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 شهور بر زائده اایم
 (هاء اایم)

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
م الزاآئدة عن الشاهور قبل شهر الصا  " واجعلوا - 1 م آيام إّنا جعلناها مظاهر اهلاألايا نة لذا ما حتدادت حبدود السا  ء بني اللايايل واألايا

 ( 16بند  –)كتاب اقدس والشاهور" 
 
 ( 127بند  –)كتاب اقدس تاب هللا قد زيان أواهلا هبذا االسم املهيمن على العاملني " " إنا عداة الشاهور تسعة عشر شهرا يف ك - 2
 

 
 

  بیت العدل: 
در يکی از آاثر مبارکه می فرمايند که احکام صالت  صوم و صالت دو رکن از ارکان شريعت اّللا است . مجال اقدس اهبی"  – 1

حضرت ويلا امراّللا در مورد ماه صيام که در آن از طلوع ات غروب  اند .زل فرمودهابرگاه اهلی ّن و صوم را جهت تقراب مؤمنني به
م صيام ...اساسًا دوره اکل و شرب امساک منود چنني می فرمايند : آفتاب ابيد از ای است برای تفکار و دعا و جتديد قوای اايا

و نريوهای  حيات معنوی است در او حاصل شودکه شخص مؤمن ابيد بکوشد ات صفای ابطن که الزمه   ایروحانی ، دوره
و مقصد صيام اصواًل امری است روحانی . صوم  روحانی را که در ذاتش هنفته است قوات و طراوت خبشد . بنا بر اين حقيقت

از اپنزده صوم بر مهه افراد اهل هباء  برای اجتناب از هواهای نفسانی و شهوانی . )ترمجه( رمزی است از کفا نفس و تذکاری است
 جزئياات مربوط به حکم صوم و معافيت افراد در جزوه *)تلخيص و تدوين حدود و ای ازات هفتاد سالگی فرض است . خالصه

 ٣٠، 2٠، 1٤های  مشاره به ايدداشت مندرج است . برای مطالعه در ابره معافيت از صوم 2-6ات  2-1احکام(* ، قسمت د ، 
م نوزده مراجعه شود . ٣1و  است اب دوم الی بيستم ماه  روزه صيام مقارن است اب شهرالعالء از تقومي بديع که معمواًل مصادف اايا

م هاء شروع ميشود ) ايدداشت مارس . شهرالعالء  آغاز عيد نوروز است  اش( و خامته1٤7و  27های مشاره بال فاصله بعد از اايا
 ( 25شرح  –)كتاب اقدس "  ( 26دداشت مشاره ) اي
 
حضرت نقطه اولی تقومي جديدی وضع فرموده اند که به تقومي بديع اي تقومي هبائی معروف شده است )ايدداشت های مشاره "  - 2

( . طبق اين تقومي طول يک روز عبارت از فاصله زمانی بني غروب يک يوم است ات غروب يوم بعد . در کتاب مبارک 1٤7و  27
اند . حضرت اش را نوروز مقرار داشته و آن را يوم اّللا ّنميدهام ختصيص داده و خامتهبيان حضرت اعلی شهرالعالء را به شهر صي

اند . نوروز روز اول سال نو و مقارن است اب اعتدال ربيعی در نيم  هباءاّللا اين تقومي را أتييد و نوروز را از اعياد امری حمسوب فرموده
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می شود . مجال مبارک می فرمايند که عيد نوروز مهان يومی است که در آن مارس مصادف  21کره مشالی . اين روز معمواًل اب 
آفتاب به برج محل حتويل می گردد )يعنی اعتدال ربيعی( ، حتای اگر اين حتويل يک دقيقه به غروب مانده صورت گريد )سؤال و 

ماه مارس مقارن گردد . مجال  22اي  21،  2٠( . اب توجاه به زمان حتويل آفتاب ، روز نوروز ممکن است اب ٣5جواب ، فقره 
اند . جزئياات مربوط به تقومي هبائی از مجله اقدس اهبی تفاصيل بسياری از احکام را به تشريع بيت العدل اعظم موکول فرموده

دقيق وقت نوروز مطالبی است که بيت العدل اعظم ابيد در ابره آن تصميم بگريند . حضرت ويلا امراّللا می فرمايند که برای تعيني 
ابيد نقطه مشخاصی روی کره زمني در نظر گرفته شود و وقت حتويل سال در آن نقطه ميزان بدايت سال نو در سراسر عامل قرار  

