کِذب"

دروغ بايد "اعمالی است که در جميع اديان الهی مغموم بوده و نهی شده است. در آثار ديانت زرتشتی نيز چنين است که آمده است 

امر و خلق،  مازندرانی، فاضل،) "تباه گردد، دروغ بايد سرنگون شود، دروغ بايد نابود گردد درجهان باری بايد راستی بر دروغ چيره گردد

 . آيات و بيانات بسياری درباره دروغ در اديان الهی وجود دارد که به قدر کفايت در ادامه ذکر خواهد شد.(148، صفحه 3جلد 

 

 دیانت یهودی

د، گوي  مین  دروغ  شاهد امين"آمده است : مثالً در کتب عهد عتيق کتاب مقدّس، آيات بسياری درباره نهی از دروغگويی وجود دارد. 

  محض  کند فريب  می  تنطّق  دروغ  به  بخشد، اما هر که می  را نجات نهااج  شاهد امين. .. کند می  تنطّق  کذب  به  اما شاهد دروغ

 (25و  5، آيات 14)کتاب مقدّس، عهد قديم، سِفر امثال، فصل " است

 

  هر که ...  نخواهد يافت  کند رهايی  تنطّق  دروغ  به  که  سزا نخواهد ماند، و کسی  شاهد دروغگو بی"در ادامه آمده است : همچنين 

سزا   شاهد دروغگو بی  ،خواهد يافت  دارد، سعادتمندی  را نگاه  فطانت  دارد. و هر که  خود را دوست  کند جان  را تحصيل  حکمت

 (9و  5ات ، آي19، فصل همان) "خواهد گرديد  نمايد هالک  قتنطّ  کذب  به  نخواهد ماند، و هر که

 

 آمده است :  و در ادامه

 (22آيه  همان،) " ، و فقير از دروغگو بهتر است او است  احسان  انسان  زينت"

 

  خطايای  ليکن، تا نشنود  ستني  او سنگين  تا نرهاند و گوش  نيست  خداوند کوتاه  دست  هان"آمده است :  ی ديگر در اين بارهدر کتاب

  شما به  های دست  زيرا که تا نشنود  ،است  او را از شما پوشانيده  شما روی  و گناهان  است  شده  شما حايل  شما و خدای  شما در ميان

، کند می  تنطّق  شرارت  شما به  یآنهاو زب نمايد می  تکلّم  دروغ  شما به  های . لب است  شده  آلوده  شرارت  شما به  های و انگشت  خون

  ظلم  . بهنمايند می  تکلّم  دروغ  دارند و به  توکّل  بطالت  . بهنمايد مین  داوری  راستی  به  کس کند و هيچ  مین  دعوی  عدالت  به  احدی

 (4 تا 1، آيات 59، فصل اِشَعيا)کتاب مقدّس، عهد قديم،  "زايند میرا   ، شرارت شده  حامله

 

شما را   کنيد و من  خود را اصالح  ها و اعمال  : طريق گويد می  چنين  ئيلاسرا  خدای  صبايوت  يهوه"آمده است :  کتابی ديگر درو نيز 

  است  اين  يهوه  ، هيکل يهوه  ، هيکل يهوه  هيکل  منماييد و مگوييد که  توکّل  دروغ  سخنان  به، گردانيد  خواهم  ساکن  مکان  در اين

 (4و  3، آيات 7، فصل اِرمييا)کتاب مقدّس، عهد قديم، "...
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دل  او که پاک دست و صاف ؟ ؟ و کيست که به مکان قدس او ساکن شود کيست که به کوه خداوند برآيد" آمده است :مچنين ه

)کتاب  "او برکت را از خداوند خواهد يافت، و عدالت را از خدای نجات خود، دروغ نخورد باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسمِ

 (5 تا 3، آيات 24 ، فصلمزاميرمقدّس، عهد قديم، 

 

 دیانت مسیحی

در ديانت مسيحی، تمامی آيات تورات مبنی بر نهی از دروغگويی تأييد شده است. در آن آيين مقدّس حکم چنان بود که هر شخص 

 آمده است :چنانچه بعد از ايمان به ديانت مسيحی، بايد از دروغ و رياکاری دوری کند. 

خود دور کنيد يعنی خشم، عصبانيت، بدخواهی، ناسزاگويی و سخنان زشت را از دهان خود. به اما اکنون بايد همه اين ها را از "

)کتاب مقدّس، عهد  "يکديگر دروغ مگوييد، زيرا آن انسانِ قديم را با کارهايش از تن به در آورده ايد و انسان جديد را در بر کرده ايد

 (10 تا 8، آيات 3، فصل رساله کولسيان، جديد

 
های  که قسم دروغ مخور، بلکه قسم ايد که به اوّلين گفته شده است  باز شنيده"آمده است : آيين يهودی نصايح تأييد در  همچنين

و نه به زمين زيرا  زيرا که عرش خداست، ،هرگز قسم مخوريد، نه به آسمان ،گويم میليکن من به شما . خود را به خداوند وفا کن

 (35 تا 33، آيات 5، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "اورْشليم زيرا که شهر پادشاه عظيم است انداز او است، و نه به  که پای

 

)کتاب  "از دروغ روی برتافته، هر يک با همسايه خود سخن به راستی گوييد، چرا که ما همه، اعضای يکديگريم"آمده است : و نيز 

 (25ه ، آي4، فصل رساله اِفِسُسيان، جديدمقدّس، عهد 

 

 در کتاب مکاشفه درباره عاقبت دروغگويان و گناهکاران چنين آمده است :

من به هرکه تشنه باشد، از چشمه آب حيات به رايگان خواهم داد. هر که غالب آيد اين همه را به ميراث خواهد برد و من خدای او "

فسدان و آدمکشان و بی عفتان و جادوگران و بت پرستان و خواهم بود و او پسر من خواهد بود. اما نصيب بزدالن و بی ايمانان و م

 تا 6، آيات 21، فصل مکاشفه، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "همه دروغگويان، درياچه مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. اين مرگ دوّم است

8) 

 

 دیانت اسالم

از گناهان کبيره است. اين مسئله در آيات قرآن نيز  دروغ در ديانت اسالم به عنوان زشت ترين گناهان و در اصطالح اسالمی يکی

 : فرمايد می( 7نور، آيه  که دروغگو سزاوار لعن و خشم پروردگار است. حق در قرآن )سوره شود میمشاهده 

 "لْکَاذِبِينَٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن کَانَ مِنَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ وَ ا"

 (اگر از دروغگويان باشد ،بر او باد خداقسم ياد کند که لعن آنکه و پنجم )
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 : فرمايند می( 105نحل، آيه  ديگری در قرآن )سوره در آيه

 "لْکَاذِبُونَللَّهِ وَأُوْلئِکَ هُمُ اٱونَ بِئَايَاتِ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُالْکَذِبَ اإِنَّمَا يَفْتَرِی "

 (رند و آنها خودشان دروغگويانندهای خدا را باور ندا  سازند که آيه  دروغ را فقط کسانی می)

 

 : فرمايد می( 3زمر، آيه  . در قرآن )سورهکند میدهد که فرد دروغگو را هرگز هدايت ن میخداوند اين هشدار را به مؤمنين 

 "للَّهَ لَا يَهْدِی مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌاإِنَّ  ..."

 (کند نمی هدايت به درستی خدا کسی را که دروغگو و کفران پيشه است)

 

همچنين روايات و احاديث بسياری درباره دروغگويی و کذب در ديانت اسالم وجود دارد که همه بر مذموميّت دروغگويی تأکيد 

، 69مجلسی، بحاراالنوار، جلد عالمه ) "جُعِلتِ الخَبائِثُ کُلها فی بَيت وَ جُعِل مِفتاحُها الکَذِب"روايتی اينچنين نوشته شده است : در دارند. 

إِنَّ الْکَذِبَ "است : آمده  چنينديگر حديثی  در(. ای قرار داده شده و کليد آن دروغگويی است  ها در خانه تمام پليدی) (263صفحه 

از حضرت  (. همچنين در نهج البالغهدروغ، خراب کننده ايمان است) (339، صفحه 2)شيخ کلينی، اصول کافی، جلد  "هُوَ خَرَابُ الْإِيمَانِ

وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ يقَرِّبُ عَلَيکَ الْبَعِيدَ وَ يبَعِّدُ  کَإِيا"خطاب به فرزند خود حسن بن علی حديثی چنين آمده است :  علی

، دور را به تو استسراب  ندمان از دوستی دروغگو بپرهيز که او) (367شهيدی، صفحه  )علی بن ابيطالب، نهج البالغه، ترجمه "عَلَيکَ الْقَرِيبَ

 (.نماياند  مینزديک و نزديک را به تو دور 

 

 دیانت بهایی

در ديانت مقدّس بهايی، دروغ صراحتاً نهی شده است. آيات و الواح بسياری درباره نهی از دروغگويی وجود دارد که به قدر کفايت 

 ذکر خواهد شد. 

 : فرمايند میه صداقت ( دربار120جمال قدم در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 "صِالخالِ دقِالصِّم بِکُنَلسُاَ وَ قویالتَّ دآءِرِم بِکُلوبَقُ وَ فآءِالوَ وَ ةِمانَاالَ کليلِاِم بِکُؤسَنوا رُيِّزَ"

راستی  زبانهايتان را هميشه زينت بدهيد به، و دلهايتان را مزّين کنيد به لباس تقوی، سرهای خود را به تاج امانت و وفا زينت بدهيد)

 (خالص

 

 در لوحی ديگر از حضرت بهاءاهلل در اين باره چنين آمده است :

 خِرَةِ لَکُمْ اَجرٌمَرَاتِبُکُمْ بَيْنَ مَلَاءِ الْاَرْضِ وَ فِی الْآ وَ يَرْفُعُ اَسْمَائُکُمْ وَ يَعْلُوْ مِقْدَارُکُمْ وَ يَزْدَادُ لِانَّ بِهِ يُزَيّنُ اَنْفُسَکُمْ  عَلَيْکُمْ بِالصِّدْقِ الْخَالصِ"

 (147، صفحه 3مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد ) "کَانَ عَلَی الحقِّ عَظِيْم
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 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء در مفاوضات خود درباره دروغ 

نگردد.  تصور شرور است دروغ است. از اين بدتر و مذموم تر صفتی در وجود بدترين اخالق و مبغوض ترين صفات که اساس جميع"

)عبدالبهاء،  "از اين صفت بدتر صفتی نيست. اساس جميع قبائح است. هادم جميع کماالت انسانی است و سبب رذائل نامتناهی

 (164مفاوضات، صفحه 

 

 : فرمايند میو در لوحی 

شخص عزيز راستی عزيز و نفيس نمود. چه بسيار که  هصدقی که سبب نجات ملّتی شد و بسا شخص خسيس را کلم هبسا کلم"

 صادقان گير و پيروی یِکلّی از انظار ساقط کرد و از درگاه احديّت محروم نمود. پس ای جان پاک په کذب ب همحترمی را يک کلم

 ،طرف يکه طرف و کذب ب يکه جميع معاصی ب .عزّت ابديّه فائز گردیه راستی به صدق رسی و ب مقعده صدق به راستان کن تا ب

ی. اين ئکلمه ايمان بر زبان رانی و دروغ گو که آنست بهتر از ،تر است و ضرّش بيشتر. راست گو و کفر بگو افزون بلکه سيّئات کذب

 (169، صفحه 5مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "العالَم است جهت نصيحت مَن فیه بيان ب

 

 : فرمايند میو نيز در يکی از مکاتيب خود در اين باره 

محفوظ از جميع آفات و متنفّر از جميع  زيرا جامع جميع کماالتست چه که شخص صادق ،صفتی است از صفات صدق بهترين"

)منتخباتی از  "اخالق و اعمال مذمومه ضدّ صدقست و شخص صادق از جميع آنها گريزان زيرا جميع ،سيّئات و مصون از کلّ خطيئات

 (106، صفحه 2عبدالبهاء، جلد  مکاتيب

 
ايی دروغ در هيچ موردی مجاز شمرده نشده است و شخص بهايی به کلی از دروغگويی نهی شده است. حضرت ولی در ديانت به

 : فرمايند میعزيز امراهلل درباره دروغگويی 

يچ وجه ه حضرت ولیّ امراللّه عقيده دارند ما به ،سخنی گفته شود غير حقيقته خاطر نجات کسی به درباره اينکه آيا صالح است ب"

قديمی، رياض، ) "يميآن شخص کمک نماه موجّه تری ب خالف حقيقت صحبتی بکنيم امّا در عين حال بايد سعی کنيم از راه ايد برنب

  (404گلزار تعاليم بهايی، صفحه 
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 دفن مّیت
 

صوصی برای . در هر يک از اديان الهی مراسم و احکام مخشود میدر اين قسمت به احکام و مراسم مربوط به دفن ميّت پرداخته 

است که در قسمت مربوطه مفصالً به آن پرداخته شده است. همچنين  "ميّت صلوة"دفن ميّت نازل شده است. از جمله اين موارد 

شستن ميّت پيش از تدفين از اعمالی است که در تمامی اديان الهی به آن سفارش شده است و برای احترام به جسد که زمانی حامل 

و برخی ديگر از احکامِ  "دفن در تابوت"،  "کَفَن"بايد آن را شست و معطّر کرد. در اين مبحث به مسئله  روح انسانی بوده است

 جزئی دفنِ ميّت، که طی ظهور اديان الهی تغيير يافته و يا تأييد شده اند پرداخته خواهد شد.

 

است. فرد متوفی قبل از آنکه به خاک سپرده شود بايد  "پيچند میپارچه ای که دور مُرده "يا  "مُرده جامه"در لغت به معنی  "کَفَن"

 است.در کفن گذاشته شود. اين حکم در اديان الهی دارای تغييرات زيادی بوده 

 

 دیانت یهودی

قيمت و  برخی از پارچه های گران ،تدر زمانهای گذشته برای کفن ميّ. کنند میيهوديان برای کفن، از پارچه نخی سفيد استفاده 

افراد برای  هکه برای جلوگيری از بی احترامی به افراد مسکين، علمای يهود تصويب کردند که هم ندکرد میاستفاده گرانبها  تزئينات

. درباره استفاده از تابوت برای ميّت در کتب عهد عتيق کتاب مقدّس مطلبی يافت نشده کفن از پارچه نخی يا کتانی استفاده نمايند

گيرد و ميّت قبل از  می. مراسم خاک سپاری در ديانت يهود با احترام صورت کنند میبا کفن در خاک دفن  است. يهوديان نيز ميّت را

 .شود میگذاشته شدن در کفن با ترتيب خاصی غسل داده 

 

 دیانت مسیحی

آنگاه پطرس و آن "آمده است : مثالً در ديانت مسيحی، در کتب عهد جديد کتاب مقدّس درباره استفاده از کفن آياتی وجود دارد. 

و  دويدند، امّا آن شاگردِ ديگر از پِطرُس پيش افتاده، اوّل به قبر رسيد و هر دو با هم می. ديگر بيرون شده، به جانب قبر رفتند شاگردِ

)کتاب  "گشته، کفن را گذاشته ديد بعد شمعون پطرس نيز از عقب او آمد و داخل قبر. ديد، ليکن داخل نشد خم شده، کفن را گذاشته

 (6تا  3، آيات 20مقدّس، عهد جديد، انجيل يوحنّا، فصل 

 

پس کتانی خريده، آن را از صليب به زير آورد و به آن کتان کفن کرده، در "درباره استفاده از کتان برای کفن آمده است : همچنين 

 (46آيه ، 15، فصل مرقسد، انجيل )کتاب مقدّس، عهد جدي "قبری که از سنگ تراشيده بود نهاد و سنگی بر سر قبر غلطانيد
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، حنانيا چون اين سخنان را شنيد افتاده، جان بداد و خوفی شديد بر همه شنوندگانِ اين چيزها مستولی گشت "همچنين آمده است : 

 (5آيه  ،5، فصل اعمال رسوالن)کتاب مقدّس، عهد جديد،  "آنگاه جوانان برخاسته، او را کفن کردند و بيرون برده، دفن نمودند

 

گذارند و بعد از خواندن دعا و ريختن آب مقدّس روی آن توسط کشيش، او را در  میمسيحيان ميّت را بعد از کفن کردن درون تابوت 

 .کنند میخاک دفن 

 

 دیانت اسالم

 و پيراهن، لُنگ تکه بوده و اين سه بخش در فارسی  سه اسالم کفن در. کنند میدر ديانت اسالم همانند ديگر اديان، ميّت را کفن 

مانند باشد. همچنين به دليل اينکه کفن مسلمان نبايد  زربفت يا پارچه ابريشم جنس کفن مسلمان نبايد از. شوند می خوانده سرتاسری

 قبله به سمت که کنند میدفن  پهلوی راستطوری به  قبر در. مسلمانان ميّت را کتان نيز نبايد باشد از جنس ،کفن يهوديان باشد

دهند. برای مثال نوشتن دعای  میانجام . مسلمانان بسياری از اين موارد را با استناد به احاديث و روايات مختلف باشدآنان يعنی مکّه 

دانند و معتقدند اين عمل باعث تخفيف در عذاب فرد متوفی خواهد شد. آنان مانند يهوديان  میجوشن کبير روی کفن را از مستحبات 

 .کنند میو از تابوت برای دفن متوفی استفاده ن کنند میميّت را با کفن در خاک دفن 

 

 دیانت بابی

با تغييرات زيادی همراه شده است. غسل ميّت در ديانت بابی دارای احکام به طور مستقيم نازل شده و احکام دفن  در ديانت بابی

 : فرمايند میخاصی است. حضرت اعلی درباره غسل ميّت 

قولُ يا حَیّ ثُمَ اليَمين وَ تَقولُ يا قَيّوم ثُمَ فِی غُسلِ الميِّت ثاَلثَ مَرّاتٍ عَلی ذلِکَ التَرتيب االَوّل الرَأس وَ تَقولُ يا فَرد ثُمَ البَطن وَ تَ"

 ،...مِن کافور وَ سدر  الشِمال وَ تَقولُ يا حَکَم ثُمَ الرِجلِ االَيمن وَ تَقولُ يا عَدَل ثُمَ الرِجلِ االَيسر وَ تَقولُ يا قُدّوس بِماء اَو بِماشاء

فت جاری شده که اگر کسی نظر کند از مبدء تا منتهای آن ماء توحيد را مُلَخَّص اين باب آنکه کلّ احکام بيان بر اسرار توحيد و معر

بيند و اذن داده شده در مقام غسل ميّت يک مرتبه واجب و الی الثالثه او الخمسه اذن داده شده زيرا که  میدر کلّ بر يک نهج جاری 

و ال اله الّا اهلل و ال اله الّا انت و ال اله الّا الذی ... اذن داده شده از  در ال اله الّا هو و ال اله الّا انا شود میمراتب توحيد در پنج رتبه ذکر 

رأس و بطن و يدين و رجلين و در حين اشتغال به ثناء و حمد الهی ذاکر گردد او را و به آنچه در حيات او از هر فصل مقتضی بوده از 

ماء ورد يا طيب ه ر ايدی اتقياء و بعد از فراغ اگر ميسّر است بسردی ماء يا گرمی آن اليق است که به همان نحو غسل داده شود ب

 (11، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "...ديگر معطّر نمايند 

 

ير يا پنبه باشد. در اين باره پارچه حر 5همچنين در احکام ديانت بابی استفاده از کفن برای ميّت تأييد شده است امّا کفن بايد از 

 : رمايندف می

 ،...و لِيکفُنَنّه بِخمسِ لُبسٍ  ..."

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
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ز نيست که يو اذن داده شده در کفن به پنج ثوب از حرير گرفته تا منتهی درجات قُطن منتهی گردد و بر آن زياده از نوزده اسم جا ...

دد که حزنی مشاهده ننمايد گر مینوشته شود هر که هر چه خواهد نويسد و قدری تربت از قبر اول و آخر با او دفن نمودن سبب 

 )همان("...

 

جسد ذاتی بر جسد ظاهری ناظر  فرمايند میميّت مانند اديان قبل در ديانت بابی دارای اهميّت و احترام زيادی است. حضرت اعلی 

به خاک  است به همين دليل حکم نموده اند که جسد متوفی را بايد در تابوت هايی از جنس بلور و يا سنگ مرمر گذاشت و سپس

 : فرمايند میدر اين باره حضرت باب سپرد. 

 ،...موات فِی االَحجارِ المَرمَر فِی دَفنِ االَ"

گردد اين هم محکوم به حکم  میمُلَخَّص است باب آنکه چون اين جسد ظاهری عرش آن جسد باطنی است بر آنچه آن حکم 

جسد بوده حکم فرموده در حقّ او به منتهای حفظ او که آنچه سبب . از اين جهت است که خداوند از جهت آنکه عرش آن ..گردد  می

کُره او گردد بر او وارد نيايد زيرا که جسد ذاتی بر عرش خود ناظر است بر اين جسد و اگر عز اين را مشاهده کند گويا عزيز گشته و 

ت که امر به اعظام و احترام آن به غايت شده و ادن از اين جهت اس آيد میآنچه وارد   آيد میاگر دون اين را مشاهده کند بر او وارد 

جسد ذاتی او باشد در عرش خود مالحظه ننمايد اين است  داده شده که در بلور يا حجر مصيقل مستور گردد که شيئ که سبب کُرهْ

 (12، باب 5يان فارسی، واحد )حضرت باب، ب "...ثمره اين امر کذلک يَمُنُّ اهلل علی من يشاء من عباده انّه هوا المهيمن القيّوم 

 

 دیانت بهایی

للکفن و الدّفن و " فرمايند می( 28در ديانت بهايی نيز حمل ميّت با عزت و احترام سفارش شده است و حق در کتاب اقدس )بند 

 : فرمايند می. همچنين ميّت را بايد معطّر ساخت چنانچه حضرت بهاءاهلل در لوحی درباره غسل ميّت "لعزّة و االعتزازاحمل الميّت ب

امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "در اين ظهور از برای فقرا تخفيف عنايت شده و به جای سدر و کافور، عطر و گالب استعمال نمايند"

 (200، صفحه 4

 

ميّت را از ديانت بابی تأييد و برخی را نيز با تغييراتی نازل نمودند. از جمله احکامی که دارای تغييراتی برخی احکام دفن  جمال مبارک

 يکپارچه حرير را رفع نمودند و در صورت عدم توانايی استفاده از  5است حکم کفن ميّت است. حضرت بهاءاهلل وجوب استفاده از 

 : فرمايند می( 130)بند پارچه حرير کافی است. در کتاب مستطاب اقدس 

 "... بيرٍخَ ليمٍن عَدُن لَمِ مرُاالَ یَضِقُ کَذلِما کَنهُمِ ةٍدَواحِفی بِکتَيَ عْطِستَم يَن لَمَ نِطُقُالْ وِاَ ريرِالحَ نَمِ ثوابٍاَ ةِمسَی خَفِ وهُنُکفِن تَاِ وَ"

و اگر  کنند میمند باشند، اين پنج تکّه را از ابريشم انتخاب اگر بازماندگان شخص متوفّی ثروت اموات را در پنج تکّه پارچه کفن کنيد.)

پيچند و مرده را  میسرتاسری و چهارتای ديگر را به سر و پا و دست  نمايند. اين پنج تکّه را يکی میای تهيّه   نتوانستند، پارچه پنبه

  پارچه پنبهتکّه ه کند و همچنين اگر کسی نتواند پنج تهيّه کند، يک تکّه تهيّ اگر کسی نتواند پنج تکّه پارچه ابريشمی، دفن ميکنند

طور جاری  اکتفا کند به يک تکّه از پنبه يا از حرير. اين يعنی را تهيّه کند کند يک تکّه تهيّه کند، هرکدام را که توانست آن ای تهيّه

 (شده است امر از طرف خدائی که دانا است
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 : تفاصیل حکم کفن درباره این آیات چنین است

 

 وف هم استجمراد سرتاسری  شد و يا آنکه میپنج پارچه است که در قبل معمول  ،اين پنج آيا مقصود ازدر جواب اين سؤال که  -1

 (56رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) " مقصود پنج پارچه است " فرمايند می

 

ثوب باشد موجود نيست. در حال حاضر اهل  پارچه مجزّا و يا در يکدر آثار مبارکه بيانی که حاکی از طرز پيچيدن جسد در پنج  -2

 (151، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .بهاء در اجرای اين امر مختارند

 
 : فرمايند می( 128حضرت بهاءاهلل حکم دفن اموات در تابوت را از احکام بابی تأييد نمودند و در کتاب اقدس )بند 

 "... ةِطيفَاللَّ ةِلبَالصُّ خشابِاالَ وِاَ ةِعَنِمتَالمُ حجارِاالَ وِاَ ورِلُّی البَفِ مواتِاالَ فنَدَ اللّهُ مَکَد حَقَ"

 يا از چوبيا صندوقهائی بسازيد از سنگهای بسيار محکم  خداوند حکم فرموده است که مرده ها را در صندوقی از بلور دفن کنيد)

 (ف باشدطيعين حال ل ی که بسيار سخت و دريها

 

که  اند از اين رو بيت العدل اعظم تصريح فرموده ،دوام ساخته شود در مورد تابوت، مراد از حکم آن است که حتّی المقدور از مصالح پر

ترين چوبی که در دسترس است  از محکم توان برای ساختن تابوت عالوه بر مصالحی که در کتاب مستطاب اقدس مذکور است می

، مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .بهاء در انتخاب مصالح تابوت مختارند ز سيمان استفاده نمود. در حال حاضر اهليا ا

 (149قسمت 

 

از جمله ديگر احکامی حضرت بهاءاهلل نازل فرمودند، حرمت حمل ميّت در مسافت بيشتر از يک ساعت است. اين حکم در اديان قبل 

 : فرمايند می( 130است. حق در اين باره در کتاب اقدس )بند  وجود نداشته

 "ريبٍقَ کانٍی مَفِ يحانِالرَّ وَ حِالرّوبِ نوهُدفِاِ ةِدينَالمَ نَمِ ةٍساعَ ةِسافَن مَمِ دَزيَاَ تِيِّالمَ قلُم نَيکُلَعَ مَرِّحُ"

دفن کنيد که از جائی که او را در محلّی متوفّی  د. يعنیحرام است بر شما که ميّت را خيلی دور از محلّی که فوت شده است دفن کني)

حرکت کشتی يا  در آنجا وفات کرده به اندازه يک ساعت بيشتر فاصله نداشته باشد. يک ساعت حرکت هواپيما يا يک ساعت

متوفّی را با  ن کنيددف ولی زيادتر از يک ساعت نبايد باشد. يک ساعت حرکت بر سر دوش، به هر حال بايد رعايت شود اياتومبيل، 

 (کمال روح و ريحان در جائی که نزديک به محلّ صعود اوست

 

آيا در برّ و بحر هر دو اين اين محدوديّت مسافت يک ساعته در دريا و خشکی يکسان است. حضرت بهاءاهلل در جواب اين مسئله که 

، کشتی بخار باشد و يا ساعت سکّه حديد چه ساعت در برّ و بحر هر دو اين حکم جاری اگر" فرمايند می حکم جاری است يا نه

رساله سؤال و حضرت بهاءاهلل، ) "شود احب و اولی است ساعت است ديگر به هر نحو باشد ولکن هر چه زودتر دفن مقصد مدّت يک

 (16جواب، قسمت 
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سرحدّ شهری که در آن وفات واقع توان از  می توان محدوده شهر را در نظر گرفت. لذا مدّت يک ساعت را در تعريف محلّ موت می

)توضيحات کتاب  از اين حکم آن است که شخص متوفّی در نزديکی محل وفات مدفون گردد. شده تا محلّ دفن حساب نمود. مقصود

 (152، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس اقدس

 

اعزاز ه بدر توقيعی که امراللّه  حضرت ولیّ فن شود. همچنين در ديانت بهايی متوّفی بايد به طرف قبله اهل بهاء يعنی روضه مبارکه د

 : فرمايند آقا جمشيد رستم جمشيدی نازل شده می

گنجينه حدود اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "باشد مبارکه هجانب روضه سؤال ثالث در خصوص دفن ميّت فرمودند پای ميّت بايد به راجع ب"

 (145و احکام، صفحه 

 

الهی در ديانت بهايی جايز نيست همانطور که در اديان پيشين نيز دفن اموات احکام خاصی داشته است و سوزاندن جسد طبق آيات 

 : فرمايند میسوزاندن اجساد در آن اديان نيز جايز نيست زيرا جسد انسان دارای احترام است. حضرت عبدالبهاء در اين باره در لوحی 

تدريج تحليل گردد. اين مطابق نظم حقيقی و ه طور بايد ب است همين وجود آمدهه ب تدريجه جسد انسانی همين قِسم که در بدايت ب"

ه جسد بعد از فوت ب يافت که میسوختن بهتر بود داخل ايجاد نوعی انتظام  ،ردناست. اگر چنانچه بعد از مُ طبيعی و قانون الهی

الهی تحقّق يافته اينست که بايد بعد از فوت، اين جسد از  تقديره ب خودی خود افروخته شعله زند و خاکستر گردد ولی نظم طبيعی که

و امتزاج يابد و قطع  حسب روابطی که در عالم وجود است با کائنات سائره منتظماً اختالطه انتقال يابد تا ب حالی مختلفه حالی ب

بهشت برين گردد و نفحه مشکين يابد و  گُل و رياحين شود و اشجار عالم نبات انتقال کند.ه مراتب نمايد تحليل کيمياوی يابد و ب

تطوّر در اين مراتب  کمال سرعت است اجزاء چنان متالشی گردد کهه لطافت رنگين جويد. سوختن مانع از حصول اين کماالت ب

 (204، صفحه 4امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "مختل شود

 

 فرمايند : گزاری مراسم هفتم و چهلم در ديانت بهايی میات ايشان درباره برتوقيعيکی از امراللّه در  حضرت ولیّ 

 حدود و احکام، گنجينه)اشراق خاوری، عبدالحميد،  "؟ فرمودند الزم نه سؤال نهم گرفتن هفته و چهلم برای متوفّی الزم األجرا است يا نه"

 (147 فحهص

  



  سالکین سبیل ایمان
 

172 

 

 ربا
 

در برخی از اديان گذشته حکمی باشد.  میگرفتن پول از کسی  رِبا در معنی متداول بين ناس به معنای پرداخت پولی در ازای قرض

که در ذيل  تفاوت هايی بوده است نيز حکم خاصی داشته که طی ظهور اديان دارایاديان الهی برخی از ر نيامده و درِبا درباره مسئله 

 به آن ها اشاره خواهيم کرد.

 

 دیانت مسیحی

اگر به کسانی قرض بدهيد که "آمده است : چنانچه در يکی از کتب انجيل فی شده، ديانت مسيحی رِبا مسئله ای بی ارزش معر در

اگر به کسانی قرض دهيد که اميد بازگرداندن را از آنها داريد، چه . ر استانتظار پاداش از آنها داريد، چه فضيلتی برای شما متصوّ

)کتاب مقدّس، عهد جديد،  "ها را برگردانند ها مثل آن ند تا آنده وی میبَگناهکاران نيز به همديگر قرض رِ. فضيلتی برای شما دارد

 (35و  34، آيات 6انجيل لوقا، فصل 
 

 دیانت اسالم

 فرمايند : ( می275بقره، آيه  حکم رِبا در کتاب قرآن کريم )سوره در دين اسالم درباره

 لْبَيْعَا للَّهُا أَحَلَّ وَ لرِّبَاا مِثْلُ لْبَيْعُا إِنَّمَا قَالُواْ بِأَنَّهُمْ ذَلِکَ لْمَسِّا مِنَ لشَّيْطَانُا يَتَخَبَّطُهُ ذِیلَّا يَقُومُ کَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا لرِّبَاا يَأْکُلُونَ لَّذِينَا"

 "لرِّبَا ...ٱ وَحَرَّمَ

و فروش را حالل و ربا را حرام گويند خريد و فروش هم مثل ربا است، با اينکه خدا خريد  دهند، می ربا خوران خوب و بد را تميز نمی)

 (کرده

 

 فرمايند : ( می39روم، آيه  همچنين )سوره

 "فُونَلْمُضْعِائِکَ هُمُ للَّهِ فَأُوْلَايدُونَ وَجْهَ ةٍ تُرِمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَکَو هِ وَللَّالنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اً لِّيَرْبُوَاْ فِی أَمْوَالِ امَا اَتَيْتُم مِّن رِّب وَ"

شود و زکات  دهيد زياد می شود و آنچه از زکات که برای رضای خدا می دهيد تا مال مردم زياد شود نزد خدا زياد نمی و آنچه از ربا می)

 (کنند دهندگان مال خود را زياد می

 

 فرمايند : ربا در اسالم می حضرت عبدالبهاء درباره حرام شدن مسئله

کرد در اندک  میگرفتند، شخص اگر مقدار جزئی قرض  میيان به طريق مضاعف و مضاربه فائض شرح نزول آن اين که يهود ..."

يهوديان بودند مبلغ  و ساير مسلمانان در زير ديون عظيمه 72شد لهذا اُوس و خَزرَج میمبلغ کلّی  71مضاعف و مضاربه زمانی به قاعده

                                                           
 سود حاصله را تقسيم نمايند . با مال کسی تجارت کردن که 71
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نمودند به يهود  میرسيده بود که اداء آن ممکن نبود آنچه تحصيل اصلی را به کرّات گرفته بودند اما ربا جمع شد به درجه ای 

 (374، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "...منع ربا نازل شد  دادند و خالصی نداشتند لهذا آيه می

 

 دیانت بابی

 فرمايند : می مسئله رِبادرباره حضرت اعلی در دين بابی 

فرموده در بيع و شِری به تحقّق رضا بينهما و اِذن فرموده صغير و کبير و حرّ و مملوک را همين  ملخّص اين باب آنکه خداوند اذن"

گردد در بيان، اگر چه به اشاره يا نفس عمل باشد و اذن فرموده خداوند  میقدر که استعالم رضا شود از طرفين بيع و شری صحيح 

تا آنکه کلّ در سِعه فضل و رحمت حقّ شاکر باشند لعلّ در يوم ظهور حقّ  ... است امروز ما بين ايشان 73تجّار را در تنزيلی که دَأب

، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...در بيع آيت شمس حقيقت و شِرای ما دون او به او به رضای او و نفوس خود ايشان واقع گردد 

18) 

 

 ه است :ربا در شريعت بيان چنين آمدحکم درباره   74در کتاب هشت بهشت

باشد حالل است و تنزيلی که در معامالت به واسطه اجل و موعد تناقض يا تزايد  میربا به طريقی که در ميان تُجّار متداول  ..."

 (192)هشت بهشت، صفحه  "نمايد اذن داده شده می

 

 فرمايند :  میهمچنين حضرت عبدالبهاء درباره ربا در دين بابی 

امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "...نقديّه، حضرت اعلی روحی له الفداء تنزيل تجارتی را مشروع فرمودند  امّا مقدار ربح در معامالت"

 (374، صفحه 3

 

 دیانت بهایی

شود به شرط آن که عدل و انصاف در آن رعايت شود، حضرت بهاءاهلل در لوح زين  میرِبا امری حالل شمرده  ،بهايی تنادياحکام در 

 فرمايند : مینمايند و در لوح اشراقات به آن اشاره نموده  میين مسئله را آشکار المقرّبين ا

بهاء اللّه االبهی اين بيان از  و ربح ذهب و فضّه شده بود چند سنه قبل مخصوص اسم اللّه زين المقرّبين عليه ل از منافعااينکه سؤ"

شوند چه اگر ربحی در ميان نباشد امور معطّل و معوّق  ه مشاهده میاين فقره کثری از ناس محتاج باقوله تعالی  ،ملکوت رحمن ظاهر

قرض  دادنِه خود مدارا نمايد و يا مراعات کند يعنی ب وطن خود و يا برادر که موفّق شود با هم جنس خود و يا هم خواهد ماند. نفسی

نقود از اين  ناس متداول است قرار فرموديم يعنی ربحِبين  لذا فضالً علی العباد ربا را مثل معامالت ديگر که ما .ستا کمياب ،الحسن

ه ح و ريحان و فرح و انبساط برو کماله رض ببين از سماء مشيّت نازل شد حالل و طيّب و طاهر است تا اهل اَمُ حکمِ حين که اين

                                                                                                                                                                                                         
 نام دو قبيله يَمَنی . 72

 عادت، شأن.  73

 انتهای کتاب مراجعه شود قسمت منابع و مآخذبه .  74
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 وَو هُ رُمُأو يَ لُفعَيَ مرِاألَ لکوتَمَ تهِبضَفی قَ  75بلن قَمِ مهُرِّما حُبا کَالرِّ لُّحِشآء و اُيَ يفَکَ مُحکُيَ هُنَّذکر محبوب عالميان مشغول باشند اِ

  "اعتدال و انصاف واقع شوده ولکن بايد اين امر ب...  بينالمُ ضلِالفَ هذابِ کَبَّر رَشکُالمقرّبين اُ نليم. يا زيالعَ رُمِاآل

                                                           
 (275)سوره ی بقره، آيه  اشاره به ديانت اسالم که در آن ربا حرام بوده.  75
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 رحم هب حیوان
 

ر و اذيّت حيوانات وجود دارد. اين مسئله ارتباطی با ذبح کردن و خوردن در برخی از اديان الهی، آيات و بياناتی درباره نهی از آزا

گوشت حيوانات ندارد زيرا که شکار در جميع اديان هر چند با احکامی خاص، امری مجاز است. مسئله مورد بحث اين قسمت درباره 

ن به انجام اعمال خارج از حدّ توانش است. در نهی از آزار رساندن به حيوان مانند حمل زياد بار توسط آن و يا مجبور کردن حيوا

اديان مقدّس يهودی و مسيحی، درباره اين مسئله آياتی يافت نشده است. با وجود اين مسئله، در تمامی اديان الهی، جميع خلق به 

ر ديانت اسالم و کتاب شود بلکه با جميع ممکنات است. د میمهربانی و رأفت امر شده اند لهذا اين مهربانی تنها به انسان ختم ن

آل عمران، آيه  در قرآن )سوره خداوندقرآن نيز همانند اديان گذشته مطلبی به صورت مستقيم در اين باره وجود ندارد. برای مثال 

اين گونه  حق با ( ورحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانيد) "...للَّهِ لِنتَ لَهُمْ ٱفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ "فرمايند  ( می159

 خواند. بيانات، مؤمنين را به مهربانی با خلق فرا می

 

 دیانت بابی

حکم رحم به حيوانات يا به نوعی نهی از آزار رساندن به حيوان در ديانت بابی، از جمله احکام مستقل و مفصّل است. به شأنی که در 

نهی از سوار شدن "، "نهی از حمل بار خارج از حد توان حيوانات"، "نهی از سوار شدن بر گاو"بيانات حضرت اعلی احکامی از جمله 

 غيره وجود دارد.و  "بر حيوانات، بدون رکاب

 

 فرمايند : میدرباره اين حکم حضرت باب 

 جامِاللِبِ يهِلَرکبون عَم تَنتُاَ لّا وَاِ حيواناً بنَرکَال تَ وَ هِتِطاقَ لی دونِلّا عَيره اِغَ لی حيوانِو ال عَ يهِلَعَ لنَحمَر و ال تَقَفی اَنَّ ال ترکبن البَ"

 ...، تابِی الکِظيماً فِهياً عَک نَن ذلِم عَنهاکُد اَقَ اهللَ نَّاِم فَکُنفسَرکبن ما ال تستطين اَن تحفظُن اَما ال تَ بنَرکَال تَ وَ کابِالرِ وَ

فوس مؤمنين به آنها بوده و آنچه را که اکثر مردمان در آن مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند تعالی نازل فرموده در بيان آنچه احتياج ن

تجاوز نموده از رضای او محجوبند و امر فرموده در بيان از جود اليزالی خود که بر گاو سوار نشده و بار بر دوش او ننهاده و نه بر 

شود که بر گاو نهايت ايذا و اذيّت جاری  می حيوانی غير از او از چهارپايان ديگر مگر بر آنچه آنها طاقت حمل آن داشته چه مشاهده

سازند و بر بعضی از چهارپايان ديگر  مینمايند آنچه قوه حمل آن نداشته و کمال جفا از هر قهری بر او وارد  میدارند و بر او بار  می

از اشياء خلق خداست در روی  نمايند و همچنين از اکل آنها که پست ترين مینهايت جور روا داشته و فوق طاقت آنها بر آنها بار 

نمايند چنانچه در عتبات عاليات مشاهده شده حماری  میزمين کم نموده بل بعضی را مشاهده نموده که از آنها مشت کاهی هم کم 

شود و تا صبح ديگر گرسنه  میرا به مداری بسته از صبح تا به شام و هنگام عصر هم کاه و علف به آن بيچاره نداده که يافت ن

، اين است ذاشته و نوبت ديگر به مدار بسته و به ضرب چوب آن مسکين در دور مدار به گردش بوده و آن بی انصاف رحم نکردهگ

حدود خلق در ظاهر امر و همچنين بر بعضی از چهارپايان ظلم و جور ذاتی خود روا داشته مگر قليلی از مخلوق که آنها پرورش 
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امر شده در بيان که بيش از طاقت بر آنها بار نکرده و مزد آنها را که اکل و شرب آنها و تيمار نمايند از اين سبب  میمالهای خود 

آنهاست هنگام وقت مراقب بوده تا آنکه خداوند از سعه جود و فضل خود بر شما برکت بخشوده خيرات زندگانی خود بيابيد و در 

وار نگرديد بر حيوانی مگر آنکه با لگام و رکاب سوار شده تا آنکه نفس آخرت به الطاف اليزالی او مسترفع آييد و امر فرموده که س

خود را محفوظ داريد و سوار نگرديد حيوانی را که مستطيع نبوده نفس خود را بر روی آن حفظ نماييد، چه بعضی از آنها سرکش و 

وييد زيرا که خداوند مستعان نهی فرموده شما را نمايند، زينهار احتراز نموده و دوری ج میشرور بوده بر نفوس شما ضرر خويش وارد 

 (15، باب 10)حضرت باب، بيان فارسی و عربی، واحد  "...از اين گونه عمل نهی بزرگی در کتاب 

 

 دیانت بهایی

يانات بسياری در ديانت بهايی، احکام حضرت باب درباره نهی از آزار رساندن به حيوانات تماماً تأييد شده است. در آثار بهايی آيات و ب

 در اين باره وجود دارد. 

 فرمايند : ( می187حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 مواتِالسَّ ينَبَ نصافِاالِ وَ دلِالعَ رَظاهِونوا مَکُ تابِی الکِظيماً فِعَ هياًنَ کَن ذلِم عَهيناکُنّا نَاِ هِملِن حَعَ زُعجِما يَ يوانِی الحَلَلوا عَحمِالتَ"

 "ضينَرَاالَ وَ

ای بار کنيد که بتوانند آن را بکشند. ما نهی  پايان را به اندازهرهاچقدری که عاجز شود از حمل آن. يعنی ه بار نکنيد بر حيوان ب)

آسمانها و  نهی شديدی است در کتاب الهی. در همه امور مظهر عدالت و انصاف باشيد در بين ناي کرديم شما را از اذيّت حيوانات و

 (هازمين

 

 فرمايند : همچنين در کتاب ايقان، ضمن بيان اوصاف مجاهدين در راه حق می

معرفت سلطان قِدَم گذارد بايد در بدايت امر قلب  م طلب و سلوک در سبيلدَبرادر من، شخص مجاهد که اراده نمود قَ و ليکن ای"

 ه علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شيطانی پاک و منزّهتير ظهور و بروز تجلّی اسرار غيبی الهی است از جميع غبارات را که محلّ

 (128کتاب ايقان، صفحه حضرت بهاءاهلل، ) "... نمايد تا چه رسد به انسان و اهل بيان رعايت حيوان را منظورو ...  فرمايد

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در لوحی می

در  قدر امکانه انسان و حيوان هر دو مهربان باشد و به سان بايد بحيوان نظير انسان در نزد اهل حقيقت بسيار عزيز است لهذا ان"

 (440گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "راحت و محافظت حيوان بکوشد

 

 فرمايند : میو در لوحی ديگر 

. باری احبّای .. هر نفسی استه ب اساس ملکوت الهی بر عدل و انصاف و رحم و مروّت و مهربانی ،ای احبّای الهی ،هو االبهی"

جميع ذی روح نهايت مهربانی نمايند زيرا حيوان با انسان در ه فت و رحمت داشته باشند بلکه بايد بأانسان ره الهی بايد نه تنها ب

حصر در  ،نمايد که احساس گمان می ،احساسات جسمانی و روح حيوانی مشترک است ولی انسان ملتفت اين حقيقت نيست
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ه ؟ احساس واحد است خواه اذيّت ب چه فرقی در ميان احساسات جسمانی است حقيقته کند امّا ب حيوان میه ذا ظلم بانست لهانس

دارد شکوه نمايد آه و  حيوان ضررش بيشتر است زيرا انسان زبانه حيوان ابداً فرقی ندارد بلکه اذيّت به انسان کنی و خواه اذيّت ب

ه نمايد و کوِولی حيوان بيچاره زبان بسته است نه شِ حکومت مراجعه کند حکومت دفع تعدّی کند.ه رسد ب اوه ناله کند و اگر صدمه ب

 هبيند نه لساناً مدافعه تواند و نه عدالةً دادخواهی کند. پس بايد مالحظبجفا از انسان  اگر هزار ،حکومت مقتدر استه شکايت به نه ب

حيوان رؤف و ه نهايت ب نوعی بايد تربيت نمائيد که بی رحم نمود. اطفال را از صغر سنّبسيار داشت و بيشتر از انسان  حيوان را

مهربان باشند. اگر حيوانی مريض است در عالج او کوشند، اگر گرسنه است اطعام نمايند، اگر تشنه است سيراب کنند، اگر خسته 

را مرحمت بيشتر بايد کرد مهربانی بيشتر بايد نمود  ه بيگناهانگناه البتّ است در راحتش بکوشند. انسان اکثر گناهکارند و حيوان بی

انسان و حيوانات ديگر ه اينها ظلم به مثل گرگ خونخوار مثل مار گزنده و ساير حيوانات موذيه چه که رحم ب مگر حيوانات موذيه را

لب عقور را اگر ند را از ميان بردارد. کَگوسفند است يک گله گوسفه ی اين ظلم بيفت و مهربانی نماأاست. مثالً اگر گرگی را ر

را  آن هحيوان مظلومه است لهذا بايد چاره حيوان درنّده ظلم به فت بأرا سبب هالکت شود. پس ر فرصت دهی هزار حيوان و انسان

 ملکوت الهی استفت و مهربانی از اساس أنهايت مهربانی نمود هر چه بيشتر بهتر و اين ر حيوانات مبارکه بايد بیه نمود. ولکن ب

  (211صفحه  ،3عبدالبهاء، جلد )مکاتيب  "ظور داريد و عليکم البهآء االبهیاين مسئله را بسيار من
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 روح
يکی از مفاهيمی در علوم دينی است که از ابتدای خلقت تا انتهای دورِ آدم، هيچ کدام از مظاهر ظهور الهی مطلبی در  "روح"

ديانت اسالم نيز هنگامی که از حضرت محمّد درباره روح سؤال شد، خداوند متعال در قرآن  آن نازل ننموده اند. حتّی در توضيح

تو از )ای محمّد( "يعنی  "لْعِلْمِ إِلَّا قَلِيالًامَا أُوتِيتُم مِّن  لرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ايَ وَ"( فرمود : 85اسراء، آيه  )سوره

. با "شده بسيار اندک است بخشيدهپروردگار من است و آنچه از علم به شما  ی از نزدامره روح ک بگوکنند،  وح پرسش میردرباره 

شود که عدم وجود مطلبی در اين باره در اديان قبل، علّتی جز اقتضای زمان و فهم مردم آن  میتوجه به اين آيه از قرآن، واضح 

کند که قابل حسّ و ديدن توسط انسان نيست و تنها با گذشت  يگر از وجودِ موجودات اشاره میزمان ندارد، زيرا که به جنبه ای د

آنچه از علم "فرمايد  شود، زيرا که خداوند در آيه مذکور می زمان و تکامل فکر انسان است که اين روح برای انسان مفهومی آشنا می

ی از مسلمانان به وجود روح معتقدند امّا بعضاً اين اعتقاد با خرافات با اين وجود بسيار ."شده بسيار اندک است بخشيدهبه شما 

 زيادی نيز همراه شده است.

احاديث بسياری نيز درباره روح وجود دارد از جمله حديثی از حضرت علی است که در جواب سؤال فردی که پرسيد آيا روح همان 

همچنين در  .(274، صفحه 1)شيخ کلينی، اصول کافی، جلد  "ئيلبرَجِ يرٌغَ الروحُ وَ هِکَالئِالمَ نَجبرئيل مِ"جبرئيل است يا نه فرموده اند 

: خلقی است  فرمودند و ايشان سوال کردندآيه مذکور در قرآن درباره روح در مورد  ابی بصير از امام صادق آمده که حديث ديگر

 .(273)همان، صفحه ت مراه است و از عالم ملکوت اسمه هبود و با ائ يکائيل که همراه با رسول اهللاعظم از جبرائيل و م

 

. همچنين واضح شدپس از ديانت اسالم و ظهور حضرت اعلی، بياناتی درباره روح نيز نازل شد و کم کم مفهوم روح برای انسان ها 

 مفهوم خواهيم پرداخت. حضرت بهاءاهلل نيز مفهوم روح را به تمامه بر اهل عالم آشکار نمودند. در ادامه مفصّالً به شرح اين

 

 دیانت بابی

 سازد. میات از جمله انسان آشکار در آثار حضرت باب، بياناتی درباره روح وجود دارد و اين آيات، وجود روح را برای موجود

 فرمايند :  میچنانچه 

)حضرت  "..انسانی است . سنف نمايند که آن حينِ قبض روح میعرف ظاهر، موتی است که کل ادراک  .. يکی از آن اطالقات در."

 (8، باب 2باب، بيان فارسی، واحد 

 

 فرمايند : همچنين می

. روح هيچ شيئ از حدّ خود .شود از رياض جنّت . میهيچ نفس مؤمنی نيست که روح او قبض شود الّا آنکه قبر او روضه ای  ..."

طوبی از برای کسی که قبض روح شود و مؤمن به من  ...گيرد لم يزل خلق است  میکند مثالً روحی که تعلّق به خلق  میتجاوز ن

 (9، باب 2)همان، واحد  ".يظهره اهلل و کلمات او باشد ..
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 فرمايند : و در باب ديگر می

، باب 4)همان، واحد  "..شوند . میگردند و زنده  میشوند و قبض روح  میشوند و رزق داده  میکلّ از برای يک نفس است که خلق "

19) 

 

 بهاییدیانت 

در ديانت بهايی مسئله روح به کامل ترين وجه توضيح شده است. عمدتاً واژه روح در ديانت بهايی ضمن توضيح حقيقت موت و 

صعود از اين عالم توضيح شده است. مطالب مربوط به روح در آثار مقدّس بهايی بسيار مفصّل است و در اين مبحث سعی شده به 

 طه درج شود.ت آيات و بيانات مربوقدر کفاي

 فرمايند : حضرت بهاءاهلل می

الرُّوْحِ مِنْ مَقَامِهِ الْاَدْنَی اِلَی الْمَقَامِ الْاَعْلَی  مَا هُوَالْمَسْتُوْرُ عَنِ الْاَبْصَارِوَمَا الْمَوْتُ اِلَّا صُعُوْدُ مِنْ اَبْوَابِ رَحْمَةِ رَبِّکَ بِهِ يَظْهَرُ  اِنَّ الْمَوْتَ بَابٌ"

 (95، صفحه 8مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "...طُ بَسَاطُ النَّشَاطِ وَ يَظْهَرُ حُکْمُ الْاِنْبِسَاطِ يَبْسُ وَبِهِ

 

 فرمايند : می همچنين در جواب سؤالی درباره روحو 

يَدَی اللّهِ فِی هَيْکَلٍ لَاتُغَيِّرُهُ الْقُرُوْنَ وَ  عَدُ حِيْنَ ارْتِقَائِهِ اِلَی اَنْ يَحْضُرَ بَيْنَفَاْعَلَمْ اِنَّهُ يَصْ بَقَائِهِ بَعْدَ صُعُوْدِهِ اَمَّا مَا سَألْتَ عَنِ الرُّوْحِ وَ وَ"

وَمِنْهُ تَظْهَرُ آثَارُاللّهِ وَ صِفَاتُهُ وَعِنَايَةُ  دَارِهِبِدَوَامِ مَلَکُوْتِ اللّهِ وَسُلْطَانِهِ وَ جَبَرُوْتِهِ وَ اقْتِ وَلَا حَوَادِثُ الْعَالَمِ وَمَا يَظْهَرُ فَيْهِ وَيَکُوْنُ بَاقِياً الْاَعْصَارُ

يُعْرَفُ تَدْخِلُهُ يَدُ الْفَضْلِ اِلَی مَقَامٍ لَا  هَذَا الْمَقَامِ وَ عِلُوِّهِ وَسُمُوِّهِ عَلَی مَاهُوَ عَلَيْهِ وَ وَالْطَافُهُ. اِنَّ الْقَلَمَ لَايَقْدِرُ اَنْ يَتَحَرَّکَ عَلَی ذِکْرِ اللّهِ

هَوَاءِ اِرَادَةِ رَبِّهِ وَ يَدْخُلُ فِی  الْبَدَنِ مُقَدَّساً عَنْ شُبُهَاتِ الْاُمَمِ اِنَّهُ يَتَحَرَّکَ فِی لَا يُذْکَرُ بِمَا فِی الْاِمْکَانِ. طُوْبَی لِرُوْحٍ خَرَجَ مِنَ بَالْبَيَانِ وَ

اللّهِ رَبِّ  يَتَکَلَّمُ مَعَهُمْ وَيَقُصُّ عَلَيْهُمْ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ فِی سَبِيْلِ اَوْلِيائَهُ وَ رْدَوْسِ الْاَعْلَی وَ يُعَاشِرُ اَنْبِيَاءَاللّهِ وَالْفِ تَطُوْفُهُ طَلَعَاتُ الْجَنَّةِ الْعُلْيَاءِ وَ

الْاَقْدَسَ  الْحِيْنِ شَوْقَاً لِذَاکَ الْمَقَامِ الْاَمْنَعِ الْاَرْفَعِ وَالثَّرَی لَيَشْتَعِلُ فِیفِی عَوَالِمِ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ  قُدِّرَ لَهُالْعَالَمِيْنَ. لَوْ يَطَّلِعُ اَحَدٌ عَلَی مَا 

 (478قديمی، رياض، گلزار تعاليم، صفحه ) "الْاَبْهَی

 

 فرمايند : و نيز می

يَزَل و  للّه بعد از صعود مهيمن و محيط اند لَم. لَعَمْرُامربّی عالَم بوده و هستند ارواح مستقيمه مجرّده که مقدّس از شؤونات ارض اند"

خزانه عصمت محفوظ. ارواح مقدّسه مجرّده که از اين عالَم به نور  خاتَم حفظ الهی مختوم و دره لَا يَزَال اين مقام مستور بوده و ب

 (279، صفحه 1اضل، امر و خلق، جلد مازندرانی، ف) "صعود نمايند سبب بزرگ اند از برای تربيت عالَم و ظهور صنايع و حِکَم انقطاع

 

 فرمايند : می همچنين درباره چگونگی رجوع روح پس از مرگو 

ه رفيق اعلی راجع. لَعَمْرُاللّه به حقّ منسوب است به شود. اگر ب می کجا راجعه که سؤال نموديد روح بعد از خراب بدن ب و اين"

امراللّه ثابت و راسخ است بعد از صعود جميع  عاجز است. هر نفسی که درشود که جميع السُن و اقالم از ذکرش  می مقامی راجع

سلطان حقيقی و مربّی حقيقی. در  امره . اوست مايه ظهور عالَم و صنايع او و اشياء ظاهره در او بنمايند می عوالم از او کسب فيض
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)قديمی، رياض، گلزار تعاليم، صفحه  "کَّرْ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِيْنَ مايه و ارواح مجرّده مايه عالَمند تَفَ يد که محتاجست بهيخمير مالحظه نما

483) 

 

شود نيز بسيار با ماهيّت اصلی  در آثار حضرت بهاءاهلل به اين مسئله اشاره شده است که بياناتی که درباره روح به وديعه گذاشته می

 مربوطه در قرآن، چنانچه مانند آيه ،ناقص انسان توضيح دادتوان روح را برای فهم  روح تفاوت دارد چرا که به هيچ لفظی نمی

يَا عَبْدَالْوَهَّابِ عَلَيْکَ بَهَائی " فرمايند : جمال قدم در لوحی میاين برای نوع انسان سزاوار نيست. بسيار بيان شده که توضيح بيشتر از 

لَا يَنْبَغِی  نمودی اِنَّهُ لَا يُوْصَفَ وَ ينکه سؤال از کيفيّت آندهد بر بقای آن و ا نمودی اين مظلوم شهادت می اينکه سؤال از بقای روح

 (285، صفحه 1)مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد  "مَعْلُوْمٍ اَنْ يُذْکَرَ اِلَّا عَلَی قَدَرٍ

 

شده است. جمال قدم در همچنين در آثار بهايی از خواب و رؤيا به عنوان يکی از نشانه های وجود روح و تعلّق آن به انسان صحبت 

 فرمايند : اين باره می

درک عالم ارواح در اين عالم اجساد ممکن نشود، هر آنچه در قوه خياليه دست دهد آن عالم سوای آن است در اين اجساد فانيه "

 (309صفحه ، 1)مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد " درک عوالم باقيه نتوان نمود الّا ما اَنتُم مِنَ الرويا تَشهدون
 

 فرمايند : میدر لوح هفت وادی و در بيانی ديگر 

از جمله مخلوقات نوم است، مالحظه کن چقدر اسرار در او وديعه گذاشته شده است و چه حکمت ها در او مخزون گشته و چه "

ک مرتبه خود را در شهر بعيدی خوابيد که درهای آن بيت بسته است، ي میعوالم در او مستور مانده مالحظه فرمائيد که شما در بيتی 

شنويد و  میکنيد و بی محنت گوش  میشويد و بی زحمت چشم مشاهده  میبينيد بی حرکت رجل و تعب جسد به آن شهر داخل  می

نماييد و گاه هست که آنچه شنيده ايد ده سال بعد در عالم زمان به حسب ظاهر به عينه آنچه در خواب ديده ايد  میبی لسان تکلّم 

کنند، اوّل آنکه آن چه  میبينيد، حال چند حکمت است که در آن نوم مشهود است و غير اهل اين وادی کَما هِیَ آن را ادراک ن می

شود و ثانی آنکه در عالم ظهور اثر خواب را  میعالم است که بی چشم و گوش و دست و لسان حکم همه اين ها را دارد و معمول 

سير را در عالم نوم ده سال قبل ديده ايد حال تفکّر نما فرق اين دو عالم و اسرار مودوعه آن را تا به  کنيد لکن اين میامروز مشاهده 

 "تأييدات الهی به مکاشفات سبحانی فائز شوی
76 

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در يکی از مکاتيب خود می

ن است، زيرا زمان و مکان از لوازم حقايق جسمانيه و بدان که روح از حقايق مجرده است و حقيقت مجرّده مقدّس از زمان و مکا"

، عبدالبهاء )مکاتيب "...متحيّزه است و حقيقت مجرده را چه زمانی و مکانی، جسم و جسمانی نيست تا از برای او مکانی تعيين کنيم 

 (458، صفحه 1جلد 

 

 
                                                           

 (320، صفحه 1جلد اين بيان در اين منبع نيز يافت می شود : )مازندرانی، فاضل، امر و خلق، .  76
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 فرمايند : همچنين درباره عالم بعد از مرگ می

 شود تصوّر و عبارات اين عالَم مشهود و معلوم نگردد. مختصر مذکور می سؤال نموده بوديد آن عالَم بهدر خصوص عالَم بعد ازموت "

ممتنع و محال بود  اين عظمت،ه منزله رَحِم است. همچنانکه در عالَم رَحِم، بيان اين عالَمِ خارج به آن عالَم به که اين عالَم بالنّسبه ب

، 3، جلد )منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء "ر ممکن استالفاظ و عبارات اين عالَم، مستحيل و غي هعالَمِ الهی ب مچنين بيان آنه به

 (27صفحه 

 

 فرمايند : و در لوحی ديگر می

 صورت ملکوتی دارد که از عنصر عالَم ملکوتست. نفوسی که منزّه و در جهان ديگر حقيقت انسانيّه صورت جسمانی ندارد بلکه"

 ،خبر در اين جهان است ولی اهل اين جهان از آن بی جهان الهی شتابند و آن جهانه الب عنصری متالشی شود بمقدّسند چون ق

 (489قديمی، رياض، گلزار تعاليم بهايی، صفحه ) "خبرند که از جهان حيوانی و جهان انسانی بی مانند جماد و نبات

 

 فرمايند : و نيز درباره حاالت روح بعد از مرگ می

تصوّر نيايد ولی مالحظه نما واضح ه تصوّر کنيم. حاالت بعد از ممات ب ممات توان حياتی بعد از نموده بودی که چگونه می مرقوم"

عالَم نبات انتقال کرد. در عالم ه نبات ممکن نبود. پس ب که انسان از عالَم جماد آمده است. چون در عالَم جماد بود تصوّر عالَم است

نمود يعنی  عقل و هوش انسان نمی عالَم انسان تصوّر حياته توانست پيش از انتقال از عالم حيوان ب ان نمیحيو نبات تصوّر عالَم

توانند بکنند. انکار  نمی اين خاک و اين اشجار ابداً از عالَم حيوان و انسان خبر ندارند و تصوّر مستحيل بود هيچ خبر نداشت. اآلن

عالَم  کند ولی عالَم نبات خبر ندارد. و همچنين کند و معاونت عالَم نبات می می عالَم حيوان کنند. امّا عالَم انسان تأييد محض می

ملکوتيّه در عالَم انسان تاثير دارند مالحظه کن که چقدر مسأله  کلّی جاهل است. لکن ارواحه انسان از عالَم ملکوت خبر ندارد. ب

 (388، صفحه 3، جلد )مکاتيب حضرت عبدالبهاء "کلّی از اين معنی بی خبره با وجود اين اغلب علما و دانايان عالَم ب واضح است

 

 فرمايند : روح بعد از مرگ می حضرت عبدالبهاء در بيانی درباره چگونگی ترقی

 طلب مغفرت و ادعيهه يا ب صرف فضل و موهبت ربّانی وه الهی يا ب جسد ترابی در عالَم ترقّی روح انسانی بعد از قطع تعلّق از"

عبدالبهاء، صفحه  )مفاوضات  "گردد حاصل شود نام او مجریه سبب خيرات و مبرّات عظيمه که به سائر نفوس انسانی و يا ب خيريّه

181) 

 

 فرمايند : و نيز درباره ارواح نفوس مقدّس و ارواح شريره و تسلّط آنها بر اين عالم می

شود، ديگر هيچ تسلّط و نفوذی بر  مالً دستشان از اين عالم کوتاه میکنند چون کا وقتی که نفوس شريره از اين عالم صعود می"

ديگران ندارند. مادامی که در اين عالم خاکی زنده اند، اعمال و افکارشان دارای تأثير است. به ارواح مجرده و پاک، زندگی ابدی عطا 

 (687، قسمت 77)انوار هدايت "نماينداد روی زمين کمک و مساعدت توانند به افر شود و به اذن خداوند گاهی می می

                                                           
 آن را تنظيم و جمع آوری کرده است و در آثار بهايی موجود است. Helen Hornbyترجمه کتاب انوار هدايت که  . 77
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ارواح شريری که فوت نموده اند، هيچ گونه استياليی بر مردمان ندارند. خير بر شر تفوّق دارد، اشرار حتّی در حياتشان هم نيرويی "

 (688ر هدايت، قسمت )انوا "خاکی بسيار بعيدندکم دارند و اين نيرو بعد از مرگ آنها کمتر خواهد شد و به عالوه، آنها از اين کره 

 

 فرمايند : می در لوحی ديگرو 

کنی از صنايع و بدايع و آثار و کشفيّات وقتی در حيّز غيب  میروح انسانی قوه محيطه بر حقايق اشياء است، جميع آنچه مشاهده "

مثالً قوّه بخاريه، فتوغراف، بوده، و سر مکنون، روح انسانی کشف آن سر مکنون نموده و آن را از حيّز غيب به عالم شهود آورده، 

فنوگراف، تلغراف، مسائل رياضيه. جميع اين ها وقتی سر مکنون و رمز مصون بوده، روح انسانی کشف اين اسرار پنهان نموده و از 

غيب به شهود آورده، پس معلوم شد روح انسانی قوه محيطه است و تصرف در حقايق اشياء دارد و کشف اسرار مکنون در حيز 

 (403، صفحه 3، جلد عبدالبهاء )مکاتيب "کند میت ناسو

 

 قسم تقسيم فرموده اند : پنجمفاوضات خود، کليّه ارواح را به کتاب همچنين ضمن توضيح روح در 
 

اصل و تأثير و ارتباط با سائر کائنات ح تقدير خداوند متعال و تدبيره که از ترکيب عناصر و امتزاج موادّ ب آن قوّه ايست روح نباتی :

عناصر از هم تفريق شود آن قوّه ناميه نيز  و چون اين اجزا و. شود ترکيب بعضی اجزا حاصل و پيدا می شود مثل الکتريک که از

 .شود اين روح نباتيست محض تفريق اجزا قوّه الکتريک نيز مفقود و متالشیه الکتريک که ب محو گردد مثل اجزای
 

تقدير ربّ قدير ه تر است و ب  مکمّل شود ولی اين ترکيب زاج عناصر است که ترکيب میچنين است از امت آن نيز روح حیوانی :

محسوسه از مبصر و منظور و مسموع و  حيوانی که عبارت از قوّه حسّاسه است پيدا شود و احساس حقائق امتزاج تامّ پيدا کند و روح

شود مانند اين چراغ که مشاهده  می به بالطّبع محواجزای مرکّنمايد آن نيز بعد از تفريق و تحليل اين  مطعوم و مشموم و ملموس

روغن تمام شود و فتيل بسوزد آن  و فتيل و آتش با هم جمع شود روشنائی حاصل گردد و لکن چون نمائيد که چون اين روغن می

 .گرددنور نيز محو 
 

کّب از عناصر است در اکمل صورت ترکيب و امتزاج که مر اين مَثَلش مِثل بلّور و فيض آفتابست يعنی جسم انسان روح انسانی :

 امّا اين روح انسانی دو جنبه دارد يا ... حيوانی نشو و نما نمايد روحه و غايت اتقان و اشرف ترکيب و اکمل موجودات است و ب است

فضائل کند اشرف ممکناتست نهايت نقص را اگر اکتساب  رحمانی يا شيطانی يعنی استعداد نهايت کمال را دارد و همچنين استعداد

 .اکتساب قبائح کند ارذل موجودات گردد و اگر
 

قوّه الهيّه سبب حيات ه نفثات روح القدس است که ب آن روح ايمانی و فيض رحمانيست آن از روح آسمانی )روح ایمانی( :

ف را پاک کند ساکت را ناطق نمايد اسير کامل نمايد کثي آن قوّه ايست که انسان ارضی را سماوی کند و انسان ناقص را ابديّه شود

 .نفسانيّه را مقدّس و منزّه کند جاهل را عالم نمايد شهوات
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 است مقابل آفتاب چگونه آئينه مقدّس اقتباس انوار از آفتاب اين روح القدس واسطه بين حقّ و خلق است مثل آئينه روح القدس :

 حقائق مقدّسه رساند و اوه تقديس است که از شمس حقيقت ب واسطه انوارهمچنين روح القدس ه ديگران فيض رساند به کند و ب

گردد و دوره جديد تأسيس شود و هيکل عالم انسانی را  جميع کماالت الهيّه است در هر وقت ظهور کند عالم تجديده متّصف ب

                                                                                      .جديد پوشاند خلعت

 (108)مفاوضات عبدالبهاء، صفحه 

 

 فرمايند : در يکی از خطابات مبارکه در اسکاتلند در انجمن تئاسوفی ها درباره اثبات وجود روح می حضرت عبدالبهاء

يّه باقی زيرا فنا عبارت جسمانيّه فانی است امّا حقيقت معنو حقيقت ،دو حقيقت دارد حقيقت جسمانيّه و حقيقت معنويّه انسان.. ."

