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  : همکاران گرامى

نمايند، صرفنظر از  هاى مؤّسسه شرکت مى را براى تمام افرادى که در دوره  " همکار "مؤّسسۀ روحى اصطالح
همکار يکديگرند چه که در واقع  کنندگان اين شرکت .ردب مى به کار محل سکونتشان، خواه دانشجو و يا معلّم باشند 
عالم انسانى است شريک و ها بجهت خدمت امراهلل و رفاه و آسايش  همه در هدف مؤّسسه که استفاده از اين دوره

بارتند باشد که داراى تجربۀ بيشتر است و بقيۀ اعضاء ع راهنما مىعنوان ه در هر گروه يکنفر ب .سهيم هستند
دانند  کنندگان بخوبى مى البتّه همۀ شرکت. گيرند که در مسير تعليم خود در اين دوره از او کمک مى  " دانشجويانى "از

هريک از دانشجويان خود مسئوليّت . آموزند فرآيندى که ضمن آن همه مى دوجانبه است، فرآيند آموزشىکه اين 
ئول تسهيل اين فرآيند است و در عين حال بينش جديدى نسبت به مس" راهنما"گيرد و  عهده مىه فراگيرى را ب

  .باشد اين رابطه، رابطۀ شخصى عالم با گروهى نادان نمى  .کند مطالب پيدا مى

اى است که  معموًال از واحدهاى اّوليه " زندگى و مرگ" و " دعا و مناجات  " ،" آثار مبارکۀ بهائىدرک "
آرزومنديم که راهنماى محترم اين مطالب را دقيقًا . کنند و فراگيرى انتخاب مىگروهى از همکاران جهت مطالعه 

ها را براى اّولين بار  کسانيکه اين درس . را با بقيّۀ همکاران مورد بحث قرار دهد مطالعه نمايد و نکات آن
ه خود در مقام راهنماى اين چون بعدًا هنگامى ک الزم نيست که اين مقدّمه را بطور دقيق مطالعه نمايندگيرند  فرامى

   .ها خدمت خواهند نمود مجبور به تجزيه و تحليل اين مقدمه خواهند شد کتاب براى ساير گروه

آشنا  ۀ روحى، شرکت کنندگان با سه مرحلۀ درک معانى آثار مبارکهرود با مطالعه دروس مؤسس انتظار مى
ها  ص مبارکه است که محور مطالعه در اين دورهمعانى کلمات و جمالت نصوکلّى  و اوليّه اوّل درک. شوند
اصالح عالم از اعمال  " :فرمايند براى مثال، پس از خواندن اين قسمت از آثار قلم اعلى که مى بنابراين  .باشد مى

در  توان عالم را اصالح نمود؟  شود چگونه مى از دانشجويان سؤال مى  ،" طيّبۀ طاهره و اخالق راضيۀ مرضيه بوده
دهد که به دالئل ذيل  نشان مى تجربّه در اين مورداّما  برسد،هلۀ اّول شايد اينگونه سؤاالت بسيار آسان و ساده بنظر و

    :باشد اّول درک مؤثر مى استفاده از اين روش ساده براى رسيدن به مرحلۀ

کند  هاى دونفرى تقسيم مى کنندگان را به گروه راهنما گروه شرکت ،معموًال براى مطالعه واحد اّول اين کتاب
خواند و نفر دوم بايد سؤالى را طرح کند که جوابش متضمّن آن  مبارک را با صداى بلند مى که يکى از آنها نّص 

کنندگان احتياج به تجربۀ بيشترى دارند  در ابتدا طرح سؤال از يک جمله کار آسانى نيست، اکثر شرکت . باشد نّص 
گردد و  البته اين نوع تمرين در اکثر واحدهاى مؤسسۀ روحى ارائه نمى. کسب نمايند تا اين مهارت ظاهرًا ساده را

  .شود ها کمتر مى کنند اين تمرين مى  ه محصلين در مطالعه خود پيشرفت بتدريج ک

عنوان جواب ه مبارک ب از تکرار نّص  شرکت کنندگان در نظر خود پافشارى نمودهدر ثانى بعضى از 
نصوص مبارکه بايد در ابتدا  اّما فهميدن ،کار خطائى نيست آنو بيان البتّه داشتن رأى شخصى   .کنند خوددارى مى

شود باشد قبل از آنکه به آراء و نظريات شخصى خود فرصت جوالن دهيم و  ناشى از تمرکز فکر در آنچه خوانده مى
در معانى صريح و واضح  کر خود را فر در مراحل اّوليه مطالعات امرى، رسد اگ بنظر مى . به بيان آن بپردازيم
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توانيم به وحدت نظر در جامعه برسيم، زيرا اين وحدت فقط هنگامى ايجاد  مى متمرکز نمائيمجمالت آثار مبارکه 
  .علم و حکمت الهى روشن و منير گردد به نور شخصىگردد که آراء  مى

عدد کلمات حث طوالنى در باره معانى متّ ابدًا ًنيازى به باّولين مرحلۀ درک الزم است بدانيم که وصول به 
کنندگان از  اند که استفادۀ شرکت در واقع اغلب راهنمايان مالحظه نموده . در خارج از موضوع مورد بحث ندارد

تا معانى  بهتر آنست که آنان را کمک نموده . فرهنگ لغات براى فهم کلمات دشوار مانع از فراگيرى ايشان است
  . نمايند  ر باره تمامى جمالت وعبارت استنباطکلمات را با بحث د

ر زندگى روزانۀ مرحلۀ دوم فهم و ادراک مرتبط است با بکاربستن و تطبيق بعضى از مفاهيم نصوص مبارکه د
  کنندگان خواسته از شرکت  ،" آثار مبارکۀ بهائى درک " تمرين شماره يک در بخش دوم در واحدِ در براى مثال، . خود
اّما الزم است که گروه در  ،تا بعضى از رفتارهاى پسنديده را تعيين نمايند، جواب اين سؤال آسان استاست  شده

  .باشد اين سادگى و آسانى نمىه البتّه جواب تمام سؤاالت اين مرحله ب . ر کنندبارۀ نحوۀ اجراء نص مبارک تفکّ 
باشند  تعداد افراد خوب آنقدر در عالم کم مى " يدگو که مىمثًال براى مشخص نمودن درست يا خطا بودن اين بيان 

