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 جديد ن نادى بطلوع فجر يوم  ة المجتمعين احتفاًء بذكرى م  ا لى كاف  

 ،اءتنا األعز  أحب  

   يظهر مرب  ة  مر   كل   مًعا، فيل دعونا نتأم  
 
ة التي من شأن تعاليمها أن الفذ  ة خصي  في العالم، تلك الش   ا لهي

ر فكر اإلنسان وسلوكه لقرون     لة؟زلز  رامية المُ حظة الد  ُترى ماذا نتوقع في تلك الل   –الحقة  تشك ل وتطو 

 سة لألديان العظمى في العالم، لهو حدث  صوص المقد  في الن   مرب  من هؤالء، كما هو مدو ن   ظهور كل   ا ن  

 
 
 يدفع  محوري

 
 حافز الر  الا ن  ا ا لى األمام. مً بالحضارة قدُ مصيري

 
ساع ات  أسفر عن اريخ منهم عبر الت   الذي بعثه كل   وحي

 دائرة الت  
 
ة. من العشيرة ا لى القبيلة ثم   ابدًء عاون اإلنساني ين العظام المرب   هؤالءمن  قد وعد كل  ل  دولة المدينة فاألم 

صالح ا  ي ا لى من شأن نفوذه أن ُيؤد   معلوم، وينبغي ترق ب ظهوره، وأن   خر سوف يظهر في ميعاد  آ اا ا لهي  مبعوثً  أن  

ا غير مولده اآلن، هياجً لانية ة الث  ا ذن أن ُيحدث ظهور حضرة الباب، الذي نحتفي بذكرى المئوي   و  ر  ال غ   العالم. 

لت بإطالق  ،ةساعة مجيئه، كما كان الحال لدى ظهور سائر المظاهر اإللهي   لد فيه.  ا ن  مسبوق في البلد الذي وُ  عج 

  وا ن لم يصاحبها مشهد   –ارة جب   ة  قوى روحاني  
 
من ذات مساء، في  ر  متأخ   بل كانت محادثة جرت في وقت   درامي

ر، المرب  ه الموعود المناب حيث أعلن المضيف أن  ومضيفه الش   متواضع بين طالب دين   فارسي   مسكن    تظ 
 
 ي اإللهي

...، ا ن  ظر، أال يمكن أن يكون الش   "أنعم الن  قائاًل  هخاطبفالذي كان ضيفه يسعى في طلبه. 
 
عني ما هو خص الم 

ة أخرى بعد انية على عالم اإلنسان مر  ب  أفاض نور الهداية الر  مجيئه ذلك الموعود الذي بهو اب ذلك الش   ا ن    .أنا؟!"

 مرور ألف عام.  

لقد انهمرت كتابات حضرة   األحداث والوقائع المتعاقبة لها. حظة األولى تمخ ضت عن جميعالل  تلك 

امه، ائدة في أي  األوهام والخرافات الس   وتنبذثام عن حقائق بالغة العمق، الل   لتكشفالباب من قلمه كالفيض المدرار 

باع معايير سامية من أهل العالم ا لى ات   ولتدعوم، ة نفاق قادتهبشد   بوتؤن  ة العصر، ي  اس على درك أهم  ة الن  مستحث  

لمات س  كم الن ور من اهلل بكتاب ... لتهتدوا ِالى سبل الءرض لقد جااألهل أ: "يا عاملوالت   لوكالس   الم ولتخرجوا من الظ 

راط الخالص ممدو بإذن ورن  لِالى ا ليصل  ا يرانى حدود سرعان ما انتشر نفوذ حضرة الباب وتعد    .ا"داهلل على هذا الص 

مه هؤالء من أعمال ريع لعدد أتباعه وبسبب ما قد  زايد الس  اء الت  هول جر  هشة والذ  أصيب المراقبون بالد   ا لى ما ورائها.

ة التي عاشها، اخر ألحداث حياة حضرة الباب وقصر المد  صيد الز  الر   ا ن   ظير. منقطعتي الن   وتضحية   ات سمت بشجاعة  

زي  ا المأساوراموالد   ي، حر  من البحث والت   فر ا لى بالد فارس لمزيد  عة على الس  تتب  فوس المُ ت الن  ة التي أنهت حياته حف 

 . به واحتفاًء ا لحضرتهة تكريمً ة واألدبي  ي  من اآلثار الفن   واسع   لخلق طيف   كما كانت مصدر ا لهام  
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  المجتمع الذي ظهر فيه. ائد فيس  الم الالظ   ا في مقابلةوسطوعً  اتأللؤً  يبدو أكثرأنوار حضرة الباب  ا شراق ا ن  