معدوم  صورت جمادی انتقال نمايد امّاه دارد چرا از اين صورت ب مثالً اين گل انعدام ،صورت ديگره از انتقاالت از صورتی ب است

 نمیمعدوم  خورد صورت جمادی انتقال نموده مثالً اين علف را حيوان میه ب نباتی شود باز ماده آن باقی است نهايت از صورتِ نمی

او همان انتقال از  انعدام ،شود صورت حيوانی امّا معدوم صرف نمیه صورت نباتی ب شود بلکه فنای او عبارت از انتقال او است از

عالم جماد انتقال ه ب شود مثالً جسم انسان خاک می ،اين است معنی فنا و انعدام، صورت ديگر است امّا عنصر باقی استه صورتی ب

هيچ کائنی دارای دو صورت  صورت ديگر است و در عالم صوره انعدام و فنا انتقال از صورتی ب دارد پس معنی نمايد آن خاک وجود

شود ولکن روح  است مثلّث نمی شود اگر مخمّس يا مربّع مادام مثلّث است مربّع يا مخمّس نمی جسمی ،نه بل صورت واحد دارد

هم مربّع است و هم مثلّث جميع صور  قل شما هم مسدّس است هم مخمّسحال در ع ،جميع صور است انسان در آن واحد دارنده

لهذا ابدی است انتقال ندارد جميع صور را  صورت ديگر نمايده فاقد صورتی نيست تا انتقال از صورتی ب ،در آن واحد در روح موجود

حاالت  ح گاهی ضعيف گاهی سمينگاهی عليل است گاهی صحي برهان ديگر جسم انسان ،داراست اين برهان واضح است هميشه

انسان تغيير ندارد اگر دستی  جسم ضعيف شد روح ضعيف نشود پس حقيقت معنويّه مختلفه دارد امّا روح در حالت واحد است چون

الث ث ،است و روح تغيير ندارد لهذا حیّ و باقی است تغييری حاصل نگردد پس انعدام عبارت از تغيير جسم قطع شود يا پا بريده گردد

کند ذائقه و  شنود مشام استشمام نمی بيند گوش نمی مین در نوم جسد احساس ندارد چشم ،عبارت از فقدان احساس است موت

 شنود می می بيند میاحساسی ندارد امّا روح سائر است در خواب  ماند و جميع قوی معوّق جسد مرده است هيچ معطّل می المسه

پس در اين جسد يک  تنها بود بايستی هيچ حرکت نداشته باشد و مرده باشد جسدِ اگر انسانگويد جميع قوای او در حرکت است و 

شنود  بيند بدون گوش می میچشم  حقائق اشياء است و کاشف اسرار کائنات است که بدونه ب ای هست که محيط حقيقت ثانويّه

پس ثابت شد که حقيقت  ،جسم محدود است آنکهکند حقيقتی است غير محدود و حال  قلب ادراک می گيرد بدون بدون دست می

 "من گفتم"ی يگو و ديگر اينکه در حين صحبت می در انسان که از هر آفتی آزاد است و بدون تغيير باقی و برقرار ای هست ثانويّه

نافع است يا  شود که اين کار با او مشورت می ايست که گويد من چنين گفتم آن کيست يک حقيقت ثانويّه می آنکه "،من رفتم"

 ،کنی و الّا نه کنی اگر بگويد اين کار بکن می می آن روح که با او مشورت ،بکنم يا نکنم چه نتايج خواهد داشت اين کار را ،مضر

اگر زجاج بشکند بر سراج  ،آن سراج است و اين زجاج ،حقيقت ثانويّه ايست که راکب است و حقيقت جسمانيّه مرکوب واضح است

ه ای برسد که فوق رتبه اين عالم جسمانی است تا ب رتبهه تا ب کند انسان سير مراتب و درجات می ،ه باقی استنرسد بلک ضرری

و حال  وقتی اين سراج در زجاج نباتی بود وقتی در زجاج حيوانی عالم انوار شتابده ها را ترک کند ب کمال رسد پس جميع زجاج عالم
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اشراق خاوری، ) "انتهی، نگردد اين براهين عقلی است نه نقلی که انکار نتوان نمود اج فانیدر زجاج انسانی لهذا اگر زجاج بشکند سر

 (48، صفحه 5مائده آسمانی، جلد عبدالحميد، 

 

 78 مسائل مربوط به روح را توضيح و تبيين فرموده اند که مفصّالً در کتاب انوار هدايت ،حضرت ولی عزيز امراهلل نيز در تواقيع خود

 شود : . به عنوان فصل الخطاب اين مبحث، برخی از اين توضيحات نقل میمندرج است

 

.. در آثار مقدّسه امر اعظم .کشد  میدر خصوص سؤالتان مربوط به حقيقت اين بيان که تجزّی کامل روح از بدن سه روز طول "

است و به هيچ وجه از فرائض اهل بهاء  .. اين يکی از رسوم اساسی مسلمانان.مطلب خاصی در ارتباط با نکته مطروحه شما نيست 

 (681قسمت انوار هدايت، ) "آيد به حساب نمی

 

در آثار مقدّسه بهايی مطلبی حاکی از وجود قرين و جفت برای ارواح مذکور نيست. مقصود اين است که ازدواج بايد به آنچنان "

انوار ) "...ر آن جنسيّت و قبول و پذيرش ازدواج مطرح نيست عشق عميق روحانی بينجامد که دوام آن تا عالم بعد استمرار يابد که د

 (689قسمت هدايت، 

 

در خصوص احتمال اتّحاد با محبوب در جهان بعد تعاليم ديانت بهايی کامالً روشن است. بنابر بيانات مقدّسه حضرت بهاءاهلل روح "

باشد.  میبر ايجاد ارتباط صميمانه با ساير ارواح توانا  کند و میانسانی پس از مرگ نيز شخصيت و ادراک و هوشمندی خود را حفظ 

قسمت انوار هدايت، ) "باشد امّا، اين ارتباط خصلتی کامالً روحانی است و ناشی از عشقی بی تکلّف و عاری از حبّ نفس به يکديگر می

694)  

                                                           
 مع آوری کرده است و در آثار بهايی موجود است.آن را تنظيم و ج Helen Hornbyترجمه کتاب انوار هدايت که .  78
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 روزه 
 

در تمامی اديان الهی وجود از آداب مذهبی است که  صوم )روزه( در لغت به معنی خودداری کردن از خوردن و آشاميدن است. روزه

 پردازيم. یم آنمفصالً به احکام  در ادامه که داشته است
 

شود که در آن پاسخ اين سؤال که حکمت و دليل  میپيش از آنکه احکام روزه در اديان بيان شود، بيانی از حضرت عبدالبهاء نقل 

 فرمايند : میالبهاء روزه گرفتن در چيست داده شده است. حضرت عبد

آيات و تنظيم شريعت  نزوله وحی الهی به حقيقت ب شمسِ عِطلَچون در اين ايّام مَ حکمت الهيّه در صيام بسيار است از جمله... "

جهت ه مقصد اينست که ب ... نماند ربکل و شُحالت و وقت اَ ،کثرت اشتغال و شدّت انجذاب جهته ب ،اهلل و ترتيب تعاليم پردازد

حکمت ثانی اينست که صيام  ... فرض گشت ايّامی چند تأسّی و اقتدا ،حالت ايشان بر عموم ملّت ابعت مظاهر الهيّه و تنبّه و تذکّرمت

 ،شود صر در ذکر الهی میکه انسان فکرش حَ شود روحانيّت انسان زياد شود و سبب اين می ،قلب رقّت يابد، سبب تذکّر انسان است

صيام  ،و روحانی حکمت ثالث آنکه صيام بر دو قسم است جسمانی، البد ترقّيات معنوی از برای او حاصل شود از اين تذکّر و تنبّه

معنوی روحانی است که انسان  است که انسان از مشتهيات جسمانی پرهيز کند امّا صيام فّ نفس از مأکوالت و مشروباتجسمانی کَ

جسمانی رمزی است از آن صيام روحانی يعنی  ه و شيطانيّه منع نمايد پس صيامو غفلت و اخالق حيوانيّ خود را از شهوات نفسانی

باز ماندم دل و جانم را از محبّت غير خويش پاک و  طعام و شرابه ال بغکه از مشتهيات جسمانيّه و اشت همچنان ای پروردگار

تو  نس گيرد و از ذکر دوننفحات قدس اُه روح ب مصون بدار تا ه و اخالق شيطانيّه محفوظ وکن و نفسم را از شهوات هوائيّ مقدّس

 (23، صفحه 9مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "صائم گردد
 

همان طور که بيان شد، روزه در تمامی اديان مقدّس الهی وجود داشته است به طوری که در کتاب قرآن ضمن نزول حکم روزه در 

 فرمايند : ( می183بقره، آيه  شته نيز اشاره شده است. در آن کتاب مقدّس )سورهاسالم به وجود اين حکم در اديان گذ

 "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ"

 (با تقوا شويد همانطور که بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شايد است، ايد روزه بر شما واجب شده  ای کسانی که ايمان آورده)

 

 دیانت یهودی

يکی از اعمالی است که در عهد عتيقِ کتاب مقدّس به آن اشاره شده  "رنج دادنِ جان"به معنی  "تعنيت"در ديانت يهود، روزه يا 

آمده است که حضرت موسی در کوه کتاب مقدّس ايند، در است و دختران و پسران بعد از رسيدن به سنّ بلوغ بايد به آن عمل نم

حضرت  و (28، آيه 34)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر خروج، فصل  شبانه روز صائم بودند و از خوردن و آشاميدن پرهيز کردند چهلطور 

همچنين در . (24، صفحه 9مائده آسمانی، جلد يد، اشراق خاوری، عبدالحم)بيان فرموده اند  تذکّر و تنبّه ملّت اسرائيليانعبدالبهاء دليل آن را 

)کتاب مقدّس، عهد عتيق، رساله دوم سموئيل، فصل  آمده است که حضرت داوود برای سالمتی نوزاد پسر خود روزه گرفتکتاب مقدّس 
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د صائم شدند، روزه های در برخی مواقع مانند حضرت داوود که برای فرزند خو . به همين علّت يهوديان بعد از سن بلوغ(15، آيه 12

 گيرند. شخصی می

 

اولّين و معروف ترين روزه يهوديان، روزه يوم کيپور يا روزه بزرگ نام دارد. اين روزه با هدف بخشش گناهان )ميان انسان و خداوند( 

 شود و تنها روزه ای است که دستور مستقيم خداوند در تورات درباره آن نازل شده است. میانجام 

های خود را رنج دهيد )روزه   بری( جانبرای شما قانون ابدی باشد که در دهمين روز از ماه هفتم )عِ"آمده است : مقدّس  کتابدر  

حضور خداوند طاهر خواهيد   خود به  گناهان  خواهد شد، و از جميع  تطهير شما کرده  برای  روز کفاره  در آن  زيرا که ،بگيريد(

 (31تا  29، آيات 16ق، سِفر الويان، فصل )کتاب مقدّس، عهد عتي"...شد

ری گردد از غروب تا غروب روزه گرفته و از انجام هر کا میيهوديان جهان در اين روز که مهم ترين روز تقويم عِبری محسوب 

 شوند. ها به عبادت مشغول می دست کشيده و تمام وقت در کنيسه

 

و علمای  ءس از طرف انبياالمقدّ  هايی هستند که پس از ويرانی معبد بيت  روزهنوبت  چهارهای واجب يهوديان،   سری از روزه دومين

ميالدی و تبعيد  70س در حدود سال المقدّ  ويرانی نهايی بيت پس از. اسرائيل به نشانه سوگواری برای اين جامعه مقرر شدند  بنی

به نشانه يادبود و سوگواری برای اين  آو  نهمتموز و  هفدهمهای گدليا، دهم طبت،   نوبت روزه به نام چهاريهوديان از آن سرزمين، 

اين نشانه نوعی روزه است که به منظور طلب حاجت و استجابت  .ر استستِاِ شکل روزه، روزه سومين. واقعه بر يهوديان واجب شد

د، دختری يهودی ملکه دربار سال پيش که يهوديان از زمان کوروش در ايران ساکن شده بودن 2300گرفت. در حدود  دعا صورت می

ستر و يکی از انبيای يهود به نام عام يهوديان را طرح کرد که با هوشياری اِ  خشايارشا شد. در آن دوران يکی از وزرا نقشه قتل

و از خداوند روز روزه بگيرند  سهبطال اين توطئه، از يهوديان ايران خواست که قيت در اِاين نقشه باطل شد. استر برای موفّ ،خایمُردِ

. پس از آن، روزه استر به يادبود اين واقعه بر يهوديان (16، آيه 4اِستِر، فصل کتاب مقدّس، عهد عتيق، ) طلب بخشش و کمک نمايند

 79 انجمن کليميان تهران(سايت )نقل از  .واجب گشت

 

عروس و ، الول، روزهای دوشنبه و پنجشنبه ام خاص از سال به ويژه ماهايّميان يهوديان روزه های مستحبّ نيز رايج است، مانند 

روزه  داماد در روز عروسی يا روز قبل از آن به مناسبت شروع زندگی جديد و به منظور توبه از گناهان گذشته در صورت امکان

يبت روزه داند، روز بعد به خاطر کفاره گناهان و رفع مص ای ديده است و آن را نشان بدی می  کسی که خواب آشفتهگيرند،  می

 .گيرد می

ها، بيماران و افراد ضعيف و زنان   گيرد، در همه روزه ای بر انجام آن صورت می  کيد ويژهأيوم کيپور که ت يا غير از روزه بزرگ* 

 ها معاف هستند.  باردار يا شيرده از روزه

 .بری، گرفتن روزه ممنوع استل ماه نو عِام عيد و روزهای شنبه و روزهای اوّدر ايّ* 

 (انجمن کليميان تهرانسايت نقل از )
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را بگشاييد و   شرارت  بندهای  که  نيست  اين  پسندم  می  من  که  ای  مگر روزه"درباره روزه داری آمده است :  همچنين در کتاب مقدّس

و   نمايی  تقسيم  گرسنگان  خود را به  نان  که  نيست  مگر اين؟  را بشکنيد  را آزاد سازيد و هر يوغ  را باز کنيد و مظلومان  يوغ  های  گره

  باشند مخفی تو می  از گوشت  که  و خود را از آنانی  او را بپوشانی  را ببينی  برهنه  و چون  خود بياوری  خانه  را به  شده  رانده  فقيرانِ

  تو خواهد خراميد و جالل  تو پيش  عدالت خواهد روييد و  زودیه تو ب  خواهد شد و صحّت  فجر طالع  نور تو مثل  آنگاه؟   نسازی

  که  نمود و او خواهد گفت  خواهی  خواهد فرمود و استغاثه  کرد و خداوند تو را اجابت  دعا خواهی  آنگاه تو خواهد بود  خداوند ساقه

  گرسنگان  خود را به  جان  و آرزوی  خود دور کنی  حقّ را از ميان نا  و گفتن  انگشت  به  کردن  و اشاره  . اگر يوغ حاضر هستم  اينک

)کتاب مقدّس،  "ظهر خواهد بود  تو مثل  غليظ  خواهد درخشيد و تاريکی  نور تو در تاريکی  ، آنگاه را سير کنی  ذليالن  و جان  ببخشی

 (10تا  6، آيات 58عهد عتيق، اشعيا، فصل 

 

 دیانت مسیحی

آمده است که  آن اشاره شده است، در انجيل متی عهد جديدِ کتاب مقدّس به در ديانت مسيحی نيز روزه از اعمالی است که در

روز را صائم هستند و برخی يک هفته قبل و بعد از آن نيز  چهلشبانه روز صائم شدند. بر اين اساس مسيحيان  چهلحضرت عيسی 

ند اما پيروان حضرت عيسی در ابتدا روزه گرفت میگيرند. بر پايه کتب عهد جديد، فريسيان و پيروان حضرت يحيی روزه  میروزه 

 .(2، آيه 4)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی، فصل  گرفتند نمی

 

داريم،  آنگاه شاگردان يحيی نزد وی آمده، گفتند، چون است که ما و فريسيان روزه بسيار می"همچنين در آن کتاب آمده است : 

 توانند ماتم کنند گفت، آيا پسران خانه عروسی، مادامی که داماد با ايشان است، می عيسی بديشان ؟ دارند لکن شاگردان تو روزه نمی

کس بر جامه کهنه پارهای از پارچه نو  و هيچ. روزه خواهند داشت آيد که داماد از ايشان گرفته شود؛ در آن هنگام ؟ و لکن ايّامی می

 ريزند واالّ مَشک و شراب نو را در مَشکهای کهنه نمی شود ی بدتر میگردد و دريدگ کند زيرا که آن وصله از جامه جدا می وصله نمی

)همان، فصل  "ريزند تا هر دو محفوظ باشد های نو می شکها تباه گردد. بلکه شراب نو را در مَ شکها دريده شده، شراب ريخته و مَ

 (18تا  15، آيات 9

 

رو مباشيد زيرا که صورت خويش را  رشون روزه داريد، مانند رياکاران تُامّا چ"آمده است :  اين چنينحاالت فرد صائم و نيز درباره 

ليکن تو چون روزه داری، سر خود را . اند گويم اجر خود را يافته دار نمايند. هرآينه به شما می  دهند تا در نظر مردم روزه تغيير می

بينِ تو، تو را   نهان حضور پدرت که در نهان است؛ و پدر دار ننمايی، بلکه در تا در نظر مردم روزه تدهين کن و روی خود را بشوی

 (18تا  16، آيات 6)همان، فصل  "آشکارا جزا خواهد داد

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره روزه در آيين مسيحی و تغييرات آن چنين می

ه جسمانيّه و اشتغال ب روز از مقتضيات وصايا چهل بيتو تنظيم تعليمات و تر حضرت مسيح در بدايت تأسيس شريعت روحانيّه. .."

رؤسای مسيحيين صيام را به پرهيز  گرفتند بعد جامع در بدايت حواريون و مسيحيون روزه می، خوردن و نوشيدن فتور حاصل نمودند

داشته  یگرفتند زيرا هر نفس صادقی چون محبوب روزهء تام می، که مرقوم گشت در بدايت مسيحيون نيز چنان ... تبديل نمودند
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اگر در  کند ی حزن میزواگر محبوبش در حالت حزن باشد آر ،کند را می باشد در هر حالتی که محبوب او باشد آروزی آن حالت

اشراق ) "کند راحت باشد آروزی راحت کند اگر در زحمت باشد آروزی زحمت کند اگر در حالت حالت سرور باشد آروزی سرور می

 (24، صفحه 9انی، جلد مائده آسمخاوری، عبدالحميد، 

 

 دیانت اسالم

 فرمايند : ( می183بقره، آيه  در ديانت اسالم درباره روزه درکتاب قرآن )سوره

 "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ"

 شما پرهيزگار همانطور که بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شايد است، ايد روزه بر شما واجب شده  دهای کسانی که ايمان آور)

 (شويد

 

 فرمايند : ( درباره کسانی که از روزه معاف هستند و بايد قضای آن را به جا آورند می184آيه بقره،  سوره) همچنين در ادامه

لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ اسَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  ضاً أَوْ عَلَىنکُم مَّرِيأَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن کَانَ مِ"

 "أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَّهُ وَ

بگيريد و اما کسانی که به  روزه جای آنه کس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد ايامی ديگر بی چند است پس هر يها و اين روز)

توانند روزه بگيرند عوض روزه برای هر روز يک مسکين طعام دهند و اگر کسی عمل خيری را داوطلبانه انجام دهد  هيچ وجه نمی

 شما از عالمان باشيد(برايش بهتر است و اينکه روزه بگيريد برايتان خير است اگر  

 

توان فهميد، يکی از حکمت های روزه به  میدرباره حکمت روزه  که در ابتدای مبحث بيان شد همانطور که از بيان حضرت عبدالبهاء

است، بر اين اساس کتاب قرآن که در ماه رمضان بر حضرت  حالت ايشان بر عموم ملّت متابعت مظاهر الهيّه و تنبّه و تذکّرجهت 

 فرمايند : ( می185بقره، آيه  د نازل شده است، بر مسلمانِ بالغ، واجب است که اين ماه را کامل روزه بگيرد. در قرآن )سورهمحمّ

أَوْ مَن کَانَ مَرِيضاً  هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَلشَّفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الْا وَ لْهُدَىبَيِّنَاتٍ مِّنَ ا اسِ وَلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنزِلَ فِيهِ ا"

 "لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ مَا هَدَاکُمْ وَ للَّهَ عَلَىبِّرُواْ الِتُکَ وَ لْعِدَّةَلِتُکْمِلُواْ ا لْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِکُمُ ا لْيُسْرَ وَمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِکُمُ ا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ عَلَى

است که قرآن در آن نازل شده تا هدايت مردم و بياناتی از هدايت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر کس ماهی ماه رمضان )

خدا  ،بگيرد روزه های ديگر جای آن چند روزی از ماهه بگيرد و هر کس مريض و يا مسافر باشد ب اين ماه را درک کرد بايد روزه

را تکميل کرده باشيد و خدا را در )سی روز(  خواسته و دشواری نخواسته و منظور اينست که عده روزه برای شما آسانی و سهولت را

 کنيد(که هدايتتان کرد تکبير گفته و شايد شکرگزاری  برابر اين

 

 ( فرموده اند :187آيه بقره،  سورهحق درباره ديگر فرعيّات در روزه داری در آيين اسالم )

عَفَا  عَلَيْکُمْ وَ للَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اأَ نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ لرَّفَثُ إِلَىلَةَ الصِّيَامِ اأُحِلَّ لَکُمْ لَيْ"

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ لْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ ايَتَبَيَّنَ لَکُمُ  شْرَبُواْ حَتَّىا لُواْ وَکُ وَ للَّهُ لَکُمْابْتَغُواْ مَا کَتَبَ ا لْئَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَعَنکُمْ فَا

 "للَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَلِکَ يُبَيِّنُ اا کَذَللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَالْمَسَاجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی  لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ لَّليْلِ وَالصِّيَامَ إِلَى ا
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خدا دانست که شما  ، وبا همسرانتان حالل شد ايشان پوشش شما و شما پوششی هستيد برای آنان مباشرتداری   در شب روزه)

جرمتان گذشت و اين حکم را از شما برداشت حاال  کرديد پس از فرمانی و در نتيجه به خود خيانت می همواره با انجام اين عمل نا

و از خدا آنچه برايتان مقدر کرده طلب کنيد و از آب و غذا در شب همچنان استفاده کنيد تا  مباشرت کنيدتوانيد با ايشان  ديگر می

ها  ه در مسجدو نيز هنگامی کتا اول شب ه کمال برسانيد بروزه را سپس سفيدی شفق از سياهی شب برايتان مشخص شود 

چنين خدا آيات خود را برای مردم  حدود خداست زنهار که نزديک آن مشويد اين احکام اين مباشرت نکنيد،کنيد با زنان  اعتکاف می

 (کند تا شايد با تقوا شوند بيان می

 

 فرمايند : درباره صوم در زمان حضرت محمد، حضرت اعلی در بيان فارسی می

شود که  میفرمود به آنچه ذکر  مینمودی سبب فرض او را، هر آينه جواب  میبودی و از رسول خدا سؤال  میدر ظهور قرآن اگر  ..."

داشتی هر کس که او  میصوم از برای آن است که صائم شوی از هر کس که لدون اهلل هست مثالً در زمان رسول خدا اگر دوست ن

شد و همچنين حرفاً  میشدی ثواب صوم از برای تو عطاء  میاشد و صائم را دوست ندارد و نبودی از برای هر کس که از برای او نب

به حرف در حروف واحد قرآن بيا و جاری کن تا منتهی شود به حرف آخر که جامع ظهورات کلّ واحد است که اگر صائم از دون آن 

منين عليه السّالم کلّ صائم بودند ولی حکم صوم بودی هر آينه در آن روز صائم از برای خدا بودی ... مثالً در يوم ظهور امير المؤ می

 (18، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...شد که در حبّ او بودند و از دون حبّ او صائم  میبر عبادی 

 

 دیانت بابی

ده اند. در وجوب اين حکم در الء تغيير دادر ديانت بابی حضرت اعلی ايّام صيام را به نوزده روزِ آخر از آخرين ماهِ بيانی يعنی شهرالعَ

 فرمايند : می کتاب بيان عربی

تَنعَقِدَ نُطفَةُ ان يُريدونَ اِلیَ اَنتُم فِی کُلِّ حُولِ شَهرُالعَالءِ لِلّهِ تَصومونَ وَ قَبل اَن يَکمَلَ المرءَ وَ المرئَه اَحَدَ عَشَرَ سَنَةً مِن حِينَ ما "

ی اِلیَ اِثنينَ وَ اَربَعينَ سَنَةً يَعفی عَنهُ وَ ما بَينَهُما مِن الطُلوعِ اِلیَ الغُروبِ تَصومونَ لَعَلَّکُم يُوم الظُهورِ فِ الزَوالِ لِيَصومونَ وَ بَعدَ ما يَبلِغَ

 (18، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "...اَبوابِ النّارِ ال تَدخُلون 

ز کامل شدن سن مرد و زن به يازده سالگی از زمان انعقاد نطفه اگر )شما در کل ماهِ شهرالعالء برای خدا روزه دار شويد و قبل ا

خواستند تا ظهر روزه بگيرند و بعد رسيدن به چهل و دو سالگی بخشيده شد بر او، و بين آن ها از طلوع تا غروب روزه بگيريد تا 

 شايد شما يوم ظهور در درهای آتش داخل نشويد(

 

 فرمايند : می روزهدرباره همچنين 

در حين صوم حقّ است بر صائم که مراقب شود رضاءاهلل را که از آن محتجب نگردد که اگر در حين شجره حقيقت طالع شود و  ..."

گيرد به امر او بوده در ظهور قبل و هم چنين کلّ اعمال را  میحکم نمايد به دون آن، فی الحين اطاعت کند چه اين صومی که االن 

 (18، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...و اقتران و مجادله شاهد شو و از شُرب و اَکل 
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 فرمايند : درباره کسانی که از روزه معاف هستند و بايد آيه ای به جای آن تالوت کنند می

يُسَبِّحنَ خَمسَ وَ تِسعَينَ مَرَّة مِن زِوالِ اِلَی زِوالِ وَ اِنَّما النِساء حِينَ ما يَجِدنَ الدَّمَ لَيسَ عَلَيهّنَ صَلوةُ وَ ال صَومُ الّا و اِن يَتَوَضَّأنَ ثُمَ "

 (10، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "يَقولُنَ سُبحانَ اللّهُ ذِی الطَلعَةِ وَ الجَمالِ

ج مرتبه از ظهر )و همانا بر زنان هنگامی که يافتند خون، نيست بر آن ها نماز و روزه، بايد وضو بگيرند سپس تسبيح بگويند نود و پن

 تا ظهر بگويند سبحان اهلل ذی الطلعة و الجمال(

 

 فرمايند : میحضرت عبدالبهاء درباره صوم در زمان حضرت اعلی 

حال چون در اين ايّام  ... شد چای اختصار میه گذشت که ب نزول آيات ايّامی می حضرت اعلی در بدايت ظهور از شدّت تأثير"

الزم شد که  فرمودند بر احبّاء نيز ها هيچ ميل نمی فرمودند و بعضی روز می يعنی قليل ميل ... داشتندحضرت اعلی اکثر ايّام روزه 

 (24، صفحه 9مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "... متابعت کنند

 

 دیانت بهایی

ذکر صوم و  ،هائیبَ يکَلَحمد عَيا اَ"فرمايند  میدر ديانت بهايی حضرت بهاءاهلل حکم روزه در دين بابی را تأييد نمودند و در لوحی 

)مازندرانی، "... کمش نازلقبول فائز و در کتاب اقدس حُ طرازِه حمن بی الرَّدَلَ ،بيان صومِ، شود تا معلوم و واضح گردد صلوة مجدّد می

 (90، صفحه 4فاضل، امر و خلق، جلد 

 

 فرمايند : ان میحضرت عبدالبهاء صوم در زمان جمال مبارک را چنين بي

و هيجان  شد از شدّت تأثير آيات آيات نازل می و در ايّامی که متّصالً تأسيس تعاليم الهی پرداختنده جمال مبارک در ايّامی که ب"

حالت ايشان بر عموم  جهت متابعت مظاهر الهيّه و تنبّه و تذکّره مقصد اينست که ب، قليل فرمودند مگر اقلّ قلب تناول طعام نمی

 می جمال مبارک از غذا و شراب باز ماندند يعنی قليل ميل ... حال چون در اين ايّام ... فرض گشت لّت ايّامی چند تأسّی و اقتدام

، 9مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "... الزم شد که متابعت کنند فرمودند بر احبّاء نيز فرمودند و بعضی روزها هيچ ميل نمی

 (24صفحه 

 

 فرمايند : ( می10گيرند. در کتاب مستطاب اقدس )بند  میبهاييان نيز در همان زمان مانند حکم ديانت بابی روزه 

 "...لين وَّم االَکُابائَ بِّرَ م وَکُبِّرَ اللّهِ یدَن لَمراً مِاَ لوغِالبُ لِوَّن اَوم مِالصُّ لوة وَم الصَّيکُلَعَ ضَرِد فُقَ"

 نماز و روزه از اول بلوغ امری است از سوی خدا، پروردگار شما و پروردگار پدران قبل شما()همانا واجب شد بر شما 

 

 فرمايند : ( می16)بند در کتاب اقدس درباره صوم  همچنين

 يامِی الصِّفِ نَّلُدخُليَفَ مساکِاالِ بلَقَ ءِآعطالِا يّامُت اَمَّتَ ذااِ وَ...  عدوداتٍمَ يّاماًاَ م الصّيامَيکُلَبنا عَتَد کَقَ ءِآنشاالِ أَلَل يا مَعلی قُاالَ مَلَيا قَ"

 "... نامِی االَولَمَ مَکَحَ کَذلِکَ
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ی و وقتی که ايّام عطا...  روز معيّن و محدود بر شما روزه گرفتن را در چند همانا نوشتيمای مظهر امر الهی، بگو ای اهل عالم، )

 حکم کرده است موالی خلق(طور  اين ،بشويد العالء(ماهِ روزه )شهر واردسپس  تمام شد، قبل از پرهيز

 

 فرمايند : ( می17همچنين درباره فرد صائم در آن کتاب )بند 

 "تابی الکِفِ رَدِّذی قُضل الَّالفَ ن هذاَم الهوی عَکُعَمنَن يَم اَيّاکُاِ فولِی االُلَاِ لوعِن الطُّمِ ربِالشُّ وَ کلِاالَ نِم عَکُسَنفُفّوا اَکُ ..."

مبادا منع کند شما را هوای نفس از اين (، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب)آشاميدن از طلوع تا افول  دن وررا از خو تانخود دبازداري)

 (کتاب الهی معيّن شده است فضلی که در

 

 : فرمايند . میی کردفرمايند که دُخانيات نيز از مشروبات است و هنگام روزه بايد از آن دور در لوحی بيان میحضرت عبدالبهاء 

ه را ب از جمله مشروبات است و انسان نبايد لسان صوم عبارت از کَفِّ نفس است از جميع مأکوالت و مشروبات. دُخان، ای سائل"

 (45گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "ع عليک ع کلمات فظيعه بيااليد و البهآء

 

 فرمايند : ( می10که روزه بر آن ها کامالً بخشيده شده است در کتاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهلل درباره کسانی

 "ريمالکَ فورُالغَ وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِضالً مِفَ نهُعَ االلّهُفَم عَرَالهَ وِاَ ضِرَالمَ نَمِ عفَضَ هِفسِنَ یفِ ن کانَمَ ..."

م بود، بخشيد خدا بر او فضلی است از نزد او همانا او البته بخشنده و )کسی که بود در نفس او ضعفی از مريضی بود يا در سن هَرَ

 کريم است(

 

 فرمايند : ( می16و در ادامه )بند 

 "ابهّالوَ زيزُالعَ وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِمِ ضالًم فَنهُعَ االلّهُفَعَ جِرَن حَمِ عِضِرمُـال وَ لِالحامِ وَ المريضِ وَ رِلی المسافِعَ يسَلَ. .."

)نيست بر مسافر و مريض و زن باردار و زن شيرده اين که روزه بگيرند، بخشيد خدا از آن ها، فضلی است از نزد او همانا او البته 

 عزيز و بسيار بخشنده(

 

 درباره این آیات چنین است : حکم روزهتفاصیل 

 

مسافر در جائی توقّف کند و معيّن باشد توقّف او  اگر ه ساعت از قرار ساعت مصنوع وتعيين سفر نُ"فرمايند  در تعيين حد سفر می -1

نيست و اگر در بين شهر صوم وارد شود به جائی که يک  بايد صائم شود و اگر اقلّ از يک شهر باشد صوم بر او بيان تا يک شهرِ

که دائم  م شود و اگر به وطن خود رسداز آن مابقی ايّام صوم را صائ نمايد بايد سه روز افطار کند و بعد میبيانی در آن جا توقّف  شهر

. همچنين درباره حد (22قسمت حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، ) "صائم شود االقامه در آن جا بوده است بايد همان يوم اول ورود

 نمايد تا مقامی که حرکت می ه ساعت در کتاب الهی معيّن شده يعنی از مقامیحدود سفر نُ"فرمايند  سفر در لوح ورقای شهيد می

)اشراق "نمايد آن يوم صوم جائز نه سفر می که قصد ه ساعت باشد حکم صوم مرتفعست ... و يومیآن نموده نُه که اراده وصول ب

 (17، صفحه 1خاوری، عبدالحميد، مائده آسمانی، جلد 
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ه بيش از دو ساعت طول کشيد افطار کردن حدّ مسافرِ پياده را دو ساعت بيان فرموده اند و تصريح نمودند که اگر مسافرت پياد -2

 (75قسمت حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، ) .جايز است
 

ت صحَّ حينِ گويم از برای صوم و صلوة عنداللّه مقامی است عظيم ولکن در راستی میه ب"فرمايند  درباره افراد مريض می -3

حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و ) "..بعد .حقّ جلّ جالله از قبل و  است حکماين  ،آن جايز نهه عملِ ب ،80رسُّکَفضلش موجود و عند تَ

 (93قسمت جواب، 
 

صيام نفوس مذکوره عفو شده ولکن در آن ايّام "فرمايند : می شاقّه مشغولند شغل های سخت وبه درباره روزه گرفتنِ افرادی که  -4

 (76قسمت حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، ) "بّحَولی و اَاللّه و مقام صوم ا کمُحترام حُاِ جلِاَتر لِو سَ قناعت

 

در کتاب در آيين بهايی حکم افرادی که از روزه معاف هستند و بايد آيه ای به جای آن تالوت کنند از دين بابی تأييد شده است، 

 فرمايند : ( می13)بند اقدس 

 والِزِ یلاِ والِن زِة مِرَّين مَسعَتِ مساً وَخَ نَبِّحسَيُ وَ أنَضَّوَتَن يَاَ نَّهُلِ وَ لوةَالصَّ وَ ومَم الصَّالدَّ دنَجِيَ ما ينَحِ ساءِالنِّ نِعَ ا اللّهُفَد عَقَ"

 "ينلِمالعا نَم مِنتُن اَاِ تابِی الکِفِ رَدِّمال هذا ما قُالجَ وَ ةِلعَالطَّ یاللّه ذِ بحانَسُ

ون نماز و روزه را و بر آنان است که وضو بگيرند و تسبيح بگويند نود و پنج مرتبه يابند خ می)همانا بخشيد خدا بر زنان هنگامی که 

 از ظهر تا ظهر سبحان اهلل ذی الطلعة و الجمال اين است آن چه در کتاب آمده اگر از دانايان باشيد(

  

 درباره این آیات چنین است :روزه حکم  تفاصیل
 

 .نمايند گرفتن وضو واجب است میجای نماز و روزه تالوت ه ايّام عادت ماهيانه ب در ای که نسوان آيه جا آوردنه قبل از ب -1

 (34، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس
 

کتاب مستطاب اقدس نازل گرديده، همان  طبق توضيح بيت العدل اعظم معافيت از انجام بعضی از فرايض و وظايف دينی که در -2

مايل  نه تحريم. بنابراين افراد احبّائی که مشمول معافيت هستند مختارند در صورتی که رساند، معافيت است میکلمه طور که مفهوم 

 (20، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .باشند اين معافيت را منظور ندارند

 

جايز است يا نه و اگر نذر و  خواسته باشد صائم شود کسیاگر  عالءالدر غير شهر حضرت بهاءاهلل در جواب سوالی در اين باره که 

 فرمايند : می مجری است يا نه عهد کرده باشد که صائم شود

دون آن بأسی  نفسی عهد نمايد که للّه صائم شود به جهت قضاء حاجات و حکم صوم از همان قرار است که نازل شده ولکن اگر"

حضرت ) "شود رسد واقع میکه عهد و نذر در اموری که منفعت آن به عباد اللّه  ست داشتهنبوده و نيست ولکن حقّ جلّ جالله دو

 (71رساله سؤال و جواب، قسمت بهاءاهلل، 

                                                           
 کسالت ، شکسته شدن شخص.  80
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 فرمايند : و نيز درباره روزهايی که روزه گرفتن در آن مرتفع شده است می

 حضرت بهاءاللّه و يوم ميالد ميالديوم ) "ع استصوم در آن يوم مرتف اگر عيد مولود و يا مبعث در ايّام صيام واقع شود حکم"

و  (2 قسمتسؤال و جواب، رساله حضرت بهاءاهلل، )يوم يک يوم محسوب شده عنداللّه  اين دو فرمايند حضرت بهاءاللّه می .(حضرت اعلی

رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ) (اگر اين اعياد با ايّام صيام مقارن گردد، حکم روزه در آن دو روز مرتفع است فرمايند که نيز می

 (36قسمت 

 

 : نديفرما یم کنند میدرباره نفوسی که از صوم دوری  عبدالبهاء حضرت

 از البتّه کند 82تهاون و نمايد 81تأويل ینفس اگر است مقدّس دور اين فرائض اعظم از صيام و صلوة.. . پيمان بر ثابت یا هواللّه"

 اشخاص چنين کين و بغض سهام از را امراهلل حَصين حِصن بايد. گردد حاصل اللّه دين در عظيم فتور االّ و الزم اِحتراز نفوس چنين

 به و کشم می خجلت ذکرش از که کلمه آن رائحه اگر که البتّه صد البتّه. گردد منهدم یاله دين اساس یکلّ به الّا و نمود محافظه

 عبدالبهاء و کنار در یاعل حضرت و بيزار شخص چنين از مبارک جمال. کنيد احتراز یکلّ به نمائيد استشمام یکس از برم می پناه خدا

 و حدود نهيگنجاشراق خاوری، عبدالحميد، ) "ع ع  الثّناء و التّحيّة عليک و  باشند حَذَر در تا کنيد خبر با را احبّا جميع. است خونخوار عدُوّ را

 (12 صفحه احکام،

 

 فرمايند : مساک نمود چنين میرب اِکل و شُاَ ماه صيام که در آن از طلوع تا غروب آفتاب بايد از حضرت ولیّ امراللّه در مورد

که شخص مؤمن بايد بکوشد تا صفای باطن که  ای ای است برای تفکّر و دعا و تجديد قوای روحانی، دوره اساساً دوره ايّام صيام ..."

و  روحانی را که در ذاتش نهفته است قوّت و طراوت بخشد. بنابراين حقيقت و نيروهای الزمه حيات معنوی است در او حاصل شود

جتناب از هواهای نفسانی و برای ا مقصد صيام اصوالً امری است روحانی. صوم رمزی است از کفّ نفس و تذکاری است

 (25، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس"شهوانی

 
در قسمت مربوطه آمده است( هم عيد نوروز است و هم عيد صيام، يعنی  "يوم اهلل"ز يا يوم اهلل )توضيح نورو يومِ ،بين اهل بهاء

از فاصله  يک روز عبارت تقويم بديع )تقويم بهايی(طبق رسد و روزه گرفتن در آن روز مرتفع است.  میروزی که شهرالعالء به پايان 

ل شود همان مَحَه ب هر روز که شمس تحويل"و حضرت بهاءاهلل فرموده اند که  بعد يک يوم است تا غروب يومِ زمانی بين غروبِ

 (35رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ). "است اگر چه يک دقيقه به غروب مانده باشد يوم عيد

 

صوم در  صيام واقع شود حکمايّام ر عيد مولود و يا مبعث در اگ"فرمايند  میدرباره تطابق يوم ميالد و يا بعثت با ايام صيام همچنين 

"آن يوم مرتفع است
83
  (35)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  

                                                           
 از معنی ظاهری خارج کردن، رمز کالم الهی را فراموش کردن.  81

 سهل انگاری و سستی.  82

دد لذا از آن تاريخ گر ايام ميالد و بعثت به تاريخ شمسی برگزار می طبق آن در تقويم بديع تغييراتی صورت گرفت و ،بيت العدل اعظم "2014ژوئيه  10"طبق پيام .  83
 گردد و حکم صوم در تمامی روزهای ماه صيام جاری است. به بعد ايّام صيام با هيچ يک از اين تواريخ مطابق نمی
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 زکات
جهت کمک به فقرا و امور خيريّه و نصرت دين اللّه به  مؤمنين را مکلّف ساخت که زکات نوعی خاص از خيرات و مبرّات است که

و  موارد مختلفدر  رسيدن به حدّ نصاب ادا نمايند. حدّ معافيت از پرداخت اين ماليات خود را پس از مقدار معيّنی از بعضی از عايدات

. برخی حکم زکات را اينگونه بيان به معناى رشد و پاکى آمده است. زکات در لغت نيز نصاب معيّنی که بايد پرداخت شود تفاوت دارد

يعنی انسان به  آورد به وجود می طبيعت کمک بابه آسانی و ها را  آن انسان در مورد چيزهايی وضع شده کهکنند که زکات  می

 .گذارد در اختيار انسان می به راحتی دهد و محصول را طبيعت کار بيشتر را انجام میانجام داده و   مینسبت کار ک

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در جواب سؤالی درباره زکات می

ای ثابت بر پيمان، در خصوص زکات مرقوم نموده بوديد، زکات بر محصول باغ ها بعد از وضع مصارفات است که بايد مصارفات "

 (20، صفحه 9مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "گيرد میماند بر آن زکات تعلّق  میو آنچه باقی  باغ داده شود

 

در اديان قبل از اسالم به مؤمنين سفارشاتی شده بود که بسيار شبيه به حکم زکاتی است که در کتاب قرآن بر مسلمانان واجب شده 

که اشاراتی به زکات  گويد سخن می رآن از ابراهيم و اسحاق و يعقوبقکتاب مثالً  ه است.است و در کتاب قرآن به آن ها اشاره شد

اءَ إِيتَ لصَّلَوةِ وَاإِقَامَ  لْخَيْرَاتِ وَاوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ " فرمايند : می ،73بقره آيه  سورهدر زمان قبل دارد، در 

را پيشوايان نموديم تا به فرمان ما رهبری کنند، و انجام کارهای نيک و نماز و  (اسحاق و يعقوب) و آنان) "کَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ ةِ وَلزَّکَوا

 کَانَوَ"فرمايند :  درباره حضرت اسماعيل می ،55آيه  مريم سوره در(. زکات دادن را به آنان وحی کرديم و همه پرستندگان بودند

کرد، و نزد  کسان خود را به نماز خواندن و زکات دادن وادار می)اسماعيل( و ) "کَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً ةِ وَلزَّکَوا لصَّلَوةِ وَايَأْمُرُ أَهْلَهُ بِ

 (.پروردگار خويش پسنديده بود

 

 دیانت یهودی

ی اسراعيل آن ها را به ادای زکات فراخواندند، در کتاب قرآن در ديانت يهودی حضرت موسی پس از بستن عهد و پيمان با قوم بن

 فرمايند : می( 83بقره، آيه  )سوره

أَقِيمُواْ  واْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَقُولُ لْمَسَاکِينِ وَوَ ا لْيَتَامَىا لْقُرْبَى وَاذِی  نِ إِحْسَاناً وَلْوَالِدَيْبِا وَللَّهَ اإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِی إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا  وَ"

 "أَنتُم مِّعْرِضُونَ ةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيالً مِّنکُمْ وَلزَّکَواءَاتُواْ  لصَّلَوةَ وَا

يتيمان و ياد آوريد هنگامی را که از بنی اسرائيل عهد گرفتيم که جز خدای را نپرستيد و نيکی کنيد در باره پدر و مادر و خويشان و )

م کنيد و نماز بپای داريد و زکوة مال خود بدهيد پس شما عهد را شکستيد و روی گردانيديد زبان خوش با مردم تکلّه و فقيران و ب

 (جز چند نفری و شمائيد که از حکم و عهد خدا برگشتيد

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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  ، حساب جماعت  آبای  خاندان  و سروران  کاهن تو و العازارِ ، گفت کرده  را خطاب  و خداوند موسی"آمده است :  در کتاب مقدّس

اند، و  رفته  بيرون  مقاتله  به  که  جنگی  مردان  را در ميان  و غنيمت بگيريد  مئاز بها  و چه  از انسان  ، چه است  شده  گرفته  که  غنايمی

  از انسان  نفر از پانصد چه  يک  خداوند بگير، يعنی  رایب  اند زکات  رفته  بيرون  مقاتله  به  که  جنگی  و از مردان نما  نصف  جماعت  تمامی

و از  خداوند باشد  برای  تا هدية افراشتنی  بده  العازار کاهن  بگير و به  ايشان  از قسمت از گوسفند  و چه  از االغ  از گاو و چه  و چه

  از جميع  از گوسفند و چه  و چه  از االغ  از گاو و چه  و چه  انساناز   باشد چه  شده  نفر گرفته  از هر پنجاه  که  يکی  اسرائيل  بنی  قسمت

  خداوند به  آنچه  برحسب  و العازار کاهن  موسی  پس  بده دارند می  خداوند را نگاه  مسکن  وديعت  که  الويانی  بگير، و آنها را به  بهايم

 (31تا  25، آيات 31سِفر اعداد، فصل  )کتاب مقدّس، عهد عتيق، "کردند  بود، عمل  امر فرموده  موسی

 

 دیانت مسیحی

 فرمايد : می (32و  31مريم، آيات  در ديانت مسيحی نيز زکات به همين شکل سفارش شده بود، در کتاب قرآن )سوره

 "جَعَلَنِی نَبِيّاً لْکِتَابَ وَاللَّهِ ءَاتَانِیَ قَالَ إِنِّی عَبْدُ ا"

 (کرده امبربنده خدايم، مرا کتاب داده و پي گفت : من))حضرت مسيح در گهواره( 
 

 "ةِ مَا دُمْتُ حَيّاًلزَّکَوا أَوْصَانِی بِالصَّلَوةِ وَ کُنتُ وَ وَجَعَلَنِی مُبَارَکاً أَيْنَ مَا"

 (و هر جا که باشم با برکتم کرده است، و به نماز و زکات مادام که زنده باشم سفارشم فرموده) 

 

فرمودم، شما نيز  های غالطيه امّا درباره جمع کردن زکات برای مقدّسين، چنانکه به کليسا" آمده است : عهد جديد کتاب مقدّسدر 

حسب نعمتی که يافته باشد، نزد خود ذخيره کرده، بگذارد تا در وقت آمدن من ه در روز اوّل هفته، هر يکی از شما بيد. همچنين کن

)کتاب  "ها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشليم ببرند اختيار کنيد با مکتوب و چون برسم، آنانی را که زحمت جمع کردن نباشد

 (3تا  1، آيات 16، فصل رساله اول قرنتيان، جديدمقدّس، عهد 

 

 دیانت اسالم

و نوع  حدّ معافيتهمانطور که پيشتر ذکر شد، زکات يکی از احکامی است که بيش از پيش در ديانت اسالم بر آن تأکيد شده است. 

 .ذکر نشده است مختلفه هيچ يک در قرآن عايدات و موعد اداء زکات و حدّ نصاب در موارد
 

 فرمايند : ( می43بقره، آيه  در قرآن )سوره

 "لرَّاکِعِينَارْکَعُواْ مَعَ ا ةَ وَلزَّکَواءَاتُواْ  لصَّلَوةَ وَاأَقِيمُواْ  وَ"

 (نماز کنيد و زکات دهيد و با راکعان رکوع کنيد)
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 فرمايند : ( می277بقره، آيه  همچنين درباره اجر عظيم پرداخت زکات در قرآن )سوره

 "يَحْزَنُونَ لَا هُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلزَّکَواءَاتَوُاْ  لصَّلَوةَ وَاأَقَامُواْ  الِحَاتِ وَلصَّاعَمِلُواْ  لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاإِنَّ "

دهند، اجرشان نزد پروردگارشان است،  پا داشته و زکات میه دهند و نماز ب محققا کسانی که ايمان آورده و اعمال صالح انجام می)

 (شوند ، نه ترسی بر آنان هست و نه اندوهگين می(چون دنيا ظرفيت اجر اينگونه اعمال را ندارد)
 

 دیانت بابی

 فرمايند : می حضرت باب درباره اين حکما حکم حقوق اهلل همراه شده است. در ديانت بابی حکم زکات ب

ان هذا من عدل اهلل من کل بهاء مأة مثقال من ذهب من کلشيئ بهاء عشرين مثقال هلل اذا قضی عليه حول و لم ينقص عن اصله "

 ه مثقالين ...،الواحد االوّل فلن لتبلغنه الی من نظهره ليؤتين کل واحد من حروف الواحد مثقال 

شش  شود که اگر ستّه را تنزّل دهی به میبدانکه بعد از آنکه عدد ذهب و فضّه بعدد کلّ حروف رسد با عُشر غيبيّه شش هزار و پنج 

شود که ياء باشد از اين جهت امر شده بعد از بالغ اين دو به اين حدّ، نود و پنج مثقال از هر  میرسد و آن وقت اوّل حرف اشاره  می

يک هلل برداشته شود و در ظهور نقطه چه در اولی و چه در اخری به اذن او عمل شود و در ما بينهما به نوزده نفر از اولوالطاعه که 

ماند و مؤمنين به آن  میاذن دهد بر هر يک عدد ها قسمت شود و ذکر آن در مواقع آن خواهد شد و اين است که تا يوم قيامت 

)حضرت باب، بيان  ".رتی اعظم تر بوده و هست زيرا که در آن تغييری و تبديلی نخواهد شد تا قيامت ديگر ..کنند و از هر تجا میعمل 

 (17، باب 8فارسی و عربی، واحد 
 

 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می146در کتاب اقدس )بند حضرت بهاءاهلل در ديانت بهايی نيز حکم زکات وجود دارد. 

ذا ها اِصابَم نِکُلَ لُصِّفَنُ وفَنيع. سَالمَ قِّالرَّ ی هذاَفِ ياتِاآل لُنزِمُ هِبِ مَکَهذا ما حَ کوةِالزَّها بِما دونَ وَ قواتِاالَ ةُيَزکِم تَيکُلَعَ بَتِد کُقَ"

 "کيمالحَ لّامُالعَ وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِمِ لمٍعِشآء بِمايَ لُصِّفَيُ هُنَّاِ دَاراَ وَ اللّهُشآءَ

اينست حکم  که خدا به شما داده است. یياز اقوات، يعنی خوراکی ها، و ساير چيزها اتاست پرداختن زکبر شما واجب شده )

مبارک. عنقريب برای شما تفصيل خواهيم داد نصاب زکات را اگر خدا بخواهد و  خداوندی که نازل کننده آيات است در اين لوح

 (دانا است و حکيم از جانب خود و خداوند  میه علخواهد ب میدهد آنچه را که  میکند. خداوند تفصيل  اراده
 

 فرمايند : می همچنين درباره ميزان زکات

 (107)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "رقان عمل نمايندی الفُفِ لَزِّما نُنموديم کَ و درباره زکات هم امر"
 

حکم ديانت اسالم است. در کتاب قرآن درباره مواردی که شامل  گردد که حکم زکات در ديانت بهايی همانند میاز اين بيان واضح 

تا زمانی که  شوند و همچنين حدّ نصاب آن صحبتی نشده است بنابراين تعيين اين حدود بر عهده بيت العدل اعظم است. میزکات 

های  و مقدورات خويش مرتّباً به صندوق امراللّه بايد احبّاء در خور توانائی به فرموده حضرت ولیّحدودات مربوط به زکات معّين شود 

  (214، صفحه مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .تبرّع نمايند امری
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 زان
با کسی که همسر او  جنسی بين يک فرد متأهّل يعنی هم به روابط باشد می نحصَن و غير مُحصَنا در لغت شامل زنای مُکلمه زِ

 . زِنا در تمامی اديان مقدّس الهی ناپسند و حرام است.شود می گفتهخارج از محدوده ازدواج  وابط جنسینيست و هم به طور کلّی به ر

 

 دیانت یهودی

  با زن  که  کسی. ..":  فرمايند . همچنين در تورات مینا در يکی از ده فرمان حضرت موسی آمده استيهودی حرام بودن ز تنادر دي

، 20)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر الويان، فصل  "دشون  کشته  البته  و زانيه  خود زنا نمايد، زانی  همسايه  زن با  هر که  زنا کند يعنی  ديگری

 (10آيه 

 

باشد،   همبستر شده  شوهرداری  با زن  شود که  يافت  اگر مردی": آمده است  در کتاب مقدّس مجازات زانی و زانيه همچنين درباره

  مردی  به  ای  اگر دختر باکره ای کرده دور  را از اسرائيل  بدی  پس شوند.  ، کشته و زن  است  خوابيده  با زن  که  مردی  هر دو يعنی  پس

با سنگها  را  ، ايشان آورده  شهر بيرون  دروازه نزد را  ايشان دو هر پس شود ، با او همبستر يافته او را در شهر نامزد شود و ديگری

را از   بدی  ، پس ساخت  را ذليل خود ههمساي  زن  نکرد، و مرد را چونکهدر شهر بود و فرياد   اما دختر را چونکه .سنگسار کنند تا بميرند

با او   مرد که  آن  ، پس، با او بخوابد او زور آورده  مرد به  نامزد را در صحرا يابد و آن  مرد دختری  اما اگر آن  ای خود دور کرده  ميان

 هسايبر هم  کسی  که  است  آن  مثل  اين  ، بلکه نيست  موت  زيرا بر دختر، گناهِ مستلزم  مکن  اما با دختر هيچ و شود تهکش تنها خوابيد،

  ای دختر باکره  و اگر مردی نبود  ای رهاننده  و دختر نامزد فرياد برآورد و برايش  او را در صحرا يافت  چونکه او را بکشد،،  خود برخاسته

پدر   به  نقره  مثقال  پنجاه  است  با او خوابيده  مرد که  آن  آنکه ، با او همبستر شود و گرفتار شوند، مزد نباشد بيابد و او را گرفتهنا  را که

تيق، )کتاب مقدّس، عهد ع "تواند او را رها کند نمی  عمرش  و در تمامی  است  ساخته  او را ذليل  او باشد، چونکه  دختر زن  دختر بدهد و آن

 (29تا  22 ات، آي22سِفر تثنيه، فصل 

 

 دیانت مسیحی

گويم که هر که با  میزِنا مکن. امّا من به شما  شنده ايد که گفته شده"ده است : ی آمانجيل مَتنا در ديانت مسيحی درباره زدر 

زاند، آن را به درآر و دور افکن، زيرا لغ میشهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را 

لغزاند آن را  تو را بهتر آنست که عضوی از اعضايت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راستت تو را می

)کتاب مقدّس،  "نده شودکه تمام بدنت به دوزخ افکقطع کن و دورافکن زيرا تو را بهتر آنست که عضوی از اعضايت نابود گردد تا آن 

 (27، آيه 5عهد جديد، انجيل متی، فصل 
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هر يک از شما بايد بداند که چگونه در پاکی و برازندگی، بدن خود را تحت "آمده است :  اين عمل در آخرتکيفر  همچنين درباره

اشيد. هيچ کس نبايد در اين امر دست شناسند، دستخوش اميال شهوانی ب میتسلّط نگاه دارد. نبايد همانند قوم هايی که خدا را ن

اين کارها را کيفر خواهد داد،  تجاوز يا طمع به حريم برادر خود دراز کند. چنانکه پيشتر به شما گفتيم و هشدار داديم، خداوند همه

لکه خدايی را رد کرده که زيرا خدا ما را نه به پاکی، بلکه به قدّوسيت فراخوانده است. پس، هر که اين تعليم را رد کند، نه انسان، ب

 (8تا  4، آيات 4)کتاب مقدّس، عهد جديد، رساله اول تسالونيکيان، فصل  "فرمايد میروح قدّوس خود را به شما عطا 

 

سحرگاهان عيسی باز به صحن معبد آمد، در آنجا مردم همه بر وی "آمده است : چنين در انجيل يوحنّا حکايتی از حضرت مسيح 

ناگاه کاتبان و فريسيان زنی را که در زنا گرفته شده بود، پيش او آوردند و او را در نشسته، به تعليم ايشان پرداخت. گرد آمدند و او 

و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنين زنان  ، ن عمل زنا گرفته شدميان برپا داشته، بدو گفتند، ای استاد، اين زن در عي

 اادّعايی بر او پيدا کنند. امّا عيسی سر به زير افکنده، ب و اين را از روی امتحان بدو گفتند تا ؟ گويی سنگسار شوند. امّا تو چه می

، بديشان گفت، هر که از شما گناه ندارد سر بلند کردنمودند،  می اصرارو چون در سؤال کردن  .نوشت انگشت خود بر روی زمين می

شروع کرده تا به آخر، يک يک  بزرگترينپس چون شنيدند، از  .نوشت کنده، بر زمين میو باز سر به زير اف .اوّل بر او سنگ اندازد

و غير از زن کسی را نديد، بدو  سر بلند کردپس عيسی چون  .بيرون رفتند و عيسی تنها باقی ماند با آن زن که در ميان ايستاده بود

تو را محکوم . عيسی گفت، من هم سرورمکس ای  گفت، هيچ  ؟تو را محکوم نکرد کس  ؟ هيچيند گفت، ای زن آن مدّعيان تو کجا

 (11تا  1، آيات 8، فصل انجيل يوحنّا)کتاب مقدّس، عهد جديد،  "ديگر گناه مکنو برو  .کنم مین

 

 دیانت اسالم

 : فرمايند می( 15نِساء، آيه  زِنا در کتاب قرآن کريم )سوره در ديانت اسالم درباره

يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ  لْبُيُوتِ حَتَّىکُوهُنَّ فِی اسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِکُمْ فَالْاتِی يَأْتِينَ لَّا وَ"

 "للَّهُ لَهُنَّ سَبِيالًا

، پس اگر شهود شهادت دادند بايد ايشان آنان چهار شاهد بگيريدشوند، عليه   -زنا –که مرتکب عملی شنيع و از زنان شما کسانی )

 (ها زندانی کنيد، تا مرگشان فرا رسد و آنان را بگيرد و يا خدا راهی برايشان پديد آورد را در خانه

 

 فرمايند : ( می32اَسراء، آيه  همچنين )سوره

 "سَبِيالً سَاءَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ لزِّنَىا لَا تَقْرَبُواْ وَ"

 (بوده و روشی زشت است شنيعنا مشويد که زنا هميشه و نزديک زِ)

 

 ( آمده است :3نور، آيه  و نيز درباره حرام بودن زِنا ميان مؤمنين در قرآن )سوره

 "لْمُؤْمِنِينَالِکَ عَلَى حُرِّمَ ذَ رِکٌ وَانٍ أَوْ مُشْلزَّانِيَةُ لَا يَنکِحُهَا إِلَّا زَا لزَّانِی لَا يَنکِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَا"

کاح نکند و زن زناکار هم جز با مرد زانی و مشرک نکاح نخواهد کرد و اين کار بر مردان ک نِشرِرد زناکار جز با زن زناکار و مُ)م

 (مؤمن حرام است
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 فرمايند : ( می2نور، آيه  مجازات آن در قرآن )سوره در باره و نيز

لْيَشْهَدْ  لْئَاخِرِ وَالْيَوْمِ ا للَّهِ وَهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّالَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِينِ  جْلِدُواْ کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَالزَّانِی فَا وَ لزَّانِيَةُا"

 "لْمُؤْمِنِينَاعَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ 

هر يک از زنان و مردان زناکار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه کنيد و هرگز در باره آنان در دين خدا رأفت و بايد شما مؤمنان )

 (م روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنندترحّ

 

 دیانت بابی

در بيان يا صحبت کردن رجال و نساء با يکديگر را تحت شرايط خاصی مجاز فرموده اند. حتی ديدار و  در دين بابی حضرت اعلی

فرمايند که مردان و زنانی که اهل يک طايفه هستند مجاز به ديدن و صحبت کردن با يکديگر هستند  فارسی اين مسئله را بيان می

فرمايند که عدم تجاوز از بيست  میدن با يکديگر هستند و امّا آنهايی که از يک طايفه نيستند با شرايطی خاص مجاز به صحبت کر

اصل بيان مبارک در  و هشت کلمه اقرب به تقوی است و اگر اين بيست و هشت کلمه مفيد نيفتد بيشتر از آن هم اجازه داده شده.

 بيان فارسی چنين است :

را او انثی و اُذِنَ لمن يريد ان يتکلّم مع النساء او هن مع الرّجال فی اَنَّ الّذی رُبّی فی الطّايفه حل له النظر و التکلّم سواء کان ذک"

 ،علی قدر ما يثمر بينهما و ان يتجاوز ان علی قدر ثمانية عشرين کلمة خيرٌ لهما

دايره  ص اين باب آنکه اذن داده شده هر نفسی که در طايفه تربيت کرده شود بر نظر و تکلّم سواء آنکه بر هيکل هيکل باشد ياخَّلَمُ

و در وقت احتياج اذن داده شده تکلّم مرء با مرئه بقدری که کفايت کند در ظهور ثمر و اگر از بيست و هشت کلمه تجاوز نشود اقرب 

به تقوی است و اگر مفيد نيفتد زياده اذن داده شده و مراد از طايفه عرف اون است نه عرف ظاهر مثل آنکه صد هزار خانه ايل را 

و اگر شجره محبّت ازدياد يا انتقاص  اين امر از اخذ فيض از مبدء نفسی محتجب نگردد هعه سد لعل يوم قيامت بيک طايفه گوين

 (10، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "..فرمايد بعد از ظهور لِمَ و بِمَ گفته نشود .

 

 فرمايند : و نيز در بيان عربی می 

ن لِلَذينَ هُم امَنوا فِی البَيانِ مِنَ الحروفِ و الحُروفاتِ اَن يَنظِرونَ اِليهِنَّ و هُنَّ اَن يَنظرونَ اِليهِم اِذا شاؤا قُل فِی الثانِی اِنَّ اللّهَ قَد اذ"

)حضرت  "...ينهنَّ کُم و بَاَو يشاءن مِن غَيرِ اَن يَشهَدوا اَو يَشهدنَ ما ال يَحتَجِبَ اللّهُ فی نَظَرِهِم و نَظَرِهِنَّ و اللّهُ يُريدُ اَن يخلق بَينَ

 (2، باب 10، واحد عربیباب، بيان 

 

 فرمايند : می چنانچه. انداين عمل از اعمال شنيعه نام برده حضرت باب همچنين 

حال نظر نموده ضررهای افعال پليده را چون ارتکاب زنا و تقريب صبيان و شرب مسکرات و قمار و دخان مطلقاً و دزدی و راه زنی "

ادت به دروغ و مال حرام خوردن و وام خواستن و رد نکردن و ايذای مردمان و اذيّت بر خلق خدا روا داشتن و و قتل نفس و شه

)حضرت باب، بيان  "..گواهی به ناحق دادن و امثال اين نوع اعمال شنيعه همه اين امور منسوب به نفی و از شجره مؤتکفه است .

 (5، باب 10فارسی، واحد 
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 دیانت بهایی

 فرمايند : می (20)آيه  در کتاب مستطاب اقدسحضرت بهاءاهلل نت بهايی در ديا

 "لواحو االَ فِحآئِالصَّ یفِ نهُم عَهيتُمّا نُبوا عَنِجتَرآء اِفتِو االِ ةُالغيبَ مَّنا ثُو الزِّ تلُم القَيکُلَعَ مَرِّد حُقَ"

 ز آنچه نهی شده ايد در صحائف و الواح()به تحقيق حرام شد بر شما قتل و زِنا سپس غيبت و افترا، بپرهيزيد ا

 

 ( آمده است :49همچنين درباره جزای زنا در کتاب مستطاب اقدس )آيه 

زآء الجَ عفِضَخری عودوا بِاُ ةَرَّمَ و ان عادا بِهَالذَّ نَمِ ثاقيلَة مَسعَتِ یو هِ دلِالعَ يتِدية مسلّمة الی بَ زانٍ و زانيةِ لِّکُلِ اللّهُ مَکَد حَقَ"

 "... اللّهِ الی عُرجَو يَ توبُن يَاَ هُلَفَ عصيةِمَن ابتلی بِمِن هيمُ ذابٌما عَهُلِ رَدِّخری قُو فی االُ ولیفی االَ سمآءِاالَ کِه مالِبِ مَکَما حَ اهذ

اد برگردانده مثقال از طالست و اگر دوباره اتفاق افت 9مشخصی به بيت العدل و آن  )همانا حکم کرد خدا برای تمامی زنا کاران ديه

شود دو برابر آن، اين است آنچه حکم کرده به آن مالک اسم ها در اين دنيا ،و در جهان بعد قرار داده بر آنها عذابی خوارکننده برای 

 گناه او و بر اوست که توبه کند و به سمت خدا بازگردد(

 

 تفاصیل حکم زنا درباره این آیات چنین است :

 

الی آخر دو مقدار جزای سابق  مثقال 36مثقال ثالث  18مثقال ثانی  9دفعه اولی "فرمايند :  مجازات زنا میحضرت بهاءاهلل درباره  -1

 (23)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "چنانچه در بيان نازل شده و مثقال نوزده نخود است

 

ن دارد نه محصن و امّا زانی محصن و محصنه حکمش راجع زنا اين تعلّق بغير محص هامّا مسئل"فرمايند :  حضرت عبدالبهاء می -2

 (301)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه . به بيت العدلست

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره زنا میهمچنين 

حصر نيايد که شخص مرتکب فحشاء  حدّه و عتاب و عقاب مذکور که بزجر  به قدری فحشاء مسأله در الهيّه الواح در امّا مسأله زنا"

بشر مرذول. حتّی در بعضی کلمات بيان خسران مبين و  درگاه احديّت مطرود و مردود و در نزد ياران مذموم و در نزد عموم از

حکومت اآلن در جميع دنيا به زانی ابداً تعرّض  است ولی در قصاص حکومتی و سياسی چنين امری صادر نه زيرا محروميّت ابدی

عالَم گردد و محض تشهير است  ست تا رذيل و رسوایا جهت آنه محکوم، رسوای عالَم نگردد. اين جزاء ب نمايد لهذا میننموده و ن

واحد بايد شهادت به  اربعه در آنِ مالحظه نمائيد که به نصّ قرآن ابداً زنا ثابت نگردد زيرا شهود و اين رسوائی اعظم عقوبت است.

؟ لَا وَاللّه.  داد قرآنه زنا به توان نسبت اندک عدم اهميّت ب اقرار زنا ثابت نگردد. آيا میه جز ب ت بدهند. لهذاتمکّن تامّ از هر جه

  (371، صفحه 3)مکاتيب عبدالبهاء، جلد " فَاْنِصُفْوا يَا اَهْلَ الْاِنْصَافِ
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 سجده
 نهايت تواضع نسبت به موجودی برتر و از عالی ،اصطالحدر سَجده در لغت به معنی دو زانو نشستن و نهادن پيشانی بر زمين است و 

 يکی از .جّاد به معنی بسيار سجده کننده است( به معنی محلّ سجده و سَمسجد )عبادتگاه مسلماناناست.  پرستش افعالترين  

 .عطا فرمودندسَيِّدُ السّاجِدين  لقب ايشان است که حضرت بهاءاهلل به نيز سَجّاد رم شيعيانمام چهاب االقا

 

 وجود داشته است. ها و مظاهر طبيعت مانند خورشيد و ماه در اعصار قديم برای خدا و هم برای پادشاهان، فراعنه و برای بتسجده 

نيز قرآن کتاب و سجده برای غير او جايز نيست.  معرفی شد و برای پرستش او، سجده منحصراً برای خدا از زمان حضرت ابراهيم

 .داند مرسوم می آدم سجده را از زمان

 

 فرمايند : می در اديان قبل ( درباره اين موضوع258بقره، آيه  در کتاب قرآن )سوره

يمُ أُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِ ی وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحْيِ ی وَالَّذِی يُحْيِلْمُلْکَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّیَ اللَّهُ الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِی رِبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اأَلَمْ تَرَ إِلَى "

 "لظَّالِمِينَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ ا لَّذِی کَفَرَ وَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ االْمَشْرِقِ فَأْلشَّمْسِ مِنَ افَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِی بِ

ی رساند که با ابراهيم در مورد يکارش را به جا ،)مگر نشنيدی سرگذشت آن کسی را که خدا به او سلطنت داده بود و غرور سلطنت

کنم و  ميراند، او گفت : من زنده می کند و می من آن کسی است که زنده میمگو کرد، ابراهيم گفت : خدای  پروردگارش بگو

آورد تو آن را از مغرب بياور در اينجا بود که کافر مبهوت شد و  ميرانم، ابراهيم گفت : خدای يکتا، خورشيد را از مشرق بيرون می می

 (کند خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمی

 

 دیانت یهودی

ای قوم من بشنو و تو را تأکيد " آمده است :ايز نبود، چنانچه در کتاب مقدسّ موسی نيز سجده جز برای خدا جدر زمان حضرت 

)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "خدای بيگانه سجده منما در ميان تو خدای غير نباشد و نزد. کنم. و ای اسرائيل اگر به من گوش دهی می

 (9و  8، آيات 81مزامير، فصل 

 

 ه است :همچنين آمد

نخوريد و آنها را   را ذکر ننماييد، و قسم  ايشان  خدايان  های نشويد، و نام  اند داخل مانده  شما باقی  در ميان  که  طوايفی  اين  به ..."

ديگر را   ، خدايان ، تجاوز نماييد، و رفته است  شما امر فرموده  به  خود، که  ، خدای اگر از عهد يهُوَه.. . نکنيد  منماييد و سجده  عبادت

  به  است  شما داده  به  نيکو که  زمين  خواهد شد، و از اين  خداوند بر شما افروخته  غضب  کنيد، آنگاه  نماييد، و آنها را سجده  عبادت

 (16و  7، آيات 23، فصل يشوع)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "خواهيد شد  هالک  زودی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
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  را که  وامر و فرايضی، اَ روگردانيده  من  شما از متابعت  اما اگر شما و پسران" از خدا آمده است :و نيز درباره عقوبت سجده برای غير 

  ايشان  به  که  زمينی  را از روی  اسرائيل  آنگاه کنيد،  ، آنها را سجده نموده  ديگر را عبادت  ، خدايان نداريد و رفته  نگاه  شما دادم  پدران  به

در   ، و اسرائيل انداخت  دور خواهم  از حضور خويش  نمودم  خود تقديس  اسم  جهت  به  را که  خانه  ، و اين ساخت  مخواه  منقطع  دادم

 (7و  6، آيات 9، فصل اول پادشاهان)کتاب مقدّس، عهد عتيق، "خواهد شد  و مضحکه  المثل  ها ضرب قوم  جميع  ميان

 

 دیانت مسیحی

پس ابليس او " نمود. در انجيل آمده است : میت مردم را به سجده برای خدای واحد دعوت در زمان حضرت مسيح نيز آن حضر

به وی گفت، اگر افتاده مرا سجده  ،ممالک جهان و جالل آنها را بدو نشان داده را به کوهی بسيار بلند برد و همه)حضرت مسيح( 

شو ای شيطان، زيرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده آنگاه عيسی وی را گفت، دور ، را به تو بخشم همانا اين همه کنی،

"کن و او را فقط عبادت نما
 (10تا  8، آيات 4، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  84

 

 دیانت اسالم

 فرمايند : ( می77حج، آيه  در دين اسالم درباره سجده کردن، درکتاب قرآن )سوره

 "لْخَيْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَاافْعَلُواْ  عْبُدُواْ رَبَّکُمْ وَا سْجُدُواْ وَا رْکَعُواْ وَااْ لَّذِينَ ءَامَنُوايَا أَيُّهَا "

 ()شما که ايمان داريد رکوع کنيد و به سجده بيفتيد و پروردگارتان را بپرستيد و نيکی کنيد شايد رستگار شويد
 

 فرمايند : ( می64و  63 اتفرقان، آي شوند، چنانچه )سوره میه از بندگان خالص خدا شمرد ندگانهمچنين در قرآن، سجده کن

 "لْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَاماًإِذَا خَاطَبَهُمُ ا لْأَرْضِ هَوْناً وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى انِ لرَّحْمَاعِبَادُ  وَ"

ون جهالت  پيشگان، خطابشان کنند سخن روند و چ )بندگان خاص خدای رحمان آن کسانند که سنگين و با تواضع بر زمين راه می

 (ماليم گويند

 
 "قِيَاماً لَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَا وَ"

 (و کسانی که شب را با سجده و نماز برای پروردگارشان به روز آرند)
 

فرمايند که  ( می37و  36 اتآي ت،لَصِّفُ کردند. حق در کتاب قرآن )سوره میمردم برای خورشيد سجده در زمان حضرت سليمان، 

 خورشيد و ماه از ماست و بايد برای ما سجده کنيد :
 "لْعَلِيمُالسَّمِيعُ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ سْتَعِذْ بِاالشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاکَ مِنَ إِمَّا يَنزَغَنَّ وَ"

 (است)و اگر از ناحيه شيطان به نحوی تحريک شدی پناه به خدا بر که او شنوای دانا 

 

                                                           
 ، ابليس را طرد فرمودند.مسيح که حضرتفرمايند  و میفرمايند  ( اين داستان را بيان می278، صفحه 3حضرت عبدالبهاء در مکاتيب خود )جلد  . 84
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 "لَّذِی خَلَقَهُنَّ إِن کُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ا لَا لِلْقَمَرِ وَ لْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَا لشَّمْسُ وَا لنَّهَارُ وَا للَّيْلُ وَامِنْ ءَايَاتِهِ  وَ"

ا ندارد که برای خورشيد و ماه سجده کنيد بلکه بايد برای خدايی )و يکی از آيات او شب و روز و خورشيد و ماه است ، پس ديگر معن

 (خواهيد عبادتی کنيد سجده کنيد که آنها را آفريده اگر به راستی می
 

 دیانت بابی

ور گذاشته شود و سجده لّسجده کردن برای خدای واحد، واجب بود که برای سجده، پيشانی فقط بر بَامر به در دين بابی، با توجّه به 

 فرمايند : می حضرت اعلیبرای خدا بر هر چيز ديگر جايز نيست. 

 (8، باب 10)حضرت باب، بيان عربی، واحد  ".فَال تَسجدنَّ اِلّا عَلَی البَلّورِ فِيها مِن ذَرّاتِ طينِ االَوَلِ وَ االخِرِ .."

