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   :كتب روحي ةمجموع

  تي بر حيات روح انسان تأمال    اولكتاب 

  »فهم آثار  بهايي«   :مشتمل بر    

  »دعا و مناجات«        

  »حيات و ممات«        

    قيام به خدمت     كتاب دوم

  »شوق تبليغ«  :مشتمل بر    

  »ات در مواضيع امريتزييد معلوم«        

  »معرّفي عقايد بهايي«        

  اولآموزش دروس امري به اطفال، كالس    كتاب سوم

  »ي بهاييتربيتبعضي از مباني «   :تمل برشم    

    »اطفال اولدروسي براي كالس «        

  »ادارة كالس براي اطفال«        

  دو مظهر ظهور الهي  كتاب چهارم

  »عظمت اين يوم«  :مشتمل بر    

  »حيات حضرباب«        

  »حيات حشرت بهاءاهللا«        

  آموزش كالسهاي اطفال، كالس دوم و سوم  كتاب پنجم

  »دروسي براي كالس دوم اطفال«  :مشتمل بر    

  »دروسي براي كالس سوم اطفال«        

  تبليغ امراهللا  كتاب ششم 

  »طبيعت روحاني تبليغ«  :مشتمل بر    

  »مبلّغخصائص و ويژگيهاي «        

  »م به تبليغاقدا«        
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   6-1ياري به ديگران در مطالعه كتب   كتاب هفتم

  »سبيل روحاني«  :مشتمل بر    

  »تيوتر شدن«        

 »استفاده از هنرها«        

  عهد و ميثاق  كتاب هشتم

  »ميثاق الهي«   :مشتمل بر    

  »ميثاق حضرت بهاءاهللا«        

  رفاه خانواده  كتاب نهم 

  »حيات خانواده بهائي«   :مشتمل بر    

  »اعطاء، اساس روحاني رفاه«        
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  :همكاران گرامي
  .كلّي است طور عموم رسيدن  به سه مقصده روحي ب مؤسسه هدف از واحدهاي درسي 

 .ايجاد بينش درخصوص موضوعات روحاني - 1

 .امرمبارك ةكسب دانش دربار - 2

  .انجام خدمات خاص كمك به پرورش مهارت در  - 3
روحي واحدهاي كتاب  يك . قاصد فوق نمايدم يكي از بيشتري بر كيدأممكن است ت واحد البته هر

بيشتر مهارتها و  دوكتاب  .برخي مطالب روحاني افزايش يابد به همراهان كمك مي كند بينششان در
  .گرفته است نظر را در يمنشهاي الزم براي انجام خدمات خاص

آنها اين  كدام از كيدات خاص هرأه تروحي بدون توجه ب مؤسسه يه واحدهاي كتب مفهوم اصلي كلّ
راه پيشرفت روحاني  در ،د مي شوندوارمؤسسه كه در برنامه هاي  آنان .»اه خدمت را بپيماييمر«است كه 

به همراهان مفاهيم مهم را ارائه  مؤسسه دوره هاي مختلفه  .شخصي و خدمت به ديگران قدم مي گذارند
 آنها را با مهارتها و ت و منشهاي روحاني خود تمركز نمايند وي صفاترقّ مي دهد و كمك مي كند تا در

اين راه لزوماً با خدمات بسيار ساده شروع  .مي سازد فنون الزمه جهت حركت در راه قيام به خدمت مجهز
   .مي شود نوع خدمات پيچيده تر و دشوارتر ،مي شود و سپس با ازدياد ظرفيتهاي همراهان

اين  .معرفي مي شود» مباحثي جهت تزييد معلومات«، وم اين كتاببخش د ين نوع خدمت دراول
از خانه هاي تازه تصديقان جديد توسعه  منظّمبخش به همراهان كمك مي كند تا توانايي خود را در ديدار 

جامعه،  در اتّحادو  محبتميثاق، حيات حضرت بهاءاهللا،  و جمله عهد دهند و با آنان تعدادي موضوع، از
در انتهاي  .ميان بگذارند عات و تبليغ امراهللا را درت پرداخت تبرّيايي و ضيافات نوزده روزه، اهمجلسات به

براي افزايش فهم همراهان راجع به  ،االتؤتمرينهايي تنظيم شده است بعضي از اين س االت وؤمبحث س هر
نواده هاي تازه تصديق را ت، فنّ و مهارت ارائه مطالب به خاسؤاال بعضي ديگر از خود مبحث مي باشد و

قيام به اين  ةمربوط به صفات روحاني و منشهايي است كه الزم ،برخي ديگر از تكاليف ياد مي دهد و
  .خدمت است

فراهم شده جهت مطالعه عميق مطالب مورد بحث موقعيتي است كه ين اولاين  ،همراهان براي بيشتر
 .ميان گذاشته مي شود انجام مي پذيرد ي كه با ديگران درحين بود كه فراگيري مطالب در متذكّربايد  .است

ل يكديگر گردند واميد است كه اين روش آغاز حياتي باشد كه پيشرفت فردي و خدمت به ديگران مكم 
  .دو هدف مختلف و يا گاهي متضاد تلقّي نگردند

ما بايد آنان را به يك كالس زياد باشد راهن اگر تعداد همراهان درمؤسسه يه دوره هاي مانند كلّ
ي حاوي ور كلّه طبخشهايي كه تا به حال شركت كنندگان مطالعه كرده اند ب .گروههاي كوچك تقسيم نمايد

ت و تمرينهايي بود كه به همراهان كمك مي نمود تا بينش جديدي سؤاالدنبال آن ه بيانات مباركه كوتاه و ب
بيانات مباركه  باشد و لب مالقاتها نسبتاً طوالني تر مياين بخش مطا در .مباركه حاصل نمايند نسبت به آثار
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 آن درخاطر بعضي از بار خواندن مطلب ممكن است مقدار كمي از يك بعد از .ضمن آن گنجانده شده است
 همراهان مانده باشد بنابراين الزم است كه دوباره مبحث را چندين بار قسمت به قسمت مطالعه كنند و از

ت سؤاالار انجام شد همراهان به جواب ـكه اين ك وقتي .ه زبان ساده تكرار كنندـب وكرده  سـؤاليكديگر 
صورت يك نوع ه فكر نمايند چگونه موضوع را ب بيانات مباركه بيشتر شود و فهمشان از مي پردازند تا

  .ارائه دهند ،خدمت به ديگران
ه همراهان فقط مواضيع مورد بحث كافي نيست ك ،مهارتهاي الزمه البته به منظور پرورش توانائيها و

ت آن را جواب دهند بلكه بايد فرصتهايي را براي آنان به وجود آورد سؤاالدر اين بخش را مطالعه كنند و 
طور فردي و يا ه هدف مطلوب آن است كه همراهان ب .گرفته را عمالً انجام دهند تا بتوانند مهارتهاي فرا

 .منين جديد بدين منظور ديدن نمايندؤم دارند همراهي نمايند و از گروهي با دوستاني كه تجربيات بيشتري
ه مبلّغصورت نمايشنامه اجراء كنند كه يك نفرشان شخص ه ر نگرديد مي توانند باگر اين ميسباشد و بقي، 
  .منين جديد را تشكيل دهندؤخانواده م

در زمينه تبليغ امراهللا است هر راجع به مهارتهايي » معرفي اعتقادات اهل بهاء« بخش سوم  اين كتاب
افزايش ضمن گفتگو  زيادتر شود تواناييهاي همراهان در معرفي عقايد اهل بهاء در تبليغ امر چه تجربيات در

چند عيناً بيانات مباركه  بدين منظور قسمتهايي كوتاه از مطالب مختلفه ارائه گرديده است كه هر .مي يابد
اساس خطابات و الواح آن حضرت است و حاوي كلمات و جمالت  حضرت عبدالبهاء نمي باشد ولي بر

 در ت بخوانند ودقّه همراهان بايد قطعات را ب ،مانند قسمت قبل .بسياري است كه ايشان استفاده نموده اند
خوبي با افكار ارائه شده آشنا شوند و بتوانند به سهولت با كلمات ه گروههاي كوچك آنها را بياموزند تا ب

طوري تنظيم شده است تا به همراهان كمك نمايد  ،مطلب تمرينهاي بعد از هر. الب را بازگو نمايندخود مط
ت ديگران جواب سؤاالحين بحث اظهار كنند و چطور به  را درشده گرفته  كنند چگونه مطالب فرا رتفكّ
   .بيق دهندطرز فكر خود را با تعاليم مباركه تط ،اميد است همراهان با مطالعه اين بخش .دهند

هدف اين بخش آن است كه به همراهان كمك كند تا عادت نمايند همواره به روش حضرت 
ه نمايند همانند بخش دوم به كار بستن حين خطابات و بيان مطالب در تبليغ امر الهي توج عبدالبهاء در

  .حساب مي آيده يادگيري همراهان ب ةمهارتهاي فرا گرفته از مراحل مهم
را ارائه  »مباحثي جهت تزييد معلومات«روحي مطالب بخش دوم اين كتاب  مؤسسه قتي در ابتدا و

ميان نهادن مواضع تزييد معلومات با آنان  نمود مالحظه شد كه بعضي از همراهان به بازديد خانواده ها و در
   .دهندولكن بعضي خيلي زود ذوق و شوق اين كار را از دست مي  مي دهندادامه 

نتيجه معلوم گرديد فرق  در اين امر معلوم شود و علّترتي متعددي تشكيل گرديد تا جلسات  مشو
آنهايي كه به هيجان  .آگاهي ياران از منبع شوق و ذوقي است كه در اثر تبليغ حاصل مي شود ةدرج ،اساسي

و  .مي يافتنددوام ن شانخدمات خود بودند معموالً در اقدامات و تشويق از تأييدآني قانع شده و يا منتظر 
 .دوستاني كه مستمراً به مالقات خانواده ها ادامه مي دادند ذوق وشوق خود را در نفسِ عمل تبليغ مي يافتند
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 .مي كوشد كه معاني و استلزامات اين تفاوت مهم را بيان كند» شوق تبليغ ت ولذّ« اين كتاب اولبخش 
  :در اين بخش بدين نحو مي باشد تسلسل افكار ترتيب و

ميان نهادن كلمه الهيه نازله از  موهبت در: گرديم حين تبليغ از يك موهبت خاصي برخودار مي در  - 1
 .اين فضل و موهبت ما را سرشار از سرور روحاني مي نمايد .قلم حضرت بهاء اهللا با ديگران

نهفته  انيقعر آن لئالي هدايت رب توان به اقيانوسي تشبيه نمود كه در ظهور حضرت بهاءاهللا را مي  - 2
 .مواهب آن استفاده نماييم كوشش را بنماييم تا به ساحل اين اقيانوس رسيده و از بايد سعي و است و

مي توانيم  ،فقط اراده كنيم اگر .نزديك است اقيانوس ظهور حضرت بهاءاهللا به نحوي عجيب به ما - 3
 .در يك لحظه به ساحل آن واصل گرديم

اني موجود ما شده است مي خواهيم لئالي هدايت رب چون موهبت شناسايي حضرت بهاءاهللا شامل - 4
رت استفاده ـكلمات خود آن حض ةقو اين كار از در .يان بگذاريمـم رتش را با ديگران درـهور حضـدر ظ
 .اي است كه قادر برتقليب قلوب انسانهاست قوهاين تنها  ،كنيم مي

الهي مي گردد داراي منزلت  ةغ كلمما، قسمتي كه مربوط به ابال ةازجميع اقدامات زندگي روزان - 5
 .خاصي است

ميان نهادن كلمه  حين تبليغ به اهتزاز مي آورد از نفس قيام به تبليغ يعني در شوقي كه قلب ما را در  - 6
ت را اين شوق و مسرّ ،وتشويق ديگران تأييدامور مانند  ه به ديگرتوج .الهي با ديگران سرچشمه مي گيرد

 .وق در تبليغ استشاشتعال و  ةزمال ،انقطاع .خراب مي كند

شويم كه بدين وسيله به سرور  متذكّربايد  .كوشش و فداكاري باشيم گونه سعي و هر ةبايد آماد - 7
چه پست تر است  هر فداكاري وقتي است كه از .قي روحاني خود كمك مي نماييمترّ روحاني رسيده و در

حقيقت موجب فرح و  ن دردناك باشد ولي درهر چند اين جريا .به امور برتر تمسك جوييم بگذريم و
  .سرور خواهد بود
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  لذّت و شوق تبليغ
  
  

   :هدف
نظر از  است صرفلهي ميان نهادن كلمه ا درك اينكه لذّت و شوق تبليغ در نفس در

  .نتايج فوري آن
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  :اولقسمت 
برخي مبادي اساسي  ةبه پايان رسانيده درباركتاب يك روحي  يه را دراولحال كه تعدادي از بخشهاي 

خدمات آتي خود  ةطور سيستماتيك درباره ب كنيد و تأملبينش بيشتري يافته ايد وقت آن است كه  ،روحاني
ضمن اينكه احتياجات امراهللا را بررسي نموده و سعي مي نماييد كشف كنيد كه  در .نماييد ربه امراهللا تفكّ

سرور طي  ر نماييد كه در سبيل خدمت با فرح وآنها باشيد خوب است تصو چگونه مي توانيد جوابگوي
 رديد وـند مي گـيه بهره مـهايه الهـواهب النـم ود ازـيد با پيش رفتن در اين راه از نصيب خـطريق مي نماي

شما مجهودات  در بدايت خدمات و .رددـگ ما ميـهودات شـمج دامات وـمراه اقـمراً هـهي مستـات التأييد
پرورش ظرفيتها مي توانيد در  ا با ازدياد دانش وق مي يابند امتري تحقّـو با سهولت بيش ساده تر هستند

خواهد  بر البته قدم برداشتن در سبيل خدمت امتحانات بيشماري در .ميادين خدمت دشوارتري وارد شويد
اختيارتان مي نهد  كه در يرصتهاي خدمتخاطر فه خداوند را بهمواره ياد داشته باشيد كه ه ا اگر بام .داشت
نتيجه نهايي هر  ،ف ننماييدخشوع به آستان الهي و بندگان حق توّق سبيل خضوع و گوييد و هرگز در شكر

  .و پيروزي براي امراهللا خواهد بود موفّقيت ،خواه كوچك و خواه بزرگ ،يك از مجهودات شما
بسياري از فعميدان تبليغ امراهللا  خدمت را مي پيمايد در كه مسيرتها و اقدامات شما در حيني الي

كالسهايي براي اطفال منعقد خواهيد  ،شما نفوس جديدي را به امراهللا هدايت خواهيد كرد .خواهد بود
جميع  ي مشاركت خواهيد نمود درتحكيم جوامع محلّ تزييد معلومات ياران كمك نموده و در  در ،ساخت

برخودار خواهيد شد و آن موهبت در ميان نهادن كلمه اهللا نازله از قلم  يموهبت خاص اين مجهودات از
  .ت عميق روحاني مي سازدمسرّ اين فضل و موهبت شما را سرشار از .حضرت بهاءاهللا با ديگران مي باشد

  :تمرين
 ----------------------------- منين جديد است؟ؤآيا معني تبليغ امراهللا فقط تسجيل م - 1

  .ص نماييدتهاي تبليغي محسوب مي گردد مشخّاليكه جزء فع ل اقداماتي راليست ذي در - 2
  .ميان گذاشتن ـ بشارت ظهور حضرت بهاءاهللا را با يكي از دوستان در

  .قين جديدمصد ـ كمك به تزييد معلومات يكي از
  .ـ انعقاد بيوت تبليغي در منزل خود

  .تحكيم و توسعه ةبرنامه فشرد ـ مشاركت در
  .ناطق جديدـ فتح م

  .ي از اطفالكـ تشكيل كالسهاي امري براي گروه كوچ
  .تشكيل يك گروه جوان بهايي مساعدت در ـ همكاري و

  .در انعقاد جلسه ضيافت نوزده روزه ،ـ كمك به يكي از جوامع
  .عمومي مؤسسه ـ ايراد يك خطابه در مورد امراهللا دريك مدرسه يا 



9 
 

---------------------خاصي بهره مند مي شويم؟  چه فضل و موهبت هنگام تبليغ از در  -3
----------------------------------------------------------------------  

----------------------- ين چيست؟مبلّغت و شوق عميق روحاني براي منابع لذّ يكي از - 4
---------------------------------------------------------------------- 

  .گروه خود در مورد اينكه چه انگيزه هايي يك فرد بهايي را به تبليغ وا مي دارد مشورت نماييد رد - 5

  :نص ذيل را حفظ نماييد  - 6
و كُن  المسافرُ الَي اهللاِ خُذ نَصيبك من هذاَ البحرِ والتَحرِم نَفسك عما قُدر فيه اَن يا اَيها«

اَنفُسهِم  ينَّ فينَغيرزقُنََّ كُلُّ من في السموات واالرضِ بَِقَطرَه منه لَي الفائزينَ ولَو منَ
ح منها علي رشِّ ثُم بِيد االنقطاعِ غُرفَه من هذاَ البحرِ الحيوانِ خُُذ .الحكيم بِغَناءاهللا المقتدرِ
طَهيل الكائناتـرَ هشَـم عالب دوداتـن حنظَرِاهللا االك رِ وم بِمهقَرّبقَرِّ هذاَ برِـيسِ  المقدالم

  )1(»المنير
آن  را از آنچه در و خود اخذ كننصيب خود را از اين دريا  ،سوي خداه ب مسافر اي«

به قطره اي از آن  آسمانها و زمين اهل ةاگر هم .از زائرين باششده محروم مساز و  رمقد
به دست  .ي خود به غناي خداوند مقتدر دانا غني خواهند شدنفسها مرزوق شوند البته در

كائنات بپاش تا آنان را از حدودات بشريه  بردار و بر حياتكفّي از اين درياي  ،انقطاع
   )ترجمه(».رهنمون شود ،نورانيس مقد جايگاهبه منظر اكبر، اين  پاك سازد و

  :قسمت دوم
 منبع شادي و نازله از قلم حضرت بهاءاهللا با ديگران مصدر وميان نهادن كلمه اهللا  مي دانيم كه در ما

ما بايد در عظمت ظهور حضرت بهاءاهللا  يك از پس هر. تهاي تبليغي ما استاليجميع فع فرح بيكران در
 بيانمطالعه اين  اجازه دهيد با .سعي كنيم جواهر نهفته در آن را كشف نماييم نماييم و تأملر و مكرراً تفكّ

  .حضرت بهاءاهللا شروع نماييممبارك 
 ةاي بندگان مثَل ظهور قدس احديتم مثل بحري است كه در قعر و عمق آن لئالي لطيف«

كمر جهد و طلب بسته به شاطي  طالبي البته بايد احصاء مستور باشد و هر يد از منيره از
هده اخذ ج طلبه و را علي قدرمحتومه مكنونه  آن بحر درآيد تا قسمت مقدره در الواح

  )2( ».نمايد

  :تمرين
-----------------------------------ظهور حضرت بهاءاهللا را مي توانيم به چه چيزي تشبيه نماييم؟   - 1

 -------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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  .نام ببريد مكنونه در اين بحر را ةمنير ةتعدادي از لئالي لطيف  - 2
  -----------------------------------لئالي   
  -----------------------------------لئالي   
  -----------------------------------لئالي   
  -----------------------------------لئالي   

  :جمالت ذيل را كامل نماييد - 3
  .------آن بحر -------بسته به  -------و   -------بايد كمر  -------الف ـ هر طالبي  
و  -------ظهور حضرت بهاءاهللا درآييم تا به اندازه  حرـشاطي به ماييم كه بـهد نـب ـ ما بايد ج 

  .نماييم  -------خود را  -------خويش  -------
----------------------------------- ؟به چه معني استبستن » جهد و طلب كمر« - 4

---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------  كمر جهد و طلب  بندد؟ طالب براي چه منظوري بايد هر  - 5
---------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- ؟ به چه معني است» علي قدر طلبه وجهده« - 6
---------------------------------------------------------------------- 

 كوشش خود از اين بحر نفسي به نسبت طلب و كه هر :بيان مبارك مي فرمايند حضرت بهاءاهللا در - 7
  :ت زير را پاسخ دهيدسؤاالاين خصوص به  در .نصيب مي برد

---. ن طلب وكوشش را كه براي دريافت مواهب ايشان انجام مي دهيم بنويسيدچند نمونه از اي -الف
----------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- .ب ـ نمونه هايي از اين بهره ونصيب را بيان نماييد
---------------------------------------------------------------------- 

 :قسمت سوم
عمق آن جواهر پرارزشي  قعر و حضرت بهاءاهللا همانند بحري است كه در اينكه ظهور دانستنبا 

ه ديگران كمك كنيم كه به ب نصيب بريم و اين بحر مكنون و مستور است ما بايد بسيار كوشش كنيم تا از
  .شاطي آن برسند

اقرب  بسي نزديك و قريب است بلكه ،اجمو لُجي و ن بحر اعظمِآ الحقِ اهللاِتَ ،اي بندگان«
 فيض صمداني و فضل  سبحاني و جود رحماني و كرم عزّبه آن به آني  ،از حبل وريد

  )3(» ابهايي واصل شويد و فائز گرديد
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  :تمرين
  .جمالت ذيل را كامل نماييد - 1

است -------اج الف ـ آن بحراعظم لجي و مو.  
  .است -------از  -------آن بحر اعظم لجي ومواج  ب ـ

رحماني و  -------سبحاني و  -------صمداني و  -------وانيم به آن ـي ما مي تـج ـ به آن
  .عزّ ابهايي واصل شويم و فائز گرديم -------

----------------------------------------  ؟اشاره به چيست» اجلجي و مو«اعظم  بحر - 2
--------------------------------------------------------------------------- - 

----------------------------------------- ؟بحراعظم چقدربه ما نزديك است - 3
---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------- --  به چه سرعت مي توانيم به اين بحر واصل شويم؟  - 4
----------------------------------------------------------------------  

   :قسمت چهارم
 قعر و ظهور ايشان كه در پس از شناسايي عظمت حضرت بهاءاهللا و آگاهي از قريب بودن به بحر

هدايت  مرواريدهاي و مي كنيم  سرشار ايمان ازقيمت نهفته است ما روح خويش را  عمق آن لئالي گران
خويش كشف  تأملدعا و   ،مطالعه نحي كه مستمراً درمرواريدهايي . ميان مي گذاريم دربا ديگران الهي را 

 ةكلم قوة پس بسيار مهم است كه ما عميقاً در .قدرت كلمه اهللا استفاده مي كنيم اين كار از در .مي نماييم
  .نماييم تأمل بشرقلوب  اثرات آن بر الهيه و

ةقدرداني از اين  درك و حضرت بهاءاهللا در اين نصعظيم به ما كمك مي كند قو:  
حكمت و  بايد آن را به كوثر ،ش افئده عبادرَّقَستَو م الهي بمثابه نهال است  مقرّ ةكلم«

  )4(» و فرعش از افالك بگذردگردد ش ثابت بيان تربيت نماييد تا اصل
  :تمرين

----------------------------------------------- بمثابه چيست؟  الهيه ةكلم - 1
----------------------------------------------------------------------  

------------------------------------- دارد؟  قرار  كجا الهيه در ةريشه نهال كلم - 2
---------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------چگونه مي توانيم رشد اين نهال را سرعت بخشيم؟  - 3
---------------------------------------------------------------------- 
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-- ------ .قلوبمان از ما ظاهر مي گردد ذكركنيد از ثبوت كلمه الهيه در بعضي از صفات كه بعد  - 4
----------------------------------------------------------------------  

---------------------------- ؟چيست »تا فرعش از افالك بگذرد«مقصود از عبارت   - 5
---------------------------------------------------------------------  

---------------  ؟ت دارديالهي بي نهايت اهم ةار كلمدر چند جمله شرح دهيد كه چرا انتش - 6
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

  :قسمت پنجم
حال به فعاليما جسم خود را  .كنيد شغول مي سازند فكردي كه در زندگي روزمره ما را متهاي متعد

 ،كنيم تفريحي شركت مي برنامه هاي ورزشي و در ،معاش مي نماييم كاركرده امرار ،تقويت مي نماييم
را توسعه بخشيم، مهارتهايي فرا مي گيريم تا  قدرت فكري خود نموده و كسب دانشدرس مي خوانيم تا 

ي ما مهم است بخش ي فكري و ماديادي از اين قبيل كه براي ترقّتهاي زاليفع .بهتر سازيم زندگي خود را
صرف مي نماييم با دقائقي كه  تهااليفعاين  كه در چگونه وقتي را اام .گيرد مي بر را در بزرگي از وقت ما

يعني وقتي را كه صرف دعا مي كنيم يا وقتي را كه  كنيم مقايسه مي نماييد؟ براي امور روحاني صرف  مي
 مي كنيم يا وقتي را كه به ابالغ كلمه اهللا به ديگران اختصاص مي دهيم؟ آيا ساعاتي را آثار ف تعمق درصر

كه كالسهايي براي تعليم اطفال  هنگامي مباركه مي نماييم و يا دوستان صرف مطالعه آثار كه به تنهايي يا با
ه فضل پروردگار نفوسي را به لحظاتي كه ب يا قلوبشان انبات گردد و نهال كلمه اهللا در ةترتيب داده تا ريش

 ،ظهور را كشف نمايند بحر مكنونه در ةجواهر لطيف كمك مي كنيم تا اعظم هدايت مي نماييم و شاطي بحر
اين مواهب آسماني  آيا اين لحظات بي نهايت گرانبها نمي باشند؟ آيا سروري اعظم از نصيب يافتن از

را صرف تبليغ امراهللا نمودند و  م چگونه حضرت عبدالبهاء قواي خودآري خاطره بايد هميشه ب ؟وجود دارد
  .پزرگوارشان را به اطراف و اكناف عالم منتشرنمايند پدر آرزو داشتند امر

