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 ،بهائی  دیانت   رام  ولی     چهارمین ،مندبهره   اهللنصرت   جناب   مایپ»

 «هاءاهللب    حضرت   و    باب   حضرت   میالد  سالروز   مناسبتهب
 

 هبائیان یمهه به را (2152 ونامرب 52 مطابق 5931 آبان 22 شنبه) هباءاهلل حضرت روز زاد عید

 .گومییم شادباش و تربیک

 عرصه به قمری هجری 1111 محرم دوم مطابق میالدی 1111 ونامرب 11 تاریخ در هباءاهلل حضرت

 .بخشیدند ییروشنا را جهان و هنادند قدم جسماین دنیای

 با مصادف که 5932 آبان 25 با مطابق 2152 ونامرب 52 در هبائیان آینهد سال که است شایسته

 روز چننی بمناس و درخور ییجشنها دنیا سراسر در است هباءاهلل حضرت وتلد سال دویستمنی

 .منایند برگزار را ارمجند و مهم

 هبائی حقییق تدیان از لحظه هر و نامدیم العدل یبت را خود غلط به و نباحق که ایسهس  ؤم سفانهأمت

 اشتباهی رتکبم مبارکه صنوص درک عدم و ناداین دلیلهب قبل سال دو ،گریدیم فاصله بیشرت
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 این مشمول ا  واقع که ودمن ثابت و شد خود دانمقل   بیشرت گمراهی سبب ،گردید ناپسند و زشت بسیار

 :است امراهلل ول   اولنی بیان

 مشروحأ اهلیه حفص  در که مساویه شرایط و اصول و تعلامیت برحسب و اهلی نظام به که هیئیت هر»

 نشود تشکیل و انتخاب یعاملن واملرکز الرفیع املقام هلذا یلیق و نیبغی کما اکمال   است مسطور و مثبوت

 قواننی و سنن و احکام وضع و تشریع حق از و ساقط روحاین رتبه و اصلی اعتبار از هیئت آن

 «محروم علیا مطلقه قوه و اسین اشرف از و ممنوع منصوصه غری

 (١۰۴ صفحه: ٢٢١١-٢٢١١ ،مبارکه وتقیعات)

 

 :است ونشته خود ١۴٢۰ ژوئیه ٢۴ پیام در بدل یبت

د ویم یعین میالد، عید دو» د و هباءاهلل حضرت وتل   شرق در مهیشه حال به تا ایلع رب   حضرت وتل 

ل روزهای در م ماه دوم و او   هباءاهلل حضرت. است شهد برگزار قمری هجری تقومی مطابق محر 

 زبان به ویبمکت در حال عنی در." عنداهلل شهد محسوب ویم یک دو این" که فرمایندیم صتریح

اما مهۀ تردید بدون آینهد در" که است شهد ذرک امراهلل ول   حضرت طرف از انگلییس که ی   مترب 

 میالد سعید دعی دو عمویم برگزاری برای الزم متهیدات و شد خواهد رعایت مشیس تقومی طبق

تخصوص چگونه که همسئل این." گردید خواهد فرامه  منت در کمبار ویم دو این وبدن قمری ی 
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 طبق بر پس این زا مبارک عید دو این. وبد مانهد پاسخ بدون کنون تا شد خواهد حفظ مشیس تقومی

لنی در مجع، این صتممی  که نجویم لجداو اساس بر ونروز از پس قمری ماه هشتمنی زرو دومنی و او 

ههت مبدأ نقطۀ عنوان به طهران گرفنت نظر در با پیش از اما نتیجه، در. یدگرد خواهد برگزار شهد، ی   ی 

 «...رکد خواهد تغیری سال به سال میالد عید دو برگزاری
 

 بر محرمه امای   و اعیاد الزمست که فرمودند کیدأت خود هایپیام ضمن دفعاتهب امراهلل ول   اولنی

 .شود برگزار مشیس تقومی اساس

 تطابق یسمش تقومی حسب بر محرمه امای   و اعیاد به مروبط جلسات و هاجشن برگزاری لزوم دلیل

 داده خر تاریخی مهم   بسیار رویدادهای که است گذشته در ییروزها چننی با هاروز آن دقیق