 )پس سجده نکنيد مگر بر بلور که در آن هم ذرات طين اول است و هم طين ثانی(

 

لّور است. زيرا بلور هم ور يا بِگويند صحيحش بَلّ می فرمايند، که بايد به بُلور سجده کنيد. بُلور که ت اعلی در شريعت بيان میحضر

که  طين اوّل و طين ثانی اصطالح شيخ احمد احسائی است دارای طين ثانی و اين اصطالح است.هم  دارای طين اوّل است و

بدن عنصری  گويند يعنی همين میانی که طين اوّل به آن مت و يا دو عنصر است. يک عنصر جسدو طين هر فردی دارای ،گويد می

شقاوت و رسيدن به مقام ايمان يا کفر بسته به  که از عناصر مختلفه ترکيب شده يکی هم طين ثانی است که تحصيل سعادت و

 فات طين اوّل و از هم پاشيدگی بدن، در عالمواقعی است که به اصطالح شيخ بعد از و حکم آن طينت است. آن همان طينت

فرمايند بلور دارای هر دو طين  میحضرت اعلی  گويد، آن شفّاف است، نورانی است و جالب نور است. میماند و  میملکوت باقی 

لهذا چون  ست.است که طين اوّل است و هم خاصيّت طين ثانی را دارد که شفّاف و جالب نور ا است، هم مرکّب از عناصر و موادّ

دو  در حين سجده متوجّه عالم غيب و عالم شهادت هر اين موهبت در بلور است و در ساير اجسام نيست شما به بلور سجده کنيد تا

 (44کتاب اقدس، صفحه  درباره تقريراتاشراق خاوری، عبدالحميد، ). باشيد

 

 دیانت بهایی

سجده نمود، چنانچه در کتاب برای خداوند توان  میر هر شئ طاهر و پاکی شده و ب نسخدر ديانت بهايی، حکم سجده فقط بر بلور 

 فرمايند : ( می10اقدس )آيه 

 "مونعلَم اليَنتُاَ وَ مُعلَيَ اللّهَ نَّاِ تابِی الکِفِ دِّالحَ کمُحُ نهُعنا عَفَرَ وَ رٍطاهِ یءٍشَ لِّلی کُعَ جودَالسُّ مکُلَ اللّهُ نَذِد اَقَ"

داند و شما  میخدا بر شما که سجده کنيد بر هر شئ پاکی و رفع کرديم از آن محدوديّت را در کتاب، همانا خدا )همانا اجازه داد 

 دانيد( مین

 

 : فرمايند میحضرت عبدالبهاء جده جز برای خدا نهی شده است. حرام و س در هر شرايطیدر ديانت بهايی نيز سجده بر بندگان خدا 

ا نهی فرموده اند، ما خلق جديد، اين عادات قديمه را بايد کنار بگذاريم. در اين امر دست بوسی، جمال مبارک اينگونه حرکات ر"

  (320، صفحه 1طراز الهی، جلد پريوش سمندری، ) "همه برادريم ،پابوسی، سجده کردن، حرام است ما همه بندگان جمال مبارکيم
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 سرقت
در تعريف سارق چنين  "لِسانُ العَرب"نظور در کتاب . اِبن مَنهان استدر پ ئهاى لغت به معناى گرفتن ش واژه سرقت در کتاب

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به ) "هُلَ يسَما لَ نهُخذ مِاَفَ رزِلى حِاِ تراًستَمُ ن جاءَمَ بِرَالعَ ندَعِ السارقُ":  نويسد می

دارای  اين ديدگاه (. پس سرقت ازدارد میخودش نيست بر  ا که ازآيد و چيزى ر می)جايی که چيزی در آن پنهان کنند( سوى حرز 

 سه رکن است :

 ئبرداشتن ش -1

 ندديگرى بو از آنِ -2

 پنهانى بودن -3

از آن  نيز تعريف مسلّم است که اين عمل نزد هر انسانی، عملی زشت و ناپسند است و در تمامی اديان مقدّس الهیاين با توجه به 

 وم و غير انسانی نام برده شده است که در هر دور مجازات متفاوتی داشته است.به عنوان امری مذم

 

 دیانت یهودی

)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سفر . که در کتاب مقدّس آمده است در ديانت يهود يکی از ده فرمان حضرت موسی استنهی از سرقت 

 (15، آيه 20خروج، فصل 

 

  کشته  آينه شود، هر  يافت  را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش  آدمی  و هر که" درباره دزديدن انسان آمده است :همچنين 

 (16، آيه 1)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سفر خروج، فصل "شود

 

را   اسرائيل خود از بنی  از برادران  يکی  شود که  يافت  اگر کسی" آمده است :چنين اين مطلب مستقيماً درباره بنی اسرائيل همچنين 

، فصل تثنيه)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سفر  " ای خود دور کرده  را از ميان  بدی  شود، پس  دزد کشته  کند يا بفروشد، آن  ، بر او ظلم زديدهد

 (7، آيه 24

 

گاو، و   نجگاو پ  عوض  را بکشد يا بفروشد، به  و آن بدزدد،  يا گوسفندی  گاوی  اگر کسی" درباره مجازات های دزدی آمده است : و نيز

او   برای  بميرد، بازخواستِ خون  که  شود، و او را بزنند بطوری  گرفته  کردن  در رخنه  اگر دزدی. بدهد گوسفند چهار گوسفند  عوض  به

  که  دزدی  وضع  ندارد، به  بايد داد، و اگر چيزی  مکافات  . البته او هست  برای  خون  کرد، بازخواست  بر او طلوع  اما اگر آفتاب .نباشد

، فصل همان) "را رد کند  آن  شود، دو مقابل  او يافت  در دست  يا گوسفند زنده  ، از گاو يا االغ شده  دزديده  اگر چيزی. شود  کرد، فروخته

 (4تا  1 ، آيات22
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  دزديده  شخص  آن ه، و از خانگذارد  خود امانت هنزد همساي  يا اسباب  پول  ر کسیاگ" در باره دزدی در امانت آمده است :همچنين 

  شود که  بياورند، تا حکم  حضور حکام  را به  خانه  صاحب  نشود، آنگاه  و اگر دزد گرفته رد نمايد  دزد پيدا شود، دو چندان  هر گاه شود،

 (8تا  7 همان، آيات) " يا نه  است  دراز کرده  خويش ههمساي  خود را بر اموال  آيا دست

 

  کند، خويشتن  با دزد معاشرت  هر که" معاشرت با دزدان نيز نهی شده است چنانچه آمده است : ،مقدّسکتاب  عتيقعهد قسمت در 

 (24، آيه 29، فصل اَمثال)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "نمايد نمی  شنود و اعتراف می  لعنت  دارد، زيرا که  را دشمن

 

 فرمايند : و تغيير آن در زمان حضرت مسيح میحضرت عبدالبهاء درباره مجازات سرقت در دين يهود 

چشمش را کور  دکر می حکم تورات هرکس چشمی را کوره ب ،شد جزئی سرقت دست بريده می غزمان موسی برای مبل در"

مسيح نسخ  ،امّا در زمان مسيح مقتضی نبود ،زمان موسی بود اقتضایه اين ب ،شکستند نش را میات دندسشک دندانی می ،کردند می

 (62، صفحه 3)خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد "فرمود

 

 دیانت مسیحی

هيچ دِينی به " آمده است :عهد جديد کتاب مقدس در دين مسيحی ضمن تأييد فرمان حضرت موسی در نهی از دزدی کردن، در 

آورد.  میع شريعت را به جا کسی نداشته باشيد جز اينکه يکديگر را پيوسته محبت کنيد. زيرا هر که به ديگری محبت کند، در واق

شود  میو هر حکم ديگری که باشد، همه در اين کالم خالصه  "طمع نورز"، "دزدی مکن"، "قتل مکن"، "زنا مکن"زيرا احکام 

)کتاب "کند، پس محبت تحقق شريعت است میخود بدی ن . محبت، به همسايه"همسايه ات را همچون خويشتن محبت نما"که 

 (10تا  8ات ، آي13، فصل وميانر، جديدمقدّس، عهد 
 

دزد ديگر دزدی نکند، بلکه به کار مشغول شود و با دست های خود کاری سودمند انجام دهد، تا بتواند " همچنين آمده است :

 (28ه ، آي4، فصل اِفِسُسيان، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "نيازمندان را نيز چيزی دهد

 

ای حبيبان، تعجّب منماييد از اين آتشی که " دزد و قاتل عذاب نکشد، چنانچه آمده است :فرمايند که هيچ کس به اندازه  و نيز می

قدری که شريک زحمات ه بلکه بشد، آيد، که گويا چيزی غريب بر شما واقع شده با جهت امتحان شما میه در ميان شماست، و ب

ه ب کشيد، خوشا خاطر نام مسيح رسوايی میه اگر ب. دمسيح هستيد، خشنود شويد، تا در هنگام ظهور جالل وی شادی و وجد نمايي

پس زنهار هيچ يکی از شما چون قاتل يا دزد يا شرير يا فضول عذاب ، گيرد زيرا که روح جالل و روح خدا بر شما آرام می .حال شما

 (15تا  12ات ، آي4، فصل اول پترس، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "نکشد
 

 فرمايند : می نسبت به دين يهودیو تغيير آن در ديانت مسيحی سرقت  حضرت عبدالبهاء درباره مجازات

 ،او را کور کرد داد که برای يک دينار سرقت نبايد دست بريده شود اگر کسی چشمی را کور کند نبايد اين را تغيير )مسيح( لکن"

جای چشمی چشمی را کور ه ا بريد يا بدست کسی ر شود ليون میيحال آيا برای يک م .دندانی را بشکند نبايد دندانش را شکست
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 گفتم پس آنچه مقتضی نبود حضرت مسيح بر داشت نه آنکه خواست تورات را ،گفتند نه؟  جای دندانی دندانی را شکسته نمود يا ب

 (65، صفحه 3)خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد  "يد امروز اين امور مقتضی نيستيگو چنانچه خود شما می ،هم بزنده ب

 

 ت اسالمدیان

( 38مائده، آيه  در کتاب قرآن )سوره ق آمده است، قطع کردن دست او است چنانچهدر ديانت اسالم جزايی که از طرف خدا بر سار

 فرمايند : می

 "کِيمٌللَّهُ عَزِيزٌ حَا للَّهِ وَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالَمِّنَ لسَّارِقَةُ فَاا لسَّارِقُ وَا وَ"

و سارق مرد و سارق زن، قطع کنيد دستشان را به کيفر اعمالشان، اين عقوبتی است که خدا بر آنان مقرّر داشته و خدا )بر هر کار( )

 مقتدر و )به مصالح خلق( داناست(

 

 فرمايند : ( درباره توبه و بخشش از گناه فرد می39و نيز )آيه 

 "للَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌاللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اصْلَحَ فَإِنَّ أَ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ"

)پس هر که بعد از ستمی که کرده توبه نمود و کار خود را اصالح کرد از آن پس خدا او را خواهد بخشيد که خدا بخشنده و مهربان 

 است(

 

 دیانت بابی

 فرمايند : میحضرت باب او احکام مختلفی آمده است، چنانچه کسی بدون اذن  در دين بابی درباره داخل شدن به خانه

امر شده از برای کسی که داخل شود بيت کسی را به غير اذن او يا آن که يک قدم او را در سفر مجبوراً حرکت دهد يا آن که او را "

گر کسی تعدّی کند از اين حکم بر شهداء از بيت خود به غير اذن او بيرون آورد بر اين که نوزده ماه بر او حالل نيست اقتران و ا

بيان فرض است که جزای تعدّی او نود و پنج مثقال ذهب در حقّ او حکم نمايند و هر نفسی که عالم شود جبر نفسی نفسی را بر او 

هب اگر استطاعت دارد و گردد بر او اقتران و بعد از انقضاء او نوزده مثقال ذ میاست که منع نمايد و اگر تغافل ورزد نوزده يوم حالل ن

 (16، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "گردد بر او اقتران میالّا از فضّه و اگر نه نوزده مرتبه استغفار کند که آن وقت حالل 

 

 "...زوجته  حُرِّمَ عَلَيهِ"آن، درباره حرمت اقتران آمده است که ابتدايی در بيان فوق بايد اين مطلب را مدّ نظر داشت که در قسمت 

فرمايند که اقتران نيز بر او حرام است. درباره حکم حرکت در سفر به اجبار، بايد  يعنی حرام است بر او همسرش و در توضيح آن می

فِی اِنَّ ال يُحلّ السَّفَر "فرمايند  چنانچه در ابتدای همان باب می 85حرام شده است نيز دانست که در احکام دين بابی سفرهای دور

 ."اَحَدٍ اِالّ اِذا اَرادَ بَيت اهلل اَو بَيت النُقطةِ بَعدَ اِستِطاعَتِهلِ

 

 

                                                           
 مراجعه شود "تحديد اسفار"ه قسمت ب.  85
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 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می145او در کتاب اقدس )بند  کسی بدون اجازه در دين بهايی در تأييد حکم دين بابی مبنی بر عدم دخول به خانه

 "لينالغافِ نَمِ نَّکونُال تَ حوال وَاالَ لِّی کُفِ المعروفِبِ واکُسَّمَتَ هِذنِاِبَعدَ لّا اِ هُبُصاحِ قدانِفِ ندَيتاً عِوا بَلِدخُن تَم اَيّاکُاِ"

در همه احوال متمسّک  ،اجازه داشته باشيد ب خانهحآن خانه نيست، مگر اينکه از صا که صاحبِوقتی ای داخل شويد  مبادا در خانه)

 و غافل( از اشخاص بی خبرو نباشيد شويد به کارهای خوب 

 

در ديانت بهايی برای سارق، برای هر دفعه که به اين عمل قبيح دست زد مجازات های مختلفی آمده تا دفعه سوم که  همچنين

( 45شود تا در هر شهر و ناحيه ای وارد شود شناخته شود که او سارق است، در کتاب اقدس )بند  میعالمتی بر پيشانی او زده 

 فرمايند : می

 مکُذَأخُن تَم اَيّاکُاِ هِيارِدِ وَ اللّهِ نِدُلّا تقبله مُئَها لَيعرف بِ ةًالمَعَ هِبينِی جَلوا فِعَجافَ ثِی الثّالِفِ بس وَالحَ فی وَالنَّ قِالسّارِ لیَعَ بَتِد کُقَ"

 "مکُقاماتِمَرتفاعاً لِاِ م وَکُسِنفُاَفظاً لِحِ حکامِاالَ وَ ةِکمَالحِ طِسيام بِيناکُبَّرَ نّاحيم اِرَ قٍشفِن مُدُن لَمِ هِم بِرتُمِلوا ما اُعمَاِ اللّهِ ی دينِة فِالرّأفَ

سوم قرار دهيد عالمتی در پيشانی او تا بشناسند او را به آن، تا  )همانا نوشته شد بر سارق، بيرون کردن از شهر، سپس زندان و مرتبه

، عمل کنيد به آنچه امر شده ايد به آن از سوی بدهيد به خرج در دين یمبادا رأفت و محبّتآنکه شهر ها و ديار خدا قبول نکنند او را، 

و مقامات شما  مانيدبآفات محفوظ  از باليا واحکام تا های حکمت و کنيم به تازيانه میما شما را تربيت خدای مهربانِ رحم کننده، 

 (و کمال يابدترقّی 

 

 تفاصیل حکم سرقت درباره این آیات چنین است :

 

جرم، به بيت العدل اعظم راجع  فرمايند که حدّ مجازات سرقت و تعيين مقدار آن، بر حسب شدّت يا ضعف می بهاءاهلل حضرت -1

 (49سؤال و جواب، فقره رساله حضرت بهاءاهلل، ) .است

 

بر حذر گردند. به دزدی آگاه و از او  عالمتی که در پيشانی سارق بايد گذاشت برای اين است که مردم از سوابق و تمايل او -2

آن، طريق اجرا و شرايط رفع آن و همچنين تشخيص درجات شدّت دزدی و تعيين  جزئيّات مربوط به نوع عالمت و مدّت داشتن

در وقت مقتضی تشريع و تنفيذ  ه راحسب دستور جمال مبارک کلّاً به بيت العدل اعظم محوّل شده تا اين امور فرعيّ بر حدود آن

 (45، بند مندرج در انتهای کتاب اقدس اب اقدس)توضيحات کت. نمايند

 

 فرمايند : حضرت بهاءاهلل در لوح طرازات در اين باره میهمچنين 

امانت  ،نالغَا وَ ةِروَالثِّ نوزِکُبِ ها فازَبِ ن فازَحمن مَی الرَّدَن لَمِ ةزَّالعِ ةِآيَ وَ مکانِی االِن فِمَلِ طمينانِها باب االِنَّاِ ةِمانَی االَفِ ،طراز چهارم"

نور ه عوالم عزّت و رفعت و ثروت ب ،هست او منوط بوده وه قوام هر امری از امور ب ،از برای راحت و اطمينان خلق باب اعظم است

 )حضرت بهاءاهلل، لوح طرازات( "آن روشن و منير



  سالکین سبیل ایمان
 

208 

 

 فرمايند : میو نيز 

ظاهر شده عامل شوند و جميع را به حکمت امر نموديم چه که فساد مالک بريّه  انشااهلل بايد کلّ به نصايح مشفقانه که از افق اراده"

 (پانزدهم شهرالعلم، 2آيات الهی، جلد ) "و نزاع و جدال و تصرّف در اموال ناس من غير اِذن، کل در اين ظهور اعظم منع شده

 
از تصرّف در اموال را به مثابه چشم از برای  به بيانی ديگر از حضرت بهاءاهلل توجه کنيم که در آن امانت و اجتبابدر انتها بهتر است 

 فرمايند : هيکل انسانی معرفی می

لقای حضرت ه و ب شطر اقدس توجّه نمايده که پياده ب عند اللّه احبّ است از عمل نفسی ،طراز امانت فائز شونده اگر امروز نفسی ب"

اگر نفسی  ،عين همنزله مثابه حِصن است و از برای هيکل انسان ب هت بانسانيّ همعبود در مقام محمود فائز گردد. امانت از برای مدين

اشراق خاوری، ) "باشد 87مانند زرقاء يمامه 86اگر چه در حِدَّتِ بصر ،از او محروم ماند در ساحت عرش نابينا و کور مسطور است

  (316گنجينه حدود و احکام، صفحه عبدالحميد، 

                                                           
 تيزی چشم.  86

جدليس که گويند از مسافت سه روز راه  هه مسطور. زرقاء زنی بوده از قبيلدر نزد اعراب زرقاء يمامه به بينائی چشم ضرب المثل است و شرح آن در کتب ادبيّ.  87

 ه استديده است و در لوح قناع نيز ذکر او از قلم اعلی نازل شد می
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 سؤال از من یظهره اهلل
 

، ايشان را با اين نام ذکر نموده اند. به دليل اينکه هاءاهلل است که حضرت باب در آثارشانيکی از القاب حضرت ب "اهللمَن يُظهِرُهُ "

من يظهره اهلل اشاره به حضرت بهاءاهلل دارد در اديان قبل از بابی از اين لفظ استفاده نشده است و اين لفظ فقط در ديانت بابی و 

 توضيحات مفصّلی در اين باره نوشته شده است. "من يظهره اهلل"قسمت بهايی وجود داشته است. در 

 

 دیانت بابی

 فرمايند : می چنانچه در آثار خود سؤال از من يظهره اهلل يعنی حضرت بهاءاهلل را مجاز نفرمودند،حضرت اعلی 

 ،...فِی اَنَّ ال يجوز السُؤال عَمَّن يُظهِرُهُ اهلل اِلّا فِی الکِتابِ "

ص اين باب آنکه سؤال عَمَّن يُظهِرُهُ اهلل جايز نيست الّا از آنچه اليق به او است زيرا که مقام او مقام صرف ظهور است حتی مُلَخَّ

نفس ظهور در نفس ظهور در ظلّ او ظاهر و اگر در امکان فضلی هست از شَبَح جود او است و اگر شيئ هست به شيئيت او است و 

خواهد قدرت او را  میببيند نظر کند به علمای بيان که به علم به کتاب او از ظهور قبل او عاملند و اگر  خواهد علم او را میاگر کسی 

مشاهده کند نظر کند به اولی القدرة در بيان که از ظهور قدرت قبل او مقتدر شده ... اگر کسی خواهد سؤال کند جايز نيست الّا در 

کند و آيتی باشد از محبوب او در نزد او، چنانچه در بيان هم کسی اين صفت محموده را  کتاب تا آنکه حظّ جواب را کَما هِیَ درک

مُتَّصف شود محبوب است نزد او در بُطون او و ظهور او ولی از آن چيزهايی که در شأن او نيست سؤال نکرده، مثالً اگر از کسی که 

ود است همين قِسم است اعلی علوّ خلق نزد او الّا ما يصف به فروشد سؤال شود از بهای کاه چقدر محتجب بوده و مرد میياقوت 

نفسه يوم ظهوره ... مختصر نموده سؤاالت خود را از محبوب خود الّا در علوّ توحيد و سُموّ تقديس و ارتفاع تسبيح و امتناع 

 (13، باب 3بيان فارسی، واحد )حضرت باب، "تکبير

 

 دیانت بهایی

( 126ايشان را جايز نمودند، در کتاب مستطاب اقدس )بند نفس يی، اين حکم را نسخ نمودند و سؤال از بهاحضرت بهاءاهلل در احکام 

 فرمايند : می

 قين.المتَّ نَکونوا مِ وَ هَقوا اللّتَّم اِکُبلِقَ جالُرِ هِبِ مَلَّکَم ال ما تَکُسُنفُاَ هِبِ حتاجُتَ لوا ماسئَتَلِ کَن ذلِعَ االلّهُفَعَ يانِی البَفِ ؤالُالسُّ مُيکُلَعَ مَرِّحُ"

 "ضينرَاالَ وَ مواتِالسَّ ین فِلی مَعَ ضلِالفَ بابُ حَتِد فُقَ هِلطانِسُ وَ اللّهِمرِی اَم فِکُعُنفَا ما يَلوُسئَاِ

، کنيداحتياج شماست سؤال  آنچه را مورددر کتاب بيان حرام شده بود بر شما سؤال از من يظهره اهلل، بخشيد خدا آن را بر شما، )

معجزات، خوارق عادات و امور )مانند  اند اقوام و ملل پيشين از مظاهر الهی پرسيده مسائلی را کهنه  ای ببريد ی که از آن فايدهييزهاچ

درباره سلطنت و ، الهی خورد درباره امر میدرد شما ه سؤال کنيد آنچه را که بگار. پرهيز اشخاصاز خدا بترسيد و باشيد از ( غريبه

  (ها گشوده شده است ها و زمين سمانآجميع مردم  اللّه ابواب فضل و بخشايش بر روی  با ظهور حضرت من يظهره، الهیقدرت 
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 شرب مسکرات
 

تواند در خانواده مُسکِرات جای  میاست و هر چيز مست کننده ای  الکلی وشيدنین و مست کنندهماده در لغت به معنی  "مُسکِر"

 از اعمال و رفتار خود آگاه نيست.کند و هنگام مستی، انسان  مینسان را زايل گيرد. شرب مُسکِرات عقل ا

 

داستان حضرت لوط و دو  مثالًدر داستان های نقل شده در کتاب مقدّس، آثار زيان بار مُسکِرات در زندگی واضح و مشهود است. 

از صوغر   و لوط"در آن کتاب چنين آمده است : دارند دخترش که به وی شراب خورانيدند و با او همبستر شدند تا نسلی از او نگاه 

  و دختر بزرگ.  گرفت  سُکْنی  با دو دختر خود در مَغاره  در صوغر بماند. پس  شد زيرا ترسيد که  ساکن  برآمد و با دو دختر خود در کوه

  بيا تا پدر خود را شراب. ما در آيد  ، به جهان  کل  عادت  برحسب  که  نيست  زمين  بر روی  و مردی  : پدر ما پير شده گفت  کوچک  به

  آمده  نوشانيدند، و دختر بزرگ  ، پدر خود را شراب شب  در همان  پس.  داريم  از پدر خود نگاه  ، تا نسلی ، و با او همبستر شويم بنوشانيم

  دوش  : اينک گفت  کوچک  به  روز ديگر، بزرگ  شد که  و واقع. نشد  آگاه  وی  و برخاستن  شد، و او از خوابيدن  همخواب  با پدر خويش

نيز   شب  آن.  داريم  از پدر خود نگاه  شو، تا نسلی  همخواب  ، و تو بيا و با وی بنوشانيم  نيز او را شراب  ، امشب شدم  همخواب  با پدرم

از   هر دو دختر لوط  پس. نشد  آگاه  وی  و برخاستن  شد، و او از خوابيدن  وی  همخواب  نوشانيدند، و دختر کوچک  پدر خود را شراب

بزاد، و او را   پسری نيز  و کوچک.  است  نهاد، و او تا امروز پدر موآبيان  نام  ، او را موآب زاييده  ، پسری بزرگ  و آن. شدند  پدر خود حامله

 (38تا  30، آيات 19عهد عتيق، سِفر پيدايش، فصل  )کتاب مقدّس، 88. است  عمون  پدر بنی  حاله تا ب  نهاد. وی  نام  عَمّی بن

 

 در هر کدام از اديان الهی به اين مسئله اشاره شده است و حکم صريحی از سماء مشيّت الهی نازل گشته است.

 

 دیانت یهودی

زيان بار مسکرات  . در کتب عهد قديم آيات بسياری درباره اثراتاست  شده رات مستقيماً نهیرب مسکشُ ،يهودی تنادياحکام  در

  های  و جراحت  از آنِ کيست  ، و زاری کدام  ها از آن و نزاع ، که  از آن  و شقاوت  از آنِ کيست  وای"آمده است : چنانچه وجود دارد. 

  داخل  ممزوج  شراب  چشيدن  برای نمايند، و  می  مدام  شرب  که  را است  آنانی ؟  از آنِ کدام  چشمان  ، و سرخی از آنِ که  سبب بی

 .رود فرو می  ماليمت  سازد، و به ظاهر می  خود را در جام  های حباب  که  ، حينی است  فام  سرخ  که  وقتی  مکن  نگاه  شراب  به. شوند  می

  کج  چيزهای  هتو ب  را خواهد ديد، و دل  غريب  تو چيزهای  چشمان. خواهد زد  نيش  مار خواهد گزيد، و مانند افعی  اما در آخر مثل

  و خواهی .خسبد می  کشتی  بر سر دکل  که  شد، يا مانند کسی  خوابد خواهی  دريا می  در ميان  که  کسی  و مثل خواهد نمود،  تنطّق

و   کنم  می  معاودت  ؟ همچنين شد  بيدار خواهم  یکِ  . پس نفهميدم  ، مرا زجر نمودند ليکن نکردم  درد را احساس  : مرا زدند ليکن  گفت

 (35تا  29، آيات 23فصل )کتاب مقدّس، عهد عتيق، اَمثال،  " طلبم را می  بار ديگر آن

                                                           
 آمده است.( 25تا  17، آيات 9فصل ، سِفر پيدايش)کتاب مقدّس، عهد عتيق، داستان حضرت نوح نيز در  . 88
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آيه ، 20فصل )همان،  " نيست  شود حکيم  فريفته  آن  به  آورد، و هر که  می  رات عربدهسکِکند و مُ  میاستهزا   شراب"همچنين آمده است : 

1) 

 

 : بگو  ايشان  ، به کرده  را خطاب  اسرائيل  بنی گفت : ، کرده  را خطاب  و خداوند موسی"مده است : درباره نهی از شرب مسکرات آو نيز 

  يا خشک  عصير انگور ننوشد، و انگور تازه  را ننوشد، و هيچ  مسکراته و سرک  شراب هبپرهيزد و سرک  و مسکرات  ز شرابا  آنگاه

 (3تا  1، آيات 6فصل اعداد، سِفر )کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "نخورد

 

  را گرم  ايشان ،نشينند تا شراب میدير  بروند، و شب  مسکرات  خيزند تا در پی می زود بر  صبح  که  بر آنانی  وای"آمده است : همچنين 

  وی  های دست  عمل  کنند و به  میخداوند نظر ن  فعل  باشد. اما به  می  و شراب  و دفّ و نای  عود و بربط  ايشان  های و در بزم نمايد

 (12و  11، آيات 5فصل )کتاب مقدّس، عهد عتيق، اشعيا،  "نگرند  نمی

 

 را بخواهند  مسکرات  را که  اميران  بنوشند، و نه  شراب  شايد که  میرا ن  ، پادشاهان لموئيل  شايد ای  را نمی  پادشاهان"و نيز آمده است : 

 (5و  4، آيات 31فصل )کتاب مقدّس، عهد عتيق، اَمثال،  "سازند  را منحرف  ذليالن  جميع  ، و داوریکنند  را فراموش  مبادا بنوشند و فرايض

 

 دیانت مسیحی

شود و آيه ای مبنی بر حالل بودن  در احکام ديانت مسيحی و آيات عهد جديد کتاب مقدّس، تغييری نسبت به ديانت يهود ديده نمی

شرب مسکرات را حالل  ،از آيات و سخنان حضرت مسيح که در اناجيل اربعه آمده شرب مسکرات وجود ندارد. برخی مسيحيان

بديشان داد و گفت، بگيريد و  خوردند، عيسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، و چون غذا می":مده است دانند. در انجيل آ می

و بديشان گفت، اين است خون  د و همه از آن آشاميدندای گرفته، شکر نمود و به ايشان دا و پياله .بخوريد که اين جسد من است

گويم بعد از اين از عصير انگور نخورم تا آن روزی که در   آينه به شما می هر .شود من از عهد جديد که در راه بسياری ريخته می

 (26تا  22، آيات 14فصل )کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل مرقس،  "ملکوت خدا آن را تازه بنوشم

 

 فرمايند : رت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات درباره اين سخنان حضرت مسيح میحض

 ين مائده تناول نمايد يعنی اکتساب فيض الهی کند وا هر کس از مائده آسمانی و کماالت الهی است يعنی ،مقصد از اين نان"

و جلوه  ن نيز روح حياتست و آن کماالت الهیمقصد از خو. ابدی يابد حيات ،اقتباس انوار رحمانی کند و از کماالت من نصيب برد

يوحنّا  در انجيل. را از خون اکتساب نمايد واسطه جريان خون مادّه حياتیه ب ربّانی و فيض صمدانيست زيرا جميع اجزاء بدن انسان

سبب آن ه بلکه ب سبب معجزاتی که ديديده طلبيد نه ب مرا می گويم که شما میه ب" :فرمايد  در فصل ششم آيه بيست و ششم می

و سير شدند فيوضات آسمانی بود زيرا در آيه سی و سوم  اين واضح است که نانی که حواريّون خوردند ."خورديد و سير شديد نان که

اين معلوم است که جسد . "جهان حيات بخشده ب زيرا که نان خدا آنست که از آسمان نازل شده" :فرمايد  فصل مذکور می در

 :فرمايد  پنجم می در آيه سی و ... بود نشد از رحم مريم آمد و آنچه از آسمان الهی نازل گرديد روح مسيح نازلمسيح از آسمان 

 من ايمان آورد هرگزه من نمايد هرگز گرسنه نشود و هر کس به اقبال ب ايشان گفت من نان حيات هستم کسی کهه عيسی ب"
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پس واضح و محقّق گرديد که مائده . فرمايد توضيح می ايمانه را ب نوشيدن اقبال وه را ب مالحظه کنيد که خوردن "تشنه نگردد

مسيح است و خوردن عبارت از اقبال و نوشيدن  رحمانيّه و تجلّيات روحيّه و تعاليم سمائيّه و معانی کلّيّه حضرت آسمانی فيوضات

ه دادند و فرمودند اين جسد منست و ب را برکت و همچنين مالحظه کنيد که در وقتی که حضرت مسيح نان...  کنايه از ايمانست

نان و خمر نشدند اگر ه منقلب ب ،بودند حضرت مسيح در نزد حواريّون مشخّص و معيّن و مجسّم و موجود حواريّون عنايت فرمودند

پس معلوم شد . معيّن نماند حضرت مسيح مجسّم مشخّص ،بايد ديگر در آن وقت در نزد حواريّون نان و خمر شده بودنده منقلب ب

و چون از اين فيض مستفيض  ها داده شده شماه عبارت از آن بود که فيوضات و کماالت من ب که اين نان و خمر رمزی بود و آن

 (74)عبدالبهاء، مفاوضات، صفحه  "مائده آسمانی بهره و نصيب برديد شديد حيات ابديّه يافتيد و از

 

عيسی و شاگردانش را  و روز سوم، در قانای جليل عروسی بود و مادر عيسی در آنجا بودو در "آمده است : همچنين در انجيل ديگر 

عيسی به وی گفت، ای زن مرا با تو چه . و چون شراب تمام شد، مادر عيسی بدو گفت، شراب ندارند نيز به عروسی دعوت کردند

فصل )کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل يوحنّا،  "گويد بکنيد مادرش به نوکران گفت، هر چه به شما ؟ ساعت من هنوز نرسيده است کار است

 (5تا  1، آيات 2

 

آمده  کند. در انجيل لوقا با وجود چنين آياتی، در عهد جديد آياتی نيز وجود دارد که داللت بر نهی و مذموم بودن شرب مسکرات می

ات اليصابات برای تو پسری  جاب گرديده است و زوجهزيرا که دعای تو مست ترسان مباش، ،و گفت، ای زکريّاه افرشته ب"است : 

زيرا که در ، دو تو را خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسياری از والدت او مسرور خواهند ش خواهد زاييد و او را يحيی خواهی ناميد

)کتاب مقدّس، عهد  "قدس خواهد بودال  ری نخواهد نوشيد و از شکم مادر خود، پر از روححضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مُسکِ

 (15تا  13، آيات 1فصل جديد، انجيل لوقا، 

 

 پس اسقف بايد بی، طلبد  اين سخن امين است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد، کار نيکو می"آمده است :  کتاب ديگردر 

سار يا زننده يا طمّاع سود گُ  ینه مِ. تعليم باشدنواز و راغب به   مالمت و صاحب يک زن و هشيار و خردمند و صاحب نظام و مهمان 

 (3تا  1، آيات 3فصل )کتاب مقدّس، عهد جديد، رساله اول تيموتيوس،  "قبيح بلکه حليم و نه جنگجو و نه زرپرست

 

 فجور است،و مست شراب مشويد که در آن . خداوند چيست هم مباشيد، بلکه بفهميد که ارادهف  از اين جهت بی"و نيز آمده است : 

 (18و  17، آيات 5فصل )کتاب مقدّس، عهد جديد، اِفِسُسيان،  "ر شويدبلکه از روح پُ

 

 دیانت اسالم

صراحتاً حرام نگشته است. بسياری از  ،اديان گذشته آيات در احکام ديانت اسالم، شرب مسکرات از جمله منهيّات است امّا همانند

 ( فرمود :219بقره، آيه  سؤال پرسيدند، حق در جواب آنان در کتاب قرآن )سورهمسلمانان از حضرت محمّد درباره اين حکم 

 "...إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِن  مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَا لْخَمْرِ وَيَسْأَلُونَکَ عَنِ ا"
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ها  دو در دل هی است بزرگ و منافعی است برای مردم اما اثر سوء آنگنا ،پرسند بگو در آن دو  )از تو حکم شراب و قمار را می 

 ت(بيش از منافع صوری آنها اس

 

 فرمايند شرب مسکرات از اعمال شيطان است : می (91و  90مائده، آيات  همچنين در کتاب قرآن )سوره

 "اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَلْا أَنصَابُ وَلْا لْمَيْسِرُ وَا لْخَمْرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ايَا أَيُّهَا "

های   ی که برای قربانی نصب شده و چوبهيها  ها، يا سنگ  ايد، جز اين نيست که شراب و قمار و بت  ای کسانی که ايمان آورده)

 (کنيد از آنها، شايد که رستگار شويدقرعه، پليد و از عمليات شيطان است. پس دوری 
 

 "لصَّلَوةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَعَنِ ا للَّهِ وَيَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ ا لْمَيْسِرِ وَا لْخَمْرِ وَالْبَغْضَاءَ فِی ا لْعَدَاوَةَ وَيُوقِعَ بَيْنَکُمُ الشَّيْطَانُ أَن اإِنَّمَا يُرِيدُ "

ا از ذکر خدا و از نماز باز وسيله شراب و قمار بين شما عداوت و خشم بيندازد و شما ره واهد بخ )و جز اين نيست که شيطان می

  ؟!( پس آيا دست بردار از آنها هستيد ،دارد
 

( فرمود که هنگام مستی به 43نساء، آيه  در ديانت اسالم نمازی که در حالت مستی خوانده شود باطل است و خداوند در قرآن )سوره

 فرمايند : میچنانچه شود و قادر به فهم گفته های خود نيست.  يک نشويد زيرا عقل انسان هنگام مستی زايل مینماز نزد

 "أَنتُمْ سُکَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ لصَّلَوةَ وَينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الَّذِيَا أَيُّهَا ا"
 ال مستی به نماز نزديک نشويد، صبر کنيد تا مستی شما زايل شود، و بفهميد چه میايد، در ح  هان ای کسانی که ايمان آورده)

 (گوييد 

 

 دیانت بابی

فرمايند ولی  حرمت شرب مسکرات و دوا را بيان میآثارشان حرام شده است. حضرت اعلی  مستقيماًدر ديانت بابی، شرب مسکرات 

توانند استفاده کنند که احتماالً مربوط به تکنولوژی پزشکی و  نياز دارند می فرمايند در زمان ظهور بعد برخی صنايع که به آنها می

 فرمايند : داروسازی است. می

ما اَنتُم تُحِبون اَن ثُمَّ الثامِن اَنتُم الدواء ثُمَّ المُسکِرات وَ نُوعها ال تَملکُونَ وَ ال تَبيعونَ وَ ال تَشتَرونَ وَ ال تَستَعمَلونَ اِلّا بِ"

 (8، باب 9، واحد )حضرت باب، بيان عربی"نَتَصنَعو

 

 فرمايند : می نيزو 

 ،فِی حُرمَةِ التِرياقِ وَ المُسکِراتِ وَ الدَواءِ مُطلَقاً"

مُلَخَّص اين باب آنکه کلّ شئون دون حبّ از دون حق بوده و هست و کل شئون حبّ از حق بوده و هست و نهی شده از مسکرات 

مطلقاً تا آنکه مطهّر کنی خود را از هر شيئ که لدون اهلل بر او ذکر شود ... و حکم آن در کلی مثل  و آنچه حکم دواء بر او شود

در اين ظهور هر شيئ که از شئون شجره محبت نيست  ...جزئی است مثل آنکه احتراز از يک نفس دون مؤمن مثل کلّی او است 

و در ظهور بعضی صنايع که الزم دارند اهل آن بعضی از اين اشياء محبوب نبوده و نيست و هر شيئ که بوده محبوب بوده و هست 
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اذن داده شده و اين همان قدری است که در نزد هر ظهوری اذن داده شده اهل آن را که با دون مظاهر حق مدارا نموده لعّل ثمری 

)حضرت باب، بيان  "ها محتجب نشوداز وجود ايشان اخذ شود به ايمان به حق زيرا که امکان در هر نفسی هست اگر خود به نفس

 (8، باب 9، واحد فارسی

 
 دیانت بهایی

شرب مُسکِرات نهی  در ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل حکم حرمت مسکرات را از ديانت بابی تأييد فرمودند. در آيات کتاب اقدس

 89:فرمايند  می شرب مسکرات را حرام فرمودند چنانچه مستقيماً لوحیدر  حضرت بهاءاهللصريح شده است.

 مترّح هانَّاَلِتتقرّبوا بها  اِيّاکُم اَن تبدّلوا خَمر اهللِ بِخَمرِ انفسِکم لِاَنَّها يخامرُ العقلَ و يقلّب الوَجهَ عن وجهِ اهللِ العزيز البديع و انتم ال"

 (41، صفحه 3امر و خلق، جلد ، فاضل، مازندرانی) "مِن لدی اهلل العلیّ العظيم ميکُلَعَ

 

 فرمايند : ( درباره شرب مسکرات می119کتاب مستطاب اقدس )بند  در

 "ريبٍمُ لٍغافِ لُّکُ هُبُکِرتَال ما يَ النسانِغی لِبَنمايَ لَعمَن يَاَ هُلَ وَ قلَالعَ هِبِ بُذهَما يَ بَشرَن يَاَ لِلعاقِلِ يسَلَ"

 م استزبرای انسان ال .شود میبين بردن عقل  را که سبب از شراب و ساير مسکرات جايز نيست بر شخص عاقل که بياشامد)

 (دهد مینادان شکّاکی آنها را انجام  که هر غافل مريب و هر يیی را انجام دهد که سزاوار انسان است، نه کارهايکارها

 

از الواح مبارکه افراد تصريح شده است. در يکی  در آثار مبارکه مکرّراً شرب خمر و مسکرات ديگر تحريم گرديده و اثرات سوء آن در

نيع المَ ديعِالبَ زيزِالعَ اللّهِ جهِن وَعَ جهِالوَ يقلبُ وَ قلِر العَها يخامِنَّاَم لِکُسِنفُاَ مرِخَبِ اللّهِ مرَلوا خَبدِن تُم اَيّاکُاِ فرمايند : میحضرت بهاءاللّه 

 فرمايند : استعمال میظيم. حضرت عبدالبهاء در توضيح اين آيه العَ لیِّعَال اهللِ یدَن لَم مِيکُلَها حرمت عَنَّاَها لِبوا بِرَّقَتَم ال تَنتُاَ وَ

مذمّتش اين است که عقل زائل گردد و  مسکرات به نصّ کتاب اقدس مذموم است خواه مسکرات قويّه و خواه مسکرات خفيفه و

فرمايند دالّ بر اينکه  میرديده بياناتی حضرت ولیّ امراللّه در توقيعاتی که حسب االمر هيکل مبارک صادر گ. سبب ضعف بنيه شود

فرمايند که  میکه عقل را مختل سازد. به عالوه تصريح  اين حرمت فقط شامل شرب خمر نيست، بلکه شامل هر چيزی است

را  طبّی مجاز است، آن هم به شرطی که به تجويز اطبّای حاذق و سليم باشد که استعمالش معالجه عنوانه استعمال الکل فقط ب

 (144، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .برای معالجه امراض مخصوصی الزم دانند

 

 فرمايند : حضرت بهاءاهلل در لوحی ديگر در اين باره می

است  الطاف رحمانی صبوح حقيقی بياشاميد. اين خمر توحيد را خمار ديگر در اين صباح روحانی از کأس ،ای سرمستان خمر عرفان"

اين  را صداع از عقب و بيفزايد. آن نيستی آورد و اين هستی بخشد. آن و خمارش را کيفيّت ديگر. آن از شعور بکاهد و اين بر شعور

 اًاَسْرِعُوْا اِلَی مَا اَرَادَ لَکُمْ مُعْرِض فرمايد اَنْ اعطای کوثر باقی می را حُبّ مالک ابداع همراه. بگو ای خلق محجوب حقّ ساقی است و

 (40، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "الْعَالَمِيْنَ . هَذَا خَيْرٌ لَکُمْ وَاسْمِی الْمُهَيْمِنِ عَلَیمْعَمَّا اَرَدْتُ

                                                           
 معروف است. "لوح رام"اين لوح حضرت بهاءاهلل به .  89
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 فرمايند : در لوحی درباره شرب مسکرات می حضرت عبدالبهاء

انند طفل رضيع کند و عاقل دانا را رئيس جهال بالغ رشيد را م ،شراب انگوری هوشياری ببرد و از عقل و ادراک بيزار نمايد"

 (431گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، )"نمايد

 
 فرمايند : و در لوحی ديگر می

 ت مندفعاللّه عاقب عون و عنايت بهاءه البتّه در جميع عالَم اين بالی مبرم ب آن نيز در الواح بهاءاللّه ممنوع. ،امّا مسأله شُربِ شراب"

 (170، صفحه 2، جلد بدائع اآلثار ،)زرقانی، ميرزا محمّد "خواهد گشت

 
 فرمايند : ولی عزيز امراهلل در توقيعات خود درباره اين حکم میحضرت 

جاً ترک نکنند و از نصيحت و انذار ه است لهذا اگر افراد اجتناب ننمايند و متدرّحتميّ همات منصوصشرب خمر و ترياک از محرّ"

مازندرانی، فاضل، امر و خلق، ) "نمائيد کمال حزم و متانت اعالنه ب هرا از جامع فل متنبّه نشوند و عمداً مداومت نمايند انفصال آنانمح

 (45، صفحه 3جلد 

 
نموده رسد نهی اکيد  فروش میه که در آن مشروب بيی ها فروشی و داشتن مهمانخانه و کافه و رستوران مشروبهمچنين درباره 

 :فرمايند  یو م

حقيقی محسوب.  بهائيانِ هفرائض وجدانيّ ترک آن از ،عمل قبيح و مذموم است و دليل بر ترويج منهيّات امريّه فرمودند بنويس اين"

ت از آنان مسئوليّ، يند و تأييد شخص مستأجر را نکنندمن الوجوه مداخله ننما وجه هيچه اگر بهائيان محلّ خويش را اجاره دهند و ب

گونه امور دنيّه مصون و محفوظ نمايد تا چه  را از لوث اين جميع وسايل متشبّث گردد که ملک خويشه . شخص مالک بايد بمرتفع

  (430گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "اين اعمال مردوده نمايده مباشرت ب آنکه خود شخصاًه رسد ب
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کار  ش
جانوران توسط انسان،  شتن يا به چنگ آوردن موجودی زنده توسط موجود زنده ديگر است. شکارِبه معنی کُ "نخجير" يا "شِکار"

. شکار کردن از زمان قديم ميان مردم رواج داشته و بيشتر به شود انجام می  تفريح اجزای بدن شکار و يا برای ، فروشتجارت برای

گرفته که رفته رفته شکل تجارت و فروش اجزا نيز به خود گرفته است. در اديان مختلف الهی  منظور خوردن حيوانات انجام می

 کند. ن امر وجود دارد که شکار را در برخی موارد حرام و برخی موارد نيز حالل میاحکام مختلفی درباره اي

 

 دیانت یهودی

شود  شکار ميان مردم يهود از اعمال رايج بوده است. در بسياری از آيات عهد عتيق کتاب مقدّس، مطالبی در اين باره ديده می

،  صيد کرده  تا نَخْجيری  صحرا رفت  بشنيد و عيسو به  ، رفقه گفت  می  پسر خود عيسو سخن  به  اسحاق  و چون"چنانچه آمده است : 

  من  برای:   گفت می،  کرده  عيسو را خطاب  برادرت  که  پدر تو را شنيدم  اينک":   ، گفت را خوانده  پسر خود يعقوب  رفقه  آنگاه. بياورد

  من":   پدر خود گفت  به  يعقوب.  دهم  تو را در حضور خداوند برکت  مردنماز   ، و قبل را بخورم  بساز تا آن  ، خورشی آورده  شکاری

 :  گفت...  دهد  مرا برکت  بخور، تا جانت  و از شکار من  برخيز، بنشين  ، االن کردم  فرمودی  من  به  . آنچه زادة تو عيسو هستم  نخست

تو را   و جانم  بياور تا از شکار پسر خود بخورم  نزديک":   گفت  پس  "هستم  من":   گفت "؟  ، عيسو هستی پسر من  آيا تو همان"

  ، که از حضور پدر خود اسحاق  رفتنِ يعقوب  مجرد بيرون  شد، به  فارغ  يعقوب  به  دادن  ، از برکت اسحاق  شد چون  و واقع...  دهد  برکت

برخيزد و از شکار پسر خود   پدر من":   پدر خود گفت  ، به در خود آورده، و نزد پ ساخت  و او نيز خورشی. عيسو از شکار باز آمد  برادرش

 (31تا  5آيات برخی از ، 27)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر پيدايش، فصل  "دهد  مرا برکت  بخورد، تا جانت

 

دانند  میشکار آنان را نيز حرام  دانند و به اين علت میبرخی علمای يهود گوشت حيواناتی مانند گوزن، آهو و برخی پرندگان را حرام 

 شود. امّا در آيات عهد عتيق آيه ای مبنی بر حرمت شکار يافت نمی

 

 دیانت مسیحی

 شود و مسيحيان در اين مسئله تابع آيات تورات هستند. میدر آيات عهد جديد حکم خاصی برای شکار ديده ن

 

 دیانت اسالم

درباره شکار نازل شده است. اکثر اين احکام در سوره مائده قرآن قرار دارد که در در احکام اسالمی و آيات قرآن، احکام مختلفی 

و  1مائده، آيات  ادامه به شرح آن ها پرداخته خواهد شد. يکی از اين احکام حرام بودن شکار در اِحرام است. خداوند در قرآن )سوره

 فرمايد : ( می2

 "للَّهَ يَحْکُمُ مَا يُرِيدُاأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ  لصَّيْدِ وَعَلَيْکُمْ غَيْرَ مُحِلِّی ا لْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُم بَهِيمَةُ بِا ذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْلَّايَا أَيُّهَا "

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD
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شود   ی که برايتان بيان میياپايان به استثنای آنه ها و تعهدات وفا کنيد، گوشت چهار هان ای کسانی که ايمان آورديد به قرارداد)

حکمی را که  و بدانيد( که  خدا هر، )داند برای شما حالل شده است، نه برای کسی که شکار را در حالی که محرم هستيد حالل می

 (کند بخواهد صادر می

 

 لْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِّن رَّبِّهِمْ وَالْبَيْتَ االَ ءَامِّينَ  لْقَالئِدَ وَلَا ا لْهَدْیَ وَالَا  امَ وَلْحَرَالشَّهْرَ الَا  للَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَائِرَ ايَا أَيُّهَا "

لَا  وَ لتَّقْوَىا لْبرِّ وَواْ عَلَى اتَعَاوَنُ واْ وَلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الَا يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَئَ صْطَادُواْ وَاإِذَا حَلَلْتُمْ فَ رِضْوَاناً وَ

 "لْعِقَابِاللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ إِنَّ اتَّقُواْ ا لْعُدْوَانِ وَا لْإِثْمِ وَاتَعَاوَنُواْ عَلَى 

 تن و خوردن قربانیماه حرام را حالل مشماريد و نيز کش آورديد مقتضای ايمان اين است که شعائر خدا و چهار ای کسانی که ايمان)

های نشان دار آنان را حالل ندانيد، و متعرض کسانی که به اميد فضل و خوشنودی خدا، راه بيت  های بی نشان مردم و قربانی

که نگذاشتند به مسجد  توانيد شکار کنيد، و دشمنی و کينه کسانی  حرام در آمديد میاند نشويد، و هر گاه از اِ  الحرام را پيش گرفته

يد شما را وادار به تعدی نکند، يکديگر را در کار نيک و در تقوا ياری کنيد، و در گناه و دشمنی به يکديگر کمک مکنيد و رام درآيالح

 ، که خدا شديد العقاب است(از خدا پروا کنيد

 

 فرمايند : ( می95همچنين درباره کفاره شکار در حال احرام در همان سوره )آيه 

دْلٍ مِّنکُمْ هَدْياً لنَّعَمِ يَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ امَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّتَعَمِّداً فَجَ أَنتُمْ حُرُمٌ وَ لصَّيْدَ وَاينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ لَّذِايَا أَيُّهَا "

للَّهُ عَزِيزٌ ذُو ا للَّهُ مِنْهُ وَامَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ  للَّهُ عَمَّا سَلَف وَابَالَ أَمْرِهِ عَفَا  صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَ لِکَامُ مَسَاکِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَبَالِغَ ا

 "نْتِقَامٍا

)ای کسانی که ايمان آورديد شکار را نکشيد در حالی که شما در احراميد و کسی که از شما عمدا شکاری بکشد کفاره آن نظير 

کنند، در حالی که آن کفاره را هدی قرار داده  مان شکار است از چهارپايان اهلی، دو نفر از شما که صاحب عدالتند حکم به آن میه

اش طعام دادن به مسکينان و يا به جای اطعام هر مسکين يک روز روزه است تا بچشد   رساند. يا اينکه کفاره  را به کعبه می و آن

گيرد   باره چنين معصيتی کند پس خدا از او انتقام می، و اگر کسی دوا. خداوند گناهان گذشته را عفو کرده استفرمانی خود ر کيفر نا

 گير است(  و خداوند عزيز و انتقام

 

 فرمايند : ( می4در ديانت اسالم شکار توسط حيوانات شکاری به جز سگ حرام است. در همان سوره )آيه همچنين 
للَّهُ فَکُلُواْ مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَيْکُمْ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ ا لطَّيِّبَاتُ وَاأُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ  يَسْأَلُونَکَ مَاذَا"

 "لْحِسَابِسَرِيعُ ااتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  للَّهِ عَلَيْهِ وَاذْکُرُواْ اسْمَ ا وَ

ی بر ايشان حالل است ؟ بگو آنچه پاکيزه است برايتان حالل است، و نيز آنچه که از ميان حيوانات يپرسند چه چيزها  از تو می)

ها توانيد از نيم خورده آن  شرطی که تعليم يافته باشد میه تنها سگ، شکار کند ب ،ايد از قبيل سگ و باز و ببر شکاری که تعليم داده

شرطی که هنگام رها کردن سگ، جهت شکار نام خدا را برده باشيد، و از خدا بترسيد، و در شکار حيوانات زياده روی ه بخوريد، و ب

 (، که خدا در حسابگری سريع استمکنيد
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( 95و  94آيات همچنين شکار دريايی نيز از جمله مواردی است که در ديانت اسالم حالل شمرده شده است. در اين سوره مبارکه )

 فرمايند : می

لِکَ فَلَهُ عْتَدَى بَعْدَ ذَلْغَيْبِ فَمَنِ ااهُ بِللَّهُ مَن يَخَافُارِمَاحُکُمْ لِيَعْلَمَ  لصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيکُمْ وَاللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّکُمُ ايَا أَيُّهَا "

 "عَذَابٌ أَلِيمٌ

رس و تيررس طوری که شکار تا دسته آزمايد ب شما را با چيزی از شکار می خداوند هر آينه و مسلماً ،نی که ايمان آورديد)ای کسا

 ه بعد از حدود خداوند تجاوز کندترسد پس کسی که از اين ب  شود تا بداند که کيست که از او به غيب می  شما به شما نزديک می

 (برای اوست عذابی دردناک

 
 "لَّذِی إِلَيْهِ تُحْشَرُونَاللَّهَ اتَّقُواْ ٱ لْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاحُرِّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ  لِلسَّيَّارَةِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَّکُمْ وَ لْبَحْرِ وَصَيْدُ ا لَّ لَکُمْأُحِ"

گذرها متاعی باشد، و حرام شده است بر شما شکار )حالل شده است برای شما شکار دريايی و خوردن آن برای اينکه برای شما و ره

 د(شوي سوی او محشور میه خشکی مادامی که در احراميد، و بترسيد از خدايی که ب

 

 دیانت بابی

 فرمايند : وجود دارد. حضرت باب می نيز ماهی ار، آياتی درباره حالل بودن صيددر احکام ديانت بابی و در باب جواز شک

     ،زّکون حوت البحر او النهر لتقولون بسم اهلل المهيمن القيوم ثمّ کلّ ما کان عليه الفلس من السمک تأکلونهفی ما انتم حين ت"

مرهوب مستعان از فضل و جود ال يتناهی خود آنچه در بحر از حيتان پاکيزه و طيب آفريده بر شما حالل مُلَخَّص اين باب آنکه 

نهار بوده از رحمت او حالل و گوارا بوده بر مؤمنان و اين نبوده مگر از علو فضل و ا و اَفرموده و هم چنين آنچه در شطوط و روده

فرمود هر آينه شما را قوت گفتار نزد پروردگار نبوده و چون  میرحمت و الطاف او هرگاه ماهيان بحر و جميع انهار را بر شما حرام 

ين سبب امر فرموده هنگاميکه شما ماهيان بحر و انهار را صيد نموده و تزکيه فضل او النهايه و جود او واسع و ما ال نهايه بوده از ا

نماييد که او را پاک از هر خُبثی نموده مطهّر سازيد هر آنچه گوارا و بر آن فلس بوده بر شما حالل است و آنچه ساير اين بوده  میاو 

نچه سبب ضرر بر نفوس است اجتناب ورزيده از غير طيب و بر شما حرام و اجتناب نمودن سزاوار اين است از فضل او که شايد آ

نموديد و بر شما حالل بود حال هم همان بر شما گوارا و پسنديده است  میطاهر امنتاع جوييد، هر آنچه سابقاً از بحر و انهار صيد 

 (19، باب 9)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "...

 

 دیانت بهایی

شده است. حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس احکام قبل درباره شکار را تخفيف  آياتیدرباره شکار در ديانت بهايی نيز مستقيماً 

بخشيدند. برای مثال شکاری که با هر کدام از حيوانات شکاری انجام شود حالل است مگر آنکه وقتی به شکار رسيديد مرده باشد. 

 فرمايند : ( می60در کتاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهلل

 کَی ذلِفوا فِسرِن تُم اَيّاکُبير. اِالخَ ليمُالعَ وَهُلَ هُنَّتاً اِيِمَ هُونُدُجِلو تَم وَکُلَ نَکْسَمْما اَ لُّحِذاً يَاِ روا اللّهَذکُاُ يدِالصَّ لیَاِ حَوارِالجَ مُلتُسَارْ ذاَاِ"

 "فينَالعارِ نَم مِنتُن اَاِ هورِالظُّ عُطلَم مَکُرُأمُيَ کَذلِکَ مورِاالُ لِّی کُفِ نصافِاالِ وَ دلِالعَ راطِلی صِونوا عَکُ
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نام خدا را  نام خدا را ببريد. وقتی اين قبيل(، روند )مثل تازی و يوز و باز و از میکار  که برای صيد به را هر وقت فرستاديد حيواناتی)

آورند، مرده باشد. خداوند عليم  میدی که شود ولو اينکه آن صي میبرديد، آنچه را که اين حيوانات برای شما بگيرند و بياورند حالل 

شرط و جزا نيست و فقط ظرف زمان  ه نيست زيرا دارایبناص "اذا  "در اينجا  "اذا  "البتّه در نظر داشته باشيد که  و خبير است،

 و انصاف باشيد. اين رعايت عدل و انصاف را بکنيد و در جميع امور ناظر به عدل است. مبادا اسراف کنيد در امر شکار. در هر چيزی

)توضيح از : اشراق خاوری، عبدالحميد، تقريرات درباره کتاب اقدس،  (دکند شما را مطلع ظهور اگر شما از اشخاص عارف باشي میامر  طور

 (152صفحه 

 

 فرمايند : حيوانی دام پهن کند می حضرت بهاءاهلل در تصريح اين حکم و همچنين زمانی که شخص برای شکارِ

که به آن صيد  در آن داخل است چون تفنگ و تير و غيرهما از هر نوع آالت اقسام ديگر هم "اذا ارسلتم الجوارح الخ"تعالی قوله "

 (24رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "به آن مرده باشد حرام است ولکن اگر با دام صيد شود و تا وصول ،کنند می

 
 بوده با اين حکم مبارک تقليل و تخفيف ی را که برای شکار حيوانات در اديان گذشته متداولحضرت بهاءاللّه مراسم و مقرّرات

کمان، تفنگ و نظاير آن شامل اين حکم است،  ی از قبيل تير وياند که صيد با سالحها  . آن حضرت همچنين بيان فرمودهاند بخشيده

گر چه صيد  ... صيد شود و شکار را در دام مرده يابند خوردن آن حرام استفرمايند که اگر با دام  میولی در مورد شکار به وسيله دام 

در صيد جايز نيست. بيت العدل اعظم موارد اسراف در صيد  اند که اسراف  حيوانات در امر مبارک جايز است، جمال قدم انذار فرموده

  (84و  83اقدس، قسمت  )توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب .نمود را در آتيه معيّن خواهند
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 ضیافت
در کتب اديان قبل از دين بابی، شود.  میدر اين مبحث به مراسم های مذهبی اديان خواهيم پرداخت که به صورت ماهيانه برگزار 

خود را دارند و کتب مقدّس  نشده امّا پيروان همه اديان در اجتماعاتی دست به دعا بر میماه بيان  برگزاری جلسات مشخّصی برای هر

ز معروف است و داستان آن ني "شام آخر"وجود داشت که به  "عشاء ربّانی"خوانند. به طور مثال در دين مسيحی آيين  با يکديگر می

در اناجيل اربعه آمده است. داستانی از اين قرار که حضرت مسيح در روز قبل از شهادت خود که روز عيد فَصح يهوديان بود، مهمانی 

 کنند. میشاگردان خود را جمع کرده و اطعام نمودند. برخی مسيحيان اين آيين را هفتگی و يا ماهيانه يک بار اجرا  ترتيب دادند و

 

 جهت احبّای الهی ممدوح وه مقبول و محبوب و تمديد مائده ب در هر کور و دوری ضيافت"فرمايند :  حضرت عبدالبهاء در لوحی می

 (87، صفحه 1جلد )منتخبات مکاتيب عبدالبهاء،  "محمود

 

 در ديانت بابی و بهايی مستقيماً برگزاری جلساتی در هر ماه برای خواندن آيات الهی و الواح و نصوص مبارکه توصيه شده است.

است و نام اين به اين نام تسميه شده  ماهيانه است که در کتاب الهی اين جلسه "وهمهمانی با شک"به معنی  لغتدر  "ضيافت"

 .قرار گرفته است "ضيافت"اين جهت مبحث نيز به 

 

فرمايند :  نمايند و می ارتباطی را ذکر می "ضيافت"و جلسات  "عشاء ربّانی"حضرت عبدالبهاء ميان بيانات حضرت مسيح در جمع 

مان از اين همان مائده سمايی است که ذکرش در نبوات آمده است : در آن يوم، آنان بر مائده آسمانی جمع خواهند شد و نيز مرد"

 90(800)انوار هدايت، قسمت  "مد و در ملکوت او داخل خواهند شدشرق و غرب خواهند آ

 

 دیانت بابی

پردازيم. در ديانت بابی به تشکيل اين جلسات، هر  آن در ديانت بابی می اين جلسات، به آيات الهی درباره پيش از توضيح درباره

 فرمايند : بار، توسط نوزده نفر از مؤمنين سفارش شده بود. حضرت اعلی مینوزده روز يک مرتبه، يعنی در هر ماه بيانی يک 
)حضرت باب،  "لواحِدِ لِتبلِغونفَلتُضيفُنَّ فِی تِسعَة عَشَرَ يَوماً تِسعَة عَشَرَ نَفساً وَ لَو اَنتُم ماء الواحد لِتؤتون وَ اِن ال تَستَطيعن اِلی عَدَدِ ا"

 (17، باب 9بيان عربی، واحد 
 

 فرمايند : چنين میو هم
خداوند عالم دوست داشته در بيان که در نهايت حب و رأفت با هم سلوک نموده و سنن الهی را ميانه خود  مُلَخَّص اين باب آنکه"

باشند و هر گاه اگر  میاجرا داشته جاری نموده هر ماه نوزده نفر از مؤمنين را ضيافت نموده اطعام آنها قرار داده به آنچه توانا 
                                                           

 مع آوری کرده است و در آثار بهايی موجود است.آن را تنظيم و ج Helen Hornbyترجمه کتاب انوار هدايت که  . 90
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مستطيع نبوده و قدرت نداشته ماء واحد نوشانند و هرگاه بر اين هم توانا نبوده نظر به المکانی خود و به المحل ضيافت اگر مستطيع 

و بوده به نوزده نفر آنچه توانا بوده از نعم و آالء الهی رسانده و يا آنکه ماء واحد يا آنچه توانا بوده تا به اين سنت مرضيه انجذاب 

ود را آشکار نموده به سنت های پسنديده الهی عمل نموده باشند، اين است صالح امور شما در ظاهر و باطن ايام زندگانی اجتذاب خ

 (17، باب 9، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "خود ...

 

 دیانت بهایی

بود را تأييد نمودند. امّا در ديانت در ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل هر آنچه درباره تشکيل ضيافت نوزده روزه در کتاب بيان آمده 

 بهايی تشکيل ضيافت لزوماً مشروط به وجود نوزده نفر نيست و محدوديّت سنّی نيز برای شرکت در اين جلسات وجود ندارد.

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در اين باره می

لذا نهايت اهميّت را  ،شويش و تحريص فرمودت اين مهمانی روزی از نوزده روز حضرت باب تأسيس بنمود و جمال مبارک امر و"

 (139، صفحه 3)مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد  "اهميّت بدهيد تا آنکه مقرّر و دائمی گردد دارد البتّه کمال دقّت در آن بنمائيد و

 

 فرمايند : ( می57حضرت بهاءاهلل درباره اين حکم در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 "ضينرَاالَ وَ مواتِالسَّ سبابِاَو بِلَوَ لوبَالقُ ينَبَ فَلِّؤَن يُاَ رادَاَ اللّهَ نَّاِ المآءِو بِلَوَ ةًدَواحِ ةًرَّمَ هرٍشَ لِّی کُفِ ةُيافَالضِّ مُيکُلَعَ مَقِد رُقَ"

دور هم جمع ماه بيانی يک مرتبه  در هر، شما ضيافت در هر ماه بيانی يک مرتبه، يعنی ضيافات نوزده روزه شده است بر نوشته)

خداوند دوست دارد که الفت دهد و ( يعنی مقصود تلذّذ جسمانی نيست)به آب باشد،  شويد، ضيافتی بگيريد و از هم پذيرائی کنيد، ولو

 (های زمين و آسمان باشد اسباب ايجاد محبّت کند بين قلوب، ولو به

 

 اند. در ابتدا حضرت  به تدريج تبيين و تشريح فرمودهتشکيالتی اين حکم را  حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیّ امراللّه اهميت

امراللّه، عالوه بر تشريح جنبه های روحانی و  عبدالبهاء اهميت جنبه روحانی و معنوی ضيافت را بيان فرمودند. سپس حضرت ولیّ

اخبار و  مور جامعه و ابالغآورده و لزوم مشاوره در ا آن را تحت نظامی خاص در ،اضافه فرموده اجتماعی، قسمت اداری ضيافت را

، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس .اند های مؤسّسات امريّه را در جلسات ضيافات تأکيد فرموده بشارات و پيام

82) 

 

هاءاهلل، حضرت ب) "واجب نيست"فرمايند  حضرت بهاءاهلل در جواب اين سؤال که آيا شرکت در جلسات ضيافت واجب است يا خير می

 در اين جلسات بسيار اهميّت دارد.امّا شرکت (، 48رساله سؤال و جواب، قسمت 

 فرمايند : حضرت ولی امراهلل در اين باره می

خود  نيست ولی بسيار اهميت دارد. هر يک از ياران بايد حضور در اين جلسات را از وظايف شرکت در ضيافات نوزده روزه واجب"

 (82)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس، قسمت  "ا موهبتی به شمار آرددانسته و شرکت در آن ر
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 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در لوحی درباره اهميّت و ارزش تشکيل ضيافت می

 گردد و سبب ترقّی نفوس ملکوت الهی شود و صحبت از تعاليم الهیه تشکيل گردد و توجّه ب نهايت محبّته هر انجمنی که ب"

زيرا سبب  ،ضيافت مجری گردد اميدوارم که در هر نوزده روز يکروز اين ،مائده مائده آسمانی الهيست و آن آن انجمن انجمنِ ،شود

و جدالست و ملل موجوده در چه  چه درجه در نزاعه نمائيد که جهان ب مالحظه می ،سبب مهربانيست ،سبب اتّحاد است ،الفت است

ملکوت اللّه بر جميع آفاق  م وحدت عالم انسانی بلند شود و خيمه يک رنگلَموفّق گردند که عَ الهی بلکه احبّای ،مشکالت عظيمه

، جلد عبدالبهاء )منتخبات مکاتيب "هم آميزنده بر خيزد و با يکديگر چون عاشق و معشوق ب سايه افکند و سوء تفاهم از بين جميع دول

 (87، صفحه 1

 

 فرمايند : زده روزه میهمچنين درباره شرکت در ضيافت نو

و  ذکر الهی مشغول شوند و تالوت آياته يعنی ب ،خيريّه است مقصود از اين ضيافت الفت و محبّت و تبتّل و تذکّر و ترويج مساعی"

 هرياران در  ،اگر چنانچه بايد و شايد اين ضيافت مجری گردد ضيافت نوزده روزه بسيار سبب فرح و سرور قلوبست...  مناجات نمايند

 (89و  88، صفحه 1، جلد عبدالبهاء )منتخبات مکاتيب "نوزده روزی روح جديدی يابند و قوّتی روحانی جويند

 

 فرمايند : حضرت ولی عزيز امراهلل در کتاب قرن بديع درباره جلسات ضيافت نوزده روزه می

مؤسّسه ضيافات نوزده روزه است که  ،نموده انديگر از مشروعات مهمّه خطيره که در تقويت  و تشييد مبانی نظم الهی کمک فراو"

برنامه آن  نهايت اتقان و انتظام دائر و برقرار است و دره اکثر جوامع بهائی در شرق و غرب ب از ارکان قويّه نظم اداری محسوب و در

)شوقی ربّانی، قرن  "باشد اجتماعی کامالً مندرج و مندمج می شؤون مشخصّه حيات جامعه يعنی جنبه های ثالثه روحانی و اداری و

 (]689زين پس، شوقی ربّانی، قرن بديع، صفحه [، 689، صفحه ]بديع 149[بديع، ترجمه نصرت اهلل مودّت 

 
 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره حاالت انسان هنگام ورود به جلسه ضيافت می

است . امّا، قبل از حضور در جلسه، قبل از داخل شدن در شما بايد در حفظ ضيافت مداومت نماييد. اين امری بسيار مهم و ممدوح "

آن آن، خود را از همه آنچه در دل داريد آزاد نماييد. افکار و اذهان خود را از ماسوی اهلل فار سازيد و به قلوب خود توجّه کنيد تا کلّ 

لی محاط کنند تا شما با نهايت محبت، به را مجلس محبت سازند، سبب نورانيت شمرند و محفل جذب قلوب نمايند و انوار مالء اع

گرد يکديگر مجتمع و خشنود نمايد و هر يک بايد کليه حضار را بهتر و باالتر از خود شمرد و خود را کمتر و کوچکتر از ديگران داند. 

 (796انوار هدايت، قسمت ) "مقام آنان را باالتر و مقام خود را پايين تر در نظر گيرد

 

ر بيان شد، جلسات ضيافت محلّی برای مشورت و اخذ رأی برای برخی امورات جامعه بهايی نيز هست. امّا تنها همانطور که پيشت

توانند در آن جلسه در رأی گيری شرکت کنند و ميهمانان حق رأی ندارند. بيت العدل اعظم  اعضای جامعه محلی هستند که می

 فرمايند : درباره اين موضوع می
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رساند که بهاييان از هر نقطه ای از جهان،  میمالقات کنندگان و ميهمانان در ضيافات نوزده روزه، به اطّالع  امّا راجع به شرکت"

توانند در مشاورات شرکت نمايند، امّا فقط اعضاء جامعه محلّی مجازند درباره  میالبتّه بايستی به گرمی مورد استقبال قرار گيرند و 

 (801)انوار هدايت، قسمت  "...ه محفل روحانی محلّی ابدای رأی کنند توصيه ها و پيشنهاد های تقديمی ب

 
توانند در ضيافات نوزده روزه شرکت نمايند، قانونی جديد نيست. در واقع، حضرت ولی محبوب  قانون دال بر اينکه فقط اهل بهاء می

در ضيافتی حاضر گردد، نبايد از او خواسته شود که  فرمودند. امّا هنگاميکه فردی غير بهايی امراهلل اغلب آن را تأکيد و تکرار می

جلسه را ترک کند، بلکه محفل روحانی محلی بايد قسمت مشورتی جلسه را حذف کرده، به فرد غير بهايی خوشامد گويد، البتّه اگر 

ز جلسه خارج گردد، توان از او خواهش نمود که در مدت اجرای مشاورات ا میچنين فردی برای اجبای الهی شناخته شده باشد، 

مشروط بر آنکه اين اقدام سبب جريحه دار شدن احساسات او نشود. به طور کلی در موارد ممکنه بسيار بهتر و پسنديده تر است که 

 (802)انوار هدايت، قسمت " از بروز چنين وضعيّتی پيشگيری به عمل آيد ...

 
خاصی مانند حظيرة القدس استفاده شود اما مانعی برای تشکيل آن در  برای تشکيل ضيافات نوزده روزه بهتر است که از مکان های

گردد صاحب منزل بايد شخصاً پذيرايی کند. حضرت عبدالبهاء  میمنازل احباء وجود ندارد. هنگامی که ضيافت در منازل احباء برگزار 

 فرمايند : می

د در صدد راحتی و آسايش همه باشد و با نهايت تواضع و فروتنی ... صاحب منزل بايد شخصاً از احبای عزيز پذيرايی نمايد. او باي"

 (808)انوار هدايت قسمت  "...به هر کسی محبّت و مهربانی کند 

 
زمان مرجح  برای تشکيل ضيافت نوزده روزه نخستين روز ماه بيانی است. اگر اين کار به داليلی قابل قبول مثل همزمانی با روزی 

تواند  میتوان آن را به تأخير انداخت اما زمان تشکيل ن میسات عمومی منظور شده است ممکن نباشد، معين که جهت برگزاری جل

احباء مجاز هستند که آخرين ترين زمان ممکن در نظر گرفته شود. خارج از محدوده ماه مورد نظر تعيين گردد و الزم است در نزديک

در  يا روزه صومن به شرط اجتناب از اکل و شرب در ايّام صيام )توضيح و همچنيرا در يکی از روزهای ايّام هاء  جلسه ضيافت

به فرموده بيت العدل اعظم اين احبّای الهی هستند که بايد برنامه خود را با  .برگزار نمايند آمده است( "روزه"به  قسمت مربوطه

ا اگر فردی در همان ساعت تشکيل ضيافت قراری جلسه ضيافت تنظيم نمايند نه آنکه ضيافت را با برنامه خود تنظيم نمايند ؛ امّ

، 816، 814، 812)انوار هدايت قسمت های  تبليغی داشته باشد، به عهده خود اوست که تشخيص دهد کداميک مهمتر و ضروری تر است.

824) 

 
ين استفاده از آثار حضرت توان از آثار حضرت بهاءاهلل و حضرت اعلی استفاده نمود. همچن میدر قسمت روحانی ضيافت به طور قطع 

عبدالبهاء در قسمت روحانی ضيافت مجاز است. امّا به فرموده حضرت ولی امراهلل استفاده از آثار خود آن حضرت در قسمت روحانی 

مجاز نيست. يعنی در قسمت روحانی ضيافت فقط از آثار حضرت اعلی و حضرت بهاءاهلل و تا حدّی کمتر از آثار حضرت عبدالبهاء 

توان استفاده نمود ؛ همچنين استفاده از ساير کتب مقدسه در قسمت روحانی نيز مجاز است امّا چون ضيافت موقعيّتی مخصوص  می
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آيند تا حيات روحانی خود را ترميم و تعميق نمايند، به طور کلی برای آنان حکمت آميز چنان  میاست که اهل بهاء در آن گرد هم 

از آثار و نصوص مقدّسه بهايی استفاده کنند. همچنين استفاده از موسيقی نيز در تمامی قسمت است که در بخش روحانی ضيافت، 

 (822، 821، 819)انوار هدايت، قسمت های  های ضيافت مجاز است.

 
 فرمايند :  میمعهد اعلی درباره خريد و فروش اجناس در ضيافت نوزده روزه 

ه تشکيل جلسه ضيافت، هرگز از مقصد اصلی و هدف اساسيش نبايستی ادنی انحرافی . با توجه به اينک.. محفل )محفل روحانی( ..."

حاصل کند و جهت شرکت احبّاء در خريد کاالها و اجناس ارائه شده برای فروش، هيچگونه فشاری نبايستی اعمال گردد، راجع به 

دت در آيد. اگر فروش در طول جلسه ضيافت آن تصميم مقتضی اتخاذ نمايد. و نيز شايسته نيست که چنين اقدامی به صورت عا

  (827)انوار هدايت قسمت  "انجام نشود و در زمانی مجزا، قبل يا بعد از قسمتهای اصلی برنامه صورت گيرد بهتر و پسنديده تر است
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 طالق
لغو "و يا  "وهرجدا شدن زن و ش"است و اين واژه به طور معمول به عنوان  "رها شدن"و  "جدا شدن"طالق در لغت به معنی 

رود و ميان زوجين   میاز بين  زناشويی افتد که استحکام رابطه طالق معموالً وقتی اتفاق می شود. میاستفاده  "کردن عقد ازدواج

. در جميع کتب الهی اين عمل به عنوان يکی از منفورترين اعمال نزد حق نام برده شده است به داردناسازگاری و تنش وجود 

طوری که مسئله طالق تا حدّ حرام بودن در برخی اديان پيش رفت. احکام طالق به اقتضای زمان پيامبران دارای تغييراتی بوده 

 است که در ادامه اين مبحث به آن پرداخته خواهد شد.