صفحات  شد كه پاي پياده ولو به كمال فقر به آن براي من ميسر مي اي كاش از«
بهاءاالبهي  يا ،يابان و درياكوه و ب شهرها و دهات و نعره زنان در مسافرت مي نمودم و

لهذا در  ،من ميسر نهاز براي گفتم و ترويج تعاليم الهي مي نمودم ولي تا حال  مي
  )5(» موفق گرديد حسرتي عظيم هستم بلكه انشاءاهللا شما ها

  :تمرين
ه چه مايل به انجامش باشيد چ .ه كنيدزندگي بايد انجام دهيد تهي يي را كه درفعاليتهاليستي از  - 1
------------------------------------------------------ -----------. نباشيد

----------------------------------------------------------------------  
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ليستي از آنها به ترتيب سروري كه براي شما  كنيد و ـ به كارهايي كه دوست داريد انجام دهيد فكر2
-----------------------------------------------------  .ه كنيدتهي ،ايجاد مي كنند

----------------------------------------------------------------------  
 .هم براي ديگران مفيد هستند ـ بدون شك اقداماتي كه دوست داريد انجام دهيد هم براي خودتان و3

 نيز آن بهدليل نتايج آن است يا نفس عمل ه د احساس مي نماييد فقط بدرخو تهااليفعآيا سروري كه از اين 
---------------------------- ------------------------- ؟سرور مي سازدمشما را 

----------------------------------------------------------------------  
  :قسمت ششم
انجام مي دهيم لحظاتي كه به نشر  حيات خود ايي كه درتمام كاره جه رسيديم كه ازـبه اين نتي

 داشته باشيم سروري كه در خاطره هميشه ب بايد اام .ات خاص الهي استتأييدنفحات اهللا مي گذرد شامل 
اگر  .گردد كلمه اهللا حاصل مي در تأمل بحث و مشاركت در نفس تبليغ و دست مي آوريم ازه هنگام تبليغ ب

چنانچه به  .قلب ما ضعيف بلكه خاموش خواهند ساخت را در نور سرور ،ديگر م افكاراين را فراموش كني
 ثير انتقادات سايرين قرارأيا شديداً تحت ت ت دهيم وياهم مبارك بسيار تعاليم امر ازنفوس  استقبال ةنحو

آنچه  .ي دهيمدست م شوق تبليغ را از ت ولذّ ،تمجيد ديگران باشيم تحسين و گيريم و يا منتظر تشويق و
يا  ،يا حصول منفعت و موفّقيتنه آرزوي  ،الهي است محبتباشد  حين تبليغ الهام بخش ما بايد در

  .انقطاع از جميع اين شئوون الزمه تبليغ سرورانگيز است ،تحسين ديگران شناسايي و معروفيت و
  :نماييد تأملمهم  روي اين مسائل بسيار به شما كمك خواهد كرد كه بر مطالعه نصوص زير

برگشا  ،بربند يعني ازعالم وعالميان ،چشمي بربند وچشمي برگشا ،اي صاحب دوچشم«
  )6( »قدس  جانان يعني به جمال

  )7( »به خاكدان ترابي دل مبنديد به جمال فاني از جمال باقي مگذريد و ،اي دوستان«

باقٍ اليزولُ ابداً و ملكي دائم  انيالبيانِ وجِه بِوجهي و اعرِض عن غَيري النَّ سلط يا ابنَ«
  )8(» اليحول ابداً و ان تَطلُب سوائي لَن تَجِد لَو تَفحص في الوجود سرمداً اَزالً

 باقي و برقرارمن  قدرتزيرا  .به من روي كن و ازغير من روي بگردان ،بيان اي پسر«
خواهي بمرا  غير اگر .ي نمايدمتغيير ن ،و ملك من جاوداني است مي پذيرداست پايان ن

  )ترجمه( ».عالم وجود تا به ابد جستجو نمايي چه در گرا ،يابيمي هرگز ن
بادهاي مخالف  اي بيگانه با يگانه شمع دلت برافروخته دست قدرت من است آنرا به«

ذكر من است فراموشش منما حب  هاي توعلّتنفس و هوي خاموش مكن و طبيب جميع 
  )9(» جان عزيزش دار ن و چون بصر ومرا سرمايه خودك
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و الهوي كَذلك  فيها نارالحرصِ دخَمناَالنقطاع شمس اذا اشرَقَت من افقِ سماء نَفس تَ«
بِنُورِالعرفانِ ينقَطع عنِ  بصرُه  حـِيخبرِكُم مالك الوري ان انتُم من العارِفينَ انَّ الذي فُت

لِ سفينه ـمن اَه ر بِانوارِ االنقطاعِ انَّهلمن تَنَو وبيـط منَ االكوانِ ا فيهـاالمكانِ و م
10( »الحمراء(  

آسمانِ نفسي بدرخشد آتش حرص و هوس در آن  انقطاع آفتابي است كه چون از افق«
كسي كه چشمش  .عارفان باشيد از اگر آگاه مي سازدشما را  خداوند چنين .نفس بيفسرد

نور ه خوشا آنكه ب.. .شود اكوان است منقطع مي آنچه در شد از امكان و عرفان بازبه نور 
  )ترجمه( »شود ء شمرده ميل سفينه حمرااز اهيرا ز وارستگي روشن گردد

  :تمرين
------------------- ؟قطاع از اين دنيا يعني اينكه بايد مثل دراويش زندگي كنيمـ آيا معني ان1

----------------------------------------------------------------------  
---------------------------------  ؟بود حين تملك اشياء منقطع نيز توان در آيا مي - 2

---------------------------------------------------------------------- 

-  ؟يا منقطع از اين عالم استاختصاص دهد آ شخصي عمالً همه اوقات زندگي را به كار خود اگر - 3
---------------------------------------------------------------------- 

ه اوقات را به بيكاري را فراهم آورد و بقي كند كه احتياجات يوميه خود ي كارحده شخصي ب اگر - 4
---------- ----------------------------------- ؟بگذراند آيا منقطع از اين عالم است

---------------------------------------------------------------------- 

 دلبستگي داشته باشيم موارد ذيل را بخوانيد و توانيم به بسياري مسائل ديگر ي ميماد از امور به غير - 5
 ؟كدام ازآنان دلبستگي شخص به چيست هر بگوييد در

 و تأييدهيچ كس آن را مورد  دمتي به امراهللا نموده وكه خ شود هنگامي شخصي كه غمگين مي *
-------------------------------------------------------  .تشويق قرار نمي دهد

----------------------------------------------------------------------  
--------------  .نمي كنندوقتي نفوس پيام الهي را قبول  شخصي كه دلسرد و افسرده مي شود *

----------------------------------------------------------------------  
خصي كه فقط به روستاي نزديك براي تبليغ مي رود و آن هم اگر يكي از دوستان او را با ماشين ش* 

- ------------------------------------------------------------------ .ببرد
---------------------------------------------------------------------- 
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-  .نخواهند پذيرفتكه اجازه نمي دهد مردم بفهمند بهايي است اگر احساس نمايد كه او را  شخصي* 
---------------------------------------------------------------------- 

ا براي رفتن به كنفرانسهاي امري تفريح نموده ام صرف گردش و اشخصي كه هميشه پول خود ر* 
 --------------------------------------------------------------- .پول ندارد

جستجوي تحسين و تمجيد ديگران براي خدمات خود به امراهللا باشيم و  ما مي دانيم كه نبايد در - 6
مورد  ميان گذاريم ولي بايد مواظب باشيم كه در ا با ديگران دربيات تبليغي خود رلكن مهم است كه تجرّ

 از شركت در ذيالً جمالتي را كه ممكن است شخصي بعد .نفروشيم فخر هاي خود مغرور نشويم وموفّقيت
بدون اينكه  ،نمايد نقل مي نماييم مطالبي را كه ممكن است شخصاً اظهار كنيد يك پروژه تبليغي ابراز

  .حد فروتني تجاوز نموده ايد عالمت گذاريد ازاحساس نماييد 
را    من جديدؤم 20الي  15پروژه هاي تبليغي تجربه دارم كه برايم آسان است روزانه  من آنقدر در -

  .وارد امراهللا نمايم
كمي توضيحات  از امروز من خانمي را مالقات نمودم كه آنچنان بصيرت روحانيش قوي بود كه بعد -

شد  بيشتر وقتي كه من با وي صرف نمودم صرف تعمق در امر .امراهللا را قبول نمود ،بهايي راجع به ديانت
  .تا اينكه بخواهم او را قانع نمايم كه امراهللا را قبول كند

  .واقعا كه من خوب امراهللا را به او ياد دادم .بسيار خوبي شده است مبلّغسارا حقيقتاً  -
بنابراين يك  .منين جديد نداشتندؤليغي همراه نمي شدم اين همه ممي دانستم كه اگر با اين گروه تب -

  .روز تعطيلي گرفته و در اين برنامه تبليغي شركت نمودم
منين جديد كه هفته پيش او را تسجيل نموديم ؤمسرورشدم وقتي ديدم كه ماريو يكي ازم قلباً بسيار -

   .خانواده اش را تبليغ مي كند
  .ويندگ »نه«مردم نتوانند  چگونه امراهللا را ابالغ نمايم تاگرفتم كه  باالخره ياد  ـ

ازقدرت تقليب كننده كلمه اهللا مات و مبهوت  يك پروژه تبليغي شركت مي نمايم حقيقتاً وقت در ـ هر
  .مي گردم

كرد  اظهار شوهر ،ي هستم كه هفته پيش حين تبليغ يك زوج بزرگسال پيش آمداتّفاقثير أتحت ت ـ هنوز
  .رساند پيام خدا را به آنها مي نفر آمدن ما خواب ديده بود كه يك وز پيش ازكه چند ر

جميع نصوص در  گردد شما مهم است كه پيشنهاد مي امر مبلّغماسوي اهللا آنچنان براي  انقطاع از - 7
  .اين قسمت را حفظ نماييد

 :قسمت هفتم
، تمايل ما به بذل كوشش و تداوم سرورمان در خدمت به امراهللا كمك مي كندديگري كه موقعيت 
هنگام  يك دوست خوبمان در اگر .بريم زندگي خود به كار مي كلمه فداكاري را مكرراً در .فداكاري است

 ساعت از چند مي گوييم ما باشيم و قبل از عزيمت با او مي خيزيم تا بح زود برـسحر مسافر باشد ص
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است ما ساعتي از وقت تفريح مورد عالقه مان  بيماردوستان عزيزمان  يكي از .كرده ايم را فدا خواب خود
درسه پياده برويم ـافت طوالني را تا مـروز مس باشيم هر بورـمج خود را فداي مراقبت از او مي كنيم اگر

مي گوييم  ،را براي كمك به امري مهم خرج كنيم پول خود اگر كرده ايم و را فدا مي گوييم كه راحتي خود
  .به خانواده مان اختصاص مي داديم فدا كرده ايم پولي را كه معموالً

تهاي اليكارهاي ديگر به فع بايد با صرفنظر كردن از ما .مستلزم فداكاري است خدمت به امراهللا نيز
 ي از مقداري ازصرف كنيم و حتّ دارايي خود را مقداري از ،از راحتي خود چشم بپوشيم بايد .امري بپردازيم

 گونه عمل مي كنيم ما امور حال بايد درك نماييم كه وقتي اين هر در .ي خود بگذريمبرنامه ها و آرمانها
قي و تعالي روحاني خويش را ترّ دست مي آوريم وه سرور روحاني ب اين جهان مادي را ترك مي گوييم و

 .هنگام خدمت به امرالهي احساس كنيم كه به خدا لطف مي كنيم خدا نكند در .سرعت مي بخشيم
هنگام خدمت بايد  و منش ما در ،جانب خدا دست مي آوريم فضلي است ازه ايي كه براي خدمت بفرصته

  .حق شناسي خاضعانه و شكرگزاري باشد
   :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

ام از اين ج شهد وصلش نوشيم اگر جهدي شايد تا از طلبش كوشيم و در همتي بايد تا«
  )11(» نوش كنيم عالمي فراموش كنيم

  :ت عبدالبهاء مي فرمايندحضر
 قيدي آزاد از هر پس آرام نگيريد راحت مطلبيد به لذائذ اين جهان فاني آلوده مشويد...«

آسماني به دست  يابيد كنز ملكوت الهي تمكّن تام دل بكوشيد كه در به جان و .گرديد
  )12(» بتر گرديدمقرّ يتدرگاه احد شويد و در روز به روز روشنتر .آريد

ت كمتري هستند براي آنچه كه داراي يباشيم كه فداكاري رد اموري است كه داراي اهم تذكّرمبايد 
اهمسرور در  حقيقت فرح و لم همراه است ولي دراَ چند فداكاري با درد و ت بيشتري مي باشند لذا هري

  .بردارد
  :حضرت عبدالبهاء ميفرمايند

نيستي  محروم گردد و مقام فدا مقام فنا و موهبتي هر انسان تا به مقام فدا قدم ننهد از«
مشهد فدا ميدان انقطاع است تا آيات بقا ترتيل  است تا هستي الهي جلوه نمايد و

  )13(»گردد

  :تمرين
از جواهر به او  مي خورد كه يك مشت پر به شخصي بر ـ پسري جيبش را از سنگ پركرده است و1

---------------  ؟چه چيزي را فدا مي كند او. بريزد وربايد سنگها را بخاطر جواهرات د مي دهد او
----------------------------------------------------------------------  
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ه بايد درختهاي كنهه را قطع كند تا ب ميوه نمي دهند او كشاورزي باغي از درختان كهنه دارد كه ديگر- 2
-------------------------------  ؟ا فدا مي كنداوچه چيزي ر .جاي آنها درختان جديد بكارد

----------------------------------------------------------------------  
----؟كند خود را فدا مي چرا. جوانه زدن قبول مي نمايد كه شكافته شود هنگام روئيدن و دانه در - 3

----------------------------------------------------------------------  
از  كه ممكن است شخص بگويد يا فقط به فكرش خطوركند، بعد موادي هستند ،ت ذيلاعبار - 4

  ؟يك را بيشتر دوست داريد جمله بگوييد كدام دو مطالعه هر
  .كردم تا به تبليغ بروم را فدا ـ من تمام روز خود

  .تمام روز شامل حال من شد ،سرور تبليغ ـ افتخار و
   .به جلسه ضيافت نوزده روزه بروم وقت درس خواندن خود را فدا مي نمايم تا سه ساعت از ـ من

  .ـ امروز من كمي ديرتر درس مي خوانم زيرا مي خواهم به ضيافت نوزده روزه بروم
  .را به صندوق مي پردازم غمبل ،جاي خريد يك جفت كفش اضافيه ـ من فداكاري نموده ب

صندوق تقديم مي كنم و ه خريد يك جفت كفش اضافي پس انداز كرده ام بي را كه براي مبلّغـ من 
  .البته به هيچ كس ذكر آن را نمي نمايم

چند كه  فدا نمودم هر را نيز خود چنان مشغول خدمات امري بودم كه وقت ناهار ـ امروز من آن
  .به يك قطعه نان قناعت كردم ،خيلي گرسنه بودم
  .يك قطعه نان برايم كافي بود ،وجود گرسنگي متمركز بودم كه با خدمات امري خود ـ آنچنان بر

اهداف جامعه بهايي درج  ت تعدادي ازـذيالً ليس .تـكوشش ماس تلزم سعي وـق اهداف مستحقّ - 5
 .كوشش است نوشته شده تالش و تهاي مناسبي كه مستلزم مقادير متفاوتي ازاليفع ،هدف هر زير .مي گردد
  .ت كه منتهي به بهترين نتيجه مي شود را عالمت بزنيداليبترين فعمناس ،هدف براي هر

  :تربيت روحاني اطفال
  سالي يكبار  ،ـ انعقاد كنفرانس اطفال

   .سيار به اين نواحي بيايد مبلّغـ  جمع كردن اطفال روستا به مدت نيم ساعت هروفت يك 
ب كالسهاي هفتگي براي اطفال مرتّطور ه سال تعدادي از جوانان تعليم يابند تا بتوانند ب ـ هر

  .گروههاي سني مختلف تشكيل دهند
  :استحكام جوامع محلّيه

انتخاب محفل  منظور مساعدت ايشان دره رضوان ب اول بار در ي سالي يكـ مالقات جوامع محلّ
  .يروحاني محلّ
يك از آنان ه كردن ليستي از وظايف محافل روحاني براي هرـ تهي.    
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مسائلي نظير انعقاد  پيشرفت آنان و مساعدت در قي وترّ محافل روحانيه در جوامع وـ همكاري با 
  .ي تبليغيو انجام نقشه هاي محلّ ،يسيس صندوق محلّأت ،تشكيل كالسهاي اطفال ،ضيافت نوزده روزه

  :منينؤتزييد معلومات گروههاي كثيري از م
 ،سسات و ديگر دوستان با تجربهؤعضاي مطي آن ا ار كه درب ـ انعقاد كنفرانسهايي هر چند ماه يك

  .نطق ايراد كنند
  .مطالعه آيات الهي بسيار مهم است موقعيتي كه هر ـ ياد آوري دوستان در

منين جديد كه شامل مطالب مناسب و استفاده ؤبراي تزييد معلومات م منظّمآوردن برنامه  وجوده ـ ب
  .مين مجرّب مي باشداز معلّ

  :طريق برنامه هاي تبليغي فرديمنين جديد از ؤتسجيل م
  .است ـ دادن تعدادي كتب براي مطالعه به شخصي كه عالقه مند به امر

شوق به فردي كه عالقه مند است توضيح داده و چون تسجيل گردد او را به  ـ حقايق امر را با ذوق و
  .حال خود رها نموده تا چنانچه مايل است به مطالعاتش ادامه دهد

بهترين راه ابالغ پيام  ،خوبي شناخت پيدا مي كنيمه دهد ب ه امراهللا عالقه نشان ميـ از شخصي كه ب
كنيم  او را تقويت و مساعدت مي ،نثار مي كنيم او خود را بر محبتباران  ،به او را تشخيص مي دهيم امر
ه مقامي فائز گردد مي پردازيم تا ب سپس به تزييد معلومات او .پذيرش امر حضرت بهاءاهللا را اعالن نمايد تا

  .ساير نفوس قيام نمايده كه شخصاً جهت ابالغ امر الهي ب
  :قسمت هشتم

 ،به كمك يكي از دوستان .شود درج مي» مثبت ـ منفي« ذيالً ايده هايي براي يك نمايشنامه به نام
 نيد بلكه بافقط اكتفا به اين مثالهاي محدود نك .مقابل جمع اجراء كنيد در نقش مثبت و منفي را تمرين و

  .گروه خود موقعيتهاي ديگري را نيز به نمايشنامه بيفزاييد مشورت در
وقت  هر .نفحات اهللا بپردازم است كه به نشراين گترين خوشي من زرب تم وـمن بهايي هس :مثبت

  .كنم قلبم سرشار از سرور مي شود تبليغ مي
چون بايد ! سختي است عجب كار! يمي خواهم تبليغ كنم ولي وا حقيقتاً من بهايي هستم و :منفي

  .موريت تبليغ داده استأبه روستايي بروم كه لجنه به من م خواب بيدار شوم و هميشه صبح زود از
اطفالي كه من در روستاهاي  .من به اين كار خيلي عالقه دارم تعليم اطفال خيلي مهم است و :مثبت

  .خود مي دانمبهترين دوستان  ا را ازمن آنه مختلفه مالقات مي كنم خيلي استثنايي هستند و
ال امروزه خيلي بد رفتار فاط .من كار غير ممكني است نظره تعليم اطفال خيلي مهم است ولي ب :منفي
  .لشان كندهيچ كس نمي تواند تحم مي كنند و
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 ،هاي من فرشته نيستند بچهالبته  .من هفته اي يكبار كالس اطفال دارم كه خيلي خوب است :مثبت
كمك بيانات حضرت  ولي با .تدريس به آنها بادشواري مواجه مي شود اهي مشكالتي پيش مي آيد وگ

چه سعادتي است وقتي  .خوبي انجام مي شوده ب صبر همه چيز عشق و با رت عبدالبهاء وـبهاءاهللا و حض
  .سال كاركردن با آنها چه پيشرفتي كرده اند يك از مي بينيم بعد
ها واكنش خوبي نشان   بچههايي كه مجبورم بكنم تعليم اطفال است ولي خوب يكي از كار :منفي
كالسهاي من كه  اين عده كم از نفرند و 5شدند و االن فقط  نفر 20نفر شروع كردم بعد  30با  .نمي دهند

  ؟د گرفتنرا دارم چه ياد خواه فقط گاهي حوصله تشكيل آن
امري شان را بدهم ولي خانه نبودند  تا مجله اخبار ،ييك روز رفتم به مالقات يك خانواده بهاي :مثبت

فرصت استفاده كرده و تبليغش نمودم و  از يكي از خويشاوندان آنها كه قبالً نمي شناختم مالقات كردم و با
  .او اقبال كرد
از  نفر امري شان را بدهم يك تا مجله اخبار ،يك روز رفتم به مالقات يك خانواده بهايي :منفي
  .يوس شده برگشتمأرا مالقات نكرده بودم گفت نيستند م دان آنها كه قبالً اوخويشاون

 .او مالقات نمايي با از نزديككني كه بتواني  قدري مشكل است فردي را پيدا ،اين منطقه در :مثبت
غروبهاي چهارشنبه در ،سال پيش يك كالس تزييد معلومات يك. مداومت امكان پذير است ا با پشتكار وام 
 ةمنفي دربار هيچ افكار يوس نشديم وأا مام نفر شركت نمودند بدايت دو در .تشكيل داديم امعه خودج

كالس مطالعه  ب مطالبي را كه درمرتّ مالقات دوستان را ادامه داديم و .كه شركت نكردند نداشتيم كساني
كالس شركت مي كنند  ب درطورمرتّه نفر ب 10ماه گذشته  طي چند در .ميان مي گذاشتيم مي شد با آنها در

  .و اين تعداد رو به ازدياد است
  ! جمع نمي شوند! آنها جمع نمي شوند! مردم به جلسات نمي آيند! ببين :منفي 

  :قسمت نهم
مالحظه كرديم كه  حضرت بهاءاهللا انديشه نموديم و قسمت هاي گذشته راجع به عظمت ظهور در

 .نفس تبليغ نهفته است شوق تبليغ در درك نموديم كه لذّت و ما كامالً .مهم است نفحات الهي چقدر نشر
انتظار تحسين  در ق به اين جهان است منقطع گرديم وبراي بدست آوردن اين سرور بايد از آنچه متعلّ

  .فداكاري باشيم كسب شهرت نبوده بلكه همواره آماده هرگونه كوشش و ديگران و يا
د بايد نفوس را به امرالهي هدايت نماييم و به ما اطمينان فرماين نصوص ذيل، حضرت بهاءاهللا مي در

ما بايد با  .ما را ياري مي رساند ما نازل مي شود و هنگام تبليغ جنود الهامات الهي بر دهند كه در مي
 همچون نسيم آزاد و رها شويم و چيزي خود را منقطع نماييم و هر ات حضرت بهاءاهللا ازتأييداطمينان به 

  .اكناف منتشر سازيم اطراف و الهي را در نفحات ظهور
  :شود كه اين بخش را با حفظ آثارمباركه ذيل به پايان بريد مي پيشنهاد
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اعمال عند غني  جهد كن كه شايد نفسي را به شريعه رحمن وارد نمايي اين از افضل«
  )14( »رمتعال مذكو

عليه جنود الوحي عن مشرقِ اسمي  ه لَينزِلتَاهللا ِالحقِ من يفتَحِ اليوم شفتاه في ذكرِاسمِ ربِ«
  )15( »الحكيمِ العليم

قسم به خدا كسي كه امروز بذكرپروردگار لب بگشايد لشكرهاي وحي الهي براو وارد «
   )ترجمه(» .شود مي

  )16(»كلِ االحوالِ نُصره االمرِ في و يجعلَ همه من اَراد التّبليغَ ينبغى لَه اَن ينقَطع عنِ الدنيا«

 اراده تبليغ كند يايدازدنيا منقطع شود و تمام هم خود را در همه حال صرف كسيكه«
  )ترجمه(» .نمايد الهي امر نصرت

چنانچه مشاهده مي نمايي كه ارياح نظر به  ،فالقُ االصباح امر ارياح باش در مثل«
مسرور و نه از خراب  مأموريت خود بر خراب و معمور مرور مي نمايد نه از معمور

احباء حق هم بايد ناظر به اصل امر باشند  .محزون و نظر به مأموريت خود داشته و دارد
و به تبليغ آن مشغول شوند للّه بگويند و بشنوند هر نفسي اقبال نمود آن حسنه به او 

  )17(» راجع و هر نفسي كه اعراض نمود جزاي آن به او واصل
استَقاموا  طُوبي للَّذينَ هم  .كُلُّ يدعونَ االيمانَ و يدخُلونَ في اَمراهللاِ ،قُل اذ جاء النََّصرُ«

  )18(» الجِهات لِّعلَي االمرِ في تلك االيامِ الَّتي فيها ظَهرَت الفتنَته من كُ
مي شوند امرالهي وارد  مي كنند و همه ادعاي ايمان ،هنگام فرا رسيدن نصرت و پيروزي«
امرالهي  ظاهر شده در هر جهت از فساد ام كه فتنه واين اي كه در حال نفوسيه وشا بخ

  )ترجمه(» .باشند مستقيم

  )19(» عينُك و تَقَرَّ بِه عينياُذكُرني في اَرضي الذكُرَك في سمائي لتَقَرَّ بِه «
چشم  من، و ذكرِه بديده تو  آرم تا بياد آسمانِ خود در را كن تا تو در زمينِ من مرا ياد«

