
1 

 

 

 

 

 الوصية و أحكام المواريث 

 في الدين البهائي

 

 

 

 

 

 
 م7102يونيو  6إصدار نافذة بهائية 

 



2 

 

 ع:المواضيفهرس 

 

 الصفحات الفصول و المواضيع

 3 ص مقدمةتقديم و 

 4ص  نصوص حول أهمية الوصية و ضرورة توثيقهاالفصل االول : (0

 6ص  نموذج لطريقة كتابة الوصية (7

 01ص  نصوص حول أحكام المواريث البهائيةالفصل الثاني : (3

 02ص  ثأسئلة و أجوبة حول أحكام المواري :الفصل الثالث (4

 77ص  خالصة أحكام المواريثالفصل الرابع : (5

 76ص  جداول أسهم المواريث :ملحق (6

 72ص المراجع (2

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 تقديم

عبر التاريخ كان للجانب التشريعي في الدين حضوره الوثيق في حياة المجتمعات و أثره العميق كمصدر 
ي معامالت . و الباب المتعلق بالوصية و المواريث  فالمن مصادر تنظيم القوانين الخاصة بالعبادات و 

 كل فردمن الواجب على الدين البهائي هو أحد اهم األبواب التشريعية التي تستحق البحث و الدراسة. و 
كما أن نشر ثقافة الوعي  أن يكون على بّينه من الميراث وأحكامه وما جرى به القلم األعلى بشأنه.
ية و الميراث  ينظم حقوق الروحي االقتصادي من المتطلبات الهامة للرؤية البهائية خاصة أن باب الوص

في نقل و توزيع تركاتهم و يحقق العديد من المصالح التي تضمن سالمة العالقات العائلية و رخاء  األفراد
المجتمع و التوزيع العادل المتوازن الذي يمتد من األصول إلى الفروع و يشمل الهيئة االجتماعية ككل.  

وعة قيمة من النصوص و البيانات و الشروح التي تجيب و يضم هذا العمل التجميعي و التوثيقي مجم
عن كثير من االستفسارات و التساؤالت حول الوصية و نظام توزيع المواريث في الدين البهائي و مبدأ 

تطبيق األحكام و احترام القوانين في البالد المختلفة و التوفيق بين المصالح الشخصية تشريع و التدرج في 
ممثلة  في بيت العدل مؤسسات النظم البديع األفراد البهائيين و العامة إلى جانب دور  لألفراد و المصالح

األعظم و بيوت العدل المحلية و المركزية في تنظيم و رعاية تطبيق هذه االحكام. كما تم تقديم نموذج 
توضيحي لطريقة كتابة الوصية وفق الصيغة البهائية و طريقة حساب حصص الورثة حسب تشريع 

 الكتاب االقدس.

 مقدمة  

قّرر حضرة بهاء اهلل أْن تكوَن لكّل شخص الحرّية في الّتصرف في أمالكه أّيام حياته بأّية طريقة 
ذا توّفي شخٌص  يراها، وواجب على كّل فرد كتابة وصّيته مبّيًنا فيها كيفّية الّتصرف بميراثه بعد موته. وا 

ت تقسيًما متناسًبا وفق نسبة معّينة بين سبع طبقات من الوّراث دوَن أْن يترَك وصّية ُقدِّرت ثروته وقسِّم
هي: الّذرّية، الّزوجة أو الّزوج، اآلباء، األمهات، اإلخوان، األخوات والمعّلمون. وُيقّسم الميراث تقسيًما 

ذا لم تكن للمتوفي ذرّية َذَهَب سهمها إلى الخزانة ا ذا كانت تنازليًّا من الّطبقة األولى إلى األخيرة. وا  لعاّمة وا 
له ذرّية ولم تكن له إحدى الّطبقات الّست األخرى أو كّلها َذَهَب ثلث سهمها إلى الخزانة العاّمة ورجع 

وليس هناك في شريعة حضرة بهاء اهلل نص يمنع اإلنسان من الّتوصية بميراثه إلى  الّثلثان إلى الّذرّية.
يتأّثرون في كتابة وصاياهم بالّطريقة اّلتي وضعها بهاء اهلل  فرد واحد إذا شاء ذلك، ولكّن البهائيّين طبًعا

–)كتابللميراث اّلذي ال وصّية فيه، وهي الّطريقة اّلتي تضمن تقسيم الميراث بين عدد كبير من الوّراث 
الصفحتان  –م 1995كانون–بديع151–شهر الشرف–طبعة جديدة منقحة–منتخبات من كتاب بهاء اهلل والعصر الجديد

191–191). 
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 حول أهمية الوصية و وجوب توثيقها.  مباركةالفصل األول: نصوص 

 جاء في الكتاب االقدس:

 (  قد فرض لكّل نفس كتاب الوصّية وله ان يزّين رأسه باالسم االعظم ويعترف فيه بوحدانّية اهلل901)
ه كنزًا عند ل ويكونظهر ظهوره ويذكر فيه ما اراد من المعروف ليشهد له في عوالم االمر والخلق في م

 ه الحافظ االمينربّ 

 (109)الكتاب األقدس فقرة                                                                

 جاء في شرح الكتاب االقدس:

وفقًا لتعاليم حضرة بهاء اهلل، من واجب كّل فرد أن يكتب وصّيته، ولهه حرّيهة الّتصهّرف فهي تركتهه كيفمها    
قدد ... أّن اإلنسان حّر في ماله( وأّكد حضرة بهاء اهلل في خصوص الوصهّية  83ظر الّشرح فقرة شاء. )ان

( أّمهها أحكههام المواريههث المنّزلههة فههي 96  )سههؤال وجههواب .أذن اهلل لدده بددفن يفعددل فيمددا مّلكدده اهلل كيددف يشددا 
 (83-83الّشرح فقرة الكتاب األقدس فتطّبق إذا لم يترك المتوّفى وصّية تحّدد توزيع تركته. )انظر 

 (  388الكتاب االقدس ص  /"قد فرض لكّل نفس كتاب الوصّيةحول " 036)شرح الكتاب االقدس رقم 

 :على رأس نص الوصية االسم األعظمتصدير جاء في شرح الكتاب االقدس حول 

لهى األصهل وههي من الّشرح، السم اهلل األعظم مشتّقات عديدة ترجع كّلها إ 33نه في الفقرة اكما سبق بي   
 .  وقههد نفّههذ البهههائّيون فههي الّشههرق أمههر الكتههاب األقههدس بخصههوص الوصههّية بتصههديرها بعبههارات بهددا كلمههة  
  .هو األبهى  و بسمه األبهى  و يا بها  األبهىمثل:  

 (  388الكتاب االقدس ص  /"قد فرض لكّل نفس كتاب الوصّيةحول " 032)شرح الكتاب االقدس رقم 

 حضرة عبد البهاء: جاء في مكاتيب

 في إنه اإللهية النصوص صرحت وقد عليه وواجب فرض ذلك إن بل الوصية بكتابة مّكلف إنسان كل
 الوصية هذه ويختم يشا ، طريقة وبفية رغبته حسب يوصي أن بالتفكيد يجب اإلنسان حالة صحة

 حياته فترة في ليوصي وسيع ميدان المتوفي لدى يكون وهكذا .ويعمل بموجبها وفاته بعد وتفتح
مترجم من لوح لحضرة عبد البهاء بالفارسية  من كتاب مكاتيب ) .وصيته تنفذ حتى يرغبها التي بالكيفية

 (3حضرة عبد البهاء جلد 
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 يقول حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه:

 وصية يكتب أن حياته أيام في عليه يجب إنسان كل أن أي الجميع، على فرض الوصية كتابة إن
 وما وصيته في حر وهو فيه، يحفظها جداً  أمين محل في يخبئها و يمهرها وصريحة و متينة محكمه

 وفي .فيها يرد ما يبدل أو يغير أن إنسان أي وال يستطيع آخر حكم أي على ويقدم يطبق فيها جا 
 هذا إنسان يطع لم إذا أما .ذلك يفعل أن بمقدوره فإن ألوالده أمواله جميع المتوفي وهب إذا الحالة هذه
 حسب أمواله فتقسم وصيته تضييع أو اإللهي التكليف هذا ويخالف الوصية بكتابة يقم ولم األمر

 دون نفساً  أحد يتنفس ال أن هي حكمته األعظم المبرم الحكم هذا إن الحقيقة وفي المفروضة األسهم
 .وصيته يكتب أن

 بخالف وتفرق وتّقسم توزع بكاملها ةالترك فإن الوصية، وجود عدم حالة في إنه حضراتكم وتالحظون
 راحة سبب وهي نزاع كل دابر تقطع الوصية ولكن !تحصل ومنازعات مشكالت ففية .المورث رضا 

 تماماً  الموروثة األموال وتوزع تقسم أن أجمل فما .وميله رغبته حسب يوصي اإلنسان ألن الجميع،
 اآلن ولكن اضطراب حالة في تكون اتهوفا لقب النفوس من كثيراً  أن الحظ .المورث ورضا  رغبة حسب
 .المشكالت هذه لجميع لح هو الموت قبل الوصية كتابة ووجوب فرض يعني المحكم الحكم هذا

 )مترجم من لوح من ألواح حضرة عبد البهاء بالفارسية(                                                            

 وصيته : وثيقةإرادته الكاملة عبر فق حق الفرد في توزيع تركته  و

 يقول حضرة بهاء هللا في جواب هذه المسألة:

اس عليه حّق، كدّل مدا يكتدب ويقدّر اإلنسان حّر في ماله.  إن ُوفَِّق في أدا  حقوق اهلل، ولم يكن للنّ 
 ويعترف به في وصّيته مقبول.  قد أذن اهلل له بفن يفعل فيما مّلكه اهلل كيف يشا .