با نصوص مبارکه که قبًال  بياندانشجويان بايد توضيح دهند که چگونه اين   ،" که اعمالشان هيچ تأثيرى ندارد
  .اند تناقض دارد مطالعه نموده

ص مبارکه در کنندگان بايد در بارۀ نحوۀ اجراى مفاهيم نصو در مرحلۀ سوم از فهم و ادراک، شرکت
آيا : براى مثال اين سؤال . ندارد تفّکر و تعّمق نمايند ّص هائى که هيچ ارتباط مستقيم و واضحى با موضوع ن موقعيّت

 توانند به خطاى خود نزد ديگران اقرار کنند؟ اشاره به مسألۀ اقرار به معاصى بجهت بخشش گناهان است بهائيان مى
مطرح نمودن مفاهيم ضمنى  بايد اين مسئله را باراهنماى گروه   .باشد مى ليکيکى از رسوم ديرينه مذهب کاتو که

قبل از آنکه به حساب تو : مضمون بيان مبارک"(حاسب نفسک فى کّل يوم من قبل ان تحاسب"اين آيه مبارکه 
   .مورد بحث و مشورت قرار دهد ،در گروه )خود را مورد محاسبه قرار بدهرسيدگى شود 

است که تدريس و بررسى مسائل و حقائق در سه  مؤّسسه روحى نشان دادههاى  جّربه در دورهساليان دراز ت
اّما   .نمايد خدمت به امراهلل را بنحو مستحکمى ايجاد مى شرکت کنندگان روحيهالذکر فهم و ادراک، در  مرحلۀ فوق

که تطويل بحث و مشورت در بارۀ هر  اى که مايۀ تعّجب افرادى است که با اين تجربه آشنائى ندارند آنست مسأله
علّت اساسى  . کاهد مى اى قابل مالحظهنحو ه اين دوره ب تأثيراز در واقع ،نکته و افزودن مطالب جنبى مربوط به آن

نمايد و بدينوسيله دانشجويان اين احساس را خواهند کرد که بر  آنست که هر دوره حّد معينى از پيشرفت را ايجاد مى
صورت ه ها بسرعت، ب البتّه مقصود اين نيست که درس. باشند سرعت در حال ترّقى مىه د خويش بحسب استعدا

 اند بيش از چند پيروى نموده از اين روش سطحى هائى که گروه. سؤاالت خوانده شود مفهومسطحى و بدون دّقت در
رد بحث فهميده شد و نحوۀ اجراء آن تا الزم به توّجه است که پس از آنکه مطلب مو بنابراين  .اند جلسه ادامه نداده

 طوالنى هاى علّت ديگر لزوم احتياط در بارۀ بحث  .پرداخته شوددى روشن و واضح گرديد به مطلب بعدى درس حّ 
بديهى است که يک  . آيد مربوط به عادت تخمين و حدس زدن است که متأّسفانه در بعضى از جوامع ما بوجود مى

هاى مناسب با  و چنانچه اين نکات در فرصت آورد  ته و مطلب زيبا را بخاطر مىهزار نکآيه از آثار مبارکه صد
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بود که مبادا اين نحوۀ رفتار  متوّجه اّما بايد. گردد دوستان در ميان گذارده شود موجب فرح و شادى بسيار مى
است  ۀ مؤّسسۀ روحى نشان دادهتجرب  .رأى شخصى گردد ابراز هاى نفس و اصرار بر اى براى برآوردن خواسته وسيله
کنندگان  از قوۀ تفکر و يا شخصيت شرکت  "اين موضوع براى شما چه معنى دارد؟ "  سؤالى مانندعدم طرح  که

با سؤالى روبرو شوند قبل از هر کار به آثار  هرگاهگردد که  هائى مى پيشرفت و ترّقى جامعه موجب بلکه ،کاهد نمى
ما معتقديم که عادت تفّکر در مفاهيم آثار مبارکه . دهند ميقرار مبدأ و اساس مشورت خود را مبارکه رجوع نموده آن

و نحوۀ اجراى آن با حّد اقّل تفسير و تأويل شخصى، از ايجاد اختالف در جريان مشورت در بسيارى از جوامع، 
  .سازد هاى جوامع را مؤثّرتر مى نمايد و بعالوه فّعاليّت جلوگيرى مى

هرقسمت را خوب مطالعه نموده  بايد راهنماى گروه ،دگى جهت تدريس سه واحد اين کتاببراى آما
سؤاالت اضافى تهيه نمايد تا  تواند مى و اگر الزم باشدترتيب دهد سؤاالت آنرا بر طبق سه مرحله فهم و ادراک 

  .موجب پويائى مشورت در باره موضوع گردد

کنندگان را بخواندن آثار مبارکه و  آنست که شرکت ،"ارکۀ بهائىآثار مب درک" ،هدف از واحد اّول اين کتاب
اقًال در هر صبح و شام  ،تالوت آثار مبارکه هر روز  .اى شروع شده، عادت دهد جمله  يک که با نّص  تفّکر در آن

واد در اّما تالوت آثار همانند خواندن هزاران صفحه که يک شخص باس. يکى از احکام بسيار مهّم امر الهى است
چه که  ،الهى استمقّدسه مانند نوشيدن از بحر وحى خواندن کلمات  . خواند نيست تمام دوران زندگى خود مى

براى وصول به فهم حقيقى بايد هر فرد  . گردد درک حقايق روحانى و ايجاد قواى الزم جهت تّرقى روح مىمنجر به 
  .ء آن در زندگى شخصى خود و جامعه امعان نظر و تفّکر نمايدخواند و نحوۀ اجرا که مى  اى در بارۀ معنى هر جمله

گانۀ  در اهداف سه راهنماجهت تدريس آن الزم است که  . واحد دوم اين کتاب است" دعا و مناجات"
کنندگان تا اهميّت بسزاى  اّول توضيح مفهوم دعا و مناجات است و کمک به شرکت. اساسى آن تفّکر و تأّمل نمايد

براى تحّقق اين هدف گاهى الزم است که شّک و ترديد   .وان يکى از احکام اين دور مبارک درک نمايندآن را بعن
است با دّقت تمام توضيح داد و روشن  را از بين برده افکار و عقايدى را که از تفاسير نادرست گذشته سرچشمه گرفته