  )ترجمه( ».روشن شود ،تو ذكرِه من ب
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  :اولقسمت 
 مؤمنينساده ترين خدمات كه مي توانيد انجام دهيد مالقات  خدمت را مي پيماييد يكي از مسيروقتي 

اساس  مطالب ذيل كه بر .معلومات خود را در زمينه تعاليم مباركه افرايش دهيد تّفاقجديد است تا باال
نماييد و تصميم  نظّممرا  كمك خواهد كرد تا افكار خود مناطق مختلفه است به شما تجربيات ياران الهي در

  .بگيريد چگونه به اين خدمت ارزنده قيام كنيد
اين پروژه به  .آميزي را اخيراً به اتمام رسانده ايد موفّقيتفرض مي كنيم كه شما يك پروژه تبليغي 

ين با تجربه مبلّغ تعدادي از محفل روحاني محل و به كمك لجنه تبليغي منطقه اي تنظيم شده بود ووسيلة 
با وجودي كه  .جامعه شما كمك كنند تحكيم امراهللا در توسعه و وامع نزديك دعوت شده بودند تا درج از

سرور  احساس شعف و فعال است و كامالً ولي ذهن شما ،روزه خسته ايد تهاي مستمر چنداليفع جسماً از
 اتّفاقبه  ،ليغي اخير راتهاي گوناگون پروژه تباليفع شركت در ناشي از طور واضح سروره ب شما .مي كنيد

مالقات رهبران جامعه به منظور جلب دوستي و احترام آنان به  .داريد خاطره تجربه ب ين بامبلّغتعدادي از 
تزييد معلومات  آن تمامي اعضاي خانواده تبليغ و منازل آنها كه در مالقات مستمر دوستان در ،مبارك امر

اين  در كنيد اي كاش دوباره طفل بوديد و ث مي شد كه آرزومي شوند برگزاري كالسهاي اطفال ـ كه باع
و  شبها كه موجب مي شد ارواح به درجات باال جلسات جامعه در كالسها شركت مي كرديد ـ شركت در

شركت در كالسهاي تزئيد معلومات امري كه در ميان مبلّغان مالقات  .ت واصل گردندباالتري از روحاني
داشتيد و از همه جالبتر اوقاتي است كه محفل ما فرصت شركت در آنها را كننده برگزار مي شد و ش

روحاني شركت كنندگان در پروژه را مالقات نموده و هدايتهاي مشفقانه و روشن كننده خود را مطرح 
  .نمودند

غول داشته آن است كه چگونه اين تعداد قابل مالحظه  ـرا به خود مش چيز شما ه بيش از هرـفكري ك
 شما هنوز .تر شوند مبارك عميق امر در كمك كنيد تا اقبال نموده اند روز اخير 30ت مد كه در فوسين از

منظور تحكيم ه جديد ب مؤمنينت بازديد از يتجربه خود را به ياد داريد كه مرتباً اهم ين بامبلّغبيانات يكي از 
اين  دعا در ر وپس از مدتي تفكّ .مي نمود كيدأامرالهي را ت تعمقشان در در هاكمك به آن دوستي با آنان و

به  منظّمطور ه گيريد ب تصميم مي بيش مي شناسيد انتخاب مي نماييد و خانواده را كه كم و چند ،باره
  .ديدارشان برويد

 شهرها و روستاهاي مجاور خيلي معروف و مورد خانم سعادتي مي باشند كه در خانواده آقا وين اول
آن منطقه زندگي  خانواده بزرگي هستند كه نسلها در سال دارند از 60آقا كه حدوداً  نم واين خا .احترام اند
خانم   آقا و .همسايگي شما زندگي مي كنند هايشان همه بزرگ شده اند و االن به تنهايي در بچه .كرده اند

خلوص نيتي كه  رشان وآنها با اعمال و رفتا .چند تحصيالت رسمي بااليي ندارند هستند هر سواد سعادتي با
البته شما كسي نيستيد كه مردم را براساس  .احترام جامعه را به خود جلب نموده اند ،خود نشان داده اند از

يا  خاطر مقام وه هيچ وقت به خود اجازه نمي دهيد ب دهيد و ثروت و مدرك تحصيلي مورد قضاوت قرار
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بهائي است قرار  مبلّغينش متكبرانه كه دشمن سرسخت تحت تأثير ب يا تحصيالتتان احساس برتري نماييد و
ه دوره اين پروژه آموختيد آن است كه نبايد ب تجربه خود در ين بامبلّغ يكي از درسهاي مهمي كه از. بگيريد

سواد و  يا نبايد با زبان بچگانه با بزرگساالن چه با واز تأثير و نفوذ آنها بكاهيد  ،نام ساده كردن تعاليم مباركه
حالت دعا  در لذا با خضوع و .ته اند صحبت نماييدـادي از زندگي آموخـهاي زيـسواد، كه حكمت چه بي

 ين مبحث تزييد معلوماتي كه انتخاب كرده ايد يعني عهد واولت درباره دقّ افكار خود را با مي نشينيد و
نگران  كن است كمي هراسان ومم است، ين جلسه شمااولكه اين  از آنجايي .مي نماييد منظّم ميثاق الهي
كه براي خانواده هايي كه ـنه به منظور آن ،يدـوع بنويسـع به موضـيريد مطالبي راجـتصميم مي گ باشيد لذا

ت و اطمينان بيشتر خودتانمالقات مي كنيد بخوانيد بلكه جهت قو.  
  :تمرين

 ،جديد مؤمنينبازديد از و نگرشهاي شما موقع  مطالب فوق درك كرده ايد افكار گونه كه از همان - 1
فكر كنيد چگونه بعضي از افكارتان  نماييد و تأملشماست پس خوب است كمي  موفّقيت عامل مهمي در

 در .خانواده سعادتي مي باشيد فرض نماييم شما در راه مالقات با .رتر سازدثّؤمي تواند مالقاتهاي شما را م
ذهن  نحوه شرح مطالب با آنان در خانواده سعادتي ومورد  كه ممكن است در يقسمت ذيل بعضي از افكار

خواهد داشت  مؤثّرتزييد معلومات اين دوستان سهم  در مساعي شما نكاتي كه در .باشد ذكر مي شود شما
  .را عالمت بگذاريد

  :راجع به مالقات
  .ندمطمئن شوم كه مطالب  زيادي را ياد مي گير امراهللا تعليمشان دهم و ـ وظيفه من است كه در

قسمتهايي از بيانات مباركه را  ـ چه افتخاري است كه بتوان اوقاتي را با اين خانواده عزيز صرف نمود و
  .ميان گذاشت در با  آنها

من خوشحالم كه اين خدمت را انجام  دانم كه تزييد معلومات مقبلين جديد خيلي مهم است و ـ مي
چون كارهاي زياد ديگري دارم كه امروز بايد انجام  مي دهم ولكن اميداوارم اين برنامه خيلي طول نكشد

  .دهم
بايد مطمئن شوم كه  ه كرده ام ومطالبي كه بايد امروز به خانواده سعادتي بگويم تهي ـ ليستي طوالني از

  .نكته به نكته را به آنها گفته ام
  :راجع به خانواده سعادتي

شايد حضرت  .لي دانش زيادي ندارندـ خانواده سعادتي خانواده خوب وخوش قلبي مي باشند و
  ؟حضرت بهاءاهللا چه چيزي ممكن است فهميده باشند بهاءاهللا را قبول كرده باشند ولي از

 .ميان نگذارم خانواده سعادتي صحبت مي كنم مطلب سختي را در كه با خيلي مواظب باشم وقتي ـ بايد
 خود را به آنها نشان دهم در محبتاست كه  مهم آن ،بيشتر مطالب امري احتماالً برايشان خيلي سخت است

  .دانم تحصيالت كمي داشته اند حال كه مي هر
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  .اين سن ديگر چه مي توانند ياد بگيرند خانم سعادتي در ـ بيچاره آقا و
عشق  خانم سعادتي از و تي جديد به جامعه مي آورد چون آقاقابلي من جديد استعداد وؤم ـ هر

و بيشتري به جامعه  قيمت بيشتر معلوماتشان افزايش يابد خدمات ذي ند وشو حضرت بهاءاهللا سرشار
  .خواهند نمود

  :راجع به روش بحث و شرح مطالب
اختيارشان مي گذارم كه خود مطالعه  من فقط بياناتي كوتاه در .ـ آنها بالغ هستند مي توانند بخوانند 
  .كنند

كلمه به كلمه مطالب را برايشان شرح دهم چون در  صبورانه باشم كه بايد بنشينم و متذكّر ـ حال بايد
  .مشكل امري را بفهمند اين صورت نمي توانند اين مطالب عميق و غير

وقتي مي خواهم ايده اي ارائه دهم  .طرفه داشته باشم ـ خيلي مهم است كه بتوانم با آنها گفتگوي دو
  .يك مشورت كنيم كنيم و راجع به هر هم مطالعه بايد چندين بار مكث كنم تا بتوانيم بيانات را با

آنها مي خواهم اگر  خاتمه از همه ايده هاي خود را بيان مي كنم و در ـ خوب من شروع مي كنم و
  .تي دارند مطرح كنندسؤاال
خانواده سعادتي  ين مالقات خود بااولراجع به  ،به كمك راهنماي گروه گروههاي كوچك و ـ در 2

 شود و منزل مي نشان دهد چطور وارد و ي بايست نمايشنامه اي كوتاه بازي كندگروه م عضو هر .فكر كنيد
 اعضاء گروه بايد .ميان مي گذارد ميثاق الهي را با آنها در و چطور موضوع عهد با آنها احوالپرسي مي كند و

عضو نقش  هربعد از اينكه  مهرباني و تواضع ارزيابي كند و ،گرفتن شرايط ادب نظر در يك را با نمايش هر
  .مناسبترين روش مالقات را پيدا كنند فق شوند وهم متّ گروه بايد با ،را بازي كرد خود

  :قسمت دوم
مانند همان بحثي باشد كه شما به منظور  ميثاق الهي شايد و شرح كوتاه ذيل راجع به مبحث عهد

  :ه نموده بوديدمقبلين جديد تهي مالقات با
 ،جنگلها ،ه هاكوهها، در ،او خالق آسمانها و زمين .مه چيز استخالق ه مختار خداي بي همتا و

او انسان را  .خداوند به همه موجودات هستي بخشيده است .درياهاست مرغزارها، صحراها، رودخانه ها و
  .ي فرمودمثال خود تجلّ خلق نمود و در او به صورت و

 ،انسان نيست زيرا محدود فكر درك با حقيقت خدا قابل :حضرت بهاءاهللا به ما تعليم فرموده اند كه
 .نمادهايي كه پيروان اديان مختلف از خداوند دارند ثمره فكر و خيال انسان است .محدود ننمايد درك غير

كلماتي كه ما ضرورتاً براي وصف  .تمام عالم منتشر شده باشد اي نيست كه در قوهانسان نيست و او  ،خدا
 كدام يكي از هر ،و روح اعظم ،قدرت ملكوتي ،ماييم مانند پدرآسمانيمنبع هستي خودمان استفاده مي ن

  .همگي از وصف كامل ذات الهي عاجزند زبان بشري است و صفات او در اسماء و
  :دركلمات مكنونه مطالعه كرده ايم



26 
 

» فى روحِ الحياهو فَاحبِبني كَي اَذكُرَك فَخَلَقتُك خَلَقَك بتنسانِ اَحبا ابنَ االي1(» اُثَبِتَك(     

اي پسر انسان دوست داشتم آفريدنت را پس خلق نمودم تو را پس دوست بدار مرا تا «
  )ترجمه( ».يادت كنم و در روح حيات جاودانت سازم

ما بايد همواره  .ماست وجود و علّتهمان  خداوند به ما محبتت حضرت بهاءاهللا بياناطبق اين  بر
 در .مي دهد و روح حيات مي بخشدتأييد را محافظت مي كند،  اشيم زيرا كه ماب متذكّر محبتنسبت به اين 

  .است ما مستمراً شامل حال او محبتآوريم كه  ياده شادي بايد ب غم و هنگام سختي و راحت و
عهدي بست كه تا ابد  ما با ،آفريد خود محبت را از تعاليم مباركه مي آموزيم كه چون خداوند ما از
طبق اين ميثاق ابدي  بر. بيشتر نفر يا بين دو قول و قرار يعني پيمان و» عهد« كلمه .هد داشتادامه خوا

مقصد خويش را به وسيله  چندي به اراده خود از هر خداوند بخشنده هيچ وقت ما را تنها نمي گذارد و
  .مظاهر خود به ما مي آموزد يكي از

ظهور الهي  مظاهر .قبل معلوم نبوده است ه ازنشان دادن چيزي ك ساختن و يعني ظاهر »ظهور«فعل 
عيان مي نمايند و سي هستند كه كلمات خدا را براي ما ظاهروجودات مقد .يان كلي هستند كه به ما آنان مرب

به سعادت حقيقي فائز شويم از جمله مظاهر ظهور  ياد مي دهند چگونه طبق اراده الهي زندگي كنيم و
  .د و البته باب و بهاءاهللا دو مظهر ظهور اين  عصر مي باشندمحم ،مسيح ،ابود  ،زرتشت ،موسي ،كريشنا

به نحو مشخصي كه طرف قول مي دهد  هر ،منعقد مي گرددگروه  بين دو طرف دارد و پيماني دو هر
خداوند هميشه نقش خود را عمل نموده است ولكن ما چگونه مي  ،در اين عهد و ميثاق ابدي .عمل كند

  ؟ميثاق عظيم ايفا مي نماييم اين عهد و شويم كه نقش خود را در توانيم مطمئن
بايد  .تسليم شويم به اراده او هور الهي را بشناسيم وـهر ظـد تا مظـما مي خواه ميثاق الهي از عهد و

اين نكته مهم در بيانات  .عبادت خداوند است شناسايي و ،داشته باشيم كه هدف از زندگي ما خاطره ب
  :بهترين مثال است  نماز صغير .ت بهاءاهللا آمده استحضر ةمختلف

اَشَهد في هذا الحين بِعجزي و قُوتك و  .يا الهي بِانَّك خَلَقتَني لعرفانك وعبادتك شهداَ«
ومنُ القَييمهالم ال اله اال انت كغنائ فَقري و و دارِكاقت 2( »ضَعفي و(  

داي من به اينكه تو آفريدي مرا تا تو را بشناسم و به نيايشت گواهي مي دهم اي خ«
پردازم شهادت مي دهم در اين هنگام بعجز خود و توانايي تو و ضعف خود و اقتدار تو 

  )ترجمه( ».به درستي كه خدايي نيست جز تو كه مهيمني و قيوم ،و فقر خود و بي نيازي تو
 تنها با شناسايي مظهرلذا امر او بشناسيم  وسيله مظاهربه مي توانيم را فقط  ونداز آنجايي كه خدا

ق بخشيم كساني از ما كه موهبت شناسايي به هدف زندگاني خود تحقّ قادر خواهيم بود اين يوم ظهور
ق حال تحقّ چنين روزي كه جميع وعود الهيه در حضرت بهاءاهللا را يافته ايم بايد شاكر و حامد باشيم كه در



27 
 

 كه موهبت پرارزش شناسايي حضرت بهاء اهللا را در كنيمبايد خدا را شكر  .مي نماييم زندگي ،تن استـياف
  .نموده است عطاجالل  آن حضرت غافلند به ما  از عظمت ومردم جهان  يتكه اكثر زماني

  :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند
سدره  ظلّ اق درفو اتّ اتّحادبه كمال  ،كل بايد است مروز روز فضل اعظم و فيض اكبرا«

  )3( ».مستريح باشند عنايت الهي ساكن و

ا او را قبول نكند و مسف است اگر شخصي بشارت ظهور حضرت بهاءاهللا را بشنود اأباعث ت چقدر
عصر آرزوي ظهور  هر جمله نفوسي است كه در از او .بخواهد اوهام و خرافات كهنه قبل را دنبال نمايد

به خرافات و  ،ميثاق الهي وفا نكرده به عهد و مود قبول ننمودند وموعود را مي نمودند ولكن چون ظهور فر
  .اوهام متمسك شدند

ما نبايد اجازه  .را اطاعت كنيم امر او استقامت نموده و اوامر او قبول حضرت بهاءاهللا ما بايد در پس از
عهد و ميثاق  ما بايد بر .كند صراط مستقيمي كه اختيار نموده ايم دور ما را از ،آگاهدهيم انتقادات مردم نا

  .الهي محكم و استوار بمانيم
  :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

منَ ها و كُن ـبِ كـسمتَ .تـر اوسـت بر امـور استقامـم امـاعظ ،قـرفان حـاز ع بعد و«
  )4(»الراسخين

ه ب يمهنگامي كه با امتحانات و سختي ها مواجه مي شوحيات حضرت بهاءاهللا را علي الخصوص  اگر
و اندازه آن حضرت  بي حد محبت وپيروزيهاي عظيم بوده است  حياتي كه مملو از رنجها و ،خاطر آوريم

  .الهي راسختر مي گردد امر تصميم ما براي ثبوت در ،ياد آوريمه را به جميع نوع بشر ب
  :فكر و قلبمان نقش بندد بگذاريد اين كلمات حضرت بهاءاهللا در

»جمالُ قَد قُي د اختار تقِ العالمينَ وعصنِ االعظَمِ لفي الح بِسحطالقِ العالمِ ومِ الدالق
قَد قَبلنَا الذلَّه  .حيمحمنِ الرّلنَفسه االحزانَ لسرورِ من في االكوان هذا من رحمه ربِك الرّ

الذي جاء لتَعميرِالعالمِ قَد اَسكَنَه  انَّ .دائد لرَخائكُم يا مالء الموحدينَكُم و الشَّلعزِّ
  )5( »رِكونَ في اَخرَبِ البالدلمشا
به تحقيق جمال قدم براي آزادي جهانيان اسير گشت و در سجن اعظم از براي رهايي «

عالميان محبوس گرديد و براي خود غم ها را برگزيد تا ساكنان هستي مسرور باشند اين 
و رحيم تو است ذلّت را از براي عزّت شما و سختي ها  همه از رحمت پروردگار رحمن

همانا كسي را كه براي اصالح . شما اي گروه موحدين قبول نموديمرا به خاطر آسايش 
  )ترجمه( ».عالم آمده بود مشركين در خراب ترينِ شهرها ساكن نمودند
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   :تمرين
وي قطعاتي طوالني راجع به خالف آنچه در واحدهاي قبل مطالعه كرديد اين قسمت حا ـ بر الف

مطالعه مي كنيد مي بايست  را »عهد وميثاق الهي«است كه موضوع  اولاگر بار  .مواضيع مختلفه است
ه يد تا بتوانيد بنگروه خود بخوا توضيحات را قسمت به قسمت و پاراگراف به پاراگراف چندين مرتبه در

فهم اين موضوع  اي مختلفي جهت كمك به يكديگر درروشه .را به زبان خود بيان كنيد راحتي ايده هاي آن
ت بايد طوري سؤاال .كنيد سؤاليكديگر  از موضوع را بخوانيد و يا سه بار وجود دارد مثالً مي توانيد دو

خصوص فراگيري بيانات مباركه خيلي مهم است چون ه البته ب .خود مطلب باشد طرح شود كه جوابش در
كيل ـجديد را تش مؤمنينا ـوعي بـموض بحث شما راجع به هر مشورت وذكر بيانات مباركه قسمت مهم 

  .كنيد تأملمفهوم بيانات مباركه فوق  تمرينهاي ذيل به شما كمك مي كند در .مي دهد
  ----------------------------------------------  ؟خالق همه موجودات كيست - 1
 -------------------------- ---------  ؟آياچيزي هست كه خداوند خلق نكرده باشد  - 2

 -----------------------------------  ؟چرا خداوند عالم انساني را خلق فرموده است - 3

 -------------------------------------------  ؟چيست »ميثاق عهد و«معني كلمه  - 4

 -----------------------------------------  ؟چرا خداوند با انسان عهد بسته است - 5

 ؟او به ما نخواهد رسيد محبتاگر خداوند را دوست نداشته باشيم  :بگوييم كهيا اين صحيح است آ - 6
------ ------- ----------------------------------------------------------- 

اگر خداوند را دوست نداشته باشيم او هم ما را دوست نخواهد  :بگوييم كهآيا اين صحيح است  - 7
   ------------------------------------------------------------ ------ ؟داشت
  -----------------------------------  ؟آيا خداوند هيچ وقت ما را ترك خواهد نمود - 8
 ------------------------------------------------  ؟هدف از زندگي ما چيست - 9

  ----------------------------  ؟شناسيمممكن است كه ذات الهي را ب براي ما ـ آيا هرگز10
پس اينكه بگوييم هدف از حيات ما شناسايي خداوند است به  ـ اگرشناسايي ذات خدا امكان ندارد11

  -------------------------------------------------------------  ؟چه معني است
  ------------------- -------------------------  ؟چيست »ظهور«كلمه  ـ مقصود از12
  ------------------------------------------  .مظهر ظهور الهي را نام ببريد ـ چند13

   :ـ جمالت ذيل را تكميل كنيد14
  .اكبراست  ------- اعظم و   ------- ـ  امروز روز 
  .است  -------  و  ------- ـ  امروز روز 

  .باشند  ------- الهي ساكن و   ------- ظلّ  رد  ------- و   ------- ـ  بايد كل به كمال 
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  ------  و  ------- سدره الهي   ------- در   ------- و  اتّحاد  ------- به   ------- ـ بايد 
  .باشند

---------------------- ؟چه كار كنيم كنيم بايد خدا بسته ايم وفا بخواهيم به عهدي كه با اگر -15
 --------------------------------------------------------------------------- ---------

 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ؟كرده ايم آيا درست است كه بگوييم وقتي حضرت بهاءاهللا راقبول كرديم مظاهر ظهورقبل را رها -16

------------------------ ------------------------------------------------------------  
--------  ؟درمصائب جمال مبارك به ماكمك مي كند درعهد وميثاق الهي ثابت بمانيم  تأملچرا  -17

 ---------------------------------------------------------------------------- --------
----------------------- -------------------------------------------------------------  

-------------------------------  ؟حضرت بهاءاهللا قبول فرمودند درقيد و زنجير باشند چرا -18
----------------------------------------------------- ------------- ------------------

 ----- ----------------- ------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ؟چرا حضرت بهاءاهللا پذيرفتند كه يك زنداني باشند -19

 -------------------------------------------------------------- ----------------------
 ------------------------- -----------------------------------------------------------  

------------------------------- ؟چرا حضرت بهاءاهللا احزان را براي خود اختيار فرمودند – 20
----------------------------------------------------- ------------- ------------------

------------------------ ------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ ؟چرا حضرت بهاءاهللا ذلّت را قبول فرمودند -21

------------------------------------------ ------------- -----------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ ------  

---------------------------------------- ؟ـ چرا حضرت بهاءاهللا شدايد را تحمل فرمودند22
 --------------------------------------------------------- ---------------------------

 --------------------------- ----------------------------------------------------- ----  
-----------------؟ ـ آيا حضرت بهاءاهللا چون قدرت انجام كارديگري نداشتند قبول رنج نمودند23

------------------------------------------------------------------- ------------- ----
-------------------------- ----------------------------------------------------------  

---------  ؟پس چرا رنج را برخود پذيرفتند ،ـ اگرحضرت بهاءاهللا مقابل اعداء خودضعيف نبودند 24
--------------------------------------------------------------------------- ---------

------------------------ ------------------------------------------------------------  
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--------------------------- ؟ـ چرا مابايد رنجهاو سختي ها را درخدمت به امراهللا قبول كنيم 25
---------------------------------------------------------------------- --------------

 --------------------- ---------------------------------------------------------------  
ميان مي گذاريد  مباحث تزييد معلوماتي را با دوستاني كه مالقات مي كنيد در كه يكي از ب ـ هنگامي

فكر خودتان واضح باشد نكات  واجب است كه نكات اساسي مطلبي كه مي خواهيد به آنها برسانيد در
-----------------------------  ؟ه كنيداين نكات تهي مي توانيد ليستي از ؟ق چيستاساسي مبحث فو

 -------------------------------------------------------------------- ----------------
 ------------------------------------------------------------------------------------

------- ------------- ----------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------- ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------- -----  
اگر  .افكار خود داشته باشيم تسلسل منطقي در از صحبتهاي ما درك شود بايد مقصد ج ـ براي اينكه

  .ترتيب شماره گذاري نماييدبه را  آن ه وافكار خود تهي انجام نداده ايد يك ليست منطقي ازرا هنوز اين كار 
------------------------------------------------------------------------------- -----

------------- -----------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------- ----- ------------- --------------------------------  

ميثاق  هد وع ثبوت بر ةو يا وقايع جديد كه نشان دهند يه امراولگروه خود حكايتي از تاريخ  د ـ با
  .بعضي از حكايات را مي توان بصورت نمايشنامه نيز اجراء نمود .است تعريف كنيد

احساسات و منشهاي  ،جديد مؤمنين مطالب مورد بحث با قبل گفته شد عالوه بر كه از طور ه ـ همان
ت را مناجا خصوص خيلي مهم است كه حالت دعا وه ب شما عامل مهمي در مفيد بودن ديدار شما است و

سوي خدا ه ديگران مشورت مي كنيد بايد مرتباً ب همين طور كه با .حين مشورت دارا باشيد همواره در
عبارات و جمالت بسياري  .ساير همراهان را روشن نمايد فكر شما و بخواهيد كه قلب و از او ه كنيد وتوج
كنيد اينها فقط قسمتهاي كمي  ذهن خود تكرار مناجاتها موجود است كه مي توانيد حفظ نماييد و در در

  :هستند
  ) 6( »را بينا نما وگوشهارا شنوا فرمادلها را روشن كن وچشمها«
  )7(» ...نورهدايت برافروز .الطاف بي پايان شامل كن«
  )8( »...ابواب عرفان بگشا نورايمان تابان نما«
»باي ر نَوجهِكالي و هجلتَّول كعباد 9( »...ر وجوه(  