 

 انت یهودیدی

طالق در ديانت يهود امری مجاز شمرده شده بود و در عين حال مردم به دوری از اين عمل سفارش شده بودند. در قاموس کتاب 

. همچنين درباره منفور بودن اين عمل نزد حق در کتاب "طالق در شريعت موسوی معمول و مجاز است"مقدّس نيز آمده است که 

)کتاب "خود بپوشاند  لباس  را به  ظلم  کسی  و نيز از اينکه  دارم  نفرت  از طالق  گويد که می  اسرائيل  خدای  هيهو... " مقدّس آمده است :

 (16، آيه 2مقدّس، عهد عتيق، مَالکی، فصل 

 

نظر او پسند نيايد از  خود درآورد، اگر در  نکاح  ، به گرفته  زنی  کسی  چون"آمده است :  امّا درباره جواز و احکام طالق در کتاب مقدّس

 ، شده  او روانه  و از خانه. رها کند  اش  و او را از خانه دهد،  دستشه ، ب نوشته  ای نامهقطال  در او بيابد، آنگاه  شايستهنا  چيزی  که  اين

رها کند، يا   اش  هد و او را از خانهبد  دستش  ، به نوشته  ای  دارد و طالقنامه  و اگر شوهر ديگر نيز او را مکروه. شود  ديگری  برود و زن

خود درآورد. بعد از   نکاح  او را به  تواند دوباره بود، نمی  او را رها کرده  که  شوهر اولد، بمير ، گرفت  زنی  او را به  ديگر که  اگر شوهری

  دهد، گناه می  ملکيت  ، تو را به ، خدايت يهُوَه  هک  بر زمينی  . پس است  نظر خداوند مکروه  به  اين  ، زيرا که است  شده  ناپاک  که  آن

 (4تا  1، آيات 24)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر تثنيه، فصل  "مياور

 

 دیانت مسیحی

ديانت مسيحی طالق تا حدّی ناپسند شمرده شده بود که در اين ديانت مقدّس امری حرام شمرده شده بود و تنها به علّت در احکام 

شد. حضرت مسيح فرموده اند که در زمان دين تورات هم طالق حرام بود امّا به جهت سنگدلی مردم، اين  جاری می نا حکم طالقزِ

 عمل مجاز شمرده شده بود.
را امتحان کنند و گفتند، آيا جايز است مرد، زن خود را به هر علّتی طالق  )مسيح( پس فريسيان آمدند تا او"آمده است :  چنانچه

و گفت، از اين جهت مرد، پدر و  ايد که خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد،  در جواب ايشان گفت، مگر نخوانده ح()مسي او ؟ دهد

دو نيستند، بلکه يک تن هستند. پس  ،بنابراين بعد از آن ؟ يک تن خواهند شد ،مادر خود را رها کرده، به زن خويش بپيوندد و هر دو

ايشان  ؟ به وی گفتند، پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طالقنامه دهند و جدا کنندد. دا نسازانسان ج ،نچه را خدا پيوستآ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
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گويم هر  و به شما مید ق دهيد. ليکن از ابتدا چنين نبوخود را طال سبب سنگدلیِ شما، شما را اجازت داد که زنان  را گفت، موسی به

شاگردانش . ای را نکاح کند، زنا کند ديگری را نکاح کند، زانی است و هر که زن مطلقّهزنا طالق دهد و  علّتِ غيرِه که زن خود را ب

پذيرند، مگر به  میاين کالم را ن ،خلق ايشان را گفت، تمامیِ. بدو گفتند، اگر حکم شوهر با زن چنين باشد، نکاح نکردن بهتر است

 (10تا  3، آيات 19صل )کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی، ف "کسانی که عطا شده است

 

هر که زن خود را طالق دهد و ديگری را نکاح کند زانی بُوَد و هر که زن مطلّقه مردی را به نکاح خويش "آمده است :  همچنين

 (18، آيه 16)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل لوقا، فصل  "درآورد، زنا کرده باشد

 

نا بر او اطالق هر کس از همسر خود طالق بگيرد و با ديگری ازدواج کند حکم زِدر انجيل به اين مسئله بسيار اشاره شده است که 

هر که زن خود را طالق دهد و ديگری را نکاح "آمده است :  شود. چنانچه در انجيل نا نيز از اعمال حرام شمرده میخواهد شد و زِ

)کتاب مقدّس، عهد جديد،  "ديگری گردد، مرتکب زنا شود و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوحه، زنا کرده باشد کند، بر حقّ وی

 (11، آيه 10انجيل مرقس، فصل 

 

و اگر جدا شود، مجرّد بماند يا . اوند که زن از شوهر خود جدا نشودبلکه خد ،کنم و نه من مّا منکوحان را حکم میا"و نيز آمده است : 

 (11و  10، آيات 7)کتاب مقدّس، عهد جديد، رساله اول قرنتيان، فصل  "و مرد نيز زن خود را جدا نسازد، با شوهر خود صلح کند

 

 دیانت اسالم

سنن ابو "در ديانت اسالم نيز از طالق به عنوان يک عمل قبيح نام برده شده است. به طوری که ابو داوود در کتاب خود به نام 

. امّا در "افتد از واقعه طالق عرش الهی به لرزه می"که  حديثی آوردهکه يکی از معتبرترين کتب حديث بين مسلمانان است،  "داوود

 دين اسالم حرمت طالق برداشته شده است.
نساء، آيه  قرآن نيز در هر حال مردم را به صلح و آشتی و دوری از طالق سفارش نموده است. برای مثال در آن کتاب )سورهکتاب 

 فرمايند : ( می35

 "للَّهَ کَانَ عَلِيماً خَبِيراًيُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ا حَکَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن بْعَثُواْ حَکَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَامَا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ وَ"
ای آن دو به اصالح باشد خدای و اگر ترسيديد کار به جدايی بکشد، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بفرستيد، که اگر بن)

 (آورد، که خدا همواره دانايی با خبر است تعالی بينشان را توافق پديد می

 

بر کند و بعد حکم ماه ص چهاردر ديانت اسالم حکم چنان بود که اگر کسی سوگند ياد کند که تا ابد از زن خود دوری کند بايد 

 فرمايند : ی( م226بقره، آيه  طالق اجرا شود، چنانچه )سوره

 "للَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُواْ فَإِنَّ الِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَ"

 (خورند که تا ابد از زنان خود دوری کنند، تنها چهار ماه مهلت دارند، اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحيم است آنانکه سوگند می)
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شد و حتی مرد  نسختواند دوباره با او ازدواج کند  ن در احکام دين اسالم، حکم تورات مبنی بر اينکه مرد بعد از طالق زن نمیهمچني

 فرمايند : ( می229بقره، آيه  توانست بعد از دوبار ازدواج کردن با يک زن، او را طالق دهد. در قرآن )سوره می

للَّهِ فَإِنْ خَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الَا يَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِا"

 "لظَّالِمُونَئِکَ هُمُ اللَّهِ فَأُوْلَعَدَّ حُدُودَ امَن يَتَ للَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَتِلْکَ حُدُودُ الَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ للَّهِ فَحُدُودَ اخِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا 

طالق دو بار است و پس از دو بار يا نگهداری به شايستگی و يا رها کردن با احسان و شما را نرسد که چيزی از آنچه به زنان )

دارند، که در اين صورت در آنچه زن به عوض خويش دهد گناهی بر آنان  که حدود خدا را بپا نمیايد بگيريد، مگر آنکه بدانيد  داده

 (نيست، اين حدود خدا است، از آن تجاوز نکنيد و کسانی که از حدود خدا تجاوز کنند، ستمکارانند

 

کرد، ديگر آن زن بر آن مرد حالل  "القهسه ط"همسر خود را طالق داد يعنی او را در اصطالح اسالم  برای بار سومامّا اگر مردی 

شود. در ادامه اين سوره  میتواند با او ازدواج کند مگر در شرايطی خاص که دوباره ازدواج بر آن ها حالل  مینخواهد بود و ديگر ن

 فرمايند : ( می230)آيه 

تِلْکَ حُدُودُ  للَّهِ وَن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِتَنکِحَ زَوْجاً غَيْرَ حَتَّىفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ "

 "للَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَا

داد و شوهر قبلی و زن و اگر بار ديگر زن را طالق داد، ديگر بر او حالل نيست تا با شوهری غير او نکاح کند اگر طالقش )

تشخيص دادند که حدود خدا را بپا ميدارند، باکی بر آنان نيست که به يکديگر باز گردند، اين حدود خداست که برای گروهی که دانا 

 (کند هستند بيان می

 

قسم از اقسام طالق بايد تعيين بشود کدام  در اسالم رسم است وقتی بنا هست زن و مردی از هم جدا بشوند و حکم انجام بگيرد،

قرآن  و از اين قبيل. در "طالق مبارات"، "طالق خلعی"، "طالق رجعی"مختلفه دارد، نظير  است. چون طالق در عرف اسالم انواع

 وقت تواند به زنش رجوع کند. ولی يک میتواند اجرا بشود و مرد بعد از دو طالق  می طالق دو مرتبه، "ق مرّتانالالطّ" فرمايند: می

شود،  میاينکه بينشان کدورتی حاصل  دهد و يا میآيد. به اين معنی که مرد زنش را سه مرتبه طالق  میپيش  "سه طالقه" هست

شود، يعنی  میاين شرايط به عقيده علمای سنّی و شيعه اين زن به شوهرش حرام  گويد، تو سه طالقه هستی. در میمرد به زن 

يعنی شخصی اجنبی را وادار  "محلّل"نام  جوع کند، مگر اينکه يک نفر را معيّن کنند بهتواند مثل طالق رجعی باز گردد و ر مین

به آن زن  تواند میبياورد، بعد آن زن را طالق بدهد بعد از انجام مراسم طالق، شوهر اوّلی  کنند که آن زن را به عقد دائمی خود در

فان طلّقها فال تحلّ له من بعد حتّی "فرمايند:  میکه  حکم قرآن است طور اجماله رجوع کند و با آن زن از نو ازدواج کند. اين ب

ديگر آن زن به شوهر حرام است، مگر آنکه کس ديگری  يعنی اگر مردی برای مرتبه سوّم زن خود را طالق داد،، "تنکح زوجاً غيره

 (167رباره کتاب اقدس، صفحه د اشراق خاوری، عبدالحميد، تقريرات) را حالل سازد. که محلّل نام دارد، اين رجوع
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 فرمايند : ( می237بقره، آيه  در ادامه اين حکم در قرآن )سوره

 أَن لنِّکَاحِ وَعُقْدَةُ ا ا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَ وَ"

 "للَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ إِنَّ ا وَ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

يد ايد بايد بده  ايد، نصف آنچه مقرر داشته  و اگر پيش از آنکه به زنان دست بزنيد طالقشان داديد و مهری برای آنها مقرر داشته)

مگر آنکه گذشت کنند يا آنکه گره زناشوئی به دست او است گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهيزکاری نزديکتر است، 

 (کنيد بينا است بزرگواری را ميان خودتان فراموش نکنيد که خدا به آنچه می

 

 فرمايند : ( می20نساء، آيه  همچنين )سوره

 "إِثْماً مُّبِيناً مَّکَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَ سْتِبْدَالَ زَوْجٍإِنْ أَرَدتُّمُ ا وَ"

و اگر خواستيد همسرى ديگر به جاى همسرِ پيشين خود ستانيد و به يکى از آنان مال فراوانى داده باشيد، چيزى از آن را پس )

 (خواهيد آن مال را به بهتان و گناهِ آشکار بگيريد؟  د. آيا مىمگيري

 

مسئله شايان توجّه در کتاب قرآن اين است که سوره ای به نام طالق در آن وجود دارد که خداوند بسياری از احکام طالق را در آن 

 ر است :به مردم امر فرموده است. احکام طالق در برخی از آيات اين سوره از قرآن به شرح زي

لَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ  للَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَاتَّقُواْ حْصُواْ الْعِدَّةَ وَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَيَا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ا"

 "لِکَ أَمْراًللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلَّ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَامَن يَتَعَدَّ حُدُودَ  للَّهِ وَاحُدُودُ  تِلْکَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَ

ه را عدّ آن ( و حسابباشندزمانی که از عادت ماهانه پاک شده ه طالق دهيد )دهيد در زمان عدّ میوقتی زنان را طالق پيامبر، ای )

. وند مگر اينکه گناهی علنی مرتکب شوندربيرون ن و هايشان بيرون مکنيد  داريد و از خدا، پروردگارتان بترسيد، آنان را از خانهنگه 

ای پديد آورد  ادثهاين حنی شايد خدا بعد از دا می، نا تجاوز کند به نفس خود ستم کردهو کسی که از حدود خد. حدود خدا اين است

 (]ددشوهر به همسرش برگر[

 
عادت زنانی که (. 2فرمايند که برای طالق بايد دو نفر مرد عادل شاهد طالق باشند )آيه  در ادامه احکام طالق در اين سوره می

هنوز که  دخترهايیهمچنين  سه ماه استآن ها ه عدّ بينند يا نه میاگر شک وجود داشته باشد که خون  رسد، میماهيانه آن ها فرا ن

فرمايند  می(. همچنين 4نان آبستن نيز مدّتشان اين است که ابتدا وضع حمل کنند و سپس طالق جاری شود )آيه ه اند. زنديد حيض

شان را بدهيد تا   اگر دارای حملند نفقه ،نشينيد سکنی دهيد می زنان طالقی خود را در همان منزلی که بر حسب توانايی خودکه 

آن کودک را  یديگر در باره اجرت سخت گيری کرديد زن اگر ود اجرتشان را بدهيد حال اگر بچه شما را شير دادن وضع حمل کنند،

 (.6)آيه  شير دهد
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 دیانت بابی

طالق در اين آيين نيز امری ناپسند  .احکام مخصوصی نازل شده است "افتراق"بيان  در ديانت بابی نيز درباره طالق و يا در اصطالح

تا زوج يا زوجه در نهايت  ."سزاوار نيست که ظاهر شود"و  است "شئون دون شجره محبّت"شمرده شده است و به فرموده مبارک 

گردد. پس از آن، يکی از مواردی که مؤمنين در حين طالق موظّف به اجرای آن شده  میکدورت و اضطرار نيافتد طالق بر او حالل ن

شوهر بايد به مدّت يک سال بيانی صبر کنند و جدا از  ، به اين صورت که بعد از تصميم انجام طالق، زن واست "تربّص"اند 

يکديگر زندگی نمايند، اگر محبّت ميان آنان به وجود آمد به زندگی ادامه دهند و الّا بعد از يک سال بيانی طالق جاری شود. در عين 

يز نيست. در احکام ديانت بابی، انجام حال رجوع طرفين هنگام تربّص، پس از گذشت هر ماه بيانی ميسّر است و در ميان ماه بيانی جا

 طالق بدون اجرای تربّص جايز نيست. همچنين حق طالق در ديانت بابی برای مرد و زن هر دو است. 

 

 فرمايند : حضرت اعلی درباره طالق می

سزاوار نيست که ظاهر نفس به کلمه هلل وصل فرمود، شئون دون شجره محبّت  مُلَخَّص اين باب آنکه بعد از آنکه خداوند بين دو"

گردد و بعد از اضطرار و اظهار آن  مینگردد بر او حالل ن 91رّضطَتا نفس مُ ،زيرا که افتراق شئون شجره محبّت نبوده و نيست ،شود

ع شده و الّا آن وقت فَبه آن، حقّ است بر آنکه يک حول که نوزده شهر بيان باشد صبر نمايد، اگر شئون محبّت ظاهر گشت که مرتَ

جايز است به کلمه ای که داللت بر آن کند و بعد از آن تا عدد واحد حالل است بر آن رجع و از حين افتراق تا حين رجع حقّ است 

است بر آن اقتران و همين  92لّبر آن صبر نوزده روز تا آنکه خالص گردد از شئونات ابواب نار و بعد از آنکه عدد نوزده ختم شده حِ

گردد و در جنّت حکم  ده اذن است از برای آن و اگر رسيد ديگر جائز نيست زيرا که داخل حکم اِثنِينِيَّت میيقسم تا عدد واحد نرس

 ...نبوده و نيست زيرا که کلّ از نفس واحد خلق شده و همينقدر که رتبه واحد کامل شد بايد بَدء واحد ديگر شود نه اِثنين  93اِثنِينِيَّت

ی خواهد تعقّل نمايد و ثمره اين باب آنکه ناظر شوی به مبدء حکم که اگر در يوم ظهور مبدءِ حکم اين است سرّ حکمتِ آن اگر کس

از احکام قرآن الی ما ال نهايه نفوس به  می بينی که در ظلّ هر حک میباشی، به همين حکم او از او محتجب نگردی مثل آنکه امروز 

گردند اگر راجع نگردند به قول او، و الّا آنچه امکان فيض دارد اخذ  میالشيئ برکت او حاکمند ولی يوم ظهور، کلّ در نزد قول او 

است بر کسی که به مبدء راجع خواهند نمود و چقدر امر صعب است نزد کسی که از مبدء محتجب گردد و چقدر سهل 

 (12، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی، واحد "...گردد
 

فرمايند تا نوزده بار برگشت بدون  که در اسالم رايج بوده را نسخ نمودند و می "یطالق رجع"و  "سه طالقه"حضرت اعلی حکم 

 فرمايند : چنانچه می ،محلّل جايز است

واحد ، بيان عربی)حضرت باب،  "ناِذنا اِذا اَرادَ اَن يَرجِعا تِسعَة عَشَرَ مَرَة بَعدَ اَن يَصبِرَ شَهراً لَعَلَّکُم فِی ظِلِّ اَبوابِ دونِ الحَقِ ال تدخلُو ..."

 (12، باب 6

 

                                                           
 و بيچاره ضرر ديده.  91

 حالل شدن.  92

 جدايی.  93
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 دیانت بهایی

در ديانت بهايی حکم طالق از احکام حضرت اعلی تماماً تأييد شده است. از جمله امر تربّص، که قبل از وقوع طالق بايد جاری 

بودن است. گردد. بسياری از احکام ديانت اسالم درباره طالق در احکام بهايی نسخ شده اند که از جمله آن موارد سه طالقه 

الزم داند  فرمايند که حقوق طرفين در تقاضای طالق مساوی است و هر طرف که طالق را قطعيّاً حضرت ولیّ امراللّه میهمچنين 

طالق در امر بهايی نيز بسيار مذموم و ناپسند است . (175، صفحه مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس تواند تقاضا نمايد می

مبغوض خُذُوْا مَا اَحَبَّهُ اللّهُ وَ اَمَرَکُمْ بِهِ  الزال وصل و اتّصال لَدَی اللّه محبوب و فصل و انفصال"فرمايند  حضرت بهاءاهلل میچنانچه 

 .(185، صفحه 4امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) " يَرَی وَ هُوَ الْآمِرُ الْحَکِيْمُ اِنَّهُ يَعْلَمُ وَ

 

 فرمايند : ( مردم را به دوری از طالق امر نموده اند و می70اب مستطاب اقدس )بند در کت حضرت بهاءاهلل

ی قبما يَ وَ مکانِی االِفِ نفنی مَيَمری سَعَلَ يحانِالرَّ وَ وحِالرَّوم بِروا يا قَاشِع القَالطَّ وَ لَصالفَ ضُابغِ وَ فاقَالوِ وَ صلَالوَ بُّحِاُ اللّهَ نَّاِ"

عوا بِتَّال تَوَ علی م االَلَالقَ هِم بِکُنصحُعوا ما يَمِتَاسْ مَّم ثُکُينَبَ حوا ذاتَصلَبادی اِيا عِ هيداً.قول شَلی ما اَاللّه عَ کانَ وَ يّبُالطَّ لُمَالعَ وَهُ

 "قيّاًبّاراً شَجَ

معاشرت کنيد ای  ا.دارد جدائی و طالق و از هم گسيختگی ر میدارد وصل و وفاق و دوستی و آشتی را و دشمن  میخداوند دوست )

جان خودم، ه نزنيد، زنتان را طالق ندهيد و کدورت ايجاد نکنيد. قسم ب مردم، با کمال خوبی و خوشی با يکديگر، بين خودتان را بهم

گويم شاهد  میزند. خداوند بر آنچه  می از کسی سر ماند عمل خوبی است که میروند و آنچه باقی  میاهل دنيا از بين  عنقريب تمام

ديديد زن و شوهری بينشان بهم خورده است، بين آنها را اصالح کنيد. بشنويد نصيحت هائی را که  است. ای بندگان من، هر وقت

 (و پيروی نکنيد اشخاص ستمکار بدبخت را کند میمظهر امر الهی به شما 

 

 فرمايند : ( می68درباره احکام طالق، حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس )بند 

ت ما فاحَ ت وَلَمَن کَاِ ة وَالمحبَّ ةَحَما رائِهُينَسطع بَتَ لَّعَلَ ةًلَامِک ةًنَر سِن يصبِاَ هُلَ قها وَن يطلَّاَ هُلَ يسَلَ رهٌو کُاَ ةٌدورَما کُهُينَبَ ثَدَن حَاِ وَ"

رين الشّاکِ نَکونوا مِتَلِ هِندِن عِضالً مِالث فَثَ لقاتِطَ عدَم بَلتُمَا عَمّعَ م اللّهُها کُد نُ. قَ کيماًحَ یءٍشَ لِّلی کُعَ کانَ هُنَّاِ لّاقِالطَ یأس فِال بَفَ

ذا اِ م تستحصن وَلَ ما ضاءِالرِّ وَ ةِالمودَّبِ هرٍلّ شَکُ ضاءِنقِاِ عدَبَ جوعِی الرُّختيار فِاالِ هُق لَلَّذی طَالَّ سطوراً. وَمَ مرِاالَ مِلَن قَمِ کانَ وحِی لَفِ

جالل االِالجالل بِ وحِی لَمال فِالجَ عِطلَن مَمر مِاالَ کانَ کَذلِکَ بينٍمُ مرٍاَ عدَلّا بَمر اِی االَضِقُ اخر و صلِوَصل بِالفَ قَحقَّاستحصنت تَ

 "رقوماًمَ

تواند فوراً زن را طالق بدهد، بلکه بايد يک  میمرد ن هم قهر کردند زاگر بين زن و شوهری کدورتی حاصل شد يا موجبی شد که ا)

ن پشيمان بشوند و کدورت و زيا مرد و  کند. البتّه دور از هم بايد زندگانی کنند، شايد رائحه محبّت بين آنها بوزد ال کامل صبرس

گذشت و نسيم محبّت و وداد و صلح و  ال کاملساگر چنانچه اين يک  با هم زندگانی کنند. کره حاصله برطرف شود و دو مرتبه

فرمايد از روی  میخدا هر چيزی را که  ن را طالق بدهد نيست.زبأسی در اينکه مرد  آن وقت، وزيدآشتی در بين اين زن و مرد ن

طالقه کردن. اين فضلی است از طرف خدا که  کرديد بعد از سه مینهی کرده است خدا شما را از آن کاری که . فرمايد میحکمت 

اگر مردی زنش را طالق داد، اين . شده است قلم امر نوشته زر لوحی اخدا را و اين امر مبارک د اين عمل را نهی کرد. تا شکر کنيد

سال است. اين رجوع البتّه  طول آن يک تواند به آن زن رجوع کند بعد از انقضای هر ماه بيانی البتّه در دوران اصطبار که د میمر
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آن زن با مرد ديگر، جدائی محقّق  ازدواج ثانویِ به علّت کرد، ازدواجنکرده است. و اگر آن زن  ازدواج ممکن است مادامی که آن زن

م اختيار کرده، ديگر ت که زنش شوهر دوّبه اين علّ گذرد. شوهر اوّل میدر اين مرحله کار از کار . و شوهر اوّل شود بين آن زن می

ثانی آن زن را طالق بدهد. بعد از و يا شوهر  مگر اينکه امری آشکار واقع شود. يعنی يا شوهر ثانی بميرد تواند به او رجوع کند مین

با کمال عظمت  طور امر از مطلع جمال در لوح جالل الهی تواند به زنش برگردد. اين میشوهر اوّل  وقوع اين امر مبين، دومرتبه آن

 (نوشته شده است

 

 

 درباره این آیات چنین است :حکم طالق تفاصیل 

 

گردد آيا ايّام قبل از اقتران از ايّام  ايّام اصطبار اقتران واقع شود و بعد ندامت حاصلاگر در در جواب اين سؤال که حضرت بهاءاهلل  -1
ه اگر در ايّام اصطبار الفت ب"فرمايند  می يا نه آنکه سال را از سر گيرد و آيا بعد از طالق تربّص الزم است اصطبار محسوب است و يا
و بما حکم به اللّه واقع گردد تربّص الزم نه و  و اگر ايّام اصطبار منتهی شودو بايد بحکم کتاب عمل شود  ميان آيد حکم زواج ثابت

 مثقال ذهب به بيت العدل جزای عمل 19استغفار کند و  در ايّام اصطبار حرام است و اگر کسی مرتکب شود بايد اقتران مرء با مرئه
 (11قسمت حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، ) "برساند

 
ند فرموده ا طالق بدون اصطبار جايز است يا نه ره واقع شودبعد از قرائت آيتين و اعطاء مهر اگر کُينکه هنگام عقد ازدواج درباره ا -2
مرئه جايز  ايّام اصطبار الزم نه ولکن اخذ مهر از ،طالق نمايد جايز است بعد از قرائت آيتين و اعطاء مهر قبل از قران اگر اراده"
 (12قسمت ساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل، ر)"نه
 
حکم به رضايت طرفين در "فرمايند  میفقط از يک طرف بوزد رضا و ميل  رائحه در جواب اين سؤال که اگر در زمان تربّص -3

 (38قسمت حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، ) "هر دو طرف رضايت نباشد اتّفاق واقع نه کتاب اقدس نازل اگر از
 
بعد از انقضای مدّت طالق حاصل "فرمايند  می امتناع نمايد اصطبار منقضی شود و زوج از طالق دادن نی که مدّتدرباره زما -4

 (73قسمت حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، ) "انتها شهود الزم که عند الحاجة گواهی دهند ولکن در ابتدا و
 
د و زيَو اَواحده بايد دو نفس مطّلع باشند اَ از اول فصل الی انتهای سنه"  فرمايند میهمچنين حضرت بهاءاهلل درباره مدّت تربّص  -5

 مالحظهت العدل است در دفتر ثبت نمايد. امنای بي جانب انتها رجوع نشد طالق ثابت.  بايد حاکم شرعی بلد که از هم شهداء. اگر در
 (98قسمت هلل، رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءا) "اين فقره الزم است لئلّا يحزن به افئدة اولی االلباب 

 
کنند نيز شوهر  میدر زمان تربّص، شوهر وظيفه پرداخت نفقه به زن را بر عهده دارد يعنی طی يک سالی که دور از يکديگر زندگی 

 فرمايند : ( می69بايد به همسر خود نفقه بدهد. امّا اين امر نيز با شرايط خاصی همراه است. در کتاب اقدس )بند 

ها مُسلِّيُ واَ نهُت عَجَرَذی خَالَّ رِّالمقَ لیَها اِعُرجِيَ لة وَة کامِنَسِ ةٌقَفَنَ ؤتيهان يُاَ هُلَختالف فَما االِهُينَبَ ثَدَحَ مَّه ثُعَت مَرَسافَ وَ رَذی سافَالَّ وَ"

 "حيطاًمُ العالمينَ لیَعَ کانَ لطانٍسُء بِآشيَ يفَکَ مُحکُيَ بّکَرَ نَّها اِلِّحَلی مَها اِغُيبلِّلِ بيلِالسَّفِی  هِحتاج بِماتَ وَ ينٍماَ دِيَبِ
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مرد واجب است که به زن در همان  بر، هم قهر کردند اراه بينشان بهم خورد و ب و در بين اگر زن و شوهری با هم مسافرت کردند)

و  ون آورده است. يا خودش برگرداند آن زن رابرگرداند به شهری که از آنجا او را بير جريان سفر مخارج يک سال او را بدهد و او را

مخارجی را که آن زن در طیّ هم آن شخص  مخارج يک سال را به او بدهد و يا اينکه آن زن را بسپارد به دست شخص امينی و به

 خواهد به میه زن را برساند به محلّ و وطن خودش. خداوند حکم ميکند هر طور ک تا اينکه آن شخص امين آن ،راه الزم دارد بدهد

 (ای که به اهل عالم احاطه دارد سلطان و غلبه

 

 فرمايند : ( شرايطی که در آن مرد از پرداخت نفقه به زن معاف است را چنين می70همچنين در ادامه )بند 

 "... شهوداًمَ دلِالعَ قِفُن اُمِ مرِاالَ رِيِّنَ کانَ کَذلِصها کَربُّيّام تَها اِلَ ةٌقَفَال نَ رٌنکَيها مُلَعَ تَبَما ثَت بِقَلَّتی طَالَّ وَ"

شوهر خيانت کرده، در  چنين زنی که به زن بشوهرش خيانت کرده است، نی طالق داده شد به اين علّت که ثابت شد که آنزاگر )

الهی از آسمان امر ندارد. يعنی شوهر نبايد به او مخارجی بپردازد. امر  ايّام تربّص، يعنی در طول يک سال، حقّ نفقه به شوهر را

 (آشکار شده است اينطور

 

او راضی نشود و منجر به طالق گردد  اگر شخصی در خيال جالی وطن باشد بالفرض و اهل حضرت بهاءاهلل در جواب اين سؤال که

و يک سنه صبر  يوم مفارقت بايد حساب شود آيا از ايّام اصطبار محسوب است و يا آنکه از ،کشد تا يک سنه و ايّام تدارک سفر طول

 رف محبّت متضوّعمسافرت به يک سال مفارقت نمايند و عَ اصل حساب از يوم مفارقت است ولکن اگر قبل از"فرمايند  می ،نمايد

حضرت بهاءاهلل، ) "هکتاب اقدس نازل شد در انقضای يک سنه به شروطی که طالق واقع و الّا از يوم مسافرت حساب نمايد تا ،نگردد

 (19جواب، قسمت  رساله سؤال و

 

مورد ديگری که در احکام بهايی ذکر شده است اين است که اگر شوهر به مسافرتی برود و از او هيچ خبری به همسرش نرسيد، زن 

تواند دوباره ازدواج کند، به اين مسئله در  میماه اگر خبری از شوهر نيامد زن  9ماه صبر کند و در خانه بنشيند، بعد از گذشت  9بايد 

 گويند. میماهه  9صطالح تربّص ا

 : فرمايند که می( ذکر شده است، 67در کتاب اقدس )بند  حکماين 

 رَشهَة اَسعَربّص تِتَ هالَفَ مرانِاالَ ن فاتَاَ وَ...  رادَة اَدَّة مُاَيَّ یبته فِصاحِلِ يقاتاًل مِجعَن يَاَ هِنِطَن وَروج مِالخُ رادَاَ بدٍعَ لِّکُلِاللّه ُ بَتَد کَقَ"

ها ها لَبّصِرَتَ ينَبر حِالخَاَتی ن اَ وَاتِ وَ الصّابِرين  ...  رالصّابِ بُّحِيُ هُنَّت اِرَبَن صَاَ وج وَالزَّ ختيارِی اِيها فِلَعَ أسَکمالها البَاِ عدَبَ عدودات وَمَ

ها لَ عدوداتِمَ شهرت اَضَذا مَاِ يتِی البَن تلبث فِها اَين لَدلِالعَو بِاَ الشّياعِبِ تَبَثَ وَ تلِالقَ وِاَ الموتِ ربَتاها خَن اَاَ وَ...  ذ المعروفَأخُن تَاَ

 "...ختار يما تَختيار فِاالِ

مدّت معيّنی برای زنش قرار بدهد و به او  وطن خود خارج بشود، اين که زخواهد ا میای که   خداوند واجب کرده است بر هر بنده)

اراده دارد  تر برمی گردم. يعنی قرار بدهد ميقاتی برای زن خود که به چه مدّتیمشتر يا کبي بگويد که مثالً من يک ماهه، دوماهه،

خواست به سفر برود ميقاتی برای زنش  میوقتی که  اگر اين دو مطلبی که گفته شد رعايت نشد، يعنی شوهر نه...  که در سفر باشد

اگر شوهر  ه ماه در خانه بنشيند و صبر کند.ر زن الزم است که نُپيش آمد خبری به زنش داد، ب معيّن کرد و نه وقتی عذری برايش

تواند برود شوهر ديگری اختيار کند. اگر زن صبوری بود و شکيبائی پيشه  میزن ، نیه ماه بياآمد فبها و اگر نيامد بعد از گذشتن نُ



  سالکین سبیل ایمان
 

233 

 

، شوهر برای زن آمد مدّت تربّص نه ماهه خبراگر در ضمن ...  دارد میدوست  های پر شکيبا را های صبور و مرد گرفت، خداوند زن

شوهرش دو مرتبه آشتی  يعنی خلق و خوی انسانی که از اخالق فاضله است، رفتار کند، يعنی با بر زن الزم است که مطابق معروف

شته شدن شوهر به اين و بعد از چندی خبر فوت يا ک حال اگر زنی شوهرش برود و از او خبری نيايد ... کند و با او ادامه زندگی بدهد

ثابت بشود و يا دو شاهد عادل شهادت بدهند که  شود تکذيبش کرد، میزن برسد و مردن يا کشته شدن شوهر به شيوعی که ديگر ن

 و وقتی آن چند ماهی که قبالً ذکر شد شده، زن بايد به خانه بنشيند، در خانه سکونت کند ما ديديم که اين شخص مرده يا کشته

 (ماند میمجرّد باقی  يا همينطور کند میازدواج خواهد بکند. يا  میکه دلش  راک هر، گذشت

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره مذموميّت امر طالق و جزای مسبّب آن می

 ونددر ميان حاصل گردد که سبب برودت شود و مجبور بر انفصال ش کلّی از طالق اجتناب نمايند مگر آنکه عوارضیه ياران بايد ب"

. اگر يکی از اين زوج و زوجه است نه بر اختالف خصوصاً بين مودّت و محبّت و وحدت و موانست و اتّفاق اساس ملکوت اللّه بر ...

اشراق خاوری، ) "ان گرددآيد و پريشان و پشيم صدمات شديده گرفتاره سبب طالق شود البتّه درمشکالت عظيمه افتد و ب دو طرف

 (278د و احکام، صفحه گنجينه حدوعبدالحميد، 

 
 فرمايند : حضرت ولی امراهلل درباره اين امر می

بين عموم ياران  ،از قلم حضرت عبدالبهاء در اين خصوص نازل آنچه ،امر طالق بسيار مذموم و قبيح و مخالف رضای الهی است"

روحانی است بايد در  محفلاجازه امنای  به تصويب و دهند و کلّ را بيش از پيش متذکّر دارند. اجرای حکم طالق مشروط انتشار

عذر مشروعی موجود و اتّحاد و  کمال دقّت تمعّن و تجسّس و تفحّص نمايند و اگر چنانچهه محفل مستقلّاً ب اين قضايا اعضای

وقيعات مبارکه )ت "تنفّر شديد و اصالح و دفع آن محال، طالق و افتراق را تصويب نمايند وجه مِن الوجوه ممکن نه و يچه ائتالف به

 (181، صفحه ]1948 -1922[

 
 فرمايند : و نيز درباره طالق افرادی که هنگام ازدواج، بهايی نبوده اند می

اهل بهاء )چه يک طرف و چه هر دو طرف بهايی باشند( بايستی از قانون طالق امری، يعنی يک سال تربّص تبعيّت نموده، از اين "

)انوار هدايت،  "ن فريضه، چه آنان هنگام ازدواج کردن بهايی بوده اند يا خبر مطاع و مجری استحکم محکم الهی غفلت نورزند، و اي

 (1314قسمت 

 
 فرمايند : همچنين ذکر نموده اند که امر الهی و خدمت نيز دليلی برای طالق نيست، می

ی را به عنوان علّت و دليلی جهت ترک تواند امر الهی و يا خدمت به آستان ربّان میهيچ نفس مؤمنی تحت هر شرايطی هرگز ن"

 (1311)انوار هدايت، قسمت  "...زندگی مشترک مطرح نمايد 

 

 



  سالکین سبیل ایمان
 

234 

 

 دهيم : خاتمه می بيت العدل اعظمرا با مرقومه هايی صادره از جانب  "طالق"در اين قسمت مبحث 

امری و متعالی ازدواج توسعه و درک و فهم احبای الهی، در جامعه تحت اشرافش، به خصوص جوانان، چنان نسبت به مفهوم "

تعميق يابد که حتّی فکر طالق برايشان منفور و مذموم جلوه نمايد، هنگامی که تقاضايی مبنی بر طالق به محفل واصل شد، اوّلين 

رکه درباره تصميم و اقدام آن، بايستی ايجاد صلح و آشتی ميان زوج و زوجه و حصول اطمينان از اين امر باشد که آنان از تعاليم مبا

... همواره اميد چنان بوده و هست که در خالل سنه تربّص ميل و محبت ( 1304قسمت انوار هدايت، )مسئله، کامالً آگاه و مطّلع هستند 

ميان زوج و زوجه تجديد شده، طالق منتفی گردد. بنابراين گرچه در طول سنه اصطبار روابط اجتماعی معمولی ميان هر يک از 

نفوس چه زن و چه مرد ممکن و مجاز است، امّا معاشقه و رابطه با فردی ديگر در طی اين مدّت توسط هريک از  طرفين و ساير

  "(1324قسمت انوار هدايت، )باشد  آنان کامالً بر خالف روح تعاليم الهيه می
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 ظروف طال و نقره
 

در اديان قبل از اسالم منعی درباره استفاده از ظروف  اين مبحث درباره چگونگی احکام الهی در استفاده از ظروف طال و نقره است.

 نقره يافت نشده است.طال و 

 

 دیانت اسالم

به آياتی از قرآن  حکماستناد آنان درباره اين  .خوردن و آشاميدن در ظروف طال و نقره جايز نيستکه  بر اين باورندعلمای اسالم 

 فرمايد : ( است که می35و  34 اتتوبه، آي )سوره

 "للَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍالَا يُنفِقُونَهَا فِی سَبِيلِ  لْفِضَّةَ وَا لذَّهَبَ وَالَّذِينَ يَکْنِزُونَ وَ ا ..."

 (کنند به عذاب دردناکی بشارتشان ده کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی و کسانی که طال و نقره گنجينه می)

 

 "ذَا مَا کَنَزْتُمْ لِأَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَکْنِزُونَظُهُورُهُمْ هَ جُنوبُهُمْ وَ وَ بِهَا جِبَاهُهُمْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى ا فِیعَلَيْهَ يُحْمَىيَوْمَ "

)و بديشان  ها را در آتش سرخ کنند و با آن پيشانيها و پهلوها و پشتهايشان را داغ نهند در روزگاری است که آن دفينه (و آن عذاب))

 (ای که برای خود گنج کرده بوديد اکنون رنج آن را بخاطر آنکه رويهم انباشته بوديد بچشيد بگويند( اين است همان طال و نقره

 

است و چون خدا احتکار، يعنی نگهداری و  گفتند به منزله احتکار ساختند زيرا می مسلمين ظرف طال و نقره نمی ،اتاساس اين آي بر

ها خوردن و  ست و در آنا رب از طال و نقره حرامکل و شُساختن ظروف برای اَ طال و نقره را نهی فرموده، پسخرج نکردن 

همچنين مکروه بودن و يا حرام بودن آن به طور مستقيم در کتاب قرآن نيامده است بلکه بر پايه احاديث  حرام است.نيز آشاميدن 

 اسالمی استوار است.

 

 دیانت بابی

 فرمايند : حضرت اعلی صراحتاً استفاده از ظروف طال و نقره را آزاد فرمودند، چنانچه در کتاب بيان می ،ابیب تنادر دي

 ،أنٍ ال تَحزَنونوَ اَنتُم اَسبابُکُمُ الَّتی بِها فِی يسرِکُم لِتعبشونَ مِنَ الذَهَبِ وَ الفِضَّةِ تَصنَعونَ وَ اِذا ما وَجَدتُم ذلِکَ فِی شَ ..."

ه نفسی مالک شود اسبابی از ذهب يا فضّه و به اون نفسی را زنده کند بهتراست از برای اون از آنچه مالک شده و به اون هر گا... 

متلذّذ است در رضای محبوب خود زيرا که قلوب مؤمنين است محلّ رضای حق و شبهه ای نيست که خوشنودی ايشان نزد خداوند 

 (9، باب6)حضرت باب، بيان عربی و فارسی، واحد  "...ست آن شيئ را و متلذّذ به او است اقرب تر است از خوشنودی نفسی که مالک ا
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 شود : درباره اوّلين باری که در زمان حضرت اعلی از ظروف طال و نقره استفاده شد نقل میداستانی حال 

را شخص موعود سيّد کاظم رشتی( )بودم که سيّد کاظم  شيخ حسن زنوزی برای من حکايت کرد و گفت من نيز از آن اشخاصی"

چند روز از  مضطرب بودم که ای درجهه ب ام مرا آگاه کند.  راه باطل رفتهه کردم که اگر ب می پنداشتم و پيوسته از خدا درخواست می

نوروز که از  صبح زود ملّا روز يک او داشتم.ه خدمت سيّد مشغول بودم و نهايت تعلّق را به پيوسته ب.. . خورد و خواب محروم شدم

 ديدم لباس سيّد را منزل سيّد کاظم رفتيم.ه من برخاستم و با هم ب و گفت دنبال من بيا. گماشتگان سيّد بود مرا از خواب بيدار کرد

خواهم  من فرمود شخص بزرگواری وارد شده میه برود ب یمحلّه خواهد ب دوش افکنده مثل اينکه میه های خود را پوشيده و عبا ب

جوانی  ،منزلی رسيديمه کرديم تا ب های کربال گذر  راه افتاديم از کوچهه ب شد. هوا متدرّجاً روشن می او برويم. ديدنه با تو ب

 وصف نيايده داشت و چندان آثار لطف و تواضع در سيمای او آشکار بود که ب سر سبزی بر دم در ايستاده بود عمّامه)حضرت باب( 

آمد سيّد را در آغوش کشيد و نهايت محبّت و  طرف ماه کشيد چون نزديک شديم با کمال وقار ب یمثل اينکه انتظار ورود ما را م

مقابل او ساکت ايستاده بود و سر  آن جوان مراعات کرد دره سيّد کاظم هم نهايت احترام را نسبت ب فرمود. او ابرازه لطف را نسبت ب

را معطّر  های خوش بو در آن موجود و هوا اطاقی ورود نموديم که مقداری گله ه بباال رفت ها  زير افکنده وارد منزل شديم از پلّهه ب

در وسط اطاق ظرفی مملوّ از شربت بود و ليوان  نشاط گرفته بود. نشستن دعوت کرد سراپای ما را سرور وه جوان ما را ب نموده بود.

وَ سَقاهُم رَبُّهُم "سيّد کاظم عنايت کرد و فرمود ه ب ربت کردجوان ميزبان ليوان را پر از ش ،پهلوی آن ظرف گذاشته بودند نقره ای

سرکشيد و چنان سروری در  سيّد ظرف شربت را از دست جوان گرفت و تا آخرين جرعه (21انسان، آيه  ، سوره)قرآن "شَراباً طَهُوراً

 مذاکرات بين. ولی بيانی نفرمود من عطا فرموده جوان ظرفی از شربت ب ميزبان  اش ظاهر شد که وصف آن ممکن نيست. چهره

تا  ،ما ميزبانِ. فرمود و پس از زمانی برخاستيم سيّد را می مزبور مدّتی جريان داشت و جوان پيوسته با آيات قرآن جواب سيّد و جوانِ

مطلب  متعجّب ساخت.اندازه مرا   جوان بی جالل و جمال آن ما مراعات نمود.ه مشايعت کرد و نهايت احترام را نسبت ب در ما را دمِ

شريعت اسالم استعمال ظروف  و آن اين بود که ديدم سيّد کاظم از ظرف نقره شربت آشاميد با آنکه در ديگر نيز بر تعجّب من افزود

اشراق خاوری، ) "... آن جوان سؤال کنم ممکن نشده احترام زائد از حدّ سيّد را نسبت ب هر چه خواستم علّت نقره و طال حرام است.

 (21صفحه ، ]تلخيص تاريخ نبيل زرندی[ مطالع االنواربدالحميد، ع

 

 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می46در ديانت بهايی نيز حضرت بهاءاهلل، حکم حضرت باب را تأييد نمودند، در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 "... يهلَعَ أسَال بَ ةِضَّالفِ وَ بِهَالذَّ یَوانِاَ لَعمِستَن يَاَ رادَن اَمَ"

  )کسی که خواست استفاده کند از ظروف طال و نقره اشکالی بر او نيست(
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 عباداگته
 

. کليسا که عبادتگاه پردازند در آن تجمّع کرده و به راز و نياز خداوند می ،عبادتگاه محلّی است که افراد بنا به اعتقاد خود به هر دينی

تماع آمده است و در عهد جديدِ کتاب مقدّس اين نام مستقيماً ذکر نشده يونانی به معنی گردهمايی و اج مسيحيان است از يک واژه

است. قبل از پرداختن به نصايح و احکام الهی در هر دين درباره عبادتگاه، بهتر است به بياناتی از حضرت عبدالبهاء درباره اهميّت 

 اجتماع برای دعا و وجود عبادتگاه بپردازيم.

 

 فرمايند : اجتماع برای دعا می حضرت عبدالبهاء درباره ارزش

 در خواه يابم اللّه الی منجذب را ام قلبيه  احساسات که وقتی پردازم می به دعا باشم داشته ميل وقت هر بگويد است ممکن انسان"

 متّفقاً تا دمجتمعن معين ساعت و مخصوص روزِ در ديگران که بروم به جائی دارد لزومی چه باشم، کجا هر در يا شهر در خواه بيابان

 است باطل خيالی فکر طرز اين. باشم نداشته مناجات و دعا برای آماده روحی حالت شايد صورتی که در بپردازم به دعا نفوس آن با

 اگر پس. ندارند را متّحد لشکر يک قوّه هرگز بجنگند منفرداً و تنها اگر سپاه افراد است، بيشتر قوّتشان مجتمعند جماعتی جا هر زيرا

 مقبول شان  ادعيه و بوده يکديگر مُعينِ آنها متّحده روحانی عواطف آن وقت شوند، متّحد لشکر افراد همه روحانی جنگ اين در

 94(109 عصرجديد، صفحه و )جی.ای. اسلمنت، بهاءاهلل  "شود می

 

 فرمايند : همچنين حضرت عبدالبهاء درباره اهميّت وجود عبادتگاه می

يل اصلی لزوم آن ها سؤال کرده ايد. حکمت و علّت برپا داشتن چنين ابنيه ای اين است که مردم بايد در شما راجع به معابد و دل"

ساعتی معيّن بدانند هنگام ديدار و مالقات يکديگر است و در آن ساعت همه بايد جمع شوند و با هماهنگی و همسازی به ذکر و ثنا 

 (2058)انوار هدايت، شماره  "...ت و اتحاد است در قلوب نفوس وسعه محبّچنين تجمعی البته رشد و ت مشغول گردند و نتيجه

 
اين وجود محلّی برای عبادت بسيار اهميّت داشته است، حضرت عبدالبهاء درباره اهميت عبادتگاه در  ،ن يهودی و مسيحیاديادر  

 فرمايند : می اديان

بود که آن حضرت برپا داشت و آن معبدی  "خيمه شهادت"صر مالحظه کنيد که اوّلين تاسيس حضرت موسی پس از خروج از م"

پرداختند. به همين صورت  مینمودند و در آن به عبادت  میکردند برپا  میمتحرّک بود، چادری بود که آنان در صحرا، هر کجا اقامت 

هر مملکتی يک معبد در نظر ی بود. آنان برا "معبد"بعد از حضرت مسيح، روح العالمين له الفدا، اوّلين تاسيس حواريون يک 

 (2054)انوار هدايت، شماره  "...گرفتند

 

                                                           
 ذکر شده است. . سليمانی ف  -  . رحيمیـ ه  - بشير إلهی . ع در کتاب،  مترجمان اين کتاب به فارسی.  94
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 دیانت اسالم

 فرمايند : ( می29اعراف، آيه  عبادتگاه در کتاب قرآن )سوره در دين اسالم درباره

 "لدِّينَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَالَهُ دْعُوهُ مُخْلِصِينَ ا وهَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَأَقِيمُواْ وُجُ لْقِسْطِ وَاقُلْ أَمَرَ رَبِّی بِ"
، چنانکه و او را با اخالص در دين بخوانيد، ( سازيد، و روی خود را نزد هر مسجدی متوجه )خدابگو خدايم به دادگری فرمان داده)

 (گرديد شما را آغاز کرد بر می

 

 ( آمده است :31اعراف، آيه  همچنين در قرآن )سوره

 "لْمُسْرِفِينَالَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  شْرَبُواْ وَا کُلُواْ وَ خُذُواْ زِينَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ و يَا بَنِی ءَادَمَ"

کنندگان  زينت و آراستگی خويش را نزد هر مسجدی اتخاذ کنيد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مکنيد زيرا او اسراف ،ای فرزندان آدم)

 (را دوست ندارد

 

 فرمايند : ( می21کهف، آيه  و نيز )سوره

 "لَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداًابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ  ..."

ی بسازيد پروردگار به کارشان داناتر است، و کسانی که يکردند ، گفتند بر غار آنها بنا کار آنها مناقشه میوقتی که ميان خويش در )

 (گاهی خواهيم ساختتته بودند گفتند بر غار آنها عباددر مورد ايشان غلبه ياف

 

 دیانت بابی

 فرمايند : می ، حضرت اعلیدر ديانت بابی در اين باره

اليق است بر مقتدرين در بيان که هجده مسجد جدا جديداً به اسم حروف حیّ من يظهره اهلل بنا کنند که  مُلَخَّص اين باب آنکه"

مدلّ باشد از برای حروف حیّ اوّل و در آن ها تسبيح و تقديس و توحيد و تعظيم الهی را به جا آورند و در آنها هر قدر که توانند 

شود و به همين حجّت از قبل  میاآلن هم به همين حجّت اين مساجد برپا  ...و نيست  ارتفاع دهند مصباح را که در آن اسراف نبوده

، 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "..گردند . میشد ولی اين خلق نظر به جوهر دليل نکرده و از اين جهت است که محتجب  میبرپا 

 (2باب 

 

 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می31گاه در کتاب اقدس )بند در باب عبادت ، حضرت بهاءاهللبهايی تنادر دي
 مَّثُ .مثالِو االَ رِوَالصُّها ال بِغی لَنبَما يَنوها بِيِّو زَ لدانِالبُ یفِ ديانِاالَ کِمالِ سمِاِبِ مکانِاالِ یفِ نُمکِما يُ لِکمَاَيوتاً بِروا بُمِّعَ نشآءِاالِ أَلَيا مَ"

 "بصارُاالَ رُّقَو تَ دورُالصُّ نيرُستَتَ هِکرِذِال بِاَ يحانِو الرَّ الرّوحِبِ حمنالرَّ مُکُبَّروا فيها رَاذکُ
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)ای زمينيان بسازيد خانه هايی با کاملترين آنچه امکان دارد، به نام صاحب اديان و شهر ها و زينت دهيد آن را به آنچه شايسته 

شود  میوح وريحان آگاه باشيد به ذکر او که نورانی است نه با عکس ها و مجسّمه ها. سپس ياد کنيد در آن پروردگارتان را به ر

 شود چشم ها( میسينه ها و روشن 

 

 ( آمده است :115همچنين در کتاب اقدس )بند 

 .ميدالحَ زيزِالعَ کِالملِ اللّهِ ياتِآ صغآءِاِتاً لِصامِ دُقعَيَ لَخَذا دَراً و اِغفِستَراً مُکِّذَتِراً مُذاکِ سحارِی االَفِ ذکارِاالَ قُشرِلی مَه اِجَّوَتَ نمَطوبی لِ"

 "فينالعارِ نَم مِنتُاَ ناِ رشِی العَدَلَ یَمِّسُ کَذلِری کَو القُ نِی المدُکری فِذِلِ یَنِبُ يتِبَ لُّکُ هُنَّاِ ذکارِاالَ قُشرِل مَقُ

فار کننده است و هنگامی که داخل )خوشا به حال کسی که توجه کرد به مشرق االذکار در سحرگاه در حالی که ذاکر و متذکّر و اِستغ

شد ساکت بنشيند برای شنيدن آيات خداوندِ پادشاهِ عزيزِ حميد. بگو مشرق االذکار هر خانه ای است که برای ذکر الهی ساخته شود 

 در شهر ها و روستا ها اين چنين نام گذاری شد نزد صاحب امر اگر شما از عارفين باشيد(

 

 ه این آیات چنین است :تفاصیل حکم عبادتگاه دربار

 

و طلوع فجر و بعد از طلوع  سحار شده ولکن در اسحاراگر چه در کتاب الهی ذکر اَفرمايند :  اين آيه می درباره حضرت بهاءاهلل -1

 (15)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  هم بعد از آن لدی اللّه مقبول است. طلوع آفتاب و دو ساعت فجر الی

 

االذکار موعظه ممنوع و فقط تالوت آيات  فرمايند که در مشرق ت عبدالبهاء و حضرت ولیّ امراللّه در تبيين اين حکم میحضر -2

توانند از  مینشسته يا ايستاده آيات را تالوت نمايند و برای اينکه آيات  بهتر استماع شود،  الهی جايز است. افراد مختارند در حال

 (168 قسمتکتاب اقدس، توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای ) استفاده کنند ولی وجود منبر جايز نيست.سرير کوتاه قابل انتقالی 
 

اوند بر انسان ها نازل شده از اين بيان مشخص است که در معبد مشرق االذکار، فقط تالوت آثاری جايز است که از طرف خد -3

 باشد.

 کلمه حضرت ولیّ امراللّه در توضيح و "البيان است ن ملکوتِمِ لَزِّما نُ جميعِ ،مقصود" فرمايند می "آيات اهلل"حضرت بهاءاهلل درباره 

ميثاق صادر از آيات محسوب نيست و همچنين  لکِاز کِ فرمايند که آنچه در توقيع مبارک خطاب به يکی از احبّای شرق میآيات 

 (165)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس، قسمت  .يات دانستخود آن حضرت را نيز نبايد از آ اند که آثار قلميّه تذکّر داده

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره مشرقاالذکار بهايی می

گنجينه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "تعدّد مشرق االذکار در بلده واحده مقبول ، الذکار بمحلّی احسن و اعلی جائزتبديل محلّ مشرق ا "

 (234، صفحه محدود و احکا
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 فرمايند : همچنين می

ه ب دوازه در اطراف دارد و هر خيابانی 9حوض با فوّاره های آب و  9 باغچه 9خيابان  9مشرق االذکار مدور و دائره شکل است "

داخل مشرق االذکار . ها که از لوازم مشرق االذکار استامثال اين مدرسه ابتدائی و کليّه و (دارالشّفاء)ايتام  محلرود مثل  محلّی می

)زرقانی، ميرزا محمّد،  "توان داد  خطابه هم در آنجا می و غرفات خواهد بود و کرسی  خطابه مخصوص  مناجات و عبادت ولی ارغنون

 (352، صفحه 1بدائع اآلثار، جلد 

 

 فرمايند : و نيز می

جهت اعانه اگر صندوقی گذاشته باشد باسی نيست ه در محلّی مخصوص ب مشرق االذکار بايد مقدّس از صندوق و خزانه باشد ولی"

، امر و خلقمازندرانی، فاضل، ) "قرار داد بيت العدل صرف شود ه ب اين قرار راجع به بيت عدل عمومی است و نقود صندوق اعانه بايد و

 (152، صفحه 4جلد 

 
 فرمايند : حضرت ولی امراهلل درباره موسيقی در مشرق االذکار می

توان استفاده نمود و محل قرار گرفتن مغنی و يا مغنيان نيز مسئله ای است که آن  از موسيقی آوازی )صوتی( میدر معبد فقط "

شود که هيچ گونه مکان مشخص و ثابتی نبايد وجود  میمحفل روحانی بايد درباره آن تصميم مقتضی اتخاذ نمايد و مجدداً تاکيد 

محل معينی را شاخص نمايد، نبايد به کار برده شود. قطعاً در تعيين محل مغنيان، کاری معماری که  داشته باشد و هيچ نوع ظريف

 (2061)انوار هدايت، شماره  ".اصلی تلقی شود .. اصول انعکاس صدا بايد مسئله

 
 فرمايند : بيت العدل اعظم نيز در اين باره در پيامی می

 هنر، و بهايی امر جزوه) "ندارد منعی گونه هيچ االذکار مشرق در جز به البته بهايی ادعيه همراهی جهت موسيقی سازهای از استفاده"

 (45 صفحه

 
 فرمايند : میهمچنين درباره صحبت کردن در مشرق االذکار 

.. البته معلوم و مشخص است که در تاالر اصلی معبد هيچ گونه صحبت و گفت و گويی نبايد انجام شود. اما به نظر حضرت ولی ."

صورت  در موارد و مواقع اضطراری ممکن است الزم باشد برای مدتی بسيار کوتاه و با صدايی خفيف و آرام، مکالمهعزيز امراهلل 

)انوار هدايت،  "...آن حضرت در اموری از اين قبيل الزم است درايت و قضاوت بسيار دقيق به کار گرفته شود  گيرد. و نيز به عقيده

  (2062شماره 
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 عطسه
اين مبحث به موضوعی اشاره دارد که هيچ دليل و مدرکی برای اثبات آن موجود نيست. اين مسئله از اين قرار در  "عطسه"مسئله 

است که عدّه ای بر اين باورند که هنگامی که فردی قصد انجام عملی را دارد، اگر بالفاصله بعد از شروع اين عمل، فرد عطسه کرد، 

کند چون ممکن است انجام  میيعنی فرد صبر  گويند. می "صبر"الح به اين موقعيت کند و در اصط میاز انجام آن عمل خودداری 

آن عمل خوشايند نباشد. در جميع کتب الهی و اديان گذشته هيچ اشاره ای به مسئله عطسه نشده است و مشخص است که اين 

 مسئله يک خرافه بيش نيست.

 

 :فرمايند  چنانچه شرح نزول آن نيز در متن لوح آمده است که می فرمايند ی مسئله عطسه را نفی میحضرت بهاءاهلل در لوح

اهلل اراده فرمودند عريضه به ساحت اقدس  عليه بهآء 6695اين که مرقوم فرموده بودند که جناب آقای معظّم، آقا ميرزا سيّد ع ب "

قدس عرض شد، يعنی نصّ عباراتی و به آن جهت موقوف داشتند، تفصيل به ساحت ا معروض دارند و در آن حين عطسه واقع شد

نِ هيمِبّه المُلحاظ رَ حتَجن تَی السِّانّه لَهُوَ المذکور فِ:  داشتيد تلقاء وجه معروض افتد. قال و قوله الحق که از لسان ايشان مرقوم

ير. قد کُتِبَ فی لوحِ قلبِهِ مِن قَلَمِ الصُّنعِ ذکرُاهلل و حبُّهُ ريم. إنّا قَرَئنا کتابَه قبلُ أن يکتبَ حرفاً. إنّ ربَّهُ العليمَ لَهُوَ السّميعُ البصالغفورِ الکَ

مَن شاءاهلل المقتدرُ القدير. و نصَعَقَ فيه مَن فِی العالَمين إلّا ٱما سَمِعَ النّدآء و أجاب مواله فی يومٍ إنّا شاهَدناه و کُنّا قارئين. بُشری لَهُ بِ

نه و اجرای امور خيريّه به عطسه و دون آن منوط و مشروط نبوده و نيست. ولکن اين امور ملحوظ  ،در ساحت اقدس ،مّا عطسها

اند بأسی نبوده و نيست. إنّا قَبِلنا مِنه فضالً مِن عندنا و نُقَدِّرُ لَهُ ما أرَدناه و ندعو لَه  چون ايشان ناظراً إلَی الحکمة عمل نموده

، 18آثار قلم اعلی، شماره ) "انتهی .أنِ اطمئِن بفضلِ اهلل و رحمته إنّه ولیُّ المخلصيناإلستقامة الکبری فی هذا األمرِ األوعر الخطير. قل 

 96(85فحه ص

 
 فرمايند : نمايند و در جواب سؤال فردی درباره مسئله عطسه می حضرت عبدالبهاء نيز اين مسئله را به کلّی رد می

، صفحه 3)مکاتيب عبدالبهاء، جلد  "ذکرش نيز جائز نه ،را از ميان برد عطسه وَهْمِ صِرف است. اين دور مبارک اين اوهام هامّا مسئل"

256)  

                                                           
 باشد. "عبداهلل"نام  اختصارِ اين کلمات است. ممکن است  "اهلل"در حروف ابجد، عددِ  66عدد   . 95

قابل رويت است. قسمت کوتاهی از اين لوح در مأخذ   net.org/~bahai/index/diglib/INBA.htm-p://www.hhtt اين مأخذ در آدرس الکترونيکی. 96 
 ( موجود است.454)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه 
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 رغور و خودپسندی  
 

خود را بزرگ بشمارد  داند، میخاطر عملی که انجام داده و يا کمالی که خودش را دارای آن ه عبارت است از اينکه انسان ب "جبعُ"

. در زبان فارسی عُجب به معنای خودپسندی و غرور است يعنی انسان خودش را و خود را در داشتن آن کماالت مَرهون خداوند نداند

بپسندند و ديگران را پايين تر از خود ببيند. اين صفت با توجه به تعريف آن صفتی ناپسند است و در تمامی دوران و اديان مقدّس 

 الهی دوری از آن به همگان سفارش شده است.

 
 دیانت یهودی

هر که دل مغرور "در کتاب مقدس آمده است :  خودپسندی امری بسيار مکروه و ناپسند معرفی شده است چنانچه، يهودی تناديدر 

 (5، آيه 16)کتاب مقدّس، عهد عتيق، کتاب اَمثال، فصل  "دارد نزد خداوند مکروه است واو هرگز مُبَرّا نخواهد شد

 

  را حکيم  خويشتن":  شود. در آن کتاب آمده است میپستی انسان  ههمچنين خودپسندی از جمله اعمالی نام برده شده است که ماي

 (7، آيه 3، فصل همان)  "نما  اجتناب  و از بدی  مپندار، از خداوند بترس
 

 (23، آيه 29، فصل همان) "خواهد رسيد  جالل  ، به دل  کند، اما مرد حليم می  او را پست  تکبّر شخص"و نيز آمده است : 

 

 آمده است : ی ديگرجاهمچنين در 

او را از او   شد و حشمت  زير افکنده  به  خويش  سلطنت  از کرسی  ، تکبّر نمود آنگاه گرديده  سخت  مغرور و روحش  دلش  چون  ليکن"

 (20، آيه 5، فصل دانيال)کتاب مقدّس، عهد عتيق، کتاب  "گرفتند

 

 دیانت مسیحی
خورد.  اپسند نام برده شده است. اين مسئله در تمامی کتب عهد جديد به چشم مینيز خودپسندی از اعمال زشت و ندر دين مسيحی 

نگريستند، اين مَثَل را آورد :  تحقير می برای برخی که از پارسايی خويش مطمئن بودند و بر ديگران به ديده" : برای مثال آمده است

گويم  میخدايا تو را شکر "يسی ايستاد و با خود چنين دعا کرد دو تن برای عبادت به معبد رفتند، يکی فَريسی، ديگری خراجگير. فَر

گيرم و از هرچه به دست  میکه همچون ديگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار نيستم و نه مانند اين خراجگيرم. دوبار در هفته روزه 

خود  سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سينهامّا آن خراجگير دور ايستاد و نخواست حتّی چشمان خود را به  "دهم میآورم، يک ده  می

گويم که اين مرد، و نه آن ديگر، پارسا شمرده شده به خانه رفت.  میبه شما  "خدايا، بر منِ گناهکار رحم کن"گفت  میکوفت و  می
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، فصل انجيل لوقا، جديدعهد )کتاب مقدّس،  "زيرا هرکه خود را برافرازد، خوار خواهد شد و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گرديد

 (14تا  9 ات، آي18

 

 آمده است :همچنين در جای ديگر 

برای يکديگر ارزش برابر قائل باشيد، مغرور نباشيد، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، معاشرت کنيد. خود را برتر از ديگران "

 (16آيه ، 12، فصل کتاب روميان، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "مپنداريد

 

 دیانت اسالم

 فرمايند : (  در اين باره می18لقمان، آيه  در دين اسالم در کتاب قرآن کريم )سوره

 "للَّهَ لَا يُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ا لَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ وَ"

 د(دار گردن فراز را دوست نمی حناک راه مرو، خدا خودپسندانِرَدان و در زمين چون مردم فَگرت از مردم روی بر مَخوَبر و نِکِ از درِ)

 

 فرمايند : ( می37اسراء، آيه  همچنين )سوره

 "لْجِبَالَ طُوالَالَن تَبْلُغَ  لْأَرْضَ وَمَرَحاً إِنَّکَ لَن تَخْرِقَ ا لْأَرْضِلَا تَمْشِ فِی ا وَ"

 (رسی ها می توانی زمين را بشکافی و نه به بلندی کوه تو نه می، نزَم مَخوت و غرور قددر زمين با نِ)

 

 ( درباره غرور در برابر خداوند آمده است :206بقره، آيه  و نيز )سوره

 "لْمِهَادُالَبِئْسَ  لْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلْعِزَّةُ باإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ ا وَ"

تنها درمان دردشان  شوند که گناه در دلشان ايجاد کرده و دستخوش آن غروری می ،شود از خدا بترس به ايشان گفته می و وقتی)

 (جهنم است که بد قرارگاهی است

 

 فرمايند : ( می4غافر، آيه  همچنين )سوره

 "لْبِلَادِتَقَلُّبُهُمْ فِی اا يَغْرُرْکَ لَّذِينَ کَفَرُواْ فَلَاللَّهِ إِلَّا فِی ءَايَاتِ ا مَا يُجَادِلُ"

 (ور شدنشان در ناز و نعمت تو را مغرور نسازد  کنند مگر کسانی که کافر شدند پس غوطه در آيات خدا جدال نمی)

 

 دیانت بابی

 خودپسندی در کتاب بيان آمده است : در دين بابی درباره

وع نکرده و اگر بر خود قرار دهيد که بر هيچ نفسی نپسنديد آنچه از محبوب خود حيا نموده ديگر در ظهور من يظهره اهلل اين ن ..."

)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  ".پسنديد از اولوالسلطنه گرفته تا اولوالزرع بيرون رود انشااهلل بر او حزنی وارد نخواهد آمد .. بر خود نمی

 (4، باب 4
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 دیانت بهایی

خودپسندی و تکبّر بسيار نهی شده است به شکلی که بيانات بسياری درباره دوری از نيز مانند اديان گذشته  بهايی تناديآثار در 

 : فرمايند می (72)آيه  کتاب مستطاب اقدسحضرت بهاءاهلل در  خودسپندی وجود دارد.

 "... ولّا هُاِ لهَلی اَنَّهُ ال اِءُ عَآوَ اَدِلّ هُءُ لَآلٌّ اَرِقدٍ کُحَليس ألحدٍ اَنْ يفتخرَ علی اَ"

 اينکه نيست خدايی جز او( نيست بر کسی اينکه افتخار ورزد بر کسی، همه بندگان او هستيم و داللت کننده)

 

 فرمايند : ( می148نين )آيه همچ

 "... رينبِّکَالمتِ نَمِ نَّکونُقوا اللّه و ال تَتَّاِ  مکُسِنفُاَلِ هُونَرضُما ال تَ دٍحَاَوا لِرضُتَ ال ..."

 ی آنچه را که راضی نميشويد برای خود، تقوی پيشه کنيد بر خدا و نباشيد از خودخواهان()راضی نشويد برای کس
 

 فرمايند : ( می71و )آيه 

 "... مکُبلَوماً قَت قَرَّما غَنيا کَم الدُّکُنَّرَّغَن تَم اَيّاکُاِ"

 )مبادا مغرور کند شما را دنيا، همانطور که مغرور کرده است قوم قبل از شما را(
 

 فرمايند : ( می149چنين )آيه و هم

 "...رِ هاالنَّ وَ يلِی اللَّفِ عمالِاالَ وِ رآئةِالقِ ثرةُم کِکُنَّرَّغَال تَ"

 )مغرور نکند شما را خواندن زياد آيات و مناجات و انجام اعمال در شب و روز(
 

 فرمايند : ( درباره افراد مغرور می36)آيه  در کتاب اقدس و نيز

 ل يان قُالباطِ نَباطِ وَ نَدّعی الباطِن يَم مَنهُمِ رّار وَالغَ لُا الغافِهَيُّاَ يا نتَن اَل مَقُ اللِالجَ درِصَباً لِلَطَ عالِالنِّ فَّصَ دُقعَن يَمَ اسِن النَّمِ"

 "البِلکِلِ ظامِالعِ کَترُتَ مام کَکُکناها لَرَتَ شورِن القُمِ هُنَّاِ کَندَما عِ اللّهِذّاب تَا الکَهَيُّاَ

نشيند در صف کَفش کَن)دَمِ در جمع( به اميد آنکه او را به صدر مجلس ببرند، )ای مظهر ظهور( بگو  می)و از مردم کسی است که 

داند، )ای مظهر  میداند و باطنِ باطن را  میکند باطن را  میچه کسی هستی تو ای غافل بسيار مغرور، و کسی هست از آنها که ادعا 

اندازند  می، قسم به خدا که آنچه ميان شما است مانند پوست است که انداختيم برای شما همانطور که ظهور( بگو ای دروغگو

 استخوان ها را برای سگان(
 

 فرمايند : ( می41درباره افراد مغرور به علوم دنيوی در کتاب اقدس )آيه همچنين 

يا  وَهُ ينَل اَقُ مرودِن نَمِ رُکبَاَ هِفسِيری نَ هِلفِن خَعَ عالِالنِّ وتَصَ عَمِذا سَاِ وَ يّومِقَال یِسمِن اِعَ عَنِها مُبِ لوم وَالعُ تهُرَّن غَمَ الناسِ نَمِ"

 "حيمالجَ لِسفَفی اَلَ هُنَّاِ اللّهِتَ مردودلا هاَيُّاَ

شنود صدای  می)از مردم کسی هست که مغرور کرده است او را علم و دانش و به آن منع شده است از اسم قيوم من و هنگامی که 

بيند خود را بزرگتر از نمرود ! بگو کجاست او )نمرود( ای فردِ مردود ! قسم به خدا که همانا او  میسُمِ اسب ها را در پشت سرش، 

 البته در پايين ترين درجات جهنّم است(
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 : ندايفرم خودپسندی می دربارهحضرت عبدالبهاء 

را  نيست و آن اين است که انسان ديگری هيچ آفتی در عالم وجود مثل خودپسندیت و خودپسندی سبب جميع اختالفاتست نانيَّاَ"

عالم وجود حاصل ميشود  که در آورد. هر بالئی آورد و غفلت می آورد، تکبّر می خودپسندی عُجب می ،نپسندد و خود را بپسندد

مؤمن نيستند  ن را بهتر بدانيم حتّی نفوسی که تحرّی بکنيد از خودپسندی است. ما نبايد خود را بپسنديم بلکه سايري چون درست

که حال مؤمن نيستند و روزی بيايد که ايمان بياورند و مصدر خدمات عظيمه شوند  زيرا حُسن خاتمه مجهول است. چه بسيار نفوسی

خود ترجيح دهيم و اعظم و ها بايد هر نفسی را بر  حيات غافل از حقّ گردند. ما که حال ايمان دارند ولی در آخر  و چه بسيار نفوسی

ايم. اين از نفس امّاره است  اينکه خود را از ديگران ممتاز ببينيم از طريق نجات و فالح دور شده مجرّده اشرف و اکمل ببينيم ولی ب

 منتهی نماياند، يک ذلّت محض را شرف کبری ابراز ميکند يک مصيبت عظمی را آسايش بی نظر انسان بد میه که هر چيزی را ب

پسندد بل احوال و آداب  لماء خودپسنديست زيرا انسان اطوار و رفتار ديگران را نمیئر ظَجلوه ميدهد. و چون خوب تحقيق کنيم آن بِ

ه خدا نکند خدا نکند خدا نکند. ماها بايد وقتی که ب  پسندد. خدا نکند که در خاطر يکی از ماها خودپسندی بيايد و شئون خود را می

که از  ديگری نظر اندازيم ببينيمه تر کسی ديگر نيست و چون ب تر، پست تر، خاضع که از خودمان ذليل کنيم ببينيم نگاه می خودمان

جميع نگاه کنيم. بايد آنها را بزرگوار ببينيم و خود را خوار و هر ه نظر حقّ بايد به تر، عزيزتر، داناتر کسی نيست  زيرا ب آنها کامل

ديديم. انسان بايد هميشه خود را  قصور را نمی قاصر نبوديم آن آن را از قصور خود دانيم زيرا اگر ما بينيم که در نفسی می قصوری

ن از لسانش جاری نميشود يعنی مَ همبارک است کلم ت جمالنورانيّای  ... اين را بدانيد در قلبی که ذرّه را کامل بيند قاصر و ديگری

ت ظلمتی است که نانيَّاَ هچنين و چنان کردم من خوب کردم فالنی بد کرد. اين کلمن که داللت برخودپسندی کند که من مَ هکلم

)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام،  "کند کلّی انسان را از خدا غافل میه خودپسندی ب هبرد و اين کلم می نورانيّت ايمان را

 (325صفحه 

 

 :يند فرما میی ديگر در لوحهمچنين حضرت عبدالبهاء 

و کِبر احتراز نمود و خودپسندی را مبغوض دانست و در جميع اوقات  حُسن خاتمه اين است که بايد از عُجبه امّا وسائل وصول ب"

)اشراق "ع رور در کنار و ثابت بر عهد و ميثاق و عليکم البهآء األبهی  عتور و غُس نفس و هوی بيزار و از اهل فُشرمسار بود و از هواجِ

 (271صفحه ، 5جلد ، مائده آسمانیبدالحميد، خاوری، ع

 

 :فرمايند  می خودپسندی مثالی زيبا دربارهحضرت عبدالبهاء ضمن بيان 

خود را  کند امّا آنکه خودپرست ترقّی نمی ،راضی نيست مظهر رحمن که کس که از خود راضی است مظهر شيطانست و آن آن

 بلکه در صدد ديدنِ، سن داشته باشد بايد آنها را نبيندکند اگر کسی هزار حُ می ترقّیکمال خويش بر ميآيد و بيند در صدد اِ  میناقص 

يا سقفش جزئی شکاف باشد  داشته باشد که تمام مزيّن و محکم باشد ولی در يک ديوار مثالً اگر نفسی عمارتی  ،خود باشد نقصِ

پس هر چه ترقّی کند  ،محالست وه برای انسان کمال مطلقپردازد و عال آن يک شکاف می مرمّته البتّه جميع را فراموش کرده ب

حضرت ه ست که شخصی با اين، شود آن نقطه نظر نمود از خود راضی نمیه محض آنکه به دارد ب باز ناقص است و نقطه باالتر

صفحه ، 5، جلد آسمانی مائده)اشراق خاوری، عبدالحميد،  "حضرت فرمود نيک يکی است و آن خدا است، نيکو مسيح عرض کرد ای استادِ

138) 
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 نمايند : حضرت ولی عزيز امراهلل در يکی از توقيعات خود، بيانی از حضرت عبدالبهاء نقل می

يد، مظهر محويّت گرديد و فنای محض شويد. مهر و وفا و يفرمايد به خضوع و خشوع و افتادگی اکتفاء منما حضرت عبدالبهاء( می)"

)اشراق خاوری، عبدالحميد، مائده  "وده، در اين دور اعظم اهل بهاء به فداکاری و جانفشانی مأمورشفقت و محبّت نصائح پيشينيان ب

  (62صفحه  ،3جلد  ،آسمانی
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 غیبت و عیب جویی
 

اين است که که آيات و بيانات اديان الهی مشخّص است به معنی مطرح کردن عيوب ديگران در غياب آنان است. آنچه  "غِيبَت"

. در برخی از اديان الهی نيز مستقيماً درباره غِيبت حکمی نازل نشده است و می اديان مقدّس الهی مذموم و ناپسند استغِيبَت در تما

در جايی شخصی و به معنی حاضر نبودن در لغت معنی ديگری دارد  "غَيبَت". در اجرای اين حکم تابع حکم ديانت قبلی بوده اند

 است.

