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 یکیالکترون قیارسال از طر

 … سرکارخانم

 سوئد

 عزیز روحانی، دوست

 ابالغ فرمایید. …لطفًا مطالب ذیل را به 

در تاریخ  های بهائی  در بارۀ ترجمۀ فارسی کتاب مستطاب اقدس و نمازگرامی  خواهر  مکتوب آن 

 گشت.به بیت العدل اعظم واصل    ۲۰۱۳مه   ۲۰

و  نداشته زبان عربی آشنایی زیادی   با که مقبلین امر مبارک در ایران  که    ایدسؤال نموده 

آیا ترجمۀ    بخوانند ونماز را به زبان فارسی   مجازندآیا   ،برای یادگیری آن ندارندنیز  ای  عالقه 

استبه زبان فارسی گانه و کتاب اقدس  سه نمازهای مصوّب   این  شما به   عالقۀ    ؟موجود 

توّجه  مورد   بررسیمستلزم  العدل اعظم  توّسط بیت مطالعۀ سؤاالت شما   .قرار گرفتموضوع 

تأخیر در   موجبکه  بود   مربوطه مسائل  دیگر و  قبلیو هدایات   بهائیدر آثار  ای  گسترده  وسیع و

زیر مرقوم گردد.  جواب شد. به شرح  اعلی مقرّر فرمودند   حال معهد 

 عزیز امر
ّ
به احبّای ایران  توقیعات  اهلل در  حضرت ولی را به   صالتکه   فرمایندتوصیه میخود 

به   . نمایندالوت زبان عربی ت به  مبارکو یا الواح   هر یک از نمازها  شخصی ترجمۀ مراجعه 

به  نباید در جلسات بهائی   ییهاچنین ترجمه چند  هرز است البتّه مجابهتر  فهم  منظور کمک 

رد بحث نباید مو  کنندمیخود استفاده    انفرادیدعای تالوت  آنچه افراد در   شود. قرائت

 دیگران قرار گیرد.

 عزیز امر هدایاتبر مبنای عربی  امری آثار  
ّ
ترجمه اهلل   حضرت ولی   .شودنمی به زبان فارسی 

وجود    به زبان فارسی  گانه نمازهای سه و   ز آثار عربی از جمله کتاب اقدسی امصوّبترجمۀ  



۲۰۱۸مارس     ۱۵ … خانم    ۲ صفحه  

 

 

نیست.  هیچ یک ازکامل  متن فارسی ترجمۀ    چاپو  ندارد    آزادی عملولی   آثار عربی مجاز 

آن درک بهتر   منظوربه فارسی یک بیان عربی مضمون  ترجمۀ شخصی و یا    است که   موجود

مطالعه قرار گیرد یک شرکت  بابه عنوان مثال   را توان آنمیو  مورد  نیز  گروه کنندگان  مطالعه 

اظهاربیت العدل اعظم  عالوه به   .در میان گذاشت برای مساعدتنموده   در گذشته    اند که 

لغاتاعراب عربی  آثار مبارکۀ بیشتر  درک   دراحبّا   قابل قبول مشکل    گذاری و توضیح معانی 

 است.

اعلی   امید چنان است که توضیحات فوق مفید واقع گردد. در اعتاب مقّدسۀ علیا برای معهد 

به آستان مقّدسش  ارجمند موفّقیّت آن خواهر   نمایند.میدعا  تأییدات الهیّه  نزول و در خدمت 

 اتیّ تح ـمیبا تقد

 العدل اعظم تیداراالنشاء ب

 


