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 .البهائّية الّسنة

  
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 " إّن عّدة الّشهور تسعة عشر شهرا يف كتاب هللا قد زّين أّوهلا هبذا االسم املهيمن على العاملني "  - 1
 ( 127 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
نة لذا ما حتّددت حبدود السّ  لّليايل واألّّيم ء بني اآيام إّّن جعلناها مظاهر اهلاألّّيم الّزآئدة عن الّشهور قبل شهر الصّ  " واجعلوا - 2

 ( 16 الفقرة –قدس الكتاب اال)" والّشهور
 

 
 

  بيت العدل: 
 ألواحه أحد يف هباءهللا حضرة وأّكد.  الّشريعة أركان من ركنان والّصالة الّصوم -معدودات  أّّيما الّصيام عليكم كتبنا قد " – 1

 .هللا إىل املؤمنون هبما ليتقّرب نزلأ قد والّصالة الّصوم حكم أبنّ 
 

 :هي الّصوم أّّيم أنّ  هللا أمر ويلّ  حضرة وبنّي   
 وجدانه، لتقومي أثناءها يسعى أن املؤمن وعلى الّروحانّية، القوى لتجديد وفرتة والّتأّمل، للّتعّبد أّّيم األساس يف"...   

 للكفّ  ويرمز للّصائم ذكرى فالّصوم روحانّية، أساسا وغايتها الفرتة هذه ةفأمّهيّ  ولذلك.  ذاته يف الكامنة الّروحّية القوى وإنعاش
 [مرتجم] ."اجلسديّة والّشهوات األاننّية، عن

 
 الّصوم ألحكام موجز ويوجد.  الّسبعني سنّ  بلوغ إىل عشرة اخلامسة سنّ  من ومؤمنة مؤمن كلّ  على مفروض والّصوم  

 30و 20و 14فقرة  الّشرح انظر) الّصوم من ولإلعفاء(.  6-1 بند: ب: رابعا وامر واأل األحكام خالصة انظر) منه واإلعفاء
 شهر ويبدأ  (مارس) آذار شهر من 20-2 بني ما الفرتة يف عادة ويقع البديع  الّتقومي من العالء شهر الّصوم وقت ويطابق(.  31و

 "  (.26 فقرة الّشرح انظر) الّنريوز بعيد الّصوم يوينته( 147و 27 فقرة الّشرح انظر) مباشرة اهلاء أّّيم عقب العالء
 ( 25شرح ال –قدس الكتاب اال)
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 هلذا وطبقا.  (147و 27 فقرة الّشرح انظر) البهائيّ  الّتقومي أو البديع ابلّتقومي اآلن يعرف جديدا تقوميا الباب حضرة وضع"  - 2
 ابلّصوم  العالء شهر البيان كتاب يف الباب حضرة اختصّ  وقد.  الّتايل وهباغر  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 فالّنريوز  

 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 جوابو  سؤال) واحدة بدقيقة الّشمس غروب قبل انتقاهلا كان ولو حّت  به االحتفال ويبدأ العيد هذا
 .الّربيعيّ  االعتدال دخول لوقت تبعا( مارس) آذار شهر من والعشرين الثّاين أو والعشرين احلادي أو العشرين اليوم يف الّنريوز حيلّ 

 
 ذكر وقد.  لبهائيّ ا 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 – قدسالكتاب اال)
 
لّسنة البهائّية من يوما ومخس ساعات ومخسني دقيقة.  وتتأّلف ا 365يّتبع الّتقومي البهائّي الّسنة الّشمسّية اّليت تتأّلف من "  - 3

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

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

 
إبقامة الوالئم  والّضيافة  واإلنفاق على الفقراء واملساكني  احتفاال أبّّيم اهلاء.  وتشرح رسالة كتبت بناء  أوصى حضرة هباءهللا"  - 4

 (29شرح ال –قدس الكتاب اال)"  يافة وتقدمي اهلداّي.على تعليمات من حضرة ويّل أمر هللا أّن األّّيم الزّائدة هذه خمّصصة للضّ 
 
 هو البهاء شهر من البهاء فيوم  "البهاء” ابسم منها شهر كلّ  من األّول اليوم وكذلك البهائّية  ّسنةال من األّول الّشهر يعرف"  – 5

 26. )انظر الّشرح فقرة 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 وهنج ممنوعا  فيها العمل واعترب الباب 
 العمل يكن مل وإن أخريني مناسبتني إبحياء اآلن هللا أحباء ويقوم.  أّّيم تسعة العمل فيها حيّرم اّليت البهائّية العطالت جمموع ليصبح
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 كتاب يف البهائيّ  ابلّتقومي اخلاصّ  اجلزء إىل ذلك يف ارجع.  وامليثاق العهد مركز صعود وذكرى وامليثاق  العهد يوم ومها حمّرما  فيهما
  (139شرح ال –قدس الكتاب اال) "  ".اجلديد والعصر هباءهللا" وكتاب  18 اجملّلد  "البهائيّ  العامل"
 
 منها كلّ  شهرا عشر تسعة من البديع للّتقومي وفقا البهائّية الّسنة تتأّلف -هللا  كتاب ىف شهرا عشر تسعة الّشهور عّدة إنّ  " – 6

 الّشهر بني ما وتقع الكبيسة  الّسنة يف أّّيم ومخسة البسيطة الّسنة يف أّّيم أربعة وعّدهتا  "اهلاء" أّّيم إىل ابإلضافة يوما  عشر تسعة
 ويثبت.  احلسىن هللا أمساء بعض الّشهور على الباب حضرة أطلق وقد.  الّشمسّية الّسنة توائم حّت  عشر  الّتاسع والّشهر عشر الثّامن
 والّشهور األّّيم أمساء ولتفصيل(.  26 فقرة الّشرح انظر) الّربيعي االعتدال ثبوت يوم فلكّيا البهائّية  الّسنة رأس وهو الّنريوز  عيد

 "  .18 اجملّلد" The Bahá'í World" "البهائيّ  العامل" كتاب من البديع ابلّتقومي اخلاص اجلزء راجع البهائّية 
 ( 147شرح ال –قدس الكتاب اال)

 
الباب يف كتاب البيان الفارسّي الّشهر األّول من شهور الّسنة مّيز حضرة  - قد زّين أّوهلا هبذا االسم املهيمن على العاملني " - 7

 ( 148شرح ال –قدس الكتاب اال)  . ""هباءبنسبته إىل اسم هللا األعظم "
 

 