 

 دیانت مسیحی

داوری نکنيد تا بر شما داوری نشود. زيرا به همان گونه که بر ديگران داوری کنيد، بر شما "ر انجيل آمده است : مسيحی د تنادر دي

بينی، امّا از  میکنيد ، برای شما وزن خواهد شد. چرا پَرِ کاهی را در چشم برادرت  مینيز داوری خواهد شد و با همان پيمانه که وزن 

حال آنکه چوبی در  "بگذار پَرِ کاه را از چشمت به در آورم"توانی به برادرت بگويی  میی ؟ چگونه چوبی که در چشم خود داری غافل

چشم خود داری ؟ ای رياکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی ديد تا پَرِ کاه را از چشم برادرت بيرون 

 (5تا  1، آيات 7)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی، فصل "کنی

 

سحرگاهان عيسی باز به صحن معبد آمد، در آنجا مردم همه بر وی "در انجيل يوحنّا حکايتی از حضرت مسيح آمده است : همچنين 

ناگاه کاتبان و فريسيان زنی را که در زنا گرفته شده بود، پيش او آوردند و او را در گرد آمدند و او نشسته، به تعليم ايشان پرداخت. 

و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنين زنان  . اين زن در عين عمل زنا گرفته شد داشته، بدو گفتند، ای استاد، ميان برپا

 اادّعايی بر او پيدا کنند. امّا عيسی سر به زير افکنده، ب و اين را از روی امتحان بدو گفتند تا ؟ گويی سنگسار شوند. امّا تو چه می

، بديشان گفت، هر که از شما گناه ندارد سر بلند کردنمودند،  می اصرارو چون در سؤال کردن . نوشت ن میانگشت خود بر روی زمي

شروع کرده تا به آخر، يک يک  بزرگترينپس چون شنيدند، از  .نوشت و باز سر به زير افکنده، بر زمين می .اوّل بر او سنگ اندازد

و غير از زن کسی را نديد، بدو  سر بلند کردپس عيسی چون   .که در ميان ايستاده بود بيرون رفتند و عيسی تنها باقی ماند با آن زن

تو را محکوم . عيسی گفت، من هم سرورمکس ای  گفت، هيچ  ؟تو را محکوم نکرد کس  ؟ هيچيند گفت، ای زن آن مدّعيان تو کجا

 (11تا  3، آيات 8فصل  )کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل يوحنّا، "ديگر گناه مکنو . برو کنم مین

 

 : فرمايند بيان میچنين حکايتی از حضرت مسيح نيز در بيانی حضرت عبدالبهاء 

ی گذشتند يکی گفت اين حيوان چقدر متعفّن است ا گويند حضرت مسيح روحی له الفداء روزی با حواريون بر حيوان مرده. .."

دندانهای او نمائيد ه کروه است حضرت مسيح فرمودند مالحظه بديگری گفت چگونه صورت قبيح يافته است ديگری گفت چقدر م

 را حضرت مسيح نديد بلکه تفتيش فرمود تا مالحظه کرد که دندانش مالحظه کنيد که هيچ عيوب آن حيوان چقدر سفيد است.
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گنجينه اق خاوری، عبدالحميد، اشر) "... ر او چشم پوشيدنظَبح مَرا ديد ديگر از پوسيدگی و تعفّن و قُ سفيد است همان سفيدی دندان

 (304حدود و احکام، صفحه 
 

 دیانت اسالم

 : فرمايند می( 12حجرات، آيه  غيبت در کتاب قرآن کريم )سوره درباره  ت اسالمنادر دي

لَا يَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن يَأْکُلَ لَحْمَ  سَّسُواْ وَلَا تَجَ لظَّنِّ إِثْمٌ وَاجْتَنِبُواْ کَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ايَا أَيُّهَا "

 "للَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌاللَّهَ إِنَّ اتَّقُواْ ا أَخِيهِ مَيْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ

يد و ، و از عيوب مردم تجسس مکنستها گناه ا ها اجتناب کنيد که بعضی از گمان از بسياری گمان ،ايد ای کسانی که ايمان آورده)

از چنين کاری  ؟ قطعاً رده خود را بخورد، آيا يکی از شما هست که دوست بدارد گوشت برادر مُدنبال سر يکديگر غيبت مکنيد

 (کراهت داريد و از خدا پروا کنيد که خدا توبه پذير مهربان است

 

 علی ابن ابی طالب است آمده است :حضرت به های ( که گزيده ای از خط140در کتاب نَهجُ البَالغه )خطبه 

 "تَعْجَلْ فى عَيْبِ اَحَد بِذَنْبِهِ، فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ يا عَبْدَاللّهِ، ال"

 (جويى از کسى به خاطر گناهش شتاب مکن، شايد خداوند آن گناه او را بخشيده باشد اى بنده خدا، در عيب)

 "صَغيرَ مَعْصِيَة، فَلَعَلَّکَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِتَأْمَنْ عَلى نَفْسِکَ  وَ ال"

 (اى آسوده مباش، که ممکن است به آن گناه عذاب شوى و از گناه کوچکى که خود گرفتار آن شده)

 

 دیانت بهایی

 فرمايند : در دين بهايی حضرت بهاءاهلل در اين باره در کلمات مکنونه می

 "بِغَيرِ ذلک مَلعونٌ اَنتَ و اَنا شاهِدُ بِذلک اَحَدٍ ما دُمتَ خاطِئاً و اِن تَفعَلال تَنفَّس بِخَطأِ يا ابنَ االِنسانِ، "

)ای پسر انسان، تا زمانی که خودت خطا کاری از خطای کسی دم نزن و اگر به غير از اين انجام دهی ملعونی و من شاهد آن 

 (27)حضرت بهاءاهلل، کلمات مکنونه عربی، شماره  هستم(

 

 فرمايند : ( غِيبَت حرام شمرده شده و می20کتاب اقدس )آيه همچنين در 

 "لواحو االَ فِحآئِالصَّ یف نهُم عَهيتُمّا نُبوا عَنِجتَرآء اِفتِو االِ ةُيبَالغِ  مَّنا ثُو الزِّ تلُم القَليکُعَ مَرِّد حُقَ"

 از آن در صحائف و الواح()حرام شد بر شما قتل و زِنا ،سپس غيبت و افترا ، بپرهيزيد از آنچه نهی شديد 

 

 فرمايند : میحضرت بهاءاهلل ضمن بيان اوصاف مجاهدين در کتاب ايقان 

م گذارد بايد در بدايت امر قلب را دَقِ مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان شخصِ ،ولکن ای برادر من"

مظاهر شيطانی پاک و منزّه علوم اکتسابی و اشارات  هيع غبارات تيراز جم که محلّ ظهور و بروز تجلّی اسرار غيبی الهی است

 "منير قلب را خاموش نمايد و حيات دل را بميراند را ضاللت شمرد و بآن عرصه هرگز قدم نگذارد زيرا غيبت سراج تيبَغِ ...فرمايد
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 فرمايند : همچنين در کلمات مکنونه عربی می

 "يوبَ نَفسِکَ وَ اشتَغَلتَ بِعُيوبِ عِبادی مَن کانَ عَلی ذلِکَ فَعَلَيهِ لَعنَةٌ مِنّیيا ابنَ الوُجودِ، کَيفَ نَسيتَ عُ"

تغال ورزيدی به عيب های بندگان من کسی که بود بر اين فراموش کردی عيب های خود را و اش )ای پسر وجود، چگونه است که

 (26اره )حضرت بهاءاهلل، کلمات مکنونه عربی، شم پس بر او باد لعنتِ من(

 

 فرمايند : و همچنين می

ای مهاجران، لسان مخصوص ذکر من است به غيبت مياالئيد و اگر نَفسِ ناری غلبه نمايد، به ذکر عيوب خود مشغول شويد نه به "

 (65فارسی، شماره )حضرت بهاءاهلل، کلمات مکنونه  "غيبت خلق من زيرا که هر کدام از شما به نفس خود اَبصَر و اَعرَفيد از نفوسِ عباد من

 

 :فرمايند  همچنين حضرت بهاءاهلل در لوحی می

يا قوم  ،خطّ مظلوم لوحی نازل و در آن اين کلمه عليا از افق اعلی اشراق نمودهه در اين سنه که هزار و سيصد و شش است ب"

هُم. ذکر سوء هم در اين سنه نهی شده چه که لسان از برای ذکر حقّ انفُسُ هِدّرُ بِکَتَما يَ وَ السّوءِال تَذْکرُوُهُم بِ وَ يرِالخَبادَ بِذکروا العِاُ

)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و  "ايد که سبب حزن عباد و تکدّر استکلماتی تکلّم نمه است حيف است بغيبت بيااليد و يا ب

 (321احکام، صفحه 

 

 فرمايند : می حضرت عبدالبهاء آرامش انسان را در دوری از عيب جويی بيان

 نقائص نفوس انسانه اين حالت انسان با جميع بشر الفت تواند امّا اگر ب در ،آنچه در او ممدوح است نموده هر نفسی را بايد نظر ب"

 (165 فحهص، 1، جلد  ،)منتخباتی از مکاتيب عبدالبهاء "نظر کند کار بسيار مشکل است
 

 فرمايند : همچنين می

را اصالح کنی. چشم انسان هم کور است و هم ذرّه بين.  نما تا آن کوشش ،ببين چه نقصی داری ،د باشخو حالِ لتفتِهميشه مُ"

 (310، صفحه 2)زرقانی، ميرزا محمّد، بدائع اآلثار، جلد  "های ديگران است از ديدن نقائص خود. بينا و دور بين است در خطا کور

 

 فرمايند : می و نيز
اسباب تفريق است و  ،مودت نياردو جَ مودتنفسی نمايد اين واضح و مشهود است که ثمری جز خَ تِيبَاگر نفسی غِ ،ای ياران الهی"

مستمعين بايد در کمال روحانيّت و بشاشت او را منع کنند که از اين  ،شتيت. اگر چنانچه نفسی غيبت ديگری کندتَ هاعظم وسيل

اللّه است و يا  الهی؟ آيا سبب ترويج دين احبّای هيا علّت عزّت ابديّمبارک است  غيبت چه ثمر و چه فايده آيا سبب رضايت جمال

و يا شخصی مستفيض؟ ال و اللّه بلکه چنان غبار بر قلوب نشيند که ديگر نه گوش شنود  ؟ نفسی مستفيد گردد اللّه علّت تثبيت ميثاق

ه روح و ريحان آيند و به ثنا لسان بگشايد مستمعين بمدح و ه ستايش ديگری پردازد و به و نه چشم حقيقت را بيند. ولی اگر نفسی ب

 (223 فحهص، 1، جلد  ،)مکاتيب عبدالبهاء "زّ گردندهتَاللّه مُ  نفحات
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 فرمايند : همچنين می

شد که ابواب غيبت  میبدترين خلق انسانی و گناه عظيم، غيبت نفوس است علی الخصوص صدور از احبای الهی، اگر نوعی "

يافت، قلوب نورانی  مینمود، آن وقت تعاليم حضرت بهاءاهلل نشر  میهر يک از احبای الهی ستايش ديگران را شد و  میمسدود 

يافت. اميدم چنان است که احبّای الهی به کلّی از غيبت بيزار شوند و  میشد، عالم انسانی سعادت ابدی  میگشت، روح ها ربّانی  می

س نقمت الهی بدانند تا به درجه ای رسد که هر نفسی کلمه غيبت نمايد در بين جميع هر يک ستايش يکديگر نمايند و غيبت را نف

احبّا رسوا شود، زيرا مبغوض ترين اخالق عيبجويی است، بايد تحرّی مدائح نفوس نمود نه تجسّس عيوب ناس، به قدر امکان بايد از 

 (181صفحه ، 3جلد  ،امر و خلقانی، فاضل، مازندر) "عيوب چشم پوشيد و از کمال نفوس بحث کنيد نه نقائص آن ها

 

 فرمايند : حضرت ولی عزيز امراهلل درباره غيبت و عيب جويی در دين بهايی می

، ما بايد با کمال جديّت در صدد جوئی و غيبت، مؤکّد و الزام آور نيست اندازه لزوم اجتناب از عيبه تعاليم بهائی در هيچ مورد ب"

چاپ دوم، [)حيات بهائی، داراالنشاء محفل روحانی ملّی بهائيان اياالت متّحده "م و بر نقائص خود فائق آييمکشف و رفع عيوب خود برآيي

  (9، صفحه ]م1987
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 قبله
. قبله در کنند میو عبادت  خوانند قبله به معنای جهت و سمتِ جلو است و در معنای دينی، محلّی است که به سمت آن نماز می

 الهی مکانِ خاصّ و مقدّسی بوده است که در برخی از اديان نسبت به دين قبلی تغيير کرده است. در اديان هرکدام از اديان مقدّس

در باره قبله محلّ معيّنی توسط پيامبران تعيين نشده بود و پيروان اديان بنا به تقدّس مکان های مذهبی خود،  ی و مسيحی،يهود

 نمودند. میمقدّس ترين آن را به عنوان قبله خود انتخاب 

 

 دیانت یهودی

 سالمقدّ  بيتُ در بخش شرقی شهر مسجد اينخوانند،  نامند و به سمت آن نماز و دعا می ی خود می يهوديان مَسجِدُ االَقصی را قبله

نبی به  سليمان معبدی کهمعبد سليمان ) اعتقاد دارند که بقايای)اورشليم(  بيت المقدس برخی از يهوديان ساکن. )اورشليم( قرار دارد

  97.در زير مسجداالقصی قرار دارد است(  آمده عهد عتيق بخشکتاب مقدس،  دستور خداوند ساخت و شرح آن در

 

 دیانت مسیحی

سط حضرت مسيح، برخی از حضرت مسيح نيز قبله ای مشخص برای مسيحيان تعيين نکردند و به علّت تغيير ندادن اين حکم تو

 کنند. راز و نياز می ی که پيروان يهود انتخاب نموده بودندمسيحيان به همان سمت

 

 فرمايند : حضرت بهاءاهلل نيز در کتاب ايقان به اين امر اشاره می

که ما بين اين  ،يای اعظمعيسی و دون آنها از انب انبياء که بعد از موسی مبعوث به رسالت شدند مثل داود و چنانچه در عهد اکثری"

همان جهت امر  مردم را به توجّهِ ،ربّ العالمين قبله تغيير داده نشد و همه اين مرسلين از جانب هيچ حکمِ، دو نبیّ آمدند

 (33)حضرت بهاءاهلل، کتاب ايقان، صفحه  "فرمودند می

 

 دیانت اسالم

مسلمانان سمت کعبه تغيير يافت.  به سال دوم هجرت بود که در قصیاالَ سجدُمَ سوی  هت قبله در ابتدای اسالم بهدر دين اسالم ج

: اينان از خود  گفتند ها به مسلمانان مى آن .د بودس در اصل قبله يهودر اين مدت مورد سرزنش يهود قرار داشتند چرا که بيت المقدّ

اين گفتگوها براى پيامبر اسالم و مسلمانان  .يمخوانند، و اين دليل آن است که ما بر حقّ استقالل ندارند و به سوى قبله ما نماز مى

شد، براى همين جهت پيامبر  ها قطع نمى طيع فرمان خدا بودند، و از سوى ديگر طعنه هاى يهود از آنسو مُ ها از يک ناگوار بود، آن

 ای از سوی پروردگار عالميان بود تا از دست طعنه های يهوديان خالصی يابد. ها به اطراف آسمان نگريسته و منتظر راه چاره شب

                                                           
 ( به اين موضوع اشاره فرموده اند(33حضرت بهاءاهلل در کتاب ايقان )صفحه .  97

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
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سجد بنى سالم به که فرمان تغيير قبله صادر شد و در حالى که پيامبر دو رکعت نماز ظهر را در م تى از اين انتظار گذشت تا اينمدّ

 .ندارا به سوى کعبه بگرد مور شد پيامبرأسوى بيت المقدس خوانده بود جبرئيل م

 

 فرمايند : ( در اين باره می144بقره، آيه  در کتاب قرآن کريم )سوره

 لْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ وَشَطْرَ الْمَسْجِدِ اضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَکَ لسَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قِبْلَةً تَرْفِی اقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ "

 "للَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَمَا ا لْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَکِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْالَّذِينَ أُوتُواْ اإِنَّ 

 (همين امروز)داری،  گردانيم که دوست می ای برمی  سوی قبلهه زودی تو را به پس بچرخاندی  ما تو را ديديم که رو در آسمان می)

برگشتن )دانند که اين  که اهل کتابند می روی خود به طرف قسمتی از مسجد الحرام کن، و هر جا بوديد رو بدان سو کنيد و کسانی

 (کنند غافل نيست ه میحق است و حکمی است از ناحيه پروردگارشان و خدا از آنچ (به طرف کعبه

 

 فرمايند : ( در اين باره می142بقره، آيه  همچنين در ادامه )سوره

 "سْتَقِيمٍصِرَاطٍ مُّ رِبُ يَهْدِی مَن يَشَاءُ إِلَىلْمَغْا لْمَشْرِقُ وَلِلّهِ الَّتِی کَانُواْ عَلَيْهَا قُل هُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ النَّاسِ مَا وَالَّسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ ا"

کردند برگردانيد ؟ بگو :  ن سو نماز میه آای که رو ب  ای مسلمانان را از قبله  از مردم خواهند پرسيد چه انگيزه جاهالنزودی ه ب)

 (کند صراط مستقيم هدايت میه مشرق و مغرب از آن خداست هر که را بخواهد ب

 

 ( آمده است :143بقره، آيه  و نيز )سوره

لَّتِی کُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ا لرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهِيداً وَکُونَ ايَ لنَّاسِ وَلِّتَکُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ا عَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاًلِکَ جَکَذَ وَ"

لنَّاسِ لَرَؤُوفٌ االلَّهَ بِللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَکُمْ إِنَّ امَا کَانَ  للَّهُ وَالَّذِينَ هَدَى کَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اانَتْ لَإِن کَ عَقِبَيْهِ وَ رَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىلبِعُ ايَتَّ

 "رَّحِيمٌ

ن آه چنين امتی وسط قرار داديم تا شاهدان بر ساير مردم باشيد و رسول بر شما شاهد باشد و ما آن قبله را که رو ب و ما شما را اين)

گردد هر چند  کند و چه کسی به عقب بر می که معلوم کنيم چه کسی رسول را پيروی می مگر برای اينتغيير نداديم ايستادی  می

گذارد که خدا نسبت  که خدا هدايتشان کرده بسيار بزرگ است و خدا هرگز ايمان شما را بی اثر نمی که اين آزمايش جز برای کسانی

 (ربان استبه مردم بسيار رئوف و مه

 

 فرمايند : بيان میچنين حضرت بهاءاهلل در کتاب ايقان نيز تغيير قبله در اسالم را 

طحا به يثرب، رو به بيت المقدّس توجّه بَ يد که بعد از هجرت شمس نبوّت محمّدی از مشرقِيفرما قبله را مالحظه همچنين آيه"

راندند که ذکرش شايسته اين مقام نيست و سبب  نشايسته بر زبا اکه يهود بعضی سخن های ن صالت، تا آن فرمودند در وقت می

و  فرمودند.  بعد جبرئيل نازل شد میتفکّر و تحيّر در سماء نظر  باری، آن حضرت بسيار مکدّر شدند و به لحاظ شود. میکالم  تطويل

صحاب به جمعی اَ که در يومی آن حضرت با تا آن "کَ قِبلَةً  تَرضَاهَافَلَنُوَلِّيَنَّ قَد نَری تَقَلُّبَ وَجهِکَ فِی السَّماء"اين آيه تالوت نمود:  

فَوَلِّ وَجهَکَ شَطرَ المَسجِدِ "آورده بودند که جبرئيل نزول نمود و عرض کرد:  جاه نماز ب فريضه ظهر مشغول شدند و دو رکعت از

تزلزل و اضطراب در ميان اصحاب  ابل شدند.  فی الحينبيت المقدّس انحراف جسته به کعبه مق حضرت از ،ثنای نمازدر اَ "الحَرامِ
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آن سلطان حقيقی قادر بود که  اِلّاامتحان عباد و  عراض نمودند. اين فتنه نبود مگر برایاِ ،بر هم زده نماز را سمی که جمعیافتاد به قِ

)حضرت بهاءاهلل، کتاب  "ل را از وی سلب ننمايداين خلعت قبو تغيير ندهد و در آن عصر هم بيت المقدّس را  قرار فرمايد و هيچ قبله را

 (33ايقان، صفحه 

 

 دیانت بابی

 فرمايند : قبله می در بارهحضرت اعلی بابی  تنادر دي

نَما تَوَلّوا فَثَمَّ وَجهَ اهلل اَنتُم اِلیَ هُ اهلل مَتی يَنقَلِب تَنقَلب اِلی اَن يَستَقَرَّ ثُمَّ مِن قَبلُ مِثلُ مِن بَعدُ تَعلَمونَ قُل اَيقُل اِنَّماَ القِبلَةُ مَن يُظهِرُ"

 (7، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "اهللِ تَنظُرُون

کند )حضرت بهاءاهلل(، هر جايی برود قبله همان جا است تا زمانی که استقرار يابد،  می)بگو همانا قبله کسی است که خدا او را ظاهر 

ظهر ظهور هر دور که در دور بابی حضرت اعلی هستند( بگو به هرجا برگرديد پس همانجا قبل از ظهور او نيز مانند آن است )م

 نگريد( میسمتِ خداست، شما به سوی خدا 

 

 دیانت بهایی

تأييد گرديده و در کتاب  باشند حضرت می نفسِ آناينکه بعد از ظهور مَن يُظهِرُهُ اهلل،  بابی مبنی برديانت ی  در دين بهايی حکم قبله

 فرمايند : ( می6دس )آيه اق

 رَصدَمَ وَ قاءِالبَ نِدائِمَ هلُاَ لَقبَمَ علی وَاالَ أِالملَ طافَمَ اللّهَ هُلَعَذی جَالَّ سِدَّالمقَ المقامِ سِقدَاالَ یَطرِم شَکُجوهَوُا لّوُوَ لوةَم الصَّدتُرَذا اَاِ"

 "لّامالعَ زيزُالعَ وَهُلَ هُنَّم اِکُلَ رناهُدَّذی قَالَّ رَّبيان المقَالتِّ وَ ةِقيقَالحَ مسِشَ روبِغُ ندَعِ موات وَالسَّ وَ ضينَرَی االَن فِمَلِ مرِاالَ

)هنگامی که خواستيد نماز بخوانيد بگردانيد صورتتان را سمتی که آن مقام مقدّس )جمال قدم( آنجا هستند که قرار داد خدا او را 

قا و محل صدور امر است برای کسی که در زمين ها و آسمان هاست و هنگامی محل طواف مأل اعلی و محل اِقبال اهل شهرهای ب

که شمس حقيقت از اين عالم غروب کرد )صعود جمال قدم( توجه کنيد به محلّی که برای شما مقرر کرديم همانا خداوند البته 

 اوست عزيز و دانا(

 

که محل استقرار عرش  در بهجی در خارج مدينه عکّا است.مبارکه  روضهحضرت عبدالبهاء نيز تصريح فرموده اند که آن محل، 

همان طور  توصيف فرموده اند. "مطاف مأل اعلی"و  "بقعه مبارکه حمراء "، "مرقد منوّر"مطهّر حضرت بهاءاهلل است و اين محل را 

بمان را به مظهر الهی، جمال حيان دعا و مناجات قلواَ که گياه جهت حيات و رشد خود به طرف نور آفتاب متمايل است، ما هم در

 ... به تربت مقدّسش را در عالم خاک رمزی از توجّه باطنی خود توجّه ظاهری و ... سازيم میاقدس ابهی متوجّه 

 (8قسمت ، مندرج در انتهای کتاب اقدس کتاب اقدس توضيحات)"شماريم می
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 فرمايند : ، میبابیديانت  م قبله( ضمن تأکيد بر حک137در کتاب اقدس )آيه حضرت بهاءاهلل  همچنين 

 لَزِّنُ کَذلِکَ رَّقَستَن يَلی اَب اِلِنقَب تَلِنقَتی يَاللّه مَ رهُظهِن يُمَ ةُبلَما القِنَّاِ قالَ رِخَا قامِی مَفِ هُلَنزَروا ما اَانظُ مَّثُ حمنَا الرَّقوُتَّاِ يانِالبَ أَلَيا مَ"

 هونَجَّوَتَة تَبلَقِ ةِاَيَّلی م اِکُهوائِاَبِ هُرونَنکِو تَمين لَن الهآئِمُ نَّکونُال تَ وم وَا يا قَوُرکَّفَکبر تَاالَ رِنظَالمَ هذاَ کرُذِ رادَذ اَدر اِالقَ کِن مالِدُن لَمِ

 "المنيع زيزِالعَ  میاسبِ جَوَّمَذی تَالَّ حرِن البَمِ سرارِاالَ ئالئَلَ دونَجِتَ لَّعَلَ اللّهِفوا بِانصِ مَّثُ ةِااليَ هِی هذِوا فِرکَّفَلين تَالغافِ رَعشَيا مَ

)ای اهل بيان، بترسيد از خدای رحمن سپس نگاه کنيد به آنچه او نازل کرده است در مقامی ديگر، گفت همانا قبله کسی است که 

زل شد از نزد مالک قدر کند )حضرت بهاءاهلل( هر جا برود همان طرف است تا وقتی که استقرار يابد، اين گونه نا میخدا او را ظاهر 

زمانی که اراده کرد ذکر اين ظهور بزرگ را، تفکّر کنيد ای قوم و نباشيد از اشخاص حيران، اگر او را با هوای نفس خود رها کنيد و 

يابيد به اين قبله توجه نکنيد به کدام خواهيد کرد ای بی خبران ؟ تفکّر کنيد به اين آيه سپس انصاف بدهيد در مقابل حق، شايد ب

 زند به اسم من که عزيز و بديع هستم( میگوهر های  اسرار را در دريايی که موج 

 
 فرمايند : حضرت بهاءاهلل درباره حکم توجه به قبله می

رساله سؤال  )حضرت بهاءاهلل،" "اللّه جهُوَ مَّثَلّوا فَوَاينما تُ"الرّحمن فی الفرقان جاری  در صالت حکم قبله ثابت و در اذکار حکم ما انزله"

 (14و جواب، قسمت 

 

 فرمايند: در ديانت بهايی هنگام تالوت نماز مَيِّت توجه به قبله واجب نيست چنانچه حضرت بهاءاهلل می

 (85)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "اللّه جهُوَ مَّثَلّوا فَوَما تُينَاَ ةاداء صالت قبل از دفن و امّا القبل "
 

کند و سايرين ساکت ايستاده استماع  می را يکی از حضّار، بدون آنکه توجّه به سمت مخصوصی داشته باشد، تالوت )صلوة ميّت(

  (19قسمت ، مندرج در انتهای کتاب اقدس کتاب اقدس توضيحات). قبله الزم نيست نمايند. در موقع اداء اين صالت توجّه به می
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 قتل نفس
قتل "به آن  ت قبلی صورت گرفته باشدبا نيّ عملاگر اين . شود میاطالق  توسط انسانی ديگر قانونی انسانی شتن غيربه کُ "قتل"

مانطور که از تعريف آن پيداست اين عمل، ه است. "قتل غير عمد"و اگر اين عمل سهواً اتفاق افتاده باشد  شود گفته می "عمد

رفتاری غير انسانی است. در همه اديان الهی، قتل نفس به شدّت نهی شده است و به اقتضای زمانِ هر يک از اديان، برای قتل 

 احکام مختلفی نازل شده است که در ادامه مفصّالً به آن ها پرداخته خواهد شد.

 

 دیانت یهودی

درباره مجازات قتل در تورات آمده همچنين   98از قتلِ نفس در يکی از ده فرمان حضرت موسی آمده است.يهودی نهی  تناديدر 

  مکانی  رسانيد، آنگاه  دستشه را ب  خدا وی  ، بلکه ا اگر قصد او نداشتامّ. شود  کشته  را بزند و او بميرد، هر آينه  انسانی  هر که"است : 

  من  او را از مذبح  مکر بکُشد، آنگاه  عمداً بر همساية خود آيد، تا او را به  اگر شخصی  ليکن .ا فرار کندنجه آتا ب  کنم  نتو معيّ  برای

 (14تا  12، آيات 21)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر خروج، فصل  " برسان  قتل  ، به کشيده

 

کنند، و   و اگر دو مرد نزاع" : آمده استاست. چنانچه  متعددی درباره قتل نفس، اشاره شده احکام و قوانيندر ادامه در آن کتاب به 

  شمرده  گناه زنندة او بی  رود، آنگاه  اگر برخيزد و با عصا بيرون. شود  بستری  زند، و او نميرد ليکن  مشت  يا به  سنگ  را به  ديگری  يکی

او   عصا بزند، و او زير دست  يا کنيز خود را به  غالم  کسی و اگر .معالجة او را بدهد  را ادا نمايد، و خرج  اش بيکاری  شود، اما عوض

  و اگر مردم  .خريد اوست زر  نشود، زيرا که  کشيده  بماند، ازاو انتقام  دو روز زنده  اگر يک  ليکن. شود  او گرفته  انتقام  بميرد، هرآينه

و گذارد، ه اب  شوهر زن  آنچه  بدهد موافق  غرامتی  ديگر نشود، البته  گردد، و ضرری  را بزنند، و اوالد او سقط  حامله  کنند، و زنی  جنگ

  عوض  به  ، و دندان چشم  عوض  به  و چشم.  بده  جان  عوض  به  جان  شود، آنگاه  ديگر حاصل  و اگر اذيتی. ادا نمايد  حضور داوران  و به

  و اگر کسی. لطمه  عوض  به  ، و لطمه زخم  عوض  به  ، و زخم داغ  عوض  به  و داغ. پا  عوض  ، و پا به دست  عوض  به  ، و دست دندان

کنيز خود را بيندازد،   يا دندان  غالم  و اگر دندان. آزاد کند  چشمش  عوض  شود، او را به  ضايع  کنيز خود را بزند که  يا چشم  غالم  چشم

  سنگسار کنند، و گوشتش  او بميرد، گاو را البته  را بزند که  يا زنی  خود مردی  شاخ  به  گاوی  و هرگاه. آزاد کند  دندانش  عوض  او را به

  ، و او مردی نداشت  را نگاه  بود، و آن  آگاه  بود، و صاحبش می  زن شاخ  از آن  اگر گاو قبل  و ليکن. باشد  گناه گاو بی  را نخورند و صاحب

خود   فدية جان  برای  شود، آنگاه  بر او گذاشته  و اگر ديه. رسانند  قتل  را نيز به  ، گاو را سنگسار کنند، و صاحبش را کشت  يا زنی

يا   اگر گاو، غالمی. کنند  با او عمل  حکم  اين  حسب  باشد، به  زده  دختر را شاخ  پسر خواه  خواه. بر او مقرر شود، ادا نمايد  هرآنچه

  حفر کند و آن  چاهی  گشايد يا کسی  چاهی  و اگر کسی. شود، و گاو سنگسار شود  او داده  صاحب  به  نقره  مثقال  را بزند، سی  کنيزی

و اگر . او باشد  از آن  ادا نمايد، و ميته  صاحبش  را به او را بدهد، و قيمتش  عوض  چاه  صاحب. افتد  در آن  يا االغی  را نپوشاند، و گاوی

اما . نمايند  را نيز تقسيم  کنند، و ميته  را تقسيم  آن  را بفروشند، و قيمت  گاو زنده  بميرد پس  ، گاو همساية او را بزند، و آن گاو شخصی

                                                           
 (13، آيه 20تيق، سِفر خروج، فصل )کتاب مقدّس، عهد ع.  98

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF
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او   از آن  گاو بدهد و ميته  عوض  گاو به  ، البته نداشت  را نگاه  آن  بود، و صاحبش می  زن شاخ  از آن  گاو قبل  آن  باشد که  بوده  اگر معلوم

 (36ا ت 18همان، آيات ) "باشد

 

  و اگر او را با دست د.شو  کشته  البته  و قاتل  است  رد، او قاتلمُ  زد که  آهنين  آلت  اگر او را به" آمده است :باره اين حکم درهمچنين 

  آن  به  که  دستی  چوب  شود. و اگر او را به  کشته  البته  و قاتل  است  شود، بزند تا بميرد، او قاتل  کشته  کسی  از آن  که  سنگی  خود به

 (18تا  16، آيات 35، فصل اعداد)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر  "شود  کشته  البته  و قاتل  است  شود، بزند تا بميرد، او قاتل  کشته  کسی

 

شود،   کشته  دانشاه  گواهی  به  قاتل  را بکشد پس  شخصی  هر که" درباره اينکه دو شاهد بايد به قتل شهادت دهند آمده است :و نيز 

 (30، آيه 35، فصل همان) "ندهد  شهادت  کسی  شدن  کشته  شاهد برای  و يک

 

در   درخت  بريدن  با همساية خود برای  که  کسی  مثل" د :فرماي می درباره مجازات قتل غير عمددر آيات عهد عتيق کتاب مقدّس 

  به  بخورد تا بميرد، پس  اش همسايه  ، به رفته  بيرون  از دسته  ند کند، و آهنتبر را بل  درخت  نمودن  قطع  برای  برود، و دستش  جنگل

 (5، آيه 19، فصل تثنيه)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر  "دمانَ  ، زنده شهرها فرار کرده  از آن  يکی

 

 دیانت مسیحی

فرمايند که حتی با خشم نيز به يکديگر نگاه  می حضرت مسيح خورد، چنانچه مسيحی، نهی از قتل بيشتر به چشم می تنادي آيات در

به اوّلين گفته شده است، قتل ايد که  شنيده" : شده استدر انجيل به اين موضوع اشاره چنانچه نکنيد تا چه رسد به قتل شخصی. 

مستوجب حکم  سبب خشم گيرد،  گويم، هر که به برادر خود بی ليکن من به شما می  .و هر که قتل کند سزاوار حکم شود .مکن

پس هرگاه هديه خود را   .باشد و هر که برادر خود را راقا گويد، مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گويد، مستحّق آتش جهنّم بود

به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آيد که برادرت بر تو حقّی دارد، هديه خود را پيش قربانگاه واگذار و رفته، اوّل با برادر خويش 

با مدّعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن، مبادا مدّعی، تو را به قاضی سپارد . نما و بعد آمده، هديه خود را بگذرانصلح 

آخر را ادا نکنی، هرگز از آنجا بيرون  گويم، که تا فَلسِ هرآينه به تو می. و قاضی، تو را به داروغه تسليم کند و در زندان افکنده شوی

 (26تا  21، آيات 5، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "نخواهی آمد

 

 .ايد که گفته شده است، چشمی به چشمی و دندانی به دندانی شنيده" فرمايند : میی ادامه دستورات دين يهودتأييد و همچنين در 
و  .د، ديگری را نيز به سوی او بگردانزن سيلیگويم، با شرير مقاومت مکنيد، بلکه هر که به رخساره راست تو  ليکن من به شما می

و هرگاه کسی تو را برای يک ميل مجبور سازد، دو  .اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگيرد، عبای خود را نيز بدو واگذار

 (41تا  38، آيات 5، فصل انجيل متی، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "ميل همراه او برو
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 دیانت اسالم

و بر کند  خدا قاتالن را لعنت میفرمايند  نيز از قتل نفس به عنوان عملی قبيح نام برده شده است. حضرت محمّد می مدر دين اسال

 فرمايند : ( می93نساء، آيه  در کتاب قرآن )سوره آورد چنانچه آن ها عذابی بزرگ می

 "أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً لَعَنَهُ وَ للَّهُ عَلَيْهِ وَاغَضِبَ  فِيهَا وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً وَ"

و هر کس مؤمنی را به عمد بکشد جزايش جهنم است که جاودانه در آن باشد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش کند و عذابی بزرگ )

 (برايش آماده دارد

 

 : فرمايند می( 178بقره، آيه  درباره قصاص قتل در قرآن )سوره

تِّبَاعٌ ايهِ شَیْءٌ فَفَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِ لْأُنثَىابِ لْأُنثَىا لْعَبْدِ وَاعَبْدُ بِلْا لْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْقَتْلَى الْقِصَاصُ فِی اءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَيْکُمُ  لَّذِينَايَا أَيُّهَا "

 "لِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌعْتَدَى بَعْدَ ذَاةٌ فَمَنِ رَحْمَ لِکَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَسَانٍ ذَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْأَ لْمَعْرُوفِ وَابِ

پس اگر  ،آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن ،قصاص بر شما واجب است ،ايد ای کسانی که ايمان آورده)

بهائی که بدهکار است به طرز خوبی  خوبی تالفی کند و خونه قاتل بايد که احسان او را ب ،)قاتل( بگذرد صاحب خون از برادرش

پس اگر کسی بعد از عفو کردن دبه در آورد و از قاتل  ،بپردازد، اين خود تخفيفی است از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتی است

 (دارد کعذابی دردنا ،قصاص بگيرد

 

 فرمايند : ( می33اسراء، آيه  و نيز )سوره

 "لْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُوراًامَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِف فِّی  لْحَقِّ وَاللَّهُ إِلَّا بِالَّتِی حَرَّمَ النَّفْسَ الَا تَقْتُلُواْ  وَ"

او سلطنت و  ما برای ولیِ ،گناهی را بکشد او حق باشد، و کسی که بی و خونی را که خدا محترم شمرده مريزيد، مگر آنکه کشتنِ)

گناه به وسيله  بی که کشته ،پس نبايد کسی در خونريزی از حد تجاوز کند ،تواند قاتل را بکشد( ايم )که می قدرت قانونی قرار داده

 (قانون ياری شده

 

 د :فرماين می( 92نساء، آيه  )سوره در قرآنقتل غير عمد  درباره

أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن کَانَ  مَةٌ إِلَىمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَئاً وَ وَ"

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً  أَهْلِهِ وَ اقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىبَيْنَهُمْ مِّيثَ إِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ رِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَ

 "يماً حَکِيماًللَّهُ عَلِاکَانَ  للَّهِ وَامُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ 

يک  (در کفاره آن)هيچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی ديگر را بکشد، مگر به خطا، حال اگر کسی مؤمنی را به خطا به قتل برساند بايد )

از  ،که خونخواهان آن را ببخشند، و اگر ورثه مقتول مؤمن او تسليم نمايد، مگر آن برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائی هم به کسانِ

دمی باشد که بين شما و آنان عداوت و جنگ است، همان آزاد کردن برده مؤمن کافی است و اگر مقتول از قومی باشد که بين مر

 ،ای آزاد کند تواند برده او تسليم کند و کسی که نمی ای مؤمن آزاد و خون بهائی به کسانِ بايد برده ،شما و آنان پيمانی برقرار هست

 (ر پی روزه بگيرد، اين بخشايشی از ناحيه خدا است که خدا همواره دانای فرزانه بوده استبه جای آن دو ماه  پی د
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د که قتل انسان هايی که جرمی مرتکب نشده اند و گناهی از آنان سر نزده بسيار فرماي ( می32مائده، آيه  خداوند در قرآن )سوره

 : فرمايد ، میدهد را بکشيد، چون انسانيت را مورد حمله قرار میناپسند است و مانند اين است که تمامی انسان های روی زمين 

 "...لنَّاسَ جَمِيعاً الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ ابَنِی إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی  مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى"

ی اسرائيل اعالم کرديم که هر کس يک انسان را بکشد بدون اينکه او کسی را کشته باشد و يا فسادی بود که ما به بن اينبه خاطر )

 ((در زمين کرده باشد مثل اين است که همه مردم را کشته، )چون انسانيت را مورد حمله قرار داده

 

 دیانت بابی

 درباره حرمتدر کتاب بيان عربی حضرت باب  ده اند.، حضرت اعلی مجازات های سنگينی برای قتل عمد نازل فرمودر ديانت بابی

 : فرمايند می يا قطع اعضای بدن انسان قتل نفس و

يَمنَع اَو فعَلُ اَو يُقَدِر اَن يَمنَعَ وَ لَم فَال تَقتَلنَ نَفساً و ال تَقطَعنَ شَيئاً عَن نَفسٍ اَبداً اِن اَنتُم بِاهللِ وَ آياتِهِ مُؤمِنون وَ مَن يَأمُرُ ذلِکَ اَو يَ"

نَ عَلَيهِ کُلُّ قَرينَه تِسعَة يَرضی فَليلزمنهُ مِن کِتابِ اللّهِ اَحَدی عَشَرَ اَلفَ مِثقالَ مِن ذَهَبِ بِاَن يودنَ اِلی مَن يُورَث عَمَّن قَتَلَ وَ ليحرِم

اهللِ وَ رِضائِهِ وَ يُدخِل النّار مِن بَعدَ مَوتِهِ وَ ال يغفر اهللُ لَهُ اَبداً وَ عَشَر سِنَة وَ دَليلُ فِی الکِتابِ اهللِ اَن کَينونِيَتَهُ قَد خَلَقَت عَلی غَيرِ محبةِ 

 (16، باب 11)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "لکِن اَن يَتَبِعَ تِلکَ الحُدودَ يُخفِف عَنهُ ما قُدِرَ لَهُ

نفسی کند و يا کسی را به قتل رساند و اگر کسی قادر )ابداً نفسی را نکُشيد و عضوی از تنشان را قطع نکنيد، هر کسی امر به قتل 

به  طال مثقال 11000به جلوگيری از قتل نفسی باشد و جلو گيری نکند يا راضی به قتل نفسی باشد، پس حکمِ خدا اين است که 

واهد شد و آمرزش م واصل خسال بر او حرام خواهند بود و بعد از مرگ نيز به جهن 19 ثِ مقتول بدهند و همسران آن نفسوراّ

 ابداً بر او نخواهد بود ولی اگر حدود الهی را رعايت کند تخفيفی از آن برايش خواهد بود( خداوند

 

 فرمايند : و نيز در همين باب و واحد در بيان فارسی می

موده شما را ای خلق مُلَخَّص اين باب آنکه امر نفرموده است خدا از فضل و رحمت خود کشتن نفسی از بندگان خود را و نهی فر"

بيان اينکه نکشيد نفسی را و جدا مسازيد عضوی از اعضای بدن انسانی را مانند دست و پا و گوش و بينی و ساير اجزای جسد آدمی، 

شود  میرّ آن الی اهلل راجع اين افعال زشت شما در آخرت به شجره حقيقت منتهی شده و ضُ هرگاه شما به خدا گرويده ايد چه نتيجه

فرمايد نشر فضل الهی به عاقبت آن است و غير از نهايت آن امر در دنيا و آخرت به  میاين سبب است که خداوند امری صادر  از

شما ای اهل بيان در ميانه خود اين سنّت جاری نداشته و قتل نفسی ننموده تا آنکه در قيامت بعد به  ...ضرر آن مبتال خواهيد شد 

ی ماالنهايه در رضايت الهی بوده به نيران سخط او معذب نگرديده و هر گاه اگر محتجب شده به نفس حقيقت راجع نشده تا ال

هر آنکه تجاوز نمايد و امر نمايد  ... همين طريق عمل نموده ابعد از آن قوم بوده تا ابداآلباد در نار غضب خداوندی خواهيد سوخت

و مستطيع بر منع آن باشد و منع نکند يا آنکه راضی شود به اين عمل الزم و  اين عمل را يا آنکه به دست خود نمايد يا آنکه بتواند

گردد  میواجب است او را از کتاب خدا و احکام دين او، يازده هزار مثقال از طال اينکه ديه دهد به وارثين نفسی که کشته شد و حرام 

اينکه ذات فطرت او آفريده شده است بر غير دوستی خدا و  بر او همه زن های او نوزده سال و اين عمل دليل است در کتاب خدا به

 (16، باب 11، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "آمرزد او را خدا هرگز میگردد در آتش، بعد از مُردن خود، و ن میرضايت او و داخل 
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 فرمايند : می ت آنحضرت اعلی درباره مجازا نيز حرام است، نفسفتوی بر قتل از اين آيات مشخّص شد  همانطور که

. حرام شده در بيان، حکم قتل به اشد از هر شئ که هيچ شئ به مثل آن نهی نشده که هر کس بر قلب او خطور کند قتل نفسی، .."

شود آن چه بر او حالل بوده در بيان، حتّی  میگردد مادامی که خداوند خواهد و بر او حرام  میرود و معذّب  میاز دين الهی بيرون 

او بر او و خداوند اذن نفرموده که کسی در بيان، فتوای قتل کسی را دهد در هيچ حال و در هيچ شأن و در هيچ مورد اگر چه  نفسِ

و از يوم غروب شمس حقيقت از برای احدی از متديّنين به بيان، حکم قتل  .در بين خود مخالفت در شئونات علميّه ظاهر گردد ..

کند، از بيان نبوده و نيست، هيچ اِثمی از برای او اعظم از اين نخواهد بود زيرا که خداوند در قرآن جايز نبوده و نيست و اگر کسی 

خداوند حَتم فرموده بر ذات مقدس خود که نيامرزد کسی که بر قلب او  99... لنَّاسَ جَمِيعاًٱفَکَأَنَّمَا قَتَلَ  مَن قَتَلَ نَفْساًنازل فرموده 

 (5، باب 4، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "..ين به بيان را .خطور کند قتلِ يکی از مؤمن

 

 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می19 بندحرام شده است. چنانچه در کتاب اقدس ) مؤمنيندر ديانت بهايی نيز قتل نفس بر 

 "لواحو االَ فِحآئِالصَّ یفِ نهُعَم هيتُمّا نُبوا عَنِجتَرآء اِفتِو االِ ةُالغيبَ مَّنا ثُو الزِّ تلُم القَيکُلَعَ مَرِّد حُقَ"

 )به تحقيق حرام شد بر شما قتل و زِنا سپس غيبت و افترا، بپرهيزيد از آنچه نهی شده ايد در صحائف و الواح(

 

 فرمايند : ( درباره مجازات قتل عمد می62 بنددر کتاب اقدس )همچنين 

 ناِ لين وَالجاهِ نَنَکوا سُاترُ مَّثُ دارِقتِاالِ وَ ةِدرَالقُ يادیِاَبِ اللّهِ نَنَسُ ذواخُ لوهُاقتُداً فَفساً عامِنَ لَتَن قَمَ وَ قوهُاحرِداً فَمِّعَتِيتاً مُبَ قَحرَن اَمَ"

 "ريدمايُ لیعَ مُالحاکِ وَهُلَ هُنَّاِ تابِی الکِم فِيکُلَعَ أسَديّاً البَبَبساً اَما حَهُحکموا لَتَ

بسوزانيد او را و کسی که بکشد کسی را عمداً پس بکشيد او را، بگيريد دستورات خدا را به  )کسی که بسوزاند خانه ای را عمداً پس

دست های قدرت و اقتدار سپس ترک کنيد راه و رسم جاهلين را و اگر حکم کنيد بر آن ها حبس ابد را اشکالی نيست بر شما در 

 خواهد( میکتاب همانا او البته هست حاکم بر آن چه 

 

 فرمايند : بيان میاين چنين تفاوت آن را با انتقام  و توضيح فرموده اند قتل قصاصِ هاء درباره مسئلهحضرت عبدالب

انتقام نيست بلکه اجرای حکم در حقّ  ،از مجازات ولی مقصد اللّهِندَذموم عِمَ بغوضِمَ مرًاَ نتقامُاالِ نَّاَنتقام لِاالِ قُّحَ هُلَ يسَشر لَالبَ نَّاِ"

 (86 قسمتکتاب اقدس،  يحات کتاب اقدس مندرج در انتهایتوض) "مجرم است

 

 فرمايند : در مفاوضات می در اين باره همچنين

 (201)عبدالبهاء، مفاوضات، صفحه  "قصاص به جهت ردع و منع است هيأت اجتماعيّه حقّ قصاص را از مجرم دارند و اين"
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، درباره نهی از قتل انسان هايی که خدا با روح خود به آن ها  100ای از قرآن ( ضمن تأييد آيه73 بنددر کتاب مستطاب اقدس )

 فرمايند : زندگی بخشيده می

 روحِبِ اللّهُ حياهُاَ نمَ تونَقلُتَأ ستوراً مَ زِّالعِ قِرادِی سُفِ کانَ تابٍی کِفِ نهُم عَهيتُهذا ما نُ فساًنَ فسٌنَ لُقتُو اليَ دِحَلی اَعَ دٌحَض اَرِتَعيَ ال"

 "بيراًکَ رشِی العَدَلَ د کانَقَ أٌطهذا خَ نَّاِ هِندِن عِمِ

)اعتراض نکند فردی بر فرد ديگر و نکشد نفسی نفسِ ديگری را اين چيزی است که نهی شده ايد از آن در کتابی که پنهان بود در 

 اوند خطايی کبير است(که نزد خد به روح خود ؟ همانا اين خطاست کشيد کسی که زنده کرده خدا سراپرده های عزّت، آيا می

 

 :فرمايند  می( 188 بند) در کتاب اقدسدرباره قتل غير عمد حضرت بهاءاهلل 

 "زينتجاوِالمُ نَمِ نَّکونُال تَ وَ وحِی اللَّفِ هِم بِرتُمِما اُلوا بِعمَاِ بِهَالذَّ نثقال مِی مائة مِهِ ها وَهلِلی اَاِ ةًمَلَّسَمُ يةًدِ هُلَفَ أًفساً خطنَ لَتَن قَمَ"

احکامی  عمل کنيد ،مثقال طالست 100و آن ديه  او بازماندگانِ ای به ديه بر اوست، )کسی که بکشد کسی را اشتباهی )غير عمدی(

 (کنند نباشيد زنند و تجاوز می میسرباز  و از نفوسی که از احکام الهی شده ايدرا که در اين لوح به آن مأمور 

 

 فرمايند : می در لوحی ديگر و نيز

کشتن نفوس نبوده بلکه فخر در احيای نفوس پژمرده بوده. جهد نمائيد تا از سلسال کوثر بی مثال ه ب بگو ای احبّای الهی فخر شما"

، 8)اشراق خاوری، عبدالحميد، مائده آسمانی، جلد  "ست شأن احبّای حقّا حضرت اليزال نفوس پژمرده را زنده نمائيد و حيات بخشيد. اين

 (36صفحه 

 

 فرمايند : ر لوح ديگر میو د

بگو قتل نفس دليل مردی و مردانگی نيست اگر قادريد نفوس پژمرده و مرده را به نفحات رحمانيّه تازه و زنده نمائيد، يک ثُعبان "

هزار انسان را به سمّ خود هالک نمايد و اين قدرت سبب فخر ثعبان نبوده و نخواهد بود بلکه سبب شده که مبغوض قلوب گشته 

، 8)اشراق خاوری، عبدالحميد، مائده آسمانی، جلد  "وشا حال نفسی که به اصالح برخيزد و سبب اتحاد و اتفاق شود نه علت طالق و نفاقخ

 (36صفحه 

 

 فرمايند : میهمچنين در لوح اشراقات 

علم و عمل ه قام انسان و شأنش بم ،ارض است شأن درندگان ،فساد و نزاع و قتل و غارت ،يقين مبين بدانيده ب اللّه زبَل يا حِقُ"

 )حضرت بهاءاهلل، لوح اشراقات(  "ما ينفعهم امر نموديمه عباد را از ما يضرّهم منع و ب، در اکثر الواح ،است

 

در کتاب مستطاب اقدس : فرمايند  االمر مبارک صادر گشته چنين توضيح می حضرت ولیّ امراللّه در اين باره در توقيعی که حسب

اند و هر دو با احکام مبارک تطابق  به جای آن حبس ابد را نيز اجازه داده اند. امّا اللّه مجازات قتل را اعدام مقرّر فرمودهحضرت بهاء

بايد آن را بپذيريم و بدانيم که مراتب  است بعضی از ما با بينش محدود خود حکمت بالغه اين حکم را درک ننمائيم، ولی دارد. ممکن
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نفسی سهواً محکوم به مرگ گردد، آيا نبايد  الحقيقه کافل نجات اهل عالم است. اگر ت مُنزل آن کامل و فیحکمت و رحمت و عدال

توان به  نمی چنين بی عدالتی در اين جهان را هزاران برابر در جهان ديگر جبران فرمايد. البتّه معتقد بود که خداوند مقتدر و توانا

مجازات شود از اين حکمی که نفعش به عموم راجع است  است يک فرد بی گناه سهواًخاطر اين احتمال نادر الوقوع که ممکن 

اند. فرعيّات اين  دارد نازل نفرموده جزئيّات مجازات قتل و حرق را که به هيأت اجتماعيّه آينده تعلّق حضرت بهاءاهلل صرف نظر کرد.

 مل مؤثّر در تخفيف جرم را منظور داشت، و کدام يک از دو نوعاست و آيا بايد عوا که درجات جرم تا چه حدّ احکام، از قبيل اين

زمان در وقت اجرای حکم تصميمات الزم را  مجازات بايد مجری گردد کلّاً به بيت العدل اعظم محوّل گشته که با مالحظه شرايط

 (86در انتهای کتاب اقدس، قسمت  )توضيحات کتاب اقدس مندرج .العدل اعظم راجع است اتخاذ نمايند. نحوه اجرای حکم نيز به بيت

 
 : فرمايند ، چنانچه میبيند که قصاصِ قاتل همان مجازات اوست و در عالم بعد مجازاتی نمی تصريح فرموده اند حضرت عبدالبهاء

بکُشند، روحِ قاتل سؤال کردند که جزای قاتل چه چيز است، در جواب گفته شد که قصاص بر قاتل يعنی اگر قاتل را  و امّا مسئله"

نمايد که دو جزا  اين قتل جزای اوست، بعد از قتل ديگر عدالت الهی جزای ثانی بر او مرتّب نخواهد کرد، زيرا عدل الهی قبول نمی

  (176، صفحه 1، جلد عبدالبهاء )منتخباتی از مکاتيب "ببيند
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 قمار
ت که با بردن و يا باختن پول و يا چيز معيّنی همراه است در لغت به معنای بازی ها و شرط بندی هايی اس ،قِمار يا در اصطالح قُمار

در جميع اديان الهی هر چند بسيار مختصر اما درباره اين مسئله صحبت شده است و در هر کند.  از بازنده دريافت میآن را و برنده 

 کدام نيز حکمی معيّن از طرف خداوند نازل شده است.

 

 دیانت یهودی
دارد از   را دوست  توانگری  شود، و هر که دارد از پول سير نمی  پول را دوست  آنکه" باب قمار آمده است : ديانت يهودی در آيات در

 (10، آيه 5)کتاب مقدّس، عهد عتيق، کتاب جامعه، فصل  " است  نيز بطالت  اين  شود. سير نمی  دخل

 

)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  " از خداوند است  آن  حکم  تمامی  ليکن شود، می  انداخته  در دامن  قرعه" : در جای ديگر آمده استهمچنين  

 (33، آيه 16، فصل کتاب اَمثال

 

 دیانت مسیحی

دينداری با قناعت، سودی عظيم است. چرا که به اين جهان هيچ نياورديم و از آن نيز " : درباره قِمار آمده استمسيحی  تنادر دي

اک و سرپناهی داشته باشيم، قانع خواهيم بود. امّا آنان که سودای ثروتمند شدن دارند، هيچ نخواهيم برد. پس اگر خوراک و پوش

 همه طمع ريشهگردد. زيرا  میآيند که موجب تباهی و نابودی انسان  میشوند و به دام اميال پوچ و زيانباری گرفتار  میدچار وسوسه 

)کتاب مقدّس،  "مجروح ساختندمراه گشته، خود را به اقسام دردها کوشيدند، از ايمان گ که بعضی چون در پی آن می است، بدی ها

 (10تا  6آيات ، 6، فصل اول تيموتيوس رساله ،جديدعهد 

 

زيرا که او گفته است، تو را  ،سيرت شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه داريد قناعت کنيد" آمده است : همچنين در جای ديگر

 (5آيه ، 13، فصل عبرانيان ،جديد)کتاب مقدّس، عهد  "خواهم نمودهرگز رها نکنم و تو را ترک ن

 

تواند کرد، زيرا يا از يکی نفرت دارد و با ديگری محبّت، و يا به  هيچ کس دو آقا را خدمت نمی" فرمايند : می انجيل متیو نيز در 

آيه ، 6، فصل انجيل متی ،جديدکتاب مقدّس، عهد ) "شمارد. محال است که خدا و پول را خدمت کنيد چسبد و ديگر را حقير می يکی می

24) 
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 دیانت اسالم

 فرمايند : ( می219بقره، آيه  گناهِ قمار در کتاب قرآن )سوره در دين اسالم درباره

 "... بَرُ مِن نَّفْعِهِمَاإِثْمُهُمَا أَکْ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَا لْخَمْرِ وَايَسْأَلُونَکَ عَنِ "
دو در دلها بيش از  پرسند بگو در آن دو گناهی است بزرگ و منافعی است برای مردم اما اثر سوء آن از تو حکم شراب و قمار را می)

 (منافع صوری آنها است

 

 ( آمده است :90مائده، آيه  همچنين در قرآن )سوره

 "جْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَاَلشَّيْطَانِ فَاسٌ مِّنْ عَمَلِ لْأَزْلَامُ رِجْا لْأَنصَابُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْخَمْرُ وَامَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّايَا أَيُّهَا "

های   قربانی نصب شده و چوبه ی که برایيها  ، يا سنگها  اين نيست که شراب و قمار و بت، جز ايد ای کسانی که ايمان آورده)

 (، شايد که رستگار شويدشيطان است. پس دوری کنيد از آنهاليد و از عمليات ، پقرعه

 

 فرمايند : ( می91مائده، آيه  در قرآن )سوره نيز و

 "ةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَلصَّلَواعَنِ  وَللَّهِ ا يَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ لْمَيْسِرِ وَا لْخَمْرِ وَالْبَغْضَاءَ فِی ا لْعَدَاوَةَ وَا يْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُلشَّاإِنَّمَا يُرِيدُ "

وسيله شراب و قمار بين شما عداوت و خشم بيندازد و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، ه خواهد ب و جز اين نيست که شيطان می)

 (پس آيا دست بردار از آنها هستيد ؟

 
 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می155در باب حرام بودن قمار در کتاب اقدس )آيه شده است. قمار مستقيماً حرام در دين بهايی 
 "زينجاوِالمتِ نَمِ نَّکونُال تَ و لقِالخَ رَعشَبوا يا مَنِجتَاِ فيونُاالَ و رُم الميسِيکُلَعَ مَرِّحُ"

 کنند( میهی تجاوز )حرام است بر شما قمار و ترياک، دوری کنيد ای مردم دنيا و نباشيد از کسانی که به اوامر ال

 
عبدالبهاء و حضرت ولیّ امراللّه تصريح  شود در آثار جمال مبارک ذکر نشده است. حضرت میمواردی که مشمول اين حرمت 

 بيت العدل اعظم در پاسخ به سؤاالتی که آيا. بيت العدل اعظم معيّن خواهند فرمود اند که تفاصيل مربوط به اين حکم را فرموده

باره تصميم در اذاند که اتّخ يا نه چنين فرموده شود می دی در اسب دوانی و فوتبال و بينگو و امثال آن قمار محسوب، شرط بنالتار

ر را به وجدان امو اند که نه ممانعت نمايند و نه ترغيب، بلکه اين عجالةً از محافل و افراد خواسته اين امور موکول به آينده است و

  101(1204تا  1201 ، قسمتهدايتانوار ) .افراد واگذار کنند

                                                           
 مع آوری کرده است و در آثار بهايی موجود است.آن را تنظيم و ج Helen Hornbyترجمه کتاب انوار هدايت که .  101
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 کسب و کار
لزوم اشتغال به کسب و کار در تمامی اديان مقدّس الهی ذکر شده است. در ديانت يهودی و مسيحی، بياناتی نه به طور مستقيم، 

  بلکه درباره اينکه هيچ کس نبايد بدون زحمت مزد بگيرد آمده است.

 

 دیانت یهودی

حور را از   بن  اوری  بن  بَصَلْئيل  باش  آگاه":   گفت ، کرده  را خطاب  و خداوند موسی"غال آمده است : در آيات ديانت يهود درباره اشت

، تا در  مُخْتَرَعات  اختراع  برای،  و هر هنری  و معرفت  و فهم  حکمت  ، و به ام ر ساختهخدا پُ  روح  و او را به . ام  خوانده  نام  يهودا به  سبط

)کتاب مقدّس، عهد  "نمايد  اشتغال  ، تا در هر صنعتی چوب  و درودگری  آن  و ترصيع  سنگ  تراشيدن  و برای. کار کند  و برنج  طال و نقره

 (5تا  1، آيات 31عتيق، سِفر خروج، فصل 

 

 دیانت مسیحی

  لکه به محنت و مشقّت شبانهکس را مفت نخورديم ب  و نان هيچ" آمده است : نيز درباره اشتغال به کسب و کار مسيحی تنادر دي

نه آنکه اختيار نداريم، بلکه تا خود را نمونه برای شما سازيم تا به ما اقتدا . بوديم تا بر احدی از شما بار ننهيم  میروز به کار مشغول 

زيرا  .وراک هم نخوردبوديم، اين را به شما امر فرموديم که، اگر کسی خواهد کار نکند، خ زيرا هنگامی که نزد شما هم می. نماييد

امّا چنين اشخاص را در خداوند ما . کنند، بلکه فضول هستند کنند، که کاری نمی نظم رفتار می شنيديم که، بعضی در ميان شما بی

صل ، فرساله دوم تسالونيکيان، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "کنيم که، به آرامی کار کرده، نان خود را بخورند عيسی مسيح حکم و نصيحت می

 (12تا  8، آيات 3
 

زيرا که در اين دنيا هيچ نياورديم و واضح است که . ليکن دينداری با قناعت سود عظيمی است" : جای ديگر آمده استهمچنين در 

دچار ، سودای ثروتمندی دارندامّا آنانی که . ها قانع خواهيم بود پس اگر خوراک و پوشاک داريم، به آن. بردخواهيم از آن هيچ ن

 همه زيرا که طمع ريشهگردد.  میآيند که موجب تباهی و نابودی انسان  میشوند و به دام اميال پوچ و زيانباری گرفتار  میوسه وس

)کتاب مقدّس،  "مجروح ساختندکوشيدند، از ايمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها  ها است، که بعضی چون در پی آن می بدی

 (10تا  6، آيات 6، فصل يوسرساله اول تيموت، جديدعهد 
 

 دیانت اسالم

داند،  در ديانت اسالم نيز مردم به کسب و کار و به دست آوردن روزی حالل دعوت شده اند و آن را يکی از واجبات برای مردم می

 فرمايند : ( می12اسراء، آيه  در کتاب قرآن )سوره

 لْحِسَابَ وَا لسِّنِينَ وَالِتَعْلَمُواْ عَدَدَ  لنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْالً مِن رَّبِّکُمْ وَاجَعَلْنَا ءَايَةَ  للَّيْلِ وَاحَوْنَا ءَايَةَ لنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَا للَّيْلَ وَاجَعَلْنَا  وَ"

 "کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيالً
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از آيت شب و روشنی آن کاستيم و آيت روز را تابان ساختيم تا شما گاه  )و ما شب و روز را دو آيت و نشانه قدرت خود قرار داديم آن

 (ل بيان کرديمدر روز روزی حالل از فضل خدا طلب کنيد و تا آنکه شماره سالها و حساب اوقات را بدانيد و هر چيز را مفصّ

 
 فرمايند : ( می15ملک، آيه  )سوره در قرآن همچنين

 "نُّشُورُإِلَيْهِ ال کُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَ مْشُواْ فِی مَنَاکِبِهَا وَاضَ ذَلُوالً فَالْأَرْلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اهُوَ "

که بازگشت کنيد و از رزق آن بخوريد حرکت آن  پستی و بلندی هایکرده پس در  همواراو است آن کسی که زمين را برای شما )

 (شما به سوی او است

 

ز، برای استراحت در شب و به دست آوردن رزق و روزی در روز بيان شده است. چنانچه دين اسالم حکمت وجود شب و رواحکام در 

 فرمايند : ( می73قَصَص، آيه  در قرآن )سوره

 "لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَ لنَّهَارَ لِتَسْکُنُواْ فِيهِ وَا للَّيْلَ وَامِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ  وَ"

، روز از فضل خدا طلب روزی کنيددر و  آرامش گرفته شبتا در قرار داد های او اين است که برای شما شب و روز  کی از رحمتي)

 (شايد شکر بگزاريدکه 
 

 دیانت بابی

فرمايند که هر کس بايد به کسب و کاری مشغول شود و در  درباره وجوب اشتغال به کسب و کار می ، حضرت بابدر ديانت بابی

 ورت ناتوان بودن، اغنياء بايد به آن ها کمک کنند :ص

 (17، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "وَ اِنَّ عَلی کُلٍّ اَن يَکسِبَ بِاَمرٍ وَ مَن اليقدّر اَنتُم اَن يا مَظاهِرَ الغَناءِ منّی اِلَيهم لتبَلِّغون ..."

 که ناتوان بود بر ثروتمندان است که به آنان کمک کنند()همانا بر کلّ است که به کسب و کاری مشغول شوند و کسی 

 
مسئله تجارت و کسب و کار تأکيدات بسياری شده است به صورتی که برخی از احکام بابی از جمله بعضی  بيان درباره آييندر 

 آمده است :  102کند. در کتاب هشت بهشت منهيّات، هنگام تجارت تغيير می

ت بيان تأکيدات عديده در خصوص آن رفته عمل تجارت است و آن را به درجه ای اهميّت داده اند از جمله چيزهايی که در شريع"

کند. مثالً حکم است بر ملوک بيان  میکه در هر امر صريحی يا نهی شديدی همين که پای تجارت در ميان آمد موضوع حکم تغيير 

که قتل کافه بنمايند و غير اهل بيان را در قطعات ثمانيه مانع از سکونت نگيرند بل 103زْيهکه با غير اهل بيان مدارا نکرده فِدْيه و جِ

 "...شوند و سفر نيز مطلقاً در شريعت بيان حرام است مگر از برای طلب علم يا تجارت  میشوند ولی در همه اين ها تُجّار استثناء 

 (191)هشت بهشت، صفحه 

                                                           
 انتهای کتاب مراجعه شود قسمت منابع و مآخذبه .  102

 گرفتند. جِزْيه : خراج و مالياتی که مسلمانان از کفّار می      -دهند، خون بَهاء     : مالی که برای آزاد کردن ديگری می فِدْيه .103
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 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می33سفارش شده و از اهميت بااليی برخوردار است. چنانچه در کتاب اقدس )بند در ديانت بهايی اشتغال به کسب و کار 

 فسُها نَم بِکُغالَشتِلنا اِعَجَ ها وَمثالِاَ وَ رافِقتِاالِ وَ عِنآئِالصَّ نَمِ مورِن االُمِ امرٍبِ غالَشتِم االِنکُمِ دٍواحِ لِّلی کُعَ بَجِد وُقَ ءِآهالبَ هلَيا اَ"

وا لاشتغ وَ ةِسالَالکِ وَ ةِطالَالبِم بِتَکُضيّعوا اوقاال تَ. شراقاالِ وَ شیِّی العَفِ روهُاشکُ مَّثُ هِلطافِاَ وَ اللّهِ ةِحمَی رَوم فِروا يا قَکَّفَقّ تَللّه الحَ ةِادَبالعِ

ض النّاس بغَبيان. اَالتِّ وَ ةِکمَالحِ مسُشَ هِقِفُاُ نت مِذی الحَالَّ وحِی هذا اللّفِ مرُاالَ یَضِقُ کَذلِم کَکُيرَغَ سِنفُاَ م وَکُسَنفُاَ هِبِ عُفِنتَما يَبِ

 "سباببّب االَسَمُ اللّهِ لیَلين عَکِّوَتِمُ سبابِاالَ بلِحَبِ کواسَّمَتَ بُطلُيَ وَ دُقعُيَمَن  اللّهِندَعِ

نيا از صنايع و اقتراف و مانند آن ها و قرار )ای اهل بهاء، واجب شده است بر هر يک از شما اشتغال به کاری از جميع کارهای د

داديم اشتغال شما را به آن نفس عبادت خدا. تفکر کنيد ای مردم در حمت خدا و الطاف او سپس شکر کنيد او را در شامگاهان و 

ديگران. اين چنين  برد از آن خود شما و میبامدادان. هدر ندهيد اوقات خود را به بطالت و بيکاری و مشغول شويد با آن چه نفع 

جاری شد امر در اين لوح مبارکی که آشکار شده است از افق آن آفتاب حکمت و تبيان. مبغوض ترين مردم نزد خدا کسی است که 

 اسباب( بنشيند و طلب کند. تمسک جوييد به ريسمان اسباب در حالِ توکّل به خدای فراهم آورنده

 

 فرمايند : ( می147همچنين )بند 

 "... کفيهِما يَ هُنوا لَيَّعَن يُاَ غنيآءِاالَ وَ الءِکَلوُلِفَ زَجَذی عَالَّ وَ بَکسِيَ ناَ لِّلی الکُعَ بَتِکُ دقَ.. ."

)همانا واجب کرد بر همه که به کسب و کاری مشغول شوند و کسی که عاجز بود پس بر وکالء و اغنياء است که تعيين کنند بر او 

 چيزی که کفايت کند او را(

 
االمر حضرت ولیّ  اين حکم و مسئوليت متقابل فرد و جامعه برای اجرای اين امر در توقيعی که حسب ميت روحانی و عملیاه

شوند،  که احبّاء به شغلی از اشغال مشغول راجع به دستور حضرت بهاءاللّه در باره اين امراللّه تحرير يافته چنين بيان گرديده است :

رساند که  میمستطاب اقدس در اين باره صريحاً  بسيار مؤکّد است، به خصوص بيان مبارک در کتابتعاليم مبارک در اين مورد 

بهاءاللّه  در بساط نظم بديع الهی محبوب و مقبول نيستند. بر اساس اين حکم محکم، حضرت نفوس مهمله که تمايل به کار ندارند

روزگار محو گردد. کسانی که زمام تشکيالت جامعه را در دست  ی از صفحهفرمايند که تکدّی نه تنها مذموم است بلکه بايد به کلّ می

همچنين بايد تدابيری  فراهم کنند تا هر فردی از افراد فرصت يابد و به کسب حرفه و صنعتی نائل شود. و دارند موظّفند وسائلی

امرار معاش آن فرد، به کار رود. بر هر فردی از حرفه و هم به خاطر  اتّخاذ کنند تا اين استعداد و کاردانی، هم بخاطر ترويج نفس

کار، علی الخصوص وقتی با نيّت  ای اشتغال ورزد، چون هر قدر دچار موانع و محدوديت باشد، واجب است به کار و پيشه افراد ،ولو

 است، بلکه بنفسه داراینوعی عبادت است. کار نه تنها متضمّن فايده عمومی  خدمت همراه باشد، به موجب تعاليم حضرت بهاءاللّه
که مقصد الهی را برای حيات خود در اين  گردد میدر و منزلتی مخصوص است. زيرا موجب تقرّب ما به درگاه الهی است و سبب ق

 )توضيحات.نمايد است ثروتی که از راه ارث به دست آيد هيچ کس را از کار روزانه معاف نمی تر ادراک نمائيم. بنا بر اين واضحبهعالم 

 (56قسمت  مندرج در انتهای کتاب اقدس، کتاب اقدس
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 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره اين که اگر شخصی عاجز باشد و نتواند از عهده اين امر برآيد چنين می

معيّن کنند تا با برای او  ای نتواند اغنياء يا وکالء بايد چيزی مبلغی در هر ماهی از فقر شديد افتد و چاره اگر نفسی عاجز باشد يا به"

)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس،  "اعضای بيت عدل باشد مقصد از وکالء وکالی ملّت است که ... او گذران کند

 (56قسمت 

 

 :فرمايند  می و اشتغال به کسب و کاردرباره حد و ميزان انقطاع در جواب سوال حضرت عبدالبهاء 

ه با وجودی که امر به انقطاع از دنيا در الواح الهيه نازل، چگونه است که بر هر نفسی کسب و در آخر مجلس شخصی پرسيده ک"

صنعتی فرض شده، آيا اين دو ضدّ نيست ؟ فرمودند در امر بهاءاهلل بر هر نفسی اشتغال به صنعت و کسبی فرض است، مثالً من 

با نهايت صداقت و امانت باشد و اين سبب ترقيست اما با وجود دانم و شما صنعت ديگر، اين عين عبادت است اگر  میحصير بافی 

و مشغوليّت، اگر قلب تقيّد و تعلّقی به اين دنيا نداشته باشد و از حوادث متألم نگردد نه با ثروت عالم از خدمت نوع انسان ممنوع ماند 

حال ضعف ادّعای عدل نمودن قولی است آسان، نه نه از فقر محزون شود، اين کمال انسانست و الّا در حالت فقر اظهار کرم و با 

 (95، صفحه 2)اشراق خاوری، عبدالحميد، مائده آسمانی، جلد  "دليل بر تربيت و تذکر وجود انسان

 
 فرمايند : به جای کار به خدمت بپردازد می که شخصیوضعيت حضرت ولی امراهلل درباره 

نيد راهی صواب و موافق تر با تعاليم امر پيموده ايد. همانطور که خود نيز پيشنهاد اگر شما توام با تبليغ امر در شغل خود باقی بما"

 (2108 قسمت)انوار هدايت،  "نموده ايد، بهترين طريق زندگی برای شما حد متوسط يعنی اشتغال در حين تبليغ امر است

 
 فرمايند : مچنين درباره اشتغال به کار زن و مرد در خانواده میه

خود کار قابل  ين است که ياران به کارهايی مشغول شوند که نفعشان به عالم بشريت برسد. خانه داری نيز به نوبهاصل کلی ا"

 (2117)انوار هدايت، قسمت  "احترام و پر مسئوليّتی نسبت به عموم بشريّت است

 

 فرمايند : و نيز در اين باره می

مين نمايد و زن تربيت فرزندان را بر عهده گيرد. با اين وجود نبايد ايجاد شود اصل خانواده بهايی است که مرد درآمد خانواده را تأ"

که امکان تغيير اين وظايف به تناسب شرايط خانواده وجود ندارد يا اينکه زن حتماً در منزل محدود شود. مقصد اين است که در عين 

.. حضرت عبدالبهاء .هم مادر بتواند مخارج خود را تامين نمايد انجام وظايف اوليّه هم پدر در تربيت فرزندان نقش مهمی ايفا کند و 

  (2118 قسمت)انوار هدايت،  "زنان را به شرکت همه جانبه و مساوی در امور دنيوی تشويق نموده اند
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 لباس حرری
در می نازل نشده بود. اين مبحث درباره احکامی است که بعد از ديانت مسيحی نازل شده است و تا قبل از آن درباره اين مسئله حک

امّا اساسِ اين تحريم بر  بپوشند توانستند لباس حرير ها می و فقط زن بودحرام  اسالم پوشيدن لباس ابريشم خالص بر مردهادين 

اجازه داده شده است که لباس حرير بپوشند و آن در جنگ  ها در شريعت اسالم در يک مورد به مردفقط  .آيات قرآنی استوار نيست

 لباس از ابريشم خالص بپوشد. تواند که شخص مجاهد می است

 

 دیانت اسالم

 فرمايند :  ( می33فاطر، آيه  در کتاب قرآن )سورهس افراد اهل بهشت معرفی شده است چنانچه در دين اسالم لباس حرير لبا

 "لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ لُؤاً وَجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْ"

 (هايی از طال و مرواريد زيور کنند و لباسشان در آنجا حرير است های جاويد که وارد آن شوند و در آنجا با دستبند  بهشت)

 

ی منع يوپاهای ار انتخاب و مردم را از پوشيدن لباس بامّامه و عَروحانيّون اهل تشيّع برای خود نوعی لباس مشخّص مانند عَ

 .هآن گرديد و لباس و حدّی در مورد آرايش ريش يها حضرت رسول سبب ايجاد محدوديت راهپيروی از  نمودند. عالقه مسلمين به می

 همچنين بسياری از علمای اسالم بر اساس احاديث و رواياتی که در کتب مختلف نقل شده، لباس حرير را بر مردان حرام دانسته اند. 

