اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد
از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ،
ٔ

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎﺋﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﻌﺪ ﻣﮑ ّﻤﻞ هﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑُﻌﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در

ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮک هﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﮑﺎری .ﺑُﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺪف ﻧﻈﻢﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ و ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج [٢][١].ﺑﺴﯿﺎری

آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ

از اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در »ﮐﺘﺎب اﻗﺪس« از آﺛﺎر ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب اﻗﺪس در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﻓﺮاهﻢ آوردﻩ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺪک اﻧﺪک دراﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [٣] .رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
روزﻩ و ﻧﻤﺎز در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای هﻤﮕﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ [٥][٤] .ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ هﺪف اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﮑﺎم را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻗّﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ

ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[٦][٧].
ﻣﯽداﻧﺪ[٦][٣].ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب اﻗﺪس از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯽ

ﺟﻨﺒﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
راﺑﻄﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازد،
در اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد :ﯾﮏ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﻪ اﻣﻮر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽرﺳﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﺳ ّﻮم اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ٔ

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺣﮑﺎم ﮐﺘﺎب اﻗﺪس را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠّﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد :اﺣﮑﺎم

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎب · ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزﻩ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ،ﻃﻼق ،ارث ،دﺳﺘﻪای از اﺣﮑﺎم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اواﻣﺮ ،ﻧﻮاهﯽ و

ﻧﺼﺎﯾﺢ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻊ ادﯾﺎن ﻗﺒﻞ را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ[٣].

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ
ﮐﺘﺎب اﻗﺪس · ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ
رﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮال و ﺟﻮاب

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
۱
۲

ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن · ﻫﻔﺖ وادی
ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪی · اﻟﻮاح وﺻﺎﯾﺎ

ﻣﻔﻬﻮم اﺣﮑﺎم در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم
ﻧﻤﺎز
۲.۱
ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر اﻟﻬﯽ و دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ
۲.۲
روزه
۲.۳
ازدواج
۲.۴
ﻃﻼق
۲.۵
ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎر
۲.۶
ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
۲.۷
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ
۲.۸
ﺗﺪﻓﯿﻦ
۲.۹
ﺑﻬﺮه ﭘﻮل
۲.۱۰
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ
۲.۱۱
اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﯽ
۲.۱۲

۳

ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم

۴

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

۵

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻧﻈﻢ اداری
وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠﻪ
ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ
ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺑﯿﺎن · ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎرز
ﻣﺎرﺛﺎروت · اﯾﺎدﯾﺎن اﻣﺮاﻟﻠﻪ
ﺑﺪﯾﻊ · ﺣﺮوف ﺣﯽ

ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ · اﺣﮑﺎم
آﻣﻮزهﻫﺎ · ادﺑﯿﺎت

ﻣﻔﻬﻮم اﺣﮑﺎم در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ
در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد [٨].ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ

ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری
· ﻧﻘﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ· ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺑﯿﻪ·ﺑﻬﺎﺋﯽﺳﺘﯿﺰی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻬﺎﺋﯽ

اﺣﮑﺎم را ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﻗّﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﻣﯽداﻧﺪ [٨].ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﭙﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﻢ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻟﻄﻤﻪ وارد

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ وﻓﻖ دهﻨﺪ[٨].
ﻣﯽﺳﺎزد[٨].در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ ،اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ

در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺣﮑﺎم ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞهﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد هﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ

ﺧﻮد و در هﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد [٩].ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ درﺑﺎر ٔﻩ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪهﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ[٩].در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻠّﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص
ٔ

ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ آﮔﺎهﯽ ،درک و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ [٩].ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮور و از روی ﻋﺸﻖ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ [٨].در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ هﯿﭻ ﻓﺮدی ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺣﮑﺎم را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ [٩].در ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺪاﺳﺖ و هﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط درآوردن رﻓﺘﺎر و
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪﮐﺎرﺑﻨﺪی
ﻃﺒﻘﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ را وﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد [١٠].ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠّﯽ و ﻣﻠّﯽ
ٔ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را دارد [٩].در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ٔ

اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ[١٠].

ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب و رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﻗﺪس و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺒﯿﯿﻨﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء و ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ

هﺎی ﺷﻔﺎهﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ[٩].
اﺳﺖ [٩].ﺣﮑﺎﯾﺖهﺎی ﺷﺨﺼﯽ و رواﯾﺖ

ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و روزﻩ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد [١١].اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺪادی ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و
ٔ

ای ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﺮورش ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻨﻮی در او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد[١١].
وﺳﯿﻠﻪ

ﻧﻤﺎز
دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ اﺳﺎﺳﯽ در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ دارد [١١].ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻧﻤﺎز روزاﻧﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﻩ ﺷﻮد .ﺳﻪ ﻧﻤﺎز روزاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد

ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را دارد .ﻧﻤﺎز ﺻﻐﯿﺮ )ﮐﻮﭼﮏ( و ﻧﻤﺎز ﮐﺒﯿﺮ )ﺑﺰرگ( ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز و ﻧﻤﺎز وﺳﻄﯽ )ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز ﺑﺎﯾﺪ ادا ﺷﻮﻧﺪ[١١].

ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر اﻟﻬﯽ و دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز روزاﻧﻪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﭼﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭘﺮدازﻧﺪ [١٢].ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﺟﺎت و

دﻋﺎ از ﺑﻬﺎءااﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنهﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد [١٢].ﺑﺴﯿﺎری از دﻋﺎهﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻃﻠﺐ ﯾﺎری از
ﺧﺪا ﺑﺮای رﺷﺪ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻔﻆ ،ﺑﺨﺸﺶ ،ﯾﺎری ،هﺪاﯾﺖ ،ﮐﻤﮏ در اﻧﺘﺸﺎر آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری اﺗّﺤﺎد و وﺣﺪت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دارد [١٢].هﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎهﺎﯾﯽ

دﻋﺎهﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ،ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ،ﻣﺎﻩ روزﻩ و  ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد[١٢].
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ و هﻤﺴﺮان وﺟﻮد دارد[١٢].

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﮑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩای ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎهﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ا ّﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮدازﻧﺪ [١٣].ﺣﺎﻟﺖ و روﺣ ّﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد :هﺮ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺗﺮ ﺷﻮد ،دﻋﺎهﺎی او ﺧﻠﻮص و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ [١٣].ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮس از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻬﺸﺖ .ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا را ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﺘﻮن ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺷﻮد و هﯿﭻﮔﺎﻩ از ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ذﮐﺮ او دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد .ﻓﺮد روﺣﺎﻧﯽ در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺮت ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ذﮐﺮاﻟﻬﯽ[١٤].

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮور ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻧﺴﺎن ﺷﻮد .آﯾﺎت اﻟﻬﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ هﻢ ﭼﻮن
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼوت و ﺗﻌﻤﻖ در آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖهﺎﯾﯽ از
ﻣﻮﺳﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ،ﺑﻮدا ،اﺑﺮاهﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺎب و ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت وﺣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮدﻩاﻧﺪ آوردﻩاﻧﺪ [١٥].از دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن،
ٔ

آﺛﺎر ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ در هﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ و ﺗﻔ ّﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮار ذﮐﺮاﻟﻠﻪاﺑﻬﯽ  ٩٥ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ[١٢].

روزه
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن  ١٥ﺗﺎ ٧٠ﺳﺎﻟﻪ ،هﺮ ﺳﺎل در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٢١–٢ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس( ،روزﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ[١٣].در زﻣﺎن روزﻩ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
از ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﭘﺮهﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [١٣].ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ،زﻧﺎن در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدهﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ دﺷﻮار ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻌﺎﻗﯿﺖهﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد[١٣].

دوران روزﻩ ،دوراﻧﯽ ﺑﺮای دﻋﺎ ،ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻔﮑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد از اﻣﯿﺎل ﺧﻮدﻣﺤﻮراﻧﻪ ﭘﺮهﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق دهﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻌﻨﻮی دروﻧﯽ روﺣﺶ ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎرﻩ ﯾﺎﺑﻨﺪ [١٣].روزﻩ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای آن ﻧﻈﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ[١٣].

ازدواج
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ اه ّﻤ ّﯿﺖ ازدواج و زﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را هﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد و هﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ [١٦].ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ا ّﻣﺎ ازدواج ﺣﮑﻤﯽ اﺟﺒﺎری

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ اه ّﻤ ّﯿﺖ ازدواج و زﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را هﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد و هﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ [١٦].ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ا ّﻣﺎ ازدواج ﺣﮑﻤﯽ اﺟﺒﺎری
ﻧﯿﺴﺖ [١٦].اﯾﻦ ازدواج ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ازدواج در آﺋﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎد زن و ﻣﺮد اﺳﺖ هﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﺮورش روح و اﯾﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﯽ و وﺣﺪت ﺑﯿﻦ دو ﺷﺮﯾﮏ

ای ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻬﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ[١٦].
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ [١٧].ازدواج ﺣﻘﯿﻘﯽ راﺑﻄﻪ

از ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ) ١٥ﺳﺎل( رﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﻦ ،ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد[١٦].ازدواج ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ دو ﻓﺮدی

ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ [١٦].رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ [١٦].اﺣﮑﺎم
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ هﻤﺴﺮ را در آن واﺣﺪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﺪ [١٨].ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب اﻗﺪس ﺗﻌﺪاد هﻤﺴﺮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺑﻪ دو زن ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺗﮏ هﻤﺴﺮی

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺮای هﺮ دو ﻃﺮف اﺳﺖ[١٨].
ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﺑﻌﺪهﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ داﺷﺘﻦ دو هﻤﺴﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ هﺮ دو اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ هﻤﺴﺮی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ازدواج ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﮏ هﻤﺴﺮی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ[١٨].اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ )ﺻﯿﻐﻪ( را

ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﺪ[١٨].

ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ هﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮای آن وﻗﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و اﮔﺮ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ هﻤﺴﺮ او ﯾﮑﺴﺎل ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز هﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ازدواج دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ[١٩].

ﻃﻼق
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎر ٔﻩ
ﻃﻼق ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮑﻮهﺶ ﺷﺪﻩ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد [١٨].ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ازدواج را ﭘﯿﻮﻧﺪ ّ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن داد[١٨].
ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻼق ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دورﻩ در اﺻﻄﻼح ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺳﺎل ﺗﺮﺑﺺ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻃﻮل دور ٔﻩ ﺗﺮﺑﺺ زن و ﺷﻮهﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ،زن و ﺷﻮهﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ّ
ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در هﺮ زﻣﺎن در ﻃﻮل اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮهﺮ ﻣﺤ ّﺒﺖ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻃﻼق ﻣﻨﺘﻘﯽ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ هﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻃﻼق ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن هﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی

ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠّﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮهﺮ ﺗﻮاﻓﻘﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ در زﻣﯿﻨﻪﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در دوران ﺗﺮﺑﺺ و ﻃﻼق ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد[٢٠].

ٔ

ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎر
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در هﺮ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در آن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎهﺎ ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎر ﻧﻬﯽ ﮐﺮدﻩاﺳﺖ .ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎرهﺎ در دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و هﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ هﺮ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻘﺎد

دارد ،ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد[٢١].

ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ،در ﻣﻮرد ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اﺷﯿﺎء و اﺟﺴﺎم اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
هﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺜﯿﻔﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺪهﯿﺪ و ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﺛﻼﺛﻪ

آن ﯾﻌﻨﯽ رﻧﮓ و ﺑﻮ و ﻣﺰﻩاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ][٢٢

ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎر ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ،دﻫﻠﯽ  -ﻫﻨﺪ .ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ
ﻣﺸﺮقاﻻذﮐﺎری ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﺟﻤﯿﻊ اﺷﯿﺎء ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩاﺳﺖ[٢٤][٢٣].
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ﻣﺒﺎرک ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺎﺳﺖ را از ﺟﻤﯿﻊ اﺷﯿﺎء و از ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ[٢٥].
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ

در ﺷﺮﯾﻌﺖهﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﮐﺘﺐ ﻗﺮآن و اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﻮرات ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰهﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﻃﻮاﺋﻒ در ﻧﺰد ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻧﺠﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان آن دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺷﯿﺎء ﯾﺎ از

آن اﺷﺨﺎص دوری ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮدی و ﻧﺼﺎری ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺠﺴﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺠﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ[٢٦].

ﺑﺮ هﺮ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﺮح دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ١٥٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و در ان زﻣﺎن ﻣﺮدم
اﯾﺮان هﻤﮕﯽ در ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن اب آﻧﻬﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل رﻧﮓ ان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﺒﺐ اﺷﻤﺌﺰاز

ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد[٢٧].

 .۱ﻻاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮود و ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ
 .۲ورود ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﺳﺘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از آب ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 .۳در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺮ روز و در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ

 .۴ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮑﺒﺎر ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد
 .۵ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻼب و ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﺪﻫﺪ.
… .۶
اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﻃﻼق ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺎء ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮد و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎهﻨﺠﺎر ﻧﯿﺎزارﻧﺪ][٢٨][٢٢
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻃﻬﺎرت ،ﻃﻬﺎرت ﻣﺎء ﻧﻄﻔﻪ

ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ
در اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ و هﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺪق و ﺻﻔﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩاﺳﺖ .در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ،ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ادﯾﺎن ﺑﻪ روح و

رﯾﺤﺎن اﻣﺮ ﺷﺪﻩاﺳﺖ [٢٩]،ﺑﺮ ﻟﺰوم هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺑﺮدﺑﺎری دﯾﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻔﺮت و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮهﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ[٣٠].

