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 ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمایند

 ،دوستان عزیز و محبوب

بهائی و اختتام واحد نهِم اّولین   171( پایان سال 2015مارس  20)  1393 ماه اسفند 29غروب آفتاب روز 

از آن روز فیروز  یم تا ینماکّل شیِء تقویم بدیع خواهد بود.  از پیروان حضرت بهاءاهلل در شرق و غرب عالم دعوت می

 به بعد به روشی یکسان از تقویم بدیع استفاده نمایند.

باشد به بسط و اجرای تدریجی تعالیم الهی می  تنظیم و تعدیِل  باعثجزئیّات تقویم بدیع بر طبق اصلی که 

 یّب اعلاز قلم حضرت رها و روزهای آن مرور زمان تعیین شده است.  طرح کلّی این تقویم، اعصار و ادوار، ماه

.  حضرت عبدالبهاء جوانب  افتیحضرت بهاءاهلل عّز صدور  ۀراعیاز  یاساس  یو منضّمات حاتینازل شد و بعدًا توض

 عزیز امر
ّ
اهلل ترتیبات الزم برای کاربرد آن در غرب  مختلف این تقویم را تبیین نمودند و تحت هدایت حضرت ولی

ه مقّرر گردید.  ولی به خاطر وجود مبهماتی در مورد برخی از دات عالم بهائی انعکاس یافتبه نحوی که در مجلّ 

تاریخی و وقایع نجومی با   ایّامچنین وجود مشکالتی در تطبیق هجری قمری و هم  تقویمها در تقویم میالدی و تاریخ

تقویم، هم  بیانات مصّرح در آثار مبارکه چند مطلب حّل نشده باقی مانده بود.  در پاسخ به سؤاالت احبّا در مورد

 حضرت عبدالبهاء و هم 
ّ
العدل اعظم ارجاع فرمودند.  برای استفادۀ  این مطالب را به بیت امراهللحضرت ولی

های بسیار آن نیاز به توضیح دارد:  روش تعیین روز نوروز، رعایت نواخت از تقویم بهائی، سه نکته از ویژگییک

 که در تقویم بدیع.رّ متب ایّامیم شمسی، و تثبیت تاریخ ظهور در تقوخصوصیّت قمری بودن اعیاد میالِد دو مظهر  

حمل شود همان یوم عید  ه هر روز که شمس تحویل بفرمایند "حضرت بهاءاهلل در رسالۀ سؤال و جواب می 

مع  اّما جزئیّات این قضیّه تا به حال تعیین نشده بود.  تصمیم این ج ." چه یک دقیقه به غروب مانده باشد است اگر

ر حسب محاسبات  کرۀ شمالی، بآنست که طهران زادگاه جمال ابهی نقطۀ تعیین لحظۀ آغاز اعتدال بهاری در نیم  بر

 ق، و بالتّبع تعیین روز نوروز برای عالم بهائی خواهد بود. ثّ ونجومی از منابع م
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یشه در شرق در روزهای مدو عید میالد، یعنی یوم تولّد حضرت بهاءاهلل و تولّد حضرت رّب اعلی تا به حال ه

این دو فرمایند که "است.   حضرت بهاءاهلل تصریح میمطابق تقویم هجری قمری برگزار شده   محّرمم ماه اّول و دو

   ".عنداهلل یک یوم محسوب شده 
ّ
امراهلل ذکر شده  در عین حال در مکتوبی به زبان انگلیسی از طرف حضرت ولی

طبق تقویم شمسی رعایت خواهد شد و تمهیدات الزم برای برگزاری  متبّرکه ایّامتردید همۀ است که "در آینده بدون  

که چگونه خصوصیّت قمری بودن این دو یوم مبارک    هعمومِی دو عید سعید میالد فراهم خواهد گردید."  این مسئل

نون بدون پاسخ مانده بود.  این دو عید مبارک از این پس بر طبق در متن تقویم شمسی حفظ خواهد شد تا ک

نجومی که از پیش   پس از نوروز بر اساس جداول قمرحلول هشتمین بعد از مین روِز صمیم این جمع، در اّولین و دوت

