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 امراهلل یّول 2017مورخ شانزدهم اکتبر  امیپی ترجمه

 جشن سالگرد یشده برا نتعیی روز –سالگرد تولد حضرت بهاءاهلل  نیستمیدو

 

در  را حضرت بهاءاهلل الدیسالگرد م نیستمیدو یهاجشن یبرگزار ،در سراسر جهان یروزها جوامع بهائ نیا

سفانه أا متامّ است، ستهیشا یکار نی. ارسانندیمردم م یبه آگاه نترنتیبا استفاده از ا ایو  یمحلّ یهاروزنامه

خود  یهایهکنند، در آگیم ناآگاهانه دنبال ایرا به صورت آگاهانه  یالعدل بدل تیب یهاکه دستورالعمل یکسان

. باشدی، م1۸1۷نوامبر  1۲روز  حضرتآن الدیم کهیصورت اند، دراکتبر اعالم کرده ۲۲روز تولد حضرت بهاءاهلل را 

که نوشته  باشدیم یالعدل بدل تیب ۲۰1۴ هیژوئ 1۰مورخ  نامه ها ازکورکورانه آن یرویپ ،آوراشتباه شرم نیا زهیانگ

 :است

ماه محرّم  دوم اوّل و یدر شرق در روزها شهیتا به حال هم یتولّد حضرت بهاءاهلل و تولّد حضرت ربّ اعل ومی»

محسوب  ومی کیدو  نیا» که ندیفرمایم حیبرگزار شده است. حضرت بهاءاهلل تصر یقمر یهجر میمطابق تقو

 ندهیدر آ»امراهلل ذکر شده است که  یّ ول از طرف حضرت یسیبه زبان انگل یحال در مکتوب نیدر ع «شده عنداهلل.

دو  یعموم یبرگزار یم براالز داتیو تمه شد خواهد تیرعا یشمس میمتبّرکه طبق تقو امیّا یههم دیبدون ترد

مبارک در متن  ومیدو  نیبودن ا یقمر تیّخصوص چگونه که هلأمس نیا «.دیفراهم خواهد گرد الدیم دیسع دیع

 نیا میپس بر طبق تصم نیمبارک از ا دیدو ع نیمانده بود. ا پاسخ حفظ خواهد شد تا کنون بدون یشمس میتقو

با در نظر  شیکه از پ یپس از نوروز بر اساس جداول نجوم یماه قمر نیهشتم زرو نیو دوم نیجمع، در اوّل

سال  ،الدیم دیدو ع یبرگزار امیّا جه،ی. در نتدیشده، برگزار خواهد گرد هیّمبدأ ته یهنقط عنوان گرفتن طهران به

 یهمین نیو ب یهائب خیدر تار هشهرالقدر ایشهرالعلم و  ،هیّ در شهرالمش یخواهد کرد و دو روز متوال رییتغ به سال

 «.خواهد بود یالدیم خینوامبر در تار مهیاکتبر تا ن

(http://donyayebahai.org) 

 باب و حضرت شانیا الدیم خیتار یدرباره یلأل و جواب در پاسخ به سووأس یهبهاءاهلل در رسال حضرت

 «.محسوب شده عنداهلل ومی کیدو  نیا»که  ندیفرمایم



۲ 

 

 نیا» که سبب آن شدندیه مآثار حضرت بهاءاهلل را مطالعه کرده بودند، متوجّ  یالعدل بدل تیب انیمجر چهچنان

دو روز نزد  نیا و باشندیم هیاله هیکل از مظاهر زیآن است که حضرت باب ن «محسوب شده عنداهلل. ومی کیدو 

 د.خداوند همانند هستن

 که ستین یشمس و قمر ظاهر نیمنحصر به ا ،مذکور است اءیمقصود از شمس و قمر که در کلمات انب»

 عیجم بر شوند ویاند که از مشرق قدم طالع مقتیحق یهااز شمس، شمس یمعن کیشود ... یمالحظه م

 یو اسما صفات هستند در عوالم یاله هیّمظاهر کلّ قت،یشموس حق نیو ا ندیفرمایم ضیممکنات ابالغ ف

 «.او

 (۲۲صفحه  قان،یکتاب ا، حضرت بهاءاهلل)

 ال اند که اگر از اوّلرا به شمس مثال زده هیّروح ما سواه فداه، شموس احد ان،یب یاست که نقطه نیا »...

