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  بلوغ سن   به رسيدن از بعد نساء و رجال بر صوم
 است واجب سالگی اپنزده يعنی

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 ( 10بند  –)كتاب اقدس ئكم األو لني "  آآب وم من أو ل البلوغ أمرا من لدى هللا رب كم ورب  لو'ة والص  " قد فرض عليكم الص   – 1
 
ما معدودات وجعلنا الن ريوز عيدا لكم بعد إكماهلا كذلك أضا عليكم الص  ء قد كتبنآ" اي قلم األعلى قل اي مأل اإلنش – 2 ئت آيام أاي 

م الز آئدة عن الش هور قبل شهر الص   واجعلوا واملئاب دء مشس البيان من أفق الكتاب من لدن مالك املب يام إّن  جعلناها مظاهر األاي 
م آاهل ء آالفقر  نة والش هور ينبغي ألهل البهاء أن يطعموا فيها أنفسهم وذوي القرىب ث  س  لذا ما حتد دت حبدود ال ء بني الل يايل واألاي 

م ابلفرح واالنبساط  ن  ويسب حن  وميج دن  رّب  م اإلعطوإذا ت   واملساكني ويهل لن  ويكّب  يام  ء قبل اإلمساك فليدخلن  يف الص  آت أاي 
 ( 16بند  –)كتاب اقدس كذلك حكم موىل األّنم " 

 
  سؤال : از بلوغ در تکاليف شرعي ه. " – 3

  (20)رساله سؤال و جواب، "   يکسان است جواب : بلوغ در سال اپنزده است نساء و رجال در اين مقام
 

 
 

  بيت العدل: 
 يکسان مقام اين در رجال و نساء است اپنزده سال در بلوغ:  فرمايند می شرعی بلوغ سن   تعيني در اّبی اقدس مجال"  – 1

م مد ت به مربوط جزئي ات از اط الع برای(. 20 فقره ، جواب و سؤال)  است  "  شود مراجعه 2٥ مشاره ايدداشت به صيام ااي 
 ( 13شرح  –)كتاب اقدس 

 
 صالت احکام که فرمايند می مبارکه آاثر از يکی در اّبی اقدس مجال.  است الل   شريعت ارکان از رکن دو صالت و صوم"  – 2
 غروب ات طلوع از آن در که صيام ماه مورد در امرالل   ويل   حضرت . اندفرموده ّنزل 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 منمؤ  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 ّباء اهل افراد مهه بر صوم (ترمجه. ) شهوانی و نفسانی هواهای از اجتناب برای است تذکاری و نفس کف   از است رمزی
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 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 2-6 ات 2-1 ، د قسمت ،(* احکام و حدود

م . شود مراجعه 31 و 30 ،20  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 اشخاته و( 1٤٧ و 2٧ مشاره هایايدداشت)  ميشود شروع هاء ااي 
 ( 2٥شرح  –)كتاب اقدس "  ( 26 مشاره ايدداشت)  است نوروز

 

 


