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 البهائّية األعياد

 
 هباءاهلل:  ةحضر 

 واآلخر العليا وصفاته احلسىن أبمسآئه اإلمكان يف من على الّرمحن جتّلى فيها أّّيم األّول أّما األعظمني العيدين إىل األعياد انتهت قد"  - 1
 قضي كذلك يومني يف واآلخرين رضني واأل الّسموات يف من وحشر األموات قامت به اّلذي االسم هبذا النّاس بّشر من بعثنا فيه يوم

 هللا نعمة فيه يظهر ملن طوىب  العظيم االسم هلذا هللا جعله اّلذي البهآء شهر من األّول ابليوم فاز ملن طوىب عليم  آمر لدن من األمر
 على ة'احليو نفحة مترّ  وفيه ومبدئها هورالشّ  لصدر إنّه قل  العاملني أحاط اّلذي فضله على املدلّ  بفعله هللا شكر أظهر ممّن إنّه نفسه على

 عليكم هللا نعمة قوم ّي اذكروا األعياد لسلطان األعظم العيد إنّ  قل الفائزين  من أنّه نشهد والّرحيان ابلروح  أدركه ملن طوىب املمكنات
 ( 112-110 الفقرة –قدس الكتاب اال)املستقيم "   الواضح سبيله وعّرفكم الوحي نسمات أيقظكم من رقدآء كنتم إذ
 
ئت آيام أّّيما معدودات وجعلنا الّنريوز عيدا لكم بعد إكماهلا كذلك أضء قد كتبنا عليكم الصّ آ" ّي قلم األعلى قل ّي مأل اإلنش - 2

لناها مظاهر يام إّّن جعاألّّيم الّزآئدة عن الّشهور قبل شهر الصّ  واجعلوا واملئاب دء مشس البيان من أفق الكتاب من لدن مالك املب
ء آالفقر  نة والّشهور ينبغي ألهل البهاء أن يطعموا فيها أنفسهم وذوي القرىب ثّ لذا ما حتّددت حبدود السّ  ء بني الّليايل واألّّيم آاهل

يام  يف الصّ  ء قبل اإلمساك فليدخلنّ آت أّّيم اإلعطوإذا متّ  واملساكني ويهّللّن ويكّّبّن ويسّبحّن وميّجدّن رهّبم ابلفرح واالنبساط 
  (16 الفقرة –قدس الكتاب اال)كذلك حكم موىل األّنم " 

 
 " إّن عّدة الّشهور تسعة عشر شهرا يف كتاب هللا قد زّين أّوهلا هبذا االسم املهيمن على العاملني "  – 3
 ( 127 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
 خبصوص العيد األعظم." سؤال :   - 4
اسع، والثّاين عشر قومي البياين، والعمل يف األّول، والتّ الث عشر من الّشهر الثّاين من التّ يف عصر اليوم الثّ  يبدأ العيد األعظمجواب :  

 ( 1جواب، ة سؤال و )رسال  " من أّّيمه حرام.
  
 ريوز.خبصوص النّ " سؤال :  – 5
مس إىل برج احلمل، ولو قبل الغروب بدقيقة وا يف أيّ جواب :   ّّ  اّلّل " حدة، هو يوم العيد.يوم تتحّول فيه الّش

 ( 2جواب، ة سؤال و )رسال
 
 " سؤال : در ابب نوروز. – 6
 جواب : هر روز که مشس حتويل حبمل شود مهان يوم عيد است اگر چه يک دقيقه به غروب مانده ابشد "  
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 ( 35جواب، ة سؤال و )رسال
 
 ّّيم الّصيام؟ما احلكم إن حّل عيد املولدين أو عيد البعث يف أ " سؤال : ا – 7
 ( 36جواب، )رسالة سؤال و  " إذا حّل عيد املولدين، أو عيد البعث يف أّّيم الّصيام ارتفع حكم الّصوم يف ذلك اليوم.جواب :  
 

 
 

  بيت العدل: 
 هلذا وطبقا.  (147و 27 فقرة الّشرح انظر) البهائيّ  الّتقومي أو البديع ابلّتقومي اآلن يعرف جديدا تقوميا الباب حضرة وضع"  – 1

 ابلّصوم، العالء شهر البيان كتاب يف الباب حضرة اختصّ  وقد.  الّتايل غروهبا إىل الّشمس غروب من املّدة هو اليوم الّشمسّي، الّتقومي
 .عيدا الّنريوز يوم جعل اّلذي الّتقومي هذا هباءهللا حضرة وثّبت.  هللا يوم وأمساه خامتته، الّنريوز وجعل

