
 روزه )صوم( 
 

www.oceanoflights.org 

م اب صيام ماه  ميشود ختم نوروز عيد به و شروع هاء خامتهاّيا
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ما معدودات وجعلنا الن ريوز عيدا لكم بعد إكماهلا كذلك أضء قد كتبنا عليكم الص  آاي قلم األعلى قل اي مأل اإلنش"  – 1 ئت آيام أاي 

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

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

 
 

 
  بيت العدل: 

 های ايدداشت) است شده معروف ّبائی تقومي اي بديع تقومي به که اند فرموده وضع جديدی تقومي اولی نقطه حضرت"  – 1
 کتاب در.  بعد يوم غروب ات است يوم يک غروب بني زمانی فاصله از عبارت روز يک طول تقومي اين طبق.  (1٤٧ و ٢٧ مشاره

.  اندّنميده الل   يوم را آن و داشته مقر ر نوروز را اشخاته و داده ختصيص صيام شهر به را شهرالعالء اعلی حضرت بيان مبارک
 اعتدال اب است مقارن و نو سال اول روز نوروز . اندفرموده حمسوب امری اعياد از را نوروز و أتييد را تقومي اين ّباءالل   حضرت

 يومی مهان نوروز عيد که فرمايند می مبارک مجال.  شود می مصادف مارس ٢1 اب معموالا  روز اين.  مشالی کره نيم در ربيعی
 صورت مانده غروب به دقيقه يک حتويل اين اگر حت ی ،( ربيعی اعتدال يعنی) گردد می حتويل محل برج به آفتاب آن در که است
 مقارن مارس ماه ٢٢ اي ٢1 ، ٢٠ اب است ممکن نوروز روز ، آفتاب حتويل زمان به توج ه اب( . ٣٥ فقره ، جواب و سؤال) گريد
 ّبائی تقومي به مربوط جزئي ات.  اندفرموده موکول اعظم العدل بيت تشريع به را احکام از بسياری تفاصيل اّبی اقدس مجال . گردد

 دقيق تعيني برای که فرمايند می امرالل   ويل   حضرت.  بگريند تصميم آن ابره در ابيد اعظم العدل بيت که است مطالبی مجله از
 رسراس در نو سال بدايت ميزان نقطه آن در سال حتويل وقت و شود گرفته نظر در زمني کره روی مشخ صی نقطه ابيد نوروز وقت
 ( ٢6شرح  –)كتاب اقدس "  اندفرموده اعظم العدل بيت تصميم به منوط را نقطه اين انتخاب.  گريد قرار عامل

 
تقومي بديع شامل نوزده ماه نوزده  دقيقه است . ٥٠ ساعت و تقريباا  ٥روز و  ٣6٥اساس تقومي بديع سال مشسی است که "  – ٢

م هاء است . حضرت  وزروز می شود . چهار ر  ٣61روزه است که مجعاا  ابقی مانده که در ساهلای کبيسه پنج روز می گردد ،ااي 
م هاء را در تقومي صرحياا معني  نفرمودند . حضرت ّباءالل  در نقطه م زائده را بالفاصله قبل   اولی موقع ااي  کتاب مستطاب اقدس آن ااي 

تقومي ّبائی  يشرت به کتاب *)عامل ّبائی(* ، جمل د هجدهم ، قسمتاند . برای اط الع بقرار داده از شهرالعالء که شهر صيام است
 ( ٢٧شرح  –)كتاب اقدس "  مراجعه شود 
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در ساهلای معمولی و پنج روز در ساهلای   چهار روزم زائده )طبق تقومي بديع سال عبارت است از نوزده ماه نوزده روزه . ااي  "  – ٣

 رار دارد ات تقومي امری اب تقومي مشسی توافق ايبد . حضرت اعلی ماههای سال را بهق ( بني ماههای هجدهم و نوزدهم سالهکبيس
مقارن است اب اعتدال ربيعی ) به ايدداشت  بعضی از امساء و صفات اهلي ه تسميه فرمودند . روز اول سال اي نوروز طبق علم جنوم

ّبائی(* ،  مری و اسامی روزهای هفته و ماه به کتاب *)عاملاط العات بيشرتدر ابره تقومي ا مراجعه شود ( . برای کسب ٢6مشاره 
  (1٤٧شرح  –)كتاب اقدس " جلد هجدهم ، قسمت تقومي ّبائی ، مراجعه شود 

 

 