 

 دیانت بابی

 فرمايند : در دين بابی حضرت اعلی اين تحريمِ لباس حرير که اساسش بر آيات قرآنی استوار نيست را مُلغی فرموده و می

تا  105حرير هر نفسی را در هر شأن و همچنين در استعمال ذهب و فضّه 104ملخّص اين باب آنکه خداوند عالم اذن فرموده به لُبس"

کون قلوب عباد است رسيده و منتهای شکر الهی را در يوم ظهور به ايمان به من يظهره اهلل آنکه کلّ در اين جنّت به آنچه سبب س

نمودند سبيلی از برای اين حکم نداشتند و ليکن خداوند عالم عزّ و جل از  ظاهر سازند زيرا که اگر کلّ ما علی االرض را انفاق می

از برای نفسی نباشد در عدم وصول آن به آن که به محض حب  سبيل جود و فضل خود اذن فرموده مقتدرين بر آن را و حزنی

ئ از اين ظهورات خواهد فرمايد و اگر نفسی بر نفسی به ش فرمايد و در آخرت به او کرامت می خداوند اجر و ثواب آن را مضاعف می

 (9، باب 6واحد  )حضرت باب، بيان فارسی، ".گردد از رضای محبوب خود .. افتخار کند يا ارتفاع ورزد محتجب می
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 دیانت بهایی

 فرمايند : ( می159در کتاب اقدس )بند  و حضرت بهاءاهلل حکم حضرت باب را در اين باره تأييد نمودند ،در ديانت بهايی

 هُرُنکُلوا ما ال تَعمَاِ .ليمالعَ رُمِاآل وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِالً مِضْفَ یحاللِّ وِ باسِاللِّ یفِ دِّالحَ کمَم حُنکُعَ اللّهُ عَفَد رَقَ ريرِالحَ بسُم لُکُلَ لَّحِاُ.. ."

 "... لينالجاهِ بُعَلم مَکُسَنفُلوا اَجعَتَ ال وَ ةِقيمَالمستَ قولُالعُ

، فضلی است از نزد او همانا او ريش لباس و حرير، همانا رفع کرد خدا بر شما حدود را درحالل شده است برای شما پوشيدن لباس )

)صاحبان( عقل های مستقيم و قرار ندهيد خودتان را ملبعه و بازيچه  اعتراض نکنندکننده و داناست. رفتار کنيد به چيزی که البته امر 

 جاهلين و نادانان(

 
زمام نمايند، يکی برداشتن حکم محدوديّت پوشيدن لباس از هر جهت است که  حضرت بهاءاهلل در اين آيه به چند مسئله اشاره می

از حدّ وقار تجاوز نکنند و اعتدال را در مورد  اند که قرار داده و در عين حال احبّاء را نصيحت فرموده مردمر قبضه اختيار البسه را د

شويد افرادی هستند که شما را  ديگر اين است که اگر به طور غير عادی در مأل عام ظاهر می مسئله .لباس و پوشاک رعايت نمايند

خواند. يعنی اگر فردی اين گونه رفتار کرد و انسان را به  هند. حق اين افراد را از جاهالن و نادانان مید بازيچه دست خود قرار می

 فرمايند : چنانچه حضرت بهاءاهلل در لوح بشارات می سُخره گرفت يا به ديگران نشان داد، از افراد جاهلِ نادان است.

)حضرت  "لينَالجاهِ بُلعَم مَکُسَنفُلوا اَجعَن تَاَوم م يا قَيّاکُعباد گذارده شد ولکن اِ زمام البسه و ترتيب لِحا و اصالح آن در قبضه اختيار"

  بهاءاهلل، لوح بشارات(



  سالکین سبیل ایمان
 

270 

 

 لطافت
نامد. امّا اين  دهد و باالترين حدّ نظافت را لطافت می میناخودآگاه ذهن انسان را به سمت پاکيزگی و زيبايی سوق  "لطافت" کلمه

ان، کامل نيست. لطافت شامل چندين معنی مختلف است که البتّه پاکيزگی هم يکی از آن هاست. بهتر است به معنی در رابطه با انس

 و 106ریوْمتضمّن مفاهيم متعدّد صُ کلمه لطافت"لطافت توجّه کنيم تا معانی آن را بهتر دريابيم.  توضيح بيت العدل اعظم درباره کلمه

لطف و همچنين رقّت، صفا، تنزيه و  ،ماليمت سليقه، نظافت، ادب، حسن اخالق، معنوی است، از قبيل ظرافت، آراستگی، حسن

)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای  "گردد ر به ذهن میبادِتَمورد بر حسب سياق کالم مُ تقديس و پاکی. هر يک از مفاهيم در هر

 (74کتاب اقدس، قسمت 

سان به کار برده شده و در ديانت بابی به هيچ چيزی به اندازه لطافت تأکيد نشده لطافت اولّين بار در آثار حضرت باب برای ان کلمه

 است.

 

 دیانت بابی

 فرمايند : میدرباره لطافت حضرت اعلی 

دارد که شاهد شود بر  طهارت و لطافت و نظافت ... و خداوند در بيان دوست نمی بّ نزد خداوند نيست ازحَهيچ شأن در بيان اَ. .."

 (54، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولی) "... روح و ريحان رانفسی دون 

 

 فرمايند : می نمايند و افت در دين بيان اشاره میبه مسئله لطهمچنين در کتاب بيان 

نکه اقتدار ئ را با نقص ظاهر فرمايد با آمر ديگر نشده و نهی شده که کسی ش.. به قدری که امر شده در تلطيف در اوا.در دين بيان "

بر کمال اون داشته باشد، مثالً اگر کسی بنای عمارتی گذارد و آن را به کمال آنچه در آن ممکن است نرساند هيچ آنی بر آن شئ 

کنند، زيرا که هر شئ در حدّ خود  کنند از خداوند بر او، بلکه ذرّات آن بنا هم طلب می می 107گذرد مگر آنکه مالئکه طلب نِقمَت نمی

)حضرت "..شود . ما ينتهی در حدّ خود را تمنّا دارد و همين قدر که کسی مقتدر شد و در حقّ اون ظاهر نکرد از او سؤال می وصول الی

 (3، باب 6باب، بيان فارسی، واحد 

 

 فرمايند : همچنين می

جل يوم ظهور اَبر اين نشده الّا لِ امر .ملخّص اين باب آنکه در بيان اذن داده شده به تلطيف و نظافت به اعلی ما يمکن در امکان .."

اهلل که اگر نفسی بين يدی اهلل واقع شود دون شئون لطافت نزد او نباشد که غير حبّی خداوند شاهد شود بر او و در بيان نهی شده از 

 (6، باب 8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "..هر چه حجاب لطافت شود .
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 فرمايند : میو تلطيف البسه  در ادامه نيز با تأکيد بر لطافت ظاهری

اگر به فاصله تلطيف ابدان تلطيف البسه هم شود در لطافت پرورش خواهند نمود و هر چه زودتر شود محبوب تر بوده عنداهلل و اگر "

م بوده شود ثواب آن ولی بر هر نفسی حت میکسی را ممکن نشود حزنی از برای اون نباشد که به حبّ اون تلطيف را به او عطا کرده 

 )همان( "..و هست که مراقب باشد که آنچه در قوه او ممکن است در نفس خود اظهار نمايد .

 

 دیانت بهایی

کونوا "فرمايند  ( می74لطافت به طور کلّ تأييد و تأکيد شده چنانکه حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس )بند  در ديانت بهايی مسئله

همانا ) "مکُندَما عِ م وَکُلطيفُتَ رادَاَ هُنَّاِ"( 151فرمايند )بند  و نيز می (عنصر و اساس لطافت باشيد ميان مردم) "عُنصُرَ اللِّطافَةِ بَينَ بَريَّةِ

 .(خداوند اراده کرده است به تلطيف شما و آن چه نزد شماست

 
 فرمايند : ( می46)بند  کتاب مستطاب اقدسهمچنين در 

 لِّی کُفِ ةِطافَاللِّبِ واکُسَّمَالمنيع. تَتِهِ الممتَنِعِ کولَی مَفِ ضوانِالرِّ هلِاَ دابِآلی عَ مْراکُيَ نْاَ رادَاَ هُنَّاِ ةِفَطای اللِّلَاِ بَرَقْاَ کونُذوا ما يَخُ"

 اللّهُ وفُعُيَ ذرٌعُ هُلَ ن کانَاِ . وَينِی الحِفِ هُلُمَعَ طُبَحنها يَعَ زَجاوَذی تَالَّ وَ ردوسِالفِ هلُاَ م وَکُسُنفُاَ هُهُکرَلی ماتَعَ يونُالعُ عَقَا تَلّئَلِ حوالِاالَ

 "الکَريم زيزُالعَ وَهُلَ هُنَّاِ نهُعَ

بلند  رفتار شما را مانند مردمان بهشتی در ملکوتکه ببيند خواهد  میخدا ، همانا لطافت نزديکتر است رفتار کنيد به آن نحوی که به)

شما و در است در نظر  های شما نيفتد بر چيزهائی که مکروه تا اينکه چشمال احودر جميع خود، متمسّک باشيد به لطافت و رفيع 

اگر کسی عذری داشت خدا ( و قابل قبول نيست) شود عملش در هر حين میمردود  چشم بپوشد آناگر کسی از و  اهل فردوسنظر 

 (استو کريم عزيز همانا او البتّه  گذرد میاز او در 

 
 فرمايند :  ( می74البسه در کتاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهلل درباره لطافت

 "طيفلَ لِّن کُمِ فَلطَاَ ن کانَمَ هِبِ مَکَهذا ما حَ وساخِاالُ م آثارُکُيابِن ثِری مِاليُ أنٍلی شَعَ ةِطافَلِّال بلِحَکوا بِسَّمَتَ"

ت آنچه حکم کرده است به آن کسی که )تمسّک کنيد به ريسمان لطافت به طوری که ديده نشود در لباس هايتان آثار چرک، اين اس

 لطيف تر از هر لطيفی است(

 
 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره لطافت می

حتّی در عالم جسمانی نيز لطافت سبب  ،انسانی و ترقّی حقايق امکانی است تنزيه و تقديس و پاکی و لطافت سبب علويّت عالم"
مندرج  کتاب اقدس توضيحات) "روحانيّات دارد ری است جسمانی ولکن تأثير شديد درنظافت ظاهره هر چند ام ... روحانيّت است حصول

  (104، قسمت در انتهای کتاب اقدس
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 لواط
به معنی همجنسگرايی مرد با مرد يا در آميختن دو مرد با يکديگر، از اعمال قبيح و زشتی است که در جميع اديان الهی  "لِواط"

قرآن داستان هايی درباره حضرت لوط آمده است. بر اساس آيات قرآن، قوم لوط به دليل انجام نهی شده است. در کتاب تورات و 

فرمودند چنانچه  لواط مشهور بودند و به همين دليل است که به اين نام تسميه شدند. حضرت لوط آنان را از انجام اين عمل نهی می

و لوط را ) "لْعَالَمِينَٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ٱذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ وَ لُوطاً إِ"فرمايند :  ( می80 اعراف، آيه در قرآن )سوره

 کنيد که هيچ يک از جهانيان پيش از شما نکرده  فرستاديم، به ياد آر زمانی را که وی به قوم خود گفت : چرا اين کار زشتی را می

 .(اند 

چنين روايت شده  و نيز آمده( 78 تا 76هود، آيات  )سورهو قرآن ( 19سِفر پيدايش، فصل کتاب مقدّس، عهد عتيق، )ات داستانی ديگر که در تور

است که خداوند چند فرشته که به صورت جوانانی زيبا رو درآمده بودند را نزد لوط فرستاد. حضرت لوط با ديدن آنان ناراحت شد 

 قوم لوطدر همين لحظه . "امروز روز باليی شديد است"انی نخواهند گذشت و زير لب گفت دانست که قوم او از چنين جوان میچون 

ای مردم اين دختران من در سنين "گفت : به آنان لوط حضرت  .با حرص و شوقی وصف ناپذير به طرف ميهمانان لوط شتافتند

ا بترسيد و آبروی مرا در مورد ميهمانانم نريزيد، آخر مگر در ميان ترند، از خد  توانيد با آنان ازدواج کنيد، برای شما پاکيزه ازدواجند، می

که متعرض  دهد  که سنت قومی ما به ما اجازه نمی دانی ای لوط تو خوب می"آنان گفتند :  "؟ مرد رشد يافته نيست شما يک

ط ما فرستادگان پروردگار تو فرشتگان گفتند : ای لو. "ه منظور ما در اين هجوم چيستدانی ک دخترانت شويم، و تو خوب می

از خاندانت تنها  و هايت را بگير و از شهر بيرون ببر  اين مردم به تو نخواهد رسيد. پس با خاطری آسوده دست بچه شرّ ،هستيم

خت و سپس خداوند قوم لوط را به عذابی س "شهر به عذاب خدا گرفتار خواهد شدجای گذار که او نيز مانند مردم اين ه همسرت را ب

 هالک کرد.

 

نهی از لِواط در برخی اديان گذشته صريحاً مطرح نشده است و تنها در آياتی که درباره قوم لوط بيان شده است، از قبيح بودن اعمال 

شود که انجام عمل لواط مورد غضب الهی  آنان سخن به ميان آمده است. در داستان های نقل شده از تورات و قرآن، مشخّص می

 رد امّا حدّ و مجازاتی برای آن مطرح نشده است.گي قرار می

 

؟  شوند میدانيد که ظالمان وارث ملکوت خدا ن میآيا ن"آمده است : برای مثال در کتب عهد جديد نيز اين مسئله مشهود است. 

 ،ن و فحّاشان و ستمگرانگسارا  میو دزدان و طمعکاران و ط وّاستان و زانيان و متنعمّان و لَپر  فريب مخوريد، زيرا فاسقان و بت

 (10و  9، آيات 6)کتاب مقدّس، عهد جديد، رساله اوّل قرنتيان، فصل  "دوارث ملکوت خدا نخواهند ش

باثت تسليم نمود، به نوعی که زنانشان نيز عمل طبيعی را به آنچه های خِ از اين سبب خدا ايشان را به هوس"آمده است : همچنين 

و همچنين مردان هم استعمال طبيعی زنان را ترک کرده، از شهوات خود با يکديگر سوختند. مرد . دخالف طبيعت است تبديل نمودن

 (27و  26، آيات 1)کتاب مقدّس، عهد جديد، روميان، فصل  "خود را در خود يافتند تقصيرِ سزاوارِ با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبتِ
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 دیانت بهایی

 فرمايند : حرّمات است و حضرت بهاءاهلل اين عمل را حرام فرمودند. جمال قدم در لوحی میبهايی، لِواط از جمله مديانت در  

د خُلِقْتُم لتطهيرِ العالَم عن رِجسِ الهَوی هذا ما يأمُرکم قَ اللّهِتَ لينقبِالمُ رَعشَن اجْتَنِبوُا يا مَالخيانةُ اَ واطُ وَاللِّ م الزّنا وَيکُلَد حُرِّمَ عَل قَقُ"

 يطانُ انّه ليسَ مِنّی يشهد بذلکَ کلُّ النّواةِو يَرْتَکِبُ ما عمل به الشّ الوَری ان انتم من العارفين. مَنْ يَنْسِبُ نفسَهُ الی الرّحمنمولی  به

، صفحه احکامنجينه حدود و گاشراق خاوری، عبدالحميد، ) "الصّادق األمين و الحَصاة و کلّ األشجار و األثمار و عن ورائها هذا اللّسان النّاطق

238)   

 

 فرمايند : ( می107در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 واتِهَالشَّ يمآءِی هَکونوا فِال تَ وَ وحِی اللَّفِ نهُم عَهيتُبوا ما نُکِرتَال تَ وَ مکانِاالِ أَلَيا مَ حمنَقوا الرَّتَّاِ لمانِغِال کمَحُ رَذکُن نَحيی اَستَنّا نَاِ"

 "مينَالهآئِ نَمِ

اموری را  ،از خدا بترسيد ای مردم عالم ،آميزش با غلمان متراز مسئله ح کنيم از اينکه نام ببريم میار هستيم و حيا ما شرمس)

 (رگردانسنفوس سرگشته و  حيوانی از شهواتِ نباشيد در بيابان بی سر و تهِ ،مرتکب نشويد که خدا آنها را نهی کرده است در لوح

 
اند که   ولیّ امراللّه در تبيين اين حکم فرموده ورد رابطه جنسی شخص مذکّر با پسران است. حضرتلمان در اين ممقصود از کلمه غِ

حلّيّت دارد  ی منحصراً در ظلّ ازدواجيافراد هم جنس است. روابط جنسی بر حسب تعاليم بها تحريم همه نوع روابط جنسی بين ،مراد

شريعت  ،آن اساس الهی است. بنا بر اين حمايت و تقويتِ ن تعاليم مبارکهو بنيان جامعه بشری بر آن استوار است و مقصد از اي

در توقيعی که حسب االمر حضرت  شمارد. میزن و مردی که با يکديگر ازدواج نموده باشند مشروع  بهائی روابط جنسی را فقط بين

شديد و خالص باشد، اگر به روابط جنسی  هر قدر عشق و محبّت بين دو هم جنس ولیّ امراللّه تحرير يافته چنين مذکور است :

چنين ادّعائی عذری است  گردد نادرست و خطا است و اگر گفته شود که اين روابط کمال مطلوب عشق و محبّت است منجر

را اند و نيز رابطه نامشروع بين دو هم جنس   به کلّی تحريم فرموده نامقبول. حضرت بهاءاللّه هر نوع انحراف و فساد اخالقی را

قلی عظيم بر روح هر ای ثِ  بليّه اند. ابتال به چنين  بر خالف قانون طبيعت است از انحرافات اخالقی محسوب فرموده عالوه بر آنکه

 قادرند که با مشاوره و مساعدت اطبّاء و اراده و سعی راسخ و دعا و مناجات بر اين کند، امّا نفوس مبتال میبا وجدانی تحميل  فردِ

 (134، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس. دفايق آين ضعف و مشکل

 
 فرمايند : حضرت بهاءاهلل درباره حد لِواط می

  (49)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "حد به بيت العدل راجع است تعيين مقاديرِ"
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 محل ضرب
 

ابی نازل شده است و در ساير اديان الهی چنين حکمی از سماء مشيّت از جمله احکامی است که در ديانت ب "ربضَ محلِّ"حکم 

 الهی نازل نشده است.

 

 دیانت بابی

تبريز است که حضرت اعلی به دست او مضروب شدند. حضرت اعلی به افراد واجد شرايط  "شيخ االسالم"محلّ ضرب، خانه  مراد از

 فرمايند : میچنانچه . و احکام مشخّصی انجام دهدنقطه برود خاص فرموده اند که با مراسم معيّنی به آن 

هر کس بوده باشد در آن ارض يا در حول آن به شصت و شش فرسخ، اگر بگذرد از عمر آن بيست و نه  مُلَخَّص اين باب آنکه"

را و در آن محل  سال، بر او است که وارد شود در آن محل در هر سنه يک مرتبه و نوزده روز بر آن ارض باشد، تخليص نمايند خود

کند و عفو شده بر سکّان غير اين واحد و اگر نشده  میپنج رکعت نماز امر شده و هر کس استطاعت ندارد در بيت خود چنين عمل 

توانست از امر اهلل منحرف گردد ببين فضل حقّ را و مشاهده کن حدّ خلق را، خدا دانا است که در اين سبيل چقدرها  میبود که 

کنيد ولی  مین روز يک نفر نبود که يک قدم از برای خدا بر دارد و همين قسم در ظهور مبتال خواهيد بود کلّ عمل صرف شود و آ

شديد اين حدودات بر کل  میاز مبدء امر محتجب و کلّ از برای او ساجد هستيد ولی از نفس او محتجب و اگر بر احتجاب راضی 

گردند و اگر در يوم ظهور مَن يُظهِرُهُ اهلل همّت  میخلق به او محدود به حدود الهی شود و کلّ  میشد، حال يکی محتجب  میجاری ن

کنيد بر ايمان به خدا که ايمان به او است و اطاعت او که اطاعت خدا است و محبّت خدا که محبّت او است و رضای او که رضای 

شويد. اين است قدرت الهی بر ما يشاء و مشيّت قاهره او بر شود که کلّ تا يوم قيامت به اون حکم کرده  میخدا است امری نازل ن

مايريد لعلّ در يوم قيامت مراقب خود باشيد که محتجبين اين ظهور را رد نکرده و خود از آنها محتجب تر شوی مثل آنکه امروز 

  (12، باب 8عربی، واحد )حضرت باب، بيان فارسی و  "..کنيد و خود محتجب تر شده ايد . میمحتجبين از رسول خدا را رد 



  سالکین سبیل ایمان
 

275 

 

 محو کتب
 
که يکی از احکام ديانت بابی است در لغت به معنی از بين بردن کتاب ها است. برای توضيح بهتر اين  )يا حَرقِ کتب( "مَحو کتب"

 شود. مبحث به تقريرات عبدالحميد اشراق خاوری درباره اين مسئله پرداخته می

 
جز کتاب مبارک بيان و آيات حضرت اعلی از ه ب فرمايند که پيروان شريعت بيان بايد می حضرت اعلی در يکی از ابواب کتاب بيان

 فرمايند که مقصود از محو کتاب میها را محو نمايند. در کتاب بيان فارسی البتّه ذکر  کتاب قرائت ساير کتب خودداری کنند و تمام

ی که متکلّمين ياه مثالً کتاب .اند  فقها در فنون مختلفه نوشته و ی است که علماءيها کتابی است. مقصودشان چه نوع کتاب هايها 

درد ه شئونی است که نه ب اند. تمامش ايراد و اشکال و اعتراض بر يکديگر و جنگ و جدال و ساير  کالم نوشته اسالم در مسائل علم

خورد جز اينکه برای خوانندگان  کسی نمی دبه در ،اند  مختلفه نوشته قبی. غالب کتب فالسفه که در مسائلدرد عُه خورد نه ب دنيا می

عجيبه و حدود غريبه از خود  کامحاند و آن همه ا  کتبی که فقها در فقه اسالم نوشته کنند. تشتّت حواس ايجاد می اضطراب فکر و

فرمايند، حال  حضرت اعلی می. اند اسباب گمراهی و بدبختی و ضاللت است  نموده ابداع و اختراع کرده اند و به نام حکم اللّه منتشر

عزّت حقّ جلّ جالله نزول يافته، حقايق شرايع در اين کتاب ذکر شده است،  که مظهر امر الهی ظاهر شده و کتاب بيان از آسمان

ه کتاب را بخوانيد، کتب الهی را بخوانيد تا از يک طرف ب رموز کتب مقدّسه در اين کتاب الهی کشف شده است. شما اين اسرار و

اللّه که مژده  کتب قبل آگاه شويد و از طرف ديگر خود را مهيّا کنيد برای ايمان به حضرت من يظهره اسرار و رموز مودوعه در

 (187کتاب اقدس، صفحه درباره )اشراق خاوری، عبدالحميد، تقريرات . ظهورش در همين کتاب بيان داده شده است

 

 دیانت بابی
 فرمايند : حضرت اعلی می

 ، حُکمِ مَحوِ کُلِّ الکُتُبِ کُلّها اِلّا ما انشَئَت اَوْ تَنشئ فِی ذلِکَ االَمرفِی "

شود همين قسم اثماری  میمُلَخَّص اين باب آنکه نزد هر ظهوری همين قسم که کينونيّات افئده و ارواح و انفس و اجساد بديع ظاهر 

هر گشته که اگر افئده يا ارواح يا انفس يا اجساد ذاتی به آنها گردد جوهر آن است که قبل ظا میکه از اين اشجار محبّت ظاهر 

کند کدام موت غير محبوب است که از حکم دون ايمان عظيم تر باشد نظر کن  میمسترزق نشوند فی الحين موت ايشان را درک 

چگونه حکم اسالم بر آن ها گردد و حال آنکه همين شهادتين در زمان عيسی بود امروز هست و  میببين به شهادتين مسلم مسلم 

شود و همين قسم است در اين ظهور و ظهور من يظهره اهلل جايی که در مبدء امری که اسالم به آن منعقد است در هر ظهوری  مین

هلل و اين نوع بديع گردد، چگونه است در شئون مايتفرع عليه آن از اين جهت است که امر شده بر محو کلّ کتب الّا آنکه در اثبات امرا

دين او نوشته شود، نظر کن از يوم آدم تا ظهور رسول اهلل در کتب سماويّه اگر چه کلّ حقّ بوده و من عند اهلل ولی نزد ظهور فرقان 

کلّ مرتفع شد و حکم غير حقيّت بر مؤمنين به آن ها در فرقان نازل شد و همچنين در نزد هر ظهوری نظر کن در جايی که کتب 
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در نزد هر ظهوری حکم بر ارتفاع آن شود چگونه است حکم کتب خلق که در نزد آن کتب شجی است در مرآت منسوبه الی اهلل 

 (6، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  ".بالنسبه به شمس ..

 
 

 فرمايند : همچنين می

 قَبل اَوْ اِنفاقهُ اِلی اَحَدٍ، فِی تَجديدِ الکُتُب ... وَ مَحوِ ما کُتِبَ مِن"

کنند او را و اگر  میشود هفتاد هزار ملک بر او موکّلند و همچنين حين محو که حفظ  میخَّص اين باب آنکه ... هر حرفی که نوشته مُلَ

بينی که يک حرف از قرآن را چقدر از نفوس حافظ هستند که احصا نتوان نمود و هر حرفی که بر صورت  میامروز نظر کنی در ارض 

دارند که نظر بر او کنند ... حال آنکه از بدء ظهور تا امروز چقدر کتاب ها نوشته شده که دون  میدوست محبوب نوشته شود مالئکه 

بخشد ودر وقت ظهور من يظهره اهلل همين قسم کلّ محتجب خواهند بود الّا من شاء اهلل، کمال دقّت نموده که  میايمان به او ثمر ن

قيقت که نوشتن يک حرف از آن اعظم تر است از نوشتن بيان و آن چه در ظلّ آن بعد از ظهور نوشته نشود الّا آثار آن شمس ح

شد اگر  مینوشت حکم ايمان بر او  می... نظر کن در مبدء قرآن که اگر در يوم ظهور رسول اهلل کسی يک حرف آن را نوشته شده 

بخشيد از برای او اين است جوهر علم  میيل ثمری نمؤمن به او بود ولی اگر کلّ انجيل و آن چه در دين عيسی انشا شده در ظل انج

اگر توانی درک نمود و خواهی درک نمود، بصير شو که محتجب نمانی که هيچ شيئ در آن ظهور محبوب تر از آن نيست که آثار او 

)حضرت باب، بيان فارسی،  "..چه خوب صنعتی است چاپ از برای ارتفاع کلمات او و تکثّر آثار او . ...را به احسن خطّ نزد او حاضر کنی 

 (1، باب 7واحد 

 

خود حضرت اعلی در کتاب بيان و ساير آيات مقدّسه  ابداً منظور حضرت اعلی از محو کتب، محو قرآن يا تورات يا انجيل نبوده است.

قرآنی را  های  به سورهاند، خود حضرت اعلی در دوره ظهور خود چندين مرت  خود استدالل کرده به آيات قرآن برای اثبات حقانيّت

اند،   دهند که حضرت اعلی گفته نسبت می به دروغو معترضين اند. اين که معرضين   اند و حقايق قرآن را ذکر کرده  تفسير فرموده

قريرات تاشراق خاوری، عبدالحميد، ) .چنين حکمی در کتاب بيان و ساير کتب حضرت اعلی نيست انيد، ابداًزقرآن و تورات و انجيل را بسو

 (188کتاب اقدس، صفحه درباره 

 

 دیانت بهایی

حضرت بهاءاهلل اين حکم را کامالً نسخ فرمودند امّا در عين حال مؤمنين را به مطالعه کتاب هايی که به آن ها نفع  در ديانت بهايی

 فرمايند : ( می77رساند امر نموده اند. در کتاب مستطاب اقدس )بند  می

هذا  المِی الکَفِ ةِلی المجادلَهی اِنتَم ال ما يَکُعُنفَما يَ لومِالعُ نَئوا مِقرَتَ ناَم بِذنّاکُاِ ب وَتُالکُ حوِن مَمِ يانِی البَفِ لَزِّم ما نُکُنعَ ا اللّهُفَد عَقَ"

 "فينَالعارِ نَم مِنتُن اَم اِکُلَ يرٌخَ
شما اجازه داد بخوانيد از علوم آنچه را ه ب و ما برداشترا از ش آن حکم خدا که در بيان نازل شده بود که کتب را محو کنيد حکمی)

بدهيد برای شما بهتر است،  شوند. اگر اين سفارش حقّ را انجام میبه مجادله لفظی منتهی  که به حال شما نافع است، نه علومی که

 (اگر اهل عرفان باشيد
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 فرمايند : همچنين در لوح بشارات می

اگر چه  ،بشارت پانزدهم...  ظيممبعث هذا النّبأ العَ ی اللّهدَن لَداشتيم فضالً مِزبر و الواح برمحو کتب را از  حکمبشارت دهم، "

آيتی است از آيات الهی دوست نداريم مدن عالم از آن محروم ماند  عموم اهل عالم راجع ولکن شوکت سلطنته جمهوريّت نفعش ب

حکم جهاد و محو کتب  ،ت وقتامقتضيه ب ظيم است. چون در مذاهب قبل نظراين دو را جمع نمايند اجرشان عند اللّه ع اگر مدبّرين

، نبأ عظيم لذا در اين ظهور اعظم و ،همچنين نهی از قرائت بعضی از کتب محقق و ثابت و نهی از معاشرت و مصاحبت با ملل و

ی فِ هُلَنزَلی ما اَعالی عَازل نحمد اللّه تبارک و تَبر آنچه ذکر شد ن مواهب و الطاف الهی احاطه نمود و امر مبرم از افق اراده مالک قدم

 )حضرت بهاءاهلل، لوح بشارات( "ديعالبَ زيزِالعَ بارکِالمُ ومِاليَ هذاَ

 

 فرمايند : میی ديگر و نيز در لوح

فنای  خری و رابعقاب و ثانی حرق کتب و ثالث اجتناب از ملل االرِّ ربُضَکلمه فَ اوّل، معرضين و منکرين به چهار کلمه متمسّک"

)حضرت  "حال از فضل و اقتدار کلمه الهی اين چهار سدّ عظيم از ميان برداشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو گشت ،احزاب

  (دنيابهاءاهلل، لوح 
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 من یظهره اهلل
 

در آثار حضرت اعلی بيان شده است. مفاهيمی است که اوّلين بار  از جمله "کند میکسی که خدا ظاهر "به معنی  "مَن يُظهِرُهُ اهلل"

قبل از اينکه اين عبارت با توجه به معنی آن به يک شخص اشاره کند، اشاره به يک مفهوم دارد، يک مفهوم که با توجه کامل به 

د، بياناتش خواهد او را ظاهر و آشکار کن توان دريافت که مَن يُظهِرُهُ اهلل کسی است که هميشه وجود داشته و حال خدا می آن، می

آيات اهلل است و هيچ فردی تا به حال در مقام او نبوده است. اين مفهوم اشاره به مقام حضرت بهاءاهلل دارد که حضرت باب بسياری 

 از مسائل و بشارات را به زمان ظهور حضرت بهاءاهلل موکول نموده اند.
 

دهد،  امّا با وجود اينکه هر پيامبر به ظهورِ پيامبرِ بعد از خود بشارت میاستفاده نشده است  "مَن يُظهِرُهُ اهلل"در اديان قبل از عبارت 

در بسياری از احاديث و آيات قرآنی اشاره هايی به ظهور حضرت اعلی و حضرت بهاءاهلل شده است. حضرت بهاءاهلل در کتاب ايقان با 

بشارت به ظهور حضرت اعلی در زمان اسالم است،  اسالمديانت  که حاوی چهل حديث از امامان "نعيربَاَ"اشاره به حديثی از کتاب 

در اربعين ذکر . اند جميع امورات را اخبار فرموده قبلحال اين روايت را مالحظه نمائيد که چگونه از "فرمايند :  نمايند و می را بيان می

 يُجِبْهُ اَحَدٌ وَاَکثَرُ اعدائِهِ العُلَماءُ فإذا حَکَمَ بِشَیءٍ لَم يُطيعُوه يَظهَرُ مِن بَنی هاشِمٍ صَبّیٌ ذُو احکامٍ جَديدٍ فَيَدعو النّاسَ وَلَم" فرموده

 108."الحديث إلی آخر "فَيَقُولُونَ هذا خالفُ ما عِندَنا مِن اَئِمَّةِ الدّين

 

ظهور بعدی  در آثار حضرت باب از حضرت بهاءاهلل به من يظهره اهلل ياد شده است و نام ايشان به طور مستقيم به عنوان مظهر

استفاده نشده است. اين مسئله به منظور حفظ سالمت حضرت بهاءاهلل از دست دشمنان امر مبارک بوده است. حضرت عبدالبهاء در 

 فرمايند : اين باره می

لّه دادند که در بهاءال ظهوره اللّه نمودند و بشارت بالواح و کتب ذکر بهاء و در جميع فرمودند اللّه میاوقات بشارت به بهاء در جميع"

و از اين قبيل بيانات  شويد ه به لقاءاللّه فائز مینُ ءدر سنه ،کنيد ه سعادت کلّی حاصل مینُء در سنه ،يابيد ه هر خيری شما مینُ ءسنه

 (85، صفحه 2)خطابات عبدالبهاء، جلد  "ذکر فرمودند بسيار و جمال مبارک را به اسم من يظهره اللّه

 

ادر ناتنی حضرت بهاءاهلل، به استناد لوحی به خط حضرت باب ادّعای وصايت آن حضرت را نمود در حالی که بر "ميرزا يحيی ازل"امّا 

 109در لوح مذکور هيچ اشاره صريحی به مسئله وصايت و انتخاب جانشين نشده است. مضمون لوح مبارک چنين است :

 هيمن قيوم به خداوند مهيمن قيوم، بگو پيدايش همه از خداوند خداوند بزرگ اعظم از هر بزرگی، اين لوحی است از طرف خداوند م"

                                                           
شود از خاندان بنی هاشم جوانی دارای احکام جديد،  دکر فرمودند که معنی آن چنين است : ظاهر می( 161)صفحه را در کتاب ايقان حضرت بهاءاهلل اين حديث .  108

الف گويند اين خ کند و می کند مردم را و هيچ کس او را اجابت نمی کند و اکثر دشمنان او علماء هستند، پس اطاعت نمی کنند به چيزی که حکم می سپس دعوت می
 .چيزی است که ما در شريعت و دين خود از ائمه داريم

 .موجود است (566صفحه ) "عهد اعلی"اصل لوح عربی در کتاب .  109
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شوند، اين لوح از طرف علی قبل محمد خطاب به کسی است که اسمش با اسم وحيد معادل است بگو  میبه او راجع  است و همه

نازل و به آن امر شده است  همه از نقطه بيان ظاهر شده اند ای کسی که به نام وحيد ناميده شده ای، حفظ کن هر چه که در بيان

 "زيرا تو صراط خداوند هستی

 

امّا در هيچ يک از آثار آن حضرت نصّی که داللت بر وصايت کسی نمايد ديده نشده است، حضرت باب اين مسئله را متذکّر شده اند 

 چنانچه فرموده اند :شود.  که در عهد آن حضرت ذکر وصايت نمی

 (14، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "شود میگردد به مؤمنين اطالق  میصیّ در اين کور نواهر چونکه ذکر نبیّ و وو در ظ"

 

حضرت باب آخرين وصايای خويش را به حضور جمال ابهی معروض داشتند و مُهرها و مدارک الزم را به آن حضرت تقديم نمودند. 

ر مبارک به ازل سپردند و به او امر فرمودند که آثار نقطه اولی را جمال ابهی نيز يک جعبه از آثار مقدّسه حضرت باب را همراه مه

استنساخ نمايد. ازل با شيوه خطوط حضرت باب آشنا شد و نيّات خود را به خطّ حضرت باب نوشت و به خاتم آن حضرت مختوم 

موجب استهزاء اهل قلم و عرفان گشته داشت و آثاری جعل نمود که دالّ بر وصايت خود و اوالدش باشد. امّا نوشته های ازل غالباَ 

، "کتاب عليّون"، "متمّم بيان"، "اخالق روحانيّين"است. بيشتر از صد و بيست کتاب و نوشته از ازل موجود است که عبارتند از 

در ابجد  "ازل"که عددِ  38و غيره که غالباً با امضای عدد  "ديوان ازل"، "کتاب اقصی"، "مرآة البيان"، "قضايا"، "صحيفة النّور"

اگر صاحب هزار کتاب شود در اين "فرمايند  میاست خاتمه يافته اند. حضرت بهاءاهلل در لوح صنيع الشّريعه درباره نوشته های ازل 

، طبع کانادا )محمدحسينی، نصرت اله، حضرت باب ."يوم، او و امثال او را نفعی نبخشد. يک قطعه الماس از صدهزار خروار حجر بهتر است

 (651، صفحه بديع 152

 

همچنين در سال پنجم ظهور حضرت باب به علّت شهرت عظيمی که به جهت حضرت بهاءاهلل حاصل شد و يقيناً جانشان در خطر 

بود حضرت باب و جمال ابهی مصمّم گشتند که شخص ثالثی را در افواه ناس مشهور نمايند. نتيجه مکاتبات آن دو وجود مبارک 

رادر ناتنی حضرت بهاءاهلل و اشتهار نام وی بود. نام يحيی با عنوان رياست اسمی جامعه بابی تا ظهور من يظهره تعيين ميرزا يحيی ب

، صفحه بديع 152، طبع کانادا )محمدحسينی، نصرت اله، حضرت باب .اهلل مشتهر و لذا انظار دشمنان امر از جمال ابهی به وی معطوف گشت

نيز به دليل حفظ جان مظاهر ظهور اتّفاق افتاده است مانند خوابيدن حضرت علی در بستر حضرت اين مسئله در اديان پيشين   (641

 محمّد که به منظور حفظ جان آن حضرت از دست دشمنان اسالم انجام شده بود.

 

نان سيّد محمّد اصفهانی و ملّا . از جمله آهستند مَن يُظهِرُهُ اهلليز بوده اند که ادعّا کردند که ديگر ن نفر 25عالوه بر يحيی ازل حدود 

. آن دو نفر خود را از لحاظ لياقت، علم و هوش از ميرزا داده بود "شهود بيان"محمّد جعفر نراقی بودند که ميرزا يحيی به آن دو لقب 

تند که خود نويسد که هر يک از آن دو انتظار داش میشناخت  میدانستند. نبيل اعظم که اين دو نفر را به خوبی  میيحيی برتر 

کردند. ملّا محمّد جعفر  میشناخته شوند و در نهايت خوش خيالی کاخ های با شکوه در طهران را بين خود تقسيم  "سلطان بيان"

 110.کرد کرد گاهی با انگشت به جانب خود اشاره می میهرگاه درباره ظهور من يظهره اهلل صحبت 

                                                           
 آمده است. (209صفحه )نوشته حسن موقّر باليوزی  "حقيقت  بهاءاهلل شمس"شرح اين داستان در کتاب .  110
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 فرمايند : که در بيان نازل شده منظور من يظهره اهلل است، میحضرت اعلی بيان فرموده اند که تمامی اسامی خيری 

ثم فی الحقيقة الثانويه اوّل من  مُلَخَّص اين باب آنکه هر اسم خيری که در بيان نازل شده مراد من يظهره اهلل است به حقيقت اوّليه"

کند تا  میمراد ارض نفس او است و کم کم تنزل يؤمن به الی اَن ينتهی الی آخر حدّ الوجود به مثل آنکه آنجا که ذکر ارض شده 

رسد به ارض ترابی که منسوب به او است و مقرّ او است که اعلی غرف جنّت است در کتاب اهلل و همين قسم هر اسم دون  میآنکه 

دون علييّن مراد خيری که در اون نازل شده به حقيقت اوّليه مراد شجره ای است که مقابل او نفی شود و اگر ذکر ارضی شده در 

رسد به ارض ترابی که مقرّ او است که منتهای انتهای نار است در ارض نار اگر چه  میکند تا  میارض نفس او است و کم کم تنزل 

فوق او سرير عزّت باشد چنانچه هر ذکر خيری که در قرآن نازل فرموده خداوند به حقيقت اوّليه مراد رسول اهلل هست و هر ذکر دون 

 (5، باب 2)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "..راد نفی اول است که در مقابل اثبات اوّليه واقع شده  .خير م

 
پيامبران غير از رساندن پيام خداوند برای انسان ها، بشارتی به مظهر ظهور بعد از خود نيز  ههمانطور که پيش از اين ذکر شد

ضمن بشارت به  "اهلل هُرُظهِة مِنَ اهلل لِمَن يُحفَتُ يانِی البَی اَنَّ ما فِفِ"با مقدمه  با بيانی دهند. حضرت اعلی در کتاب بيان فارسی می

 کنند : میظهور من يظهره اهلل اين مسئله را ذکر 

 ی او آثار ظهور حقيقت در هر ظهور تحفه ای است مِن قِبَل اهلل از برای او در ظهور بعد او که ظهور نشأه اُخراص اين باب آنکه مُلَخَّ"

است مثالً آنچه خداوند بر عيسی نازل فرمود تحفه بوده مِن قِبَل اهلل از برای محمّد رسول اهلل زيرا که مراد از کتاب او نفوس مؤمنه 

شود مرايای افئده ايشان،  می. و همين قِسم آنچه خداوند به رسول اهلل نازل فرموده که امروز در مؤمنين به قرآن مشاهده .به او است .

حفه بود من اهلل به سوی قائم آل محمّد عليهم السالم و همين قسم آنچه در بيان متکوّن شود از شئون محبوبه، تحفه است از قِبَل ت

)حضرت باب، بيان فارسی،  "...نقطه بيان به سوی من يظهره اهلل که ظهور اُخرای نقطه بيان باشد و همين عزّ و فخر کل را بس است 

 (9، باب 2واحد 

 
 فرمايند : بيانی ديگر می در

زيرا که غير او رافع او نبوده و نيست چنانچه مُنزل او غير او  ،مُلَخَّص اين باب آنکه مدّ نظر بيان نيست الّا به سوی من يظهره اهلل"

ر من يظهره اهلل در حين ظهو .نبوده و نيست و بيان و مؤمنين به بيان مشتاق ترند به سوی او از اشتياق هر حبيبی به محبوب خود ..

گويد آيا روحی هست از من که بيايد امروز اقرار به من يظهره اهلل نمايد تا آنکه وفا  میفرمايد بيان به سوی مؤمنين به خود و  مینظر 

به او  گردد اگر حزنی از مؤمنين میگردد به اقبال مؤمنين به او به سوی مُنزل او و محزون  میبه عهد ربّ خود نمايد در من و مسرور 

نمايند و از رحمت او هيچ ندارند الّا  میبر مُنزل او وارد آيد چنانچه امروز هيچ شيئ محزون تر از فرقان نيست و کل او را تالوت 

)حضرت باب، بيان  "نقمت او را ... ای اهل بيان نکرده مثل آنچه اهل فرقان نموده و از محبوب خود به هيچ شيئ محتجب نگشته ...

 (3، باب 3 فارسی، واحد
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برخی معرضين بيان که حتی به سوی يحيی ازل نيز منحرف نگشتند، با تمسّک به بعضی از شبهات از ايمان به حضرت بهاءاهلل 

 : شوند میبازماندند. در ادامه، اين شبهات مطرح شده و به اختصار توضيح داده 

 

زيرا "فرمايند :  می. در رابطه با من يظهره اهلل اشاره نموده اند "مستغاث"مسئله مستغاث که حضرت اعلی در آثار خود به کلمه  -1

.. در بيان خدا .که از مبدأ ظهور تا ظهور آخر خدا دانا است که چقدر شود وليکن زياده از عدد مستغاث اگر خدا خواهد نخواهد شد 

ال ناظر است به خلق خود. هر وقت که بيند .. شجره حقيقت در هر ح. عالم است که تا چه حدّ رسد زيرا که در اين معياری نيست

حال چون مستغاث در . (10، باب 7)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "شناساند خود را به کلّ میاستعداد ظهور را در مرايای افئده مسبّحين، 

. داليل شود اب ظاهر میسال بعد از حضرت ب 2001است معرضين اعتقاد داشتند که من يظهره اهلل فردی است که  2001ابجد برابر 

تواند زمان ظهور نباشد امّا با فرض اينکه مقصود از  بسياری برای ردّ اين مسئله وجود دارد که بيان کند مقصود از مستغاث می

کنند.  سال بعد باشد، بيانات حضرت اعلی در کتب بيان، تغيير اين مسئله را نيز توجيه می 2001مستغاث، ظهور من يظهره اهلل در 

به شکل ديگر اتّفاق بينيم که بسياری از مسائلی که در قبل وعده داده شده بود  مچنين اگر به تاريخ اديان گذشته نيز نظر کنيم، میه

فِى يَوْمٍ  تَعْرُجُ الْمَالئِکَهُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ"فرمايند  می( 4 آيهمَعارج،  در آن کتاب )سورهاست. مانند قيامت پنجاه هزار ساله قرآن که  افتاده

اين  که( کنند در آن روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او عروج مى فرشتگان و روح) "کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَهٍ

. حال از زمان حضرت محمّد تا ظهور حضرت باب پنجاه هزار سال طول نکشيد همچنان که تا ظهور من آيه اشاره به روز قيامت دارد

 هره اهلل اين زمان طی نشد. معرضين منتظر پنجاه هزار سال بعد از حضرت محمّد  بودند و حال به حضرت اعلی ايمان آوردند امّايظ

.. پنجاه هزار .بگو ای بی بصران "فرمايند  حال به دوهزار و يک سال تمسّک جستند. حضرت بهاءاهلل در کتاب بديع در اين باره می

 ."نماييد میهم شما در سنين معدوده منقضی شود اعتراض حرفی نداريد ولکن اگر دو هزار سال به وَ سنه در ساعتی منقضی شد،

م به ظهور نيست غيراهلل، هر وقت شود بايد کلّ تصديق به نقطه کسی عالِ ..."فرمايند  همچنين حضرت اعلی در بيان فارسی می

 (15، باب 3)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "حقيقت نمايند

 

تقسيم بندی  "عدد کلشيئ"باب يعنی  361کتب بيان را به يکی ديگر از اين شبهات مسئله تکوين بيان است. حضرت اعلی  -2

ناتمام مانده اند. حضرت اعلی  امّا در عمل کتب بيان .شود می باب 19واحد و هر واحد دارای  19بيان دارای  کتبنموده اند، يعنی 

 12کردند که من يظهره اهلل بايد واحد  میشود. حال معرضين فکر  میکتاب بيان تکميل  ،ن يظهره اهللکه با ظهور م وعده داده بودند

. امّا هيچ يک از کتبی که مدعيان به عنوان تکميل کننده بيان عنوان کردند ارزش روحانی نداشت و مشخّص بيان را نازل کند 19تا 

توان به اين  میتنها با مقايسه آن ها با آثار مظاهر ظهور باالخصّ آثار حضرت باب  توان آنها را به کالم الهی نسبت داد. است که نمی

کتاب ايقان را کامل  بود که حقايق بيان را آشکار نمود. حضرت بهاءاهلل آثار خود مخصوصاً حضرت بهاءاهلل نتيجه رسيد. تنها آثار

 فرمايند : ره میحضرت ولی امراهلل در اين با نمايند. میکننده کتاب بيان معرفی 
م آن قدَعظم و اَاَ ،حکمت حضرت بهاءاهلل ظاهر گرديده علم ور خّامينه مکنونه که از بحر زَآلی ثَجواهر اسرار مخزونه و لَ بين در"

طیّ دو شبانه روز از قلم  ميالدی( 1862 هجری مطابق با 1278)دوره اقامت بغداد  هايقان است که در سنين اخير کتاب مستطاب
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فارسی را که ناتمام مانده  الهی که حضرت موعود بيان فت و وعدهبشارت حضرت باب تحقّق پذير نازل گرديده و با نزول آن مبارک

 (285)شوقی ربّانی، قرن بديع، نسخه فارسی، صفحه  "پيوست 111نجازاِه تکميل خواهد فرمود ب
 

شود.  د که لوحی در يک مکتب، تقديم من يظهره اهلل میمسئله ديگر قضيه مکتبِ من يظهره اهلل است. حضرت اعلی فرموده ان -3

 کنند و به همين دليل من يظهره اهلل بايد طفلی باشد.  میحال معرضين بيان گمان نمودند که اين دو مظهر الهی در مکتب مالقات 

 :فرمايند  حضرت عبدالبهاء در لوحی می

اهلل ؟ با  هُرُظهِن يُکتب مَمَ ينَيان اَشار البَنتِاِ ينَاَ يانوامع البَصَ ينَاَ  يانالبَ دعابِمَ ينَاَ  يانلوک البَمُ ينَاَ زنند می  محتجبين بيان نعره"

فرمايد  غضنفر الهی فرياد می مانند و رياض  تبيان بيان در غياض در نزد عموم  میو مسلّ عبارت صريح وجود آن که حضرت اعلی به

که  از اين بهتر اهلل است و هکتب من يظهری البيان مَفِ لَزِّ. از جمله ما نُيانی البَفِ  لَزِّما نُبِ ويانی اَالبَ دِالواحِبِ بَجِتَحن تَاَ يّاکَاِ يّاکَاِ

 (213، صفحه 4، جلد عبدالبهاء )منتخبات مکاتيب ."محتجب مشو فرمايد به واحد بيان از او  می

 

 فرمايند : و نيز درباره آن لوح مبارک می

اين را  ها  حضرات بيانی ،من يظهره اهلل تقديم حضور مبارک شود اند که در مکتب  اعلی مرقوم نموده آن لوحيست که حضرت"

پس چون  ،مبارک گردد بايد طفل باشد تا آن عريضه در مکتب خانه تقديم حضور اند که من يظهره اهلل  تخديش اذهان نموده هوسيل

بيان نيست و صِ يظهره اهلل مکتبِ فرمايند که مکتب من مبارک در کتاب می نيستند. جمال جمال مبارک طفل نبودند من يظهره اهلل

فرمايد در آن مکتب لوح حضرت اعلی  می ،مکاناالِ ین فِآن مکتب معانی و بيان است که مقدّس از ادراک مَ ،اطفال نادان نه همدرس

 112بيانام فرمودند که مکتب من يظهره اهلل مکتب صِچنين اوه ها  الهيّه بود مشاهده نمودم باری حضرات بيانی هبديعه را که هدي

عبد روزی در  آن لوح مبارک حضرت اعلی روحی له الفداء را اين ،العظيم لهم من هذا الجهل لهم و تعساً لهم و سحقاً اًتبّ ،نادانست

، 2مائده آسمانی، جلد عبدالحميد،  اشراق خاوری،) "... کردم يعنی حامل آن هديه شدم عراق بالتصادف در مکتب خانه تقديم حضور مبارک

 (79صفحه 

 

ميرزا علی محمّد سراج  لوح ،کتاب بديعهمچنين چندين شبهه ديگر که جواب تمامی اين شبهات در آثار حضرت بهاءاهلل مانند 

حضرت بهاءاهلل نازل شده است. معرضين با بی فکری و تمسّک به اين شبهات از عرفان  و الواح ديگر اشراقاتفهانی، اص الذّاکرين

اهلل  هُرُظهِن يُمحروم گشتند با اينکه حضرت باب در آثار خود بسيار اين مسئله را بيان فرموده اند که به هيچ کدام از آيات بيان از مَ

 يّاکَاِ وَ هِندِعِ قَلِخُ الواحدُ کَذلِ نَاِّفَ هِيَّيانِالبَ دِالواحِبِ بَجِحتَن تَاَ هِهورِيّام ظُاَ يّاکَاِ يّاکَاِ"فرمايند  محتجب نشويد، چنانچه در توقيعی می

 (923حضرت باب، صفحه محمّدحسينی، نصرت اله، ) "يانی البَت فِلَزِّما نُ ماتِلَکَبِ بَجِحتَن تَاَ يّاکَاِ
 

                                                           
 به عهد نانجام دادن، وفا کرد. 111

 نجمع صَبیّ، کودکا.  112
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اين مسئله در شود.  شود که هر نفسی تنها با شنيدن آيات مظاهر ظهور متديّن می با توجّه و تعمّق در آثار الهی اين مسئله روشن می

که داليل حقّانيت مظاهر ظهور را در آن  "دالئل سبعه"آثار حضرت اعلی و حضرت بهاءاهلل بيان شده است. حضرت اعلی در کتاب 

 :فرمايند  نمايند می بيان می

ده ای چرا داخل دين خود ش عن شعور بينی. اگر ال میشبهه نيست که تو پيغمبر را نديده ای و معجزه ای غير از اين قرآن ن"

بين وقتی که قرآن را ديدی و يقين به عجز کل نمودی و متديّن شدی به دين  گر بر بصيرت شده ای چه فرق است ما؟ و اای شده

فرمايد که  ن نشدی، آيا از برای تو حجّتی عنداهلل خواهد بود. خداوند از تو سؤال میقِّيَتَرسول اهلل، با وقتی که بيان را نظر نمودی و مُ

 (7)حضرت باب، دالئل سبعه، صفحه  ".ه چيز داخل دين اسالم شدی غير از آن که بگويی به فرقان. هيچ دليل ديگر نديده ای ..به چ

 

 113:فرمايند  همچنين حضرت بهاءاهلل در لوح مبارک احمد می
 "...قُل يا قَومِ، اِن تَکفُرُوا بِهذِهِ اآلياتِ فَبِاَیِّ حُجَّةٍ آمَنتُم بِاهللِ مِن قَبل "

 ورزيد پس قبالً به کدام دليل به خدا ايمان آورديد ؟( )بگو ای قوم، اگر به اين آيات کفر می

 

دهند و در کتاب اقدس  شوند به عموم بشر هشدار می میجمال قدم درباره اين افراد که با شبهات خود مانع رسيدن به عرفان حق 

 :فرمايند  ( می134)بند 

ی فِ لَزِّم ما نُکُعَمنَن يَم اَيّاکُاِ. ظيمٍعَ لطانٍسُبِ رَهَذ ظَاِ اللّهِروا بِفَکَ ذينَالَّ هاتُبُم شُکُعُمنَالتَ أنٍلی شَعَ ةِريَّالبَ ينَبَ ةِقامَستِاالِ رَظاهِکونوا مَ"

 "الحميد زيزُنا العَاَ الّاِ لهَال اِ هُنَّاِ قِّالحَبِ قَنطِذی يَالَّ تابِن هذا الکِعَ تابِالکِ

نتواند شما را از و افراد کافر مخالفين  های منکرين و که اعتراضات و ايرادطوری  بهت باشيد در بين اهل عالم و مظاهر استقام)

کند به حقّ. يعنی  نطق می از ايمان به اين کتابی که ،مبادا منع کند شما را آنچه در کتاب الهی نازل شده است .امراللّه منحرف کند

  ("ال اله الّا انا العزيز الحميد" فرمايد ق الهی است و میقدم که کتاب ناط ايمان به جمال

                                                           
 ( موجود است.181اين لوح مبارک در مجموعه ادعيه محبوب )صفحه . 113
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 موسیقی و ِغنا
 

در اديان گذشته حکم صريحی در آيات الهی درباره حرمت يا  است. "آواز طرب انگيز"معنی موسيقی و همچنين در لغت به  "غِنا"

و روايات ديگر، معتقد به حکم خاصی درباره موسيقی پيروان اديان مختلف بر اساس آيات  ،حلّيّت موسيقی وجود ندارد. با اين وجود

 هستند.

 

 دیانت یهودی

دست آمده از گذشته يهود، آثار و عالئمی   در ميان آثار بهنويسد  در توضيحات اين حکم در ديانت يهودی می 114انجمن کليميان

. همچنين اند  نگاری بوده  رای ابزار موسيقیدهد که يهوديان دا  د و اين نکته نشان میشو نگاری ديده می  شبيه به حروف موسيقی

. از اين رو "کند موسيقی پنجره ای به زوايای پنهان روح باز می"درباره موسيقی آمده است که در ادبيات يهود نويسد که  می

 دانند. يهوديان موسيقی را حالل می

و   و سنتور و کمانچه  آواز کَرِنّا و سُرنا و عود و بربط  چون  که"در کتاب دانيال آياتی درباره موسيقی وجود دارد. چنانچه آمده است : 

  به  و هر که. نماييد  سجده است  کرده  نصب  نَبوْکَدْنَصَّر پادشاه  طال را که  ، تمثال رو افتاده  به  را بشنويد، آنگاه  موسيقی  آالت  هر قسم

ها آواز کَرِنّا و سرنا و عود  قوم  همه  لهذا چون. خواهد شد  افکنده  ملتهب  شآت  تون  در ميان  ساعت  ننمايد در همان  رو نيفتد و سجده

  نَبوْکَدْنَصَّر پادشاه  طال را که  ، تمثال رو افتاده  ها به ها و زبان  ها و امّت قوم  را شنيدند، همه  موسيقی  آالت  و سنتور و هر قسم  و بربط

 (7تا  5، آيات 3مقدّس، عهد عتيق، کتاب دانيال، فصل  )کتاب "... نمودند  بود سجده  کرده  نصب

 

 دیانت مسیحی

شود. از اين رو مسيحيان نيز  در آيات انجيل و همچنين کتب عهد جديد کتاب مقدّس، حکم مخصوصی درباره موسيقی ديده نمی

 دانند. حکم ديانت يهود درباره موسيقی را تأييد و آن را حالل می

 

 دیانت اسالم

رآن، از لفظ غِنا استفاده نشده است و در آن کتاب مقدّس حکم مخصوصی برای موسيقی وجود ندارد. امّا علماء با تمسّک در آيات ق

 دانند. به آيات و روايات ديگر، موسيقی را در ديانت اسالم حرام می

للَّهِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ان يَشْتَرِی لَهْوَ لنَّاسِ مَامِنَ  وَ"فرمايد :  ( چنين است که می6لقمان، آيه  يکی از آن آيات قرآنی )سوره

و بعضی مردم خريدار سخنان بيهوده و سرگرم کننده اند تا بی هيچ عملی ) "ئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَ وَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

                                                           
 رجوع شود. http://www.iranjewish.comبه سايت .  114
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. بسياری از علماء و فقها، مقصود از (آنان برايشان عذابی خوارکننده است ،مراه کنند و آن را به سخره گيرندديگران را از راه خدا گ

از ) "لزُّورِاجْتَنِبُواْ قَوْلَ ا وَ"فرمايند :  می( 30حج، آيه  دانند. همچنين در آيه ديگر )سوره میسخنان بيهوده و سرگرم کننده را موسيقی 

دانند. با توجه به  طل را موسيقی و برخی نيز منظور از آن را دروغ می، که برخی مفسّران منظور از سخن با(سخن باطل دوری کنيد

 دانند. اين چنين آيات است که بسياری از مؤمنين، موسيقی را در دين اسالم حرام می

 

مايند فر ت و احاديث شيعی بيان میاحکام موسيقی را در ديانت اسالم با توجه به آيا "رساله غِناء"حضرت باب در رساله ای به نام 

 شود. که در قسمت ديانت بابی به آن پرداخته می

 

 دیانت بابی

آيات و روايات دين اسالم را تفسير نمودند و در جواب پرسش  "رساله غِناء"همانطور که بيان شد حضرت اعلی در رساله ای به نام 

از مفسّران اسالمی و از جمله فيض کاشانی  سلطان الذّاکرين، حکم غِناء را بيان فرمودند. حضرت باب در اين رساله به نظر برخی

فرمايند. جوهر مطالبی که در روايات اسالمی )شيعی( آمده و حضرت باب بر آنها تأکيد فرموده اند اينست که خداوند صوت  اشاره می

فسانی استفاده شود حرام دارد و همه انبياء الهی دارای صوت نيکو بوده اند. اگر از صوت نيکو برای ارضاء اميال ن مینيکو را دوست 

است ولی اگر جهت ربوبی )خدايی( داشته باشد جايز است. لذا اگر از صوت نيکو در جهت ذکر مصائب شموس عظمت و قرائت 

 کتاب الهی و مناجات و تهذيب وجود انسانی استفاده شود حتّی ارتفاعِ آن نيز جايز است.

 

 فرمايند : ن و نيز حکم غِناء چنين میدر قسمتی از اين رساله، در پاسخ سلطان الذّاکري

کنند  میشود به علّت شئونات باطله آن است که اهل فجور و غیّ استعمال  میآنچه از احاديث ظاهر  ،صوت زيرا که اصل حرمتِ... "

از جهت ربوبيّت و الّا هر گاه علّت معاصی نگردد و از جهت شجره انيّت خارج نگردد منعی در شريعت وارد نشده ... هر گاه انسان 

رجال اعراف او و هرگاه از جهت ماهيّت نفس خود رفع صوت نمايد غِنا و حرام  دمحمود است عنداهلل و نز ،صوت دهد رفعِ ،مودعه او

  "است

 

 دیانت بهایی

ب اقدس در ديانت بهايی، موسيقی تا زمانی که از حدّ ادب خارج نشود حالل شده است. اين حکم صريحاً در احکام کتاب مستطا

 وجود دارد.

 فرمايند : ( می51در کتاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهلل

 هِذی بِالَّ مِعظَسمی االَاِ حِرَفَحوا بِفرَاِ قارِالوَ وَ بِدَاالَ أنِن شَعَ صغآءُاالِ مُکُجُخرِن يُم اَيّاکُاِ ماتِغَالنَّ وَ صواتِاالَ صغآءَم اِکُلنا لَلَّنّا حَاِ"

 عوذُنّی اَوی اِالهَ وَ فسِالنَّ ناحِجَ لوهُجعَعلی التَاالَ قِفُلی االُاِ رواحِاالَ روجِعُرقاة لِمِ لناهُعَنّا جَ. اِبينَرَّقَالمُ قولُعُ تْبَذَنجَاْ وَ ةُدَفئِاالَ تِهَلَّوَتَ

 "لينَالجاهِ نَکونوا مِن تَاَ
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الحان  رج کند شما را شنيدن صداهای خوب ومبادا خارا،  صدای خوب و آواز و الحان موسيقیهمانا ما حالل کرديم برای شما )

الهی که بر اهل عالم خود را ظاهر کرده است، آن  فرح اسم اعظمه موسيقی از شأن ادب و وقار. خوشحالی بکنيد و مسرور باشيد ب

يدن اصوات و شن فريفته شده است دلها و منجذب شده است عقول مقرّبين درگاه خدا. ما قرار داديم کسی که به ظهور او شيفته و

نفس و  کنند، آن را تبديل به بال و پر میآن به عالم روحانيّت، به آسمان فضل الهی، عروج  به منزله نردبانی که ارواح از انغام را

ص اينکه شما از اشخا برم از میخدا ه تدنّی نکنيد، من پناه ب هوی نکنيد و در مراتب مادون انسانيت در اثر شنيدن انغام و اصوات زيبا

 (جاهل و نادان باشيد

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در لوحی می

در  دح فرموده.حُجُبات اوهام را خرق نموده و تعصّبات اهالی شرق را ذمّ و قَ جمال ابهی در اين دور بديع ،ای مرغ خوش الحان"

 قدّس تصريح فرمود که آهنگ و آوازح مبديع نور مبين در الوا نغمه و آهنگ مذموم بود ولی در اين دور ،ميان بعضی از ملل شرق

آوازی جانفزا ه رقّت قلوب مغمومه. پس ای شهناز ب روحانی قلوب و ارواح است. فنّ موسيقی از فنون ممدوحه است و سبب رزق

ه و جان ب هموم آزاد گردد و دل آهنگی بديع بنواز تا قلوب مستمعين از قيود غموم وه در مجامع و محافل ب آيات و کلمات الهيّه را

 (194، صفحه گنجينه حدود واحکاماشراق خاوری، عبدالحميد، ) "الْبَهَاءُ الْاَبْهَی  ع ع کند و عَلَيْکَ ملکوت ابهیه هيجان آيد و تبتّل و تضرّع ب

 

 فرمايند : میهمچنين مرکز ميثاق در لوحی ديگر درباره موسيقی 

 ابدع نغمات ترتيله بايد در جوامع کبری و صوامع عظمی ب ،اه کبرياستگرد موسيقی از علوم ممدوحه در ،هواالبهی ای عبد بهاء"

اين جهت فنّ موسيقی ه مالحظه کن که نظر ب ،اهتزاز آيده ب آيات نمائی و چنان آهنگی در مشرق االذکار بلند کنی که مالء اعلی

ناسوتی را تطبيق بر ترتيل الهوتی  موسيقیِ ار بر.اگر توانی الحان و انغام و ايقاع و مقامات روحانی بک ،مقبول است چقدر ممدوح و

که بلبالن اسرار را سرمست  نغمه و آهنگی بلند کن ،چقدر تاثير دارد و چه روح و حيات رحمانی بخشد وقت مالحظه فرمائی کن آن

 (294صفحه  ،3، جلد امر و خلقمازندرانی، فاضل، ) "وَالْثَّنَاءُ ع ع قرار نمائی و عَلَيْکَ التَّحِيَّةُ و بی

 

 فرمايند :  و نيز درباره اثرات موسيقی بر انسان می

جات وّمَشود زيرا صوت يعنی عبارت از تَ است که بر هوا عارض می ضیرَهای خوش عَ اصوات و الحان بديعه و آهنگ و آواز"

ات هوا که عَرَضی از جوّد که تمگردد. حال مالحظه کني ج هوا اعصاب صماخ گوش متأثّر شود و استماع حاصلاست و از تموّ هوائيه

درجه ه بخشد گريان کند، خندان کند شايد ب نهايت درجه تاثيره جذب و وله آرد و به هيچ شمرده شود روح انسان را ب اَعراض است و

ن را از که اهتزاز هوا سبب شود انسا اندازد. پس مالحظه کنيد چه مناسبتی بين روح انسان و تموّج هواست مخاطرهه ای آيد که ب

قضيه عجيب است زيرا از  نمايد بلکه صبرو قرار از برای او نگذارد. مالحظه کنيد که چقدر اين کلّی منقلبه حالی به حالی اندازد و ب

عظيم کائنات  وجود اين تأثيرات عظيمه روحانيّه حاصل شود. پس اين ارتباط ننمايد با خواننده چيزی خروج نيابد و در مستمع دخول

چشم  مثالً .يکديگرند که چگونه اين اعضاء و اجزای انسان متأثرّ و مؤثّر در از تاثيرات و تأثرّات معنويّه است چنانکه ذکر شدرا البد 

فارغ شود فکر گشايش يابد و از برای جميع اعضای انسان حالت  نظر کند قلب متأثّر شود. گوش استماع کند روح متأثّر شود. قلب

  (186، صفحه  مفاوضاتلبهاء، عبدا) "... حاصل آيد خوش
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 انراحتی رد مصیبات
 

نشيند. ميان  شود و به سوگ می هميشه انسان به صورت طبيعی هنگام گرفتاری و مصيبات به خصوص مرگ عزيزان، اندوهگين می

کام و نصايح شود. در اين قسمت قصد داريم اح برخی اين مسئله به عنوان يک مراسم عزاداری و يا يک مناسبت مذهبی شمرده می

الهی در اديان را هنگام مواجه شدن با اين گونه مصيبات مورد بحث قرار دهيم. در برخی اديان الهی داستان هايی از پيامبران وجود 

دارد که مؤمنين آنها را به عنوان راه و روشی برای سوگواری دانستند. در برخی اديان ديگر سوگواری بيش از حد به طوری که انسان 

 حالت طبيعی خارج کرده و فرياد و فغان کند منع شده است. در ادامه به شرح اين مطالب خواهيم پرداخت. را از

 

 دیانت یهود :

در آيات موجود در عهد عتيق و تورات، داستان هايی از رويارويی با مصيبات وجود دارد. يکی از آن ها در سِفر پيدايش است که از 

  ، جامة خود را چاک نيست  در چاه  يوسف  ، و ديد که برگشت  سر چاه  به  چون  و رؤبين":  داستان های زمان حضرت يوسف است

خود   رخت  و يعقوب": همچنين در ادامه از حضرت يعقوب چنين آمده است  .(29، آيه 37)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر پيدايش، فصل "زد

او برخاستند. اما   تسلی  به  و همة دخترانش  و همة پسران  گرفت  پسر خود ماتم  برایبسيار   بر کرد، و روزهای در  ، پالس کرده  را پاره

)کتاب مقدّس، عهد عتيق، . " گريست  همی  وی  برای  پدرش  پس . روم گور فرود می  زد پسر خود به: سوگوار ن  ، و گفت نپذيرفت  تسلی

 (35و  34 ، آيات37سِفر پيدايش، فصل 

 

عکس العمل يوشع و بزرگان بنی اسرائيل هنگام شکست در جنگ و کشته شدن بسياری از همراهانشان يگر همچنين در آيات د

  به  افتادند، و خاک  زمين  رو به  خداوند تا شام  تابوت  ، پيش زده  خود را چاک هجام  اسرائيل  و مشايخ  و يوشع"چنين بيان شده است : 

 .(6، آيه 7، فصل کتاب يوشععتيق،  )کتاب مقدّس، عهد "خود پاشيدند  سرهای

 

، کتاب ايوب)کتاب مقدّس، عهد عتيق، "  افتاده  زمين  خود را دريد و سر خود را تراشيد و به  ، جامه برخاسته  ايوب  آنگاه"آمده است : و نيز 

 (20، آيه 1فصل 

 

ده است و به اندازه جامه دريدن رايج بوده سخن به ميان آم "ريختن خاک بر سر"و  "پالس پوشی"در بسياری از آيات تورات از 

برخی يهوديان معتقدند که خداوند در تورات مؤمنين را  .امّا اين قبيل اعمال امروزه ميان يهوديان تا حدودی کمرنگ شده است است

 هجام":  بودند، گفت  اهشهمر  که  قومی  و تمامی  يوآب  و داود به"آمده است : مو و پوشيدن پالس امر نموده است، چنانچه  به کندن

 .(31، آيه 3، فصل رساله دوم سموئيل)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  ""کنيد  اَبْنير نوحه  بپوشيد و برای  خود را بدريد و پالس



  سالکین سبیل ایمان
 

288 

 

  ، روانه دهخود را بر سر گذار  ، و دست بود، دريده  در بَرَش  که  رنگارنگ ه، و جام تر بر سر خود ريختهو تامار خاکس"آمده است : و نيز 

 .(19، آيه 13، فصل رساله دوم سموئيل)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "نمود ، فرياد می رفت می  شد. و چون

 

خواهد   پالس  مو و پوشيدن  و کندن  کردن  ماتم و  گريستن  )شما را( به  صبايوت  روز خداوند يهوه  و در آن":  است آمدههمچنين 

 .(12، آيه 22، فصل کتاب اشعيا، )کتاب مقدّس، عهد عتيق. "خواند

 

شود. بلکه در بسياری از آيات رهنمون هايی  میامّا با وجود اين داستان ها، تبعيّت کردن از اين اعمال در هيچ کجای تورات ديده ن

  مکنيد. من  خود داغ بر  نشان  مسازيد، و هيچ  مجروح  مرده  جهته خود را ب  بدن"آمده است :  وجود دارد. برای مثال در سِفر الويان

در سِفر تثنيه درباره حرمت اين اعمال و دليل آن آمده است : و نيز  .(28، آيه 19، فصل سِفر الويان)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  " هستم  يهوه

  زيرا تو برای. متراشيدخود را   چشمان  منماييد، و مابين  را مجروح  ، خويشتن مردگان  برای  پس خود هستيد،  خدای  يهُوَه  شما پسران"

  او قوم  جهت  اند به  زمين  روی بر  که  هايی  امت  تا از جميع  است  خود برگزيده  ، و خداوند تو را برای هستی  مقدس  ، قوم ، خدايت يهُوَه

 .(2و  1ات ، آي14، فصل سِفر الويان)کتاب مقدّس، عهد عتيق،  "خاصّ باشی

 

 دیانت مسیحی :

مسيحی آياتی مبنی بر تأييد نوع عزاداری ميان يهوديان وجود ندارد و آيات عهد جديد درباره صبر در مصيبات است.  ديانت در احکام

دارد.  میبا اميد دادن به روز رستاخيزِ مردگان، به نوعی آنان را از سوگ زياد در برابر از دست دادگان باز يکی از آيات عهد جديد 

خبر باشيد که مبادا مثل ديگران که اميد   بی )مردگان( خواهيم شما از حالت خوابيدگان  میادران نامّا ای بر"چنانچه آمده است : 

اند با وی   رد و برخاست، به همينطور نيز خدا آنانی را که در عيسی خوابيدهکنيم که عيسی مُ میزيرا اگر باور . ندارند، محزون شويد

 .(14و  13، آيات 4، فصل ول تِسالونيکيانرساله ا، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "خواهد آورد

 

 و کند، دانيم که مصيبت صبر را پيدا می میکنيم، چونکه  ها هم فخر می و نه اين تنها بلکه در مصيبت"آمده است : ن در کتاب روميا

 .(3، آيه 5، فصل کتاب روميان، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "صبر امتحان را و امتحان اميد را

 

 ها و خدای جميع تسليّات است، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح که پدر رحمت"آمده است : ی ديگر همچنين در جا

دهد تا ما بتوانيم ديگران را در هر مصيبتی که باشد تسلّی نماييم، به آن تسلّی که خود از خدا   میکه ما را در هر تنگی ما تسلّی 

امّا خواه زحمت . افزايد مسيح می وسيله مين قِسْم تسلّی ما نيز بههای مسيح در ما زياده شود، به ه ردای که د  زيرا به اندازه. ايم يافته

شود از صبر   میجهت تسّلی و نجات شما است که ميسّر ه کشيم، اين است برای تسلّی و نجات شما، و خواه تسلّی پذيريم اين هم ب

ها هستيد،  دانيم که چنانکه شما شريک درد  میشود زيرا   میاميد ما برای شما استوار و . بينيم میهايی که ما هم  داشتن در همين درد

 .(7تا  3، آيات 1، فصل رساله دوم قرنتيان، جديد)کتاب مقدّس، عهد  ."همچنين شريک تسلّی نيز خواهيد بود
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 ب آمده است :همچنين داشتن صبر و استقامت به مؤمنين بسيار سفارش شده است چنانچه در کتاب يعقو

گوييم، و صبر  اينک، صابران را خوشحال می. زحمت و صبر را بگيريد از انبيايی که به نام خداوند تکلّم نمودند ای برادران، نمونه"

اب کت، جديد)کتاب مقدّس، عهد  "غايت مهربان و کريم استه ايد، زيرا که خداوند ب  ايد و انجام کار خداوند را دانسته  ايّوب را شنيده

 .(10، آيه 5، فصل يعقوب

 

 دیانت اسالم :

دانند.  میدر آيات قرآن هيچ آيه ای درباره تشويق و يا تحريم عزاداری وجود ندارد. مفسّران برخی آيات قرآن را مرتبط با اين موضوع 

للَّهَ مَعَ اإِنَّ "فرمايد  ی( م153آيه بقره،  سورهچنانچه )کند.  میاما خداوند در قرآن مؤمنين را به صبر در همه مسائل سفارش 

 ."لصَّابِرِينَا

 

 فرمايند : ( می35آيه قرآن )سوره حج،  همچنين در

 "مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  ةِ وَلصَّلوالْمُقِيمِی ا وَمَا أَصَابَهُمْ  لصَّابِرِينَ عَلَىا لُوبُهُمْ وَجِلَتْ قُ للَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا ذُکِرَ ا"

 نی که چون نام خدا برده شود دلهايشان بترسد که بر حادثات صبورند و نماز بپا دارند و از آنچه روزيشان داديم انفاق کنندهمان کسا)

 )را بشارت ده((

 

... را بشارت دهد. فرمايد که صابران در هر چيز مانند مرگ عزيزان، از دست دادن مال و  میخداوند در قرآن خطاب به حضرت محمّد 

 فرمايند : ( می156و  155 اتآي، بقره سورهچنانچه )

 "لصَّابِرِينَبَشِّرِ ا لثَّمَرَاتِ وَا لْأَنفُسِ وَا لْأَمَوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ ا لْجُوعِ وَا لْخَوفِ وَالَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ  وَ"

تو ای پيامبر آزمائيم، و  ها می اموال و جانها و ميوهطور حتم و بدون استثناء همگی شما را يا با خوف و يا گرسنگی و يا نقص ه ما ب)

 (صابران را بشارت ده

 "ا إِلَيْهِ رَاجِعونَإِنَّ لَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَا"

سوی او باز خواهيم ه م و بييخدا نِاز آما ) "انا هلل و انا اليه راجعون"گويند :  رسد می  ايشان میه ی را که وقتی مصيبتی بيآنها)

 ((گشت

 

 دیانت بابی :

در ديانت بابی، صراحتاً اين مسئله به صورت يک حکم از سماء مشيّت الهی نازل شده و طبق اين حکم جزع و فزع، پاره کردن 

 لباس، ضربه زدن به سر و صورت و اينچنين اعمال در مصيبات به کلّی منع شده است.

