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 غروب ات طلوع از شرب و اکل از امساک
 است واجب آفتاب

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ما معدودات ... كف وا أنفسكم عن األكل والش  ء قد كتبنا عليكم الص  آاي قلم األعلى قل اي مأل اإلنش"  – 1 رب من الط لوع إىل يام أاي 

كم أن مينعكم اهلوى عن هذا الفضل ال ذي قد ر يف الكتاب  ( 17-16بند  –)كتاب اقدس "   األفول إاي 
 

 
 

  بیت العدل: 
 صالت احکام که فرمايند می مبارکه آاثر از يکی در اهبی اقدس مجال.  است الل   شريعت ارکان از رکن دو صالت و صوم"  – 1
 غروب ات طلوع از آن در که صيام ماه مورد در امرالل   ول   حضرت . اندفرموده انزل اهلی ابرگاه به مؤمنني تقر ب جهت را صوم و

م : فرمايند می چنني منود امساک شرب و اکل از ابيد آفتاب  قوای جتديد و دعا و تفک ر برای است ایدوره اساسا  ... صيام ااي 
 نريوهای و شود حاصل او در است معنوی حيات الزمه که ابطن صفای ات بکوشد ابيد مؤمن شخص که ایدوره ، روحانی
 صوم.  روحانی است امری اصوال   صيام مقصد و حقيقت اين بر بنا.  خبشد طراوت و قو ت است هنفته ذاتش در که را روحانی

 از هباء اهل افراد مهه بر صوم (ترمجه. ) شهوانی و نفسانی هواهای از اجتناب برای است تذکاری و نفس کف   از است رمزی
 تدوين و تلخيص*) جزوه در افراد معافيت و صوم حکم به مربوط جزئي ات از ایخالصه.  است فرض سالگی هفتاد ات اپنزده
 ،1٤ مشاره  هایايدداشت به صوم از معافيت ابره در مطالعه برای.  است مندرج ٢-6 ات ٢-1 ، د قسمت ،(* احکام و حدود

م . شود مراجعه ٣1 و ٣٠ ،٢٠  الی دوم اب است مصادف معموال   که بديع تقومي از شهرالعالء اب است مقارن صيام روزه نوزده ااي 
م از بعد فاصله بال شهرالعالء.  مارس ماه بيستم  عيد آغاز اشخامته و( 1٤7 و ٢7 مشاره هایايدداشت)  ميشود شروع هاء ااي 
 ( ٢5شرح  –)كتاب اقدس "  ( ٢6 مشاره ايدداشت)  است نوروز

 
از بيان اينکه صوم عبارت از کف   لی الوری در يکی از الواح ، بعداين آيه طول مد ت صوم را معني  می کند . حضرت مو "  – ٢

دخان از مجله مشروابت است . در لسان عربی کلمه شرب به استعمال  نفس است از مجيع مأکوالت و مشروابت می فرمايند
  (٣٢شرح  –)كتاب اقدس "  می شود  دخان نيز اطالق

 

 


