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 هبائی اعیاد
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 واآلخر العلیا وصفاته احلسىن أبمسآئه اإلمكان يف من على الّرمحن جتّلى فیها أّّيم األّول أّما األعظمني العیدين إىل األعیاد انتهت قد"  - 1

 قضي كذلك يومني يف واآلخرين  واألرضني الّسموات يف من وحشر األموات قامت به اّلذي االسم هبذا النّاس بّشر من بعثنا فیه يوم
 هللا نعمة فیه يظهر ملن طوىب  العظیم االسم هلذا هللا جعله اّلذي البهآء شهر من األّول ابلیوم فاز ملن طوىب  علیم آمر لدن من األمر
 على ة'احلیو نفحة مترّ  وفیه ومبدئها الّشهور لصدر إنّه قل  العاملني أحاط اّلذي فضله على املدلّ  بفعله هللا شكر أظهر ممّن إنّه نفسه على

 علیكم هللا نعمة قوم ّي اذكروا األعیاد لسلطان األعظم العید إنّ  قل الفائزين  من أنّه نشهد والّرحيان ابلروح  أدركه ملن طوىب املمكنات
 ( 112-110بند  –)كتاب اقدس "   املستقیم الواضح سبیله وعّرفكم الوحي نسمات أيقظكم من رقدآء كنتم إذ
 
ئت آیام أّّيما معدودات وجعلنا الّنريوز عیدا لكم بعد إكماهلا كذلك أضء قد كتبنا علیكم الصّ آّي قلم األعلى قل ّي مأل اإلنش"  - 2

یام إّّن جعلناها مظاهر األّّيم الّزآئدة عن الّشهور قبل شهر الصّ  واجعلوا  واملئابدء مشس البیان من أفق الكتاب من لدن مالك املب
ء آالفقر  نة والّشهور ينبغي ألهل البهاء أن يطعموا فیها أنفسهم وذوي القرىب ثّ لذا ما حتّددت حبدود السّ   ء بني الّلیايل واألّّيمآاهل

  یامء قبل اإلمساك فلیدخلّن يف الصّ آت أّّيم اإلعطوإذا متّ   واملساكني ويهّللّن ويكّّبّن ويسّبحّن وميّجدّن رهّبم ابلفرح واالنبساط
  (16بند  –)كتاب اقدس "  كذلك حكم موىل األّنم

 
 ( 127بند  –)كتاب اقدس "  إّن عّدة الّشهور تسعة عشر شهرا يف كتاب هللا قد زّين أّوهلا هبذا االسم املهیمن على العاملني"  – 3
 
 سؤال :  از عید اعظم."  - 4
 " اشتغال به امور حرام است  اتسع و دوازدهم عید اول و ماه دوم از اشهر بیان است . يوم 13جواب : اول عید عصر  

 ( 1)رساله سؤال و جواب، 
  
 سؤال : از عید مولود."  – 5
 "  م حمسوب شده عند اللّ اول مولود مبّشر است و اين دو يک يو  جواب : مولود اقدس اهبی اّول فجر يوم دوم حمّرم است و يوم 

 ( 2)رساله سؤال و جواب، 
 
 ابب نوروز. سؤال : در"  – 6
 "  ه به غروب مانده ابشداست اگر چه يک دقیق جواب : هر روز که مشس حتويل حبمل شود مهان يوم عید 
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 ( 35)رساله سؤال و جواب، 
 
 چیست. سؤال : اگر عید مولود و ّي مبعث در صیام واقع شود حکمش"  – 7
 "  م مرتفع استوم در آن يو ص جواب : اگر عید مولود و ّي مبعث در اّّيم  صیام واقع شود حکم 

 ( 36)رساله سؤال و جواب، 
 

 
 

  بیت العدل: 
حضرت نقطه اولی تقومي جديدی وضع فرموده اند که به تقومي بديع ّي تقومي هبائی معروف شده است )ّيدداشت های مشاره "  – 1

م است ات غروب يوم بعد . در کتاب مبارک ( . طبق اين تقومي طول يک روز عبارت از فاصله زمانی بني غروب يک يو 147و  27
اند . حضرت اش را نوروز مقّرر داشته و آن را يوم الّل ّنمیدهبیان حضرت اعلی شهرالعالء را به شهر صیام ختصیص داده و خامته