 

 ايند :فرم حضرت اعلی می

 ،ابدا ابدا دٍحَن اَم مِنکُمِ موتُما يَ م حيثَکُبدانِلی اَبون عَضرِال تَ م وَکُباسَقون لِخرِی اَنَّ ال تَفِ"
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مُلَخَّص اين باب آنکه دوست نداشته خداوند مستعان بر اينکه در ميانه خود بدون وقر عملی را نزديک شويد، بدين سبب امر فرموده 

ا کسی رحلت نمايد و از جهان فانی به دار باقی شتابد لباس خود را پاره نکرده، بر سر و صورت و اعضاء و در بيان که هرگاه از شم

جوارح خود نزده و هرگز در بين نفوس خود اين سنت زشت جاری نداشته چنانچه عادت بعضی از امم بوده حتی مشاهده گشته در 

ی نموده مردان ايشان ريش های خود کَنند و زنان آن ها سياه پوشيده گيس بعضی اماکن از مؤمنين به فرقان فوق طاقت خود عزادار

های خود بُرند با آنکه در شريعت اين سنت نبوده و در آئين خدا مرضی و پسند نگشته بل از جهالت آن ها باقی مانده است. حال 

ود امر شده و زيارت آن نفس گذشته را چنانچه حکم آنچه توانيد اعزاز ميّت را در کمال خوبی نموده چنانکه در ابواب بيان در محل خ

شده مرعی داشته بر مقبرها رفته ليکن لباس پاره نمودن و زدن بر نفس خود را ترک نموده هرگاه بخواهيد در بکآء بأسی نبوده و در 

ته شده رفع حجبات گشته جميع شئون جاری است نتيجه اين عمل، شايد در يوم ظهور شجره حقيقت اين افعال قبيحه از ميان برداش

بين يدی آن شجره عظمت به کمال وقر و عز حاضر شده و آن ذات مقدس کرهی مشاهده نفرموده و ذکر خير شما نموده طلب 

آمرزش از پروردگار خواسته در جميع شئون مستفيض به فيوضات ماالنهايات الهی گرديد، اين است که خداوند عالم جل و عز شما 

ربيت های نيک تربيت فرموده شايد که در روز طلوع آفتاب حقيقت از جميع امم ممتاز باشيد، هُوَ يوصيکُم بِالتقی وَ خلق بيان را به ت

 (18، باب 9)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "هُوَ وَلیُ الصالِحين

 

 دیانت بهایی :

دند و در اين ديانت مقدّس اينگونه اعمال از جمله حضرت بهاءاهلل حکم ديانت بابی مبنی بر منع جزع و فزع در مصيبات را تأييد نمو

 منهيّات است. بيانات بسيار زيادی در آثار بهايی درباره صبر در مصيبات و باليا وجود دارد.

 

 فرمايند : ( می43حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس )بند 

 کَذلِکَ ةِبَی العاقِم فِيکُلَعَ دُرِيَ لی ماعَ هُبُّنَالتَّ وَ ةِالحالَ لکَی تِفِ رُکُّذَالتَّ وَهُ ينِمرَاالَ ينَمراً بَغوا اَبتَحوا اِفرَالتَ وَ بِئِآصی المَعوا فِجزَالتَ"

 "بيرُالخَ ليمُالعَ مُکُئُبِّنَيُ

بی تابی  نه جزع و (کند میمثالً يکی از بين شما صعود )يد، آ وقتی مصيبتی برای شما پيش میتوضيحات جناب اشراق خاوری : )

صورت بدهيد و نه خوشحال ه خراش ب و داد و فرياد کنيد يد و نه خوشحال شويد. يعنی در موقع وقوع مصائب نبايد بی تابی کنيد،کن

جزع و فرح است، آن را بايد برای خود در حين نزول  حالتی و امری را که بين اين دو امر است، يعنی بين، بشويد و اظهار سرور کنيد

متذکّر و متنبّه  بينيد کسی از ميان شما صعود کرده، بايد میعبارت از تذکّر است. در آن حال که  ن حالتمصائب انتخاب کنيد و آ

آيد که شما هم از اين جهان خواهيد  میخواهد آمد، روزی  بشويد که اين روز برای شما هم هست و اين حالت برای شما هم پيش

حالتی است که از صعود  عالم ديگر خواهيد رسيد. اين حالت تذکّر بهترين خودتان اعمّ از خوب يا بد در رفت و به جزای اعمال

متذکّر شويد و متنبّه شويد که اين حالت برای شما در عاقبت کار ، شود میدوستان و بندگان خدا در اين عالم برای انسان حاصل 

خاوری، عبدالحميد، تقريرات درباره کتاب اقدس، صفحه )اشراق  (دهد خداوندی که عالم و داناست میپيش خواهد آمد، اينطور به شما خبر 

118) 
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 فرمايند :  در لوح الرّوح درباره صبر میحضرت بهاءاهلل 

بِالْحَقِّ مَحْمُوْداً وَ اِنْ وَجَدْتَ  قَدْ کَانَ تَجْزَعْ وَ اِنَّهُ يَکْفِيْکَ بِالْحَقِ وَ يَرْفَعَکَ اِلَی مَقَامٍ وَ اِنْ مَسَّتْکَ الْبَأسَاءٌ فِی سَبِيْلِی اَنِ اَصْطَبِرْ وَ لَا"

 (200قديمی، رياض، گلزار تعاليم بهايی، صفحه ) "الْاَحْيَانِ ال تَحْزُنُ ثُمَّ آنِس بِنَفْسی وَ اِنّا نُکوْنُ مَغَکَ فِی کُلِّ نَفْسَکَ فَريْداً

 

 فرمايند : میدر سورة الملوک درباره شأن صابرين 

 )همان( "الصّبْرِ لَمِنَ السّالِکِيْنَ الضَّرَّاءِ وَ لَنْ يَجْزَعُوْا مِنْ شَیءٍ وَ کَانُوْا عَلَی مَنَاهِجِ الَّذِيْنَ يَصْبِرُوْنَ فِی الْبَأسَاء وَفَطُوْبَی لِلْصّابِريْنَ "

 

 فرمايند : و نيز در مقامی ديگر می

قديمی، رياض، گلزار تعاليم ) "عِنْدَاللّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . از برای صبر اجريست جزيلصبر تمسّک نماه از آنچه وارد شده بمحزون مباش "

 (201بهايی، صفحه 

 

در آثار بهايی بياناتی وجود دارد که در آن مؤمنين به راضی بودن به قضای الهی مأمور شده اند. با توجه به اين بيانات، حزن انسان 

در  حضرت بهاءاهللدارد.  مین خود را از فرياد و فغان در مصيبات باز يابد و بدين سا مینسبت به هر مصيبت و باليی به کلی کاهش 

 فرمايند : لوحی می

شود بر نفسی مِنْ عِنْدِاللّه اِلّا آنچه از برای آن نفس بهتر  نمی نيکوست حال نفْسی که بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ راضی و شاکر باشد چه که وارد"

باليا خود را محزون مشاهده  اين سر و سرّ آن آگاه نيستند لذا در موارده و چون ناس ب خلق شده ما بين سموات و ارض است از آنچه

الْحَافِظِيْنَ وَ الرُّوْحُ وَ  باشيد و از اثمار عرفان مرزوق و اِنَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرّازِقِيْنَ و خَيْرُ نمايند لَمْ يَزَل و اليزال بر مقرّ اطمينان ساکن می

 (43، صفحه 4مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "وَ عَلَی کُلِّ عَبْدٍ مُنْيْبٍ کَ وَ عَلَی مَنْ مَعَکَالْبَهَاءُ عَلَيْ

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء ضمن هدايت احبّا در مواجه شدن با اينگونه مسائل در لوح محفل خدمت طهران می

فانی پايدار نه، سرابست نه آب سايه  ند و متنبّه و بيدار شود که اين جهانِانسان در محفل ختم عمومی استماع آيات و مناجات ک"

 (146گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "است نه آفتاب

 

 فرمايند : همچنين در يکی از مکاتيب خود می

مضطرب نشويد . در کمال اطمينان بفضل حضرت  شود ای حزب اللّه در موارد بال صبر و سکون و قرار يابيد .هر قدر مصائب شديد"

 (162، صفحه 3)مکاتيب عبدالبهاء، جلد  "نمائيد يزدان مقاومت طوفان محن و آالم

 

 فرمايند : و در مقامی ديگر می

که در راه خدا هر  قضا عبارت از اينسته ربّاً سِوائی رضای ب ای طالب رضای الهی در حديث است مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِی فَلْيَطْلُبْ"

زهر هالهل را  کمال سرور تحمّل نمائی. سمّ نقيع را چون شهد لطيف بچشی وه بجوئی و هر مصيبتی را ب جان و دله بالئی را ب
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لم يَرْضَ اينست معنی . بطلبی زيرا اين بال اگر چه تلخ است ولی ثمر شيرين دارد و حالوت بی منتهی بخشد چون عسل مصفّی

 (262، صفحه 5مائده آسمانی، جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "سِوائی يَطْلُبْ ربّاًبِقَضَائی فَلْ

 

 فرمايند : حضرت ولی امراهلل نيز در بياناتشان، تحمّل مصائب و باليا را سفارش فرموده و از جزع و فزع منع نموده اند. در لوحی می

 ابعه را متحمّل شوند و اين مراحلمقاومت نمايند و اين باليای متت اين مشکالت را ياران بايد ثابتاً راسخاً صابراً شاکراً متّحداً متّفقاً"

  (204گلزار تعاليم، صفحه قديمی، رياض، ) "نمايند و از اين اَتْعاب و اَوصاب و ظلم و ستم مأيوس و ملول نگردند باقيه را طیّ
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 نجاست و طهارت
نجاست در اديان مقدّس الهی به صورت های متفاوتی به کار  غير طاهر است. کلمهنَجِس )يا نَجَس( در لغت به معنی ناپاک، پليد و 

کنند و پيروان آن دين بايد از آن ها دوری کنند. نجاست با بهداشت و  رفته است و در هر کدام از آن ها به مواردی نجس اطالق می

نجس، طاهر است يعنی پاک. مطهّرات  ست، متضاد کلمهپاکيزگی تفاوت دارد يعنی چيزی که نجس نيست لزوماً تميز يا بهداشتی ني

 چيزهايی هستند که نجس نيستند ولی آن هم با تميزی و بهداشت متفاوت است.

 

 دیانت یهودی

، "خوک"، "حيوان الشه"، "خرگوش"، "ماء نطفه"، "نشخوارکنندگان"در دين يهودی به موارد بسيار زيادی از جمله مواردی چون 

 مثال در جايی آمده است :. 115ذکر شده اندبرخی از کتب تورات نجس گفته شده و در  يرهغو  "انسان مرده"

شما   برای  ، آن نيست  مسُ  شکافته  کند ليکن شتر، زيرا نشخوار می  مخوريد، يعنی ها را اين  مسُ  و شکافتگان  اما از نشخوارکنندگان"

  کند ولی ، زيرا نشخوار می خرگوش و  است  شما نجس  برای  ، اين نيست  سم  کند اما شکافته ، زيرا نشخوار می و وَنَک،  است  نجس

  برای  کند، اين نشخوار نمی  دارد ليکن  تمام  و شکاف  است  مسُ  ، زيرا شکافته و خوک.  است  شما نجس  برای  ، اين نيست  سم  شکافته

  بر زمين  که  و از حشراتی...  اند شما نجس  ها برای مکنيد، اين  ها را لمس آن  آنها مخوريد و الش  از گوشت ،است  شما نجس

  هر که...   و بوقلمون  و کرباسه  و چلپاسه  و وَرَل  دَله ، و آن  اجناس  و سوسمار به  و موش کور  موش اند شما نجس  خزند اينها برای می

را   باشد و آن  نجس  است  در آن  بيفتد آنچه  ها در آن از اين  يکی  که  سفالين  و هر ظرف، باشد  نجس  کند تا شام  ها را لمس آن  الش

 (33تا  4، قسمت هايی از آيات 10)کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر الويان، فصل  ."بشکنيد

 

  اناز مي  شخص  را تطهير نکند آن  ، خويشتن شده  نجس  که  و اما کسی" همچنين درباره شخصی که نجس شده است آمده است :

  ايشان  و برای.  است  . او نجس است  نشده  بر او پاشيده  تنزيه  و آب ، نموده  را ملوث خداوند  مَقْدَس  که شود، چون  منقطع  جماعت

و  دباش  نجس  کند، تا شام  را لمس  تنزيه  آب  که  خود را بشويد و کسی  را بپاشد، رخت  تنزيه  آب  که  خواهد بود. و کسی  فريضة ابدی

)کتاب مقدّس،  "خواهد بود  نجس  نمايد تا شام  را لمس  آن  که  خواهد بود، و هر کسی  نمايد نجس  لمس  نجس  شخص  را که  هر چيزی

 (22تا  20، آيات 19عهد عتيق، سِفر اعداد، فصل 

 

 دیانت مسیحی

آمده ديانت قبل همراه بوده. در انجيل  سبت بهنجاست به همان شکل مطرح شده اما با تغييراتی کوچک ن در دين مسيحی نيز مسئله

ليکن آنچه  .گرداند آيد انسان را نجس می  میسازد، بلکه آنچه از دهان بيرون  رود انسان را نجس می نه آنچه به دهان فرو می" است :

                                                           
 ( آمده است.15تا  10کتاب مقدّس، عهد عتيق، سِفر الويان، فصل )قسمت های کامل اين مبحث در دين يهودی در .  115
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سازد، ليکن  سان را نجس میها است که ان اين. سازد گردد و اين چيزها است که انسان را نجس می از دهان برآيد، از دل صادر می

 (20و  18، 11، آيات 15)کتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متی، فصل  "گرداند سته، انسان را نجس نمیخوردن به دستهای ناشُ

 

دارم که هيچ چيز در ذات خود  دانم و در عيسی خداوند يقين می می" آمده است :ی ديگر از عهد جديد کتاب مقدّس و نيز در کتاب

زيرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، ديگر به محبّت ت برای او نجس اس .نجس پندارد يست جز برای آن کسی که آن رانجس ن

و  14، آيات 14)کتاب مقدّس، عهد جديد، کتاب روميان، فصل  "کنی. به خوراک خود هالک مساز کسی را که مسيح در راه او بمرد رفتار نمی

15) 

 

و اشخاصی که با مسيحيان مخالف هستند و از شريعت الهی  ندارند است که اشخاصی که مسيح را قبولده شپولس نوشته  کتاب در

ی که مشرکين برای يها قربانی .نجس است آيد، میاتی که از دهن آنها بيرون لمبلکه ک ،ها نه تنها خودشان نجسند ، اينخبر ندارند

 ها استفاده کرد. ها دست زد و از آن به آن انجيل نجس هستند و نبايد کردند در شريعت میبت ها 
دانم و معتقدم به ربّ مسيح که هيچ چيز نجس العين نيست بلکه  میمن "نويسد  خود به اهل روميه می در رساله پولس از آن، بعد امّا

 (14، آيه 24)کتاب مقدّس، عهد جديد، کتاب پولس، فصل  "شمرد میهر چيزی نجس است به جهت آن کس که نجس 

جميع اشياء به جهت پاکان پاک است و از برای ناپاک چيزی پاک نيست زيرا آنان کلّ "نويسد  به طيطوس می ديگر و نيز در رساله

يعنی اين حکم نيز با تغيير و تحوّل همراه بوده  .(15، آيه 1)کتاب مقدّس، عهد جديد، کتاب پولس، فصل  "نجسند حتّی عقول و ضمائرشان

  است.

 

 دیانت اسالم

 فرمايند : ( می28توبه، آيه  نجس در قرآن کريم برای مشرکين به کار رفته است، چنانچه )سوره در دين اسالم کلمه

للَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن الَةً فَسَوْفَ يُغْنِيکُمُ إِنْ خِفْتُمْ عَيْ ذَا وَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَالْمَسْجِدَ ونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُشْرِکُالَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا يَا أَيُّهَا ا"

 "للَّهَ عَلِيمٌ حَکِيمٌاشَاءَ إِنَّ 

)که عهدشان به پايان  نجسند و بعد از امسال دهند( می)کسانی که برای خدا شريک قرار  مشرکان .ايد ای کسانی که ايمان آورده)

ترسيد زود باشد که خدا اگر بخواهد از کرم خويش شما را توانگر  از فقر میديگر نبايد به مسجد الحرام نزديک شوند، و اگر  رسد( می

 (کار است که خدا دانا و شايسته )به آن ها نياز نداشته باشيد( کند

 

شمارند. مثالً در فقه شيعه و اهل  با اين حال فقهای شيعه و اهل سنّت بر اساس روايات و احاديث، موارد ديگری را نيز نجس می

نجس هستند و مسلمانان بايد از آن ها دوری  غيرهو  "مردار"، "شراب"، "کافر"، "ماء نطفه"، "خوک"، "خون"، "سگ"سنّت، 

 امّا برخی از اين موارد هيچگاه در ديانت اسالم نجس نبوده اند. ،برخورد با آن ها بايد خود را تطهير سازند بعد ازکنند و يا 
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 فرمايند : ره میحضرت عبدالبهاء در خطابی در اين با

دانستند ولی در شريعت حضرت رسول نيز چنين  میماء نطفه را که مادّه وجود انسان است از پيش علمای شيعه مانند اوساخ کثيفه "

 (301، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "نبوده ولی غسل را مقصدی

 

 دیانت بابی

 مايند :فر در دين بابی حضرت اعلی درباره مطهّرات می

ر ذکراهلل عليه ستّة و ستّين فِی بَيانِ اَنّ المطهّراتَ انواع و هِیَ النّار وَ الهَواء ثُمَّ الماء و التّراب ثمّ کتاب اهلل ثمّ النقطة و آثارها ثُمَّ ما قد"

لّ ما نُسِبَ اليه ثم ما نَزَل من ايدی غير مرّة و ما يجفّفه الشمس و ما يتبدّل کينونيّته ثم کلّ من يَدخِلُ فی ذلک الدّين فاذاً يُطَهّر و ک

 ،اهل ذلک الدّين الی ايدی اهل الدّين فان قُطِعَ النسبة عنهم و اثبات النسبة اليهم يطهره

مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند عالم از فضل و جود خود امر به مطهّريّت مظاهر معدوده فرموده که اگر نفسی کلّ ما علی االرض را فدا 

د سبيلی بر يکی از آن ها نداشت و کلّ بامراهلل من عنده الشجره از مطهرات گشته که حقّ واقع امراهلل مطهّر است نه نفس دا می

گردد کسی که کالم او موجد مطهّرات است ... خداوند  میشيئ بلکه شيئ عرشی است از برای آن امر که آن امر به آن شيئ ظاهر 

نکه دليل باشد از برای طهارت من يظهره اهلل و ادلّاء عزّ او ... مظاهری که مطهّر است اوّل ايمان به امر فرموده به اين مطهّرات تا اي

فرمايند جسد او را به طهارت و ثانی نفس خود کتاب اهلل هست همين قدر که تلقاء آيه از آن واقع شد شيئ  میبيان است که مبدّل 

گردد  میاهلل هست که شصت و شش مرتبه اهلل اطهر بر شيئ خوانده شود طاهر  گردد ثالث اسم میکه عينيّت در او نباشد طاهر 

چهارم قطع نسبت از غير اهل بيان و وصل آن به اهل بيان است پنجم شجره حقيقت است در يوم ظهور او و کلّ آثار او ششم 

که از دهن   میه عينيّت در آن نباشد و دعناصر اربعه است هفتم شمس است هشتم ما يبدل کينونيته که کلّ اين ها در وقتی است ک

دارد مطهّرين را ... و پای حيوان که  میآيد به واسطه خالل يا مسواک اذن داده شده و عفو شده ولی در هر حال خداوند دوست  می

 (14، باب 5حضرت باب، بيان فارسی، واحد ) "در بارش راه رود و داخل حجره گردد عُسر آن برداشته شد

 

 فرمايند : مینيز در دين بابی برداشته شده است چنانچه کم نجاست از ماء نطفه همچنين ح

 ،فی اَنّ ماء الذی انتم به تُخلقون قد طَهَّرَهُ اهلل فی الکتاب"

کند از شموس  میمُلَخَّص اين باب آن که چون که يک نطفه است که اليق است ذکر طهارت بر او شود و آن چه داللت بر او 

دارد  میمرايا از شمس جود او به ذکر او کلّ را خداوند در ظلّ او مستظل فرموده و اذن طهارت داده ولی دوست داشته و متجلّيه در 

و ادلّای او دون خطور طهارت نکند که کلّ  116که تلطيف از آن را در منتهای کمال ظاهر سازند در مقام يُسر، نه در مقام عُسر

گردد در هر حال مراقب بوده که بر هيچ نفسی از اهل بيان حکم غير طهارت نشود  میيه طاهر مطهّرات از بحر جود همين نطفه اوّل

شود از ايمان ... چقدر در قرآن تجاوز نموده از حکم خداوند و بر نفوسی که مدل علی اهلل بوده غير حکم  میکه اگر کسی کند خارج 

ايشان بوده مثل آن که در ايامی که خود در عتبات بوده يومی که  طهارت نموده و حال آن که طهارت نفوس مؤمنين از برکت وجود

مرحوم سيد اعلی اهلل در جته به منزل آمده در حين رجع صاحب منزل امر به غسل بابی که يد آن شجره طهارت به او رسيده بود 

                                                           
 )يُسر : راحتی ، عُسر : سختی( عُسر و يُسر : شدّت و راحت، سختی و سهولت. 116
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، 5حضرت باب، بيان فارسی، واحد ) "نمود و حال آن که در شريعت ايشان دو شيئ يابس در حين اقتران کجا حکم بوده بر غير طهارت

 (15باب 

 

 فرمايند : حضرت باب درباره طهارت و اهميّت آن می 117در کتاب هيکل الدّين

)حضرت باب،  "تَدِرونا اَنتُم عَلَيهِ مُققَد قُدِّرَ فِی البابِ الواوِ اَن الطفُوا اَبدانَکُم وَ اَلباسَکُم وَ اَمکانَکُم وَ اَسبابَکُم و اَطعامَکُم وَ اَشرابَکُم بِم"

 ، باب واو(8هيکل الدّين، واحد 

 

 دیانت بهایی

نجاست به کلّ از اشياء محو شده به طوری که شئ نجس و فرد نجس وجود ندارد، اين مسئله با پاکی و  در ديانت بهايی کلمه

 کرد وجود ندارد.بهداشت تفاوت دارد و البتّه مسئله کثيف بودن وجود دارد. امّا نجسی که بايد از آن دوری 

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در لوحی درباره مسئله نجاست  و طهارت در اديان قبل و در ديانت بهايی می

نمود او را روی  اگر شخصی از يهود در خانه مسلمانی دخول می، شمردند بود که يکديگر را نجس می یا درجهه نفرت بين ملل ب"

مقصود اين ، شست می کرّات و مرّاته شکست و يا ب خورد يا کاسه را می آب می اگر از کاسهو  شمرد نشاند زيرا نجس می میخاک 

قوّه آسمانی اعالن وحدت ه بهاءاللّه ب شصت سال پيش حضرت ،اين درجه بوده مذاهب و ملل ب است که عداوت و بغضاء در ميان

شاخسار و چهل سال پيش در  و برگ يک داريد ه بار يکعموم بشر خطاب کرد که ای نوع انسانی همه و ب انسانی در ايران نمود

 (161، صفحه 4جلد  عبدالبهاء، مکاتيب) "الفت عمومی فرموده ب کتاب اقدس امر

 

 فرمايند : ( می75در کتاب مستطاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهلل

 یفِ ءُآشياالَ تِسَمَانغَ دِريم قَالکَ فورُالغَ وَهُلَ هُنَّاِ اللّهِ نَمِ بةًوهِمُ خریاُ لِلَن مِعَ وَ ءِآشياالَ لِّن کُعَ ةِهارَالطَّ ونِدُ کمَحُ اللّهُ عَفَرَ کَذلِکَ وَ"

 مينَالعالَ حاطَذی اَی الَّضلِن فَليا هذا مِا العُنَفاتِصِ سنی وَالحُ انَئِآسماَبِ مکانِی االِن فِلی مَينا عَلَّجَذ تَاِ ضوانِالرِّ لِوَّی اَفِ ةِهارَالطَّ حرِبَ

 "نَفيالعارِ نَم مِنتُو اَلَ عمالِاالَ کليلُاِهذا لِ حمنِالرَّ مُکُبِّرَ مرَغوا اَلِّبَتُ وَ ديانِاالَ عَروا مَعاشِتُلِ

اشياء و از ملل ديگر، موهبتی است از سوی خدا همانا او البته غفور و  )و اين چنين برداشت خدا حکم غير طاهر )نجاست( را از همه

رفته اند جميع اشياء در دريای طهارت از اوّل رضوان، وقتی که تجلّی کرديم بر اهل عالم به اَسماءِ حُسنی و کريم است. همانا فرو 

صِفاتِ عُليا، اين از فضل من است که احاطه کرده است عالميان را، برای اين که معاشرت کنيد با اديان و تبليغ کنيد امر پروردگارتان 

 گر شما از دانايان باشيد(را، اين تاج اعمال پسنديده است ا

 

 فرمايند : ( می74در طهارت ماء نطفه، در کتاب اقدس )بند ديانت بابی و نيز در تأييد حکم 

 "... ةِيَّرِلی البَعَ هِندِن عِمِ ةًحمَرَ ةِطفَالنُّ ءِآلی معَ ةِهارَالطَّبِ اللّهُ مَکَد حَقَ"

 سوی او بر بندگان( )همانا حکم کرد خدا به طهارتِ ماء نطفه رحمتی است از
                                                           

 انتهای کتاب مراجعه شود. قسمت منابع و مآخذبه .  117
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يم يگو مینشود پاکيزگی و کثيف البتّه هست.  ه چيزی نجس است و نه کسی نجس است. اشتباهنم دَدر نظر بهائی به تعليم جمال قِ

 و آثار چرک در آن نيست و فالن لباس کثيف است، يعنی آلوده به چيزهای مکروه است. فالن لباس پاکيزه است، يعنی شسته شده
بر همه ممکنات اطالق طهارت شد. ديگر آن  فرمايند، در اين ظهور مبارک مینجس و طاهر در کار نيست. جمال مبارک ولی حکايت 

ها معاشرت و  آن که شما با معاشرت نکنيد، يا فالن گروه داخل در معابد شما نبايد بشوند يا اين حدّ و سدّ نجاستی که با فالن طايفه

رسا، بر، تَيحی، گَسم تواند با يهودی، میحاال بهائی  ... شده است کلّی در اين ظهور مبارک مرتفعه ب اختالط نداشته باشيد، اين احکام

ها را به امر  ها در موارد الزم کمک کند تا بتواند آن کند و به آن از هر ملّتی با کمال محبّت معاشرت و آميزش ،کشرِک و غير مُشرِمُ

توانست فرد بهائی  میديگر ن شد و میکلّی بسته ه دانست، باب معاشرت ب میجس و مردود و مطرود ها را ن الّا اگر آن ليغ کند وبالهی ت

که  ، برای اين"ديان االَ عَروا مَعاشِتُلِ "فرمايند، که ما اين کار را کرديم  میکسی را به شريعت اللّه داللت کند. خود هيکل مبارک 

کتاب اقدس،  درباره تقريرات اشراق خاوری، عبدالحميد،) "توانيد امر الهی را به آنها تبليغ کنيدب و بتوانيد با پيروان اديان معاشرت کنيد شما

  (183صفحه 



  سالکین سبیل ایمان
 

298 

 

 نظافت و پاکیزگی
نظافت در لغت عربی )ريشه نَظُفَ( به معنای پاکيزه و تميز بودن و بَری بودن از چک و پليدی است. در اديان قبل از اسالم به 

چنانچه حضرت  ،نظافت و تميزی صحبت شده است امّا هميشه مورد نظر خداوند بوده و خواهد بود اقتضای آن زمان، کمتر از

انبياء است زيرا کتب  . مالحظه کنيد که پاکی چقدر مقبول درگاه کبريا و منصوص کُتُب مقدّسه.."فرمايند  عبدالبهاء در لوحی می

بعد از  طی ظهور اديان (296، صفحه 3)مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد  "مايدفر مقدسّه، منع از تناول هر شيئ کثيف و هر چيز ناپاک می

 .استمردم را به نظافت امر فرموده اطالع از بهداشت فردی و پاکيزگی، خداوند  باال رفتن سطح دانايی مردم و

 

 دیانت یهودی

ماند،  اگر در جايی گاو نباشد، آخور تميز می" : آمده است چنانچهدر دين يهود بيشتر از تميزی، امر به مفيد بودن انسان ها شده است، 

 (4، آيه 14)کتاب مقدّس، عهد عتيق، کتاب امثال، فصل  "شود امّا از قوّتِ گاو محصول زياد می

 

شما   شما به  ایه مکان  را در جميع  نان  شما و احتياجِ  های شهر  را در جميع  دندان  نيز نظافتِ  و من" آمده است : نيز در جای ديگر و

 (6، آيه 4)کتاب مقدّس، عهد عتيق، کتاب عاموس، فصل  "... دادم

 

 دیانت مسیحی

در آيات انجيل مطلبی درباره امر به نظافت فردی انسان وجود ندارد از اين رو برخی مسيحيان حکم اين مسئله را همانند نصايح الهی 

 دانند. در ديانت يهودی می

 

 دیانت اسالم

 :فرمايند  ( می108توبه، آيه  م نظافت و پاکيزگی از اهميّت زيادی برخوردار بود چنانچه حق در قرآن مجيد )سورهدر دين اسال

 "لْمُطَّهِّرِينَاللَّهُ يُحِبُّ ا وَ"

 .(خدا پاکيزگان و پاکيزه خويان را دوست دارد)

 

 فرمايند : ( می31اعراف، آيه  همچنين در کتاب قرآن )سوره

 "لْمُسْرِفِينَالَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  شْرَبُواْ وَا دَمَ خُذُواْ زِينَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَيَا بَنِی ءَا"

کنندگان  زينت و آراستگی خويش را نزد هر مسجدی اتخاذ کنيد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مکنيد زيرا او اسراف .)ای فرزندان آدم

 (درا دوست ندار
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 فرمايند : داند می بعد به آنان که پاکی و پاکيزگی را با دين مغاير می سپس در آيه
لِکَ نُفَصِّلُ قِيَامَةِ کَذَلْاصَةً يَوْمَ لدُّنْيَا خَالِالْحَيَاةِ هِیَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِی الرِّزْقِ قُلْ الطَّيِّبَاتِ مِنَ ا لَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَاللَّهِ اقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ "

 "لْئَايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَا

و از صرف رزق حالل و پاکيزه منع کرده ؟ بگو اين حرام کرده ؟  آفريدهخدا را که برای بندگان خود  های بگو : چه کسی زينت)

، اين چنين آيات را برای آنان خواهد بود نعمت ها در دنيا برای اهل ايمان است و خالص اين ها و نيکوتر از اين ها در آخرت بر

 (دهيم مردمی که بدانند تفصيل می

 

در احاديث اسالمی بيانات بسياری درباره نظافت آمده است که در کتب مهم شيعه نقل شده است. حال به چند مورد از همچنين 

 118پردازيم که در اين کتب چنين آمده است : حضرت محمّد میمنسوب به احاديث 
 

 (579فحه ، ص1لد )الجامع الصغير، ج "خدا بر هر مسلمانی اين است که در هر هفته يکبار سر و بدنش را شست و شو دهدحق "

 

)مکارم االخالق،  "هيچکس نبايد شب با دست چرب بخوابد و اگر چنين کرد و شيطان به او آسيب رساند، جز خودش را سرزنش نکند"

 (425فحه ص

 

داند که دستانش  به ظرفی دست نبريد مگر اينکه سه بار دستانتان را بشوييد، زيرا هيچ يک از شما نمی هرگاه از خواب برخواستيد"

 (69فحه ، ص1لد )الجامع الصغير، ج "چگونه شب را گذرانيد

 

کنيد و مسواک  ناخن هايتان را بگيريد و دفن کنيد و بندها و مفاصل انگشتان دست و پايتان را تميز و لثه هايتان را از غذا پاکيزه"

 (655فحه ، ص6لد العمال، ج کنز) "رانه و بوی بد دهان بر من وارد نشويدبزنيد و با سيمای متکبّ

 

 دیانت بابی

نظافت و پاکيزگی از اهميّت بسزايی برخوردار است و احکام مختلفی در اين باره نازل شده است. حضرت باب  در دين بابی نيز مسئله

 فرمايند : توبه می سوره از 108 ضمن اشاره به آيه

و خداوند در بيان  ..طهارت و لطافت و نظافت . دارد مطهرّين را و هيچ شأن در بيان احبّ نزد خداوند نيست از خداوند دوست می"

دارد که کلّ با منتهای طهارت معنوی و صوری در هر  دارد که شاهد شود بر نفسی دون روح و ريحان را و دوست می دوست نمی

 (54، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولی) "ره نداشته باشد چگونه و ديگریاشند که نفوس ايشان از خود ايشان کُحال ب

 

 

                                                           
 انتهای کتاب مراجعه شود. قسمت منابع و مآخذبه  ذکر شده در احاديثبرای اطّالع از منابع .  118
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 فرمايند : يکی از احکام دين بابی درباره نظافت چيدن ناخن ها، استحمام و شستن لباس ها است، میحضرت باب در 

ده به تلطيف و نظافت به اعلی ما يمکن در امکان و اگر در چهار روز يک مرتبه اخذ اظفار مُلَخَّص اين باب آنکه در بيان اذن داده ش"

ر و ما يتجمل به المرء نمايد محجوب بوده عنداهلل و هست و تطهير البسه و تلطيف آن هر چه اقرب تر شود اقرب به تلطيف عْو شَ

اگر نفسی بين يدی اهلل واقع  ...صدور که محلّ حبّ اهلل هست بوده و هست و حنا اذن داده شده چه کلّ بدن چه بعض آن اگر بر 

شود دون شئون لطافت نزد او نباشد که غير حبّی خداوند شاهد شود بر او و در بيان نهی شده از هر چه حجاب لطافت شود حتّی اگر 

ا نزد نفس خود محبوب نيست که بين بر جسد خود علم به ذرّه بهم رساند يا در لباس خود عِدل همين که مکروه داشته باشد او ر

تلطيف ابدان تلطيف البسه هم شود در لطافت پرورش خواهند نمود و هر چه زودتر  اگر به فاصله ...يدی اهلل به آن حال نازل شود 

 (6 ، باب8)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "شود محبوب تر بوده عنداهلل و اگر کسی را ممکن نشود حزنی از برای اون نباشد

 

 فرمايند : میبيانی ديگر همچنين در 

نمودند مرتفع فرموده ولی در هر حال دوست داشته که در هيچ ارضی نباشد که در آنجا  میآنچه قبل در بئر بما يقع فيه همل "

نداشته باشد  .. اگر مائی باشد که نفس بر آن کرهی.عبادی ساکن باشند مگر آنکه خوضی از ماء باشد که تلطيف و تطهير سهل باشد 

در قلّت و الّا به چنين مائی محبوب نيست تطهير و اگر مائی شيئ دون طاهری او را متغيّر کند محبوب نيست استعمال از آن و حکم 

. نفس مؤمن اجل تر است از اينکه شيئ او را متغير سازد بلکه .گردد الّا آنکه حکم ماء در اون نشود . میطهارت از نفس ماء مرتفع ن

ر طهارت کلّا از برای اين که نفوس تربيت شوند بر شأن لطافت و طهارت به شأنی که هيچ نفسی از نفس خود به شيئ مکروه اوام

 (2، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "..نگردد چگونه رسد به ديگری .

 

 فرمايند : می چنانچهيکی ديگر از احکام حضرت باب در باب نظافت استعمال عطر است، 

در هر حال سزاوار است که عبد مؤمن بعواطر قوّه شامّه خود را حفظ نمايد که رايحه دون حبّی استشمام ننمايد و همچنين در سرّ "

 (2، باب 6)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "خود روايج دون مؤمنين را استشمام ننمايد که از رضای محبوب خود باز ماند و ملتفت نشود

 

 دیانت بهایی

( 46انت بهايی نيز نظافت و پاکيزگی از اهميّت بسيار بااليی برخوردار است. به طوری که در کتاب مستطاب اقدس )آيه در دي

 فرمايند و در ادامه می (لطافت و پاکيزگی نزديکتر است رفتار کنيد به آن نحوی که به) "ةِطافَلِّال لیَاِ قربَاَ کونُذوا مايَخُ": فرمايند  می

 ينِی الحِفِ هُلُمَعَ طُبَحنها يَعَ زَجاوَذی تَالَّ وَ ردوسِالفِ هلُاَ م وَکُسُنفُاَ هُهُکرَلی ماتَعَ يونُالعُ عَقَا تَلّئَلِ حوالِاالَ لِّی کُفِ ةِطافَاللِّبِ کواسَّمَتَ" :

های شما نيفتد بر چيزهائی که  ه چشمتا اينکاحوال به لطافت و پاکيزگی  متمسّک باشيد در همه) "نهُعَ اللّهُ فوعُيَ ذرٌعُ هُلَ ن کانَاِ وَ

اگر و  شود هر عملی را انجام بدهد در نزد خدا مردود میتجاوز کند  آناگر کسی از ، اهل فردوسشما و در نظر است در نظر  مکروه

به احکام  نسبت برخی از آنها نازل شده است که نظافت، احکامی برای ديانت بهايی. در (گذرد میکسی عذری داشت، خدا از او در 

 .تغيير کرده است ديانت بابی
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 شود، امّا لطافت در اين مسئله شايان ذکر است که لطافت و نظافت با يکديگر تفاوت دارند. نظافت به پاکيزگی و تميزی اطالق می

 "لطافت"مت است که در قس "..و . ظرافت ، آراستگی ، حسن سليقه ، نظافت ، ادب ، حسن اخالق"از قبيل چندين صفت  برگيرنده

 مفصاّل درباره آن توضيح داده شده است.

 

 فرمايند : می نظافت ( درباره106)آيه اقدس حضرت بهاءاهلل در کتاب 

ن م اَيّاکُبل اِن قَمِ هُوُملتُعمَا استَمَم بِکُبدانِاَ نظيفُتَ وَ سبوعٍاُ  لِّکُ یم فِکُلَياکِهَ حيطُيُ ی مآءٍفِ خولُالدُّ وَ ظفارِاالَ قليمُم تَيکُلَعَ بَتِد کُقَ"

 مّاماتِحَ نَئِآزبوا خَقرَن تَم اَيّاکُاِ يهِفِ خولُالدُّ جوزُاليَ نهُمِ لُعمَالمستَ کراً وَبِ لوا مآءًدخُ. اُ ظيمعَ زيزٍن عَدُن لَمِ هِم بِرتُمِمّا اُعَ ةُفلَالغَ مُکُعَمنَتَ

م نتُن اَاِ سلينَالغِ وَ ديدِالصَّبِ هُشبَيَ هُنَّ. اِ رينغِالصّا نَمِ نَّکونُالتَ وم وَبوا يا قَنَّجَيها تَفِ هِرودِوُ بلَقَ ةَنَا المنتِهَتَحَرآئِ دَجَها وَدَصَن قَمَ مِجَالعَ

م نکُمِ عَوَّضَتَيَلِ رضِی االَفِ ردوسِالفِ رَظاهِمَ مريکُن نُدنا اَرَنّا اَ. اِ سيندَّالمقَ نَکونوا مِ کوها وَترُاُ ةُنَالمنتِ مُهُحياضُ کَذلِکَ . وَ فينالعارِ نَمِ

 مورَاالُ مُيکُلَعَ لَهِّسَن يُاَ رادَاَ هُنَّاِ خولِالدُّ نِعَ کفيهِيَ وَ هُلَ يرٌخَ هُنَدَبَ هِبِ لُغسِيَ وَ المآءُ يهِلَعَ بُّصُذی يَالَّ . وَ بينرَّالمقَ ةُدَفئِاَ هِبِ حُفرَما تَ

 "ريناکِالشّ نَکونوا مِتَلِ هِندِن عِضالً مِفَ

کند هياکل شما را در هر هفته يک بار و نظافت کردن  میهمانا نوشته شد به شما چيدن ناخن ها و داخل شدن در آبی که احاطه )

کرديد پيش از اين، مبادا غفلت کنيد از آنچه امر شده ايد به آن از سوی عزيزِ عظيم. داخل  میبدن های خود را با چيزی که استعمال 

ستفاده نشده )دست نخورده( و آبی که ديگری استفاده کرده باشد جايز نيست دخول در آن، مبادا که نزديک شويد در آبی که قبالً ا

يابد، دوری کنيد ای مردم  می، هر کس قصد آن را کرد بوی متعفّن آن ها را قبل از ورودش به آن 119حمام های ايران شويد به خزينه

آيد و آبی که با آن لباس شسته اند اکر  میت دارد به آب چرکی که از زخم بيرون و نباشيد از اضخاص حقير و ذليل. همانا آن شباه

شما بفهميد. همچنين درحوض های متعفّن شما، دوری کنيد از آن ها و باشيد از اشخاص پاکيزه، ما اراده کرديم که ببينيم شما را 

شود، کسی که بريزد روی بدن  میمقربّين با آن شاد  مظهر نظافت و لطافت در زمين تا منتشر شود از شما آن بويی که قلب های

خود آب را و خود را با آن بشويد بهتر است برای او و کافی است نسبت به وارد شدن به آب، همانا او اراده کرده که کار ها را بر شما 

 آسان کند و اين فضلی است از نزد او تا اينکه شکرگزار باشيد(

 

 فرمايند : ( می74ا در آن کتاب )آيه نظافت لباس ه همچنين درباره

 ذرٌعُ هُذی لَالَّ طيف وَلَ لِّن کُمِ فَلطَاَ ن کانَمَ هِبِ مَکَهذا ما حَ االوساخِ م آثارُکُيابِن ثِری مِاليُ أنٍلی شَعَ ةِطافَلِّال بلِحَکوا بِسَّمَتَ ..."

 "حيمالرَ فورُالغَ وَهُلَ هُنَّاِ يهِلَعَ أسَالبَ

، اين است آنچه حکم کرده به های شما آثار چرک در لباسديده نشود  طوری کهه ب، ريسمان پاکيزگی و لطافت به متمسّک شويد)

خرده ای بر او نيست، همانا او البته آمرزنده و رحيم اگر کسی عذری داشته باشد ، خداوندی که مهربان تر از هر فرد مهربانی است آن

 است (

 

                                                           
ها راکد  کردند. چون آب اين حوض مور خانه استفاده میشو و ساير ا در حياط اغلب خانه های ايران حوض آبی موجود بود که از آب آن جهت نظافت، شست و. 119

 گرديد. شد، معموالً متعفّن می عوض نمی بود و هفته ها
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رود. در  فرمايند که اگر کسی در لباسش ذرّه ای چرک باشد دعايش به سمت خدا باال نمی م میحضرت بهاءاهلل در تأکيد به اين حک

 فرمايند : ( می76کتاب مستطاب اقدس )آيه 

ری ذی يُالَّ رين وَهَّالمطَ نَنوا مِوُک وَ قوا اللّهَتَّها اِونَدُ وَ ةِدَمِالمنجَ وساخِاالُ يفَکَ وَ بارِالغُ نَمِ رَبَّغَما تَ سيلَغبری و تَالکُ ةِطافَاللِّبِ مَکِحُ وَ"

 "... ونعالُ أُلَمَ نهُعَ بُنِجتَيَ وَ اللّهِ لیَاِ هُعآئَدُ دُصعَال يَ هُنَّاِ خٌسَوَ هِسآئِی کِفِ

شود از گرد و غبار تا چه رسد به چرک هايی که روی هم انباشته شده و  می)و حکم کرده است به کمال لطافت و شستن آنچه آلوده 

رود دعايش سمت خداو  میاز آن ها. از خدا بترسيد و باشيد از افراد پاکيزه. و کسی که در لباسش چرکی ديده شود همانا او باال نغير 

 کنند از او ارواح و نفوس مقدّسه( میدوری 

 

 فرمايند : ( می76يکی از احکامی که حضرت بهاءاهلل از دين بابی تأييد نمودند استعمال عطر است. در کتاب اقدس )آيه 

 "کيمالحَ زيزُالعَ مُکُبُّرَ رادَم ما اَنکُمِ عَوَّضَتَيَلِ هُلَ لَوَّذی ال اَالَّ لِوَّن االَمِ اللّهُ هُبُّحَهذا ما اَ صِالخالِ طرَالعِ مَّثُ ردِالوَ ءَلوا مآعمِستَاِ ..."

اهر الهی از اوّلی که ال اوّل است، تا منتشر شود )استفاده کنيد از گالب و عطل خالص اين چيزی است که دوست داشته اند خدا و مظ

 از شما آنچه که اراده کرده و دوست دارد خدايی که عزيز و حکيم است(

 

 فرمايند : ( می152حکم ديگر در کتاب مستطاب اقدس شستن پا ها در تابستان و زمستان است که )بند 

 "ةًدَواحِ ةًرَّمَ يّامٍاَ ةِلثَثُ لَّکُ تآءِالشَّی فِ وَ يفِی الصَّفِ ومٍيَ لَّم کُکُلَرجُا اَلوُغسِاِ"

 (ز يک مرتبهودر زمستان هر سه رو پاهای خود را هر روز در تابستان )بشوييد 

 

 :فرمايند  اين حکم می تفصيلحضرت بهاءاهلل در همچنين 

 (97له سؤال و جواب، قسمت )حضرت بهاءاهلل، رسا "بأسی نه د هماستعمال آب بارِ ح است و دررجَر اَدر هر دو آب فاتِ"

 ستفاده از آب سرد نيز منعی ندارد(استفاده از آب گرم بهتر است اما ا)

 

 فرمايند : ( می74و نيز درباره نظافت با آبی که خواصّ آن تغيير نکرده باشد )آيه 

 ينَبَ ةِطافَاللِّ نصرُعُ ونواکُ رَخَآ یءِشَبِ واَ ءِآوالهَبِ رَيَّغَذی تَالَّ لوا الماءِمِعستَن تَم اَيّاکُاِ لثِالثُّبِ ريَّغَتَم يَذی لَالَّ ءِآالمبِ کروهِمَ لَّروا کُهِّطَ. .."

 "کيمالحَ زيزُالعَ مُوالکُم مَکُلَ رادَهذا ما اَ ةِيَّرِالبَ

 يير کرده است به وسيله)هر چيز کثيفی را تميز کنيد با آبی که حاالت سه گانه آن تغيير نکرده باشد، مبادا استعمال کنيد آبی را که تغ

 هوا يا چيز ديگری، باشيد عنصر لطافت بين مردم، اين است آنچه اراده کرده است بر شما موالی شما که عزيز و حکيم است(

 

آب تغيير  "مزه"و  "بو"، "رنگ"بيان گرديده به اين معنی است که  "لثِالثُّبِ ريَّغَتَم يَلَ"آب که در قسمت  تغيير حاالت سه گانه

 نيز توضيح داده شده است که وضو گرفتن با چنين آبی نيز صحيح نيست. "وضو"کرده باشد. اين مسئله در باب ن
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 فرمايند : حضرت عبدالبهاء درباره نظافت ظاهری انسان می

و لطافت  در جميع مراتب تنزيه و تقديس و پاکیروحانيّات دارد  نظافت ظاهره هر چند امری است جسمانی ولکن تأثير شديد در"

سبب علويّت عالم انسانی و ترقّی حقائق امکانی است حتّی در عالم جسمانی نيز لطافت سبب حصول روحانيّت است مراد اين است 

 مالحظه کنيد که پاکی چقدر مقبول درگاه کبريا و منصوص کتب مقدّسه ،که پاکی و طهارت جسمانی نيز تأثير در ارواح انسانی کند

  (296، صفحه 3امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "فرمايد میب مقدسّه منع از تناول هر شيئ کثيف و هر چيز ناپاک انبياء است زيرا کت
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 نماز
چند  يان الهی است، هرشود، يکی از مشترکات ادبه عنوان فعلی عبادی که به منظور دعا و نيز تعظيم الهی انجام میيا صلوة نماز 

نماز ":  باشد. از همين رو در قاموس کتاب مقدس در معنای واژه نماز آمده استيان مختلف متفاوت میانجام آن در اد  شکل و نحوه

منکر نماز  ،منکرين خدا حدی جزاَ" آمده است :  پسسو  "...  ملل و مذاهب است تمامِ معروف است و يکی از واجبات دينيه هر روزِ

 ."... و دعا نيست

در اين مفصّالً به آن پرداخته شده است.  "وضو"ی به نام وضو همراه است که در قسمت مربوط به نماز در همه اديان با آداب خاص

 پردازيم. میهر يک از اديان الهی نماز در وجوب  به نصايح و احکامی درباره قسمت

 

 دیانت یهودی

که حضرت موسی در جهت انجام  زمانی. شود و در جمع تفيليم يا تفيلوت خوانده می "فيالتَ" نماز بریعِ زبان دردر دين يهود و 

 وحی نمود ايشانها شدند، خداوند برای آرامش او به   از وطن هجرت کردند و دچار سختی انرسالت الهی خويش به همراه همسرش

در سه نوبت  نمازندن خواميان يهوديان . (14طه، آيه  )قرآن، سوره (برای ياد کردن من نماز به پا کن) "یکرِذِلِ لوةَم الصَاَقِ و"و فرمود 

 که در ادامه به شرح آن ها پرداخته خواهد شد. هستند نمازيک نوبت  حداقل ف به خواندنموظّ زنانبر مردان بالغ واجب است و 

 

نماز به عنوان يکی از ارکان اين پيمان شمرده  ،ضمن اشاره به پيمانی که از بنی اسرائيل گرفته شده (83آيه بقره،  )سورهدر قرآن 

 فرمايند : چنانچه میده است. ش

أَقِيمُوا  قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ الْمَسَاکِينِ وَ وَ الْيَتَامَى ذِی الْقُرْبَى وَ نِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْ هَ وَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِی إِسْرَائِيلَ لَا  وَ"

 "أَنتُم مُّعْرِضُونَ اةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُمْ وَآتُوا الزَّکَ الصَّلَاةَ وَ

و چون از فرزندان اسرائيل پيمان محکم گرفتيم که: جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر، و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان )

[ به حالت  ، و زکات را بدهيد؛ آنگاه، جز اندکى از شما، ]همگى[ خوش سخن بگوييد، و نماز را به پا داريد کنيد، و با مردم ]به زبان

 (اعراض روى برتافتيد

 

 نماز در دين يهودی آمده است : ( در باره87يونس، آيه  )سوره و نيز در کتاب قرآن

 "لْمُؤْمِنِينَبَشِّرِ ا ةَ وَلصَّلَوأَقِيمُواْ ا قِبْلَةً وَ بُيُوتَکُمْ جْعَلُواْا أَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَ"

هايتان را پهلو و مقابل يکديگر قرار دهيد،   و ما به موسی و برادرش وحی کرديم که : در مصر برای مردمتان فکر خانه کنيد و خانه)

 يد(و نماز بخوانيد و مؤمنين را بشارت ده
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و نيکی  له عبادت خداوندئمس همگام بابه پا داشتن نماز را به عنوان ميثاقی معرفی کرده که از بنی اسرائيل،  طور آشکار،ه اين آيه ب

 حضرت موسی است. دينکه اين خود بيانگر اهميت نماز در  به والدين گرفته شده است

 

شود که ميان يهوديان به شَحَريت  وانده می( سه بار خظهر جمعه از شنبه شب الی بعدنماز های عادی در دين يهودی در هر روز )از 

)به معنای آهسته( يا  "لَحَش"يک بخش اصلی به نام  اهنماز  اين در کليه )صبح(، مينحا )بعد از ظهر( و عَرويت )شامگاه( معروفند.

مات مقدّ که اوت هستندبا هم متف نمازا مقدمات و مؤخرات اين سه به معنای هجده دعا( مشترک و يکسان است امّ) "شمُونِه عِسره"

ها از گزيده تورات، تلمود، مزامير داوود و  اين بخش نمازدر هر سه و  است نمازو مؤخرات نماز صبح طوالنی تر از ديگر نوبت های 

 .متون مربوط به تفيال تشکيل شده اند

 . بخوانندرا  به همين شکل ميان يهوديان چندين نماز ويژه نيز رايج است که در روزهای مشخّصی بايد آن

 

در شب و روز شنبه متن لحش و مقدمات و مؤخرات تفيالها تغيير می کند و عمدتا به موضوع قداست روز بات )شنبه(، که شَ -1

 .شنبه اختصاص می يابند

 

ک در روزهای اول ماه عبری، عالوه بر اضافه شدن بخش مخصوص در لحش، پس از آن يرُوش حُودِش )اوّل ماه عِبری(، که  -2

 شود. میات اضافه )به معنای تهليل و سپاس از خداوند( قرائت بخش خاصی از سفر تور "هَلِل"متن ويژه بنام 

 

در سه موقع از سال به مناسبت اعياد ويژه مذهبی، شکل مراسم مانند روز شنبه تغيير می اعياد سه گانه و اوّل سال نو عبری، که  -3

 .اوت هايی متناسب با آن عيد مذهبی پيدا می کنند. عالوه بر آن که هلل نيز خوانده می شوديابد و متن تفيالها و قرائت تورات تف

 

 .نام دارد« کيپور»بری، روزه بزرگ يهوديان برای طلب بخشش ساليانه واقع شده است که در دهمين روز از سال نو عِيوم کيپور،  -4

 .ا و قبل از غروب آفتاب به مراسم اين روز اضافه ميشودپس از تفيالی مينح "نِعيال"نوبت جديدی از تفيال به نام 

 

روز قبل از شروع سال نو عبری تا حدود يک هفته پس از آن، رسم است که  سیاز حدود سِليحوت يا دعای بخشش، که  -5

آن به کرات به  صورت جمعی به خواندن متونی می پردازند که دره يهوديان در نيمه شب يا سحرگاهان و قبل از تفيالی شحريت، ب

 .اين مراسم در شبهای شنبه يا سال نو برگزار نمی شودو  استغاثه و طلب عفو از خداوند پرداخته می شود

 

 همچنين ميان يهوديان نماز خواندن با شرايط خاصی همراه است که توضيح مختصر آن به شرح زير است :

 

 .عمولپاکی مکان و بدن نمازگزار و پوشيده بودن بدن در حد م -1

 .آقايان هنگام تفيال کاله بر سر می نهند و زنان نيز موهای خود را در اين مراسم می پوشانند -2
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صيصيت شامل . استفاده می کنند "تفيلين"و  "صيصيت"عالوه بر اين در تفيالی شحريت آقايان از دو نماد ديگر به نام های  -3

تفيلين، از دو محفظه چرمی . وشه آن بندهايی به روش خاص گره خورده اندپارچه ای است که باالتنه را می پوشاند و در چهارگ

 .تشکيل شده است که توسط بندهای چرمی، به بازو و پيشانی بسته می شوند. داخل اين محفظه ها آياتی از تورات قرار دارند

 

ده نفر بالغ  حداقلا بهتر است با امّ .تمقبول اسنيز نماز فرادی خواندن نماز به جماعت در دين يهودی رايج است در صورتی که 

اين جزو در برخی فرقه های يهودی آنان يعنی مرد يهودی باالی سيزده سال خوانده شود. معموالً زنان چون ملزم به نماز نبودند 

ا صدای بلند گيرد، تفيال را ب نام می "شاليَح صيپور"يک نفر به عنوان پيش نماز که  جماعت در نماز .شدند جماعت شمرده نمی

ش توسط شاليح با حَهای شحريت و مينحا دوباره بخش لَ خواند. در تفيال ش را همانند سايرين آهسته میحَا بخش لَخواند امّ می

 .گردد صدای بلند قرائت می

 

ان آن را از تو ، مینمازدر صورت عدم امکان خواندن يک نوبت درباره قضای نماز در ديانت يهودی اعمال خاصی وجود ندارد امّا 

 .طريق دوبار خواندن نوبت بعدی جبران نمود

 

 دیانت مسیحی

های مختلف  های مختلف مسيحيت نماز به صورت  شود. در ميان فرقه برای ارتباط با خداوند برگزار مینيز مسيحی  دين نماز در

قرآن  آياتی از  درصورت فردی برگزار شود. تواند به صورت جمعی )نيايش سرايی( باشد و يا به  شود. همچنين نمازها می می برگزار

 حضرت مسيح است. توسط عملنشانگر انجام اين  آياتی وجود دارد که کريم

 

 :فرمايند  میحضرت عيسی ( درباره نماز در زمان 31و  30 اتمريم، آي در قرآن )سوره

  "ةِ مَا دُمْتُ حَيّاًلزَّکَوا أَوْصَانِی بالصَّلَوةِ وَ کُنتُ وَ جَعَلَنِی مُبَارَکاً أَيْنَ مَا وَ جَعَلَنِی نَبِيّاً. لْکِتَابَ وَاللَّهِ ءَاتَانِیَ اقَالَ إِنِّی عَبْدُ "

و هر جا که باشم با برکتم کرده است، و به نماز و زکات مادام که زنده باشم . کردهامبر کتاب داده و پي من بنده خدايم، مرا گفت)

 (سفارشم فرموده

 

و طبق  قائل نيستند برای اقامه نماز و نيايش شروطی . آنهاشان کتاب مخصوصی برای نماز و نيايش دارنديها  کتابميان  مسيحيان

به اين اعمال اشاره شده است، به اربعه جيل اان يکی ازنمايند. در  میآداب و اعمال حضرت مسيح که در کتاب مقدّس ذکر شده رفتار 

)کتاب "ای رسيده، در آنجا به دعا مشغول شد ل از صبح برخاسته، بيرون رفت و به ويرانهبامدادان قب)عيسی( ": طور مثال آمده است 

 (35، آيه 1مقدّس، عهد جديد، انجيل مرقس، فصل 

های آن روز   نعمت برایدر نماز به سپاس گزاری و شکر الهی و  پردازند اقامه نماز و نيايش می صبحگاه بهبنابر اين آيات، مسيحيان 

 کنند، به نماز کليسا زندگی می در که راهبان مسيحیاين در حالی است که  پردازند. آن روز می خود در ار از گناهانتغفاس همچنين و

 .معتقدندگانه و گاه بيش تر   های هفت
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شود و ميان مسيحيان خواندن دعا و نماز به صورت  میدر ديانت مسيحی قسمت بيشتر ادعيه و نيايش به صورت جمعی برگزار 

 عت مقبول تر و پسنديده تر است.جما

 

 دیانت اسالم

 :فرمايند  می( 43بقره، آيه  در کتاب قرآن )سوره نيز نماز يکی از ارکان مهّم دينی است. اسالم تنادر دي

 "لرَّاکِعِينَارْکَعُواْ مَعَ ا ةَ وَلزَّکَواءَاتُواْ  لصَّلَوةَ وَاأَقِيمُواْ  وَ"

 (ان رکوع کنيدنماز کنيد و زکات دهيد و با راکع)

 

 فرمايند : می ( 78آيه اسراء،  کتاب قرآن )سورهدر همچنين 

 "لْفَجْرِ کَانَ مَشْهُوداًالْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ اقُرْءَانَ  للَّيْلِ وَاغَسَقِ  لشَّمْسِ إِلَىالصَّلَوةَ لِدُلُوکِ اأَقِمِ "

صبح را نيز به جای آر که آن به حقيقت هم مشهود مالئکه شب است  نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريکی شب به پا دار و نماز)

 (آيند( روند( و هم مالئکه روز )که می )که می

 

 فرمايند : مینماز  درباره( 239و  238 اتبقره، آي )سوره و نيز

 "قُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ وَ لْوُسْطَىاةِ الصَّلَو لصَّلَوَاتِ وحَافِظُواْ عَلَى ا"

  (پای خيزيده مازها و نماز ميانه را مواظبت کنيد و برای خدا مطيعانه بهمه ن)

 

 "للَّهَ کَمَا عَلَّمَکُم مَّا لَمْ تَکُونُواْ تَعْلَمُونَرُواْ اذْکُفَإِذَا أَمِنتُمْ فَا فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَاالَ أَوْ رُکْبَاناً"

زاريد و چون ايمن شديد خدا را ياد کنيد چنانکه به شما چيزهائی را که توانيد پياده و سواره نماز گ و اگر در حال ترس بوديد می)

 (ايد تعليم داده است دانسته نمی

 

 ،"عصر" ،"ظهر" ،"صبح" نماز اند از  ارتاست عب واجببر آنان  روز  در هر شبانهميان مسلمانان رايج است و نمازهايی که زمان 

که در ادامه به توضيح  وجود دارندمانند نماز جمعه و غيره نيز  گریدي اين نمازها، نمازهای .  همچنين عالوه بر"عشا" و "مغرب"

 آنها پرداخته خواهد شد.

 

 .است رکعت 2اين نماز که  از سپيده دم تا طلوع آفتاب:  نماز صبح
 .است رکعت 4اين نماز که  هنگامی که خورشيد در وسط آسمان قرار گيرد تا زمان عصر :  نماز ظهر
 .است رکعت 4اين نماز  که بعد از زمان ظهر تا زمان غروب خورشيد  : نماز عصر

 .است  رکعت 3اين نماز  که از زمان غروب خورشيد تا زمان عشا :  نماز مغرب
 .است رکعت 4اين نماز  که از زمانی که شفق سرخ رنگ آفتاب ناپديد شود تا نيمه شب :  نماز عشاء

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
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 فرمايند : ( می43نساء، آيه  ره)سودر قرآن درباره حاالتی که نبايد در آن نماز خواند 

إِن کُنتُم مَّرْضَى  تَسِلُواْ وَتَغْ إِلَّا عَابِرِی سَبِيلٍ حَتَّى لَا جُنُباً تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَ ىحَتَّ أَنتُمْ سُکَارَى ةَ وَلصَّلَوينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الَّذِيَا أَيُّهَا ا"

للَّهَ اأَيْدِيکُمْ إِنَّ  مْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَايَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَالْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ اأَحَدٌ مِّنکُم مِّن  سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَوْ عَلَى

 "کَانَ عَفُوّاً غَفُوراً

گوييد، و  ويد، صبر کنيد تا مستی شما زايل شود، و بفهميد چه میايد، در حال مستی به نماز نزديک نش ای کسانی که ايمان آورده)

نيز در حال جنابت به نماز نزديک نشويد، مگر آنکه مسافر باشيد، و دستتان به آب نرسد، در غير اين صورت با جنابت نماز نخوانيد، تا 

آمده، و با زنان تماس جنسی پيدا کرديد، و برای غسل غسل کنيد، و اگر بيمار و يا در راه سفر بوديد، و يا يکی از شما از بيت خلوت 

  (آبی نيافتيد، با خاک پاک تيمم کنيد، يعنی دست به خاک زده صورت و دو دست خود را مسح کنيد، که خدا بخشنده آمرزگار است

 

 : فرمايند می( 110اسراء، آيه  قرآن )سوره کتاب در باره لحن خواندن نماز در اسالم در

 "لِکَ سَبِيالَبْتَغِ بَيْنَ ذَا فِتْ بِهَا وَلَا تُخَا هَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا تَجْ وَ"

 (ماز خويش را بلند مخوان و آهسته هم مخوان بلکه ميان اين دو راهی پيش گير)ن

 

شيعيان آن را  دانند در صورتی که شود را از واجبات دينی می که معموالً به جماعت برگزار می نماز جمعهپيروان اهل سنّت شرکت در 

 فرمايند : می درباره نماز جمعه (9جمعه، آيه  در قرآن کريم )سوره دانند، مستحب می

 "کُنتُمْ تَعْلَمُونَ لِکُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ إِنلْبَيْعَ ذَاذَرُواْ  للَّهِ وَاذِکْرِ  لْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىاامَنُواْ إِذَا نُودِیَ لِلصَّلوةِ مِن يَوْمِ لَّذِينَ ءَايَا أَيُّهَا "

ستد را  و شود به سوی ذکر خدا بشتابيد و داد ای کسانی که ايمان آورديد هنگامی که در روز جمعه برای نماز جمعه اذان داده می)

 (اگر بفهميد اين برای شما بهتر است ،رها کنيد

 

های واجب بهتر  ه طور کلی نمازيی برخوردار است بهمانطور که ذکر شد در ديانت اسالم نيز خواند نماز به جماعت از اهميّت باال

 . بنابراين نماز جماعت نماز جداگانه ای نيست.است به جماعت خوانده شوند

 

رکعتی )ظهر، عصر و  4فرسخ است، نمازهای  8، يعنی شخص مسافر که مسافرت او بيشتر از در دين اسالم نمازِ شکسته جائز است

 فرمايند : ( می101نساء، آيه  )سورهدر کتاب قرآن  حضرت محمّد خواند. می رکعت 2عشا( را مانند نماز صبح 

اً لْکَافِرِينَ کَانُواْ لَکُمْ عَدُوّالَّذِينَ کَفَرُواْ إِنَّ اةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَکُمُ لصَّلَواقْصُرُواْ مِنَ لْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَاإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی  وَ"

 "مُّبِيناً

چون کفار  رويد و بيم آن داريد که کفار شما را گرفتار سازند گناهی بر شما نيست که نماز را شکسته بخوانيد  و چون به سفر می)

 (دشمن آشکار شمايند

 

 وانده شود.قضای نماز در ديانت اسالم به صورتی است که اگر نماز واجب در زمان خود خوانده نشود يا باطل شود بايد بعداً خ
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موارد که شامل باطل شدن "گردند، مواردی مانند  میهمچنين به عقيده مسلمانان مواردی وجود دارند که باعث باطل شدن نماز 

. اين موارد در کتاب قرآن ذکر "تن مو و استخوان حيواناتهمراه داش"، "خوردن و نوشيدن"، "صحبت کردن"، "گردند وضو می

 عَنِم و ال ما مُکُلوتَصَ رُعَالشَّ لُبطِال يُ": فرمايند  می( ضمن اشاره به اين موضوع 9اهلل در کتاب اقدس )بند حضرت بهاءامّا نشده است 

ی که مو و آن چيزشود که  از اين آيه مشخّص می "ماءِلَالعُ یلعَ هَبِشتُن اِولکِ رقانِالفُی فِ یَهِما نُ هُنَّاِا ... هيرِغَ وِ ظامِالعِ ثلُمِ وحِالرُّ نِعَ

همانا آن در قرآن نهی نشده و لکن بر علما اشتباه "فرمايند  سپس میکند،  استخوان و غير آن نماز را باطل نمی مثلفاقد روح است 

 ."شده است

 

 د :فرماي ( می5و  4ماعون، آيه  درباره کسانی که از نماز غافل هستند در قرآن )سورهحق 

 "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ"

 (ن نمازگزارانپس وای بر آ)

 

 "لَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَا"

 )کسانی که از نماز خود غافل اند( 

 

 دیانت بابی

آوردند  افراد بايد آن را به جا می ،رکعتی نازل فرمودند که از ابتدای سن بلوغ تا سنّ هَرَمنوزده در دين بابی، حضرت اعلی نماز 

 فرمايند : میچنانچه وطه آمده است(. در قسمت مرب "بلوغ و هَرَم")توضيح 

عَلَّکُم يُومُ القِيمَة بَينَ يَدَی اهلل رُفِعَ مِنکُم الصَلوةَ کُلّهنّ اِالّ مِن زِوالِ اِلی زوالِ تِسعَة عَشَرَ رَکعَة واحِداً واحِداً بِقيامِ وَ قُنوتِ وَ قُعودِ لَ"

 (19، باب 7)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "..تقومُونَ .

رکعت يک يک با ايستادن و قنوت و نشستن شايد روز قيامت )ظهور من يظهره  19نمازها مگر از ظهر تا ظهر  رفع شد از شما همه)

 اهلل( پيش روی خدا بياستيد(

 

 فرمايند : می نوزده رکعتیدر باره نماز  حضرت اعلی همچنين

.. همچنين در کلّ اعمال نظر کن .فس در حدّ وجود او است هيچ عملی بعد از معرفت افضل از صالة نبوده و نيست و صالة هر ن"

. حال آن که .شود با توحيد کل شئ چه قبالً چه بعداً چه سرّاً چه جهراً . میيک کلمه ال اله اال اهلل که من يظهره اهلل گويد مقترن ن

.. نظر را هم هميشه به .ايشان نازل شده  آن هايی که شب و روز در صالتند چون که مُقبِل الی اهلل نشده حکم دون حقيقت درباره

خواهی، بلی کسی را  میدهی آن را هر طور که  میمبدء انداز که کلّ اين ها نزد اون مثل خاتمی است که بر يد تو است حرکت 

احد باشد در گردد که عرفان به حروف و می. به هر رکعتی فتح بابی از ابواب جنّت .گويند که به حروف واحد موقن شود . میمصلّی 

يوم ظهور آنها و آن جنّت اجلّ از اين است که صور حدوديّه در آن باشد و آن جنّتی که در او صور حدوديّه هست از لباس حرير و 

اسباب ذهب و لحم طری و شراب طهور و حور مثل قطع يا قوت و وصفهايی که شده حافظ آن ها دون آن واحد است نه اين که 

 (19، باب 7، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "..در نزد آن واحد اوّل که آنجا صرف حبّ و ظهور است . محتجب مانی به اين ها
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 فرمايند : درباره رکعات نماز در ديانت بابی می همچنين

ر ( رکعت بعد توحيد افعال و د6( رکعت بعد توحيد صفات و در شش )4( رکعت از اوّل صالة توحيد ذات کن و در چهار )3در سه )"

( رکعت بعد توحيد عبادت و مبين در کلّ اال اهلل وحده وحده ال شريک له را و همچنين کلّ واحد متکثره را مثل واحد اوّل 6شش )

بين که اگر نفسی در آخر وجود عبادت کند يا قبل از آن در توحيد فعل توحيد يا قبل از آن در توحيد صفات توحيد کند يا قبل از آن 

 (19، باب 7، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "...د کند نيست الّا آن چه در واحد اوّل متجلی شده در توحيد ذات توحي

 

 فرمايند : درباره توجه به خدا هنگام نماز و عبادت و حالت آن می نيز و

ادت نظر به اسم .. اگر نفسی در حين عب.در مقام عبادت توجّه مکن الّا به سوی ذات غيب ازل که مستحقّ پرستش و عبادت است "

کند عبادت نکرده خدارا و او محتجب مانده از مقصود الهی عزّ و جل بلکه کل اسماء مدلّ است بر اين که نيست الهی غير آن و 

شود خلق اوست و او است مستحّق عبادت و پرستش نه خلق آن و عبادت  میمعبودی سوای آن و هر شئ ای که ذکر شئيّت بر او 

. اگر .که اگر جزای عبادت تو را در نار برد تغييری در پرستش تو او را به هم نرسد و اگر در جنّت برد همچنين .کن خدا را به شأنی 

شود در حقّ تو و همچنين اگر نظر به جنّت کنی و به  میاز خوف عبادت کنی اليق بساط قدس الهی نبوده و نيست و حکم توحيد ن

. احّب صلوة صالتی است که از روی روح .خدا را با او اگر چه خلق محبوب او است .رجاء آن عبادت کنی شريک گردانيده ای خلق 

و ريحان شود و تطويل محبوب نبوده و نيست و هر چه مجرد و جوهرتر باشد عنداهلل محبوب تر بوده و هست و غير از صالة واحد 

در قبضه او است و هيچ شئ ای از علم او پوشيده  . بدان که در ايستادن نماز مقابل کسی هستی که مبدء وعود تو.مرتفع شده .