 
 احلادي اليوم عادة ويوافق الّشمايّل، الكرة نصف يف الرّبيعيّ  االعتدال ويطابق.  البهائّية الّسنة من األّول اليوم هو وزفالّنري   

 حيلّ ( الرّبيعيّ  االعتدال يعين) احلمل برج إىل الّشمس فيه تنتقل يوم أيّ  يف أنّ  هباءهللا حضرة وبنّي (.  مارس) آذار شهر من والعشرين
 أن ميكن ذلك وعلى(.  35 وجواب سؤال) واحدة بدقيقة الّشمس غروب قبل انتقاهلا كان ولو حّت  به االحتفال دأويب العيد هذا
 .الّربيعيّ  االعتدال دخول لوقت تبعا( مارس) آذار شهر من والعشرين الثّاين أو والعشرين احلادي أو العشرين اليوم يف الّنريوز حيلّ 

 
 ذكر وقد.  البهائيّ  ابلّتقومي تتعّلق مسائل عّدة بينها ومن األعظم العدل بيت لتشريع الّتفاصيل من كثريا هباءهللا حضرة وترك  

 مقياسا الّّتاذها األرض سطح على معّينة نقطة اختيار يقتضي عامليّ  نطاق على الّنريوز عيد حلول موعد حتديد أنّ  هللا أمر ويلّ  حضرة
 " .األعظم العدل لبيت مرتوك الّنقطة تلك اختيار أنّ  إىل أشار كما.  الرّبيعيّ  االعتدال دخول وقت لتحديد

 ( 26شرح ال –قدس الكتاب اال)
 
يوما ومخس ساعات ومخسني دقيقة.  وتتأّلف الّسنة البهائّية من  365يّتبع الّتقومي البهائّي الّسنة الّشمسّية اّليت تتأّلف من "  – 2

يوما( يضاف إىل ذلك األّّيم الزّائدة وهي أربعة أّّيم، أو  361)فيكون اجملموع تسعة عشر شهرا، كّل شهر منها تسعة عشر يوما 
 مخسة أّّيم يف الّسنوات الكبيسة.  ومل حيّدد حضرة الباب موضع األّّيم الزّائدة يف الّتقومي اجلديد.  ولكن أتى الكتاب األقدس جبواب

باشرة، أي قبل دخول الّصوم.  وملزيد من الّتفصيل انظر اجلزء اخلاص ابلّتقومي هذه املسألة فوضع األّّيم الزّائدة قبل أّول شهر العالء م
  (27شرح ال –قدس الكتاب اال)" .The Bahá'í Worldالبديع، اجملّلد الثّامن عشر من "العامل البهائّي" 

 
تشري هذه اآلية املباركة إىل وصول حضرة هباءهللا وأصحابه إىل حديقة "الّنجيبّية" ابلقرب من مدينة بغداد،  -أّول الّرضوان  " – 3

وز اّليت أطلق عليها البهائّيون فيما بعد اسم "حديقة الّرضوان".  وكان وصول حضرته إىل هذه احلديقة يف اليوم احلادي والّثالثني بعد نري 
بريل( من ذلك العام، وهو ابتداء الفرتة اّليت أعلن فيها حضرة هباءهللا بعثته املباركة على أصحابه.  إ)م أي يف شهر نيسان 1863عام 
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مقام فيه جتّلى ".  ووصف حديقة الّرضوان أبّّنا "أّّيم فيها ظهر الفرح األعظمتفّضل حضرته ابلّتنويه إىل تلك الفرتة يف أحد ألواحه: "
.  ومكث حضرته يف هذه احلديقة اثين عشر يوما قبل الّرحيل إىل "استنبول" )اآلستانة( اّليت نفي "ابسم الّرمحن على من يف اإلمكان

أعظم إليها بعد ذلك.  وحيتفل سنوّي هبذه املناسبة يف عيد الّرضوان اّلذي يدوم اثين عشر يوما، واّلذي وصفه حضرة ويّل أمر هللا أبنّه "
 ( 107شرح ال –قدس الاكتاب ال)"  ".األعياد البهائّية وأقدسها

 
 الّتقومي يف الرّئيسة األربعة األعياد على اآلية هذه نّصت -يومني  ىف واآلخرين… األعظمني العيدين إىل األعياد انتهت قد"  – 4

