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 يوم الّنيروز 

 الخطبة المباركة في رملة اإلسكندرّية في فندق 
 1912آذار  20فيكتوريا يوم الّنيروز الموافق 

 هو هللا

من العادات القديمة أن يكون لكّل أّمة يوم من أّيام الفرح العام وفي ذلك اليوم تبتهج  
ن من أّيام الّسنة يوًما واحًدا جميع األّمة وتهيَّأ وسائل البهجة والّسرور. أي أّن الّناس ينتخبو 

وقعت فيه واقعة عظمى أو أمر جليل ويظهرون في ذلك اليوم منتهى الّسرور والحبور واالبتهاج 
ذا كانت بينهم كدورة فإّنهم يجتمعون ويزيلون ذلك الكدر واالغبرار  فيزور بعضهم بعًضا وا 

ث إّنه وقعت إليرانّيين في يوم وانكسار القلوب ويقومون مّرة أخرى على األلفة والمحّبة. وحي
 الّنيروز أمور عظيمة لهذا اعتبرت األمة اإليرانّية الّنيروز يوًما بهيًجا وجعلته عيًدا وطنيًّا لها.

ا ألّنه بداية االعتدال الّربيعي وأّول الّربيع في   وفي الحقيقة إّن هذا اليوم مبارك جدًّ
نساًنا  الّنصف الّشمالي من الكرة األرضّية وتجد جميع الكائنات األرضّية أشجاًرا وحيوانات وا 

روًحا جديًدا فيه، وتجد نشاًطا جديًدا من الّنسيم المحيي لألرواح فتنال روًحا جديدة وحشًرا ونشًرا 
 بديعين ألّن الفصل فصل الّربيع، وتظهر في الكائنات حركة عمومّية بديعة.

لطنة ولم يبَق منها أثر ثّم تجّددت لقد حدث في إيران في أحد األزمان أن اضمحّلت السّ  
في هذا اليوم وجلس جمشيد على العرش ونالت إيران الّراحة واالطمئنان فنشطت قوى إيران 
المفّككة مّرة أخرى وتجّلى على القلوب واألرواح اهتزاز عجيب بحيث وصلت إلى أسمى ما 

ّمة اإليرانّية إلى درجة وصلت إليه في عهد سلطنة كيومرث وهوشنك ووصلت عّزة الّدولة واأل
ا في يوم الّنيروز كانت سبب فخر إيران  أعلى من العّزة والعظمة وكذلك وقعت وقائع عظيمة جدًّ
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وعّزتها. ولهذا تعتبر األّمة اإليرانّية هذا اليوم منذ ما يقارب الخمسة والّستة آالف سنة يوًما 
ويقّدسون هذا اليوم ويعتبرونه مبارًكا  سعيًدا ويستفتحون به ويعتبرونه يوم سعادة األمة وبركتها

 إلى يومنا هذا.

وخالصة القول إّن لكّل مّلة يوًما تعتبره يوم سعادتها وفيه تهّيئ وسائل سرورها. وهناك  
في الّشرائع المقّدسة اإللهّية في كّل دور وكور أّيام سرور وحبور وأعياد مباركة. وفي تلك األّيام 

الّصناعة والّزراعة محرًما بل يجب أن يشغل الجميع بالّسرور والحبور يكون االشتغال بالّتجارة و 
 ويحتفلوا احتفااًل عاًما الئًقا يّتسم بالوحدة حّتى تتجسد في األنظار ألفة األّمة واّتحادها.

وحيث إّنه يوم مبارك فيجب أن ال يقضى عبًثا وسًدى دون نتيجة بحيث تنحصر ثمرة  
. وفي يوم كهذا يجب تأسيس مشروع تبقى فوائده دائمة لتلك األّمة ذلك اليوم بالّسرور والحبور

حّتى يبقى مشهوًدا معروًفا على األلسن ويكتب في الّتاريخ أّن المشروع الفالني قد تأّسس في 
وا في ذلك اليوم في ما تحتاج نوروز الّسنة الفالنّية، إذن يجب على العقالء أن يتحّروا ويحّقق

األمة من اإلصالحات، وأّي أمر خيرّي يلزمها وأّي أساس من أسس الّسعادة يجب وضعه حّتى 
يتأّسس ذلك اإلصالح وذلك األمر الخيرّي وذلك األساس في ذلك اليوم. فمثاًل لو وجدوا أّن 

حسين األخالق فإذا كانت األّمة تحتاج إلى تحسين األخالق ففي ذلك اليوم يؤّسسون مؤّسسة لت
األّمة تحتاج إلى نشر العلوم وتوسيع دائرة المعارف يّتخذون في هذا الخصوص قراًرا أي يلفتون 
أنظار العموم نحو ذلك المشروع الخيرّي ولو وجدوا أّن األّمة تحتاج إلى توسيع دائرة الّتجارة أو 

ائط المؤّدية إلى ذلك المقصود أو إّنهم الّصناعة أو الّزراعة فإّنهم يشرعون في ذلك اليوم بالوس
يالحظون أّن األّمة تحتاج إلى حماية األيتام وسعادتهم وا عاشتهم فإّنهم يقّررون إسعاد األيتام 
وقس على ذلك. فتتأّسس في ذلك اليوم مؤّسسات تفيد الفقراء والضعفاء البائسين حّتى تحصل 

العظيمة نتيجة ويتجّلى يمن وبركة ذلك اليوم. في ذلك اليوم من األلفة العمومّية واالجتماعات 
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ا في هذا الّدور البديع أيًضا ويجب على أحّباء هللا  وخالصة القول إّن يوم الّنيروز يوم مبارك جدًّ
في هذا اليوم أن يّتفقوا في الخدمة والعبودّية ويجب أن يتكاتفوا في منتهى األلفة والمحّبة 

لمبارك بكمال الفرح والّسرور وأن تّتجه أفكارهم إلى إيجاد نتائج واالّتحاد وينشغلوا بذكر الجمال ا
عظيمة في مثل هذا اليوم المبارك وليس هناك اليوم نتيجة أو ثمرة أعظم من هداية الخلق ألّن 
البشر المساكين محرومون من جميع المواهب اإللهّية وبصورة خاّصة إيران واإليرانّيون فيجب 

في هذا اليوم أن يتركوا لهم آثاًرا خيرّية ماّدّية أو آثاًرا خيرية معنوّية  على أحّباء هللا وال شكّ 
بحيث تشمل هذه اآلثار الخيرّية جميع الّنوع البشرّي. ألّن كّل عمل خيرّي في هذا الّدور البديع 
يجب أن يكون عموميًّا أي أن يشمل جميع البشر وال يقتصر على البهائّيين وحدهم. ففي جميع 

ألنبياء كانت المشاريع الخيرية مقصورة على المّلة وحدها ما عدا المسائل الجزئّية أدوار ا
كالّصدقة فقد أجازوا شمولها العموم أّما في هذا الّدور البديع فحيث إّنه دور ظهور الّرحمانّية 
 اإللهّية فإّن جميع المشاريع الخيرّية تشمل جميع البشر بدون استثناء لهذا فكّل مشروع عموميّ 
يتعّلق بعموم العالم اإلنسانّي هو مشروع إلهّي وكّل أمر خصوصي ومشروع ال يتعّلق بالعموم 
فإّنه محدود. لهذا أتمّنى أن يكون كّل واحد من أحّباء هللا رحمة إلهّية لعموم البشر وعليكم البهاء 

 األبهى.

  