رن است اب اعتدال ربیعی در نیم  اند . نوروز روز اول سال نو و مقاهباءالّل اين تقومي را أتيید و نوروز را از اعیاد امری حمسوب فرموده
مارس مصادف می شود . مجال مبارک می فرمايند که عید نوروز مهان يومی است که در آن  21کره مشالی . اين روز معمواًل اب 

آفتاب به برج محل حتويل می گردد )يعنی اعتدال ربیعی( ، حّتی اگر اين حتويل يک دقیقه به غروب مانده صورت گريد )سؤال و 
ماه مارس مقارن گردد . مجال  22ّي  21،  20( . اب توّجه به زمان حتويل آفتاب ، روز نوروز ممکن است اب 35واب ، فقره ج

اند . جزئّیات مربوط به تقومي هبائی از مجله اقدس اهبی تفاصیل بسیاری از احکام را به تشريع بیت العدل اعظم موکول فرموده
ابيد در ابره آن تصمیم بگريند . حضرت ويّل امرالّل می فرمايند که برای تعیني دقیق وقت نوروز مطالبی است که بیت العدل اعظم 

ابيد نقطه مشّخصی روی کره زمني در نظر گرفته شود و وقت حتويل سال در آن نقطه میزان بدايت سال نو در سراسر عامل قرار  
 ( 26شرح  –)كتاب اقدس اند " فرموده گريد . انتخاب اين نقطه را منوط به تصمیم بیت العدل اعظم

 
دقیقه است . تقومي بديع شامل نوزده ماه نوزده  50 ساعت و تقريباً  5روز و  365اساس تقومي بديع سال مشسی است که "  – 2

حضرت روز می شود . چهار روز ابقی مانده که در ساهلای کبیسه پنج روز می گردد ،اّّيم هاء است .  361روزه است که مجعًا 
ل نقطه اولی موقع اّّيم هاء را در تقومي صرحياً معنّي نفرمودند . حضرت هباءالّل در کتاب مستطاب اقدس آن اّّيم زائده را بالفاصله قب

رت به کتاب *)عامل هبائی(* ، جمّلد هجدهم ، قسمت تقومي هبائی اند . برای اّطالع بیشاز شهرالعالء که شهر صیام است قرار داده
  (27شرح  –)كتاب اقدس مراجعه شود " 

 
اين آيه اشاره است به ورود مجال مبارک و اصحاب به ابغ جنیبّیه واقع در حومه بغداد . اين حديقه بعدًا در بني اهل هباء "  – 3

 1٨63 به اين ابغ که مصادف اب يوم سی و يکم نوروز در ماه آوريل سنه به ابغ رضوان شهرت ّيفت . ورود حضرت هباءاللّ 
ای است که در آن مجال اقدس اهبی صرحيًا به اصحاب خويش اظهار امر فرمودند . در اشاره به آن اّّيم در میالدی بود آغاز دوره

می فرمايند : مقام فیه جتّلی ابسم الّرمحن علی من  يکی از الواح می فرمايند : اّّيم فیها ظهر الفرح االعظم و در وصف ابغ رضوان
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فی االمکان . حضرت هباءالّل دوازده روز در اين ابغ توّقف و سپس به سوی اسالمبول که حمّل سرگونی بعدی آن حضرت بود 
ويّل امرالّل اعظم و  حرکت فرمودند . به مناسبت اظهار امر حضرت هباءالّل هر سال دوازده روز اّّيم رضوان که به فرموده حضرت

 ( 107شرح  –)كتاب اقدس "  ١٤) .و  13٨اقدس اعیاد هبائی حمسوب است جشن گرفته می شود )ّيدداشتهای مشاره 
 
حضرت هباءالّل در اين آيه مبارکه به عظمت چهار عید عمده در سال اشاره می فرمايند . اولني عید از عیدين اعظمني عید "  – 4

میالدی طّي دوازده روز  1٨63ید جشن اظهار امر حضرت هباءالّل است که در ماههای آوريل و مه سنه رضوان است . اين ع
توّقف هیکل اقدس در ابغ رضوان در مدينه بغداد حتّقق ّيفت . حضرت هباء الّل اين عید را سلطان اعیاد ملّقب فرموده اند . 