ه احتياج شديد به انجام اين حکم مقّدس همچنين اين هدف مستلزم فهم دقيق و واضح اين مطلب است ک. نمود
  .باشد همانند احتياج بدن به تغذيۀ روزانه مى

هدف  بنابراين  .عالوه بر اجراى اين حکم مقّدس، هر فرد بايد ميل شديدى به دعا و مناجات داشته باشد
احساس سرور و سعادت  تا بيدار کندرا   " گفتگو با خداوند "کنندگان رغبت و شوق  دوم اين دوره آنست که در شرکت

روحانى متعّددى را  عاداتاز اين گذشته هر فردى بايد از سنين کودکى در خود   .دانند به اورا در نزديکى و تقرب 
  .شود ترين اين عادات روحانى محسوب مىايجاد نمايد، دعاى روزانه از مهمّ 

متأّسفانه بشريّت   .را بايد تالوت نموداست به نحوه و حاالتى که دعا و مناجات  مربوطهدف سوم اين دوره 
روح و  همواره فهم خود را از نحوۀ اداى دعا و مناجات از دست داده و شرائط روحانى الزم را به شعائرى بى

هاى مربوط به حاالت روح و عقل که تأثير در ايجاد  لهذا بايد گروه مطالعه در قسمت  .است معنى مبّدل ساخته بى



 همکاران گرامى - ۴

جهت دعا و  ،د و همچنين شرائطى را که بايد در محيطنت دارد باندازۀ کافى مشورت نمايحالت دعا و مناجا
  .دنمناجات ايجاد شود  بنحو شايسته مورد بحث و بررسى قرار ده

چه  ،استپرچالشى است که براى همکاران مؤّسسۀ روحى موضوع  " زندگى و مرگ" اين کتاب واحد سوم
ديگران  ،عنوان راهنماه دهند و چه بعدها که ب موضوع را مورد بحث و مطالعه قرار مىهنگامى که براى اّولين بار اين 

در اّولين کتاب برنامۀ مؤّسسه گنجانده  زندگى و مرگموضوع   .محتويات آن آشنا گردنده را کمک خواهند نمود تا ب
خدمت در اين  . رورى استهاى خدمت بسيار ض کنندگان در انتخاب مسير و راه فهم شرکت زيرا براى ،است شده

براى هميشه ادامه خواهد داشت رود و  که از وجود ماّدى فراتر مى روحانى بايستى به معناى کامل حيات عالم را مى
در فرايند آموزشى، بر خالف . نمايد درک نمود، چه که روح انسان عوالم نامتناهيۀ الهيه را جهت ترّقى خود طى مى

کنندگان بطور دائم از اهميّت و مفهوم اقدامات خود در اين دوره  الزم است شرکت، هاى ساده صرفًا کسب مهارت
نه  ،يابند تر و بيشتر مسؤول فراگيرى خويش مى دانشجويان خود را فّعال ،هرقدر اين آگاهى بيشتر شود . آگاه باشند
  .به دريافت معلوماتى از معلّم خود اکتفا نمايند آنکه فقط

اى از سؤاالت طرح  شود، سپس مجموعه و يا نّصى از آثار مبارکه شروع مى بيانبا يک از اين واحد  بخش هر
که شامل  قبلبرخالف دو واحد  . کمک نمايددر درک عبارت و مفهوم بيان کنندگان را  است تا شرکت  شده

ود و جامعه تفّکر نمايد تا در بارۀ نحوۀ اجراى آن نکات در زندگى خ کنندگان را کمک مى سؤاالتى است که شرکت
فقط در  . تمام سؤاالت آن به مرحلۀ فهم و ادراک مرتبط است ،بودن مطالب  علّت نظرىه کنند، در اين واحد ب

  .نمايند اين دوره در زندگى خود تّفکر ارتباطاست که در نحوۀ از شرکت کنندگان خواسته شده بخشآخرين 

که از تعبيرات  هاى مؤّسسۀ روحى بايد تشويق شوند در دورهکنندگان  همانگونه که قبًال نيز اشاره شد شرکت
نمايند  هاى مشّخص و واضحى که مستقيمًا از نصوص استنتاج مى نمايند و به جواباجتناب الزم شخصى و غير

نظور از طرح اين سئواالت م . توان بدان جواب سريع و مختصر داد با وجود اين سؤاالتى هست که نمى  .اکتفا کنند
کنند منظور از  قدرى فکر ايش آگاهى در مورد موضوع است و اگر شرکت کنندگان صرفًا در باره اين سئواالتافز

  .آموزش حاصل شده است

لذا  . تر از دو موضوع قبل است بايد خاطرنشان ساخت که سبک نصوص مبارکه مربوط به اين موضوع مشکل
بلکه مطمئن شود که  خت و دشوار تأکيد زياد نکند،ات سبايد مراقب باشد که روى معانى کلمراهنماى گروه 

  .خوبى درک نمايند  هر نّص را که هدف سؤاالت است به اصل مطلبکنندگان  شرکت

يات متعدد در يک جلسه درس نظربهتر است از ارائه از فراگيرى اين واحد،  مطلوببراى رسيدن به نتيجۀ 
  :ده دنبال گرددمطالب به همان ترتيبى که ارائه ش خوددارى شود و

  شود و مرگ چيست؟ زندگى چگونه شروع مى  .۱
  . است روح يک جوهر روحانى است که خداوند خلق فرموده •



 

  ۵ -همکاران گرامى 

  .دهند روح و جسم هردو با هم وجود انسانى را تشکيل مى •
  .کند مرگ فقط تغيير حالت است و پس از آن روح تا ابد ترّقى مى •

  هدف از زندگى   .۲
  .باشد و تقّرب به ساحت اقدسش مى هدف از زندگى معرفت خداوند •
که حضرتش را قبول ننمود  شود و هر شخصى به خداوند نزديک مى نائل گردد فرديکه به عرفان مظهر الهى •

  .خود را به حياتى اسفبار و به دور از حّق محکوم نموده استو اعراض کرد 
کند، در اين جهان نيز  ارد کسب مىهمانگونه که انسان در رحم مادر قوائى را که براى اين جهان احتياج د •