  )ترجمه(» .ه نمايندروردگارا وجوه بندگانت را نوراني گردان تا بر وجه تو توجپ«

  )10( »...و جبين به پرتو فيض قديم بيارايند.. .«
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  :قسمت سوم
كه انتظار داشتيد آنها مهمان نواز  طور همان .نمود خانواده سعادتي شما را غرق سرور ين ديدار ازاول

كرده ايد نتيجه بخش بوده  كه صرف آمادگي خود احساس مي كنيد وقتي .و عالقه مند به يادگيري بودند
 دهبحث مفيدي در مورد بياناتي كه انتخاب نمو را به وضوح ارائه دهيد و شما موفق شديد افكار خود .است

ت را مي داديد و اغلب اذعان مي نموديد كه سؤاالنهايت خضوع و فروتني جواب  در .بوديد داشته باشيد
  .بيانات مباركه به جستجوي جواب مناسب بپردازيد در ا احباي مطلع تر صحبت كنيد وبايد ب

 و آقاي سعادتي كه براي چند هفته به مالقات پدر واقعه جالب اينكه مريم يكي از نوه هاي خانم و  
مذاكرات به نظر شما خيلي جالب  مشاركت او در ةنحو .شما شركت داشت ةجلس گش آمده بود درزرب مادر
فهم سريع مطالب عميق نشان مي داد  عجيبي در درك و سال نداشت استعداد 15كه بيش از  با وجودي .بود

كمكش نماييد تا  بيشتر توجه كنيد و بنابراين شما تصميم گرفتيد به او .فراتر بود استعدادي كه ازحد سن او
خوشحال شديد وقتي  هد و بسياربا سرعتي مطابق با استعداد و عالقه اش معلومات امري خود را افزايش د

جلسه  مريم قبول كرد كه چند صفحه اي درخصوص حيات حضرت بهاءاهللا را مطالعه كند به كمك شما در
هم به همراه خواهد  تن از دوستان خود را خوشحالي اظهار داشت كه چند با او .بعد مطلب را ارائه نمايد

  .آورد
مريم مطالعه نموده تا براي سخنراني جلسه بعد كه وي ذيالً مختصري ازحيات حضرت بهاءاهللا به نح

   :آماده شود نقل مي گردد
كودكي صفات  از .طهران پايتخت ايران متولد شدند در 1817نوامبر  12تاريخ  حضرت بهاءاهللا در

آينده مقام عظيمي خواهند  والدينشان را مطمئن ساخت كه در ،فوق العاده اي داشتند و طرز رفتار ايشان
يك  .خود داشتند شاه بودند، عشق وفيري به پسر پدر حضرت بهاءاهللا كه وزير مشهوري در دربار .تداش

 جسم ايشان نوراني بود و .اقيانوس بزرگي شنا مي كنند شب ايشان در رويا ديدند كه حضرت بهاءاهللا در
 گروهور بود و روي آب شنا نوراني ايشان موهاي سياهشان بر دور سر .تمامي دريا را روشن مي ساخت

 .ايشان جدا نشده بود سر مو از ي يك تارحتّ .يك تاري از موي مبارك را گرفته بودند عظيمي ماهي هر
پدر  .دنبال ايشان شناور بودنده ماهيها ب روي آب شنا مي نمودند و با عظمت بر حضرت بهاءاهللا آزادنه و

گفت اين اقيانوس  رـص معبـآن شخ .كند رري خواست تا اين رويا را تعبيـّشخص معب حضرت بهاءاهللا از
ماهيان  .اين دنيا سلطنت خواهند نمود حضرت بهاءاهللا فريداً وحيداً بر حصر عالم وجود است و حد و بي

تحت حفظ و  پا خواهد شد ولكن ايشان در زياد نشانه آشوب و اضطراب است كه با ظهور حضرتش بر
  .آسيبي به ايشان نخواهد رساند حمايت الهي محفوظ خواهند ماند و هيچ چيز

علم معروف بودند  شاه به حكمت و سالگي رسيدند در دربار 14وقتي كه حضرت بهاءاهللا به سن   
منصب عالي پدر را به ايشان پيشنهاد كرد ولكن حضرت  ،سالگي پدرشان صعود نمود و دولت 22در 

ل دربار و وزارت را قبول ننمودند شغ ،مايندمادي ن را صرف اداره امور بهاءاهللا كه نمي خواستند حيات خود



32 
 

ر فرموده بود برگزيدند و وقت خود را صرف كمك به فقراء و طريقي را كه خداوند براي ايشان مقد و
  .به زودي به نام قهرمان عدالت و انصاف معروف خاص و عام شدند ضعفا و بيماران نمودند و

حضرت باب را دريافت  ده خاصي بعضي از آثاروسيله فرستاه سالگي حضرت بهاءاهللا ب 27سن  در
همان روزي كه مظهر ظهور جديد ظاهر خواهد  ،آن بشارت قرب ظهور يوم اهللا داده شده بود نمودند كه در

  .تها منتظر آن بوده تحقق خواهد بخشيدكه عالم انساني مد عدالتي را صلح عمومي و وحدت و شد و
يكي از پيروان مشتاق آن حضرت  ب را قبول فرمودند وحضرت بهاءاهللا بالفاصله پيام حضرت با

نحوي شديد و ه ب ،وسيله هواهاي نفساني خود نابينا شده بودنده سفانه زمامداران ايران كه بأمت. گرديدند
حضرت بهاءاهللا كه به شرافت و حسن سيرت معروف  .وحشيانه به تعذيب پيروان حضرت باب پرداختند

پس از شهادت  سال 2 سال پس از بعثت حضرت باب و 8حدود  .ي نگرديدندبودند از اين مصائب مستثن
زنجيري كه بر گردن آن حضرت بود آنقدر  .سجن سياه چال شدند حضرت بهاءاهللا اسير ،آن حضرت
ل دشواريهاي ماه تحم 4اين سجن حضرت بهاءاهللا  در .بلند نمودن سرشان نبودند كه قادر بر سنگين بود

آن حضرت معلوم  بر كه روح ايشان از روح الهي آكنده شد و همين سياه چال بود در اشديدي نمودند ام
شمس حضرت بهاءاهللا اشراق فرمود تا جميع  ،از اين سجن اظلم .گرديد كه موعود جميع امم مي باشند

 تمام امالك و دارايي حضرت بهاءاهللا را ،چال سجن سياه ماه مسجونيت در 4پس از  .خاليق را روشن كند
ه طريق كوههاي غربي ايران ب سرماي سخت زمستان از در .عيد نمودندرا با خانواده شان تبو ايشان  ،مصادره

كلمات  .شهرهاي حكومت عثماني بود و اكنون پايتخت عراق است حركت نمودند كه يكي از سوي بغداد
 برف و ه هاي پوشيده ازجاد كيلومتر را در نمي تواند رنجهاي اين سفر را توصيف نمايد كه چگونه صدها

  .سوي آن سرزمين موعود طي نمودنده به يخبندان پياده را
مردم دسته دسته براي  ديگر شهرهاي آن منطقه منتشر شد و بغداد و سرعت دره شهرت مبارك ب

شروع به  بر اثر شهرت آن حضرتنفري هم  چند اما .شده مي آمدند كسب مواهب بديدن اين زنداني تبعيد
مبارك  محبت ظلّ عنايت و كه در رزا يحيي بودـرت ميـني آن حضـنات آنها برادر يكي از .دندحسادت كر
خيال ه حضرت بهاءاهللا گذاشت ب احترام بود بناي مخالفت با ام موردآن اي يحيي كه در ميرزا .مي زيست

ولي نمي دانست كه  ،كرد قبول خواهند را به عنوان رهبر احترام زيادي مي گذاشتند او اينكه بابيان كه به او
ظهور الهي ظاهر  وقتي مظهر .حتمي خواهد بود قوط اوـس دنّي وـمظهر ظهورالهي ت با روي برگرداندن از
ي حتّ .را قبول مي كنند به عظمت حقيقي خواهند رسيد كه عبوديت و بندگي او مي شود تنها نفوسي

هيچ كس  و. انسانها متفاوت و متمايز هستند همه نزديكان نبايد فراموش كنند كه آن حضرت با بستگان و
  .حضرتش شريك باشد نمي تواند در اين مقام با

باعث حزن شديد  يحيي موجب اختالف بين پيروان حضرت باب گرديد و دسيسه هاي ميرزا  
به كوههاي  يك شب جمال مبارك بدون آنكه به كسي بگويند خانه را ترك فرموده و .حضرت بهاءاهللا شد

در غار كوچكي  .پرداختند تأمل فرموده به دعا و مناجات و آنجا عزلت اختيار در .هجرت نمودند كردستان
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 .كسي ايشان را نمي شناخت و اسمشان را نمي دانست .ساده ترين غذا قناعت فرمودنده ب زندگي كردند و
شت سخن گفتند واري كه علم الهي داو درويش بزرگ» سخص ناشناش« ولكن بتدريج مردم آن منطقه درباره

بالفاصله عالمتهاي پدر عزيز  ،ارشدشان حضرت عبدالبهاء رسيد اين شخص بزرگوار به پسر چون خبر و
 تمنّا نمودند كه به بغداد و رجا و ،آن حضرت ارسال رايوسيله فرستاده اي به و رقائمي ب .را شناختند خود

مشقّت عزلت خود خاتمه  ل به دوران پرسا2از  باالخره بعد مراجعت فرمايند و ايشان قبول فرمودند و
  .دادند

حضرت بهاءاهللا  .سوي قهقرا كشيده شده سرعت به ام غيبت حضرت بهاءاهللا اوضاع جامعه بابي باي در
 وجودي كه هنوز با .سرگردان حضرت باب روح جديدي دميدند پيروان ستمديده و در ،به محض بازگشت

 ودند، قدرت كالم و حكمت حضرتشان وفاداري تعداد فزاينده اي ازرا اعالم ننموده ب ايشان مقام عظيم خود
مريدان آن حضرت شدند ولكن  از طبقات مختلفه مجذوب ايشان گشته و بابيان را برانگيخت و افراد از

اين تعداد زياد  ايشان ميرزا يحيي نتوانستند نفوذ عظيم حضرت بهاءاهللا را بر برادر حسود علماي متعصب و
 ولين دولتي مكرراً شكايت نمودند تا اينكه حكومت ايران با برخي ازؤلذا به مس. ل كنندممردم تح از
موطن اصلي يعني  تر ازدورشهري ه حضرت بهاءاهللا را ب ولين امپراطوري عثماني همدست شده وؤمس

  .ول سرگون نمودندباستان
ي كه به او عشق مي ورزيدند بود شخص قرار .اندوه بود از حزن و براي مردم بغداد مملو 1863آپريل 

حضرت بهاءاهللا به باغي در بيرون شهر نقل  ،عزيمت روز قبل از چند .مقصد نامعلوم ترك نمايده شهر را ب
كه دسته دسته براي وداع با آن  نفوس را تعداد زيادي از آن باغ خيمه زدند و روز در 12مكان فرمودند و 

ارت ايشان نائل ـزيه حضرت باب با قلوبي آكنده از حزن بپيروان  .حضور پذيرفتنده حضرت مي آمدند ب
ولكن خيلي ها . شهر استانبول همراه مي شدنده سرگوني ب مي شدند و بعضي از آن نفوس با آن حضرت در

اراده الهي چنان نبود كه اين واقعه با  اما .باقي مي ماندند و از ارتباط با حضرت بهاءاهللا محروم مي شدند
ابواب فضل بي منتها به روي احبا گشوده شد و حضرت بهاءاهللا به همراهان اعالن  .بدحزن خاتمه يا

 ،اين حين در .ظهره اهللان يمحضرت باب به او بشارت داده اند يعني هستند كه موعودي ايشان فرمودند كه 
 12اين  .دگشتننمودند و ارواح به  عشق حضرت بهاءاهللا مشتعل  قلوب پرواز حزن مبدل به سرور گرديد،

عنوان عيد رضوان سالگرد اظهارامر علني حضرت ه ب) ارديبهشت دوازدهمتا  اول(مي  2آپريل تا  21روز از 
  .سراسر عالم در طي قرون آينده جشن خواهند گرفت بهاءاهللا را بهاييان در

ضرت ح قوة جاذبهحكمت و  اينجا نيز دوباره عظمت و در .استانبول مركز امپراطوري عثماني بود
 ب مسلمان كم كم زمزمه كردند كه اوون متعصروحاني .سوي خود مجذوب نموده بهاءاهللا نفوس بسياري را ب

در  .ولين دولت را قانع نمودند كه جمال مبارك را به ادرنه سرگون كنندؤاستانبول بماند و مس ديگر نبايد در
ظلم و ستم  نها دعوت نمودند دست ازآ سالطين نوشتند و از ادرنه حضرت بهاءاهللا الواحي به ملوك و

 آن دشمنان آن حضرت مجازاتي بسيار و پس از .ت سازندرا وقف راحتي و آسايش ملّ خود بردارند و
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ا در آن زمان عكّ .ا تبعيد مي شدندبراي ايشان ترتيب دادند ايشان بايد به همراه خانواده خود به عكّ ترشديد
افراد كوته فكري كه به گمان واهي خود  ماني محسوب مي شد وتمام امپراطوري عث سخت ترين زندان در

حضرت  گمان مي كردند كه نور ،ف سازندحركت درآورده بود متوقّه مي خواستند امري را كه خداوند ب
  .شرايط صعب  طاقت فرساي اين زندان خاموش خواهد شد بهاءاهللا در
ولي مسجون سلّ بدايت به تنهايي در در .ا بيش از حد و اندازه بودعكّ رنجهاي حضرت بهاءاهللا در  

و بودند ايشان را احاطه نموده  ،شب و روزدشمنان  .شدند كه حتي فرزندان مبارك اجازه مالقات نداشتند
مورين أا و مساكنين عكّ .ولي اوضاع سجن بتدريج تغيير نمود .جميع وسايل آسايش و راحتي مفقود بود
دوباره مردم مجذوب علم  اينجا نيز در .گناه مي باشند بهاييان بي حكومت قانع شدند كه حضرت بهاءاهللا و

 .آن حضرت شدند با وجودي كه هنوز عظمت حقيقي آن حضرت را درك نمي كردند محبتو درايت و 
به ايشان اجازه داده شد به منزلي  سال ابواب سجن مفتوح شد و حضرت بهاءاهللا آزاد شدند و پس از چند
اين محل بود  در و .بهجي معروف است ي كه امروزه به اسم قصري منتقل شوند محلّآن حوال در راحت تر

   .جالل صعود فرمودند در اوج عظمت و 1892ماه مي  كه حضرت بهاءاهللا در
م صلح عمومي و وحدت عالم انساني را بلند نمودند و كلمات الهيه را نازل حضرت بهاءاهللا علَ

آن حضرت ناصراً  ،عليه ايشان قيام نمودند حضرت به جميع قوا بربا وجودي كه دشمنان آن  .فرمودند
تحت سالسل به ايشان داده شده بود  چال طهران در سياه مظفراً بر آنان غالب شدند و وعده الهي كه در

آنان جان  گروهي از پيام حضرتشان قلوب هزاران نفوس را زنده كرد و ،دوره حيات ايشان در .تحقق يافت
هيچ امري نمي تواند  عالم انتشار مي يابد و امروز تعاليم مبارك مستمراً در .كردند فدا اه ايشانخود را در ر

  )11( .است مانع شود يديانتي جهان ظلّ وحدت عالم انساني دركه را  غايي آنهدف ق تحقّ

  :تمرين
ا بايد چندين حيات حضرت بهاءاهللا نسبتاً طوالني است و قبل از انجام تمرينه ةـ مطلب  فوق دربار1

كنيد تا مطلب را خوب بفهميد  سؤاليكديگر  از قسمت به قسمت بخوانيد و گروههاي خود آن را مرتبه در
  .بتوانيد به زبان خود بيان نماييد و

گاهي به تفصيل به حضار  ـ به عنوان يك بهايي تاريخ حيات حضرت بهاءاهللا را گاهي خالصه و2
ت بسزا خواهد يفكر شما اهم ذهن و قايع مهمه حيات مبارك ايشان درمتعدد بيان خواهيد نمود لذا ثبت و

البته اين ليست ابتدايي  .شد نام ببريد قسمت ذيل ليستي از وقايع مهمه حيات مبارك را كه ذكر در .داشت
 هتاريخ امر زيادتر مي شود حقايق جديدي به اين ليست اضاف كه اطالعات شما از طور همين خواهد بود و

------------------------------------------------------------------------- .نمود يدخواه
 ------------------------ ------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------- -------------------------------
----------------------------------------------------- ------------- ------------------
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 ------------------------------------------------------------------------------------
 ----- ------ -------------------------------------------------------------------------

 ---------- -------------- ------------------------------------------------------------  
ميان  جديد در مؤمنين اـرت بهاءاهللا را بـيات حضـا حـميثاق الهي و ي ند عهد وـوقتي مطالبي مان - 3

مي گذاريد نبايد انتظار داشته باشيد همه نكات را دقيقاً به ذهن بسپارند ولكن بعضي نكات اساسي هستند 
ه نكات اساسي در مطلب كيد نماييد چأو شما بايد اين نكات را ت .كه براي درك مبحث ضروري مي باشند

  ؟فوق كه شرح حيات حضرت بهاءاهللا است وجود دارد
  :يك مثال براي كمك به شما ذكر مي شود

  .بهاءاهللا متحمل مصائب عظيمه شدندحضرت 
 ------------------------------------------------------------------------------------

------------- ------------------- ----------------------------------------------------
 ------------------------------------------ ------------------------------------------

------------------------------------------ ------------- -----------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ ------  

مواضيعي  ل مصائب عظيمه نمودند ازتحم ،خاطر عشق به عالم بشريته ـ اينكه حضرت بهاءاهللا ب4
ولكن وقتي راجع به اين نكته صحبت  .كنيم تأملآن  در ته وـياد داشه بهايي بايد ب است كه به عنوان فرد

في ننماييم بلكه اء معرّمقابل اعد ناتوان در ت شود كه حضرت بهاءاهللا را شخصي بيچاره ومي شود بايد دقّ
براي آزادي عالم  سجن را انتخاب فرمودند و كه جمال مبارك به اراده خود راه سرگوني و بايد واضح شود

 شديده است در تاريخ حيات مبارك كه مشحون از مصائب عظيمه و .انساني قبول سالسل و اغالل نمودند
كمك  ومات خود از حيات حضرت بهاءاهللا و بااساس معل بر .حساب مي آيده حقيقت يك انتصار واقعي ب

  .ه نماييدنطقي كوتاه از مصائب و پيروزيهاي حضرت بهاءاهللا تهي  ،راهنماي گروه
 ،اساسِ هرگونه تواضع و فروتني .فروتني است تواضع و ،صفات مهمه قيام به اين خدمت ـ يكي از5

هيچ موقعي  در .مقابل خلق مي گرددر د فروتني مقابل خدا است كه موجب تواضع و تواضع و فروتني در
اين  ميان آوريد نيست دره از وقتي كه راجع به خدا و مظاهر او مي خواهيد صحبت ب صفت تواضع الزمتر

  :سعي كنيد آنرا حفظ نماييد نماييد و تأملبيان مبارك حضرت بهاءاهللا 
 هر خشوع ازو  محفلي كه جمع شوند بايد به قسمي خضوع هر مجمع و احباي الهي در«

آن محل شهادت دهند به  ابات ترّشود كه ذر تسبيح و تقديس الهي ظاهر يك در
اب را اخذ نمايد نه ات آن ترّذر ،هو جذبه بيانات روحانيه آن انفس زكي .خلوص آن جمع

حين نمايد اَنَا اَفضَل منكُم چه كه در حمل مشقّات فالّ اب به لسان حال ذكرآنكه ترّ
مي نمايم  نموده و ،من وديعه گذارده ذي روح اعطاي فيض فياض كه در و به كل صابرم
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من ظاهر  ظهورات التحصي كه جميع مايحتاج وجود از مع همه اين مقامات عاليه و
  )12( ».است به احدي فخر ننموده و نمي نمايم و به كمال خضوع در زير قدم كل ساكنم

  قسمت چهارم
 آنچه انتظار داشتيد حيات حضرت بهاءاهللا را با لحني آكنده از از بهتر طرزي فوق العاده وه مريم ب

 گرفته اند و دو ثير قرارأآقاي سعادتي خيلي تحت ت كه خانم و قابل مشاهده بود .حالوت و ايمان ارائه داد
به امر  ا مشخصاًشوخي مي كردند ام نفري كه مريم دعوت كرده بود با وجودي كه خيلي مي خنديدند و

دو جلسه اي كه با خانواده سعادتي داشتيد باعث تشويق شما شده و مي خواهيد  .قه مند شدندمبارك عال
شما اين است كه اين جلسات كوتاه  سؤالاكنون  .دنبال كنيد جديد را بيشتر مؤمنينكرد به تحكيم  اين روي

 امر در نم سعادتي بيشترچه مطالبي بايد انتخاب شود تا آقا و خا جالب بايد در چه جهتي ادامه پيدا كند و و
چند  سؤالاين  ؟آن منطقه سهيم گردند پيشرفت امراهللا در ال جامعه شده دراعضاي فع تمكن يافته و از

 طرف مي خواهيد مطالبي مانند دعا و يك از .خود مشغول داشته استه روزي است كه فكر شما را ب
ذاريد تا زندگي روحانيشان بر اساسِ متيني فدا را با آنان در ميان گمعني حقيقي  حيات روح و ،مناجات

 در جديد با جامعه محشور شده و مؤمنينمهم است كه  ديگر مي دانيد چقدرمستحكم شود و از طرفي 
فعخانواده سعادتي هميشه ادامه نخواهد داشت چه كه  تهاي آن شركت كنند چون باالخره مالقات شما باالي

 پس با .وانند بهايياني شوند كه با ابتكار عمل خود قيام به خدمت كنندنت باعث مي شود متّكي به شما شده و
  .و حال بايد به فكر موضوع بحث ديدار دو روز بعد باشم ،»وقت خود را دارد هر چيز« خود مي گوييد

يك جلسه بهايي احساس مي كنيد  در .خود را بدست مي آوريد سؤالمنتظره جواب  به نحوي غير
سرور را پنهان  شادي و سياهي آسمان را گرفته و نور به نظر مي آيد كه ابر .وجود دارد بين دوستانتنشهائي 

 با .جامعه رخنه نموده است اختالف كه بزرگترين دشمن امراهللا است در :واضح است علّت .نموده است
  ».بود جامعه بهايي موضوع بعدي مالقات من با خانواده سعادتي خواهد در محبت عشق و« خود مي گوييد

حدودي اصول ادب را  خانواده سعادتي صحبت كنيد كه تا مضرات اختالف با ةآنچنان مشتاقيد دربار
آيا مي دانيد چه امري « :خانم  سعادتي مي پرسيد احوالپرسي سريع از آقا و از بعد .فراموش مي نماييد

شود كمي جا  سبب مي ،اآنه از سؤالنحوه مستقيم پرسش  »مبارك مي رساند؟ را به امر بزرگترين ضرر
و پس از كمي مكث خانم  .رفتار شما نرنجند به حال آنقدر به شما عالقه مند شده اند كه از ولي تا .بخورند

 فكر شما مهم است و سؤالقدري مضطرب هستيد،  ما احساس مي كنيم شما« :سعادتي با لبخند مي پرسد
ل كرديم دانستيم كه حضرت بهاءاهللا آمده اند تا نوع قبو مبارك را وقتي امر .مي كنم جواب آن را مي دانيم

لحن  ».به امراهللا  آسيب نخواهد رساند ،از اختالف بين احباء بنابراين هيچ امري بيشتر. حد كنندرا متّ بشر
 از« :با ماليمت مي گوييد مي گرداند و آرامش بر آميز خانم سعادتي شما را به حالت سكون و محبت آرام و

» ؟آيا موافقيد با هم مطالعه كنيم.معذرت مي خواهم چند بيان راجع به وحدت با خود آورده امطرز صحبتم 
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قسمت ذيل ليستي   در .خصوص اين مبحث بي نهايت مهم مي شويد بدين ترتيب وارد بحثي خوشايند در
  :مطرح خواهيد كرد ذكر مي شود بحث و مشورت خود نكاتي كه احتماالً در از

حضرت بهاءاهللا  .كند اختالف احتراز كدورت و بهايي بايد از فرد ساختن جامعه هر حدبه منظور متّ* 
  :مي فرمايند
و برودت مابين  كدورت جدال و ضرّي از براي اين امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و«

ف لّالمؤَه ماسبينَ القُلوبِ بِ فُواـلّّاَ اهللا و سلطانه ثُم درهـنيست اجتَنَبِوا بِقُ احباب نبوده و
  )13( »العليمِ الحكيِم

ه نام خداوند الفت دهنده  عليم را بقلبها  با قدرتي الهي از فساد و نزاع دوري كنيد و.. .«
  )ترجمه( ».الفت دهيد حكيم با يكديگرو 

 .خاطر عشق به خداوند بايد انجام دهيمه اين عمل را فقط ب بايد احباء را دوست بداريم و* 

  :دالبهاء مي فرمايندحضرت عب
خلق را از براي خدا  ...يكديگر مكدر نشويد ابداً از .باشيد اتّحادنهايت  در يكديگر با«

ر نمي شويد چون براي خدا دوست مي داريد هيچ وقت مكد ،دوست داريد نه براي خود
ر دهميشه مك به نفوس نماييد اگر نظر .زيرا انسان كامل نيست البد هر انساني نقصي دارد

كمال است رحمت صرف است  لمحق عا اگر نظر به خدا نماييد چون عالم امي شويد ام
  )14( »دت مي داريد به همه مهرباني مي كنيدوس لذا براي او همه را