 ( 26شرح  –)كتاب اقدس اند " گريد . انتخاب اين نقطه را منوط به تصميم بيت العدل اعظم فرموده
 
دقيقه است . تقومي بديع شامل نوزده ماه نوزده  5٠ ساعت و تقريباً  5روز و  ٣65اساس تقومي بديع سال مشسی است که "  - ٣

م هاء است . حضرت  ٣61روزه است که مجعًا  روز می شود . چهار روز ابقی مانده که در ساهلای کبيسه پنج روز می گردد ،اايا
م هاء را در تقومي صرحياً معنيا نفرمودند . حضرت هباء م زائده را بالفاصله قبل نقطه اولی موقع اايا اّللا در کتاب مستطاب اقدس آن اايا

اند . برای اطاالع بيشرت به کتاب *)عامل هبائی(* ، جملاد هجدهم ، قسمت تقومي هبائی از شهرالعالء که شهر صيام است قرار داده
  (27شرح  –)كتاب اقدس مراجعه شود " 

 
م هاء را اب وجد و سرور بههمجال اقدس اهبی به پريوان خود امر فرمود"  - ٤ برگزاری ضيافات و انفاق به فقرا اختصاص  اند که اايا

م هاء خمصوص مهمان نوازی و اعطاء هدااي و غريه می ابشد  دهند . حضرت ويلا امراّللا می فرمايند که  "  اايا
 (29شرح  –)كتاب اقدس 

 
و اولني روز هر ماه است . اب اين ترتيب يوم البهاء من شهر البهاء روز  در تقومي هبائی اسم اعظم " هباء " ّنم اولني ماه سال"  – 5

اول سال نو هبائی يعنی نوروز است که حضرت اعلی آن را عيد مقرار فرموده و طبق اين آيه مبارکه به أتييد حضرت هباءاّللا نيز 
م حمرامه حمسوب شده است ( عالوه بر هفت يومی که در کتاب مست1٤7 و٢٦   رسيده است )ايدداشتهای مشاره طاب اقدس از اايا

م حمرامه بود . بر اين قياس حضرت  ، يوم شهادت حضرت اعلی نيز در زمان حيات عنصری حضرت هباءاّللا در عداد يکی از اايا
م مترباکه مجعاً  م حمرامه اضافه فرمودند و به اين ترتيب تعداد اايا به نُه روز ابلغ می گردد .  عبدالبهاء صعود مجال اقدس اهبی را نيز به اايا

م مترباکه حمسوب ولی در آن اشتغال به کار ممنوع نيست عبارت از يوم جلوس مرکز ميثاق و يوم صعود  دو روز ديگر نيز که از اايا
 آن حضرت است . برای مزيد اطاالعات به کتاب *)عامل هبائی(* ، جلد هجده ، قسمت تقومي امری ، مراجعه شود "  

  (1٣9شرح  –س )كتاب اقد
 
م زائده ) چهار روز در ساهلای معمولی و پنج روز در "  – 6 طبق تقومي بديع سال عبارت است از نوزده ماه نوزده روزه . اايا

ساهلای کبيسه ( بني ماههای هجدهم و نوزدهم سال قرار دارد ات تقومي امری اب تقومي مشسی توافق ايبد . حضرت اعلی ماههای 
از امساء و صفات اهلياه تسميه فرمودند . روز اول سال اي نوروز طبق علم جنوم مقارن است اب اعتدال ربيعی ) به  سال را به بعضی
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مراجعه شود ( . برای کسب اطاالعات بيشرتدر ابره تقومي امری و اسامی روزهای هفته و ماه به کتاب *)عامل  26ايدداشت مشاره 
 ( 1٤7شرح  –)كتاب اقدس ئی ، مراجعه شود "  هبائی(* ، جلد هجدهم ، قسمت تقومي هبا

 
 "  ( 1٣9اند )ايدداشت مشاره فرموده حضرت اعلی در کتاب مبارک بيان فارسی اولني ماه سال را به ّنم هباء تسميه"  - 7

 ( 1٤8شرح  –)كتاب اقدس 
 

 
 