  .کسب نمايد که در عالم بعد مورد نياز استبايست قوائى را  مى

  طبيعت روح    .٣
  .روح آيت الهى است •
  .شود نمايد و به حّق نزديک مى منعکس مى  الهى را تجليّات  است وفادار  مؤمن و  خداوند  که به  روحى •
گردد و در نتيجه آنرا ضعيف و  مانع از ترّقى روح بسوى حّق مى تعلّقات دنيوى و آمال و آرزوهاى نفسانى •

  .سازد مى ناتوان
  .است را عنايت فرموده) صفات الهى(تجلّى جميع اسماء و صفات خود استعداد خداوند به انسان •

  نياز به مظهر الهى به عنوان مّربى عالم  .۴
نمايد و به منّصۀ  الهيّه است که ترّقى مى و فقط با کمک مظاهر استاستعدادهاى انسان در وجود او نهفته  •

  .رسد ظهور مى
  .عرفان مظاهر مقّدسۀ الهيّه همانا عرفان حّق است •
  .شود بوسيلۀ تربيت روحانى کنوز نهفته و مکنون در ما ظاهر مى •

  حالت روح پس از مرگ   .۵
ه آنچه که از دست داده پى اّما روح غيرمؤمن ب  .گردد به مقامى رفيع و سعادتى ابدى فائز مى روح مؤمن  •

  .پشيمان و نادم خواهد شد برده
  .ديگران را ببخشد و احساس برترى بر آنان ننمايد  بايد بنابراين   ،داند را نمى عاقبت حال خود  هيچ فردى •
  .گردند در عالم بعد ارواح مقّدسه به همۀ اسرار پى برده ناظر جمال الهى مى •
و زندگى  مند خواهيم شد  احبّاى الهى بهره واهيم شناخت و از مؤانستدر عالم بعد ما عزيزان خود را خ •

  .خود را در اين عالم جسمانى بياد خواهيم داشت

   ما در قبال شرايط کنونى زندگى خود  نحوۀ اقدام و رفتار پسنديدۀ  .۶

  .يش داريماى ما را در اين جهان افسرده و ناراحت نمايد، چه که سعادت ابدى در پ نبايد هيچ مسأله •





  

 

 

 

  

  

  مبارکۀ بهائى آثار درک

  هدف
و استعداد خواندن آثار مبارکۀ بهائى و تعّمق و تفّکر  قابليّت ايجاد

  .منظور اجراى فريضۀ تالوت روزانۀ آيات الهىه در معانى آن ب
 

  

  تمرين
  .تالوت قسمتى از آثار مبارکه در هر صبح و شام

  





 ٩ -بهائى  مبارکۀ آثار درک

  لاوّ  بخش

در بارۀ چگونگى اجراى مفاّد آن در زندگى  مبارکه را مورد مطالعه قرار داده در اين بخش قسمتى از نصوص
خواهيم نمود و در مرحلۀ نخست با زيارت يک جمله از بيانات مبارکه به سؤالى که در نّص مزبور  دّقتروزانۀ خود 

ارک را با کمک يکنفر ديگر بهتر است نّص مب ،براى اخذ نتيجۀ مفيد از اين تمرين  .گوئيم مطرح گرديده پاسخ مى
گويد و  سازد و ديگرى پاسخ مي صورت يکنفر سؤال را مطرح مي در اين. کنندگان در اين دوره مطالعه کنيد از شرکت

  .  دهد سازد و نفر اّول جواب مي سپس نفر دوم سؤال را مطرح مي
  
  ١".اصالح عالم از اعمال طيّبۀ طاهره و اخالق راضيۀ مرضيه بوده"

    توان عالم را اصالح نمود؟ ونه مىچگ  .۱
    

  
  ٢ " بگو اى اهل بهاء در سبيل نفوسى که اقوال و اعمالشان مخالف يکديگر است سالک نشويد"

    در راه چه نفوسى نبايد سالک شويم؟   .۲
    

  
قبل  مضمون بيان مبارک اين است که(  ٣ " ياابن الوجود، حاسب نفسک فى کّل يوم من قبل ان تُحاسب"
  ).خود را مورد محاسبه قرار بدهحساب تو رسيدگى شود  ينکه بهاز ا

    قبل از آنکه مورد محاسبه قرار گيريم بايد به چه کارى بپردازيم؟   .۳
    

  
  ۴ " بگو اى برادران به اعمال خود را بيارائيد نه به اقوال"

    به چه چيز بايد خود را بيارائيم؟   .۴
    

  
  ۵" سه بسماء عزّ احديّه صعود نمايدکلمۀ طيّبه و اعمال طاهرۀ مقدّ  "

    نتيجۀ کلمۀ طيّبه و اعمال طاهرۀ مقّدسه چيست؟   .۵
    



 بهائى مبارکۀ آثار درک - ۱۰

  دوم بخش

پاسخ بعضى از اين سؤاالت بسيار آسان  . شود ايد ذکر مى نصوصى که مطالعه کرده  مربوط به هائى تمرينذيًال 
تر شد بايد  زمانى که سؤاالت مشکل  .نمائيدصرف است و لزومى ندارد که وقت زيادى براى گفتگو در بارۀ آنها 

  .با کمک راهنماى کالس به مطالعه سئواالت بپردازيد  عمل آيد و در صورت لزوم دّقت بيشترى به

  يعنى پسنديده، کدام يک از موارد ذيل عمل پسنديده است؟  "راضيۀ مرضيه"  .۱
  ______  .به ديگران احترام گذاشتن  )الف
 ______ .درس خوان بودن  )ب
 ______  .دروغگو بودن  )ج
 ______  .تنبل بودن  )د
 ______  .بجهت ترّقى ديگران کمک نمودن  )ه

    ) قرار بگيريد د محاسبهاينکه مورقبل از " (من قبل ان تحاسب" چيست؟منظوراز اين بيان مبارک   .۲
    

  :ذيل صحيح است يا اشتباه اظهاراتآيا   .۳
م است که اعمالشان هيچ تأثيرى تعداد افراد خوب آنقدر در جهان ک  )الف

   اشتباه        صحيح      .ندارد
   اشتباه        صحيح     .هر امرى که با آراء ديگران موافق باشد درست است  )ب
   اشتباه        صحيح     .هر امرى که با تعاليم الهيه مطابق باشد درست است  )ج

