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 :معافند صوم از که  کسانی
 بيماران

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
كان يف نفسه ضعف من  من  ئكم األو لنيآآب وم من أو ل البلوغ أمرا من لدى هللا رب كم ورب  لو'ة والص  قد فرض عليكم الص  "  – 1

  (10بند  –)كتاب اقدس "   املرض أو اهلرم عفا هللا عنه فضال من عنده إن ه هلو الغفور الكرمي
 
ما معدودات ء قد كتبنا عليكم الص  آاي قلم األعلى قل اي مأل اإلنش"  – 2 ليس على املسافر واملريض واحلامل واملرضع من  ...يام أاي 

 ( 16بند  –)كتاب اقدس "   ابحرج عفا هللا عنهم فضال من عنده إن ه هلو العزيز الوه  
 
  سؤال : از صوم و صالت مريض."  – 3

می گومي از برای صوم و صالت عند اّلل  مقامی است عظيم ولکن در حني صح ت فضلش موجود و عند تکس ر  جواب : به راستی
احلمد ّلل  العامالت و  العاملنيوالس امعات و  عمل به آن جايز نه.  اين است حکم حق  جل  جالله از قبل و بعد.  طوبی للس امعني

 ( 93واب، )رساله سؤال و ج"   اتمظهر البي نت و ايمنزل اآل
 

 
 

  بيت العدل: 
ابشد از صوم و صالت معافند . مجال مبارک می  کسانی که بر اثر بروز مرض اي کرب سن  ضعف بر آانن مستولی شده"   – 1

جايز  عنداّلل  مقامی است عظيم ولکن در حني صح ت فضلش موجود و عند تکس ر عمل به آن فرمايند : از برای صوم و صالت
 ءهباء جتاوز از سبعني است ) سؤال و جواب ، فقره (. در تعيني سن  هرم می فرمايند : نزد اهل93نه ) سؤال و جواب ، فقره 

مطلقاً  اند که هر شخصی به سن  هرم رسد ، چه مبتال به ضعف ابشد چه نباشد ،مورد فرموده (. حضرت ويل  امراّلل  در اين٧٤
و تدوين حدود  ز صوم به طبقات خاص  ديگری نيز اعطاء شده که صورت آن در جزوه *)تلخيصمعافيت ا مشمول عفو است .

مراجعه  31و  30، 20ی مشاره ابره به ايدداشتها مندرج است . برای اط العات بيشرت در اين 2-٥و احکام(* ، قسمت د ، 
 ( 1٤شرح  –)كتاب اقدس "   شود 

 
م عادت ماهيانه )ايدداشت 1٤از بيماران ، ساخلوردگان )ايدداشت مشاره کسانی که از صوم معافند عبارتند "   – 2 ( ، زانن در ااي 

زانن ابردار و زانن مرضع . اين معافيت شامل کسانی که به اشغال شاق ه اشتغال  ،( 30( ، مسافران )ايدداشت مشاره 20مشاره 
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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  فرموده٧٥جواب ، فقره 

 ( 31شرح  –)كتاب اقدس "   خواهند کرد
 

 