زاری دو عید میالد  برگ  ایّامدر نتیجه، .   تهیّه شده، برگزار خواهد گردید أبا در نظر گرفتن طهران به عنوان نقطۀ مبد

سال به سال تغییر خواهد کرد و دو روز متوالی در شهرالمشیّة، شهرالعلم و یا شهرالقدرة در تاریخ بهائی و بین نیمۀ 

اکتبر تا نیمه نوامبر در تاریخ میالدی خواهد بود.  سال آینده، میالد حضرت رّب اعلی با دهم شهرالقدرة و میالد  

های هرالقدرة مصادف خواهد گشت. با نهایت سرور و اشتیاق منتظر فرارسیدن جشن حضرت بهاءاهلل با یازدهم ش

بدیع هستیم،  176و   174های دویستمین سال میالد حضرت بهاءاهلل و حضرت رّب اعلی، به ترتیب در سال

 روز مقّدس را در یک تقویم مشترک جشن خواهد گرفت. زمانی که تمامی عالم بهائی این دو سال 

حضرت  متبّرکه بر طبق بیانات صریح حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء، و  ایّامۀ بقیّ  گزاریتاریخ بر

 
ّ
های تاریخی  ایم که برخی از تفاوت مطابق تقویم شمسی به شرح زیر ثابت خواهد بود؛ لذا تصمیم گرفته امراهللولی

شهرالجمال؛ اظهار امر  5لجالل تا شهرا 13رضوان، از  اعظم عید کنار گذاشته شود:  نوروز، اّول شهرالبهاء؛ 

شهرالعظمة؛  شهادت حضرت رّب اعلی،  13شهرالعظمة؛ صعود حضرت بهاءاهلل،   8حضرت رّب اعلی، 

 شهرالقول. 6عود حضرت عبدالبهاء، شهرالقول؛ و ص 4شهرالرحمة؛ روز میثاق،  17

متبّرکه مانند   ایّامروزه و نوزدههدایات و توضیحات قبلی راجع به تقویم بدیع و انعقاد جلسات ضیافات 

چنان به قّوت خود باقی  متبّرکه هم  ایّامشروع روز از غروب آفتاب، عدم اشتغال به کار، و ساعات برگزاری بعضی از  

است مگر آنکه با ارائۀ این مقّررات جدید صریحًا ملغی شده باشند.  در آینده ممکن است به علّت تغییر اوضاع و  

 بیشتری مورد نیاز باشد. شرایط توضیحات 

ای عزیز الهی در شرق و غرب عالم به دنبال تصمیمات مذکور مسلّمًا بعضی از عناصر تقویم بدیع را با احبّ 

ها بسته به تاریخ روز های تقویم بدیع با سایر تقویمآنچه تا به حال معمول بوده متفاوت خواهند یافت.  تطبیق تاریخ

های مختلف مبتنی بر وقت وقوع اعتدال بهاری خواهد  هاء در سال  ایّامیر تعداد روزهای نوروز تغییر خواهد کرد.  تغی

هاء خواهد بود.  جدولی که در مرکز جهانی   ایّامگردد شامل چهار روز بدیع آغاز می  172بود؛ سالی که با نوروز 

زودی برای  ه باشد بپنجاه سال آینده میبهائی تهیّه شده و شامل تاریخ نوروز و تاریخ برگزاری دو عید سعید میالد در 

 محافل روحانی ملّی ارسال خواهد شد. 
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گزینش تقویمی جدید در دورۀ هر پیامبر نمادی از قدرت ظهور الهی برای ایجاد تحّول در درک انسان از  

ع بشر در گردد، جایگاه نومقّدس مبّرز می  ایّامحقایق ماّدی، اجتماعی و روحانی است و از این طریق لحظات و 

بدیع آغاز مرحلۀ تاریخی  172گیرد.  نوروز سال شود و روند زندگی از نو شکل می زمان و مکان بازاندیشی می 

 دیگری در تجلّی وحدت اهل بهاء و در اتّساع نظم جهانِی حضرت بهاءاهلل خواهد بود. 

 [ بیت العدل اعظم ]امضا: 

 گشت تجدید  2021آوریل  5این ترجمه در تاریخ 

 