 همان شمس نیحال اگر گفته شود ا ؛شودیهمان شمس است که طالع م ،دیآخر ال آخر طلوع نما یاوّل ال

 نیهمچن است و حیصح ضاًیا ،است و اگر گفته شود که رجوع آن شمس است حیصح ،است هیّاوّل شمس

 امیق آن چه طلعت ختم برکه آن رایز ؛بر طلعت بدء و بالعکس تیّ ذکر ختم ،دیآیصادق م انیب نیاز ا

 «.فرموده امیهمان است که جمال بدء بر آن ق نهیبع ،دینمایم

 (1۰۷صفحه  قان،یکتاب ا، حضرت بهاءاهلل)

 اساس که را برمتبرّ امیّا انیکه بهائ نمودندیسفارش م شهیهم یبهائ انتیامر د یّول نیلاوّ ،یافند یشوق حضرت

در  دادهایرو وقوع و زمان خیاز تار یحیسازد تصور صحیها را قادر مکه آن ندینما تیرعا یدیخورش میتقو

 .فصول و سال داشته باشند

 تقاضا ،ندینمایم تیرعا یشمس خیرا بر حسب تار هیّکه امرمتبرّ امیّ که ا یبهائ یهااز جامعه نیبر ا عالوه»

 یتجلّ نیلاهلل را که مقارن با اواسط دو ماه آخر سجن و مصادف با اوّءجشن مولود حضرت بها شودیم

 «.ندینما ل بر پامجلّ و ستهیشا ینحوسال قبل است به کصدیبر قلب ممرد آن حضرت در  یاله یوح

 (1۴، صفحه 1۹۵۷-1۹۵۲مبارکه  عاتی، توق1۹۵۲اکتبر  ۸تلگراف )
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 حضرت دسالروز تولّ نیو پنجم یصد و س زیزمان با جشن سرورآمدر شرق و غرب، هم یمحافل بهائ»

 ...« گرددیم آغاز شده بودند اعالم شیکه از دو سال پ یمذاکرات طوالن زیآمتیّ موفق انیبهاءاهلل پا

(Cablegram, November 12,1952) 

(Messages to the Bahá’í World:1950–1957) 

در  که نامه مشترک شما را افتیدر یافند یحسب دستور حضرت شوق ،یبهائ زیبرادران و خواهران عز»

 «.داردیم اهلل نوشته شده است اعالمءبه مناسبت جشن مولود حضرت بها 1۹۳2نوامبر  12 خیتار

(Shoghi Effendi, The Light of Divine Guidance v I, p. 44) 

 . در حالردیمورد استفاده قرار گ یالدیم میو هم تقو یبهائ میهم تقو م،یکه هر دو تقو شودیم هیتوص»

 «.کار برندهخود ب لیمهدوستان مجازند که ب حاضر

(Shoghi Effendi, Directives from the Guardian, p. 12) 

 دایپ یبرا قان همواره در تالشخان و محقّمورّ  ،نوشته نشده است حید حضرت مسزمان تولّ ،لیکه در انججا آن از

 یهاخیدر تار ح،یمس انتید یهات است که فرقهعلّ  نیو به ا باشندیم شانیا الدیم قیو دق یواقع خیکردن تار

 .رندیگیآن حضرت را جشن م الدیم ،مختلف

 و اهللءکامالً روشن توسط حضرت بها یابهام چیبدون ه ،اهلل و حضرت بابءحضرت بها الدیم قیدق خیتار

 سبب ،باشدیس مو فرع مقدّ سیکه فاقد رئ یل بدلدالع تیا بامّ ؛است شده انیآن حضرت ب اتیآ نینیّمب

 .شده است یسردرگم و یگمراه

 

 ۲۰1۷اکتبر  1۶

 منداهلل بهرهنصرت