  :است " اعمال طاهرۀ مقدّسه "ذيل  اعمال آيا  .۴
   اشتباه        صحيح     .تبليغ امراهلل  )الف
   اشتباه        صحيح     .دست درازى به مال ديگران  )ب
   اشتباه        صحيح     .و تعليم اطفال مراقبت  )ج
   اشتباه        صحيح     .دعا نمودن جهت ترّقى ديگران  )د
   اشتباه        صحيح     .شکلگفتن دروغ کوچکى جهت نجات از يک م  )ه
   اشتباه        صحيح     .کمک نمودن به ديگران با انتظار و توقع پاداش  )و

  ال يک بهائى مطابقت دارد يا خير؟آيا اعمال ذيل با اقو  .۵
   اشتباه        صحيح     .نوشيدن مشروبات الکلى  )الف
   اشتباه        صحيح     .مهربان بودن  )ب



 

 ۱۱ -بهائى  مبارکۀ آثار درک

   اشتباه        صحيح     با جميع مردم به انصاف معامله نمودن  )ج
   اشتباه        صحيح     )ازدواج(داشتن ارتباط جنسى خارج از زندگى زناشوئى  )د

     ؟رد نزد ديگران به گناهان اقرار کندآيا فرد بهائى اجازه دا  .۶
    

     يم؟چه کارى بايد انجام ده بجاى اقرار به  گناهان  .۷
    

      چيست؟ " احديّهسماءعزّ  " ازمنظور  .۸
    

    اعمال بد و ناشايسته چه تأثيرى بر جهان دارد؟   .۹
    

     دارد؟ سته چه تأثيرى بر شخص مرتکباعمال بد و ناشاي  .۱۰
    

  سوم بخش

در مورد  پردازيم، بايد توّجه داشت که گرچه مطالعۀ نصوص مبارکه مى ، مجّددًا بهبخشدر اين   
  . کار مبالغه ننمائيم توانيم سؤاالت متعّددى را مطرح کنيم ولى بايد سعى کنيم که در اين مى نصوص بعضى

  
   ۶ " صدق و راستى اساس جميع فضائل انسانى است "

    اساس جميع فضائل انسانى چيست؟   .۱
  
  ٧ " منوع گرددمحروم ماند از ترّقى و تعالى در کليّۀ عوالم الهى م) صدق و راستى(اگر نفسى از آن  "

    بدون صدق و راستى چه چيزى محال است؟   .۲
    

  
راستى  به زبانتان را :مضمون بيان مبارک اين است(  ٨ "قل يا قوم زيّنوا لسانکم بالّصدق و نفوسکم باالمانة"
  .)نفستان را به امانت آراسته سازيد و

     به چه چيز بايد زبان خود را زينت دهيم؟  .۳



 بهائى مبارکۀ آثار درک - ۱۲

    نفس خود را آراسته نمائيم؟ بايد  به چه چيز  .۴
    

  
بيان مبارک اين  مضمون(  ٩" اللّسان صادقًا و فى القلب متذّکرًا الطرف عفيفًا و فى اليد امينًا و فى کونوا فى"

   .)در نگاه پرهيزکار باشيد، در دست امين، در زبان راستگو و در قلب متذّکر: است

     دستمان چطور؟ _____________________چشم ما بايد چگونه باشد؟   .۵
    مان چگونه؟ و قلب ______________________زبانمان چطور؟   

  
   ١٠ "باشند عموم اهل عالم بايد از ضرّ دست و زبان شما آسوده"

     چيزى آسوده باشند؟ عموم اهل عالم بايد از چه  .۶

  چهارم بخش

قاطع باشد، چنانچه در اين مورد دوم ديديم، جواب برخى از سؤاالت بايد دقيق و  بخشهمانطور که در 
اّما در مورد ساير  . تواند براى وصول به جواب قطعى مساعدت کند باشد راهنماى کالس مي ترديد وجود داشته

  .نمايد هاى متفاوت را قبول مي سؤاالت، بحث و مشورت از ارزش بيشترى برخوردار است و راهنماى کالس پاسخ
  . از گروه دوم محسوب است ۶اّول و شمارۀ  از گروه ۴در سؤاالت ذيل شمارۀ 

     .صدق و راستى اساس جميع فضائل انسانى است، پنج فضيلت از فضائل انسانى را ذکر کنيد  .۱
    
    

     رسيد؟دون صدق و راستگوئى به اين فضائل توان ب مي آيا  .۲

  : اشتباهذيل صحيح است يا  اظهاراتآيا   .۳
   اشتباه        صحيح     بگويداشد حتّى اگر دروغکار بتواند درستيک فرد مى  )الف
   اشتباه        صحيح      .کند دستش امين و پاک استديگران تجاوز ميکندمالشخصى که به  )ب
   اشتباه        صحيح      شوددست درستکار هيچوقت به آنچه که باو تعلّق ندارد دراز نمى  )ج
اهلل دستور حضرت بهاءمخالفخواندن کتب و مجالت رکيک  )د

   اشتباه        صحيح      .است داشتن چشم عفيفدرخصوص 
   اشتباه        صحيح     صدق و راستى يعنى دروغ نگفتن  )ه
   اشتباه        صحيح     .امانت زينت روح است  )و



 

 ۱۳ -بهائى  مبارکۀ آثار درک

   اشتباه        صحيح      .تواند از لحاظ روحانى ترّقى کندشخصى که راستگو نباشد مى  )ز
   اشتباه        صحيح     .گهگاهى دروغ بگوئيممانعى ندارد اگر  )ح
مانعى  حّق کردن نزددر صورتى که انسان خيلى گرسنه باشد، دزدى  )ط

   اشتباه        صحيح      .ندارد
برداشتن شىء بدون اجازۀ صاحب آن، با اين فکر که بعدًا آنرا   )ى

   اشتباه        صحيح      .شود محسوب نمى برگردانيم دزدى
هاى  باشد چيدن بعضى از ميوهاگر دوست شما درختى پر از ميوه داشته  )ک 

   اشتباه        صحيح      .آن بدون اجازه مانعى ندارد
نمائيم قلبمان منّور هنگامى که با امانت و عدالت و راستى رفتار مى  )ل

   اشتباه        صحيح      .گردد مى

    آيا ممکن است انسان به خود دروغ گويد؟   .۴

    دهيم اگر دروغ گوئيم؟  چيزى را از دست مى چه  .۵
    

    گشت؟  اگر همۀ ما افراد بشر راستگو و امين بوديم وضع جهان چگونه مى  .۶
    
    
    