 في القرن الت  
 
موضع حسد كانت حضارتها  نام مجدها حيأي  كانت بالد فارس أبعد ما تكون عن  اسع عشر الميالدي

ييه يذك  ، وعدم المساواة منازعوج بال رُ العقائد الخرقاء ت  د الموقف، الجهل سي  ف  .العالم الذي ين الد   . الفساد المتفش 

سنة  كل   . ة بالحياةضابروحه الن  من  اا خاويً أصبح اآلن جسدً ام في سالف األي   ورخائها فارس زدهار بالدا كان أساس

ظهر حضرة الباب حينئذ   لم مداه. ظ  ال بلغلقد  . المغلوبة على أمرهااليأس وخيبة األمل للجماهير سوى تجلب  ال تمر  

ر وتنق ي،ت هب  ة   ي  ربيع كعاصفة   لمة عن أعين غبار الظ  ولتمسح  ،قاليد البالية لعصر  مضطربلتعصف بالعادات والت   لتطه 

لقد كان يسعى ا لى   .أسمى وأخص   حضرة الباب كان يهدف ا لى غاية   ا ال أن   من أعمى الوهم والخرافة بصيرتهم. 

ي ن قُ ي رين األعظمين الت  ثاني الن   –اهلل  اس لظهور حضرة بهاءعداد الن  ا   ر لهما أن يأتيا بنور  وأم اللذ  كان   للبشر. جديد   د 

نتم فاحضروا بين أ ،ءافق البقأء عن اشرقت شمس البهأ ا ذاوقد أرشد أتباعه بقوله: " ا. هذا األمر شاغله األكثر ا لحاحً 

 العرش." ييد

لقد  الم. ظ  ال أحاطهماا ا وعصرً أنارا مجتمعً  ،بإشراق  أشد   ،اهلل حضرة بهاء من ثم  و ،وهكذا فإن  حضرة الباب

 طو  في الت   جديدةً  استهال  مرحلةً 
 
ة التي أطلقاها وحاني  اقات الر  الط   ا ن    .بأسرها ةتوحيد األسرة البشري  مرحلة  : ر االجتماعي

ل حو  في الت  مشهودة بجالء تلك التي نتائجها  ة،ة كاف  اإلنساني   يفي مجاالت المساع جديدةً  بعثت حياةً م لفي العا

، تحقيقها تم   لوجياوكنفي العلوم والت   ة  مذهلا نجازات   ،ال يقاس مت بشكل  ة تقد  ي  الحضارة الماد    .صلحذي قد ال

المجتمع م تقد  اهلل من أجل  بهاءحضرة سن ها ، المبادئ التي تحت على مصاريعهاة المتراكمة فُ أبواب المعرفة اإلنساني  

وحدة الجنس  من قبيل ا في تعاليمهر ملي  لنفك    .واسع على نطاق   مقبولةً أصبحت  واإلقصاءوإلنهاء أنظمة الهيمنة  ورقي ه

 
 
 عليم الت  وجوب أو جل، الر  ب ةالمرأ مساواةأو ، البشري

 
على عن الحقيقة العقالني البحث  لزوم تغليبأو ، العمومي

باتت  ة والالوهمي  ات ظري  الن   يوافقون اآلن على هذه القيم ول ة الد  من شعوب العالم في كاف   اا واسعً طيفً  ا ن    .عص 

 ة. األساسي  

في  نامىتأصبح يفكير الجاد، ابق حبيس هوامش الت  كان في الس  ي ذوال القيمهذه  حول الجدلومع ذلك ف

 ة االلتزام الر  ب قو  الُمُثل العليا تتطل   بأن   ، وذلك تذكير  اأيًض  المجتمع
 
هناك ثمة فرق  ن  ا  ا ذ  ،لدعمها وتحكيمها وحي

 واعتناقه  قبولهما كمبدأ وبين  بين تصديق أمر  
 
 بطرق  وا صالحه  ا عادة تشكيل المجتمع هذا واألصعب منه.  القلبي

 تعكس الت  
 
تلك  ،اهلل تعاليم حضرة بهاء عمل وفقعات التي تجامهو ما تهدف ا ليه ال ذلكم . ذلك عن عبير الجمعي

 المشاكلعاليم على هذه الجامعات تسعى ا لى تسليط أنوار تلك الت   . العالمفي جميع أنحاء هور اآلخذة في الظ  

رو ج تُ  ها جامعات  ا ن   مبادئ روحاني ة؛ ز علىكترعملي ة  ت ها تضع برامج  ؛ ا ن  ليت بها المجتمعات من حولهاالمزمنة التي ابتُ 