 (111/الكتاب االقدس ص   99السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                                        

 

ن بفمواله التصرف يف الحرية مطلق انسان لكل  جا  . الوجود عز  ينتهي فسوف الحق هذا من حِرم وا 
 .بالمال زال وال كان العباد عز إن المقامات احد يف

 ( 2 ص – 1 مجلد – وخلق أمر كتاب)
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 ضرة عبد البهاء:يقول ح

 وواجب فرض الوصية كتابة ولكن وصية للمتوفى يكن لم عندما طرحيُ  التقسيم فهذا اإلرث موضوع أما
 يشا  ما يوصى وفيها الجيدة الصحة أثنا  الوصية بكتابة صريحة الهية نصوص وهناك. شخص لكل

 نسانلل  يمكن الحالة هذه في . فيه جا  ما كل وينفذ وفاته بعد تفتح أن على وصيته يختم أن وعليه
 . ىبهاأل البها  وعليكما يشا  لمن يوصي ان رادتهإل  وطبقا حياته أثنا  في

 (312ص  3)مكاتيب حضرة عبد البهاء مجلد                                                                     

 بعد ينفذ أن على الورثة بين يملك ما ميقس وفيها حياته اثنا  وصيته كتابة يف الحرية مطلق للنسان
 متينة وصية يكتب أن عليه شخص كل أن يعنى وهذا الجميع على فرض الوصية كتابة إن . مماته

 لها وكتابتها ، الحرية مطلق له وفيها آمن مكان يف يحفظها ثم بختمه مهرهايو  وصريحة ومحكمة
 يستطيع مثال الحالة هذه وفى يبدلها أو رهايغي أن شخص أي يستطيع وال األحكام يباق على االولوية

 الحكم هذا وخالف وصيته يكتب ولم األمر هذا فردا يطع لم ان ولكن . أوالده إلى أمواله كل يهب أن
 المبرم الحكم هذا حكمة إن ، الواقع فى . االرث لتقسيم طبقا أمواله تقسيم يتم وصيته اتلف أو اإللهي
 االرث تقسيم يتم وصية وجود عدم حالة يف بفنه الحظوا . هوصيت شخص كل يكتب ان هو االعظم
 ويسبب ذلك دون يحول الوصية وجود ولكن . وخالفات مشاكل تقع وقد المتوفى لرغبة خالفا وتوزيعه
 توزع أن حقا النفس يطيب وما . وأمنيته االنسان لرغبة طبقا تكتب الوصية أن حيث للكل الراحة
 بسبب اتهوفا قبل تضطرب النفوس من الكثير هناك أن الحظوا . صيتهلو  طبقا المتوفى أموال وتقسم

 . المشاكل جميع حل الوصية كتابة وجوب يأ االلهي الحكم هذا ولكن الموضوع هذا

 (211-209ص  1جلد م) كتاب أمر و خلق                                                                      

 ر شوقي افندي:يقول حضرة ولي االم

جرا  تفييد الروحاني المحفل وعلى الموضوع هذا في الحرية لهم األفراد نفس ،الوصية بخصوص  ما وا 
)مترجم من توقيع  لحضرة ولي األمر شوقي  .األمرية المصالح يخالف مافيها  يكن لم إذا الوصية في جا 

 اباده ( أكاه اهلل بديع افندي موجه إلى إلى
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 دل األعظم بخصوص الوصيةمن رسائل بيت الع

 :البهائية وفق الشريعة يدفنوا رغبتهم أن فيها محددين وصاياهم كتابة االحباء على(1

 م:1912جاء في رسالة من بيت العدل األعظم عام 

 متهوجناز  دفنهم مراسيم يتجر  بفن رغبتهم فيها يحددون وصية بكتابة بشدة األحبا  نصحيُ  أن يجب"
 المحلي الروحاني المحفل مواعلِ يُ  أن ويجب .لمتطلباته طبًقا األقل على أو ئيالبها الدين إشراف تحت
 على الحصول جًدا الممكن فمن الطريقة ذههبو  الحياة، قيد على يزالون ال وهم بذلك، أيًضا مبهوأقار 

المحفل  لىإ رسالة من بيت العدل االعظم )مترجم من ." الوفاة وقوع قبل للميت البهائيين غير األقارب موافقة
    م(9191أغسطس  91 الروحاني المركزي للبهائيين في فرنسا بتاريخ

 ما ليفعلوا وتشجيعهم الدفن بخصوص البهائية باألحكام األحباء إعالم األعظم العدل لبيت بالتأكيد يجب
 ضمان ادائمً  الممكن من ليس أنه إال .البهائية الشريعة حسب سيدفنون وفاتهم بعد أنه للتأكد من بوسعهم،

 هذا كان إذا قانونيته وأخذ الموضوع هذا في التشاور المحافل لذلك على .الوصية في ذكره طريق عن ذلك
 البهائية.  الطريقة حسب ليدفنوا رعايتهم تحت البهائيين لتمكين الممكنة الترتيبات أفضل ووضع .ضرورًيا

أغسطس  91 المركزي للبهائيين في فرنسا بتاريخالمحفل الروحاني  إلى رسالة من بيت العدل االعظم )مترجم من 
    م(9191

 اآلخرين وصايا شروط على باالعتراض لنا سمحيُ  ال و وصاياهم في شروط وضع في الحرية لألحباء( 2

 جاء في رسالة كتبت نيابة عن حضرة ولي األمر شوقي افندي:

 أهمية عن  يغفلوا ال كي األحباء نبيهتعلى  المّحلية الروحانية  المحافل اهلل أمر ولى حضرة ث  ح لقد
 :عنه نيابة كتبت التي الرسائل وفي الوصايا

 دعم الروحاني المحفل وواجب رغبتهم، حسب وصاياهم في بنود أية لوضع الحرية لهم األحباء -
 .المبارك األمر مبادئ مع طبًعا تتعارض لم ما البنود هذه وتعزيز

 الروحاني المحفل لدى وصاياهم من خةنس وضع هو ءاألحبا به ينصح وما المناسب من إنه مع -
 .الخصوص ذابه الحرية لهم تركتُ  بل ذلك، منهم طلبيُ  ال أن يجب ولكن
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 األحباء من فرد فكل لوصية، نموذجاً  يكون نصاً  ينشر أن الروحاني للمحفل الضروري من ليس -
 يؤلف أن عليه
 .رغبته حسب وصيته

 جميع تسديد شريطة يشاء، كما ممتلكاته ليترك الكاملة الحرية للفرد نأ بالذكر الجديرة األخرى النقاط ومن
 ال ولذلك مقدسة الفرد وصية إن .متهممتلكا توريث في األفراد حرية على قانونية حدود وجود وعدم ديونه

 بعض في معقد الوصايا بكتابة المتعلق المدني القانون إن .آخر فرد وصية بنود يعارض أن لبهائي سمحيُ 
 ...بطلتُ  لن رغباته أن ليتأكد وصيته كتابة عند محامياً  يستشير أن للفرد جداً  المفيد فمن لذلك حيان،األ
 دفنسيُ  إنه ليتأكد الالزمة الخطوات باتخاذ حياته أثناء البهائي الفرد يقوم أن جداً  المرغوب من أن كما

 اتخاذ يلزم قد أو وصيته ضمن لبالط هذا يضع أن يمكن و .جثته حرقتُ  ال وأن البهائية الشريعة حسب
 .المدني القانون حسب آخر إجراء

أيول/سبتمبر عام  1)مترجم من رسالة كتبت بالنيابة عن الساحة المقدسة إلى أحد المحافل الروحانية المركزية بتاريخ 
 م(1919

 
 الحقيقيالميراث 

 
 جاء في كتاب عهدي وصية حضرة بهاء اهلل:

ِميرَاثًَا َمْرُغوَباً ْن َكاَن اأُلُفُق اأَلْعَلى َخاٍل ِمْن ُزْخُرِف الدُّْنَيا، َوَلِكنََّنا َتَرْكَنا ِفي َخزَاِئِن التََّوكُِّل َوالتَّْفِويِض نَُّه َوا ِ إِ 
. ِإنَّ َلِفي الثَّْرَوِة َوَأْيُم اهلِل َخْوَفًا َمْسُتورَاً اَل ِعْدَل َلُه ِلْلَواِرِثيَن.  ِإنََّنا َلْم َنْتُرْك َكْنزًَا َوَلْم َنِزْد ِفي اْلَمَشقَِّة َواْلَعَنا ِ 

َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة الَِّذي َجَمَع َمااًل ]ْنُظُروا ثُمَّ اْذُكُروا َما َأْنَزَلُه الرَّْحَمُن ِفي اْلُفْرَقاِن اَوَخَطرًَا َمْكُنوَنًا.  
ِ  ِبِه َوَلْن آَوَفاٌ  َوُكلُّ َما ُيْدِرُكُه اْلَفَناُ  َوَقاِبٌل ِللتَّْغِييِر َما َكاَن ُمْسَتَحقًَّا ِلالْعِتن[. َلْيَس ِلَثْرَوِة اْلَعاَلِم َوَعدََّدهُ 

 َيُكوَن ِإالَّ َعَلى َقْدٍر َمْعُلوٍم.
من منشورات دار النشر المنزلة بعد الكتاب األقدس  مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهللعهدي كتاب –)حضرة بها  اهلل 

 (761ص م7891مارس بديع/ 731طبعة  شهر البهاء  البهائية في بلجيكا
 

.  َوِبَما َيْنَبِغي َوِبَما َتْرَتِفُع ِبِه َمَقاَماُتُكمْ  ُنوِصيُكْم ِبَتْقَوى اهلِل َوِبَمْعُروفٍ  :َيا َأْغَصاِني َوَأْفَناِني َوَذِوي َقرَاَبِتي
َكاَنْت  اْلَمْرِضي ةَ  اِهَرةَ ط  ال الط يَِّبةَ  الَ َواأَلْعمَ  اْلَحقُّ َأُقوُل ِإن  الت ْقَوى ِهَي اْلَقاِئُد اأَلْعَظُم ِلُنْصَرِة َأْمِر اهلِل َواأَلْخاَلقَ 

 َواَل َتَزاُل َكاْلُجُنوِد الال ِئَقِة ِلَهَذا اْلَقاِئِد.
من منشورات دار النشر المنزلة بعد الكتاب األقدس  مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهللعهدي كتاب –)حضرة بها  اهلل 

 (322ص م7891مارس بديع/ 731طبعة  شهر البهاء  البهائية في بلجيكا
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 األساسية بالبنود الوصية شكل لمعرفة أساسية بوثيقة وليس اجتهادى نموذج هذا
 

 رسم االسم األعظمبد  الوصية أعلى زيني

 
 

 أو هو األبهى بهىاأل بسمهاو يكتب 
 فتتح الوصية بمناجاة:ي ثم

 وجعلتني آياتك مشرق وعرفتني وثنائك ذكرك على أيدتني بما يا الهي الحمد لك
 عظمتك. لسان به نطق بما ومعترفا أللوهيتك وخاشعا لربوبيتك خاضعا

 ووالية وميثاقك عهدك ومركز االعلى العلي وبمبشرك ىبهاال البهي باسمك الهي يا اسفلك
 وصيتي بكتابة المعروف من اريده فيما وتؤيدني توفقني بفن االعظم عدلك وببيت امرك

 :يلي بما لي اهلل وهبه الذي حقي ممارسة ارادتي وبمحض العقلية قواي بكامل وانا
 ... الموصى إليهمو  ثم يكتب ما يشا  من تفاصيل وصيته و ما يتعلق بمصير تركته

 
مكان و تاريخ كتابة الوصية حسب التقويم البديع و ما يوافقه في التقويم الميالدي 

 الشمسي او غيره من التقاويم المعتمدة في بلده.
 

 اسم و توقيع صاحب الوصية
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 قدسنصوص حول المواريث وفق شريعة الكتاب األ :الفصل الثاني
 جاء في الكتاب االقدس:

  على عدد المقت ولالزواج آاتكم من كتاب الطّ يّ ا  منها قّدر لذرّ نا المواريث على عدد الزّ قد قسم(  10)
هات من   والّكاف ولالمّ آ  على عدد التّ آ  من كتاب الزّ آ  ولالبآ  والفآ  على عدد التّ آمن كتاب الح

كتاب الّدال عدد لالخوات من  ين و  عدد الشّ آلالخوان من كتاب اله كتاب الواو على عدد الّرفيع و
حكم مبّشري اّلذي يذكرني في الّليالي    كذلك آ  والميم وللمعّلمين من كتاب الجيم عدد القاف والفآالرّ 

ات في االصالب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن االخرى اّنه يّ رّ اّنا لّما سمعنا ضجيج الذّ  واالسحار
 نه كيف ارادا  يفعل بسلطآلهو المقتدر على ما يش

 (10)الكتاب األقدس فقرة                                                                         
 جاء في شرح الكتاب االقدس:

ال تطّبهق أحكهام المواريهث إاّل إذا مهات الّشهخص ولههم يتهرك وصهّية.  وقهد أمهر حضههرة بههاء اهلل فهي الكتهاب األقهدس )مجموعههة 
وصّيته.  وذكر صراحة في مكان آخر أّن لكّل فرد الحّق الكامهل فهي الّتصهّرف فهي مالهه، ( كّل مؤمن أن يكتب 109اآليات 

وله أن يحّدد بحّرّية كيفّية توزيهع تركتهه، ويعهّين فهي وصهّيته الموصهى إلهيهم سهواء كهانوا مهن أههل البههاء أو مهن غيهرهم )سهؤال 
أن  مدع أّن للبهدائيّ مهر اهلل فهي ههذا الّشهأن أّنهه:  (.  وجاء في رسالة ُكتبت بنهاء علهى تعليمهات مهن حضهرة ولهّي أ99وجواب 

يوصي بتقسيم تركته كيف يشا ، إاّل أّنه ملزم أدبّيًا ووجدانّيًا أاّل ُيغفل عند كتابة وصّيته ضدرورة اّتبداع مدا أمدر بده حضدرة 
يلدة، أو فدي فئدات أفدراد بها  اهلل بخصوص الوظيفة االجتماعّية للثروة، وضرورة تجّنب تكّدس الّثروات وتركيزها في أيدد قل

 ]مترجم[ . معّينة
واآلية الكريمة أعاله ههي مقّدمهة لعهرض مفّصهل يشهرح فيهه حضهرة بههاء اهلل أحكهام المواريهث فهي شهريعته.    

وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتهذّكر أّن لغهة ههذه األحكهام تفتهرض أّن المتهوّفى رجهاًل، ولكهن تسهري ههذه األحكهام أيضهًا، 
 تضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوّفاة امرأة.مع ما يق
 (191قد قّسمنا المواريث على عدد الّزآء/ الكتاب األقدس ص  - 31)شرح الكتاب األقدس رقم                     

 
لمزيد من التفاصيل حول الحسابات المتعقلة بحساب الجمل و قيمة الحروف المذكورة و الحصص المقررة لكل من الطبقات 

 االخير  جداول المواريث . ملحقالسبعة يمكنكم الرجوع لل
 جاء في شرح الكتاب االقدس:

 
يهان ويقضهي بتوزيهع الّتركهة علهى إّن نظام المواريث يعتمهد أساسهًا علهى األحكهام اّلتهي سهّنها حضهرة البهاب فهي كتهاب الب 

فهي أحكهام  سبع طبقات مهن الهوّراث: الّذّرّيهة، واألزواج، واألب، واألّم، واألخهوة، واألخهوات، والمعّلمهين.  واألصهل العهامّ 
 المواريث في الّشريعة البهائّية، إّنه إذا لم يترك المتوّفى وصّية تقّسم تركته على الّنحو الّتالي:

 
 (.88أبًا وله دار كان يسكنها، يختّص االبن األرشد بهذا المسكن )سؤال وجواب إذا كان المتوّفى .7
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إذا لههم يتههرك المتههوّفى ذّرّيههة ذكههورًا، تههرث ذّرّيتههه مههن اإلنههاث ثلثههّي دار سههكناه، ويرجههع الّثلههث اآلخههر إلههى بيههت العههدل .3
ق ببيههت العههدل المحلّههي أو لمعرفههة مهها إذا كههان هههذا الحكههم يتعلّهه 83(، انظههر الّشههرح فقههرة 13و 87)سههؤال وجههواب 

 (.88أيضًا الّشرح فقرة انظر بيت العدل األعظم )

 

توّزع باقي الّتركة على الّطبقات الّسبع من الوّراث.  ولتفصيل ما يتعّلق بعدد األسهم اّلتهي تهؤول لكهّل طبقهة، )انظهر .8
 (.8( و)خالصة األحكام واألوامر، رابعًا: ج: بند 5سؤال وجواب 

 

ن وارث في الّطبقة الواحدة تقّسم عليهم األسهم المخّصصة لهذه الّطبقة بالّتساوي، ذكهورًا كهانوا أو عند وجود أكثر م.8
 إناثًا.