  پنجم بخش

اراى فوائد بسيار است و بايد در حفظ کردن نصوص د . نصوص مبارکۀ ذيل را مطالعه نموده آنها را از بر کنيد
اگر شما نيز چنين مشکلى داريد سعى   .البتّه براى بعضى نفوس از بر کردن آثار مشکل است . اين مورد سعى نمود

تر  المقدور به متون اصلى نزديک کنيد بيانات مبارکه را نوعى فرا بگيريد که بتوانيد مفهوم آن را با کلماتى که حتّى
  .  است توضيح دهيد

لسان شفقت جّذاب قلوب است و مائدۀ روح و بمثابه معانيست از براى الفاظ و مانند افق است از براى "
   ١١"اشراق آفتاب حکمت و دانائى

    را وصف نمود؟  " لسان شفقت "توان  چگونه مى  .۱
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     چه تأثيرى بر الفاظ دارد؟ " لسان شفقت "  .۲
    

  
  ١٢ " دى محرومس نزاع و جدال ممنوع و هر متعّ اى احبّاى الهى در اين دور مقدّ  "

    است؟  اى در اين دور نهى شده برطبق اين بيان مبارک، چه مسأله  .۳
    

     ؟رساند شخص متعّدى چه ضررى به خود مى  .۴
    

  
رى از براى اين امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت حّق شاهد و گواه است که ّض  "

  ١٣ " باب نبوده و نيستمابين اح

    رساند؟  چه شرائطى شديدترين صدمه و ضرر را بر امرالهى مى  .۵
    
    

  
به اظهار دوستى و محبّت که فقط با الفاظ باشد قانع نشويد، قلبتان را با محبّت خالصانه نسبت به تمام  " 

   )مضمون ترجمه( ١۴" گذرند مشتعل سازيد افرادى که در راهتان مى

    ع دوستى نبايد قانع شويم؟ به چه نو  .۶

     قلبمان بايد به چه مشتعل گردد؟  .۷
    

  
اى از عداوت را بايد با  و انديشه را با فکر قويتر صلح مقابله کنيدهنگامى که فکر جنگ بخاطر آيد آن" 

   )مضمون ترجمه( ١۵" انديشۀ قويتر محبّت از بين بريد

    فکر جنگ را بايد با چه مقابله نمود؟   .۸
    

    اى از عداوت را با چه بايد از بين برد؟  انديشه  .۹
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  ششم بخش

  : تمرينات ذيل را انجام دهيد

    شود؟  مى واقع قلوب "جّذاب"لسان شفقت چگونه   .۱
    

  شود؟  آيا جمالت و عبارات ذيل از لسان شفقت صادر مى  .۲
   خير         بله     "مزاحم من مشو"  )الف
   خير         بله     "فهمىىچرا اين مطلب را نم"  )ب
 خير          بله     "لطفًا، کمى صبر کنيد"  )ج
 خير          بله     "هاى بدى هستيدعجب بّچه"  )د
 خير          بله     "داريدخيلى ممنون و متشّکرم، خيلى لطف"  )ه
 خير          بله     "االٓن هيچ وقت ندارم، خيلى کاردارم "  )و

  :  هاى ذيل نشانۀ نزاع و جدال است آيا موقعيت  .۳
 خير          بله     باشندداشتهدو فرد در مشورت بهائى نظرهاى مختلفى  )الف
 خير          بله      .زند خانه حرف نمىشخصى به جلسۀ بهائى نرود بعلت آنکه با صاحب  )ب
کنند مستمرًا اعتراض نمايند که ميشرکتکسانى که در مؤّسسات بهائى  )ج

 خير          بله          . کنند خود قيام نمى ديگران به وظائف 
کجا   رأى شوند که براى سفر تبليغى خود  بهتوانند همدو مبلّغ بهائى نمى  )د

 خير          بله      .بروند

  اخير؟باشد ي آيا موارد ذيل نشانۀ برودت و کدورت مى  .۴
شود و هيچ کس او را با گرمى يکى از احبّاء به جلسۀ بهائى وارد مى  )الف

 خير          بله      .پذيرد نمى
هاى کوچک تقسيم نموده و در مدرسۀ بهائى، شاگردان خود را به گروه  )ب

 خير          بله      .شوند هرگروهى به خود مشغول مى
کند و درس  ن ساعات درسى صحبت نمىدر مدرسه، هر فردى در ضم  )ج

 خير          بله      .خواند مى
شوند که با  کنند اما راضى نمىدو مبلغ با وجوديکه با هم مجادله نمى  )د

 خير          بله      .يکديگر به سفر تبليغى بروند
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  :آيا جمالت ذيل صحيح است يا خير  .۵
کند بگويد حتّى اگر بارۀ ديگران فکر مىبايد انسان کامًال آنچه را که در  )الف

   اشتباه        صحيح      .شود سبب رنجش قلبشان مى
 اشتباه         صحيح      .بجهت اجتناب از اختالف، اشکالى ندارد اگر انسان دروغ گويد  )ب
 اشتباه         صحيح     .توان اختالف را با محبّت و مهربانى از بين برد مى  )ج
 اشتباه         صحيح     .هنگامى که کلمات با محبّت ادا شود تأثير آن بيشتر است  )د
 اشتباه         صحيح      .نمايد مانعى نداردنزاع و جدال با شخصى که شروع به جدال مي  )ه
اگر انسان مريض يا ناراحت باشد حّق آنرا دارد که با ديگران تند رفتار   )و

 اشتباه          صحيح     .نمايد
از محبّت و مهربانى به دور است اگر در مورد خطاى ديگران استهزاء و   )ز

 اشتباه         صحيح      .تمسخر نمائيم
 اشتباه         صحيح      .شودذکر اشتباه ديگران صحيح است چون غيبت محسوب نمى  )ح
ۀ هرکدام آنست که هنگامى که بين دوستان ناراحتى ايجاد شود، وظيف  )ط

 اشتباه         صحيح      .کوشش نمايد به ديگرى نزديک شود
شود، وظيفۀ هر طرف  هنگامى که ناراحتى بين دوستان ايجاد مى  )ى

 اشتباه         صحيح      .آنست که صبر نموده تا طرف دوم به او نزديک شود

  هفتم بخش

  .نصوص ذيل را مطالعه و از بر نمائيد

   ١۶ " غيبت سراج منير قلب را خاموش نمايد و حيات دل را بميراند "

