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 هبائی امر در صوم عظيم مقام
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
  سؤال : از صوم و صالت مريض."  – 1

تکّسر  مقامی است عظيم ولکن در حني صّحت فضلش موجود و عند جواب : به راستی می گومي از برای صوم و صالت عند اللّ 
احلمد لّل  العامالتو  العاملنيوالّسامعات و  امعنيقبل و بعد.  طوبی للسّ  عمل به آن جايز نه.  اين است حکم حّق جّل جالله از

 ( 93)رساله سؤال و جواب، "   اتمظهر البّينت و ايمنزل اآل
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 (احکام و حدود گنجينه 13 ص) "  فرمائيد داللت قوی ابتّ  صوم و صلوة قبيل از اهلّيه عبادتّيه احکام اجراء امور اعظم"  - 1
 
 "  الزم احرتاز نفوس چنني از البّته کند هتاون و منايد أتويل نفسی اگر است مقّدس دور اين فرائض اعظم از صيام و صلوة"  - 2
 (خلق و امر ٤ ج 93 ص)
 

 
 

  بيت العدل: 
ر مستطاب اقدس منصوص و اجنامش ب در لسان عربی کلمات خمتلف برای دعا وجود دارد . اما صالت )مناز( که در کتاب"  – 1

معنّي شبانه روز تالوت شود. مجال اقدس اهبی می فرمايند: برای صوم و  مؤمنني فرض گرديده منازی است که ابيد در اوقات
مناز سبب خضوع و خشوع و  (. حضرت مولی الوری می فرمايند :93عندالّل مقامی است عظيم ) سؤال و جواب، فقره  صالت

مناجات کند و تقّرب جويد و اب معشوق حقيقی خويش گفتگو منايد . به  توّجه و تبّتل الی الّل است . انسان در صالت اب خدا
صالتی که مجال قدم بعداً  ( اب نزول سه9مقامات روحانی حاصل گردد . مناز مذکور در آيه فوق ) ايدداشت مشاره  واسطه صالت

سه مناز مذکور که در بني ايران معمول است اب دستور العمل  (. صورت٦3رمودند منسوخ گرديد ) سؤال و جواب فقره انزل ف
سه مناز در  در اين جمّلد حتت عنوان *) ملحقات کتاب اقدس (* درج گرديده . توضيحات مربوط به اين مربوط به روش اداء آهنا ،

اند ) سؤال را در اداء هر يک از اين سه مناز خمتار فرمو ده ن گرديده . مجال مبارک افرادچند فقره از رساله *)سؤال و جواب(* بيا
خصوصيات حکم  مندرج است . ٨2، ٨1، ٦٧، ٦٦توضيحات ديگر مربوط به فريضه صالت در فقرات  ( .٦٥و جواب فقره 
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خالصه  1-1٧ات  1-1، در قسمت د ، گرديده   صالت در جزوه *) تلخيص و تدوين حدود و احکام(* که در اين جمّلد درج
 ( 3شرح  –)كتاب اقدس "  شده است 

 

 