 

 (.87و 1في حالة عدم وجود ذّرّية ترجع حّصتهم إلى بيت العدل )سؤال وجواب .5

 

ّرّيهة والّثلهث اآلخهر إلهى بعضهم، يرجع ثلثا حصصهم إلهى الذّ عند وجود ذّرّية وغياب كّل طبقات الوّراث اآلخرين أو .9
 (.1بيت العدل )سؤال وجواب 

خهههوة وأخهههوات إعنهههد عهههدم وجهههود أّي مهههن طبقهههات الهههوّراث المهههذكورة فهههي الكتهههاب، يرجهههع ثلثههها حصصههههم إلهههى ذّرّيهههة  .1
ن لهم يوجهدوا فهّلى ذّرّيهاتهم  ن لم يوجدوا ترجع حصصهم إلى األعمام واألخهوال والعّمهات والخهاالت، وا  المتوّفى، وا 

 والبنات.  وفي كّل األحوال يرجع الّثلث اآلخر إلى بيت العدل. من البنين
 إذا لم يترك المتوّفى ورثة ترجع الّتركة بكاملها لبيت العدل. .3

(.  وأوضهح حضهرة ولهّي أمهر 88أمر حضرة بهاء اهلل أاّل يرث غير البهائّي والديه وأقاربه البههائّيين )سهؤال وجهواب .6
في الحاالت اّلتي يتوّفى فيها البهائّي دون أن يترك وصّية، مما يوجدب توزيدع اّل  اهلل أّن هذا الّتحديد ال ينطبق إ

تركته طبقًا ألحكام الكتاب األقدس، أّما فيما عدا ذلك، فللبهائي مطلق الحّرّية ليوصي بماله لمدن يشدا ، بغدّض 
 ]مترجم[ . الّنظر عن ديانة الموصى له، على شرط أن يترك وصّية تبّين رغباته

 
في كّل األحوال أن يترك ألقاربه وأوالده أو زوجه غير البهائّيين ما شاء من ميراث باإليصاء لهم.   ى ذلك يمكن للبهائيّ وعل

 ص. –: أ 8ولمزيد من الّتفصيل في أحكام المواريث انظر خالصة األحكام واألوامر رابعًا: ج: بند 
 

 (768-763/ الكتاب األقدس ص منا المواريث على عدد الّزآءقد قسّ  - 83)شرح الكتاب األقدس رقم                   
 :بخصوص نصيب اإلخوة و األخوات جاء في شرح الكتاب األقدس 

ُتزيد رسالة  سؤال وجواب  تفصيل أحكام المواريث فيما يتعّلق بحصص إخوة وأخوات المتوّفى.  فاإلخوة واألخوات ألب 
ت ألّم فيحصلون على ثلثي حّصتهم، ويرجع الّثلث اآلخر إلى بيت العدل )سؤال يرثون حّصتهم كاملة.  أّما اإلخوة واألخوا

(.  إذ أّنهم يرثون حّصتهم في 53(، وال يرث اإلخوة واألخوات ألّم عند وجود إخوة وأخوات أشّقاء )سؤال وجواب 9وجواب 
 مال أبيهم بطبيعة الحال.
/   خددوات مددن كتدداب الددّدال عدددد الددّرآ  والمدديمدد الّشددين ولالخددوان مددن كتدداب الهددآ  عددولال -39 رقههم )شهرح الكتههاب األقههدس
 (191الكتاب األقدس ص 
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 جاء في شرح الكتاب االقدس بخصوص نصيب المعلمين:
  اّلذي األب الّروحانيّ ة مثله مثل  أبان حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه أّن المعّلم اّلذي يقوم على تربية الّطفل تربية روحانيّ 

 .أّن المعّلمددين معدددودون ضددمن الددوّراث فددي شددريعة اهلل .  وأضههاف أّن ذلههك هههو الّسههبب فههي  ةالحيدداة األبدّيدديهددب طفلدده  
 ]مترجم[ 

وحهّدد حضهرة بهههاء اهلل الّشهروط اّلتههي يجهب توّفرهها ليههرث المعلّهم أو المعّلمههة، وكهذلك األسههم اّلتههي تهؤول إليههه أو إليهها. )سههؤال 
 (.  88وجواب 

 (768/ الكتاب األقدس ص  وللمعلّمين -82)شرح الكتاب األقدس رقم                                        
 

 :جاء في شرح الكتاب األقدس بخصوص زيادة نصيب الذرية في أحكام المواريث الجديدة
يقّل سهمًا.  و  510سبق أن َحّددت أحكام المواريث في شريعة حضرة الباب نصيب ذّرّية المتوّفى بتسع حصص مقدارها  

سهمًا، وأنقص مقدار  1010قلياًل عن ربع الّتركة، فضاعف حضرة بهاء اهلل حّصة ذّرّية المتوّفى وجعلها هذا المقدار 
الّزيادة من حصص طبقات الوّراث األخرى.  وأوجز حضرته مقصد هذه اآلية المباركة وأثرها على توزيع اإلرث في رسالة 

 (5 سؤال وجواب .  )سؤال وجواب 
/  صدالب زدندا ضدعف مدا لهدم ونقصدنا عدن االخدرىاّنا لّمدا سدمعنا ضدجيج الدّذّرّيات فدي اال -11لكتاب األقدس رقهم )شرح ا

 (195-191الكتاب األقدس ص 
 
 

 جاء في الكتاب االقدس:
  الّرحمن في االيتام واالرامل آة ترجع حقوقهم الى بيت العدل ليصرفوها امنيّ من مات ولم يكن له ذرّ (  19)

 .ع به جمهور الّناس ليشكروا رّبهم العزيز الغفّاروما ينتف
 (21)الكتاب األقدس فقرة                                                                                            

 جاء في شرح الكتاب االقدس بخصوص المقصود به بيت العدل في المواريث:
األقدس بتأسيس كّل من بيت العدل المحلهّي وبيهت العهدل األعظهم، ولهم يحهّدد حضهرته أّيهمها  أمر حضرة بهاء اهلل في الكتاب

المقصهود فههي كههّل مهّرة ورد فيههها ذكههر بيههت العهدل فههي الكتههاب فكثيههرًا مها اكتفههى حضههرته باإلشههارة إلهى بيههت العههدل دون تعيههين، 
 مقصود عند تطبيق أحكام الكتاب الخاّصة بهما.تاركًا المجال مفتوحًا في المستقبل لتحديد أّي من بيوت العدل هو ال

ولكن ذكر حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه اّلتي ُتعّدد موارد الخزانة المحلّية حصص الوّراث المعدومين، وبذلك يكون بيت 
 ي.العدل المذكور في الكتاب بخصوص اإلرث هو بيت العدل المحلّ 

 (765/ الكتاب األقدس ص  بيت العدل  -83)شرح الكتاب األقدس رقم                                               
 

 جاء في الكتاب االقدس:
لث ة والثّ يّ رّ ا تركه الى الذّ لثان ممّ ة ولم يكن ما دونها عما حّدد في الكتاب يرجع الثّ يّ (  واّلذي له ذرّ 11)

 .الى بيت العدل كذلك حكم الغنّي المتعال بالعظمة واالجالل
 (11)الكتاب األقدس فقرة                                                                  



13 

 

 جاء في شرح الكتاب االقدس:
فعند عدم وجود أّي من الوّراث أوضح حضرة بهاء هللا أّن هذا الحكم يسري عند عدم وجود الكّل والبعض على الّسواء "

 (.1" )سؤال وجواب ثه اآلخر إلى بيت العدلاآلخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الّذّرّية وثل

 (765/ الكتاب األقدس ص   والّذي له ذّرّية ولم يكن ما دونها -88)شرح الكتاب األقدس رقم                    
 

 جاء في الكتاب االقدس:
لثان   االخ واالخت وبناتهما  فلهم الثّ آ(  واّلذي لم  يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من ابن12)

الّ  ئهّن وبناتهم وبناتهّن آئهم  وابنآات  والخاالت ومن بعدهم وبعدهّن البنعمام واالخوال والعمّ لأل وا 
 .قابلرّ ا لث يرجع إلى مقّر العدل امرًا في الكتاب من لدى اهلل مالكوالثّ 

 (12ة )الكتاب األقدس فقر                                                                  
 

 جاء في الكتاب األقدس:
ئهم من القلم االعلى ترجع االموال كّلها الى آ(  من مات ولم يكن له احد من اّلذين نّزلت اسم12)

 المقّر المذكور لتصرف فيما امر اهلل به اّنه لهو المقتدر االّمار.
 (12)الكتاب األقدس فقرة                                                                          

 
 جاء في الكتاب األقدس:

لهو  ة من الّذكران  دون االناث والورّاث اّنهيّ رّ ار المسكونة  وااللبسة المخصوصة للذّ وجعلنا الدّ (  12)
 .المعطي الفّياض

 (12 )الكتاب األقدس فقرة                                                                         
 جاء في شرح الكتاب االقدس:

أوضههح حضههرة عبههد البهههاء فههي أحههد ألواحههه أّن دار الّسههكنى واأللبسههة الخاّصههة اّلتههي يتركههها المتههوّفى إذا كههان رجههاًل تههؤول إلههى 
ن لم يوجد فاالبن اّلذي يليه، وهكذا.  وبّين أّن هذا الحكم امتياز مقّررالذّ  لالبن البكر  كور من ذّرّيته، ويرثها االبن األرشد، وا 

كانددت لالبددن البكددر فددي جميددع اء فههي إيههران تفّضههل بقولههه:  أقّرتههه جميههع الّشههرائع الّسههماوّية.  وفههي لههوح موّجههه إلههى أحههد األحّبهه
 ]مترجم[  .الّشرائع اإللهّية امتيازات فوق العادة، حّتى الّنبّوة كانت ميراثًا له

ًا عههن إحاطههة واجبههات تقههع علههى عاتقههه، فهههو مههثاًل: مسههئول أدبّيههيقابههل هههذه االمتيههازات اّلتههي يتمتّههع بههها االبههن البكههر  
 عاية، لوجه اهلل، وعدم تجاهل احتياجات الوّراث اآلخرين.والدته بالرّ 