و اگر سعي خود را كرديم ولي هواهاي نفساني غلبه نمود و اختالف واقع شد اين بيان حضرت * 
  :ما كمك خواهد كرد به ،در اين لحظات ِ ضعف ،بهاءاهللا

خالصاً لوجهي  عما ظَهر ان ظَهرَت كُدوره بينَكُم فَانظُروني اَمام وجوهكُم وغضُوا البصرَ«
حونيرِبشرِقِ المالم مري16( »اً ال(  

خاطر ه بخالصانه  نظر آريد وه مقابل خود ب مرا دراگر كدورتي در ميان شما ظاهر شود «
  )ترجمه(» .ظاهر شد چشم بپوشيد امر الهي از آنچه تمحبروي من و 

ترين وسيله براي اجتناب مؤثّر ،احتراز از غيبت ديدن صفات خوب و انضباط روحاني خطاپوشي و* 
هيچ  نمي بينيم و ،ما اشتباهات نفوسي را كه دوستشان داريم اد آوريم كه معموالًيه ب .اختالف است از

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند .نداريماغماض خطاياي آنان   مشكلي در
چه كه  فوس بنگردـق نـا نظر خطاپوش به خالـبه خطا كند ام شم خطابين نظرـچ«

را روح و روان مبذول  جميع را او خلق كرده كل را او مي پروراند رزق مي دهد جميع
آيات قدرت اوهستند بايد جميع را  چشم و گوش عطا مي كند لهذا كل .مي فرمايد
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فقراء را رعايت نمود ضعفا را حمايت كرد مريضان  .ميع مهرباني كردجست داشت به دو
  )17( ».را تعليم و تربيت نمود را شفا بخشيد نادانان

 :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

 مگو تا يعني بد اريعويل برم و را ذليل مكن مشنو و بدمبين و خود اي رفيق عرشي بد«
 ن تا عيب تو را بزرگ ننمايد و ذلّت نفسي مپسند تاعيب مردم را بزرگ مدا نشنوي و

ام اي در ،خاطر منزّه س ومقد قلب طاهر و صدر پس با دل پاك و .چهره نگشايد ت توذلّ
ارغ باش تا به فراغت از اين جسد فاني به فكه اقل از آني محسوب است  عمر خود

  )18( »راجع شوي و در ملكوت باقي مقرّ يابي فردوس معاني

عشق آن نيست كه فقط با زبان بيان همچنين  البته منحصر به عدم كدورت و اختالف نيست و تّحادا* 
خدمت مبدل ه ب  ،به يكديگر نمامحبتكه كه جامعه اي متّحد داريم وقتي مي توانيم ادعا كنيم ما فقط  .شود

 .تعاون متقابل باشد م با روح همكاري وأتهاي ما تواليفع گردد و

  :لبهاء مي فرمايندحضرت عبدا
شجري منفرداً نشو و  هر .يك منفرداً زندگاني مي توانند هر ،باري كائنات عموميه عالم«

همچنين حيوان منفرداً زندگاني تواند  .شود دتفيساير اشجار مس نما نمايد بدون اينكه از
تعاضد است محتاج مراوده و  نوع انسان محتاج تعاون و .ولكن انسان ممكن نيست

  )19(» آرايش يابد راحت و كسب سعادت و آسايش كند و ط است تااختال
آميز در جميع  محبت مشورت صريح و ،تهاي گروهي جامعهاليفع در موفّقيتمهمترين كليد * 

يك نقطه جمع مي شود و  ه هاي مختلف ما نسبت به يك مطلب درگاديد ،مشورت در .است امور
با مشورت به وحدت نظر  .رنامه هاي دسته جمعي را مي يابيمـبراي پياده نمودن ـمناسبترين طريقه ب

 .بديعي جهت پيشرفت جامعه طرح مي نماييم نقشه هاي جالب و ،با افكار و آراء متحد مي رسيم و

  :حضرت عبدالبهاء ميفرمايند
 از افق ابهي و در تأييدطلب  ملكوت اعلي كنند وه حين ورود توجه ب اعضاء در ...«

 نهايت ادب و ماليمته ب يابند و انجمن قرار آداب در سكون و و وقار و نهايت خلوص
له اي تحري حقيقت كنند نه اصرار أمس هر در .ان آراء پردازنديبت خطاب به ياهم كالم و
حقيقت مستور و  مخاصمه گردد  ي منجر به منازعه وأزيرا اصرار و عناد در ر ،يأدر ر

نه  ي خويش نمايند و ابداً جايزأبيان ر ،نهايت آزادگي هماند ولي اعضاي محترمه بايد ب
چون  كمال ماليمت بيان حقيقت كند و كه نفسي تزييف راي ديگري نمايد بلكه به

منقاد  اكثريت را مطيع و ،اختالف آراء حاصل شود رجوع به اكثريت آراء كنند و كل
  )20( »گردند
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عمل كردن با وحدت به اين  .عمل نشود در فكر متحقّق نمي شود اگر مبدل به وحدت وحدت در* 
ه به وحدت در عمل وقتي جامعه نقشه اي را با توج ،عكس بر .معني نيست كه همه يك كار را انجام دهيم

ت ما قو .جامعه به بهترين وجه استفاده شود فرد در هر ةطرح مي كند باعث مي شود از استعدادات مختلف
 ،سات قدرتمند عالمسؤهايي برسد كه اكثر مموفّقيتچك مي تواند به ي يك جامعه كوحتّ مضاعف مي شود و

 .قادر به احراز آن نيستند

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند
و همبستگي  هرچه رابطه دوستي .عالم انساني احتياج عظيم به همكاري متقابل دارد«

ظيم تر خواهد اقدامات بشري ع قويتر باشد قدرت سازندگي و اجراء در زمينه هاي متعدد
  )ترجمه) (21( »بود
  :تمرين

گروه خود مطالعه نموديد  ينكه با دقّت مطالب فوق را نكته به نكته چندين مرتبه دراالف ـ پس از 
  .نماييد تأملمعاني بيانات مباركه  كمك كند در جمالت ذيل را تكميل كنيد تا به شما

  :ـ جمالت ذيل را تكميل كنيد1
بين احباب  جدال و كدورت و برودت ما و نزاع و ------- اليوم اعظم از  ـ ضرّي از براي اين امر

  .نبوده و نيست
بين احباب  و جدال و كدورت و برودت ما -------فساد و  اليوم اعظم از ـ ضرّي از براي اين امر

  .نيست نبوده و
بين احباب  ما و كدورت و برودت ------- فساد و نزاع و  اليوم اعظم از ـ ضرّي از براي اين امر

  .نيست نبوده و
بين احباب  و برودت ما -------  وجدال نزاع و فساد و  اليوم اعظم از ـ ضرّي از براي اين امر

  .نيست نبوده  و
مابين احباب  ------- جدال و كدورت و  نزاع و فساد و اليوم اعظم از ـ ضرّي از براي اين امر

  .نبوده و  نيست
  ------- جدال و كدورت و برودت مابين نزاع و فساد و يوم اعظم ازال ـ ضرّي از براي اين امر

  .نيست نبوده و
جدال و كدورت و برودت ما بين احباب  نزاع و فساد و اليوم اعظم از ------- براي  ـ ضرّي از

  .نبوده و نيست
---------------  .ه كنيدجامعه پيش گيري نمايد تهي ـ ليستي از كارهايي كه مي تواند از اختالف در2

- --------------------------------------------------------------------------------- --
------ ------- -----------------------------------------------------------------------  



40 
 

------- ؟هستيمبه آنها مهربان  ـ چطور مي توانيم مطمئن باشيم كه هميشه مردم را دوست بداريم و3
 ------------------------------------------------------------------------------ ------

--------- ---------------------------------------------------------------------- --- --  
   :بيان دوم حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ـ در4

  .باشيد --- --------نهايت   يكديگر در ـ با
  .نشويد ----------- ـ ابداً از يكديگر 

  .----------- دوست داريد نه براي  ----------- ـ خلق را از براي 
  .نمي شويد ----------- دوست مي داريد هيچ وقت  -----------ـ چون براي 

  .دارد ----------- انساني  نيست البد هر ----------- ـ انسان 
  .مي شويد ----------- نماييد هميشه  -----------ـ اگر نظر به 

مي داريد به همه  --------- نماييد براي او همه را  - ---------ا اگر نظر به ـ ام ---------- 
  .مي كنيد

  :فرمايند بيان سوم حضرت عبدالبهاء مي ـ در5
  .متمركز كنيد --- -----و  --- ----- قلب خود را در كدام افكار و هر ---- ---- شما  ـ از

  .مقاومت كنيد ----- - --را با فكر قويتر  --- - ---- ـ فكر 
  .مقابله نماييد ---- - ---را با فكر قويتر  --- ----- ـ  فكر 

  .را زائل مي كند  ------ -- و ------ --و -- ------و  ----- ---ـ فكر جنگ 
  .را بنيان نمايد ------ --و ------ --و  ----- ---و ---- ----ـ فكر عشق 

-----------------------  ؟ي بين شما و ديگر اعضاء جامعه ايجاد شود چه بايد بكنيداختالف ـ اگر6
------------------------------------------------------------- ------------------ - ----
 ------------------------------------------------------------ -------------------- --  

----- :توضيح دهيد ؟روحاني مي تواند به شما در برقراري وحدت درجامعه كمك كند ـ چه انضباط7
------------------------------------------------------------------------------- -----

 ------------- -------------------------------------------------------------------- --  
  خير     بله                ؟اعمال زيرمطابق با تعاليم حضرت بهاءاهللا استـ كداميك از  8

 O O  .ـ نظر به قصور ديگران

 O O  .ـ چشم پوشي از خطاياي ديگران

 O O  .خطاياي ديگران لع نمودن محفل روحاني ازـ مطّ

 O O  .ديگران نزد يك دوست قصور ةـ صحبت دربار

 O O   .جلوه دادن فردي ر بدوقايع يا غلو نمودن به منظو ريـ تغي

 O O   .در مورد اشتباهات ديگران رـ تفكّ
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اشتباه را انجام مي دهند  بعضي ديگر كه همان ـ چرا از اشتباهات بعضي ها انتقاد مي كنيم ولكن از9
----------------------------------------------------------------------   ؟انتقاد نمي كنيم

 ---------- ---- ------------- ----- - ---------------------------------------------------
------------- --------------------- -- ------------------------------------------------  

-------  ؟چرا نه ؟يكديگر غيبت مي كنند وحدت به وجود آيد ـ آيا ممكن است ميان افرادي كه از10
--------- -------------------------------------------------------------------- -------

------ ------ --------- - ------------------------------------------------------- -------  
 اگرولي صحيح است  .فردي دروغ بگوييم بديهي است كه مرتكب اشتباه شده ايم ةـ اگر عمداً دربار11

------------------  ؟كسي ديگر انتقاد كنيم خاطر كاري كه واقعاً انجام داده نزده ب نفر ص يكخصو در
---------------------------------------------------------------- --------------------

------ ------ ----------- ------------------------------------------------------ -------  
--------  ؟قي روحاني افرادي كه اين عمل را انجام مي دهند داردترّ ثيري درأـ شايعه پراكني چه ت12

 ------------------------- ----------------------------------------------------- ------
------------- ---------------------------------------------------------------- --- ----  
-------------------------------------- ؟ـ فرق بين غيبت و شايعه پراكني و انتقاد  چيست13

---------------------------------------------------------------- - -------------------
---------------------------------- -- --------------------------------------------- ---  

------------------------------ ؟ـ چگونه مي توانيم اين عادتها را از زندگي خود محو نماييم14
 ------------------------------------ -------------------- ------------- ------ ---------

 ------------------------------------------------------------------------------- -----  
-------- ؟اشتباهات ديگران نزد ما سخن بگويد چه مي توان كرد ةشخصي شروع كند دربار ـ اگر 15

 ---------------------------------------------------------------------------- --------
 ----- ----- - ----------------------------- --------------------------------------- -----  

و يا  مي گويدمثالً دروغ  ،تباهي را انجام مي دهدـاش هايي كارـيم يك شخص بــ وقتي مي دان16
اگر  ؟بدانيم كه اين عمل او باعث رنجش ديگران هم مي شود كند آيا بايد سكوت كنيم حتّي اگر دزدي مي

----------------------------------------------------  ؟سكوت نكنيم پس چه مي توانيم بكنيم
 --------------------------------------------------- ---------------------------------
------------------------------- --------------------- --- -----------------------------  

--------------------------------- جامعه بهايي دارد؟  ثيري غيبت و شايعه پراكني درأـ چه ت17
--------------------------------------------------- ------------------- - -------------
-------------------------------------------------- ---- - -----------------------------  
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------------  ؟ندـ چه مي شود اگر راجع به مردم  طوري صحبت كنيم مثل اينكه آنها حضور دار18
------------------------------------------------------------------------ ------------

--------------------------------------- ---------------------------------- -----------  
--- ؟ا خواهد گذاشتثيري بر آنهأها راجع به عيوب ديگران صحبت كنيم چه ت بچهمقابل  در ـ اگر19

 ----------------------------------------- ------------------------------------------ -
------------------ ---------------------------------------------------------------- --  

-------------------- ؟ـ چرا فكر مي كنيد ما اين تمايل را داريم كه راجع به ديگران غيبت كنيم20
---------------------------------------------------------------- ------------- ------ -

 ------------------------------------------- --------------------- --------------------  
------------------------ ؟احتياج دارد به چه چيز ديگر ،فقط با زبان اظهار نمي شود محبتـ 21

 ------------------------------------------------------------------------------- -----
 --------------------------------------------- --------------- ------------------------  

------------------------ -- ؟تهاي جمعي يك جامعه چيستاليفع در موفّقيتـ مهمترين كليد 22
 ---------------------------------------------------------- ------------- ----- - -------

--------------------------------------------- -------------- -------------------------  
-------------------- :ام ببريدتهاي جمعي جامعه را ناليفع در موفّقيتدشمنان عمده  ـ برخي از23

---------------------------------------------------------------- ------------- ------ -
 ----------------------------------------------- -- ---------------- -------------------  

  :ل كنيدـ اين جمالت را از بيانات مباركه فوق راجع به مشورت تكمي 24
------- نهايت  در و ---------از تأييدكنند و طلب  ---------حين ورود توجه  اعضاء در

 -------- و ---------يابند و به نهايت  انجمن قرار در --------و ---------و ---------و
 ----- --ي زيراأدر ر --------كنند نه --------له اي أمس هر در .به باين آراء پردازند--------و
ماند ولي  ---------گردد و حقيقت  ---------و  ---------ي منجر به أدر ر --------و

 -------- نه كه نفسي  نمايند و ابداً جايز ----------------اعضاي محترمه بايد  به نهايت آزادگي 
نند و ك ------------و چون اختالف آراء حاصل شود  ------------ديگري نمايد بلكه به كمال 

  .گردند ---------و  ---------كل اكثريت را 
-------. با روح همكاري مي توانند انجام دهند، تهيه نماييدكه ليستي از فعاليتهاي امري احباء ـ ب 

 ----------------------------------------------------------------------------- -------
------ ---------------------------------------- --------------------------- -----------   
يك  ه كنيد و فكر كنيد چگونه مي توانيد به هرجامعه تهي ـ  ليستي از اسامي دوستان بهايي خود در ج

---------------------------------------------------------- :خدمات امري آنها كمك كنيد در
 --------------------------------------- ------ ---------------------------------------  
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  :قسمت پنجم
موضوع وحدت  مالقات بعدي با خانواده سعادتي ضمن مشورت و صحبت در موضوع مطالعه در 

جامعه بهايي صحبت مي كرديد خانم سعادتي  خصوصاً وقتي راجع به وحدت در .جامعه برايتان معلوم شد
 چه بيشتر در وحدت هر كه براي ايجاد يدي به اين موضوع نشان مي دادند اشاره كردندكه عالقه شد

مباركه پردازند و  مناجات و زيارت آثار هم به دعا و را مالقات كنند و با بهاييان بايد اغلب يكديگر ،جامعه
يم بلكه مستلزم آن ت برلذّ مصاحبت با يكديگر فقط اين نيست كه از اتّحادنمودند كه  آقاي سعادتي اظهار

من نمي دانم  اضافه نمودند پروژه هاي جامعه هزينه دارد و و سازندگي بپردازيم و هم به كار است كه با
خيلي پولدار نيستيم ولكن  درست است كه ما .حال كسي به ما نگفته است كه بايد به امر تبرّع كنيم چرا تا

گرفتن اين  نظر با در .برعات ناچيز ما وجود نداشتقبول ت مي داديم و اشكالي در عقبالً صدقه و تبرّ
حقيقت چون  در تصميم گرفتيد خود را براي مطلب ضيافت نوزده روزه و تبرّعات آماده كنيد و ،مطالب

پرسيديد آيا مايل است مطالبي راجع به  مادربزرگش خواهد بود از او مريم تا چند هفته ديگر نزد پدر و
  .ه كندشما به اوكمك كرديد تا نطقي تهي هم با اشتياق قبول نمود و كند اوجلسه بعد بيان  تبرّعات در

مي گوييد آنچه خانم سعادتي راجع به  به جمع كرده و اينكه همه حاضران آماده گشتند رو بعد از
با اجازه شما مي خواهم مطالبي راجع به جلسات بهايي مخصوصاً  جلسات فرمودند خيلي مهم است و

مورد تبرّعات اشاره  له اي كه جناب سعادتي درأوزه مطرح كنم و همچنين راجع به مسضيافت نوزده ر
دقّت به آن مطالب گوش داده و سپس ه ه كند تا همه بمريم خواهش نموده ام كه مطالبي تهي از .فرمودند

طرح نموده آن شما مطالب خود را راجع به جلسات بهايي با استناد به بيانات مباركه م پس از .مشورت كنيم
اين قسمت بعضي  در .مشورت نمايند معني اين بيانات بحث و و به گروه كوچك خود كمك مي كنيد تا در

  :خواهيد گرفت ذكر مي شود نظر ه مطالب خود درتهي نكاتي كه شما در از
جهت دعا و  ،ديگران جمع مي شوند هم و با جامعه بهايي اغلب احباء به علل مختلف دور در* 
طرح نقشه ها و  ،امور جامعه ةورت دربارـمش ،بركهـام متبرگزاري اي ،تبليغ ،مبارك مطالعه امر ،مناجات
 گرفته اند و جمعي خود ياد ةتهاي دستاليفع مشورت راجع به آنچه از انجام نقشه ها و پروژه ها و ،پروژه ها

و هماهنگي دور هم جمع  محبترفاً با اران صـم يـالبته گاهي ه .مايندـتر نـاينكه چگونه مي توانند آن را به
خاطر داشته باشيم آن است كه ه آنچه مهم است كه ب. ت ببرندحضور هم لذّ از و هم باشند مي شوند كه با

روحاني  وهـقثير و ألو از تـتند و لذا ممـجلساتي روحاني هس ل خودـاص همه حال جلسات بهايي در در
  :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند.مي باشند

پردازند ارواح  محلّي كه دوستان جمع شوند و به تمجيد حق هر قسم به اسم اعظم در«
  )22( ».دنمو مخلصين و مالئكه مقرّبين طواف خواهند
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  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند
مونس  و اعداء را محفلي كه جهت وحدت ويگانگي تشكيل شود اغيار را يار نمايد هر«
  )ترجمه) (32( »آن جمع حاضر جان در ل وعبدالبهاء به د همدم سازد و و
ات النهايه اي شامل حال خانه هاي تأييدكوچك باشد،  قدر تشكيل اين جلسات روحاني هر* 

  :حضرت عبدالبهاء خطاب به يكي ازاحباء مي فرمايند .بهاييان مي نمايد
ن بهاييان مزي مسموع شما را نيت چنان كه خانه خويش را گاهي به اجتماع قرار از«

چنين بنمايي آن  قدر بدان كه اگراين ... .نماييد تا بعضي به تمجيد رب مجيد پردازند
  )24( »خانه ترابي آسماني گردد  و آن هيكل سنگي محفل رحماني شود

سروراست و براي پيشرفت امر  اجتماع احباء منبع شادي و قرائت قسمتهايي از بيانات مباركه در* 
  :كيد مي فرمايندأهاءاهللا تحضرت ب .ضروري است الزم و

محافل و مجالس جمع شوند و آيات الهي را  ديار به حكمت و بيان در هر ياء دراولبايد «
  )25( »مشعل آن است و محبتمحدث نار  ،قرائت نمايند چه كه آيات

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند
حقيقت روشن  ه بنورتالوت كنيد تا آن مدين ه قرائت وتعاليم الهي محافل تشكيل دهيد و«

اين دور، دور رب جليل  روح القدس فردوس برين گردد زيرا قوهشود و آن كشور به 
  )ترجمه ) ( 26( »گوش شرق و غرب رسد است و آهنگ وحدت ويگانگي عالم انساني بايد به

لهاء حضرت عبدا.امور روحانيه و ترويج امراهللا شود جلسات بهايي بايد حصر در مذاكرات احباء در* 
  :مي فرمايند
وهر واقعه اي را  نسيان  اليوم تكليف جميع اين است كه جميع اذكار را فراموش نمايند«

تبليغ امراهللا و ترويج دين اهللا و تشويق  يعني جميع فكر و ذكر را حصر در.. .كنند
خلق و تنزيه در جميع شوون و تقديس باطن و ظاهر و  محبت برصفات حق وتحريص بر

  ) 27( »ادگي و اشتعال وانجذاب نمايندو آز پاكي
روز يك بار تشكيل مي شود داراي  19ضيافت نوزده روزه كه هر  ،بين تمام جلسات امري از* 

اهمحضرت بهاءاهللا به همه امر  روز است و 19ماه  ماه دارد كه هر 19م بهايي ـتقوي .تـت خاصي اسي
 :چنانچه مي فرمايند .فرموده اند كه اين جلسه ماهيانه را تشكيل دهند

ف بينَ القُلوبِ لّؤاَراد اَن ي ولَو بِالماء انَّ اهللاَ ه واحدهقَدرقم علَيكُم الضّيافَه في كُلِ شَهرٍ مرَّ«
  )28( »و بِاسبابِ السموات واالرضينَو ل

 همانا .اشدحتي اگرپذيرائي آن آب بنوشته شد برشما كه هرماه يكبارضيافتي برپا داريد «
  )ترجمه(».اراده فرموده كه قلوب راپيوند دهد حتي اگر با اسباب آسمان و زمين باشدخداوند
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اين قسمت  روحاني است درقسمت  ،اولقسمت  .ضيافت نوزده روزه شامل سه قسمت مي باشد*  
 اداري استقسمت  ،قسمت دوم .آيات الهي قرائت مي گردد ازگزيده هايي دعا و مناجات تالوت مي شود و

 در اين قسمتي است تماعجقسمت ا ،قسمت سوم .جامعه مشورت مي كنند امور ت احباء درماين قس در
 .و الفت و پذيرايي صورت مي گيردمالقات دوستان 

  :ت قسمت روحاني ضيافت نوزده روزه پي مي بريميبيانات ذيل ازحضرت عبدالبهاء به اهمبا زيارت * 
تمديد  محبوب وو كور و دوري ضيافت مقبول  هر در ،اي بندگان صادق جمال قدم«

كور  دور عظيم و اين علي الخصوص در ،مائده به جهت احباي الهي ممدوح و محمود
مجالس پرستش حق في الحقيقه  و كريم كه نهايت ستايش را دارد زيرا از محافل ذكراهللا

و قصائد و آيات الهيه تالوت مي گردد  مجالس ضيافت شمرده مي شود چه كه در
  )29( »و نفوس در نهايت انجذاب مبعوث مي گردد نعوت الهيه خوانده مي شود محامد و

  ،نزديك را مي شنوند تهاي جامعه هاي بهايي دور واليفع احباء اخبار ،قسمت اداري ضيافت در* 
با  ،مي كنند أملتجامعه  مورد پيشرفت امور در ،جامعه خود مشورت مي كنند راجع به امور مختلفه امري در

ي پيشنهادات خود را ارائه فل روحاني محلّـبه مح له از بيت العدل اعظم آشنا مي شوند وـهاي واصـهدايت
ي به بيت العدل اعظم صورت لزوم حتّ مي دهند تا رسيدگي نمايند يا به محفل مقدس ملّي ارسال دارند يا در

تهاي اليفع فرد در مهم است زيرا بدين وسيله هر مشورت درضيافت نوزده روزه بسيار. الهي تقديم كنند
 .كند جامعه جهاني بهايي شركت مي

 *ت وقت مالقات و الفت و ،ا قسمت اجتماعي ضيافتاممي توان از  مهمان نوازي است و و محب
هايي فال هم مي توانند برنامه ـاط. تفاده نمودـهيجان شود اس و نطقهاي كوتاه كه باعث ايجاد شور موسيقي و

از برنامه هاي كوتاه فرهنگي شاد مناسب و باوقار كه موجب روح و ريحان اين قسمت  اجراء كنند و نيز
 .ضيافت شود مي توان استفاده نمود

تهاي روحاني و اداري و مضيافت نوزده روزه جزئي ممتاز از نظم اداري بهايي است كه قس* 
 طوره ضيافت الزم است به همه اين قسمتها ب وفّقيتمبراي  .هم جمع مي كند اجتماعي حيات جامعه را با

مساوي اهمنظرگرفته شود ت داده شود و توازن بين اين سه قسمت دري. 