 هلذا ؛است کمرت خورشیدی سال از روز یازده (اسالیم) قمری هجری تقومی در سال امای   زیرا ؛است

 .ندارد را تاریخی وقایع و سال فصول با تطبیق قابلیت

 وصایای مبارک الواح رد عبدالبهاء حضرت که اعظم عدل یبت با شباهیت هیچ نام بجز که بدل یبت

 اندفرموده صیفوت و تشریح صراحتهب و تدق  به را آن رتکیب و چگونگی ،تشکیل ینحوه خود

 اهللهباء حضرت دوتل   با تاریخی ارتباط هیچ که را روزی دو دارد سعی گرایانهیماد   دیدی با ندارد

 دهنهدنشان وضوعم این تنی   سوء عدم فرض با که بگنجاند یئهبا تقومی در ندارند باب حضرت و
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 دندرکیم مطالعه را صنوص و الواح اقلحد اگر. است اکراناندردست ناآگاهی و العیاط  یب

 .بردندیم پی" عنداهلل شهد محسوب ویم یک دو این" مفهوم به شاید
 

 

 :مایندفریم هباءاهلل حضرت

مل ظهور در» ی ممکنات کل   بر امسم از ثاین بکلمه او   اعراض مجال ار احدی که بشأین ،فرمودم تجل 

 الیزامل سقد بکوثر و فرمودم دعوت زواملیب قدس برضوان را عباد مجیع و نبوده اعرتاض و

 تا. اهلل   اال   هیحصی لن بشأنیکه ظاهر ضالل اصحاب از بغی و ظمل مقدار چه که شد مشاههد .خواندم

 کهآن ات ساختند مجروح بغضاء و غل   برصاص و آویختند هوا در مرا منری جسد باالخره آنکه

ر احدی و ناظر اهبی بقمیص و شد راجع ایلع برفیق روحم  از را ضر   این تجه بچه که ننمود تفک 

ر اگر که چه ،فرمودم قبول خود عباد  محتجب مجامل از امسامی از بامسی ثانمی ظهور در منودندیم تفک 

 «.ماندند منی

 (۱۱۲ صفحه: ۲ جلدی، اهل یات)آ (۲۷۱ صفحه: (مصر چاپ) مبارکه الواح مجموعه)
 

 :فرمایندیم چننیمه

 نبیسان و دمفرمو غرس مبارکه أرض در خود مرمحت بدست که منید قدس رضوان أشجار مشا مجیع»
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هکون حوادث از و منودم تریبت خود زوالیب رمحت ه خطرات و ی  هحف  مبالئکه ملکی   حفظ ظی 

م او بر را او دون و نامنئید غفلت خود یب  مر و حافظ و رس  ُمغ   از حال فرمودم ح و مقد   داریدم مرج 

ه اریاح مبادا که ه مسومی  هج امثار و بدیعه اوراق از را مجیع و مناید مرور مشا بر عقیمی   و منیعه افنان و نی 

 هر که فرمودم رمیم بپسر که*  شنو قبمل ظهور لسان از را حکممت کلمات*  مناید محروم لطیفه أغصان

ه و نگذارد باقی وبستان در را یابسه شجره وبستاین مالک  که چه افکند ارنب منوده قطع را او البت 

 وممس از را خود من عنایت قدس رضوان أشجار ای پس*  است نار الیق و خور در یابس حطب

 جود از وجود اشجار تا دمنائی حفظ است غافلنی و مبشرکنی معاشرت که عقیمه أریاح و خبیثه انفس

ه نفحات از معبود ه روحات و قدسی  ه قدس رضوان در زال ال و نگردد محروم انسی   و دیدج احدی 

م  «*ماند خر 

 (۳١۴ صفحه: (مصر چاپ) مبارکه الواح مجموعه)

 حقیقت باب ضرتح و هباءاهلل حضرت چگونه که فرمایندیم تشریح و بتینی عبدالبهاء حضرت

 :وبدند واحهد

 مجال که یاهب ملکوت اهل و عبد این صریحه واضحه معتقدات حقیقت و راسخه ثابته عقیهد»