ﺗﺪﻓﯿﻦ
در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد [٣١].ﻧﻤﺎز ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای هﻨﮕﺎم ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ آن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ هﺮ دﻋﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻣﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺤﻞ ﻓﻮت او ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[٣١].از ﺳﺎﯾﺮ آداب دﻓﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ [٣١].اﺣﮑﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺖ را ﺷﺴﺖ و در ﮐﻔﻨﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺘﺎن ﯾﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،در اﻧﮕﺸﺖ او اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻗﺮار داد ﮐﻪ روی آن آﯾﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺳﻮی

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ،از ﻏﯿﺮ او ﺑﺮﯾﺪﻩ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﻣﻬﺮﺑﺎن او ﻣﺘﻤﺴﮑﻢ [٣٢].ﺑﺮای ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﺒﻠﯽ روح ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺖ را در ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ،ﺑﻠﻮر ﯾﺎ

ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ[٣١].ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺧﺎک ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ )آراﻣﮕﺎﻩ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ( ﺑﺎﺷﺪ[٣١].

ﺑﻬﺮه ﭘﻮل
رﺑﺎ ﯾﺎ رﺑﺢ ﻧﻘﻮد ﯾﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﻮل در دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽاﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺼﺎف و اﻋﺘﺪال ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ[٣٣].

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ان زﻣﺎن ،ﺑﺎ اﺳﻢهﺎ و روشهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﺎهﺮ ﺣﻼل ﺑﺮای آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﻮل ﺣﻼل اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ

ﺷﺮوط ﺧﺎص[٣٤].

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ داروهﺎی رواﻧﮕﺮدان ﻧﻬﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ )ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ دﮐﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ(] [٣٧][٣٦][٣٥][٣ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﻤﻠﮑﺮد ذهﻦ را
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺑﺪن آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽآورد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﻗﻮ ٔﻩ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود [٣٧].هﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻬﯽ

ﺷﺪﻩ و ﺣﺮام اﺳﺖ [٤٠][٣٩][٣٨][٣].زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذهﻦ و ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻓﺮد هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺧﻼﻗﯽ و ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[٣٧].
اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ[٣٧].

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻏﺮﯾﺰﻩ و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ راﻩ ﻣﺸﺮوع و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺮاز آن را ﻓﻘﻂ در ازدواج
دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ٔ

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ [٣٧].ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ هﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﻬﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ <[٣٧].هﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻬﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ[٤٢][٤١][٣].

ٔ

در ﻣﺘﻮن ﺑﻬﺎﺋﯽ ،داﺷﺘﻦ ﻋﻔﺖ و ﻋﺼﻤﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﺪهﺎ هﺰار ﺳﺎل ﻋﺒﺎدت ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ [٤٣].ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻋﻔﺖ و ﻋﺼﻤﺖ را ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و
دوران اﻧﺤﻄﺎط و ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎری ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﺟﻬﺪ ﺧﻮد را،
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎهﯿﻤﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ِ

در ﺟﻬﺖ ارﺗﻔﺎع و ارﺗﻘﺎء ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻌﯿﺎرهﺎی دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﺒﺬول ﮐﻨﻨﺪ[٤٤].

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮ ٔﻩ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﺒﺎس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺎﺋﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻋﺘﺪال ،ﻣﯿﺎﻧﻪ روی و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ را

هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ زﻧﺎن ﭼﺎدر ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان رﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ[٤٥].
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[٤٥].

اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﯽ
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺎزاتهﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﯾﺎ اﻋﺪام ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻖ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﺣﺒﺲ و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای دزدی .اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻈﺮی و ﺗﺌﻮری دارﻧﺪ و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آﯾﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ در آﯾﻨﺪﻩ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ[٤٦].

ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم
 .۱ﻧﻬﯽ از ﺳﺮﻗﺖ

. در دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ دروغ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دروغ در ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺬﻣﻮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﺳﺖ- ﻧﻬﯽ از دروغ.۲
 ﻧﻬﯽ از ﻏﯿﺒﺖ و اﻓﺘﺮاء.۳
 ﻧﻬﯽ از ﺗﮑﺪیﮔﺮی.۴
 ﻧﻬﯽ از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ.۵
« »ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﻣﻤﻨﻮع و ﻫﺮ ﻣﺘﻌﺪی ﻣﺤﺮوم: ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ- ﻧﻬﯽ از ﻧﺰاع و ﺟﺪال.۶
 ﻧﻬﯽ از ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﻣﻨﺒﺮ.۷
[۴۷]  ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان.۸

 ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر.۹
 ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ.۱۰
 ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ.۱۱
[۱۳]  ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ.۱۲
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