در شرياز واقع شد . روزهای اول ،  1٨44است که در ماه مه سنه دومني عید از عیدين اعظمني يوم بعثت حضرت نقطه اولی 
يوم بعثت حضرت اعلی نیز از اّّيم حمّرمه ١) . هنم و دوازدهم عید رضوان از اّّيم حمّرمه امری حمسوب است )سؤال و جواب ، فقره 

ومي اسالمی که قمری است اين دو يوم است . دو عید ديگر عبارتند از اعیاد والدت حضرت هباءالّل و حضرت رّب اعلی . در تق
میالدی( است و يوم  1٨17نوامّب  12هجری قمری ) 1233متوالی يکديگرند . يوم مولود حضرت هباءالّل روز دوم ماه حمّرم سنه 

میالدی( . به اين مناسبت اين دو يوم والدت به  1٨1٩اکتّب  20هجری قمری ) 1235میالد حضرت اعلی اول ماه حمّرم سنه 
( . و نیز می 2عیدين معروفند . حضرت هباءالّل می فرمايند : اين دو يوم يک يوم حمسوب شده عندالّل )سؤال و جواب ، فقره 
( . نظر به 36فرمايند که اگر اين اعیاد اب اّّيم صیام مقارن گردد ، حکم روزه در آن دو روز مرتفع است )سؤال و جواب ، فقره 

( ،تعیني اين مطلب بر بیت العدل اعظم 147و  26ّيدداشت های مشاره (ر تقومي مشسی استوار است اينکه اساس تقومي هبائی ب
  (13٨شرح  –)كتاب اقدس است که آّي اين دو عید مولود ابيد طبق تقومي مشسی برگزار شود ّي قمری "  

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

اول سال نو هبائی يعنی نوروز است که حضرت اعلی آن را عید مقّرر فرموده و طبق اين آيه مبارکه به أتيید حضرت هباءالّل نیز 
ّرمه حمسوب شده است ( عالوه بر هفت يومی که در کتاب مستطاب اقدس از اّّيم حم147 و٢٦   رسیده است )ّيدداشتهای مشاره

، يوم شهادت حضرت اعلی نیز در زمان حیات عنصری حضرت هباءالّل در عداد يکی از اّّيم حمّرمه بود . بر اين قیاس حضرت 
ی گردد . عبدالبهاء صعود مجال اقدس اهبی را نیز به اّّيم حمّرمه اضافه فرمودند و به اين ترتیب تعداد اّّيم متّبّکه مجعاً به نُه روز ابلغ م

دو روز ديگر نیز که از اّّيم متّبّکه حمسوب ولی در آن اشتغال به کار ممنوع نیست عبارت از يوم جلوس مرکز میثاق و يوم صعود 
 آن حضرت است . برای مزيد اّطالعات به کتاب *)عامل هبائی(* ، جلد هجده ، قسمت تقومي امری ، مراجعه شود "  

  (13٩شرح  –)كتاب اقدس 
 
 ( 140شرح  –)كتاب اقدس ( " 13٨و  107" اين آيه مبارکه اشاره به عید رضوان است )ّيدداشت های مشاره  – 6
 
طبق تقومي بديع سال عبارت است از نوزده ماه نوزده روزه . اّّيم زائده ) چهار روز در ساهلای معمولی و پنج روز در "  – 7

رار دارد ات تقومي امری اب تقومي مشسی توافق ّيبد . حضرت اعلی ماههای ساهلای کبیسه ( بني ماههای هجدهم و نوزدهم سال ق
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سال را به بعضی از امساء و صفات اهلّیه تسمیه فرمودند . روز اول سال ّي نوروز طبق علم جنوم مقارن است اب اعتدال ربیعی ) به 
مری و اسامی روزهای هفته و ماه به کتاب *)عامل مراجعه شود ( . برای کسب اّطالعات بیشرتدر ابره تقومي ا 26ّيدداشت مشاره 

 ( 147شرح  –)كتاب اقدس هبائی(* ، جلد هجدهم ، قسمت تقومي هبائی ، مراجعه شود "  
 

 