سراسر عالم  خطاب به پيروان حضرت بهاءاهللا در 1989بيت العدل اعظم الهي درپيام مورخ آگست * 
 :مي فرمايند

فرايند هاي  .مي گيرد شري را در برنظم جهاني حضرت بهاءاهللا جميع واحدهاي جامعه ب«
اداري و اجتماعي زندگاني را با يكديگر تلفيق مي بخشد و مجهودات متنوعه  ،روحاني

ضيافت نوزده روزه حائز جميع  .سوي ايجاد تمدني جديد هدايت مي كنده بشري را ب
صبه ق روستا و هر سيسي است كه درأت سطح پايه و قاعده جامعه است و اين جنبه ها در



46 
 

ضيافت نوزده روزه  ت دارد ومقصود ازاليآن سكونت دارند فع شهري كه اهل بهاء در و
  )30( ».سرور است ايجاد فرح و مين پيشرفت وأترويج وحدت و ت

هر فرد بهايي بايد خود را  .برگزار كردعجله  بارويداد مهمي چون ضيافت نوزده روزه را نمي توان * 
جلسه شركت  فكر خود در طول جلسه  با قلب و در ضيافت آماده نمايد و راز لحاظ روحاني براي حضور د

 ،آثار مباركه گوش مي دهد شرح فقراتي ازه جويد چه وقتي كه قسمت روحاني را اجراء مي كند و يا تنها ب
دريافت هدايتها و ارائه پيشنهاد ها چه به عنوان ميزبان جلسه يا هنگامي كه  ،هنگام طرح گزارشها چه در

 .مورد پذيرايي و مهمان نوازي ديگران قرار مي گيرد و لذت مي برد

  :بيت العدل اعظم در همان پيام درباره ضيافت نوزدروزه مي فرمايند
جنبه هاي مهم تهيه مقدمات ضيافت نوزده روزه شامل انتخاب الواح و آثار مناسب براي 

فتن افرادي است كه گر درنظر تعيين قبلي مجريان مناسب برنامه و ،قسمت روحاني
رعايت ادب و احترام چه  .درستي تالوت كنند بخوبي و بتوانند مناجاتها و آثار مباركه را

مراعات نظافت  ،مباركه و چه در نحوه استماع آثار مزبور نحوه تالوت و زيارت آثار در
 ايجاد روح و آن ضيافت نوزده روزه تشكيل مي شود در آراستگي محيطي كه در و

داخل   خواه ضيافت نوزده روزه در ،ر بين احباء حائز اهميت مخصوص استريحان د
مسائلي   وقت شناسي در اجراي برنامه نيز از .ساختمان برگزار شود و خواه خارج از آن

  .ترتيب دادن ضيافت الزم است است كه رعايت آن در
اده كردن و تهيه ضيافت نوزده روزه تا ميزان زيادي منوط وموكول به كيفيت آم موفّقيت

حضرت عبدالبهاء چنين راهنمايي و  .مقدمات و مشاركت جستن افراد در ضيافت است
اهميت دهيد تا ياران الهي و اماءالرحمن  مجالس نوزده روزه را بسيار«:توصيه مي فرمايند

ه منجذب ب كنند و تأييدبه ترتيل مناجات پردازند و طلب  توجه به ملكوت نمايند و
ديگر گردند و بر تنزيه و تقديس و تقوي و مقاومت نفس و هوي بيفزايند از يك محبت

  )31( .»احساسات روحاني مستغرق گردند عالم عنصري مجرّد شوند و در
  :تمرين

گروه خود بخوانيد و راجع به آنها بحث كنيد تا  ـ مثل هميشه قسمتهاي فوق را چندين مرتبه در1
تمرين ذيل به شما كمك مي كند كه در معاني دقيق بيانات مباركه فوق  .بتوانيد به زبان خود تعريف كنيد

  :كنيد تأمل
آن جمع شوند و به تمجيد حق پردازند داراي چه مشخصاتي خواهد  ي كه دوستان درمحلّ الف ـ هر

--------------------------------------------------------------------------------  ؟بود
---- ------------- ------ -------------------------------------------------------------  
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--------. بنويسيد ،تشكيل مي شوند اتّحادب ـ چند نمونه ازتاثيرات جلساتي را كه به نيت وحدت و

 ---------------------------------------------------------------------------- --------
 ------- --- ----------------------------------------------------------------- ---------  

 آن  در» تمجيد رب مجيد« از گاهي دوستان براي خانه اي كه هر :فرمايند ج ـ حضرت عبدالبهاء مي
 ؟چه تصويري در ذهن شما مجسم مي سازد» خانه آسماني« عبارت .مي گردد »خانه آسماني« جمع شوند

- -----------------------------------------------------------------------------------
------------------ ----------------------------------------------------------------- -  
  :هم جمع مي شويم مي بايست جلسه اي دور د ـ وقتي در

  .جمع شويم ---------و  ---------
  .قرائت كنيم ---------

  .كنيم ---------هر واقعه اي را  و ---------جميع اذكار را 
و  ---------وتشويق بر  ---------و ترويج  ---------در يعني جميع فكر و ذكر را حصر

 ---------باطن و ظاهر و  ---------جميع شوون و در ---------و --------تحريص بر
 .نماييم ---------و  ---------و  ---------و

 ---------------------------------------- ؟ماه وجود دارد تقويم بهايي چند ه ـ در

  ------------------------ ---------------------  ؟ماه بياني چند روز وجود دارد هر و ـ در
  ------- -----------------------------  ؟ماه بياني تشكيل مي شود ز ـ چه اجتماع مهمي درهر

  - ----------------------------------------  .ح ـ سه قسمت ضيافت نوزده روزه را نام ببريد
  -------------------------------  ؟ط ـ آيا سه قسمت ضيافت به ترتيب خاصي اجراء مي گردد

------------------------------------------- ؟ي ـ هدف از قسمت روحاني ضيافت چيست
- ---------------------------------------- ------------------ - ------------------------

---------------------------------------- --------------------------------------------  
--------------------------------------------- ؟ك ـ هدف از قسمت اداري ضيافت چيست

--------------------------------------- ------------------ - --------------------------
 -------------------------------------- ----------------------------------------------  

------------------------------------------- ؟ل ـ هدف از قسمت اجتماعي ضيافت چيست
----------------- ------------------------ ------------------ - ------------------------

---------------------------------------- -------------------------------------------  
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  :مناسب است كه درقسمت اداري ضيافت مورد مشورت قرارگيرد ،م ـ كدام يك از مواضيع ذيل
  خير   ه  بل                               

 O O  تبليغي محلّي طرح هاي ـ پيشرفت امور

 O O  ـ احتياجات صندوق خيريه 

 O O  ـ اهداف مسابقه تيم ملي فوتبال

 O O  ـ حل اختالف بين دوعضو جامعه بهايي 

 O O  ـ برنامه تنظيمي براي اعضاء جامعه جهت نظافت حظيره القدس

 O O  .وده استـ اهداف مهاجرتي كه محفل مقدس ملي تعيين نم

 O O  ـ تعليم و تربيت اطفال جامعه بهايي

 O O  ـ تعليم وتربيت تمام اطفال شهر و يا روستا

مطالعه  ـ توضيح قسمتي ازبياناتي كه يكي ازاعضاء جامعه درهفته قبل
  .و درك نكرده است نموده

  
O 

  
O 

  ؟ضيافت خيلي مهم استسه قسمت  چرا توازن در :گروه خود مشورت كنيد در سؤالـ درباره اين 2
 -------------------------------------------------------------------------------- ----  

  :دهيد ت ذيل را مورد مذاكره قرارسؤاالـ  3
-----------------------  ؟الف ـ چطور خود را براي ضيافتي كه ميزبان آن هستيد آماده مي كنيد

------------------------------------------------------------- ------------------ - ----
 ------------------------------------------------------------ ------------------------  

---------------- ؟آن فقط شركت مي كنيد آماده مي كنيد ب ـ چطور خود را براي ضيافتي كه در
 --------------------------------------------------------------------------------- ---

-- ----------------------------------------------------------------- -----------------  
جلسه قبل بيان  خانم سعادتي در ـ بنابرآنچه گذشت شما موضوع مشورت را برمبناي مطالبي كه آقا و 4

نموديد و براي همراهان  بهايي را ظاهر مبلّغبدين ترتيب يكي از مهمترين صفات  كردند انتخاب نموديد و
عالقه آنان است  حقايق موجود در بيانات مباركه را كه مناسب با احتياج و .خود مستمع خوبي بوديد

بعضي از صفات روحاني شخصي كه مستمع خوبي است و به احتياجات ديگران  ،اكنون .استخراج نموديد
-------------------------------------------------------------  .مي دهد را ذكر كنيد اهميت

----------------------- ------------- ------ ------------------------------------------
 ---------------------- ------------------------------------------- -------------------

------ ----------------------------------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------- --------------------

----------------------- -------------------------------------------------------------
 ----------------------- ------------- ------ ------------------------------------------  
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   :قسمت ششم
 وقت كمي براي صحبت در ،عميق شما راجع به جلسات امري و ضيافت نوزده روزه بحث مطول و

ع شوق آمده بود پيشنهاد نمود موضوه مطالب ارائه شده ب مريم كه خيلي از .مورد تبرعات باقي گذاشت
اين  مادربزرگش اقامت دارد و منزل پدربزرگ و روز ديگر در خود را به جلسه بعد موكول كند چون چند

داشت ارائه  نظر بار ديگر راجع به مطالبي كه او در فرصتي به شما داد كه يك خيال شما را راحت كرد و
  .مطالعه نماييد ،كند

شكوه و سعادتمند  مادي ومعنوي خيلي با نظر ساختن آن مي كوشيم از مدنيتي كه ما بهاييان در
درست و حالل كسب  طريق كار ثروت بايد از .مطابق شروطي باشد هثروت وقتي قبول است ك .خواهد بود

قليلي از مردم خيلي   تمام جامعه ترقّي و تعالي يابد نه اينكه تعداد انساني شود و صرف بهبود امور شود و
  .روزانه زندگي را نداشته باشند غني باشند و اكثريت حتي احتياجات

هر چقدر كه  .بخشنده باشيم فقر همه بايد كريم و به منظور ساختن جامعه اي خالي از بي عدالتي و
طريق بخشش و عطا  ع كنيم زيرا رفاه و آسايش واقعي ازبايد مقداري براي پيشرفت نوع بشر تبرّ فقير باشيم

حضرت بهاءاهللا  .و غنا ندارد ارتباطي به درجه فقر صفت روح انساني است و ،بخشش .حاصل مي شود
  :دركلمات مكنونه مي فرمايند

  )32( »اَلكَرَم و الجود من خصالي فَهنيئاً لمن تَزَينَّ بِخصالي«
  )ترجمه( ».مزين شودحال كسيكه بصفات من ه ب ابخشش و عطا از صفات من است خوش«

او  .دست آوريم خداوند بخشنده استه كه ممكن است ما ب ثروتي ياد آريم كه منبع هره بايد ب
اين است كه هنگامي كه  ،امكان پيشرفت ما را فراهم مي سازدو  ضرورتهاي حيات را به ما ارزاني مي دارد

لهذا پرداخت  .به ما عطا كرده براي امرش خرج مي كنيمكه او قسمتي از آنچه را  تبرّع مي كنيم در حقيقت
حضرت ولي امراهللا  .ت مهم فردي استوليؤمس هللا تنها سخاوت نيست بلكه فيضي روحاني وتبرعات به امرا

باز از منبعي  آنچه كه دارد خالي مي كند و فرموده اند كه ما بايد مثل چشمه آبي باشيم كه مرتباً خود را از
  .شود نامريي پرمي

 .سطوح مختلف ياري مي كنند درامري را  كدام امور صندوقهاي خيريه مختلفي موجود است كه هر
فقط بهاييان مي توانند به اين صندوقها تبرّع   .ه اي و بين المللي داريمي و قارملّ ي وبنابراين ما صندوق محلّ

 شخصيامري  ،تبرّع به صندوقهاي خيريه .و اين امر موهبتي براي هر فرد بهائي محسوب  مي شود كنند
تبرّع ياران به جامعه اعالن  .به حساب مي آيدسات امري سؤن فرد و ماست به اين معني كه اين موضوعي بي

فشار  پيروانشاناديان ديگر كه براي پرداخت تبرّعات بر  همچنين بعضي از عادات مرسوم در نمي شود و
ت يسات درخواست عمومي از احبا مي نمايند و از اهمسؤم .در ديانت بهايي وجود ندارد ،وارد مي آورند

  .احتياجات صندوقهاي خيريه با آنان مشورت مي كنند ةات آگاهشان مي سازند و دربارتبرّع
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جامعه براي تبرّعات خود هدف تعيين مي كند ولكن مبالغ هرگز براي افراد  ،بسياري مراتب در
 اساس تشخيصي كه از اهداف هر خواست نمي گردد بلكه احباء بايد خود  بر در يمشخّص نمي شود و پول

  .صندوقهاي مختلفه دارند ميزان تبرّعات خويش را تعيين نمايند يك از
پس ازكجا بايد بدانيم  ،بپرسيم خود ممكن است از ،كسي هرگز به ما نگويد چقدر بايد تبرّع كنيم اگر

جواب اين  ؟پرداخت ما راضي است يا خير ةنحو چطور بدانيم كه خداوند از ؟ما انتظار مي رود كه چقدر از
طرف شخصي كم بضاعت تبرّع  ه ازيك سكّ ديانت بهايي اگر در .است  »سرّفداكاري« ارتعب در سؤال

چيزي كه ارزش تبرّع  .طرف شخص ثروتمندي تبرع شود با ارزش است هنگفتي كه از مبلّغشود به اندازه 
اكاري فد ةدرج ةالبته هيچ كس نمي تواند دربار .خود گذشتگي است از را تعيين مي كند ميزان فداكاري و

  .به كيفيت فداكاري باشيم ما بايد قلباً ناظر يك از هر ،عاتتعيين ميزان تبرّ ديگري قضاوت كند ولي در
باشيم كه به خدا نفعي نمي رسانيم و حق به  متذكّرفداكاري مي كنيم بايد  وقتي در راه امر گذشت و

است و اين يكي از راههاي انجام  ري بهتيتبرّعاتي كه به امر مي كنيم براي ساختن دنيا .ما نياز ندارد
فداكاري  ،ناچيز براي اهداف بهتر گذشت و فداكاري يعني فداكردن امور .ت نسبت به جامعه استمسئوولي

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند.دردآور است ولي درحقيقت شادي وفرح و سرور حقيقي مي دهد
مقام خداوندي  .هي نمايدسرّ فدا اين است كه انسان هستي خود را فداي آستان ال«

فضل و  ،استازخود گذشتگي ،اغماض است مهرباني است، عفو و ،رحمت است
  )ترجمه) (33(»درقلوب و رگهاستاهللا  محبتافروختن نار و  بخشش و دميدن حيات به  ارواح

   :تمرين
ائه داده ايد شما تسلسل برخي افكار را به او ار ،ه نطقش راجع به تبرّعاتتهي براي كمك به مريم در - 1

تا درتهيموضوع فوق را بنويسيد لطفاً تسلسل افكار در .ه كنده مطلب خود به آن توج . -----------------
------------------------------------------------------------------- ------------- ----

-------------------------------------------------------------- ---- ------------------
 ------------------------- -----------------------------------------------------------
 ------------------------- ------------- ----- - ----------------------------------------
------------------------ ------------------------------------------- -----------------

------------------------------------------------------------------- ------------- ---- 
آماده » بخشش اساس روحاني سعادت و رفاه«با كمك سر پرست گروه خود نطقي كوتاه با عنوان   - 2
 .كنيد

  قسمت هفتم 
 ةالبته هم. جب سرور بسيار بوده استمو خانه هايشان براي شما در منين جديدؤم از ديدار مستمر

 حقيقت يكي از در. خانواده ها مانند خانواده سعادتي به مبحثهاي تزييد معلوماتي عالقه نشان نداده اند
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مي خواهند كه آنها  خيلي سريع انجام گرفته و نموده اند كه اقبالشان به امر خانواده ها صريحاً به شما اظهار
را خوب  كنيد كه آنها اينكه شما فرصتي پيدا قبل از نيز منين جديدةاز اين م ه نفريا س دو. را تنها بگذاريد

 تزييد معلومات به تعدادي از جهت تعميق و بشناسيد منطقه را ترك نموده اند، با اين همه، موفق شده ايد در
  .دتهاي تبليغي سيستماتيك بوده اياليناظر نتايج جالب فع به چشم خود كمك كنيد و افراد

منين جديد كمك ؤبه م را تشويق نمود تصميم بگيريد اقدام مهم ديگري كنيد و نتايج اقدامات، شما  
م آيا وقت آن نيست كه جلسات منظّ: ازخود مي پرسيد. كي به مالقاتهاي شما باشندنماييد كه كمتر متّ

يانات مباركه را مطالعه با هم ب آشنا شوند و اين تازه تصديقان با احباي قديمي تر هفتگي تشكيل شود و
با جامعه ممزوج نشوند هيچ وقت  و كنند؟ زيرا تا اين ياران ارتباط مستقيم با بيانات مباركه نداشته باشند

چون با تعدادي از خانواده ها مشورت مي نماييد آنها  نخواهند توانست راه خدمت را به تنهايي طي نمايند و
 ةجلس بله وقت آن رسيده كه به پيش رويم و: تي با اشتياق مي گويدخانم سعاد ييد مي كنند وأشما را ت نظر

  .منزل ما تشكيل خواهيم داد اول را در
تعداد كم حاضرين، كمي  شما از. وندـمع مي شـمنزل آقاي سعادتي ج در ت نفرـروز معين، هف در  

د اطمينان مي يابيد كه جلسات بهايي را به ياد مي آوري ةاميد مي شويد ولي چون مشورتهاي خود دربار نا
ولي چطور . دـند شـجلب خواه زـديگر ني ود افرادـت حقيقي تشكيل شاي روحانيـفض چون جلسات در

مالقاتهاي مقبلين  ؟ درخواهد يافت ادامه مي توانيد مطمئن شويد كه چنين فضاي روحاني به وجود آمده و
راحتي مي زد و مي توانستيد به  ديگر دور فريا سه ن دو واقع مذاكرات بين شما و منازلشان در جديد در

 شما اين جلسات بايد به شركت كنندگان اجازه دهيد بدون مالحظه زياد ا درام. جهت مذاكرات را اداره كنيد
د تا ـورتها را اداره كنـبايد مش تيد كه باالخره يك نفرـه هسعين حال متوج ولي در. با يكديگر تعامل يابند

به خوبي پيش  بايد ايمان داشته باشيم كه امور: باز به خود مي گوييد. به وجود نيايد اغتشاش بي نظمي و
 مبناي بيانات مباركه است حتماً بر تا وقتي كه مشورت ما خواهيم گرفت و با عمل كردن ياد. خواهد رفت

  .به هدف خواهيم رسيد
انتهاي  است و اميدواريد كه دراين قمست انتخاب كرده ايد همه راجع به تبليغ  تمام بياناتي كه در

ت بيانات دقّ مثل هميشه با. خاذ نمايدمورد قيام به تبليغ اتّ همراهان تصميم قاطعي در يك از قسمت اول هر
ب ـق مطلـراهان به عمـه همـئن شويد همـمطم وده ايد تاـكار منطقي انتخاب نمـق تسلسلي از افـطب را بر

 نكته مهم كه باعث تشويق و چند اين قسمت بيش از وسيع است و درموضوع تبليغ بسيار . پي خواهند برد
 باشيد زيرا شور اداره بحث بايد انعطاف پذير البته مي دانيد در .ترغيب دوستان مي شود ذكر نخواهيد نمود

  :كند افكاري كه انتخاب كرده ايد دور ادامه تسلسل در شوق دوستان ممكن است شما را از و
حضرت  .كليد بيان به سوي حضرت بهاءاهللا بازنماييم ن است كه قلوب مردم را باهدف از تبليغ اي* 

  :بهاءاهللا مي فرمايند
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» ل اَرادهبنَفسنَ القُلُ لدائمطَهيوبِ لنَسِ االرضِ ون دم عقَرِّ رَهيبم اقَرِّهن الَّ لي مذي كانَ ع
سم كينَ محفُشرِالموا يا قَوظاً اَنِ افتَحدائلُنَ القُوم موبِ بِمنَزَّفاتيحِ الب كا المرَ لنَيانِ و كَذل
لي قَعدرٍ م34( »وراًقد(  

آلودگيهاي زميني پاك  را از آنها خواسته است تا براي خود خداوند مدائن قلوب را از«
همانا اي قوم . دور است نزديك گردانده دسترس مشركين ب به مقامي كه از سازد و
شما نازل  قدر مقدور بره لوب را با كليدهاي بيان فتح كنيد اينچنين امر را بمدائن ق
  )ترجمه(» .نموديم

 *ه دراعظم قو در. ه كلمه اهللا استاين دنيا قو كلمه اهللا در روح شنونده نفوذ كرده و  ةقه خالّتبليغ، قو
  :شخص را منقلب مي نمايد حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

  )35( »دانِ لَو اَنتُم منَ العارِفينَه لَمحيى االبنَّه ان فَممج ما يخرُكُلُّ«
هر آنچه كه از دهان او جاري مي شود همانا او حيات بخش كالبدهاست اگر شما از «

  )ترجمه(» .عارفين باشيد
منين فرض شده است حضرت ؤم ةهم طرف حضرت بهاءاهللا بر سي است كه ازمقد ةتبليغ وظيف* 

  :فرمايند بهاءاهللا مي
فات صف بِِالصاَن يتَّ غي لَهذي اَراد ما اُمرَ بِه ينبالَّ نَفسٍ تَبليغَ اَمره و لِّب اهللاُ لكُقَد كَتَ«

ساَالح نَهوالً ثُم ّلبتَغَ النّـيل اسنجذب لُه قُبِقولالم وبقبِلينَ و ن دمونِ ذلال ي ّؤَكثكرُرُ ذ ه
  )36(» باده العدفئفي اَ

كه اراده كرد به آنچه  كسي نفسي واجب نمود و هر غ امرش را برخداوند تبليبتحقيق «
سپس  صف شود ومور است قيام نمايد شايسته اوست كه ابتدا به صفات حسنه متّأكه م

ن صورت اي غير او منجذب شود چه در تبليغ ناس بپردازند تا قلبهاي مقبلين از گفتاره ب
  )ترجمه(» كر او در قلوب عباد اثر نبخشدذ

چون  ت اهللا چون شمع افروخته ومحب نار اين محفل آن است كه ببينيم از انتظار من از«
 چون چمن خندان و انجذاب مانند ابرگريان و ت عشق وشد سوخته از پر پروانه بال و
  )ترجمه) (37( »شادان م وت ابهي خرّنسائم جنّ چون نهال از

حضرت بهاءاهللا . مي سازد منتشر  سو امراهللا مانند نسيمي است كه پيام حضرت بهاءاهللا را به هر غمبلّ* 
  :فرمايند مي

به  االصباح، چنانچه مشاهده مي نمايي كه ارياح نظر قُامر فال مثل ارياح باش در«
نه از خراب  و نه از معمور مسرور. معمور مرور مي نمايد خراب و موريت خود برأم
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به اصل امر باشند  احباء حق هم بايد ناظر. موريت خود داشته و داردبه مأ نظر ن ومحزو
 هر نفسي اقبال نمود آن حسنه به او. بشنوند به تبليغ آن مشغول شوند هللا بگويند و و

  )38(» نفسي كه اعراض نمود جزاي آن به او واصل هر راجع و

سبيل الهي  در نيرويي خستگي ناپذير ت بااس ارـرشـق سـقدرت عش كه از اليـح غ درشخص مبلّ* 
  :فرمايند مي كوشد حضرت عبدالبهاء مي

ت تو، ده برابر شود، به اين لت نمايي قوأمنظور تقويت خود مسه چون رحمت الهي را ب«
جمع  ت به من عنايت شده است كه دركن چقدر ضعيف هستم ولكن اين قو نظر عبد

به شما  حقيركه توانسته است اين پيام را بنده اي هستم مستمند و. شما حاضرشوم
 ةاين قو. باشيد نبايد ابداً به ضعف خود ناظر. ت زيادي با شما نخواهم بودمن مد. برساند

ناتواني خود چون به ضعف و. ت روح القدس است كه نيروي تبليغ عطا مي كندمحب 
امور  از دنيوي باشد و وراز ام بايد افكار ما عالي تر. يوس گرديمأم ناظر باشيم نااميد و

قدير كنيم  نظر به رحمت بي پايان حي .روحاني نماييم جاريه منقطع شده آرزوي امور
مستبشر  وق خدمت به فرمان او كه به يكديگر مهربان باشيد شاد وـش كه روح ما را از

  )ترجمه)(39( »مي سازد

ترديد به  شك و نماييم درنگ نكنيم و  قياماطمينان قلب به تبليغ امراهللا جرات و همگي ما بايد با*
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند. خود راه ندهيم

در وقت خطاب، . محفلي صحبت بداريد هر كمال شجاعت دره ب پس زبان بگشاييد و«
اوآنچه بر ييدات روح القدس بخواهيد و زبان بگشاييد وأت ه به بهاءاهللا نماييد ول توج 

اميدوارم كه . نهايت شجاعت و متانت و وقار نماييد ولي در قلب شما القاء مي شود بيان
من  و. برهان نمايند طالبان حقيقت استماع دليل و ساع يابد وبه روز اتّ محافل شما روز

  )40( ».ل با شما هستم مطمئن باشيدمحف هر جان در به دل و

  :وحضرت ولي امراهللا مي فرمايند
. اطمينان اوست ت او درقيرمز موفّ ت وقو. اشدنهايت اطمينان ب غ بهايي بايد درمبلّ«

قدر عدم توجه اطرافيان زياد باشد بايد ايمان داشته باشيد كه جنود  فريداً وحيداً هر
لشكر ظلمات كه به مقاومت امراهللا قيام  نصرت مي نمايند تا بر هستند و ملكوت با شما

  )41( »باشيد مطمئن مسرور و ، وه اند غالب شويد پس استقامت كنيدنمود

  :تمرين
دوستان هميشه  مباركه، به همراه ساير مشورت پيرامون آثار و همنظور مطالعه جلسات ب ـ شركت در1