خطاى  کارى به حال که خطا: بيان مبارک اين است مضمون(  ١٧" ال تنّفس بخطاء احد ما دمت خاطئًا"
   )احدى دم مزن

  ١٨ " بد مگو تا نشنوى، و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد "

نسيت عيوب نفسک و اشتغلت بعيوب عبادى؟ من کان على ذلک فعليه لعنة کيف ! يا ابن الوجود "
کنى و به ذکر عيوب بندگان  چگونه عيوب خود را فراموش مي: بيان مبارک اين است مضمون(  ١٩ " .منى
  )پردازى، اگر چنين کنى لعنت من بر تو باد مي



 

 ۱۷ -بهائى  مبارکۀ آثار درک

     گذارد؟ کننده مى غيبت چه اثرى بر نفس غيبت  .۱
    

    نکه به عيوب ديگران فکر کنيم، بايد متوّجه چه باشيم؟ قبل از آ  .۲
    

    اگر عيب ديگران را بزرگ نمائيم، تأثير آن بر ما چيست؟   .۳
    

    خاطر آوريم؟  کنيم چه چيز را بايد به عيوب ديگران فکر مى وقتى به  .۴
    

  هشتم بخش

  :تمرينات ذيل را انجام دهيد

     کننده دارد؟ شخص غيبت تفّکر در عيوب ديگران چه تأثيرى روى  .۱
    

    غيبت چه تأثيرى بر جامعۀ بهائى دارد؟   .۲
    

    کنيد؟  نمايد چه کار مى هنگامى که دوست شما شروع به ذکر عيوب ديگران مى  .۳
    

  .ذيل صحيح است يا اشتباه اظهارات  .۴
   اشتباه        صحيح      .ايم اگر در بارۀ خطاهاى واقعى ديگران صحبت کنيم، غيبت نکرده  )الف
ها و همچنين اشتباهات يک شخص اگر در آن واحد در بارۀ خوبى  )ب

 اشتباه         صحيح      .ايم صحبت کنيم، غيبت نکرده
است و بايد راهى را پيش گيريم غيبت در جامعۀ انسانى رسم شده  )ج

 اشتباه         صحيح      .که اين عادت را از بين ببريم
گوئيم  خص شنونده قول دهد که آنچه را در بارۀ ديگران مىاگر ش  )د

 اشتباه         صحيح      .تکرار نکند غيبت کردن ضررى ندارد
 اشتباه         صحيح      .ترين دشمنان وحدت و اتّحاد استغيبت يکى از سرسخت  )ه
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اگر عادت کنيم که همواره در بارۀ ديگران صحبت کنيم، در خطر   )و
 اشتباه         صحيح      .افتيم بت کردن مىغي

وقتيکه در بارۀاستعداد افراد در جلسۀ محفل روحانى محلى صبحت   )ز
 اشتباه         صحيح      .است شود تا وظائفى به آنان محّول گردد، غيبت مى

 اشتباه         صحيح      .هنگامى که مى خواهيم غيبت کنيم، بايد به عيوب خود فکر کنيم  )ح
کند که ضررش به امر الهى و جامعۀ اگر بدانيم شخصى کارى مي  )ط

 اشتباه         صحيح      .رسد بايد آن را با افراد جامعه در ميان بگذاريم بهائى مي
است که ضررش به امراهلل اگر بدانيم که يک فرد کارى را انجام داده  )ى

ّطالع محفل مقّدس روحانى رسد، بايد آنرا فقط به ا مى وجامعه
 اشتباه         صحيح      .محل برسانيم

اگر انسان با همسر خود در بارۀ اشتباهات ديگران صحبت کند  )ک
 اشتباه         صحيح      اى را از يکديگر پنهان دارند اشتباه نيست،چه که نبايد مسأله
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فرمايند که هرفرد  اهّلل دستور مى حضرت بهاء . باشد سيار مهّمى مىايد داراى هدف ب اى را که تمام کرده دوره
در اين دوره شما اين عادت بسيار ضرورى جهت  . بايد آيات الهى را در هر صبح و شام تالوت نمايد

اهّلل را داشته باشيد تا از  خواهيد کتابى از آثار مبارکۀ حضرت بهاء آيا مى  .ايد کسب کرده ترقى روحانى را
  .بسيار مناسب استکلمات مبارکۀ مکنونه   هرروز تالوت نمائيد؟آن 
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  دعا و مناجات

  هدف
دعا و مناجات روزانه و همچنين پرورش  درک اهميّت

  .حاالت الزمه جهت دعا و مناجات
  .آنهامعانى  درک از بر نمودن پنج مناجات و

 

  تمرين
بازديد از الاقل دوتن از ياران و مطالعه و خواندن يک 
  .مناجات با آنان





   ٢٣ -دعا و مناجات 

  اّول بخش

 با فردى، گفتگويعنى  "مکالمه". با خداوند است مکالمه فرمايند که دعا و مناجات حضرت عبدالبهاء مى
 .کنيم مى گفتگوهنگام دعا و مناجات ما با خداوند بنابراين 

محبوبش باشد و  حضورباشد، آرزوى قلبى او آنست که در اگر انسان شخصى را از صميم قلب دوست داشته
در هنگام دعا، ما که  . دعاى ما نيز بايد گفتگوى عاشقانه با خالق خود و خداوند يگانه باشد . کندبا او صحبت 

و کمک نمائيم،  يارىتوانيم از خداوند مقتدر و توانا در نهايت التجاء و التماس طلب  ضعيف و ناتوان هستيم مى
شود ما به حّق  نهايت خلوص و صفا تالوت مى باشيم که بوسيلۀ دعا و مناجاتى که در بايد همواره در خاطر داشته

 . شويم گرديم و به لقاى الهى فائز مى نزديک مى

 :پس از مطالعۀ مطالب فوق، سؤاالت ذيل را جواب دهيد

   دعا و مناجات چيست؟   .۱

    آرزوى ديرينۀ هر عاشق چيست؟   .۲
    

    در اين صورت گفتگوى ما با پروردگار بايد به چه نحو باشد؟   .۳
    
    