كنى، تخهتّص الّذّرّيهة الهّذكور بأكثرهها قهدرًا أوضح حضرة بههاء اهلل األوجهه المختلفهة لههذا الحكهم، فعنهد وجهود أكثهر مهن دار للسُّه
(.  كما بّين أيضًا أّنه عند عدم وجود ذّرّية 31باقي المساكن فتقّسم مع أموال الّتركة بين الوّراث )سؤال وجواب وأهّمّية.  أّما 

ذكههور، يههؤول ثلثهها دار الّسههكنى واأللبسههة الخاّصههة بههالمتوّفى إلههى ذّرّيتههه اإلنههاث، والّثلههث اآلخههر إلههى بيههت العههدل )سههؤال وجههواب 
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(.  وأّما إذا كانت المتوفّهاة امهرأة فهّّن ألبسهتها المسهتعملة تهؤول إلهى بناتهها بالّتسهاوي.  أّمها ألبسهتها غيهر المسهتعملة وغيرهها 12
 (31من ممتلكات وجواهر فتقّسم على ورثتها، وكذلك ألبستها المستعملة إن لم يكن لها ابنة.  )سؤال وجواب 

/  ّرّيةة مةن الةّذكران دون االنةاث والةوّراثلبسة المخصوصة للذّ ار المسكونة واالوجعلنا الدّ  -88)شرح الكتاب األقدس رقهم 

 (769الكتاب األقدس ص 
 

 بشير إلهي الشيرازى بقوله األحلى: )ما ترجمته( –وتفضل حضرة عبد البهاء جّل ذكره في لوح المدعو 
عبد البهاء ) .«الد المتوفي وال يرثها بقية أوالدهإن الدار المسكونه واأللبسة المخصوصة يرثها الولد البكر يعنى أرشد أو »
 مترجم.( – يلوح مبارك الى بشير الهى الشيراز  –

 وتفضل حضرته في لوح آخر بقوله األحلى:
أما ماسفلت عن الدار المسكونة فهي للولد البكر خاصة مع توابعها من اصطبل أو مضيف أو خلوة. وأما الديار »

 )من ألواح حضرة عبد البهاء( .«ير مسكونة فتقسم بين الرجال والنسا  من الورثةالسائرة أو ساير الديار الغ
 بشير إلهى الشيرازى )سالف الذكر( بقوله األحلى:)ما ترجمته(  –وتفضل حضرته أيضًا في لوح مبارك باسم 

ا اإلختصاص في جميع فهو الولد البكر إذ كان له هذ في اآلية المباركة،« الذكور دون اإلناث»أما المقصود من ذكر 
الشرائع اإللهية. راجعوا الكتب المنزلة مثل التوراة واإلنجيل واألحاديث المروية... والمراد بالولد البكر أكبر الموجود من 
األوالد الذكور سنًا. ويقصد باختصاصة بالدار المسكونة هو أن تبقى على األقل، دار المتوفي مستقرة عامرة، ووجود 

لوح مبارك الى بشير الهى  –عبد البهاء  ).فيها يجعل الزائرين يذكرونه ويطلبون له العفو والغفرانعائلة المتوفي 
 مترجم( –الشيرازى 

وتطبق هذه األحكام في حاله عدم وجود وصية للمتوفي الذى كان له، في أيام حياته، كمال اإلختيار في أن يهب الدار 
 «.لوّراث...المسكونه لمن أراد أو يجعلها مشتركة بين ا

وتفّضل حضرة مركز الميثاق، جّل ثناؤه، في لوح مبارك بافتخار الحاج محمد إسماعيل بن الحاج محمد إبراهيم القزوينى 
 بقوله جّل ثناؤه: –الملقب بخليل 

كانت  لو ويشمل ذلك أرشد اإلناث  المقصود بالولد البكر أرشد األوالد الذكور الباقين )أى األحيا  بعد وفاة والدهم( وال»
هو أنه ربما كان لشخص عشرة أوالد كلهم « للذرية من الذكران دون اإلناث» هي أكبر إخوانها. والمراد من قوله األحلى

ذا توفي الثالث قام الرابع  ذا مات الثانى حّل الثالث محله. وا  ذكور فإذا توفي أكبرهم قام الذى يليه في السن مقامه. وا 
لوح مبارك الى الحاج محمد اسماعيل  –)عبد البهاء  .لمباركة في )كتاب( البيان بلفظ الجمعمحله. ولهذا ورد في اآليه ا

 بن الحاج محمد ابراهيم القزوينى الملقب بخليل.(
 بقوله األحلى )ما ترجمته(: –سروستان  –من أهالى –جناب الحاج محمد على  –وتفضّل حضرته في لوح مبارك للمدعو 

أى حال من نصيب الولد البكر، حتى ولو لم يكن للميت شئ غيره. والولد البكر هذا يفخذ  إن البيت المسكون هو على
ما يخصه أيضًا من بقيه التركه. هذا ما فرضه اهلل. مع أن المورث نفسه كان مختارًا في أن يتصرف في أمواله قبل 

ن كل إنسان في  وفاته وبرزها كيف أراد. أما الولد البكر فعليه مراعاة الوراث اآلخرين لوجه اهلل سالكًا سبيل اإلنصاف. وا 
الحقيقة، مكلف بموجب النص اإللهي القاطع أن يكتب وصيته لكي يجرى العمل بموجبها من بعده. هذا هو الحق 

ذا، ال سمح اهلل، لم يطع األمر ولم يوص قبل موته فيجرى العمل كما ذكر لوح مبارك  –عبد البهاء ) )ع.ع(« .المبين. وا 
 مترجم( –ب الحاج محمد على الى جنا
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سبتمبر سنه  29الواقع في  ديعب 99سنه  ةفي توقيع مبارك بتاريخ شهر المشيئ أرواحنا فداه، وتفضل حضرة ولى أمر اهلل،
 للبهائيين بّيران بقوله األحلى: )ما ترجمته( يالمركز  يجوابًا على عرائض المحفل المقدس الروحان 1912

ذا كان اإلبن األرشد غير مؤمن فاإلبن الذى يليه )في السن( يعتبر أنه  أن ميزان بلوغ اإلبن رشده» هو السن الغير، وا 
 (مترجم. – م1912سبتمبر  29 توقيع مبارك الى المحفل الروحانى المركزى بايران –ولى امر اهلل  )«.هو اإلبن األرشد

 101 شهر الكلمات 11بتاريخ –مصى محمد طه الحما –وتفضل حضرته أيضًا في توقيع مبارك باسم حضرة الحبيب 
 بقوله األحلى: 1911يوليو سنه  30الواقع في  بديع
أهى الملك أم المنقوالت؟ تفضل بفن المقصود هو الملك وفرش المنزل راجع إلى  –أما سؤالكم عن الدار المسكونه »

 (م1911يوليو  30 لوح مبارك الى الحبيب محمد طه الحمامصى –عبد البهاء  )«الولد األرشد ال غير
ستقراره أم له التصرف في اهل المفروض على اإلبن األكبر يفتح منزل والده بكامل معداته في مكان  –والسؤال األخير »

 .)كنجينه أحكام(.« تفضل حضرته بفنه مختارتوزيع هذه المنقوالت بين أخوته حسب رغبته؟ 
 ب ص بيروتوالنشر  للطباعة البديع دار منشورات منراندا شوقي الحمامصي )كتاب نغمات الروح تهيئة وتجميع 

 (991 -990ص م2007 بديع نيسان 164 البها  لبنان شهر – بيروت 90–1484
 

 
 جاء في الكتاب االقدس:

ة اولئك يرثون ما البيهم في كتاب اهلل اقسموا بينهم بالعدل يّ ان اّلذي مات في اّيام والده وله ذرّ (  12)
 .االحكام من لدن مالك االنام يم وقذف لئالالخالص كذلك ماج بحر الكال

 (12)الكتاب األقدس فقرة                                                                          
 جاء في شرح الكتاب األقدس:

أبويهها وتركهت ذّرّيهة، فهّّن ا االبنهة اّلتهي ماتهت حهال حيهاة هذا الحكم ينطبهق علهى االبهن الّهذي مهات فهي حيهاة أبيهه أو أّمهه.  أّمه
 (58جواب  )سؤال و حّصتها تُقّسم على الّطبقات الّسبع المحّددة في الكتاب.