فاق اعضاء گروه خود جلسه اي به اتّ. قسمت مهمي از زندگي شما به عنوان يك فرد بهايي خواهد بود
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اينجا بعضي  در. دهيد مشورت قرارمطالب فوق مورد  اساس نصوص و موضوع تبليغ را بر تشكيل دهيد و
------------------- .كنيد نتيجه مشاورات به دست آورده ايد ذكر افكار مهم را كه در از نظريات و

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

  
اليتهاي آينده خود نتايج اين جلسات اين است كه همراهان تصميمات محكمي راجع به فع يكي از -2

قسمت ذيل  تصميماتي را كه همراهان گروه شما گرفته اند در .خاذ مي نمايندـميادين خدمت ات در
-----------------------------------------------------------------.بنويسيد

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  
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  :قسمت اول
اينكه مي توانيد  مرالهي پيشرفت حاصل مي كنيد ازسبيل خدمت به ا شما مي دانيد همانطوركه در

فرصت . دست خواهيد آورده باي  بي اندازه كلمات حضرت بهاءاهللا را با ديگران درميان گذاريد سرور
ممكن . طرق مختلفه به وجود مي آيده آثار حضرت بهاءاهللا ب نزله درحكمت م جواهر بي مثيل علم و انتشار

تعاليم بهايي آگاه سازيد ممكن است يك  دوستان خود را از تشكيل دهيد ومنزل خود جمعي را  است در
 تبليغي درطرحهاي  يا ممكن است در يكي از انجمنهاي محلّي ايراد نماييد و بهايي در سخنراني درباره امر

 مباركه را با آنان آثار منين جديد ديدن كنيد و برخي ازؤم يا از نزديك مشاركت جوييد و مناطق دور و
به  تربيت اطفال عالقه مند باشيد مي توانيد كالسهايي ترتيب دهيد و چنانچه به تعليم و مطالعه نماييد و

  .ايشان كمك نماييد تا زندگي خود را براساس تعاليم حضرت بهاءاهللا بنا سازند
 حيني كه در در. حين مذاكرات روزانه با دوستان به وجود مي آيد فرصتهاي تبليغي در بسياري از

ميان  شمه گرفته با آنان درآثار بهايي سرچ را كه از توانيد نظريات خود مواضيع مختلفه صحبت مي كنيد مي
 معرفي عقايد بهايي در ةنحو. تعاليم حضرت بهاءاهللا بينش يابند پرتو به آنان كمك نماييد در وگذاريد 

مطرح كنيد  ديدگاه خود را بينش وتوانيد  برخي موارد مي در. مذاكرات نبايد غيرطبيعي يا تحميلي باشد
خود را با بيان اينكه  موارد مي توانيد عقايد اكثر در. ميان آوريده ديانت بهايي ب بدون اينكه اسمي از

گونه  اين و در. مطرح كنيد» ...حضرت عبدالبهاء فرموده اند«يا  و »...حضرت بهاء اهللا به ما تعليم داده اند كه«
. يا ديانت بهايي چه مي گويد دهيد كه حضرت بهاءاهللا چه شخصي مي باشند و موارد ملزم نيستيد توضيح

 نحوي طبيعي ذكركنيد، فرصت معرفي امره سرچشمه عقايد خود را ب را آزادنه بيان نماييد و اگر افكار خود
  .آنچه تصور مي نموديد به وجود خواهد آمد از طور مستقيم زودتره ب

اساس خطابات و الواح  چند نصوص مباركه نيستند، ولي بر شود هراين بخش نقل مي  مطالبي كه در
شما بايد اين مطالب . آن استفاده گرديده است بسياري از جمالت مبارك در حضرت عبدالبهاء مي باشند و

همان عقايد را باكلمات خود بيان نماييد و اميد  تمرين كنيد تا مطالب آنرا بياموزيد و را بارها بخوانيد و
حضرت  براساس بيانات حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء و ه بتوانيد تعاليم مباركه را دقيقاً واست ك

   .شوقي افندي به ديگران توضيح دهيد
 ةخاطر داشته باشيد، مطالبي را كه در اين بخش مطالعه خواهيد نمود جايگزين حفظ كلمه بايد ب

آثار  بنابراين بايد بتوانيد قسمتهايي از. نخواهد شدجاذب قلوب است  الهيه كه قوه مخصوصه دارد و ةخالق
معكوس داشته  ةنقل بيانات مباركه ممكن است نتيج ولي زياده روي در. حين تبليغ نقل نماييد مباركه را در

 ضمن اينكه بايد .جوانب حيات بهايي، رعايت اعتدال كامالً ضروري است مانند بسياري ديگر از. باشد
به منظور ايجاد اين اعتدال . قل نماييدن خود توضيح مي دهيد، برخي آثار مباركه را نيزرا با كلمات  طالبم

احساسات  مباركه را مطالعه كنيد و اجازه دهيد تا به افكار و صرف نماييد و آثار بايد وقت و نيروي بسيار
  .شما شكل دهند
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   :مرينت
ميان  ضرت بهاءاهللا را با ديگران درشما دست نمي دهد تا تعاليم حه مكالمات، اين فرصت ب ةهم در - 1
البته اين . يا حتّي مضرّ است آن صحبت مي كنند بيهوده و ةحقيقت اكثر مطالبي كه مردم دربار در. گذاريد

 بعضي از مكالمات بايد اميدوار. مواضيع سنگين باشد مكالمات بايد متمركز بر ةبدان معني نيست كه هم
عي نمود مطالبي كه در مكالمات با دوستان گفته ـس وده خودداري كرد وصحبتهاي بيه بايد از. كننده باشند

هفته گذشته با دوستانتان داشتيد  چند راجع به صحبتهايي كه در. عقل باشد شود باعث ارتقاء روح و مي
كدام توانستيد تعاليم امر را معرّفي كنيد لطفاً آن  عقل شما شد و در كداميك باعث ارتقاء روح و. فكركنيد

--------------------------------------------------------  .صحبتها را ذكركنيد
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

   :قسمت دوم
دور بهايي  موقف حضرت عبدالبهاء در مقام و ةاست كه دربار اين فصل، ضروري ةمطالع قبل از
 موارد ديگر راجع به حيات حضرت عبدالبهاء مطالعه خواهيد نمود و از البته در. مل نماييدتأ بينديشيد و

  .حكمتهاي بي منتهاي بيانات ايشان بهره مند خواهيد شد
موهبت  اديان گذشته از يك از هيچ هستند و تاريخ بشر حضرت عبدالبهاء شخصيتي بي مثيل در

بهايي را پس از  ةفضل و عنايت حضرت بهاءاهللا كه جامع .نبوده است داشتن اين چنين شخصيتي برخودار
حضرت بهاءاهللا نه تنها  .داده قابل وصف نيست حضرت عبدالبهاء قرار ،ظلّ حمايت غصن اعظم صعود در

حكمت  علم و تقديم نموده اند كه با لكه فرزند خود را نيزظهور مبارك خود را به عالميان ارزاني داشته اند ب
مقام  عظمت اين ظهور را بدون آگاهي از ه اي ازي ذرمشكل بتوان حتّ .وي عالم انساني منور خواهد شد
  .فريد حضرت عبدالبهاء درك نمود

معه بهايي را جا ،ميثاق ةقو .پيمان حضرت بهاءاهللا مي باشند حضرت عبدالبهاء مركز عهد و: اوال ً
ظفر  ميثاق است كه ضامن فتح و ةقو .انقسام حفظ خواهد نمود تفرقه و تعدي دشمنان و متحد ساخته از

   .محتوم است
پيروان خود بسته اند الزمه اش اين است كه قلبهاي خود را به  اساساً پيماني كه حضرت بهاءاهللا با  

طبق الواح مباركه  ضرت عبدالبهاء مركز عهدالهي هستند وح .به آن وفادار باشيم ه ساخته ومركز عهد متوج
اليوم مركز  .مركزي هستند كه بايد به ايشان توجه نماييم شوقي افندي ولي امر و ،وصايا بعد از آن حضرت

تعليمات واضحه حضرت  بيت العدل اعظم است كه بنا به دستورات صريحه حضرت بهاءاهللا و ،عهد
  .مراهللا تشكيل گشته استحضرت ولي ا عبدالبهاء و
 ظهور حضرت بهاءاهللا و آثار .خطاي حضرت بهاءاهللا مي باشند حضرت عبدالبهاء مبين مصون از :ثانياً

انات نازله چنان عميق كه حضرتشان الزم دانستند بي يك از هر معاني مكنونه در منزله چنان وسيع است و
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 بدين ترتيب نسلهاي آينده بشر و .يشان را الهام فرمايندجا گذارند و اه ب از خود مبيني جهت اين آثار بعد
الواح و خطب عديده  طريق تبيينات حضرت عبدالبهاء در مي توانند تعاليم مباركه حضرت بهاءاهللا را از

تبيين تا  ةشوقي افندي مبين آيات اهللا بوده و با صعودشان وظيف ،بعد از حضرت عبدالبهاء ادراك نمايند و
  .رت بهاءاهللا خاتمه يافتپايان دور حض

 .حضرت بهاءاهللا فضل عظيمي شامل جامعه بهايي نمودند ،همچنين بايد بدانيم كه با تعيين مبين آيات
حين  يك از اديان به مذاهب متعدد منقسم شدند زيرا از داشتن مركزي كه ياران بتوانند در هر ،گذشته در

اين ظهور  ولي در .دسه بدان مراجعه نمايند محروم بودندكتب مق معاني كلمات منزله در ةاختالف نظر دربار
 مفهوم بيانات حضرت بهاءاهللا براي ياران روشن نباشد به تبيينات حضرت عبدالبهاء و چنانچه معني و

 حضرت ولي امراهللا مراجعه مي نمايند و چنانچه مطلب واضح نگردد به بيت العدل اعظم توجه مي كنند و
  .تعاليم مباركه باقي نمي ماند و وحدت امر الهي محفوظ مي گردد ي اختالف دربدين ترتيب فرصتي برا

چند ما هيچ گاه  هر .بزرگوارشان مي باشند پدر ةدالبهاء مثَلِ اعالي تعاليم مباركـرت عبـحض: ثالثاً
يم سعي كن داشته و كمال واصل شويم ولي بايد هميشه آن حضرت را مورد نظر نمي توانيم به آن مرحله از

مي خوانيم به حضرت  محبت عشق و ةآثار مباركه دربار وقتي در .اثر اَقدامِ حضرتشان مشي نماييم در
عدالت و  ،تقديس تنزيه و ةوقتي دربار .مهرباني را مشاهده مي نماييم منبع عشق و عبدالبهاء توجه نموده و

اين صفات  ه نموده وش توجسخاوت مي خوانيم به حضرت جود و ،سرور فرح و ،راستي و صداقت ،انصاف
  .حد كمال در زندگي آن حضرت تجلّى نموده مالحظه مي نماييمه كه ب را

معني بنده و عبد بهاء است ه ب »عبدالبهاء«مي دانيد كه لقب  .عبوديت است ،اما اساس حيات مبارك  
دالبهاء نشانه بيان ذيل از حضرت عب .جميع القاب ديگر ترجيح داده اند و لقبي است كه حضرتشان بر

سبيل خدمت  خدمت است و چنانچه اين بيان را حفظ نماييد هادي و راهنماي شما دره آرزوي مبارك ب
  .خواهد بود
نعمت من  .حقيقت من عبدالبهاست .صفت من عبدالبهاست .نام من عبدالبهاست«

خدمت به نوع  تاج وهاج من است و رقيت به جمال قدم اكليل جليل و .عبدالبهاست
نه اسمي دارد نه لقبي نه ذكري نه نعتي جز عبدالبهاء اين است .. .نسان آيين قديم منا

اين است عزّت سرمدي  .اين است حيات ابدي من .اين است اعظم آمال من .آرزوي من
  )1( »من

كرد عين بيانات مباركه  عه خواهيدـمتهاي ذيل مطالـقس شد مطالبي كه در الً ذكرـكه قب همانطور  
تبليغ تجربه يافتيد مايل  چون در د ولي براساس الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء هستند ونمي باش

گيريد و بدون  شرح مطالب را فرا ةنحو بيانات حضرتش مملو ساخته و فكر خود را از خواهيد بود ذهن و
اين اميد است قسمت ذيل در  .حفظ نماييد خطابات و الواح مبارك را شك مي خواهيد قسمتهايي از

  .شما كمك نمايده خصوص ب
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  :قسمت سوم
   :است »لزوم مربي« خصوص مذاكرات به شما كمك مي كند در مطلب اول كه معموالً در ةمطالع

انسان را تنها  اگر .ي مي شويممبرم به مرب ه نيازمي گيريم متوج نظر وقتي همه جنبه هاي زندگي را در
ي مرب اگر ،تربيت شود مي تواند به اعلي درجات رسد ولي اگر كنيد راه حيوانات را مي پيمايد جنگل رها در

  .نباشد تمدن هم نخواهد بود
 .تربيت جسماني مربوط به ترقّي جسم است .انساني و روحاني ،جسماني :تربيت سه نوع است  

مربوط به  ،مربوط به نظام است ،مربوط به حكومت است ،تربيت انساني مربوط به مدنيت و پيشرفت است
تربيت روحاني  .اكتشافات و اختراعات علمي است علوم و هنر و صنايع و كارهاي اجتماعي و تجارت و

چون بدين وسيله روح انسان كه طبيعت مافوق وجود  .اين تربيت حقيقي است .اكتساب كماالت الهي است
  .انساني است ترقّي مي كند

بصيرت روشن  كسي است كه تسلط كامل وي مرب .عالم انساني براي پيشرفت احتياج به مربي دارد
نظر فكري كامل هستم  شخصي بگويد من از اگر .انساني و روحاني داشته باشد راجع به تربيت جسماني و

مثل آن است كه  .كند مي عيان است انكار بدان معني است كه چيزي را كه واضح و ،احتياج به مربي ندارم و
 دهم و فهم به من حكم مي كند انجام مي كه عقل و همانطوري ،مطفلي بگويد من احتياج به تعليم ندار

  .خودم به كمال خواهم رسيد
جنبه تغديه و  كه بتواند از كسي. همه حال احتياج به مربي كامل دارد در عالم انساني هميشه و

پيشرفت  اكتشافات اختراعات و علوم و كمك نمايد تا در كه بتواند كسي .او را راهنمايي كند ،سالمت جسم
هيچ انسان عادي نمي تواند اين  .هيكل بي جان عالم بدمد همه مهمتر روح حيات حقيقي را در از كند و

آنها نفوسي  .الهيه مي توانند اين وظيفه را انجام دهند فقط مظاهر ظهور .اهداف مهم اساسي را محقق سازد
  .ي بشر مي فرستدمختلفه به عنوان مربيان عموم ةازمن منتخبي هستند كه خداوند در

  :تمرين
مانند دوره هاي قبل  را خوب فرا گيريد و مفاهيم آن و گروه خود بخوانيد ـ مطلب فوق را مكرراً در1

  .مطالب را به زبان خود بيان نماييد و از يكديگر سئوال كنيد
يع برخي مواض ليستي از .نظرمي رسده في مطلب فوق بعضي مبحثها براي شما مناسبتر بـ جهت معر2ّ
 و ،نماييد نحوي طبيعي ذكره موضوع فوق را ب كداميك مي توانيد مشخّص نماييد در .شده است ذكر ،بحث

  :توضيح دهيد به چه نحو اين كار را انجام خواهيد داد
 امروز ةوضع جامع -

 ممات از حيات بعد -

 سواد آموزي  -

 .ه باشديا حرفه اي در زندگي خود داشت انساني بايد يك شغل و نياز به اينكه هر -
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 از برخي مواضيع امريه منجر مي شود اگر شد معموالً به مذاكرات در مبحث فوق ذكر ـ مطالبي كه در3
يان كه مي گوييد چه اشخاصي هستند؟ چه پاسخي مي دهيد؟شما سئوال كنند بعضي از اين مرب  --------

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

را حفظ  آنها ،ملأت با .ـ بيانات مباركه ذيل ازحضرت بهاء اهللا راجع به مطالبي است كه مطالعه كرديد4
  .گذاريد قلوب مستمعين اثر آن استفاده نموده در صحبتهاي خود از كنيد تا بتوانيد در

  )2( »براي اصالح عالم خلق شده اند جيمع از«
  )3( »معدن انساني آمده جواهر معاني از براي ظهور حق جلّ جالله از«
تيرگي  رهانيدن مردمان از ،بود نخستين چيز پديداري فرستادگان دو خواست يزدان از«

ايشان و شناختن و دانستن راههاي  آسايش ،دويم .ناداني و رهنمايي به روشنايي دانايي
  )4(» آن
  )5( »مذكِّر و هادي و معرِّف و معلّم الزم ،درهرحال«

  :قسمت چهارم
  :مواقع متعدد مورد استفاده شما خواهد بود مورد تحرّي حقيقت در نكات ذيل در
ما بايد خواهان . باغي برويد بايد عاشق گل باشيم از ما .چراغي بتابد هر باشيم از عاشق نور ما بايد

مناسك ديني مي تواند مانع درك حقيقت  شكل خارجي وه تمسك ب .شود عي ظاهرمنب هر حقيقت باشيم از
اندازيم چون فرق  خرافات را بدور كنيم و ب را رهاتعص خواهان حقيقت هستيم بايد اگر .كليه اديان شود

به درك اين مطلب مي توانيم  با. و حقيقت از طرف ديگر ،طرفي تقاليد از ب وتعص ،كلي است بين خرافات
 ،بودا ،زرتشت ،موسي ،كريشنا ه مظاهر الهيه تابيده است يعني دركلي الهي در راي العين ببينيم كه حقيقت نور

  .باب و بهاءاهللا ،دمحم ،مسيح
افكار ناچيز را  بات وبايد تعص ،قديمي فارغ كنيم جستجوي حقيقت بايد خود را از افكار كهنه و در

خودپرستي پر باشد جايي براي آب  اگر ظرف وجود ما از .زم استمستعد ال روشن و فكر .اندازيم دور
بزرگترين مانع براي وصول به وحدت اين است كه افكار خود را صحيح  ،اصل در .آن نخواهد بود حيات در

حاد امري كامالً ضروري است، زيرا وحدت و اتّ ،براي رسيدن به حقيقت .افكار سايرين را اشتباه پنداريم و
  .ي استحقيقت يك

  :تمرين
االت مربوطه را از ؤس گروه خود مطالعه كنيد و مطالب فوق را مكرّر در ،ـ مانند قسمتهاي گذشته1

  .بيان كنيد كلمات خود مطالب را با يكديگر بپرسيد و
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برخي مواضيع  ليستي از .مذاكرات گنجانيد بعضي از در تر توان آسان ـ برخي مطالب فوق را مي 2
نحوي طبيعي توضيح دهيد و ه كداميك مي توانيد موضوع فوق را ب مشخص نماييد در .شده است بحث ذكر

 .به چه نحو اين كار را انجام خواهيد داد

 شغل زراعت با وسايل وابزار قديمي درمقايسه با تكنولوژي جديد  -

 مشكالت محيط زيست  -

  منازعات مذهبي  -

 مساوات زن ومرد  -

 ستانتان فرصتي براي شما پيش مي آيد تا جنبه هاي مختلف امرمكالمه با دو ذكر اين مطالب در ـ با 3
ه اديان الهي كدامند؟ چه جواب كلي ال شد برخي حقايق مشترك درؤشما س از اگر .ميان گذاريد را با آنها در
--------------------------------------------------------------- مي دهيد؟ 

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

سعي كنيد اين  .ـ بيانات حضرت بهاءاهللا راجع به مطالبي كه مطالعه كرديد ذيالً درج گرديده است 4
  :د از آنها استفاده كنيدصحبتهاي خو بيانات را حفظ كنيد تا بدين صورت بتوانيد در

»6( »به امر حق عامل هند وشكي نيست جميع احزاب به افق اعلي متوج(  
»عاشروا مالرَّها بِالرَّلِّكُ ديانِاالَ ع7( »يحانِوحِ و(  

  )ترجمه(» با پيروان همة اديان با سرور و شادماني روحاني  معاشرت كنيد«
الفت عالم است او را  و محبت فاق واتّ حاد وبراي حفظ اتّ مذهب اهللا از دين اهللا و.. .«

  )8( »بغضاء منمائيد ضغينه و اختالف و ت نفاق وعلّ سبب و
  )9( »اختالف منمائيد حاد است او را سبب عداوت وواتّ محبتبراي  مذهب الهي از«

  :قسمت پنجم
مكالماتي  ت درطريق پيامبران مي توان شناخ اين قسمت كه شرح مي دهد چگونه خداوند را فقط از

  .كمك خواهد كردبه شما كه با دوستانتان خواهيد داشت 
خالق  يا شده باشد؟ وخلق آيا اين عالم مي تواند بدون خالق . محدود را مالحظه كنيد اين عالم غير

طبيعت به وجود آمده است  يون مي گويند كه انسان ازاين دنياي نامحدود مي تواند فاقد شعور باشد؟ ماد
  باشد؟  ندارد انساني خلق كند كه داراي شعور كه شعور آيا ممكن است چيزي. ندارد يعت شعورولي طب

. مادون نمي تواند قدرت مافوق را درك كند كنيم مشاهده مي كنيم شئ به جميع مخلوقات نظر اگر
 ررا تصو قي كنند نمي توانند به حقيقت انسان پي پرند و قدرت اوترّ چقدر حيوانات هر ،درخت ،لذا سنگ

  انسان كه مخلوق است درك حقيقت خالق كند؟ پس چطور. كنند
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 از هر .نيست شناخت او وجودي كه ادراك انسان هيچ وقت به خدا نمي رسد ولي محروم از با  
يات مواهب و تجلّ ،جميع كماالت .روي زمين است كه تجلّي گاه خدا بر چندي انسان كاملي ظاهر مي شود

  .آئينه صاف منعكس مي شود مانند شمس كه در .الهي نمايان است سمقد مظهر خداوند در
ل مقام رفيع خود تنزّ بگوييم اين آيينه ها مظاهرشمس حقيقتند بدين معني نيست كه شمس از اگر
صفات و كماالت خدا  اسماء و مقصود اين است كه آنچه جامعه انساني از .آئينه وارد شده است كرده و در
  .سه او استمظاهر مقد كند راجع به درك مي

  :تمرين
  .االت سعي كنيد مطلب را به زبان خود بيان كنيدؤپاسخ به س مطالعه مكرر اين مطلب و پس از ـ1
موضوعي را انتخاب كنيد كه با طرز  لطفاً .ذيل مشاهده مي كنيد در ،ـ ليست مواضيعي را براي بحث2
 في كرده وآن موضوع معرّ ق مظاهر او را درطري خيلي طبيعي بتوانيد مطلب شناخت خدا از خود و فكر
  :كنيد عمل آنرا ذكر ةنحو

  خلقت عالم -

  مزاياي انرژي خورشيدي -

 وجود خدا -

 قدرت عقل انسان -

 از اگر .دوستان فرصتي پيش مي آيد كه مطلب مورد مطالعه را مطرح كنيد مكالمه با ـ فرض كنيد در3
ست چه جواب ـريق مظاهر الهيه درك مي كنيم چيـط جمله مسائلي كه راجع به خدا از ال شد ازؤشما س

--------------------------------------------------------------- مي دهيد؟ 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

وقتي كه با دوستانتان  در را حفظ كنيد تا ـ ممكن است دوست داشته باشيد كه بيانات مباركه زير 4
  :بازگو كنيد  اين موضوعات صحبت مي كنيد آنها را عيناً ةدربار

به معرفت و وصول اين كينونات  حاصل نمي شود مگر معرفت مبدا و وصول به او«
10( »شمس حقيقت شرقه ازم(  

  )11( »غ بينش مردمان زمين به فراز آسمان دانش او نرسدهرگز مر و«

هست اوست مطلع اسماء حسني و مشرق صفات  قائم مقام حق بوده و ،هيكل ظهور«
  )12( »عليا

كَذلك  و.. . وحيدالتَّ قُّهذا ح يات واآل يهِم منَلَ علَال فيما نُزِّ اَمراهللاِ و قوا في مظاهرِال تُفَرِّ«
كُهِفي اَفعال لُّم وم وهندن عرَ مم كُلُّ  ما ظَهنهن لَدرُ مظهين عم13(» اهللاِند(  
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اين است حقيقت  ،بين مظاهر الهي و آنچه از آيات كه برآنان نازل شده فرق مگذاريد در«
جانب  چه كه همه از ،شده نزد آنان ظاهر همچنين در اعمالشان و آنچه كه از ،توحيد

  )ترجمه(» .خداوند است

  :قسمت ششم
حيات حضرت بهاءاهللا و رسالت آن حضرت  ةبرخي موارد پيش مي آيد كه بطور خالصه دربار در

  :مطلب ذيل دراين زمينه به شما كمك خواهد نمود .صحبت كنيد
قي تمام حيات خود را صرف تربيت و ترّ نمود و ايران ظهور سال قبل حضرت بهاءاهللا در 150حدود 
مخلوقات را  ةمردم تعليم داد كه همه ب ت اعالن فرمود وعالم انساني را به بشري وحدت .مردم فرمود

 ،مرد قبيل تساوي حقوق زن و تعاليمي از نما داده است و نشو و مهربان خلق نموده و خداوند بخشنده و
تربيت عمومي را ترويج فرمود علم و توافق دين و ،باتترك تعص.  