 حقیقت رجب از المع حقیقت مشس ایلع حضرت و حقیقت برج از ساطع حقیقت مشس مبارك

ت مصباح و حقیقت ونر آن یعین ت زجاجه این در احدی  ت مشکوة این و رمحانی   و ساطع وحدانی 
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ا لزجاجةا زجاجة یف املصباح مصباح فیها کمشکاة ونره مثل االرض و السموات ونر اهلل  " المع  کأهن 

ی کوکب ة ال زتیونة مبارکة شجرة من ویقد در  ة ال و شرقی   نار متسسه مل لو و ضییئ زتیها یکاد غربی 

ت زجاجه این در مه واحد زمان و واحد وقت در حقیقت ونر آن و" ونر یلع ونر  مه و ساطع فردانی 

ت مشکاة این در  در قتحقی ونر که چه زجاج از مقتبس مشکاة ول المع و واضح و ظاهر وحدانی 

ت زجاجه اج زجاج از و ساطع رمحانی  ری مقام و سراج چون مشکاة بر فائض وه   هانرب باین مبش 

ق  باال عامل باحمص مشکاة این اشراق اعظم نری   زجاج این و است آفاق مشس مشکاة این گرددیم محق 

دتع و واحد عصر و واحد زمان در وجودشان وجود با که اینست ایلع مأل کوکب زجاج این و  د 

 در چون فریدت  سازج و وبدند وتحید جوهر واحهد کینونت و وبدند واحهد حقیقت باز ظاهر بحسب

ت چون و ساطع دو هر مشکاة و زجاج در که چه وبد واحد ونر نگری ونر د نگری هبوی   تعد 

ه زجاجه این چننیمه و بیین مشکاة و زجاج و شود مشاههد  لطیف درجهب شاخصه حقیقت و رمحانی 

ق احهدو حقیقت که یافته تعاکس بقسمی حقیقت ونر با که رمحاین و شفاف و ونراین و  و منوده تحق 

 «گشوده رخ وتحید صرف

 (١۰۴ صفحه: ١ جلد ،عبدالبها حضرت مکایتب)

سه مظاهر برای از»  احهدو حقیقت وتحید مقام در تحدید مقام و وتحید مقام است مقام دو مقد 

 و مطالع چند هر است مشس مثل مثلش" رسله من احد بنی نفرق ال" فرمایدیم مقام این در هستند
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 ره ذرک مقام این در است کل   از الئح و مشرق که است واحد مشس لکن و است متعدد مشارق

 بحسب آن و است تحدید مقام دیگر مقام و ابنیاست مجله نام امحد نام است کل   ذرک ابنیا از کی

سه مظاهر شئون و مراتب لنا الرسل تلك" فرمایدیم مقام این در است مقد  " بعض یلع مبعضه فض 

 ارتحر از درجایت و خاص   تأثری آن از کی هر در را آفتاب که است بروج مثل مقام این مثل

 رارتح حوت و دلو برج در و حاصل حرارت هنایت اسد برج در را آفتاب کهچنان است مختلف

 «است کل   ذرک از عبارتابنیاء از بعضی ذرک که شد معلوم پس معتدل

 (۷١ صفحه: ١ جلد ،عبدالبها حضرت مکایتب)

 هباءاهلل ضرتح وتلد سالگرد دویستمنی فرارسیدن از قبل که یدیمنا دعا نیز مشا کمنیم دعا

 فرصت زیرا ؛بکوشند مافات جربانهب و شوند بیدار ،آیند خودهب بدل یبت اندراکراندست

 .ندارند زیادی

 اءحب  ا آینهد سال که است شایسته لذا ؛باشدیم 1111 اکترب بیسمت باب حضرت دوتل   واقعی زمان ضمنا  

 جشن است ترباک بیسمت مطابق که رهمماه هشمت و بیست خی تار در را باب حضرت دوتل   سالروز

د» وجود با باب حضرت و هباءاهلل حضرت که باشند داشته بیاد و بگریند  باز ظاهر حسبب  تعد 

 «تفرید سازج و وبدند وتحید جوهر واحهد کینونت و وبدند واحهد حقیقت

 «مندهبره اهللصنرت»  