 (761/ الكتاب األقدس ص  بيهماّن الّذي مات في اّيام والده وله ذّرّية اولئك يرثون ما ال -85)شرح الكتاب األقدس رقم 
 

 جاء في الكتاب االقدس:
 عافًا سّلموا ما لهم الى امين ليّتجر لهم الى ان يبلغوا رشدهم او الى محلّ رك ذّرّية ضت ( واّلذي19)

 جارة واالقتراف.ا حصل من التّ مين حّقًا ممّ عّينوا لأل راكة ثمّ الشّ 
 (19)الكتاب األقدس فقرة                                                                         

 س:جاء في شرح الكتاب األقد
  لغًة معان عّدة تّتصل أساسهًا باألمانهة، كمها تتضهّمن أيضهًا خصهااًل مثهل االئتمهان، والهوالء، والوفهاء، واالسهتقامة، أمينلكلمة  

 .والعّفة، والّصدق، وغيرها.  وتعني كمصطلح قانونّي الحافظ للمال، والّضامن، والولّي، والوصّي، والحارس، إلى غير ذلك

 (761/ الكتاب األقدس ص     مينالهم الى  والّذي ترك ذّرّية ضعافاً سلّموا ما -89 )شرح الكتاب األقدس رقم
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 جاء في الكتاب االقدس:
 فن وحمل المّيتيون لو تكون عليه وتجهيز االسباب للكفن والدّ   حّق اهلل والدّ آذلك بعد اد (  كلّ 11)

 .بالعّزة واالعتزاز كذلك حكم مالك المبد  والمآب
 (11)الكتاب األقدس فقرة                                                                            

 جاء في شرح الكتاب االقدس:
رّتب حضرة بهاء اهلل أولوّية أداء هذه االلتزامات فوضع في المرتبة األولى مصروفات الجنازة والّدفن، يليهما سداد ديون 

(.  وبّين حضرته أيضًا أّن أداء الّديون 9( و)سؤال وجواب 125اهلل.  )انظر الّشرح فقرة المتوّفى، ومن بعدها أداء حقوق 
 (10كنى واأللبسة المخصوصة للمتوّفى.)سؤال وجواب يكون من سائر أموال الّتركة فّن لم تِف تؤخذ عندئذ من دار السُّ 

سةةبال للك ةةن تكةون عليةةه وتجهية  االدآء حةةّ  و والةّديون لةةو اكةلّ ذلةةك بعةد  -81)شهرح الكتهاب األقهدس رقههم 

 (761/ الكتاب األقدس ص  والّدفن وحمل المّيت بالعّ ة واالعت ا 
 

 جاء في الكتاب األقدس:
  المدّلة على االسم المخزون الّظاهر آر الّنه بد  بالطّ هذا لهو العلم المكنون اّلذي لن يتغيّ  (  قل11)

تلك  من فضل اهلل عليهم ليشكروا رّبهم الّرحمن الّرحيم ات هذايّ رّ وما خّصصناه للذّ  الممتنع المنيع
 .  انفسكم اّتبعوا ما امرتم به من مطلع البيانآحدود اهلل ال تعتدوها باهو 

 (11)الكتاب األقدس فقرة                                                                            
 جاء في شرح الكتاب األقدس:

ذلك من مخزون العلم فدي كتداب ضرة الباب في كتاب  البيان العربّي  أحكام المواريث اّلتي سّنها بقولهه:  وصف ح 
كما صّرح أيضًا بأّن األعداد اّلتي بموجبها ُقّسهمت المواريهث اّتسهمت برمهوز ُتِعهين علهى عرفهان مهن اهلل لن يغّير ولن يبّدل".  

 يظهره اهلل.

وهههو العههدد األّول فههي تقسههيم المواريههث وفقههًا  .تسههعة – وفقههًا للحسههاب األبجههديّ  –ذه اآليههة يسههاوي حههرف الّطههاء المههذكور فههي ههه
 لشههريعة حضههرة البههاب، حيههث تخههتّص الّذّرّيههة بتسههعة أسهههم.  وأهّمّيههة العههدد تسههعة ترجههع لكونههه معههاداًل فههي الحسههاب األبجههديّ 

كههة بهههذه العبههارة الّرفيعههة: االسههم المخههزون الّظههاهر الممتنههع لالسههم األعظههم  بهههاء  والمنههّوه بههه فههي الجههزء التّههالي مههن اآليههة المبار 
 (88)انظر الّشرح فقرة  المنيع.

 
/ الكتااب األقادس ص  قل هذا لهو العلم المكنون الّذي لن يتغّير الّنةه بةدء بالّطة ء -83)شرح الكتاب األقدس رقم 

761-763) 
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 دس:أسئلة و أجوبة حول أحكام المواريث في الكتاب األقثالث الفصل ال
و األجوبة وردت في رسالة سؤال و جواب الملحقة بالكتاب األقدس و تضمنت هذه مجموعة من األسئلة 

 اجوبة حضرة بهاء اهلل عن أسئلة جناب زين المقربين في مواضيع تشريعية متنوعة.
 

ا سمعنا ضجيج الّذّرّيات في األصالل  دنا ضعف ما ا لمّ إنّ بخصوص اآلية المباركة " سؤال: (7

 ".نقصنا من األخرىلهم و

قّسمت المواريث في كتاب اهلل إلى ألفين وخمسمائة وعشرين سهمًا، وهو المضاعف المشترك جواب: 
األصغر لألعداد من الواحد إلى الّتسعة.  وُقّسمت هذه األسهم على سبع طبقات من الوّراث، كما هو 

حرف الّطاء، أي تسع حصص، كلٌّ ّية مثاًل مساٍو في مقداره لرّ مذكور في الكتاب.  فما يخّص الذّ 
  يعني زيادة ما لهم فَ عْ نا ضِ دْ زِ منها ستون سهمًا، مجموعها خمسمائة وأربعون سهمًا.  وقوله تعالى:  

ون ّرّية بمقدار تسع حصص أخرى، فيكون مجموع نصيبهم ثماني عشرة حّصة كلٌّ منها ستّ نصيب الذّ 
لألزواج من فمثاًل: قد ُنّزل في الكتاب أن    ة.سهمًا، وتُنقص هذه الّزيادة من حصص سائر الورث

ون سهمًا مجملها أربعمائة   أي ثماني حصص كلٌّ منها ستّ  آ  والفآكتاب الحا  على عدد التّ 
وثمانون سهمًا، بينما ترّتب على إعادة تقسيم الحصص، إنقاص حّصة ونصف من نصيب األزواج 

بلغ مقدار ما ذلك الحال مع باقي طبقات الوّراث، حّتى ة، وكأي تسعين سهمًا أضيفت إلى نصيب الّذّريّ 

 ة.انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الّذّريّ 
 

 (735-738/الكتاب االقدس ص   5السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                                  
 

 رث األّخ ألب كان أو ألّم؟هل يرث األّخ الّشقيق فقط أم ي فيما يخّص ميراث األّخ، سؤال: (2
ن كان ألّم يرجع ثلث حّقه إلهى بيهت  جواب: إن كان األّخ ألب نال حّقه كما هو مذكور في الكتاب، وا 

 لثان، وكذلك حكم األخت.العدل ويبقى له الثّ 

 (125/الكتاب االقدس ص   9السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                                       
ة، يرجع نصيبها إلى بيت العدل، فهل من المقّرر في باب اإلرث أّنه عند عدم وجود ّذّريّ  ال:سؤ  (3

عند عدم وجود أّي من الّطبقات األخرى كاألب أو األّم أو األّخ أو األخت أو المعّلم يرجع 
 نصيبها إلى بيت العدل أيضًا أم أّن لها حكمًا آخر؟

  من مات ولم يكن له ذّرّية ترجع حقوقهم إلى بيت العدلله تعالى:  في اآلية المباركة ما يكفي، فقو  جواب:
لثان مّما تركه إلى اّلذي له ذّرّية ولم يكن ما دونها عّما ُحّدد في الكتاب يرجع الثّ إلى آخر اآلية، وقوله:  

ركة إلى بيت في التّ   إلى آخر اآلية، يعني عند عدم وجود الّذّرّية يرجع نصيبها لث إلى بيت العدلة والثّ الّذّريّ 
بقات األخرى يؤول ثلثا نصيبها إلى الّذّرّية والثّلث اآلخر إلى العدل، وعند وجود الّذّرّية وعدم وجود أّي من الطّ 
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عدم وجود الكّل أو البعض، فعند عدم وجود أّي من الوّراث اآلخرين يؤول  بيت العدل.  ويسري هذا الُحكم عند
 ثه اآلخر إلى بيت العدل.ثلثا نصيبه إلى الّذّرّية وثل

 (129-125/الكتاب االقدس ص   1السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                                 
 أي االلتزامات أولى باألداء: حقوق اهلل، أو دين المّيت، أو تجهيزه ودفنه؟ سؤال: (1

قااّدم، يلياه أداء الااّدين ثاّم أخااذ حقااوق  جاواب: ماال المّياات للوفاااء  هللا.  وإذا لام يكاا   تجهيااز المّيات ودفنااه م،

 يون بنسبة مقاديرها.بديونه، ي،قّسم ما بقي منه على الدّ 

 (129 /الكتاب االقدس ص   9السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                                        
 

 است،فسر مجّدداً عن سهم المعلّم في الميراث. سؤال: (5

لّام متوفيااً يرجاع ثلاث ساهمه إلاى بيات العادل ويرجاع الّثلثاان اآلخاران إلاى ذّرّياة إذا كان المع جواب:

 المّيت، ال المعلّم.

 (132 /الكتاب االقدس ص  21السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                              

 ر مجّدداً عن إرث المعلّم.ست،فس  ا سؤال: (9
 
ذا تعّدد المعّلمون تقاسموا الحّصة بينهم بالتّ إذا كان المعّلم من غير أهل الب جواب: ساوي، هاء فال يرث، وا 

ذا كههان المعلّههم متوفّ  نمهها يرجههع ثلثهها اإلرث ألوالد صههاحب التّ وا  ركههة والّثلههث يههًا ال نصههيب ألوالده فههي اإلرث، وا 
 اآلخر لبيت العدل.