عليه آن حضرت قيام نمودند زيرا تعاليم آن حضرت را مغاير منافع  رعلماي ايران ب پادشاهان شرق و
 امالك و .به زندان افتادند گرفتند و استهزاء قرار حضرت بهاءاهللا مورد آزار و .شخصي خود مي دانستند

  .ا سرگون شدندنهايتاً به سجن عكّ ادرنه و و اسالمبول و از آنجا به بغداد ايران غصب شد و اموالشان در
را نمودند تا  دشمنان نهايت سعي خود .بودند مسرور باليا هميشه خوشحال و ميان اين مصائب و در

جميع جهات هجوم  دشمنان از .مي شد روز بيشتره ب عظمت آن حضرت بكاهند ولي شهرت ايشان روز از
 ت روحاني درقدر ت ونهايت قو خود نكردند بلكه بالعكس در نمودند ولي ايشان هيچ اقدامي براي دفاع از

  .جميع احيان مقابل مردم نمايان بودند
بستر راحت  بندرت شبي را در .نيرويشان نامحدود بود ال بودند وهميشه فع دوران زندگاني خود در

عالم  فنا در ت ومحوي مشقتهاي شديده نمودند تا مفهوم خدمت و ل باليا وآن حضرت تحم .بردند بسر
فهم انسان به اعلي درجات  عقل و ،ايمان انسان تقويت يابد ،سيس شودأصلح عمومي ت ،انسان آشكار شود
ي ي كلّبمر حضرت بهاءاهللا حقيقتاً مظهر خدا و .مثال خدا شود صورت و انسان انعكاسي از پيشرفت كند و

  .عالم انساني هستند
  :تمرين

ال ؤس يكديگر از لعه ويكديگر مطا ـ مانند هميشه اين مطلب را چند مرتبه پاراگراف به پاراگراف با1
  .بتوانيد به زبان خود بيان نماييد خوبي فرا گيريد وه مطلب را ب كنيد تا
مي كنيد بتوانيد  موضوعي را كه فكر ذيل مشاهده مي كنيد لطفاً ـ ليست مواضيعي براي بحث در2

ح دهيد كه گروه خود توضي در و ،مقدمتاً بيان كنيد عالمت بگذاريد ضمن آن حيات حضرت بهاءاهللا را
  .چگونه موضوع را ضمن مكالمه مطرح خواهيد نمود

  حقوق انسان -

 دنياي امروز عدم عدالت در -



68 
 

 خاورميانه احوال در اوضاع و -

- تهاي مهم تاريخ شخصي 

سه قبل را در كه تعاليم مظاهر مقد ال چه خواهد بود با وجوديؤمقابل اين س ـ عكس العمل شما در3
------------------------------------- اءاهللا نياز داريم؟ دست داريم چرا ما به حضرت به

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

 اي خود راجع به حضرت بهاءاهللا ازصحبته در بتوانيد حفظ كنيد تا ـ توصيه مي گردد بيانات ذيل را4
  :آنها استفاده كنيد

  )ترجمه() 14( »االفاقِ هورِها كُلُّضائَت بِظُقَد اَ. هرَ االنَ الحقيقه االزليظَه قَد«
»ترجمه(».آفاق روشن شده است ةآن هم ظهوره ب و گرديده اين زمان ظاهر ه درحقيقت ازلي(  
»الغَيبِ الم طلَعنَنتُاَ نِ لَوكنوقُل هذا م15( »فينَالعارِ م م(  
  )ترجمه( ».عارفين باشيد شما از همانا اين جايگاه غيب پنهان است اگر«
  )16( »شهودلطانٍ مرفانِ بِسحمنُ علي ظُلَلِ العهذا يوم فيه اَتَي الرَّ«

ي است كه خداوند رحمن در سايه هاي عرفان با قدرتي آشكار ظاهر زامروز رو«
  )جمهتر(».شد
  :قسمت هفتم

  :بلوغ جامعه بشري موضوع مطلب ذيل مي باشد
خاتمه حياتش مراحل مختلفه اي را  شروع تا اين دنيا زندگي مي كند از موجود زنده اي كه در هر

در زندگي يك انسان  .خود را دارده حاالت و احتياجات مخصوص ب مرحله شرايط و هر .طي مي كند
مرحله  هر .احتياجات متفاوتي دارد يك شرايط و جواني و بلوغ، هر ،اوتصب ،تطفولي ،شيرخوارگي ةمرحل

  .را پرورش مي دهد بصيرت ما قواي ذهني ما را زياد مي كند و ،آماده مي كند بعد ةرا براي مرحل ما
انساني هم  ةجامع .است مراحل مختلف موجود زندگي جامعه انساني دوران و به همين ترتيب در

 .يعني مرحله بلوغ ،شود كه ساليان دراز منتظرش بود مرحله اي مي ت گذشته واردوليطف ةمرحل اكنون از
اسباب بازيهاي  .كرد حال جوابگوي احتياجات اين زمان نيست آنچه كه احتياجات زمان قديم را برآورده مي

انسان بالغ را راضي نمي كند ت فكردوران شيرخواري و طفولي.   
ت عداوت و بات علّتعص از اعتقادات قديمه و تقليد .يد ديانت استوقت بلوغ و همچنين تجد ،حال

ه اي دهد كه براي پيشرفت و رفاه تعاليم الهيه را ب جاي خود آنها بايد فراموش شود و .اختالف شده است
ن حقيقي است اساس تمد ،حقيقت ديانت ر درتطو اين تجديد و .اين عصر نازل شده است عالم انساني در

  .درمان الهي بيماريهاي جامعه انساني است هدايت عالم است وسراج  و



69 
 

  :تمرين
 از نفري اين قسمت را چندين مرتبه مطالعه كرده و گروه چند شده در ذكر براي فراگيري عقايدـ 1
  .خوبي فراگيريده ب اين قسمت را ال كنيد تا افكار موجود درؤس يكديگر
ه سعي نماييد ب يك مكالمه مي باشد انتخاب كنيد و كدام عنوان كه هر مواضيع ذيل را ـ يكي از2

  .ميان گذاريد گروه خود در با  را انجام اين كار ةنحو فوق را ضمن آن ارائه دهيد و نحوي طبيعي افكار
 تاريخ -

 ادبيات معاصر -

 آينده جامعه انساني -

 ناآرامي هاي اجتماعي درجامعه امروز -

مرحله بلوغ است؟ چه ه حال ورود ب جامعه انساني دركجا مي دانيد كه  ال شود ازؤس شما از ـ اگر3
----------------------------------------------------------  جواب مي دهيد؟

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

  :ـ ممكن است مايل باشيد بيانات ذيل را حفظ كنيد4
  )17(» هر سر را آوازي درد امروز را درماني و فردا را درمان ديگر هر روز را رازي است و«
  )18( »نگران باشيد و سخن از امروز رانيدامروز را «

  )19( »كتند و سبب و علّت آن را نيافته اندحر اين عصر در جميع اهل ارض در«
  :سمت هشتمق

ديانت  شما كمك مي كند تا بتوانيد نظره مطلب ذيل ب .سيس صلح جهاني مي باشندأفكر ت همه در
  :حين مذاكرات خود مطرح نماييد اين خصوص در بهايي را در

صلح حيات  .جنگ ظلمت ،است صلح نور .سيس صلح استأامروزه بزرگترين مبارزه عالم بشري ت
تعاليمي آوردند  قرن پيش حضرت بهاءاهللا اعالن صلح عمومي فرمودند ويك  متجاوز از .جنگ ممات ،است

  .كه استقرار صلح عمومي را امكان پذير مي سازد
مردم اجازه داده شود خود، حقيقت را جستجو كنند ه ب اگر .ي حقيقت استتحرّ ،يكي از اين تعاليم  

وحدت عالم انساني شناخته  ،ريق آنط از حقيقت يكي است و .مالحظه خواهند نمود وحدت عالم انساني را
ي هم باعث اختالف ن مادتمد ةدرج يتي وملّ ،طبقاتي ،نژادي ،جنسي ،وعـن هر بات ازـتعص .دـد شـخواه

نوع  عقايد قديمه حقيقت را جستجو كنيم البته هر كوركورانه از جاي تقليده قبول كنيم كه ب اگر .مي شود
بين خواهيم برد ب را ازتعص.  
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دين  .تمايزي آشكار بين دين حقيقي و خرافات قائل مي شود ،دين ةم حضرت بهاءاهللا دربارتعالي
نفرت شود  اگر باعث اختالف و .باشد محبتدين بايد سبب الفت و  .عقل باشد علم و حقيقي بايد مطابق با
جامعه انساني را  مي توانيم .مرد است تعاليم حضرت بهاءاهللا تساوي حقوق زن و از ديگر .بي ديني بهتراست

بال بايد به يك اندازه  دو براي پرواز پرنده هر .ديگري مرد به پرنده اي تشبيه كنيم كه يك بال آن زن است و
 فوايد داشتن يك لسان بين المللي و ،ت عموميتربي ت تعليم ويتعاليم آن حضرت اهم ديگر از .قوي شود
الت اقتصادي استك به راه حلهاي روحاني براي رفع مشكلزوم تمس.  

ولي  .ت جهاني را پيش بردانسان خلق شده است تا مدني .عالم طبيعت آزاد شود از جامعه انساني بايد
نوع است يكي روحاني و ت دومدني حد نشوند سعادت و خوشبختي عالم هم متّ با دو هر تا ي وديگري ماد

 در بي نظمي و اد حكمفرما نشود همه چيززندگي افر كه عدالت در تا وقتي .ق نخواهد شدانساني متحقّ
  .نقص باقي خواهند ماند

  :تمرين
نحوي طبيعي ه ب مواضيع ذيل را انتخاب كنيد و گروه خود بخوانيد سپس يكي از ـ مطلب فوق را در1
  .ميان گذاريد را با گروه خود در انجام اين كار ةنحو فوق را ضمن آن ارائه دهيد و افكار
 جمعي تحريم سالحهاي كشتار -

 دنيا تروريسم در اغتشاش و انتشار -

 وحشيانه بودن جنگ -

 آنچه باعث سرور ما مي شود  -

چه چيزي باعث مي شود كه شما فكر كنيد كه حال  ،ال شود هميشه جنگ بوده استؤشما س از ـ اگر2
---------------------------------------- صلح امكان پذيراست؟ چه جواب مي دهيد؟

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

  :حضرت بهاءاهللا را حفظ كنيد شود نصوص ذيل از ـ پيشنهاد مي3
حكام ا اصول و راحت من في البالد از اطمينان عباد و ت امم وتربي نمو عالم و«

  )20( »)است(الهي

  )21( »)است(اطمينان من في االمكان براي نظم جهان و سبب بزرگ از.. .دين.. .« 

اين اصالح و راحت ظاهرنشود مگربه اتحاد واتفاق وآن حاصل نشود مگربنصايح قلم «
  )22( »اعلي
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  :قسمت نهم
خود بسيار به آن اشاره  مباحثات تعاليم بهايي است كه اغلب در موضوع وحدت عالم انساني محور

  .خواهيد نمود
چنين باغي يكنواخت و كسل  .نيست يك رنگ باشند زيبا گياهان يك شكل و ةآن هم باغي كه در

دارد چشم را نوازش  ودـلف وجـعطرهاي مخت و هاـرنگ با يارـآن گلهاي بس ولي باغي كه در .كننده است
چه اين گلهاي زيبا تفاوتهايي دارند ولي همه  اگر .افزايد زيبايي باغ مي جلوه و اين تنوع رنگها بر .مي دهد

 .صادق است مورد انسان نيز اين مطلب در .يك آفتاب حرارت مي يابند از شوند و يك باران آبياري مي از
. اصلشان يكي است رنگهاي مختلفه مي باشند ولي همه را يك خدا خلق كرده است و نژادها و مردم از
هم  و هماهنگي شود مانند موسيقي كه نتهاي مختلف كنار محبتواده بشري بايد باعث خان تنوع در كثرت و

  .ممزوج مي شوند تا آهنگ كاملي ساخته شود گرند و مي قرار
 چيزي موكول و وجود هر ،يعالم ماد در .ت حيات استتنها علّ ،محبت. وجود است ةالزم ،وحدت

 و جاذبه اجزاء ةقو .جاذبه به يكديگر پيوسته اند ةواسطه قو هعناصر ب جميع اجزاء و .حاد استمنوط به اتّ
 جذب و وةمي آورد ولكن چون اين ق شكل گلي زيبا دره ب دهد و ليف ميأيكديگر ته مختلف را ب عناصر

همين  .بين مي رود گل از تحليل صورت مي گيرد و شوند و آن گرفته شود اين عناصر تجزيه مي ليف ازأت
ت را به حاد قوايي هستند كه بشرياتّ هماهنگي و ،جذب .عالم انساني نيز مصداق داردحيات  قانون در
   .ليف مي دهندأيكديگر ت

ما بايد با تمام قوا بكوشيم كه  .حاد جميع اهل عالم طرحي را ايجاد فرموده اندحضرت بهاءاهللا براي اتّ
اديان  يتها وملّ نژادها و وقتي با مردم از .نماييماين نقشه الهي وارد  ةداير افراد را در چه بيشتري از تعداد هر

ما بايد آنها را  .بين ما ايجاد نمايند ي ماعقايد مختلف مالقات مي كنيم نبايد اجازه دهيم اين اختالفات سد و
  .ميان آنها هستيم مسرور باشيم اينكه در ت روئيده اند بدانيم و ازگلستان زيباي بشري گلهاي رنگارنگي كه در

  :مرينت
عناويني را كه براي شما مناسب است تا ضمن آن عقايد آموخته را  ـ قمست فوق را مطالعه كنيد و1

  .م اين كار را با گروه خود مطرح كنيداانج ةنحو ارائه دهيد عالمت بگذاريد و
 باغباني  -

 تنوع وكثرت -

 زيبايي طبيعت -

- بات طبقاتيتعص 

---------- دهيد؟  يا چه مي توان كرد؟ چه جواب ميحاد مردم دنال شود براي اتّؤشما س ـ اگر از2
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------  
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   :از آنها استفاده كنيدـ شايد مايل باشيد بيانات ذيل را حفظ كنيد تا بتوانيد حين صحبتهاي خود 3
را مبينيد همه بار يك  يكانگي بلند شد به چشم بيگانگان يكديگر ةاي دوستان سراپرد«

  )23( »برگ يك شاخسار داريد و

  )24( »ر سازدفاق آفاق را روشن و منونور اتّ«

 ي حاضر شويد ووجه اهللا در مقرّر گرديد لفاق منواتّ به نور ه نماييد وحاد توجبه اتّ«
  )25(» آنچه سبب اختالف است از ميان برداريد

  )26( »ت جويندحاد است تشبو اتّ محبت بايد به اسبابي كه سبب الفت و«

  :قسمت دهم
 كند بعضي از كمك مي مطلب ذيل به شما .مواضيع مورد عالقه مردم است عدالت يكي ديگر از

  :مبادي اين موضوع مهم را با ديگران درميان گذاريد
 ،امكان ندارد همه مردم مساوي يا مثل هم باشند .ستعداد افراد اساس حيات بشري استتفاوت ا

  .ولكن روابط فيمابين افراد بايد براساس اصل عدالت برقرار گردد
 .جميع طبقات جامعه حكمفرما باشد بايد در بلكه يك صفت عمومي است و ،عدالت محدود نيست
اجرا  نحوي وضع شود وه قوانين جامعه بايد ب .بايد حفظ شودمردم  ةحقوق هم عدالت بايد محترم باشد و

تعاليم حضرت  يكي از .فقير باشند ه محتاج وبقي مردم نتوانند داراي ثروت زياد شوند و گردد كه تعدادي از
  .غني است بين بردن شكاف فاحش بين فقير و بهاءاهللا از
 .فرد عضو هيكل جامعه انساني است هرت بهره برد چون فوايد مدني عضو جامعه مي بايست از هر

 .رنج خواهند بود اعضاء نيز ضرورتاً در پريشاني باشد بقيه اعضاء اين هيكل دچار درد و عضوي از اگر
ساير اعضاء راحت باشند؟ ولكن امروز به سبب ضعف روابط  رنج و ممكن است عضوي در چطور

 ه حتي ازحالي كه بقي سايش و رفاه زندگي كنند درنهايت آ افراد راضي مي شوند كه در بعضي از ،همبستگي
ه اين جامعه ب امور .تعامل ضروري است ه امروز فاقد تناسب وعجام .مسكن مورد نياز محروم هستند غذا و

اعضاي خانواده انساني را  يك از رفاه هر سعادت و قوانيني الزم است تا اصول و .خوبي تنظيم نشده است
  .مين نمايدأت

مجازات به  ترس از مردم به اميد مكافات و .ستون مجازات و مكافات استوار است دو عدالت بر
 قانونگذاران و .ظلم جلوگيري كنيم اين دو عامل الزم است بخواهيم از اگر .عدالت برانگيخته مي شوند

بعد  عالم ولي بداند كه درؤوقتي شخص مس .عواقب روحاني تصميمات خود آگاه باشند مجريان آن بايد از
حاكمي كه مي داند قضاوت او در ميزان عدل  .خواهد بود با عدالت رفتار خواهد نمود ول اعمال خودؤمس

  .ظلم دست برخواهد داشت الهي قرار خواهد گرفت بدون شك از
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  :تمرين
 يكي از .خوبي فرا گيريده را ب آن چندين مرتبه مطالعه كنيد و نفري اين قسمت را گروه چند ـ در1

انجام  ةنحو فوق را ضمن آن ارائه دهيد و نحوي طبيعي افكاره سعي نماييد ب ذيل را انتخاب كنيد وضيع موا
  .با گروه خود درميان گذاريد اين كار را

 حقوق انسان -

 ظلم  -

 ازبين بردن فقر -

 بيكاري -

---  بين برد؟ چه جواب مي دهيد؟ غناي فاحش را از و شود فقر مي ال شود چطورؤشما س از ـ اگر2
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------  
  :شود نصوص ذيل را حفظ كنيد ـ پيشنهاد مي3

مقصود  را به بادهاي مخالف ظلم و اعتساف خاموش منماييد و سراج عباد داد است او«
  )27( »حاد است بين عباداتّ آن ظهور از

  )28( »آن است سبب نظم عالم و راحت امم .هيچ نوري به نور عدل معادله نمي نمايد«

»مكافات و اين دو ركن دو ركن است مجازات و ي عالم عدل است چه كه داراي دومرب 
  )29( »براي حيات اهل عالم چشمه اند از

  :قسمت يازدهم
صحبت  مرد را در توانيد خيلي راحت موضوع تساوي زن و ت مي كنيد ميوقتي با دوستانتان صحب

اشياء روي  ةت همماهي خارجي و وجود ،خود نور وسيله حرارات وه خورشيد ظاهري ب .ميان آوريده ب
ظهور  چنين شمسبه هم .ظلمت باقي مي ماند ت اشياء درماهي خورشيد ةبدون اشع .مي سازد زمين را ظاهر

 قبل پنهان بود آشكار حقايقي را كه از ،ت مي درخشدآسمان روحاني تمام شكوه در  كه باحضرت بهاءاهللا
شمس حقيقت استعدادهاي  ةپرتو اشع در .مرد است اين حقايق تساوي حقوق زن و يكي از .ساخته است

س سيأعالم ت مرد حقيقي است كه در تساوي حقوق زن و حال حاضر عيان گشته كه در زنان چنان روشن و
   .گرديده است

ت عدم مساوات علّ .مرد نيست نزد خدا فرقي ميان زن و حضرت بهاءاهللا به وضوح فرموده اند كه در
 ت بوده كه به زنان فرصت مساوي داده نشده تانبوده است بلكه بدين عّل سالهاي گذشته برتري مردها در

 حيات تعداد كثيري از ،تاريخ ،طبقه نسوان عليه بات بروجود تعص با .ظاهر نمايند را قواي خود استعدادات و
  .كه پيروزيهاي عظيمه اي داشته اند ثبت نموده است نسوان را
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چون  .ام طاهره بوده نايراني ب را قبول نمود يك زن شاعر خدا اولين زني كه حقيقت رسالت جديد
كامالً  مرد را زن وجديد پي برد حقيقت مساوات بين  حقيقت ظهوره ب من گرديد وؤطاهره به امرالهي م

اعظم علماء آن  فصاحت او علم و .صرف اعالن اين حقيقت نمود نيروي خود را تمام زندگي و درك كرد و
گرفته  عليه او به كار مغرور بر كه تمام قواي پادشاه ظالم و علماء جاهل و وجودي با .متحيرساخت زمان را

جان خود را فداي امري نمود كه با چنان ثبات  ،يتنها در و .ف نكردبيان حقيقت توقّ وي لحظه اي در شد
  .استقامتي به آن معتقد بود و

امروزه بايد به زنان فرصتهاي كافي داده  .اوهام است اعتقاد به امري كه خدا وضع نكرده است جهل و
 تا ،د شوندتهاي بشري واراليجميع ميادين فع طور مساوي همانند مردان دره ب ت يابند وتربي تا تعليم و شود

 است متحقق نشود پيشرفت حقيقي در عالم روحاني موجود كه در اين دنيا همانطور مرد در تساوي زن و
  .عالم انساني واقع نخواهد شد

  :تمرين
مواضيع  يكي از خوبي فراگيريد وه را ب آن اين قسمت را چندين مرتبه مطالعه كنيد تا گروه خود ـ در1

نحوه انجام آنرا با گروه  فوق را ضمن آن ارائه دهيد و نحوي افكاره اييد بسعي نم ذيل را انتخاب كنيد و
  .خود درميان گذاريد

 حيات عائله -

 سيس صلحأت -

 زنان برجسته تاريخ -

 پيشرفت عالم انساني -

عهده ه ت اطفال را بچه كسي تربي مرد مساوي شود همه كارها با زن در ال شود اگرؤشما س از ـ اگر2
--------------------------------------------- ب مي دهيد؟ خواهد گرفت؟ چه جوا

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

  :خواهد بودمفيد  اين موضوع بسيار حضرت بهاءاهللا در ـ حفظ بيانات ذيل از3
»30( »هست ذكور عنداهللا واحد بوده و ناث وا(  

  )31( »علي اَحد يفتَخرَ اَحد م من ترابٍ واحد لئالّهل عرَفتُم لم خَلَقناكُ«

  )ترجمه(» .ديگري مباهات نكند اينكه احدي بر يك خاك آفريديم؟ تا را از آيا مي دانيد چرا شما«
  )32( »صقع واحد مشهود اماء در زميان برداشته عباد وفرق را ا ،عنايت امروز يد«
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  :قسمت دوازدهم
 يكي از .ت عمومي استتربي شما خواسته شده فراگيريد موضوع تعليم و آخرين قسمتي كه از 

 پيشرفت تعليم و .ت عمومي استتربي گرفته است تعليم و كيد حضرت بهاءاهللا قرارأتعاليمي كه مورد ت
آنكه  آسايش نمي يابد مگر تي رفاه وهيچ ملّ. روري ترين احتياجات زمان حاضر استض ت يكي ازتربي

تي ملّ ني هرتد سبب اصلي سقوط و .دهد مركزي خود قرار اهداف اساسي و ت را يكي ازتربي تعليم و
  .تها استملّ استقالل وآزادي حكومتها و ،رفاه ،ت موجب شرافتتربي تعليم و .ناداني است جهل و

 تمام وجود مادري است كه با و پدر وظيفه هر .گردد دوران شيرخوارگي آغاز از ت بايدتربي يم وتعل
 را صيقل دهند و اخالقي وجود آنان اساس مباني روحاني و بر ت نمايند ورا تربي فرزندان خود بكوشند تا

 از گهواره مراقبت نموده و را دراطفال  .يان عالم انساني مي باشندلين مربمادران او .فنون بياموزند علوم و
 .آن سهل انگاري شود اين امري نيست كه در .ت شودطفل بايد تربي هر .مي دهند معرفت شير ثَدي علم و

اال جامعه بايد وسايل  ي توانائي داشته باشند بايد خرج تعليم فرزندان خود را بدهند وماد نظر والدين از اگر
  .تعليم اطفال را فراهم كند

كماالت  ةانسان بايد شيفت .تعالي را پرورش دهده فردي شوق وصول ب هر در ت بايدتربي يم وتعل
به فضائل عالم انساني  روحاني ممتاز باشد و نظر بايد انسان سعي نمايد از .را دنبال كند آن انساني باشد و

اقدامات  نمايد در بايد سعي .شود عدالت مشهور و محبت ت وخدمت به بشري مانند صداقت و امانت و
اين سبيل هدف  هدايت نفوس در .دانش ممتاز باشد پيشبرد علم و وحدت و براي ترويج صلح و خود

  .ت استتربي اصلي تعليم و
  :تمرين

ه اين قسمت را ب چندين مرتبه مطالعه كنيد تا افكار موجود در گروه چند نفري اين قسمت را ـ در1
فوق را ضمن  نحوي طبيعي افكاره سعي نماييد ب ل را انتخاب كنيد ومواضيع ذي يكي از خوبي فراگيريد و
  .گروه خود درميان گذاريد را با انجام اين كار ةنحو آن ارائه دهيد و

 تربيت اطفال -

 پيشرفت اجتماعي -

 قدرت علم  -

 مدارس سيستم تعليم در -

 تعليم و ،ين هستندزم ةه االن روي كرك مي خواهيد بيليونها مردمي را شما بپرسند چطور از ـ اگر2
ت دهيد؟ چه جواب مي  دهيد؟تربي  ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  
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  :بيانات ذيل را حفظ كنيدـ پيشنهاد مي شود  3
  )33( »خواهد بود مثل اشجار بي ثمر بوده و ،محبوب نه هنر انسان بي علم و«

»34( »تربيت اهل عالم مصروف داريد ت را درهم(  

 جناح است از ةمنزله علم ب .صنايع است فنون و علوم و ،سمو آن سبب علو وجود و«
  )35( »براي صعود مرقات است از براي وجود و

 ح وفر نعمت و ت وت عزّبراي انسان علم اوست و اوست علّ حقيقي از في الحقيقه كنز«
  ) 36( »انبساط بهجت و نشاط و
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