 ذكرى بتمجيد ونالبهائيّ  حيتفل وفيه الّرضوان، عيد: أّوال مها ،"األعظمني ابلعيدين" هباءهللا حضرة وصفهما الّلذان العيدان.  البهائيّ 
 وقد م،1863( مايو) وأّّير( أبريل) نيسان شهري من يوما عشر اثين خالل ببغداد الّرضوان حديقة يف دعوته هباءهللا حضرة إعالن
 م1844( مايو) أّّير شهر يف دعوته الباب حضرة إعالن ذكرى عيد: واثنيا ،"األعياد سلطان" أبنّه العيد هذا هباءهللا حضرة وصف
 حضرة إعالن يوم وكذلك ،(1 وجواب سؤال) الّرضوان عيد من عشر والثّاين والّتاسع، األّول، اليوم يف حمّرم والعمل.  شرياز مبدينة
 .دعوته الباب

 
 متتاليني، يومني يف اهلجريّ  للّتقومي وفقا العيدان ويقع.  الباب حضرة مولد ويوم ،هباءهللا حضرة مولد يوم مها اآلخران والعيدان   

 حضرة مولد ويصادف م،1817( نوفمّب) الثاين تشرين 12 املوافقه 1233 احملّرم شهر من الثّاين هباءهللا حضرة مولد ادففيص
 وقد ،"املولدين عيد" عليهما يطلق وهلذا م1819( أكتوبر) األّول تشرين 20 املوافقه 1235 نفسه الّشهر من األّول اليوم الباب
 يرتفع الّصوم شهر يف العيدان حلّ  إذا أبنّه تفّضل كما(.  2 وجواب سؤال) واحد يوم حبسبان هللا عند اليومني أنّ  هباءهللا حضرة ذكر

 فيما البتّ  أمر فإنّ  ،(147و 26 فقرة الّشرح انظر) مشسيّ  تقومي البهائيّ  الّتقومي ألنّ  ونظرا  (.36 وجواب سؤال) فيهما الّصوم حكم
 "  .األعظم العدل بيت إىل يرجع القمريّ  الّتقومي أو الّشمسيّ  للّتقومي قاوف جيري املولدين بعيد االحتفال كان إذا
  (138شرح ال –قدس الكتاب اال)
 
 هو البهاء شهر من البهاء فيوم ،"البهاء” ابسم منها شهر كلّ  من األّول اليوم وكذلك البهائّية، الّسنة من األّول الّشهر يعرف"  – 5

 26 فقرة الّشرح انظر. )مبّشره قّرره ما اآلية هبذه هباءهللا حضرة ثّبت وقد عيدا، الباب حضرة به أمر اّلذي الّنريوز: البهائّية الّسنة رأس
 (147و
 

 حضرة استشهاد ذكرى إحياء على ،هباءهللا حضرة أّّيم يف العمل جرى األقدس، الكتاب ذكرها اّليت الّسبعة األّّيم إىل وإضافة   
 القدم، مجال صعود ذكرى الّسابقة املناسبات إىل فأضاف نفسه، املنوال على عبدالبهاء حضرة وّنج نوعا،مم فيها العمل واعتّب الباب،
 العمل يكن مل وإن أخريني مناسبتني إبحياء اآلن هللا أحباء ويقوم.  أّّيم تسعة العمل فيها حيّرم اّليت البهائّية العطالت جمموع ليصبح
 كتاب يف البهائيّ  ابلّتقومي اخلاصّ  اجلزء إىل ذلك يف ارجع.  وامليثاق العهد مركز صعود وذكرى يثاق،وامل العهد يوم ومها حمّرما، فيهما

  (139شرح ال –قدس الكتاب اال)"  ".اجلديد والعصر هباءهللا" وكتاب ،18 اجملّلد ،"البهائيّ  العامل"
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 " (.138و 107)انظر الّشرح فقرة  هذا تنويه بعيد الّرضوان - عيادعظم لسلطان األّن العيد األإقل  " – 6
 ( 140شرح ال –قدس الكتاب اال)
 
قومي البديع من تسعة عشر شهرا كّل منها تسعة عشر يوما، ابإلضافة إىل أّّيم "اهلاء"، وعّدهتا تتأّلف الّسنة البهائّية وفقا للتّ "  – 7

ما بني الّشهر الثّامن عشر والّشهر الّتاسع عشر، حّت توائم الّسنة أربعة أّّيم يف الّسنة البسيطة ومخسة أّّيم يف الّسنة الكبيسة، وتقع 
الّشمسّية.  وقد أطلق حضرة الباب على الّشهور بعض أمساء هللا احلسىن.  ويثبت عيد الّنريوز، وهو رأس الّسنة البهائّية، فلكّيا يوم 

م والّشهور البهائّية، راجع اجلزء اخلاص ابلّتقومي البديع من كتاب (.  ولتفصيل أمساء األّيّ 26ثبوت االعتدال الرّبيعي )انظر الّشرح فقرة 
 ( 147شرح  –قدس الكتاب اال)"  .18" اجملّلد The Bahá'í World"العامل البهائّي" "

 

 