 (133االقدس ص   /الكتاب 33السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                              
 كور.بخصوص دار السُّكنى المخّصصة لألوالد الذّ  سؤال: (1

 
ور ُحكمههها ُحكههم سههائر األمههوال عنههد تعههّدد دور السُّههكنى، المقصههود هههو أحسههنها وأشههرفها، وبههاقي الههدّ  جواب:

 وارٍث يكون خارج دين اهلل ُحكمه ُحكم المعدوم، وال يرث. الواجب تقسيمها بين الوّراث، وأيّ 

 (133/الكتاب االقدس ص   31السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                                   
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من األحكام اإللهّية في اإلرث أّن دار السُّكنى والمالبس الخاّصة حهّق للهّذكور مهن الّذّرّيهة،  سؤال: (1
 فهل هذا الُحكم مقصور على مال األب أم يسري أيضًا في مال األّم؟

ساوي، ويقّسم ما عدا ذلك من ملك وحلهّي ومالبهس غيهر مالبس األّم المستعملة بين البنات بالتّ جواب:تقّسم 
مسههتعملة علههى الكههّل وفقههًا لمهها نههّزل فههي الكتههاب األقههدس، وفههي حالههة عههدم وجههود بنههات يقّسههم كههّل المههال علههى 

 جال.الّنحو المحّدد للرّ 

 (131/الكتاب االقدس ص   31السؤال  -ب )من رسالة سؤال و جوا                                
 

كور من الّذّرّية دون اإلناث أو غيرهّن من ُخّصصت دار السُّكنى والمالبس الخاّصة للذّ  سؤال: (9
 الوّراث، فما الُحكم إذا لم توجد ذّرّية ذكور؟

 
اآليهة  ...  وعمهاًل بههذهمن مات ولم يكن له ذّرّيدة ترجدع حقدوقهم إلدى بيدت العددلقال تعهالى:   جواب:

 المباركة، ترجع دار السُّكنى والمالبس الخاّصة إلى بيت العدل.

 (135/الكتاب االقدس ص   11السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                                
 بخصوص اإلرث، هل يرث اإلخوة واألخوات ألّم، مع وجود إخوة وأخوات أشّقاء؟ سؤال:  (10

 ال سهم لهم. جواب:

 (131/الكتاب االقدس ص   53السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                            

كام الّذي مات في أّيام والده ولةه ذّرّيةة أولئةك يرثةون مةا ألبةيهم نّ إقال تعالى: " سؤال: (77 "، فماا ح،

 البنت إذا ماتت في أّيام أبيها؟

كم الكتاب على طبقات الوّراث السّ  جواب:  بع.ي،قّسم ميراثها بح،

 (131/الكتاب االقدس ص   51السؤال  -)من رسالة سؤال و جواب                        

 إذا كان المّيت امرأة، فّلى من ترجع حّصة الّزوجة؟ سؤال:  (12

 ترجع حّصة الّزوجة إلى الّزوج. جواب:

 (131/الكتاب االقدس ص   55السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                          
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ههل يجههوز لشهخص أن يخّصههص فهي وصههّيته جههزءًا مهن مالههه لُينفهق بعههد حياتهه فههي األمههور  سؤال:  (13
الخيرّيههة، غيههر أداء حقههوق اهلل وحقههوق الّنههاس، أم أّن حقّههه ينحصههر فههي مصههروف الههّدفن، والكفههن، 

 وحمل الّنعش، وما بقي من مال يؤول كما َفَرض اهلل إلى الوّراث؟

اس عليه حّق، كهّل مها يكتهب ويقهّر إن ُوفَِّق في أداء حقوق اهلل، ولم يكن للنّ   اإلنسان حّر في ماله. جواب:
 ويعترف به في وصّيته مقبول.  قد أذن اهلل له بأن يفعل فيما مّلكه اهلل كيف يشاء.

 (111/الكتاب االقدس ص   99السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                            

عند عدم وجود أوالد ذكور، هل ترجع دار السُّكنى والمالبس الخاّصة إلى  ُسئل ثانية، سؤال:  (11
 م كباقي األموال؟بيت العدل، أم تقسّ 

جهواب: ترجهع ثلثها الهّدار واأللبسهة الخاّصهة إلهى الّذّرّيههة اإلنهاث، ويرجهع الّثلهث اآلخهر إلهى بيهت العهدل، الّههذي 
 جعله اهلل مخزن األّمة.

 (112/الكتاب االقدس ص   12السؤال   -رسالة سؤال و جواب )من                         

فيما يخّص األلبسة والحلّي اّلتي يبتاعها الّزوج لزوجته، أتُقّسم عند وفاته ما بين الوّراث،  سؤال:  (15
 أم تختّص بها الّزوجة؟

 
ّنهههها هدّيهههة ًا كهههان أو غيرهههها، ههههي للهههّزوج مههها لهههم يثبهههت أمهها عهههدا األلبسهههة المسهههتعملة كهههّل شهههيء، حلّيههه جواب:
 للّزوجة.

 (113/الكتاب االقدس ص   11السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                         

من دار السُّكنى واأللبسة الخاّصة  نُ يْ إذا كان في ذّمة المتوّفى حقوق للّناس، هل يؤد ى الد   سؤال:  (19
ى واأللبسة الخاّصة، ويؤّدى الّدين من سائر يختّص الذكور من الّذّرّية بدار السُّكنوسائر األموال، أم 

 األموال؟ وما الُحكم إذا لم تِف باقي الّتركة بالّديون؟

تؤّدى الّديون والحقوق من سائر األموال، فّن لم تِف هذه األموال، يؤخذ مهن دار السُّهكنى واأللبسهة جواب: 
 الخاّصة.

 (111-113/الكتاب االقدس ص   10السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                  
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 .)في مسألة تطبيق أحكامه في زمن والية حضرة بهاء هللا( بخصوص اإلرث  (11

، روح مها سهواه فهداه، محبهوب.  )حضهرة البهاب( في موضوع اإلرث كّل ما أمر به الّنقطهة األولهىجواب:
األقههدس.   قّسههموا بههين الموجههودين مههن أولههي القسههمة أمههوالهم، ومهها دون ذلههك يجههب عرضههه علههى سههاحة

فههي هههذا المقههام، حيههث ُقّسههمت حّصههة )أدرنههة( األمههر بيههده يحكههم كيههف يشههاء.  ُنههّزل ُحكههم بههأرض الّسههّر 
س بيههت العههدل، عندئههٍذ يظهههر ُحكههم هههذه الحالههة.  المفقههودين مؤقتههًا علههى الههوّراث الموجههودين إلههى أن يتأّسهه

إلهى وّراثههم، ههذا مهن فضهل اهلل  لكن يرجع ميراث المهاجرين الّهذين ههاجروا فهي سهنة هجهرة جمهال الِقهَدم
 .عليهم

 (119-111/الكتاب االقدس ص   100السؤال   -)من رسالة سؤال و جواب                      
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 خالصة أحكام المواريث في الكتاب األقدس::رابع الفصل ال
 المواريث
 تقّسم المواريث على سبع طبقات كاآلتي:  . أ

 همًا.س 3532 سهمًا من 7232  الّذّرّية

 سهمًا. 3532 سهمًا من 862 األزواج 

 سهمًا. 3532 سهمًا من 882  اآلباء 

 سهمًا. 3532 سهمًا من 312 هاتاألمّ 

 سهمًا. 3532 سهمًا من 372          األخوة

 سهمًا. 3532 سهمًا من 752 األخوات

 سهمًا. 3532 سهمًا من  62 المعّلمون

ف الحّصهههة اّلتهههي عّينهههها لههههم حضهههرة البهههاب، وأنقهههص مقهههدارًا ب.    قهههّرر حضهههرة بههههاء اهلل للّذّرّيهههة ِضهههع
 مساويًا من حصص باقي الورثة.

عند عدم وجود ذّرّية تؤول حّصتهم إلى بيت العدل لُينفقهها علهى األيتهام واألرامهل وكهّل مها ينفهع  -ج.  
 العباد.

ت له بنت ماتت ولها إذا كان للمتوّفى ابن مات وله ذّرّية، ورثت ذّرّيته حّصة أبيهم، أّما إن كان -
 ذّرّية تُقّسم حّصتها على الّطبقات الّسبع المذكورة في الكتاب.

حصهص  إذا كان للمتوّفى ذّرّية، وانعدمت كّل طبقات الوّراث األخرى أو بعضها تأخذ الّذّرّيهة ثلثهيّ  د. 
 الورثة المنعدمين، ويؤول الّثلث اآلخر إلى بيت العدل.

ت الوّراث المذكورين، يهؤول ثلثها الّتركهة إلهى ذّرّيهة أخ وأخهت المتهوّفى، عند عدم وجود أّي من طبقا ه. 
ن لم يوجدوا تؤول حّصتهم إلى األعمام والعّمات واألخوال والخاالت، فّن لم يوجدوا فّلى أبنائهم  وا 

 وبناتهم.  وفي كّل األحوال يرجع الّثلث اآلخر إلى بيت العدل.
 ورين ترجع الّتركة كّلها لبيت العدل.إذا لم يوجد أّي من الوّراث المذك و. 

