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 شام و صبح هر در اهلی آایت تالوت  
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 ات قن   اآلزال أزل يف هللا عن أعرض مم ن إن ه اليوم عنها أعرض وال ذي وميثاقه هللا بعهد يوف مل يتل مل ال ذي إن   ومساء صباح كل   يف هللا آایت اتلوا"  – 1
 يتلااو أن ماان لااه خاار والر حيااان ابلاار وح اآلایت ماان آياا  أحااد يقاارء لااو والن هااار الل ياال يف األعمااالو  القرآئاا  كثاار  تغاار ن ك  ال  أمجعااون كل كاا  عبااادي ای هللا

 خيف هاا ماا بال ويثقلهاا يكسالها ماا األرواح علاى حتملوا ال واألحزان الكسال  أتخذك  ال قدر على هللا آایت اتلوا  القي وم املهيمن هللا صحف ابلكسال 
  (149بند  –)كتاب اقدس "  تعقلون أنت  لو هللا إىل أقرب هذا البي نات عمطل إىل اآلایت أبجنح  لتطر

 
  سؤال : از آيه مبارکه "اتلوا آایت اّلل  فی کل  صباح و مسآء"."  – 2

جواب : مقصود مجيع ما نزل من ملکوت البيان است.  شرط اعظ  ميل و حمب ت نفوس مقد سه است به تالوت آایت.  اگر يک 
 (68)رساله سؤال و جواب، "   کلمه به روح و رحيان  تالوت شود هبرت است از قرائت کتب متعد دهآيه و ای يک  

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 بدون و ميشود قوی روح.  است روح غذای آایت.  شود خوانده مناجات و الواح است واجب و فرض صبح و روز هر"   - 1
 (احکام و حدود گنجينه 1٥٠ ص)"  ميافتد کار از آن
 

 
 

  بیت العدل: 
 ( .68آایت )سؤال و جواب ، فقره  حضرت هباءاّلل  می فرمايند : شرط اعظ  ميل و حمب ت نفوس مقد سه است به تالوت"  – 1

  البيان است . حضرت ويل  امراّلل  در توضيح در ابره )) آایت اّلل  (( مجال مبارک می فرمايند : مقصود مجيع ما نزل من ملکوت
از کلک ميثاق صادر از آایت حمسوب  (( در توقيع مبارک خطاب به يکی از احب ای شرق می فرمايند که آنچهتلمه ))آایک

 (16٥شرح  –)كتاب اقدس "  ت دانست خود آن حضرت را نيز نبايد از آای اند که آاثر قلمي هنيست و مهچنني تذک ر داده
 

 
 