 (19، باب 7، واحد فارسی)حضرت باب، بيان "نيست
 

 فرمايند : لباس نمازگزار میحالت درباره حضرت اعلی 

بوب اذن داده شده صلوة در عَبا به شأنی که ظاهر نشود از يدين الّا رؤس اَنامِل که اقرب به وقر بوده و هست و صلوة در جُبّه مح"

 (8، باب 8، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  ".نبوده و نيست الّا حين اضطرار که آن وقت اذن داده شد ..
 

 فرمايند : و نيز می

 (7، باب 8، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "اَنتُم فَلتصَلّينَ فِی العَباءِ وَ هُنَّ فِی لِباسِهنّ"

 از بخوانيد()شما مردان با عبا و شما زنان با لباس خود نم
 

 فرمايند : چنانچه می نبوده،جز برای نماز ميّت جائز  در دين بابی نماز جماعت

 (9، باب 9، واحد عربی)حضرت باب، بيان  ". اِلّا فِی صَلوةِ الميّتِ فَاِنّکُم حِينَ االِجتِماعِ تُصَلون.اَنتُم بِالجَماعَةِ ال تُصَلّون ."

 گذاريد( در نماز ميّت پس همانا شما در جماعت نماز می.. جز .)شما در جماعت نماز نخوانيد 

 

 : فرمايند می  ذکری به جای آن تالوت کننددر باره کسانی که از نماز معاف هستند و بايد حضرت اعلی 

سَبِّحنَ خَمسَ وَ تِسعَينَ مَرَّة مِن زِوالِ اِلَی زِوالِ وَ اِنَّما النِساء حِينَ ما يَجِدنَ الدَّمَ لَيسَ عَلَيهّنَ صَلوةُ وَ ال صَومُ الّا و اِن يَتَوَضَّأنَ ثُمَ يُ"

 (10، باب 8، واحد عربی)حضرت باب، بيان  "يَقولُنَ سُبحانَ اللّهُ ذِی الطَلعَةِ وَ الجَمالِ
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مرتبه از ظهر )و همانا بر زنان هنگامی که يافتند خون، نيست بر آن ها نماز و روزه، بايد وضو بگيرند سپس تسبيح بگويند نود و پنج 

 تا ظهر بگويند سبحان اهلل ذی الطلعة و الجمال(

 

 آيات قبل در ادامه باشد، فوت شده ام حرکت در سفر و نبود شرايط امندر ديانت بابی برای زمانی است که نماز در هنگ قضای نماز

 فرمايند : می

کانً کُل صَلوةِ تُسَجِدُنَّ مَرَّة واحِدةَ ثُمَ فِيها لتُسَبِحونَ ثُمَ لِتقعدُنّ عَلی هِيکلِ وَ اَنتُم وَ هُنَّ فِی االَسفارِ بَعدَ ما تنزلّنَ و تَستَريحّنَ مَ"

 (10، باب 8، واحد عربی)حضرت باب، بيان  "التُوحيدِ و ثمانِية عَشَر مَرَّة تُسَبِحونَ اهللَ ثُمَ تَقومونَ کُلِّ ذلِکَ لَعَلَّکُم فِی دِينِ اهللِ تَشکُرون

و آن زنان در سفر ها بعد از منزل يافتن و استقرار در مکانی به ازای هر نماز سجده واحد کرده و سپس در آن سبحان  )و شما مردان

اين ها برای  اهلل بگوييد و سپس بنشينند بر هيکل توحيد و هجده مرتبه تسبيح بگويند خدا را )سبحان اهلل( و سپس قيام کنند، همه

 کر گذار باشيد(اين است که شايد شما برای دين ش

 

 فرمايند : درباره اين که آيا چيزی باطل کننده نماز هست يا نه می

آورند و دسته های عاج و استخوان و اَمثال  میحيوانی نزد او باشد مثل اسبابی که از فرنگ  120بأسی نيست بر نفس مصلّی اگر شَعر"

اشند لعلّ يوم ظهور حقّ، شاکر شوند او را بر احکام قبل او نه اين آن ها، کلّ اين ها از برای اين است که مردم در سِعه رحمت خدا ب

 (14، باب 5، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "که از برای يک شَعری احتياط کنند و نماز خود را اعاده کنند

 

 فرمايند : درباره ترک نماز و دوری از آن میو نيز 

 (19، باب 7، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "ما عَلی االَرض مغبون بوده عنداهلل اگر کسی از يک رکعت نماز محتجب ماند لِاَجلِ کلّ"

 

 دیانت بهایی

رکعت نازل نمودند که از ابتدای سن بلوغ تا سنّ هَرَم، بهاييان بايد آن را به جا بياورند  9در ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل نماز را 

 فرمايند : ( می6ست(. در کتاب اقدس )بند در قسمت مربوطه آمده ا "بلوغ و هَرَم")توضيح 

 هوَلَ هُنَّاِ اللّهِ تابِکِ یمراً فِاَی خراُ ةًدَّونا عِفَعَ وَ صالِاآل وِ کورِالبُ یفِ وَ الزّوالِ ينَحِ ياتِاآل لِنزِمُ لّهِلِ عاتِکَرَ سعَتِ لوةُم الصَّيکُلَعَ بَتِد کُقَ"

 "المختار رُدِالمقتَ رُمِاآل

د بر شما نماز نه رکعتی از سوی خدای نازل کننده آيات هنگام ظهر و بامداد و غروب و بخشيديم تعداد بعدی را )همانا نوشته ش

امری است در کتاب خدا همانا او امر کننده و مقتدر و مختار است )اين آيه اشاره به نماز نوزده رکعتی در ديانت بابی دارد که 

 رکعات بعدی را بر شما بخشيديم((فرمايند نماز نه رکعتی نازل کرديم و  می
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 فرمايند : درباره اين نماز می 121حضرت بهاءاهلل در لوح بشارت عظمی

بعضی ارسال شد و بعضی حسب االمر از کتاب اخذ شد. از  ،ء مشيّت مولی االنام نازلآبشارت عظمی آنکه در ايّامی که احکام از سم"

 "... جمله صلوة بود تا در اين حين امام وجه حاضر

 

 فرمايند : همچنين می

آن صلوة  هبعضی احکام کتاب اقدس که از جمل حکمت در سنين قبله آنچه در کتاب اقدس نازل صلوة ديگر است ولکن نظر ب"

صلوة  جهتی از جهات ارسال شده بود و بعد اينه جهت حفظ و ابقای آن به مع آثار مبارکه ب ورقه خری مرقوم و آناُ هاست در ورق

 (63)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت  "زلثالث نا

 

 فرمايند : رکعتی در دست ناقضين گرفتار شده، چنانچه می 9حضرت عبدالبهاء تصريح نمودند که نماز 

 آن صلوة با کتبی از آثار در دست ناقضان گرفتار تا کی حضرت ،ايد  فرموده الؤای ثابت بر پيمان در خصوص صلوة تسع رکعات س"

 (32گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "... در آرده را از چاه تاريک و تار ب وردگار آن يوسف رحمانیپر

 

که نماز های سه گانه جايگزين آن  فرمايند میحضرت بهاءاهلل نمازهای سه گانه را نازل فرمودند. حضرت عبدالبهاء در لوحی بيان 

 فرمايند : رکعتی نسخ شده است، می 9رکعتی است و نماز  9نماز 

که اگر آن  ه رکعتی نسخ شده و بنابراين بديهی استيعنی صالت کبير و وسطی و صغير، صالت نُ، بعد از نزول صالت جديد"

ه رکعتی اوّليّه امروز متداول است، ناسخ صالت نُ را اجرا کرد زيرا صالت بعدی که صالت روزی هم پيدا شود، ديگر نبايد آن

 (33درباره کتاب اقدس، صفحه  اشراق خاوری، عبدالحميد، تقريرات)"ستا

 

باره نماز های سه گانه که فرد بهايی مختار است بين اين سه نماز در روز يکی را به انتخاب خود تالوت کند در حضرت بهاءاهلل در

 فرمايند : لوح بشارت عظمی می

در بامداد و سطی( )وُعمل آرد و ثانی ه مشاهده نمايد ب ر خود حالت اقبال و خضوعهر هنگام و هر وقت که انسان د)نماز کبير( اوّل "

  "زواله از زوال ب )صغير( حين زوال و اصيل و ثالث

 

 ( 95، صفحه 4امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "بامداد است ،مراد از بکور در صلوة"فرمايند  حضرت عبدالبهاء ضمن تبيين اوقت نماز می

کنند که طلوع آفتاب  فکران گمان  از طلوع فجر است ولی بی ،مقصد ،الی الزوال  ادای صالة من الطلوع"فرمايند  می و نيز

 .(97، صفحه 2مائده آسمانی جلد اشراق خاوری، عبدالحميد، )"است

 است :مربوط به تعيين اوقات نماز های روزانه چنين  "اصيل"و  "حين زوال"و  "صبح"مقصد از به اين ترتيب 

 

                                                           
 ( موجود است.63اين لوح مبارک در مجموعه ادعيه محبوب )صفحه .  121
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 تا ظهر سپيده صبحصبح : از 

 زوال : از ظهر تا غروب

 اصيل : از غروب تا دو ساعت از شب گذشته

 

:  فرمايند است امّا درباره نماز صغير حضرت بهاءاهلل می غيرهنماز کبير و وسطی دارای قسمت های مشخّصی از قبيل رکوع، قنوت و 

 (81، رساله سؤال و جواب، قسمت )حضرت بهاءاهلل "بحَقيام مع الخضوع اولی و اَ"

 

  : فرمايند می صلوة هعراب کردن سوراِ بارهدر لوحی درحضرت عبدالبهاء 

 (30گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "عراب جايزلهذا اِ ،تعليم صلوة که صحيح بخوانند الزم است"

 

( 12در کتاب اقدس )بند  حضرت بهاءاهللابی جز برای نماز ميّت جائز نيست، در ديانت بهايی مانند دين ب جماعتبه  خواندن نماز

 فرمايند : می

 "کيمالحَ رُمِاآل هوَلَ هُنَّت اِيِّالمَ لوةِصَ یلّا فِاِ ةِماعَالجَ کمُحُ عَفِد رُقَ یرادفُ لوةُم الصَّيکُلَعَ بَتِکُ"

 جز در نماز ميّت، همانا او البته امرکننده و حکيم است()نوشته شد بر شما نماز فردی، همانا برداشته شد حکم جماعت 

 

 فرمايند : ( می10بخشيده شده است در کتاب اقدس )بند کامالً درباره کسانی که نماز بر آن ها 

 "ريمالکَ فورُالغَ وَهُلَ هُنَّاِ هِندِن عِضالً مِفَ نهُعَ االلّهُفَم عَرَالهَ وِاَ ضِرَالمَ نَمِ عفَضَ هِفسِنَ یفِ کانَ . مَن.."

)کسی که بود در نفس او ضعفی از مريضی بود يا در سن هَرَم بود، بخشيد خدا بر او فضلی است از نزد او همانا او البته بخشنده و 

 کريم است(

 

 فرمايند :  ص مريض میاشخاهمچنين درباره 

آن ه عملِ ب ،رسُّکَت فضلش موجود و عند تَصحَّ حينِ گويم از برای صوم و صلوة عنداللّه مقامی است عظيم ولکن در راستی میه ب"

 (93رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) ".بعد .. جلّ جالله از قبل و حقّ اين است حکم ،جايز نه

 

، ستشده ااز دين بابی تأييد تالوت کنند بهايی حکم افرادی که از نماز معاف هستند و بايد آيه ای به جای آن  ديانتهمچنين در 

 فرمايند : ( می13)بند در کتاب اقدس  حضرت بهاءاهلل

 والِزِ یلاِ والِن زِة مِرَّين مَسعَتِ مساً وَخَ نَبِّحسَيُ وَ أنَضَّوَتَن يَاَ نَّهُلِ وَ لوةَالصَّ وَ ومَم الصَّالدَّ دنَجِيَ ما ينَحِ ساءِالنِّ نِعَ ا اللّهُفَد عَقَ"

 "ينلِمالعا نَم مِنتُن اَاِ تابِی الکِفِ رَدِّمال هذا ما قُجَال وَ ةِلعَالطَّ یاللّه ذِ بحانَسُ

يابند خون نماز و روزه را و بر آنان است که وضو بگيرند و تسبيح بگويند نود و پنج مرتبه  می)همانا بخشيد خدا بر زنان هنگامی که 

 ر از دانايان باشيد(از ظهر تا ظهر سبحان اهلل ذی الطلعة و الجمال اين است آن چه در کتاب آمده اگ
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)توضيحات . نمايند گرفتن وضو واجب است می ای که نسوان در ايّام عادت ماهيانه به جای نماز و روزه تالوت قبل از به جا آوردن آيه

 (34، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس کتاب اقدس
 

که در کتاب مستطاب اقدس نازل گرديده، همان طبق توضيح بيت العدل اعظم معافيت از انجام بعضی از فرايض و وظايف دينی 

ی که مشمول معافيت هستند مختارند در صورتی که مايل نه تحريم. بنابراين افراد احبّا رساند، معافيت است میطور که مفهوم کلمه 

 (20، قسمت توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس ) باشند اين معافيت را منظور ندارند.

 

 درباره در توضيح اين مسئله  حضرت بهاءاهلل شده است.نازل برای قضای نماز  حکمینت بهايی نماز شکسته وجود ندارد، امّا در ديا

 فرمايند : ( می14در کتاب اقدس )بند اين حکم 

 وَ ةِمَظِی العَاللّه ذِ بحانَيها سُروا فِاذکُ وَ ةًدَواحِ ةًجدَسِ لوةِصَ لِّکُ کانَن مَمِاآل قامُم المَحتُرَاستَ م وَلتُزَذا نَاِ سفارِی االَفِ نَّهُلَ م وَکُلَ وَ"

جود تمام السُّاِ عدَبَ حيم وَالرَّ فورُالغَ یُالباقِ یُالکافِ وَهُلَ هُنَّاِ قِّالحَبِ يهِکفِيَ هُنَّاللّه اِ بحانَسُ قولُيَ زَجَذی عَالَّ فضال وَاالِ وَ ةِبَالموهِ جالل وَاالِ

 "کوتالملَ وَ ی الملکِذِ اللّهِ بحانَة سُرَّة مَشرَمانی عَقولوا ثَتَ يد وَوحِالتّ لِيکَلی هِدوا عَقعُن تَاَ نَّهُلَ م وَکُلَ

که رسيديد و در مکان امن مستقر شديد برای هر نماز سجده واحد کنيد و در  )و بر شما مردان و شما زنان است در سفرها هنگامی

و کسی که عاجز بود بگويد سبحان اهلل همانا آن کافی است بر  فضالاالِ وَ ةِبَالموهِ جالل وَاالِ وَ ةِمَظِی العَاللّه ذِ بحانَسُآن بگوييد 

حق همانا او البته کافی و باقی و بخشنده و رحيم است، و بعد تمام شدن سجده ها بر شما مردان و زنان است که بنشينيد بر هيکل 

 (کوتالملَ وَ ی الملکِذِ اللّهِ بحانَسُتوحيد و بگوييد هجده مرتبه 

 

نمايند که اين عمل زمانی مورد قبول است که نماز در مواقع نا امن و يا هنگام حرکت در سفر و يا در حضر  ذکر میحضرت بهاءاهلل 

 فرمايند : میترک شود، 

امن مستريح باشد بايد اگر در وقت نمازی در جای  اين سجده قضای نمازيست که در اثنای حرکت و مواقع نا امن فوت شده و"

اگر وقت صلوة برسد و .. .ست ا هر دو يکسان 122رضَحکم که در قضا نازل در سفر و حَ جای آورد و اينه همان نماز موقوت را ب

اخير بر هيکل توحيد  هبار سجده نمايد و بعد از سجد جای هر يک يکه شده ب مکان امن هر قدر فوته امنيّت نباشد بعد از وصول ب

)حضرت  "جز در مواقع نا امن ترک صلوة جايز نه ... کر معهود را قرائت نمايد. در سفر اگر موقع امن باشد صلوة ساقط نهنشسته ذ

 (21بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت 

  

 فرمايند : ( می9حکم ديانت بابی تأييد شده است. در کتاب اقدس )بند حکم مبطِالت نماز در دين بهايی از 

ما  هُنَّما اِهُدونَ ما وَ نجابَو السِّ زَّالخَ سونَلبِتَ امکَ ورَمّلبسوا السَّاِا هيرِغَ وِ ظامِالعِ ثلُمِ وحِالرُّ نِعَ عَنِم و ال ما مُکُلوتَصَ رُعَالشَّ لُبطِال يُ"

 "لّامالعَ زيزُالعَ وَهُلَ هُنَّاِ ماءِلَالعُ یلعَ هَبِشتُن اِولکِ رقانِالفُی فِ یَهِنُ

                                                           
نباشد )می توان اشاره کرد که اين مسئله به اين معنا است که معنی می شود، يعنی اگر در سفر  "مخالف سَفر"حَضَر : حَضَر در لغت عرب و لغتنامه دهخدا .  122

 اگر نماز نه توسط شخص بلکه توسط عوامل خارجی فوت شود و فرد برای خواندن نماز معذوريّت داشته باشد(
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پوشيد  میکند مو نماز شما را و نه چيزی که از روح منع شده باشد مانند استخوان و غير آن ها، بپوشيد سمور همانطور که  می)باطل ن

 خز و سنجاب و هرچه غير آن ها. همانا آن نهی نشده در قرآن و لکن اشتباه شده بر علما، همانا او البته عزيز و بسيار داناست(

 

 فرمايند : کنند می ی که از نماز دوری میحضرت عبدالبهاء درباره افراد

کند البتّه از  124نمايد و تهاون 123مقدّس است اگر نفسی تأويل . صلوة و صيام از اعظم فرائض اين دور.هواللّه ای ثابت بر پيمان ."

چنين اشخاص  بغض و کين صين امراهلل را از سهامحتراز الزم و الّا فتور عظيم در دين اللّه حاصل گردد. بايد حِصن حَچنين نفوس اِ

ه کشم و ب آن کلمه که از ذکرش خجلت می هکلّی اساس دين الهی منهدم گردد. البتّه صد البتّه که اگر رائحه محافظه نمود و الّا ب

بهاء مبارک از چنين شخص بيزار و حضرت اعلی در کنار و عبدال کلّی احتراز کنيد. جماله برم از کسی استشمام نمائيد ب خدا پناه می

گنجينه حدود و اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "ع ة و الثّناء  عر باشند  و عليک التّحيّذَرا عدُوّ خونخوار است. جميع احبّا را با خبر کنيد تا در حَ

 (12احکام، صفحه 

 

 فرمايند : می و در لوحی ديگر

العقل يا دچار موانعی فوق  ل نه مگر آنکه مختلّای يار روحانی مناجات و صلوة فرض و واجب است و از انسان هيچ عذری مقبو"

  (13)اشراق خاوری، عبدالحميد، گنجينه حدود و احکام، صفحه  "العاده باشد

                                                           
 از معنی ظاهری خارج کردن.  123

 سهل انگاری و سستی .  124
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 نماز آیات
 

اين نماز مخصوص زمانی است که يکی از باليای  .نمازهايی است که از زمان ديانت اسالم رواج پيدا کرد يکی از "آيات نماز"

گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله، طوفان و ... اتفاق بيافتد و به دليل اينکه در ديانت اسالم اين موارد از آيات و  طبيعی مانند خورشيد 

 ت، نماز آيات نام گذاری شده است.نشانه های خداوند معرفی شده اس

 چنانچه در بِحاراالَنوار حديثی چنين آمده است :

پی مرگش سه سنت برای امت  مُرد، درابراهيم پسر پيامبر خدا  : هنگامی که کند که فرمود نقل می امام کاظم ... از نحاسِمَ"

گفتند که فقط خورشيد بهر مرگ پسر نخست که هنگامی که روانش از تن جدا شد، خورشيد گرفت. مردم :  )اسالم( قرار گرفت

همانا  ،: ای مردم سپس فرمود ،رفت، ثنای خدا گفت منبر است. پيامبر خدا پس از شنيدن اين سخن باالی  فرستاده خدا گرفته

کس   بردارانه به فرمان او روان اند، برای مرگ و زندگی هيچ  های خدا است که فرمان  از نشانههايی   گرفتن خورشيد و ماه نشانه

گرفتگی )کسوف(  پس از منبر پايين آمد و با مردم نماز خورشيد .بگزاريد (آيات)دو گرفت، نماز  گيرند. پس هرگاه يکی يا هر نمی

 (155فحه ، ص88نوار، جلد )عالمه مجلسی، بِحاراالَ "... گزاردند

 

 

 دیانت اسالم

دانند حتی  ميان علمای شيعه و اهل سنت درباره وجوب خواندن نماز آيات اختالف نظر است. شيعيان خواندن نماز آيات را واجب می

دانند. اين نماز بايد  اگر کسی هنگام اتفاق موارد ذکر شده نترسد، در صورتی که برخی علمای اهل سنت خواندن آن را مستحب می

 شد. شد و بعد از به پايان رسيدن آن، بايد قضای نماز به جا آورده می دامی که يکی از عالمات طبيعت آشکار شد خوانده میما

رکعت دارد و چون از نماز های واجب  دوهمچنين درباره طريقه خواندن نماز آيات نيز ميان علما تفاوت نظر است امّا اصل نماز آيات 

 عت نيز برگزار کرد.توان آن را به جما است می

 

 دیانت بهایی

در ديانت بهايی خواندن نماز آيات به شکلی که در ديانت اسالم وجود داشت نسخ شده و حکم جديدی از طرف خداوند در کتاب 

 فرمايند : ( می11اقدس نازل شده است. در کتاب مستطاب اقدس )بند 

ری ما اليُ ری وَما يُ بِّرَ لّهِلِ ةُمَظَلعَولوا اَقُ صيرُالبَ ميعُالسَّ وَهُ هُنَّاِ دارِقتِاالِ وَ ةِمَظَلعَابِ روا اللّهَذکُت اُرَهَذا ظَاِ ياتِاآل لوةَم صَنکُونا عَفَد عَقَ"

 "مينَالعالَ بِّرَ

را به خدا  ،(يعنی زلزله، کسوف يا طوفان)از اين آيات  وقت ظاهر شد يکی شما بخشيديم. هره نماز آياتی که در اسالم بود ما ب آن)

: العظمة للّه ربّ ما يری و ما ال يری ربّ  يديبگو خدا سميع و بصير است و اين آيه را که ياد بياوريد با عظمت و اقتدارش زيرا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1
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صالت  جایه خوانيد و اين ب میچند مرتبه  ا ماه گرفته است يا در جريان زلزله يا طوفان، اين آيات رايالعالمين. مادامی که آفتاب 

 (آيات است

 

)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، حضرت بهاءاهلل تصريح فرموده اند که خواندن اين ذکر هنگام حدوث عالمات طبيعت واجب نيست. 

  (52قسمت 
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 نماز مولود
نمازی است که بايد برای نوزادان به  اين حکم درباره شده است. نازلباب حضرت مولود از جمله احکامی است که در ديانت  نماز

نيا آمده اعم از دختر و پسر خوانده شود. از جمله داليلی که اين نماز در ديانت بابی واجب شده است اين است که اگر آن طفل زنده د

اگر ماند و  علَّلَ"فرمايند  ماند و ظهور مَن يُظهِرُهُ اهلل يعنی حضرت بهاءاهلل را ديد، مؤمن به ايشان شود، چنانچه در بيان فارسی می

 (11، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "اهلل گردد هُرُظهِن يُت را درک کند از مؤمنين به مَيوم قيام

د وجود چنين نمازی برای نوزادان، خود دليلی است که ظهور مَن يُظهِرُهُ اهلل نزديک است. چرا که اگر قرار بود مَن يُظهِرُهُ اهلل مانن

ی صد سال از ديانت قبل ظهور کند، هيچ نوزادی در آن زمان تا ظهور ايشان زنده اديان گذشته، بعد از گذشت هزار سال يا حت

شد که بعد از صد سال از ظهور باب، حکم اين نماز اجرا شود. پس ظهور مَن يُظهِرُهُ اهلل بسيار نزديک به  ماند و يا حکم می نمی

 ظهور حضرت باب بوده است.

 

 دیانت بابی 

مولود  انند نماز ميّت است با اين تفاوت که نماز مولود پنج تکبير دارد. حضرت اعلی درباره نمازنماز مولود در ديانت بابی هم

 فرمايند : می

وقِنون وَ بَعدَ ثّانی اِنّا کُلٌّ بِاهللِ مُيُکبِرّ خَمسَ تَکبيراتٍ فِی صَلوةِ المولود وَ يُقرء بَعدَ االَّول تِسعَة عَشَرَ مَرَّة اِنّا کُلٌّ بِاهللِ مُؤمِنون وَ فِی ال"

 اضيون ...،تَکبيرِ الثّالِث اِنّا کُلٌّ بِاهللِ مُحيون وَ بَعدَ الرابِع اِنّا کُلٌّ بِاهللِ مميتون وَ بَعدَ الخامِس اِنّا کُلٌّ بِاهلل ر

اهلل و کلّ بالتّبع در ظل  هُرُظهِن يُاو از برای مَ لِبَمُلَخَّص اين باب آنکه آنچه حکم خداوند به اصالت نازل فرموده موهبه ای است از قِ

صلوتی مرتفع گردد به پنج تکبير تا  ر چه اُنثیکَآيند و از آن جمله اذن فرموده در نزد هر مولودی چه ذَ میظالل احکام الهيّه وارد 

)حضرت باب، بيان فارسی،  "..اهلل گردد . هُرُظهِن يُآنکه اسم اهلل بر آن ذکر شود لعلّ اگر مانَد و يوم قيامت را درک کند از مؤمنين به مَ

 (11، باب 5واحد 
 

 دیانت بهایی

توان پی برد که اين حکم در ديانت بهايی تأييد نشده و چنين نمازی برای نوزادان  میدر ديانت بابی با توجه به دليل وجود اين حکم 

کرده اند. با اين حال حضرت بهاءاهلل ذکری را  وجود ندارد زيرا در زمان ديانت بهايی، مَن يُظهِرُهُ اهلل يعنی حضرت بهاءاهلل ظهور

 فرمايند : بار در گوش راست او تالوت شود. می 3مقرّر فرموده اند تا هنگام تولّد نوزاد 

 زيزِعَهِ التِدمَخِخُلِقتُ لِ وَ کرِهِذِظَهَرتُ لِ شود در گوش راست او سه مرتبه تالوت نماييد قَد جِئتُ بِاَمرِاهللِ وَ مولود که تولّد می"

  (73، صفحه 4)مازندرانی، فاضل، امر و خلق، جلد  "حبوبالمَ
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 نماز مّیت
 

 يک هر يک از اديان در و است دينی اعمال از يکی نماز اين .شود کسی که از دنيا رفته خوانده می برای که است نمازی مَيِّت،  نماز

 است. متوفیفرد  برای مراسم نوع

، خواندن دعا و قسمت هايی از کتاب مقدّس برای ميّت رواج دارد امّا مطلبی درباره خواندن نماز يهودی اديان قبل مانند ديندر 

عين حال ، امّا در نشده است بيانمسيحی درباره نماز ميّت مطلبی  مشخّصی برای ميّت يافت نشده است. همچنين در ديانت

 ميّت در هر کدام از اديان رواج دارد. مراسمی خاص برای تدفين

 

 دیانت اسالم

در گفتار  "چهار تکبير" اصطالحِ به اين خاطرو  گويند تکبير می رهاچاهل سنّت و جماعت در صالت ميّت در دين اسالم مسلمانان 

 دنيوی است.  جّه به شئونعدم تو اشاره به انقطاع کامل و اشاره به ،عرفاشعرا و 

روايت شده و در کتب اربعه مهمّه شيعه مثل  اين بر حسب احاديثی است که از ائمهگويند.  برای نماز ميّت پنج تکبير می يانشيع امّا

 ذکر شده اين احاديث ،و تهذيب االحکام و استبصار که چهار کتاب از کتب مهمّه شيعه است اصول کافی و من اليحضره الفقيه

 است.

رکوع و سجود و تشهد و سالم ندارد و وضو و غسل و  خوانند. نماز ميّت مسلمانان بعد از هر تکبير دعای مربوط به هر تکبير را می

 ، امّا بهتر است که نمازگزار شرايط خواندن نماز را داشته باشد.تنيس واجب برای خواندن آن م داشتنتيمّ
 

 دیانت بابی

 فرمايند : نماز ميّت می حکم دربارهميّت نازل شده. حضرت اعلی  خاصی برای نمازنيز اعمال  بابیانت در دي

نّا اِوَ فِی الثالِثِ  دونساجِ لهِلِ لٌّنّا کُاِوَ فِی الثانِی دون عابِ لهِلِ لٌّنّا کُاِو يُکَبِّرُ سِتة تَکبيراتٍ فِی الصاَلةِ الميِّتِ يَقرءُ تِسعَة عَشَر بَعدَ االوّلِ "

)حضرت باب، بيان  "صابِرون لهِلِ لٌّنّا کُاِ شاکِرون وَ فِی السّادِسِ لهِلِ لٌّنّا کُاِ وَ فِی الخِامِسِ ذاکِرون لهِلِ لٌّنّا کُاِ وَ فِی الرابِع تونقانِ هِللِ لٌّکُ

 (11، باب 5فارسی، واحد 

)همانا همه برای خدا عابد هستيم( و در  دونعابِ لهِلِ لٌّنّا کُاِاولی  از بعد ،بخوانيد نوزده مرتبه و )تکبير بگوييد شش مرتبه در نماز ميّت

قانِتون )همانا همه برای خدا مطيع هستيم( و  لهِلِ لٌّنّا کُاِ)همانا همه برای خدا ساجد هستيم( و در سومی  دونساجِ لهِلِ لٌّنّا کُاِدومی 

شاکِرون )همانا همه برای خدا شاکر  لهِلِ لٌّنّا کُاِو در پنجمی  ذاکِرون )همانا همه برای خدا ذاکر هستيم( لهِلِ لٌّنّا کُاِدر چهارمی 

 صابِرون )همانا همه برای خدا صابر هستيم(( لهِلِ لٌّنّا کُاِهستيم( و در ششمی 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
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 فرمايند : و در ادامه می

باشد که بدء آن از هاء بوده و  در حين صعود او به مقام خود حکم فرموده به شش تکبير در صلوة واحدی تا آن که مدلّ .)خداوند( .."

رجع آن الی اواو است، لعلّ يوم قيامت به اوّل من آمن به من يظهره اهلل ايمان آورد و شئونات ملکيه او را محتجب نگرداند زيرا که 

 (11، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  ".ه غايت بر غير مؤمنين صعب است ..اين امر ب

 

 125تغيير يافت. "اهللُ اَبهی" و "اهللُ اَکبَر"، "اهللُ اَنوَر" ،"اهللُ اَظهَر"، "اَعظَماهللُ "بلکه  به  ،نبود "اهلل اکبر"ها تن ت بابناتکبير در دي

 

 دیانت بهایی

توان آن را به  اين تنها نمازی است که در ديانت بهايی می. است باب تأييد شدهحضرت  تنادر دين بهايی نماز ميّت از احکام دي

( 8 بنداقدس ) مستطاب در کتاب شود. حضرت بهاءاهلل خواند و برای فرد متوفی که به سنّ بلوغ رسيده باشد خوانده می جماعت

 فرمايند : می

 هُنَّاِ نهُعَ ا اللّهُفَلّا عَاِ ها وَبلُقَ لَزِّما نُ ءَقرَن يَاَ هُلَ ةِرائَالقَ لمُعِ هُندَعِ ذیالَّ وَ ياتِاآل لِنزِمُ ن اللّهِمِ کبيراتٍتَ تُّسِ تِالميِّ لوةِی صَت فِلَزِّد نُقَ"

 "فّارالغَ زيزُالعَ وَهُلَ

)همانا نازل شد در نماز ميّت شش تکبير از نزد خداوند نازل کننده آيات و کسی که نزد او است علمِ خواندن، بر اوست که بخواند 

 ه عزيز و بخشنده است(آنچه نازل شده است قبلِ آن، و الّا بخشيده خدا بر او همانا او البت

 

 فرمايند : حضرت عبدالبهاء در اين باره در لوحی می 126تغيير يافت. "اهلل ابهی"در ديانت بهايی تکبير به 

صلوة ميّت مرقوم نموده بوديد، هر چند در  ای بنده عزيز جمال ابهی، آنچه مرقوم نموده بودی مالحظه گرديد، در خصوص تکبيرِ"

مازندرانی، )"است "اهلل ابهی"اکبر گفتن است، ولی در عرف اهل بهاء به معنی تحيّت است و تحيّت اهل بهاء  لغت تکبير به معنی اهلل

 (104، صفحه 4امر و خلق، جلد فاضل، 

 

آن را سواد  داشتنقبل از شش تکبير در صورت  شخص نماز گزار ند کهت مناجاتی نازل فرمودحضرت بهاءاهلل برای نماز مَيِّ

توان برای متوفی زن و مرد، ضماير را تغيير داد. اگر هيچ فردی قادر به  ن مناجات، تنها دعايی است که در آن میاي .خواند می

مرتبه  نوزدههمان اذکار  ،بابی تنابين هر تکبير نيز مانند دي شود. خواندن مناجات نبود فقط تکبيرات و اذکار شش گانه خوانده می

 ذکر شد اذکار شش گانه از ديانت بابی تأييد شده اند که ترتيب آن ها از اين قرار است : همان طور که قبالً شوند. خوانده می
 

 فی االوّل        انّا کلّ للّه عابدون

 و فی الثّانی      انّا کلّ للّه ساجدون

 و فی الثّالث      انّا کلّ للّه قانتون

                                                           
 اجعه شود. به قسمت مربوطه مر "تکبير"برای توضيح بيشتر درباره .  125

 به قسمت مربوطه مراجعه شود. "تکبير"برای توضيح بيشتر درباره .  126
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 و فی الرّابع      انّا کلّ للّه ذاکرون

 انّا کلّ للّه شاکرون  و فی الخامس     

 و فی السّادس      انّا کلّ للّه صابرون

 
 فرمايند : هنگام خواندن نماز ميّت توجه به قبله الزم نيست. حضرت بهاءاهلل در اين باره می

"اللّه جهُوَ  مَّثَلّوا فَوَما تُينَاَ ةاداء صالت قبل از دفن و امّا القبل"
 (85اب، قسمت )حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جو 127

 
کند و سايرين ساکت ايستاده استماع  می را يکی از حضّار، بدون آنکه توجّه به سمت مخصوصی داشته باشد ، تالوت ميّت( نماز)

 (19)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس، قسمت . قبله الزم نيست نمايند. در موقع اداء اين صالت توجّه به می

 
توان در آن ضمائر را به جنس ديگر تغيير داد. بيت العدل اعظم در نامه ای  نماز ميّت تنها دعايی است که میان شد همان طور که بي

 فرمايند : خطاب به محفل روحانی اياالت متحّده می

بايد به همان . ادعيه قابل تغيير به نسبت جنسيّت متوفی است. تالوت ساير ادعيه آزاد است، ولی در صورت تالوت .صالت ميّت ."

  128(660)انوار هدايت، قسمت  "نحو نازله، خوانده شود

                                                           
 .: به هرکجا برگرديد، همانجا سمت خداست به فارسی مضمون بيان عربی.  127

 آن را تنظيم و جمع آوری کرده است و در آثار بهايی موجود است. Helen Hornby ترجمه کتاب انوار هدايت که.  128
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 نوروز 
شود. به دليل آنکه اين يوم از اعياد ايرانيان  میدر اين تقويم گفته  جشن آغاز سال نو در تقويم شمسی و ل فروردين ماهاوّ، به نوروز

شود در کتب اديان يهودی، مسيحی و اسالم، اين نام به طور مستقيم ذکر نشده است. امّا در رواياتی از برخی امامان از  محسوب می

 رسد. ست بعيد به نظر میاين نام استفاده شده است ولی اين مسئله که مقصود از نوروز در اين احاديث همان يومِ عيد نوروز ا

 طيبک وَ بِطيَاَب بِطيِتَ وَ کَيابَف ثِنظَس اَالبِ ل وَسِاغتَفَ يروزِالنِ ومُيَ ذا کانَاِ و"به نقل از امام صادق آمده است  حديثیبه طور مثال 

هايت را بپوش به  ترين لباس  کيزه کن، پا هنگام نوروز غسل ) (591)شيخ طوسی، مصباح المتهجّد، صفحه  "... وماليَ کَذلِ ماًصائِ کونُتَ

 ذَخَذی اَالَّ ومُاليُ وَهُ يروزِالنِ ومُيُ نَّاِ". همچنين در روايتی ديگر آمده است (روز، روزه باش خوشبوترين چيزها خود را خوشبو نما و در آن

)شيخ حرّ عاملی، وسائل الشيعه،  "... هاثَکَنَ نمَلِ يلالوَ وَ يهالَعَ  تَبَن ثَمَلِطوبی فَ هِاليَالوِبِ هُاقروا لَم فَخُ ديرِغَبِ هدَالمؤمنين العَميرِاَبی لِالنَّ يهِفِ

پيمان واليت گرفت و مردم آن را پذيرفتند، خوش به حال  نوروز روزی است که پيامبر از مردم برای اميرمومنان) (173، صفحه 8جلد 

 .( بشکندآن عهد را  بماند، وای بر کسی که کسی که بر آن پيمان ثابت 

 

 دیانت بابی

 فرمايند : میباره اين روز نام نهاده اند و در "يَومُ اهلل"در ديانت بابی، حضرت اعلی يومِ نوروز را 

.. آن را خداوند شهر بهاء ناميده به معنی آنکه بهاءِ کلّ شهور در آن شهر است و اون را مخصوص گردانيده به مَن يُظهِرُهُ اهلل و هر ."

ا به يکی از حروف واحد نسبت داده و يوم اوّل که نوروز است يوم ال اله الّا اهلل هست، مَثَل آن يوم مثل نقطه است در يومی از آن ر

نمايند و مظهر آن را در نقطه بيان ذات حروف سبع قرار داده و آن را در اين  میشوند و به سوی او عود  میبيان که کلّ از آن خلق 

 قرار داده زيرا که او است مُشرِق در اين عرش و او است مُنزِل آيات به اين نحو و او است که ديده ظهور عرش مَن يُظهِرُهُ اهلل

شود در او الّا اهلل عزّ و جلّ ... و هر نفسی که موفّق شود در يوم او و سيصد و شصت و يک مرتبه توحيد خدا را، در آن سال  مین

 (3، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد  "گردد و اهللُ عَلی کُلِّ شَيئٍ حَفيظ یمماند از آنچه از سماء تقدير نازل  میمحفوظ 

 

 همچنين در اين باره  فرموده اند :

مُلَخَّص اين باب آنکه خداوند عالم در ميان ايّام يومی را منسوب به خود فرموده و آن را يوم اهلل خوانده و ضامن شده هر که حق و "

و آنچه خداوند فرموده در آن عمل کند مثل کل سال جزا دهد او را و يک مثقال ذهب صرف در آن، مثل حرمت آن يوم را نشناسد 

سيصد و شصت و يک مثقال است که در سبيل خداوند صرف نموده باشد و همين قسم در کل اعمال و شئونات خير جاری نموده 

حمل در حين تحويل چه ليل واقع شود و چه نهار سزاوار است گردد از برج حوت به  میامراهلل را و آن يومی است که شمس منتقل 

اللّه که يوم اوّل يوم اوست و  هُرُظهِيُ اين ظهورات از برای اينکه در يوم من و کلّ. .که اقل از عدد واحد آالء نباشد و فوق مستغاث .

 (14، باب 6حد )حضرت باب، بيان فارسی، وا "... او هدايت يافتهه مثل او مثل شمس است در نهار ب

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 دیانت بهایی

و هم عيد نوروز.  است 129در ديانت بهايی، حضرت بهاءاهلل يوم اهلل را يومِ عيد قرار فرمودند، بين اهل بهاء اين يوم هم عيد صيام

ب مستطاب حرام است. در کتادر ديانت بهايی اشتغال به کار در اين روز  کههمچنين اين يوم جزء ايّامِ تسعه يا ايّام محرّمه است 

 فرمايند : ( می111اقدس )بند 

ن مَّمِ هُنَّاِ هِفسِلی نَعَ اللّهِ ةَعمَنِ يهِفِ رَظهِن يُمَ. طوبی لِظيمِالعَ سمِاالِ هذاَلِ اللّهُ هُلَعَذی جَالَّ البهآءِهرِن شَمِ لِوَّاالَ اليومِبِ ن فازَمَطوبی لِ"

 ناتِی الممکِلَعَ الحيوةِ ةُفحَنَ رُّمُتَ يهِفِ ها وَئُبدَمَ وَ هورِالشُّ درُصَلَ هُنَّل اِ. قُمينَالعالَ اطَحذی اَالَّ هِضلِلی فَعَ لِّالمدِ هِعلِفِبِ اللّهِکرَشُ رَظهَاَ

 "زينَئِآالف نَمِ هُنَّاِ دُشهَنَ يحانِالرِّ وَ الرّوحِبِ هُکَدرَن اَمَطوبی لِ

رار داد آن را خدا برای آن اسمِ اعظم، خوشا به حال کسی که ظاهر )خوشا به حال کسی که فائز شود به روز اول از شهرالبهاء که ق

کند  میکند در آن نعمتی که خدا به نفس او داده، همانا او از کسانی است که آشکار کرده است شکر خدا را به عمل خود که داللت 

کند نسيم حيات بر  مین ها و در آن مرور بر فضل او که احاطه کرده است عالم را، بگو همانا آن البته صدرِ ماه هاست و مبدأ آ

 دهيم که همانا او از افرادی است که فائز شده اند( میممکنات خوشا به حال کسی که رسيد به آن به سرور و نشاط، شهادت 

 
 فرمايند : ( می16و نيز )بند 

 "...م کُلَ اًيدعِ يروزَالنِّ اَنلعَو جَ ..."

 ما()و قرار داديم نوروز را عيدی برای ش

 
و حضرت بهاءاهلل  بعد يک يوم است تا غروب يومِ از فاصله زمانی بين غروبِ عبارت ،يک روز تقويم بديع )تقويم بهايی(طبق 

حضرت بهاءاهلل، ) .است اگر چه يک دقيقه به غروب مانده باشد ل شود همان يوم عيدمَحَه ب هر روز که شمس تحويلفرموده اند که 

 (35 رساله سؤال و جواب، قسمت

 

را روز عيد قرار  اين يومحضرت بهاءاهلل لوحی معروف به لوح عيد نوروز، به مناسبت اين يوم  نازل فرموده اند و در آن لوح نيز 

 : فرمايند . در قسمتی از اين لوح میفرموده اند

رَبِّ اجْعَلْهُمْ مِنْ نارِ حُبِّکَ وَ  اَیْ وَ کَفُّوا اَنْفُسَهُمْ عَمّا يَکْرَهُهُ رِضاؤُکَصامُوا فی حُبِّکَ  لَکَ الْحَمْدُ يا اِلهی بِما جَعَلْتَ النّيْرُوزَ عيْداً لِلَّذيْنَ"

 "... مُشْتَعِليْنَ فی اَمْرِکَ وَ مُشْتَغِليْنَ بِذِکْرِکَ وَ ثَنائِکَ حَرارَةِ صَوْمِکَ

 

  فرمايند : میهمچنين حضرت بهاءاهلل در لوحی ديگر 

مثل آن ساعت ، شود آن يوم عيد خواهد بود اگر تحويل مثالً بعد از ظهر يا عصر واقع ،ه يوم عيد استاسم اعظم که يوم منسوب ب"

اسم اعظم منسوبست حکم عصر آن مثل فجر عند اللّه ه شود و مخصوص چون ب می آن يوم واقع اشراق بر کلّ ،مثل شمس است

                                                           
 .در قسمت مربوطه آمده است "زهرو"توضيح .  129
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ايّام تسعه، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "لمتنعّمين بود طوبی لهذا در هر وقت يوم که تحويل شود آن يوم عيد خواهد ستا محسوب

347) 

 

و وقت  که برای تعيين دقيق وقت نوروز بايد نقطه مشخّصی روی کره زمين در نظر گرفته شود فرموده اندحضرت ولیّ امراللّه 

صميم بيت العدل اعظم ن نقطه را منوط به تاي ميزان بدايت سال نو در سراسر عالم قرار گيرد. انتخاب ،تحويل سال در آن نقطه

 (26)توضيحات کتاب اقدس مندرج در انتهای کتاب اقدس، قسمت . اند فرموده

 

ز سال نو برای عالم بهايی معيّن فرموده اند. در اين آغا هتعيين لحظ هنقطرا  "طهران"، 2014ژوئيه  10بيت العدل اعظم در پيام 

 پيام چنين آمده است :

رچه يک دقيقه هر روز که شمس تحويل به حمل شود همان يوم عيد است اگفرمايند  ر رسالة سؤال و جواب میاهلل دحضرت بهاء"

 ،زادگاه جمال ابهی ،تصميم اين جمع بر آنست که طهران ضيّه تا به حال تعيين نشده بود.ق اين جزئيّات امّا ،به غروب مانده باشد

نوروز  روزِ شمالی، بر حسب محاسبات نجومی از منابع موثّق، و بالتّبع تعيينِ ی هکر در نيم آغاز اعتدال بهاری ی هحظتعيين ل ی هنقط

  "ی خواهد بودايبرای عالم به
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 وصّیت انهم
 

دهد. وصيّت نامه نوشته ای است که در  وصيّت در لغت به معنی نصيحت و سفارشی است که شخصی قبل از مرگِ خود انجام می

کند که ما تَرَک او چگونه ميان  شود و همچنين مشخص می بعد از او چه اموری صورت گيرد نوشته می آن، دستوراتِ آن شخص که

ورّاث و يا وَصیّ يعنی فردِ وصيّت شده، تقسيم شود. در اديان قبل از اسالم مطلبی به وضوح درباره لزوم نوشتن وصيت نامه يافت 

 نشده است.

 

 دیانت اسالم

شود، وصيّت نامه ای بنويسد،  مسلمان واجب شده است که هنگام پيری و يا زمانی که مرگ او نزديک میدر ديانت اسالم بر هر فرد 

 فرمايند : ( می180بقره، آيه  چنانچه در کتاب قرآن )سوره

 "لْمُتَّقِينَالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى رَبِينَ بِالْأَقْا وَالِدَيْنِ وَلْوَصِيَّةُ لِلْاخَيْراً  لْمَوْتُ إِن تَرَکَاأَحَدَکُمُ  کُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذَا حَضَرَ"

تی برای پدران و مادران و خويشاوندان وصيّ ،ماند شود و مالی از شما می بر شما مسلمانان واجب شد که وقتی مرگتان نزديک می)

 (ی است بر پرهيزکاراناين حقّ ،به نيکی کنيد

 

 فرمايند : ( می240بقره، آيه  کند )سوره درباره معاشی که فرد بايد برای همسران خود وصيّت

لْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِیَ ايَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى  لَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَا وَ"

 "للَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌا فٍ وَأَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُو

جا گذارند، برای همسران خويش معاشی تا يک سال بدون بيرون کردن وصيت ه کسانی از شما که مرگشان فرا رسد و همسرانی ب)

 (کنند، اگر خود بيرون رفتند در باره خويش کاری که شايسته باشد، هر چه کنند گناهی بر شما نيست و خدا عزيز و حکيم است

 
 ت و تقسيم ارث پرداخته شودوصيّ عد بهت پرداخته شود و بيّپيش از تقسيم ارث نخست بايد بدهی های مَ، اساس آيات قرآن بر

به اين مسئله اشاره در اين آيه . همچنين "...مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ و "فرمايند  می (12نساء، آيه  سورهقرآن )چنانچه در 

بر  "...يْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةًمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَ"فرمايند  ت که وصيّتِ فرد مُتَوَفی نبايد برای ورثه زيان آور باشد. میشده اس

 گيرد و مابقی مال بايد بين ورثه تقسيم شود. اساس آيات و روايات، وصيّت نامه به يک سوم از مال تعلّق می
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 فرمايند : ( می106مائده، آيه  درباره افرادی که بايد بر وصيّت نامه شهادت دهند در قرآن )سوره حمّدحضرت م

غَيْرِکُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی ثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ الْوَصِيَّةِ الْمَوْتُ حِينَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ يِا أَيُّهَا ا"

لَا نَکْتُمُ  وَ لَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى مَناً وَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِی بِهِ ثَللَّهِ إِنِ ااةِ فَيُقْسِمَانِ بِلصَّلَواا مِن بَعْدِ لْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَالْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُم مُّصِيبَةُ ا

 "لْئَاثِمِينَاا إِذاً لَّمِنَ للَّهِ إِنَّاشَهَادَةَ 

، چون يکی از شما را هنگام مرگ فرا رسيد برای وصيّت خود دو شاهد عادل را گواه گيريد از خودتان ای کسانی که ايمان آورديد)

بعد از نماز آنها  باشد يا از غير خودتان که اگر در سفر به شما مصيبت مرگ رسد، آن دو شاهد را نگاه دارند اگر از آن ها بد گمانيد تا

خواهيم اگر چه شهادت بر خويشانمان باشد و گواهی خود را برای خدا کتمان  میرا سوگند دهند که ما برای شهادت خود بهائی ن

 نخواهيم کرد که اگر کنيم از گناهکاران خواهيم بود(

 

 فرمايند : ( درباره اعمال وَصیّ چنين می181بقره، آيه  در آن کتاب )سورههمچنين 

 "للَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌالَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى"

شخصی را بعد از آنکه شنيد و بدان آگهی يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده است که خدا  تِوصيّ ،پس اگر کسی)

 (شنوا و دانا است

 

( 182بقره، آيه  هنگامی که فرد مُتَوَفی از راه حق منحرف گشته باشد، اصالح وصيّت نامه جايز بوده است چنانچه در قرآن )سورهاما 

 فرمايند : می

 "للَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌافَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ "

ت او خود از راه حق منحرف گشته و مرتکب گناهی شده و در وصيّ تِفی در وصيّوَتَکه مُ( تشخيص داد) اگر وصی ترسيدپس )

 (اصالحاتی انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمی واقع نشود گناهی بر او نيست که خدا آمرزگار رحيم است

 

 دیانت بابی

در وقت موت امر نموده اند که وصيّت نامه ای که مُتَضَمِّن به  ودند و به هر فردحکم را تأييد نمدر ديانت بابی نيز حضرت اعلی اين 

اقرار به وحدانيّت خدا باشد بنويسد. در صورت وجود وصيّت نامه، تقسيم ارث به همان صورت که موصی وصيّت کرده صورت 

 فرمايند : میرت اعلی حضگردد.  میتقسيم  130، بين طبقات ورّاثخداوندگيرد و در نبود آن طبق دستور  می

 ،فِی بَيانِ کِتابُ الوَصيَّةِ لِالَمواتِ عَلی ما اُمِرَ فِی البَيان"

مُلَخَّص اين باب آنکه هيچ فضلی من اهلل در حقّ عباد اعظم تر از اين نبوده که اذن داده ايشان را به عبادت خود و تعليم ايشان 

اذن داده که در وقت موت کتاب وصيّتی نوشته شود مُتَضَمِّن بر اقرار به وحدانيت فرموده تسبيح و تحميد و توحيد و تکبير خود را و 

از او و عدل و اين خلق و امر از برای او است و اقرار به نقطه الهيّه و حروف حیّ او و اظهار حبّ به مظاهر اسماء و امثال او و استيعاذ 

از مقصود خود و امر نمايد که کتاب را رسانند به من يظهره اهلل که اگر آنچه دوست نداشته و ندارد محبوب او و آنچه تمنّا دارد 
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مشيّت او تعلّق گرفت بر جواب او همان است جوابی که من اهلل در حقّ او نازل شده و حفظ آن با ورّاث او است که يداً به يد الی من 

که العياذ باهلل ظهور حقّ نشود و او محتجب ماند يا کتابی  ولی منتهای دقت نموده ..يظهره اهلل رسيده بر اَحسن خطّ و اَلطف حُسن .

. همين قِسم کلّ کتاب وصيّت خواهيد نوشت و شهادت از برای خداوند به وحدانيّت خواهيد داد و خواهيد .که نزد او است نرساند .

باشد لعل يوم قيامت توانيد نجات يافت  کنيد از روی بصيرت می. قدری ترحّم بر خود نموده که عملی که .گفت ال اشرک باهلل شيئاً .

 "...اهلل و بدانيد که مبدء اين کتاب من اهلل هست ولی بِما نَطَقَ بِهِ النُقطه و رجوع آن الی اهلل هست ولی بِما يرجع اِلی مَن يُظهِرُهُ

 (13، باب 5)حضرت باب، بيان فارسی، واحد 

 

 دیانت بهایی

آن را  و وصيّت نامه را بر هر کسی واجب نمودند، هر فرد بهايی بايد وصيّت نامه ای بنويسددر ديانت بهايی حضرت بهاءاهلل نوشتن 

گيرد و  میبا اسم اعظم الهی زينت بخشد. در صورت وجود وصيّت نامه، تقسيم ارث به همان صورت که موصی وصيّت کرده صورت 

 فرمايند : ( می109ب مستطاب اقدس )بند گردد در کتا میتقسيم  131در نبود آن طبق دستور حق، بين طبقات ورّاث

ما  يهِفِ رَذکُيَ وَ هِهورِظُ رِظهَی مَفِ اللّهِ ةِيَّنِاحدوَبِ يهِفِ فَرِعتَيَ وَ مِعظَاالَ سمِاالِبِ هُأسَرَ نَيَّزَن يُاَ هُلَ وَ ةِيَّصِالوَ تابُکِ فسٍنَ لِّکُلِ ضَرِد فُقَ"

 "ميناالَ ظِالحافِ هِبِّرَ ندَنزاً عِکَ هُلَ کونَيَ وَ الخلقِ وَ مرِاالَ مِوالِی عَفِ هُلَ دَشهَيَلِ المعروفِ نَمِ رادَاَ

)همانا واجب شده است بر هر فردی نوشتن وصيّت نامه و بر اوست که مزيّن کند ابتدای آن را به اسم اعظم و اعتراف کند در آن به 

اهد از کارهای نيک تا شهادت بدهد برای او در عوالم امر و خلق و خو میوحدانيّت خدا در مظهر ظهورِ او و ذکر کند در آن آنچه که 

 خواهد بود برای او گنجی نزد پروردگارش که حافظ و امين است(

 
 االمر حضرت ولیّ امراللّه صادر شده توضيحات ذيل مندرج است : در توقيعی که حسبدرباره اين آيات 

امّا اخالقاً و وجداناً موظّفند که در نوشتن وصيّت  ش را به اراده خود تقسيم نمايند،گر چه احبّاء مجازند در وصيّت نامه ما يملک خوي"

به حدّ افراط و  مورد اثرات ثروت در جامعه هميشه در نظر گرفته و آن را مراعات نمايند و از جمع مال نامه دستور جمال مبارک را در

 (38، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس" نمايند تنابی  محدود اجير بين افرادی معدود و يا گروه هاتمرکز آن د

 
چيزی قرار بدهد که بعد از وفات او در  از اموال خودوصيّت نامه خود تواند در  شخص میحضرت بهاءاهلل در جواب اين سوال که آيا 

 فرمايند : میشود  امورات خيريّه صرف

در کتاب وصيّت بنويسد و  الهی موفّق شود و همچنين حقّ النّاس بر او نباشد آنچه اداء حقوق انسان در مال خود مختار است اگر بر"

ال و جواب، قسمت ؤرساله سحضرت بهاءاهلل، ) "يشآء بوده و هست. قد اذن اللّه له بان يفعل فيما ملّکه اللّه کيف اقرار و اعتراف نمايد مقبول

69) 
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 فرمايند : ی میهمچنين در جواب سوال مشابهی در لوح

يک ه ديگری و يا به بودن ذرّيّه و ساير وَرَثَة، ترکه و مايملک خود را ب جناب آيا نفسی مختار است در مال خود با ال ديگر آنؤس"

خود  وابِ هر نفسی در مالتواند. هَذَا مَا نَزَلَّهُ الْوَهَّابُ فِی الْجَ نمی يا هِبَة نمايد و ساير ورثه را بی بهره کند و يا از ورثه مصالحه و نفر

گنجينه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "او سلب نه. هَذَا ما حَکَمَ بِهِ اللّهُ اختيار از ،او صادق عقل بر مختار است يَفْعَلُ فِيْهِ کَيْفَ يَشَاءُ. تا حکمِ

 (114حدود و احکام، صفحه 

 

افراد غير بهايی از والدين  ،اند که در صورت فقدان وصيّت نامهنوشته شده است، حضرت بهاءاهلل فرموده  ارثهمانطور که در قسمت 

آن  اعتقادات.. سهمی از ارث ندارند. اما فرد بهايی مختار است در نوشتن وصيّت نامه به هر فردی بدون مالحظه .يا منسوبين و 

 فرمايند : شخص، سهمی از ارث خويش بدهد. حضرت ولی امراهلل در تصريح اين امر می

ک او بر طبق کتاب اقدس رَماتَ شخص بهائی بدون وصيّت نامه فوت کند و الجرم مر منحصراً محدود به مواردی است کهاين ا"

مايملک خود را به هر شخصی بدون مالحظه ديانت ببخشد مشروط بر اينکه  تقسيم شود. در غير اين صورت فرد بهائی مختار است

تواند برای زوجه يا  میهمواره  کنيد که شخص بهائی میرده باشد. بنابراين مالحظه تنظيم و نيّت خود را تعيين ک ای وصيّت نامه

 (38، قسمت مندرج در انتهای کتاب اقدس )توضيحات کتاب اقدس "سهمی منظور دارد اوالد و يا منسوبان غير بهائی خود در وصيّت نامه

 

 يند :فرما حضرت عبدالبهاء درباره حکمت و مزايای نوشتن وصيّت نامه می

 نمايد و توزيع می اموال را در ايّام خويش بين ورّاث تقسيم می ،نامه موجب وصيّته سم بخواهد بانسان مختار مطلق است و هر قِ"

در ايّام حيات خويش وصيّتی محکم و متين و صريح  فرض بر کلّ است يعنی هر نفْسی بايد ،بعد از او مجری گردد. وصيّت کند که

مقدّم بر هر  است و وصيّتنامه معمولٌ به و ستور نمايد و در محلّ بسيار امنی محفوظ دارد و در وصيّت مختارم بنويسد و ممهور و

دهد مقتدر است. امّا اگر نفْسی  اوالد خويشه صورت اگر جميع اموال را ب تغيير و تبديل نيست در اين حکمی است و نفْسی مقتدر بر

او بر حسب اَسْهَام  اموال ،ين تکليف الهی را مخالفت نمايد و يا آنکه وصيّتنامه از ميان برودا وصيّتنامه ننويسد و اطاعت امر نکند و

فرمائيد  فَس نکشد. مالحظه میسی بی وصيّتنامه نَفْحکمتش اينست که نَ اعظم فی الحقيقه اين حُکم مبرمِ مفروضه تقسيم شود و

شود و چه مشکالتی و منازعاتی  تقيسم و تفريق می مُوَرِّث توزيع وتمامها بر خالف رضای ه از جهت عدم وصيتنامه ميراث ب که

نمايد. چقدر  خواهش خويش وصيّت می حسب آرزو وه وصيّتنامه قاطع هر نزاعی و سبب راحت کلّ زيرا انسان ب حاصل گردد ولی

که بسيار نفوس قبل از وفات  مالحظه کنيد رضا و آرزومندی مُوِرِّث تقسيم شود و توزيع گردد.ه تماما ب خوش است که اموال مَوْرُوْثه

مشکالت  حکم الهی يعنی فرضيّت و وجوب وصيّت نامه قبل از فوت حلّ جميع اين از ممات خويش چقدر مضطربند حال اين

 (209، صفحه 4امر و خلق، جلد مازندرانی، فاضل، ) "گردد

 

 فرمايند : لف مصالح امريّه است میحضرت ولی امراهلل درباره وصيّت نامه و وصيّت به چيزهايی که مخا

که مخالف  در صورتی ،و بر محفل روحانی تأييد و اجرای آن واجب نفوس در اين خصوص مختارند خود افرادِ وصيّتنامه،ه راجع ب"

  (116گنجينه حدود و احکام، صفحه اشراق خاوری، عبدالحميد، ) "امريّه چيزی در آن نباشد مصالح
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 وضو
سازد  ارتباط با خدا می گيرد، همانطور که نفس و روح خود را آماده تصميم به راز و نياز و عبادتِ خدای يکتا می هنگامی که هر فردی

از در برخی از عبادات حکم واجب است که عمل . انجام اين ارتباط با او نمايد بايد جسم خود را نيز پاک و مطهّر سازد و آن را آماده

تمامی اديان الهی به نظافت و تميزی . در هر دور و آيينی تغيير کرده است. نحوه انجام اين عمل پذيرد طريق وضو گرفتن انجام می

آن ها نيامده است. علمای هر دين بنا به تفسير  هنگام دعا و نماز اشاره کرده اند امّا مستقيماً عملی صرفاً برای انجام وضو در همه

 گرفتند. میآيات، اعمالی را برای آن در نظر  

دست راست  آب بر ،گنجايش حدود يک ليتربا  قبل از نمازانجام آن برای گويند. يهوديان  می "نطيال"در ديانت يهودی به وضو ثالً م

 132)نقل از سايت انجمن کليميان تهران( .شود و اين عمل سه بار تکرار می ريزند میدست چپ، از مچ به پايين  سپس و

 

 دیانت اسالم

 : فرمايند می( در باب وضو 6مائده، آيه  ب قرآن کريم )سورهدر ديانت اسالم در کتا

 "لْکَعْبَينِارْجُلَکُمْ إِلَى اَ مْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَا لْمَرَافِقِ وَاأَيْدِيَکُمْ إِلَى  غْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَلصَّالَةِ فَاا قُمْتُمْ إِلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَيَا أَيُّهَا ا"

ايد، چون به نماز برخيزيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر را مسح کنيد و پاهای خودتان را تا  که ايمان آورده ای کسانی)

 (برآمدگی پيشين ]هر دو پا[ مسح کنيد

 

 ( آمده است :6مائده، آيه  هنگام عدم يافتن آب در قرآن کريم )سوره همچنين

 کِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَکُمْ وَلَ عَلَيْکُم مِّنْ حَرَجٍ وَ لَللَّهُ لِيَجْعَاأَيْدِيکُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ  مْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَاواْ صَعِيداً طَيِّباً فَيَمَّمُفَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَ"

 "لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ

خواهد بر شما تنگ بگيرد،  تيمّم کنيد، و از آن به صورت و دستهايتان بکشيد. خدا نمیپس با خاک پاک  ،آبی نيافتيد)هنگامی که 

 (خواهد شما را پاک، و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد که سپاس بداريد ليکن می

 

 دیانت بابی

 فرمايند : بابی، حضرت اعلی درباره وضو می تنادر دي

.. و لِتَوَضَئنَ عَلی هَيکَلِ .تَغسِلونَ اَن تُريدوُنَ اَن تُصلونَ ثُمَّ بِمَنديِلِ تَلطَفنَ وُجوهَکُم وَ اَيديکُم  وُجوهَکُم وَ اَيديکُم مِن حَدِّ الکَفِّ"

 (10، باب 8)حضرت باب، بيان عربی، واحد  "التُوحِيدِ بِماءِ طَيِّب مِثلَ وَرد

پاک کردن  "هيکل الّدين"و دستانتان را پاک کنيد )در  يد سپس با دستمال صورتي)صورت و دستهای خود را از مچ برای نماز بشو

 دست و صورت با دستمال حرير رنگی آمده است( و برای وضو در حالت چهار زانو با اب پاک و معطّر مثل گالب وضو بگيريد(
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 فرمايند : همچنين هنگام عدم يافتن آب می

)حضرت  "کُم عَن وُضوئِکُم اِذا اَنتُم المآء ال تَجِدون أو يصعب بِامرِ عَلَيکُم لَعَلَّکُم تَشکُروناَنتُم اَن تَقَرئنَ البِسمِلَة خَمسَة مَرَّة لِيَکفَيَنَّ"

 (10، باب 8باب، بيان عربی، واحد 

بار اهلل اطهر گفت( تا کافی باشد بر  95توان  می)بر شماست که قرائت کنيد پنج مرتبه بسمله )که منظور بسم اهلل است و آمده که 

 وضوی شما هنگامی که آن آب يافت نشد يا استفاده از آن دشوار بود، شايد که شکرگزار باشيد( شما در

 

 آمده است :در توضيح بسم اهلل در ديانت بابی 

 (14، باب 5)حضرت باب، بيان عربی، واحد   "يُطَهِّرُکُم اِسمُ اهللِ اِذا تَقرون"

 گوييد( میکند شما را نام خدا هنگامی که  )پاک می

 

 در توضيح آن در بيان فارسی آمده است :نيز و 

 (14، باب 5، واحد فارسی)حضرت باب، بيان  "گردد میمرتبه که اهلل اطهر بر شئ خوانده شود طاهر  66.. اسم اهلل است که ."

 

 دیانت بهایی

 فرمايند : ( درباره وضو گرفتن می18در ديانت بهايی در کتاب مستطاب اقدس )آيه 

 "المختار دِالواحِ اللّهِ نَمراً مِاَ لوةِلصَّأوا لِضَّوَتَ کَذلِکَ... هُجهَوَ مَّثُ يهِدَيَ يومٍ فی کلِّ لَغسِن يَاَ يّانِالدَّ اللّهِبِ ن دانَمَلِ بَتَد کَقَ"

نماز )به درستی که نوشت برای کسی که به خداوند حاکم ايمان دارد اين که بشويد در هر روز دست و صورتش را، اين چنين برای 

  وضو بگيريد ،امری است از خداوند يکتای مختار(

 

واجب است که آيتين وضو تالوت شود، اما برای  "اهلل ابهی"مرتبه  95و ذکر  133هنگام گرفتن وضو برای خواندن نماز وُسطی

 134(1537قسمت  ،)انوار هدايت واجب نيست.تالوت آيتين وضو هنگام وضو گرفتن خواندن نمازهای کبير و صغير 

 

ل فی دخُم يَفيما لَ فِرُصَالتَّ نِظها عَاحفَ مَّم  ثُالعالَ نودُها جُعُمنَتَ ال ةِقامَاستِبِ کَتابَکِ ذُخُأتَدی لِيَ وِّلهی قَاِ" شستن دست ها :آيه هنگام 

 "ديرالقَ درُالمقتَ نتَاَ کَنَّمِلکِها اِ

 "کيرِغَ لیاِ هِوجُّالتَّ نِعَ ظهُمَّ احفَک ثُجهِوَ نوارِاَبِ هُروِّنَ يکلَجهی اِوَ هتُجَّوَ بِّرَ یاَ" شستن صورت :آيه هنگام 

 

 

 

 

                                                           
 مراجعه شود. "نماز"به قسمت مربوط به .  133
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 تفاصیل حکم وضو درباره این آیات چنین است :

 

شود، حضرت بهاءاهلل در جواب اين سؤال که آيا اگر شخصی به حمام رود و  گرفتن وضو فقط به جهت پاکی و تمييزی اجرا نمی -1

)حضرت  ."در هر حال بايد حکم وضو را مجری دارند" : فرمايند ت باز بايد وضو بگيرد يا خير میتمام بدن خود را بشويد در اين صور

 (18بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت 

 

امّا در هر  .ندارد تجديد الزم و همان وضو کافی است برسد و وقت صالت شودوضو گرفته  ديگریامر  در ديانت بهايی اگر برای -2

جايز  "اهلل ابهی"مرتبه  95گرفته شده باشد تالوت ذکر  نمازواجب است. همچنين با وضويی که برای  تجديد وضو نماز

 (77 و 66 ،62های رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، )است.

 

و بکور و  و يکی نماز ديگر که در زوال در زوال که وقت دو نماز است يکی شهادت حين زوالدر جواب اين مسئله که همچنين  -3

تجديد الزم  "فرمايند  ، میوضو کافی است هم دو وضو الزم دارد و يا آنکه در اين مورد مخصوص يک اين، آصال بايد کرده شود

 (86رساله سؤال و جواب، قسمت حضرت بهاءاهلل، ) "نه

 

 ( آمده است  :10همچنين هنگام عدم يافتن آب در کتاب مستطاب اقدس )آيه 

 "لِمَفی العَ عُشرَيَ مَّر ثُطهَاالَ رِطهَاالَ اللّهِ سمِبِ رّاتِمَ مسَر خَذکُيَ لمآءِا دَجِم يَلَ نمَ"

 سپس شروع به اجرای حکم کند( اللّه االطهر االطهر بسممرتبه  5)کسی که آب نيافت ذکر کند 

 

 فرمايند : می تصريح اين آيهحضرت بهاءاهلل در 

ذکر معهود را بدل  وجه و مانع آخر از قبيل اوجاع که استعمال آب مضرّ باشد د ودر شدّت سرما به آب گرم و در وجود جراحت ي"

 (51)حضرت بهاءاهلل، رساله سؤال و جواب، قسمت   "وضو تالوت نمايد

 

ا وضو در اديان الهی جايگاه خاصی دارد به اين صورت که مثالً فرد معتقد به ديانت بهايی اگر به حمام برود باز هم بايد حکم وضو ر

مُجری دارد، در هر نماز بايد تجديد شود و اتصّال وضو به نماز شرط نيست. امّا در ديانت اسالم خواندن چند نماز با يک وضو جايز 

بی "،  "معده تخليه". همچنين در اسالم دوباره وضو بگيرد با اين حال مستحب است کسی که وضو دارد برای هر نمازاست 

موجب باطل شدن  "اعمالی که نياز به غسل داشته باشد"و  "مَستی"،  "(ببيند و نه گوش بشنوديعنی نه چشم )خواب "،  "هوشی

گردد که در ديانت بهايی هيچ امری مُبطِل وضو نيست. گرفتن وضو همانطور که در اديان الهی آمده حتماً بايد با آب پاک و  وضو می

آن تغيير کرده  درختان، آبی که بو و طعم و مزه آب گرفته شده از ميوه يعنی در اين باب خالص صورت گيرد، آب ناپاک و يا ناخالص

 که گرفتن وضو با آن جايز نيست... .و آبی که در آن مقداری نجاست و يا مشروب يا جسد جانداران باشد و  (74آيه  ،)کتاب اقدسباشد 
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http://www.bayanic.com/
http://www.bayanic.com/
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 ،لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربیناشر : حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس،  لوح اشراقات :

 .بديع 137النگنهاين، نشر اوّل، 

النگنهاين،  ،لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربیناشر : بعد از کتاب اقدس،  بهاءاهلل، مجموعه الواح حضرت لوح تجلّیات :

 .بديع 137نشر اوّل، 

النگنهاين، نشر  ،لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی ناشر : حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، لوح دنیا :

 .بديع 137اوّل، 
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النگنهاين،  ،لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربیناشر : حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس،  لوح طرازات :

 .بديع 137نشر اوّل، 

 .بديع 146 شهرالسلطان، مؤسسه نشر آثار برزيلناشر : حضرت بهاءاهلل،  لئالی الحکمة :

 جلد. 9در  .عبدي 128 ،ايران مؤسّسه ملّی مطبوعات امری ناشر : اشراق خاوری، عبدالحميد، مائده آسمانی :

 ، مجموعه روايات و احاديث اسالمی.طوسی ابو جعفر محمد بن حسن شيخ مصباح المتهجّد :

 ميالدی. 1991 ،مرآتمؤسسه چاپ و انتشارات ، ناشر : تلخيص تاريخ نبيل زرندیاشراق خاوری، عبدالحميد،  مطالع االنوار :

 .ميالدی 1920 ،مرآتمؤسسه چاپ و انتشارات ناشر : ، عبدالبهاء عباس مفاوضات :

مجموعه ای از نامه ها و مکاتيب حضرت  .ايران مؤسّسه ملّی مطبوعات امری ناشر : عبدالبهاء عباس، مکاتیب عبدالبهاء :

 هاء.عبدالب

 .از علمای قرن ششم هجری ،مجمع البيان حسن بن فضل طبرسی، صاحب تفسير رضی الدين : مکارم االخالق

 .(بديع 134) ميالدی 1978، ايران مؤسّسه ملّی مطبوعات امری ناشر : منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی :

نسخه الکترونيکی  در اين کتاب ازنوشته ميرزا آقا خان کرمانی و شيخ احمد روحی است.  کتاب هشت بهشت هشت بهشت :

 موجود است. www.bayanic.comاين کتاب در آدرس الکترونيکی  شده است. استفاده

 موجود است. www.bayanic.com. اين کتاب در آدرس الکترونيکی حضرت باب هیکل الدّین :

 ميالدی. 1960، ملی بهائيان پاکستانمؤسسه مطبوعات ، ناشر : عباس عبدالبهاء ا :الواح وصای

 حديث است. 35868شيخ حرّ عاملی، مجموعه احاديث اسالمی که دارای  وسائل الشیعه :
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