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 :معافند صوم از که  کسانی
 مسافرين

 
 

 اجنامد طول به ساعت ٩ از بيش سفر براينکه مشروط
 کنند  طريق طي   ساعت دو از بيش اينکه شرط به کنند  می سفر پياده که  کسانی
 کنند   اقامت روز ١٩ از کمرت  حملی در که  کسانی
 معافند گرفنت  روزه از ورود از بعد اول روز سه برای فقط شوند وارد  حمل ی در بيشرت اي روز نوزده اقامت قصد به که  کسانی
م که  کسانی  گردند  صائم ابيد ورود روز از کنند  می مراجعت خود خانه به صيام در ااي 

 
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ما معدودات ء قد كتبنا عليكم الص  آاي قلم األعلى قل اي مأل اإلنش"  – 1 واحلامل واملرضع من  ليس على املسافر واملريض ...يام أاي 

 ( ١6بند  –)كتاب اقدس "   ابحرج عفا هللا عنهم فضال من عنده إن ه هلو العزيز الوه  
 
 : از تعيني سفر.سؤال"  – 2
بيان  مسافر در جائی توق ف کند و معني  ابشد توق ف او ات يک شهر جواب : تعيني سفر نه ساعت از قرار ساعت مصنوع و اگر 

بيانی در  نيست و اگر در بني شهر صوم وارد شود به جائی که يک شهر گر اقل  از يک شهر ابشد صوم بر اوابيد صائم شود و ا 
م صوم را صائم شود و اگر به وطن خود رسد آن جا توق ف می منايد ابيد سه روز افطار کند و بعد که دائم االقامه   از آن ما بقی ااي 

 (22)رساله سؤال و جواب، "   صائم شود در آن جا بوده است ابيد مهان يوم اول ورود
 
  : از حد  صوم مسافر پياده.سؤال"  – 3

 ( 75)رساله سؤال و جواب، "   جايز جواب : حد  آن دو ساعت مقر ر شده اگر بيشرت شود افطار
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  بیت العدل: 
 22فرموده اند )سؤال و جواب ، فقرات  حضرت هباءاّلل  حد  اقل  مد ت سفر را که مشمول معافيت از صوم می شود معني  "  – ١
خالصه  2-5-١-5ات  2-5-١-١و تدوين حدود و احکام(* ، قسمت د ،  ( . جزئي ات اين حکم در جزوه *)تلخيص75و 

معافند ، ولی خمتارند که اگر خبواهند صائم گردند . و اين  از فريضه صوم بر حسب بيان حضرت ويل  امراّلل  مسافرين گر چه شده .
"  گذراند   مدت سفر است ، نه فقط ساعاتی که شخص مسافر در قطار راه آهن اي اتومبيل و غريه می معافيت شامل متام طول

  (30شرح  –)كتاب اقدس 
 
م عادت ماهيانه )ايدداشت ١٤ردگان )ايدداشت مشاره کسانی که از صوم معافند عبارتند از بيماران ، ساخلو "   – 2 ( ، زانن در ااي 

زانن ابردار و زانن مرضع . اين معافيت شامل کسانی که به اشغال شاق ه اشتغال  ،( 30( ، مسافران )ايدداشت مشاره 20مشاره 
م قناعت و سرت الجل احرتام  حکم اّلل  و مقام صوم اولی و احب )سؤال و دارند نيز می گردد ولی به آانن توصيه شده که در آن ااي 

 اند که بيت العدل اعظم نوع کارهائی را که مشمول معافيت از صوم می شود تعيني( . حضرت ويل  امراّلل  فرموده75جواب ، فقره 
 ( 3١شرح  –)كتاب اقدس "   خواهند کرد

 

 


