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م  . الشاهور عن الزاائدة األّيا
 (اءاهل اّيم)

 
 

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

 ( 16 الفقرة –قدس الكتاب اال)والشاهور" 
 
 ر تسعة عشر شهرا يف كتاب هللا قد زيان أواهلا هبذا االسم املهيمن على العاملني " " إنا عداة الشاهو  - 2
 ( 127 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 

 
 

  بیت العدل: 
ما الصایام علیكم كتبنا قد " – 1  ألواحه أحد يف هباءهللا حضرة وأكاد.  الشاريعة أركان من ركنان والصاالة الصاوم -معدودات  أّيا

 .هللا إىل املؤمنون هبما ليتقراب أنزل قد والصاالة الصاوم حكم أبنا 
 

م أنا  هللا أمر ويلا  حضرة وبنيا     :هي الصاوم أّيا
م األساس يف"...     وجدانه، لتقومي أثناءها يسعى أن املؤمن وعلى الراوحانیاة، القوى لتجديد وفرتة والتاأمال، للتاعباد أّيا

 للكفا  ويرمز للصاائم ذكرى فالصاوم روحانیاة، أساسا وغايتها الفرتة هذه فأمهایاة ولذلك.  ذاته يف ةالكامن الراوحیاة القوى وإنعاش
 [مرتجم] ."اجلسدياة والشاهوات األاننیاة، عن

 
 الصاوم ألحكام موجز ويوجد.  السابعني سنا  بلوغ إىل عشرة اخلامسة سنا  من ومؤمنة مؤمن كلا  على مفروض والصاوم  

 30و 20و 14فقرة  الشارح انظر) الصاوم من ولإلعفاء(.  6-1 بند: ب: رابعا واألوامر، األحكام خالصة انظر) منه واإلعفاء
 شهر ويبدأ ،(مارس) آذار شهر من 20-2 بني ما الفرتة يف عادة ويقع البديع، التاقومي من العالء شهر الصاوم وقت ويطابق(.  31و

م عقب العالء  (."  26 فقرة الشارح انظر) الناريوز بعيد الصاوم وينتهي( 147و 27 فقرة شارحال انظر) مباشرة اهلاء أّيا
 ( 25 الشرح – االقدس الكتاب)
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 هلذا وطبقا.  (147و 27 فقرة الشارح انظر) البهائيا  التاقومي أو البديع ابلتاقومي اآلن يعرف جديدا تقوميا الباب حضرة وضع"  - 2
، التاقومي  ابلصاوم، العالء شهر البيان كتاب يف الباب حضرة اختصا  وقد.  التاايل غروهبا إىل الشامس غروب من ةاملدا  هو اليوم الشامسيا
 .عيدا الناريوز يوم جعل الاذي التاقومي هذا هباءهللا حضرة وثبات.  هللا يوم وأمساه خامتته، الناريوز وجعل

 
 احلادي اليوم عادة ويوافق الشامايلا، الكرة نصف يف الرابيعيا  العتدالا ويطابق.  البهائياة السانة من األوال اليوم هو فالناريوز  

 حيلا ( الرابيعيا  االعتدال يعين) احلمل برج إىل الشامس فيه تنتقل يوم أيا  يف أنا  هباءهللا حضرة وبنيا (.  مارس) آذار شهر من والعشرين
 أن ميكن ذلك وعلى(.  35 وجواب سؤال) واحدة بدقيقة مسالشا  غروب قبل انتقاهلا كان ولو حتا  به االحتفال ويبدأ العيد هذا
 .الرابيعيا  االعتدال دخول لوقت تبعا( مارس) آذار شهر من والعشرين الثااين أو والعشرين احلادي أو العشرين اليوم يف الناريوز حيلا 

 
ة بينها ومن األعظم العدل بيت لتشريع التافاصيل من كثريا هباءهللا حضرة وترك    ذكر وقد.  البهائيا  ابلتاقومي تتعلاق مسائل عدا

اذها األرض سطح على معيانة نقطة اختيار يقتضي عامليا  نطاق على الناريوز عيد حلول موعد حتديد أنا  هللا أمر ويلا  حضرة  مقياسا الّتا
 ." األعظم العدل لبيت مرتوك الناقطة تلك اختيار أنا  إىل أشار كما.  الرابيعيا  االعتدال دخول وقت لتحديد

 ( 26 الشرح – االقدس الكتاب)
 