للعبادة يشمل انجاز العمل  واسع األبعادعمل على ا شاعة مفهوم  جامعات  ت ؛روفة الظ  تعليم البنات واألوالد في كاف  
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ها ينابيع ك ،ةاتي  ن المصلحة الذ  م وحي ة، بداًل الر   طل عاتتنظر ا لى المطامح والت  جامعات  ؛ بروح الخدمة في اضة تمد 

ي العزم على دفع عجلة الت   جامعات   ؛ةمستمر   بدوافع     لحو  الت  غيير وتغرس وتنم 
 
  الفردي

 
ها تسعى ا لى ا ن   . واالجتماعي

 م الر  قد  الت  ا حراز 
 
  وحي

 
 والماد   واالجتماعي

 
ات بالتزامها سم هذه الجامعه تت  من ذلك كل   واحد. واألهم   في وقت   ي

 
 
ر الت  ا ن    .بوحدة الجنس البشري  نو  ها تقد 

 
ة الفرد ة هوي  مع الحفاظ على أسبقي   جميع أبناء العالم يمث لهالذي  ع الغني

  كعضو  
 
ينشأ عالمي  الحاجة ا لى وعي  د وتؤك   تعلنها ا ن    .رتباطاتات واالسائر الهوي   على من أعضاء الجنس البشري

حضرة  عأتبا ا ن    .ينروحي   وأخوات   ة ا خوةً األرض كاف   شعوب تعتبربرفاه البشر وسعادته، وهي  مشترك   من اهتمام  

الذين يماثلونهم في فوس لدعوة الن   ةً ا حثيثدً وون جهلالجامعات بل يبذد االنتماء لمثل هذه بمجر   قنعوناهلل ال ي بهاء

  نفيذ.ة وضع تعاليمه موضع الت  لالنضمام ا ليهم في تعل م كيفي   األفكار

يتثير الت   صعبة  المطروحة  المسألة ا ن  تنا.  ذلك ما يقودنا ا لى صلب الموضوع في قضي   دق الص  ستدعي ، وتحد 

منها  لكل  و، بعينها تنشأ من وجهات نظر   بيلة والمثيرة لإلعجاب في العالم،الن  القضايا  العديد من كراحة. هناالص  و

  ه أمر  أم أن   ؟ امنه ة  واحدد مجر  اهلل  حضرة بهاءأمر هل ف  .به ةمزاياه الخاص  
 
د أسمى الُمثُ  عالمي  إلنساني ةليا لل العُ يجس 

عينً من المقر ر األمر الذي  ا ن  ، هايةففي الن    ؟قاطبةً   أو لشعب   واحد   ليس لمكان   –ن يائم  الم الد  ا للعدالة والس  أن يكون م 

ي سمح له بتخط  ت ةرب اني   ة  قو  يكون ذا أن وال ينضب، ا يجب أن يكون في اًض  ،عوبة الش  واحد بل لجميع األماكن ولكاف  

تها كل   ب يقلتالقدرة على  كون لديهتيجب أن  المطاف،في نهاية و  .الحدود والقيود ليشمل أبعاد حياة البشر بُرم 

األمر الذي أتى به حوز يأال  :، كما فعل ضيف حضرة البابباهتمام   ظرنعم الن  نُ  ا ذن دعونا .قلب اإلنسان ووجدانه

 ؟ صائص والمزاياالخهذه على اهلل  حضرة بهاء

، حاداالت  لفة واأل مراتبا لى أعلى  رتقاءة من االن البشري  اهلل هي التي ستمك   ا ذا كانت تعاليم حضرة بهاء

 بالمرء ف
 
 عرفت مقام حضرة البابالجماهير الغفيرة التي  ا ن    .ةحيحالص   االستجابةعن  روحهبضميره ويتحر ى أن حري

ل الت  ، عوة ا لى البطولة والفداءت الد  داء، ولب  لن  اجابت أ من يعي ظروف  فليلب ي كل   . اريخ استجابتها المجيدةوقد سج 

 ال تستكين ى الخدمة الخالصة بعزيمة  اهلل ا ل حضرة بهاء نداءانه، حياة سك   تحيطالتي  ستفحلةرور المللش   يتنب ه، والعالم

 و في العصر الحاضر.  جاعةوالش   البطولةتلكم هي  –
 
ال نفوس  تبذلها حثيثة   مساع   سوىينقذ العالم  آخر سوف أمر   أي

 ؟بالغال هالبشر هدفه األسمى وموضع اهتمامورفاه  سعادةمنها  كل  جعل ي نفوس   ،عداد لها

 

 بيت العدل األعظم