ن كهان للمتهوّفى أكثهر  ز.  دار ُسكنى المتوّفى وألبسته الخاّصة ترثهها ذّرّيتهه مهن الهذكور دون اإلنهاث.  وا 
مههن دار لُسههكناه، اختّصههت ذّرّيتههه الههذكور بأعالههها قههدرًا وأكثرههها أهّمّيههة، وُقّسههمت الههّدور األخههرى بههين 

ن ل  الورثة كباقي أمواله. م يكن للمتوّفى ذّرّية من الذكور، ورثت اإلناث ثلثي دار سكناه، وألبسهته وا 
الخاّصهة، ويرجهع الّثلههث اآلخهر إلهى بيههت العهدل.  أّمها عنههد وفهاة األّم، فتُقّسهم ألبسههتها المسهتعملة بههين 

 بناتها بالّتساوي، وتُقّسم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، 
                                                           

  من هذا الفصل. سال ُتطّبق أحكام المواريث إاّل إذا لم يترك المتَوف ى وصية.  راجع البند 
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 كذلك مالبسها المستعملة إن لم يكن لها بنات.و 

ح. إن كههان أوالد المتهههوّفى قّصهههرًا ُتسهههّلم حّصههتهم إلهههى شهههخص أمهههين أو شههركة السهههتثمارها حتّهههى يبلغهههوا 
 رشدهم.  وُيجعل لألمين سهم في األرباح الُمتحّصلة.

وفات تجهيهزه ودفنهه علهى ط. ال تُقّسم الّتركة إاّل بعد دفع حقوق اهلل، وسداد ديون المتوّفى، ودفع مصر 
 نحو الئق.

يحصهل أخ المتهوّفى ألبيههه علهى حّصهته الكاملههة فهي الميههراث.  أّمها األخ ألّم فيحصهل علههى ثلثيهها فقههط،  .ي
 ويرجع ثلثها اآلخر إلى بيت العدل.  ويسري نفس الُحكم على أخت المتوّفى.

 ك. وجود إخوة أو أخوات أشّقاء يمنع ميراث اإلخوة واألخوات ألّم.

 مين تقّسم حّصتهم بينهم بالّتساوي.ل. ال يرث المعّلم إذا لم يكن من أهل البهاء.  وعند تعّدد المعلّ 

 م. ال ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.

ن كهّل  ن. باستثناء المالبس المستعملة للّزوجة، والمجوهرات الُمهداة لها، ومها يثبهت أن الهّزوج وهبهها إّيهاه، فّه
 ه الّزوج لزوجته يعّد من ماله وُيقّسم على ورثته.ما اشترا

س. لكّل فرد مطلق الحّرّية ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينّص على سهداد ديونهه ودفهع حقهوق 
 اهلل.

 
 (192-190الكتاب األقدس ص  من )خالصة األحكام و األوامر و ترتيبها في  باب المواريث
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 جداول أسهم المواريثملحق 
 جدول حساب الُجمل  (1

 اآلتى عددًا خاصًا: المشرقي حساب الُجّمل هو عبارة عن : أن لكل حرف من الحروف األبجدية على الترتيب
 أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ.

 
 أبجد 1أ =  2ب =  3ج =  4د = 

 هو  5هـ =  6و =  7ز =  

 حطي 8ح =  9ط =  11ي = 

 كلمن 21ك = 31ل = 41م =  51= ن

 سع ص 61س = 71ع = 81ف = 91ص =

 قرشت 111ق = 211ر = 311ش =  411ت =

 ثخذ 511ث = 611خ = 711ذ = 

 ضظغ 811ض = 911ظ = 1111= غ 

 
 نزل من مساء املشيئة يف الكتاب األقدس قوله األحلى:

 «قد قسمنا المواريث على عدد )الّزاء( منها قدر»

 المقتعلى عدد  –  الطا –لذرياتكم من كتاب  .1
 التا  والفا على عدد  –الحا   –ولألزواج من كتاب  .2
 التا  والكاف على عدد – الزا  –ولآلباء من كتاب  .3
 الرفيععلى عدد  – الواو –ولألمهات من كتاب  .1
 الشينعلى عدد  – الها  –ولالخوان من كتاب  .5
 يمالرا  والم على عدد – الدال –ولالخوات من كتاب  .9
 القاف والفا على عدد  – الجيم –.وللمعلمين من كتاب 1
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 «.قد قسمنا المواريث على عدد الّزاء»
 1تقّسم المواريث على سبع طبقات كاآلتي: )ز( =

 سهماً. 2521 سهماً من  1181الّذرّيّة  .1
 سهماً. 2521 سهماً من  391األزواج  .2
 سهماً. 2521 سهماً من  331اآلباء  .3
 سهماً. 2521 سهماً من            271ات األمه .4
 سهماً. 2521 سهماً من  211األخوة  .5
 سهماً. 2521 سهماً من            151األخوات  .6
 سهماً. 2521 سهماً من  91املعّلمون  .7

 طبقات( 7) «قسمنا المواريث على عدد الّزاء»

 90=  9÷ سهم  510=  100+ ت  100+ ق 10م ( عدد )المقت( =9للذرية كتاب الطاء )
 90=  1÷ سهم  110=  10+ ف  100ت ( عدد )تاء وفاء( =1الزوج كتاب الحاء )
 90=  1÷ سهم  120=  20+ ك 100ت ( عدد )التاء والكاف( =1اآلباء كتاب الزاء )

 90=  9÷ سهم  390=  10+ ع 10+ ي 10+ ف 200ر ( عدد )رفيع( =9األمهات كتاب الواو )
 90=  5÷ سهم  300=  300ش ( عدد )الشين( =5اء )األخوان كتاب اله

 90=  1÷ سهم  210=  10+ م 200ر  ( عدد )الراء والميم( =1األخوات كتاب الدال )
 90=  3÷ سهم  110=  10+ ف 100ق  ( عدد )القاف والفاء( =3المعلمين كتاب الجيم )

 
 :ان لصالح الذريةحو لتعديل تقسيم المواريث في شريعة البي في الكتاب األقدس جاء
إّنا لما سمعنا ضجيج الذريات في األصالب زدنا ضعف ما لهم وَنَقَصنا عن األخرى إنه لهو المقتدر على ما يشا  يفعل »

 «بسلطانه كيف أراد
سهمًا. ويقّل  510سبق أن َحّددت أحكام المواريث في شريعة حضرة الباب نصيب ذّرّية المتوّفى بتسع حصص مقدارها  »

سهمًا، وأنقص مقدار الّزيادة  1010مقدار قلياًل عن ربع الّتركة، فضاعف حضرة بهاءاهلل حّصة ذّرّية المتوّفى وجعلها هذا ال
 «.من حصص طبقات الوّراث األخرى. وأوجز حضرته مقصد هذه اآلية المباركة وأثرها على توزيع اإلرث.

 حصة )ضعف مالهم( 11=  9+  9الذرية  نصيب أصبح
 )ونقصنا عن األخرى( 1.5طبقات =  9 لىمقسومة ع 9 

 حصة 9.5=  1.5ناقص  1ليصبح الزوج أو الزوجه: 
 حصة 5.5=  1.5ناقص  1ليصبح األب: 
 حصة 1.5= 1.5ناقص  9ليصبح األم: 
 حصة 3.5= 1.5ناقص  5ليصبح األخ: 
 حصة 2.5= 1.5ناقص   1ليصبح األخت:
 حصة 1.5= 1.5ناقص  3ليصبح المعلم: 
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 حصة 12=  الحصص: مجموع
 سهم المضاعف المشترك األصغر لألعداد التسعة  2520وعدد األسهم 

 5×1×1×9  =2520 
 سهم. 90=  12 مقسومة على  2520 :تساويالواحدة الحصة 

 
 90–1484 ب ص بيروتوالنشر  للطباعة البديع دار منشورات منراندا شوقي الحمامصي كتاب نغمات الروح تهيئة وتجميع )

 (95-92ص  م2007 بديع نيسان 164 البهاء لبنان شهر – بيروت
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 الكتيب:هذا مراجع 
 .م 1995كانون–بديع151–شهر الشرف–طبعة جديدة منقحة–منتخبات من كتاب بهاء اهلل والعصر الجديد–كتاب (1
إصدار الجامعة  و خالصة األحكام و األوامر  و رسالة سؤال و جواب قدسبملحقاته شرح األ  األقدس الكتاب (2

 البهائية العالمية.
–1484 ب ص بيروتوالنشر  للطباعة البديع دار منشورات منراندا شوقي الحمامصي كتاب نغمات الروح تهيئة وتجميع  (3

 م2007 بديع نيسان 164 البهاء لبنان شهر – بيروت 90
 .م1910النشر البهائية في بلجيكا طبعة دار –مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل المنزلة بعد الكتاب األقدس كتاب  (1
 مائدة أسماني مجلدات  (5
 كتاب أمر و خلقجلدات م (9
 حضرة عبد البهاء مكاتيب  (1
 رسائل بيت العدل األعظم (1
   بالفارسيةكنجينه أحكام  كتاب  (9