لسانة البهائياة من يوما ومخس ساعات ومخسني دقيقة.  وتتألاف ا 365" يتابع التاقومي البهائيا السانة الشامسياة الايت تتألاف من  - 3

م، أو  361تسعة عشر شهرا، كلا شهر منها تسعة عشر يوما )فيكون اجملموع  م الزاائدة وهي أربعة أّيا يوما( يضاف إىل ذلك األّيا
م الزاائدة يف التاقومي اجلديد.  ولكن أتى الكتاب األقدس  م يف السانوات الكبيسة.  ومل حيداد حضرة الباب موضع األّيا جبواب مخسة أّيا

م الزاائدة قبل أوال شهر العالء مباشرة، أي قبل دخول الصاوم.  وملزيد من التافصيل انظر اجلزء اخلاص ابلتاق ومي هذه املسألة فوضع األّيا
  (27الشرح  –)الكتاب االقدس ." The Bahá'í Worldالبديع، اجمللاد الثاامن عشر من "العامل البهائيا" 

 
م اهلاء.  وتشرح رسالة كتبت بناء  " أوصى حضرة هباءهللا - 4 إبقامة الوالئم، والضايافة، واإلنفاق على الفقراء واملساكني، احتفاال أبّيا

م الزاائدة هذه خمصاصة للضا   (29الشرح  –)الكتاب االقدس يافة وتقدمي اهلداّي."  على تعليمات من حضرة ويلا أمر هللا أنا األّيا
 
 هو البهاء شهر من البهاء فيوم ،"البهاء” ابسم منها شهر كلا  من األوال اليوم وكذلك البهائياة، سانةال من األوال الشاهر يعرف"  – 5

 26. )انظر الشارح فقرة مبشاره قراره ما اآلية هبذه هباءهللا حضرة ثبات وقد عيدا، الباب حضرة به أمر الاذي الناريوز: البهائياة السانة رأس
 (147و
 

م إىل وإضافة    م يف العمل جرى األقدس، الكتاب ذكرها الايت السابعة األّيا  حضرة استشهاد ذكرى إحياء على ،هباءهللا حضرة أّيا
 القدم، مجال صعود ذكرى الساابقة املناسبات إىل فأضاف نفسه، املنوال على عبدالبهاء حضرة وهنج ممنوعا، فيها العمل واعترب الباب،
م تسعة العمل فيها حيرام الايت البهائياة العطالت جمموع ليصبح  العمل يكن مل وإن أخريني مناسبتني إبحياء اآلن هللا أحباء ويقوم.  أّيا
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 كتاب يف البهائيا  ابلتاقومي اخلاصا  اجلزء إىل ذلك يف ارجع.  وامليثاق العهد مركز صعود وذكرى وامليثاق، العهد يوم ومها حمراما، فيهما
  (139 الشرح – االقدس الكتاب) "."  اجلديد والعصر هباءهللا" وكتاب ،18 اجمللاد ،"البهائيا  العامل"
 
 منها كلا  شهرا عشر تسعة من البديع للتاقومي وفقا البهائياة السانة تتألاف -هللا  كتاب ىف شهرا عشر تسعة الشاهور عداة إنا  " – 6

م إىل ابإلضافة يوما، عشر تسعة م أربعة وعداهتا ،"اهلاء" أّيا م ومخسة البسيطة السانة يف أّيا  الشاهر بني ما وتقع الكبيسة، السانة يف أّيا
 ويثبت.  احلسىن هللا أمساء بعض الشاهور على الباب حضرة أطلق وقد.  الشامسياة السانة توائم حتا  عشر، التااسع والشاهر عشر الثاامن

م أمساء ولتفصيل(.  26 فقرة الشارح انظر) الرابيعي االعتدال ثبوت يوم فلكياا البهائياة، السانة رأس وهو الناريوز، عيد  والشاهور األّيا
 ."  18 اجمللاد" The Bahá'í World" "البهائيا  العامل" كتاب من البديع ابلتاقومي اخلاص اجلزء راجع البهائياة،

 ( 147الشرح  –)الكتاب االقدس 
 
الباب يف كتاب البيان الفارسيا الشاهر األوال من شهور السانة مياز حضرة  - قد زيان أواهلا هبذا االسم املهیمن على العاملني"  - 7

 (148الشرح  –)الكتاب االقدس   . ""هباءبنسبته إىل اسم هللا األعظم "
 

 
 