     چيست؟ " التماس "و  " التجاء " معنى   .۴
    

    آيا هدف دعا و مناجات فقط آنست که آنچه را احتياج داريم از حّق بخواهيم؟   .۵
    

     .دعا و مناجات را ذکر نمائيد مهّمترين تأثير  .۶
    
    

  دومبخش 

: بيان مبارک اين استون مضم. ( " السماء الصالة معراج المؤمن به يصعد الى ":  فرمايند حضرت محّمد مى
  )آسمان پرواز ميکند آن به مؤمن است که بوسيلۀنردبان نماز 
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بان تجعل صالتى نارًا لتحرق بها حجباتى التى ...  أسألک " : فرمايند جمال مبارک، در صالت کبير، مى
آتشى  نمازم را به :بيان مبارک اين است مضمون( ١ " منعتنى عن مشاهدة جمالک و نورًا يدلّنى الى بحر وصالک

وصال تو   را به نورى تبديل نما که مرا به کند بسوزاند و آن هائى را که مرا از ديدار تو ممانعت مي بدل کن تا پرده
  )رساند

    ؟  فرمايند حضرت محّمد در بارۀ دعا و نماز چه مى  .۱
    
    

     از چه نظر دعا و مناجات مانند نردبان است؟  .۲
    

    سازد ذکر کنيد؟  که ما را از خداوند دور مىبعضى از حجباتى   .۳
    
    
    

     سوزاند؟ تواند مثل آتش باشد؟ چه چيزى را مى آيا دعا مي  .۴
    

     کند؟ باشد؟ به کجا ما را هدايت مى تواند مانند نور  آيا دعا و نماز مى  .۵
    

  .بنويسيددعا و مناجات و نماز  ماهيّتلطفًا چهارجمله در بارۀ   .۶
      و مناجاتدعا   )الف
     دعا و مناجات   )ب
      دعا و مناجات  )ج
      دعا و مناجات  )د

  سوم بخش

  : اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء را زيارت نموده در معانى آن تعمق کنيد

اهّلل است و مشغول بمناجاتى حالت مناجات  الحمد هّلل قلبت متذّکر بذکر الهى و روحت مستبشر ببشارات "
الخصوص مناجات در خلوت در اوقات فراغت  نمايد على زيرا انسان با خدا الفت مى بهترين حاالت است
   ٢ " .بخشد الحقيقه مناجات روح مى مثل نيمۀ شب فى



 

   ٢۵ -دعا و مناجات 

    ترين حاالت عالم وجود چيست؟  پرحالوت  .۱
    

      ؟يعنى چه  "حالت دعا "  .۲
    

    . بعضى از نتايج دعا و مناجات را ذکر کنيد  .۳
    
    
    

  چهارم بخش

  : ق کنيدبيان مبارک ذيل نازل از کلک اطهر جمال اقدس ابهى را زيارت نموده در آن تعمّ 

ک و تستجذب من نغماتک بين لتستجذب بها نفسان اقرًا يا عبد ماوصل اليک من آثاراهّلل بربوات المقرّ  "
الجهات  اشرات الى کلّ اهّلل فى بيته وحده لينشر نفحاتها المالئکة النّ  افئدة الخاليق اجمعين و من يقرء آيات

و ينقلب بها کّل نفس سليم ولو لن يستشعر فى نفسه ولکن يظهر عليه هذا الفضل فى يوم من االيّام کذلک 
آثار الهى را به الحان مقّربان : بيان مبارک اين است مضمون(   ۳". قّدر خفيّات االمر من لدن مقّدر حکيم

ردمان نيز از نغمات تو منجذب شود و نفسى که در خانۀ درگاه خدا بخوان تا خود منجذب شوى و قلوب م
کنند بنحوى که هر نفس  جميع جهات منتشر مي  تنهائى آيات خدا را تالوت کند فرشتگان آن را به خود به

سازد حتّى اگر خودش نفهمد ولى چه بسا روزى فضل الهى بر او ظاهر شود، اينچنين  سليمى را منقلب مي
  .)است خداوند مقّدر گرديدهامور پوشيده از طرف 

     يعنى چه؟  " اقرأ بربوات المقّربين "  .۱
    

     چگونه بايد آثار الهى را تالوت کنيم؟  .۲
    
    
    

     تأثير حالوت لحن تالوت آيات الهيّه در روح ما چيست؟  .۳
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     حالوت لحن تالوت آيات الهيّه در قلوب مردم چه تأثيرى دارد؟  .۴
    

     يعنى چه؟ " اهلل يقرء آيات "  .۵
    

    يعنى چه؟  " ينشر "  .۶
    

     خوانيم چه تأثيرى دارد؟ دانند ما دعا مى حتّى نمى دعا و مناجات ما بر کسانى که  .۷
    
    
    
    
    

  پنجم بخش

خواهيم و آنچه را که احتياج داريم  اوست دانا و بينا، آنچه را که مى  .دانيم که خداوند خالق ما است مى
کنيم؟ خداوند احتياجى به دعاى ما ندارد، اّما ترّقى روح ما منوط به دعا و مناجات  ا دعا مىپس چر  .داند مى

از طريق عشق که ما . شويم از نظر روحانى تقويّت مىخوانيم  هنگاميکه دعا مى . چه که دعا غذاى روح است ،است
دعا و مناجات استعداد کسب مواهب  . رسد ما مى  تأييدات و عنايات حّق به سازد، را به عوالم الهى مرتبط مى

  .شويم روحانيۀ ما را زياد نموده به سعادت حقيقى فائز مى

بوسيلۀ نياز و . موانع بيشمارى ممکن است در اين راه باشد  .راه رسيدن به حّق مستقيم ولى دقيق است
هدايت ه پس از آنکه ب  .شويم هدايت غلبه نموده در اين سبيلتوانيم بر اين موانع  التماس خالصانه و مستمّر مى

نمايد تا به سوى حّق توّجه کرده پيش رويم و از  الهى در اين راه قرار گرفتيم، دعا و مناجات ما را کمک مى
 ر شده غافل نشويم بدين سبب است که بايد مرتبًا دعا و مناجات بخوانيم تا بهسرنوشت مخصوصى که براى ما مقدّ 

حضرت  . ى نمايد و تقويت شود و راه سعادت ابدى را با کمال استقامت بپيمائيموسيلۀ عشق الهى روح ما ترقّ  
  : فرمايند عبدالبهاء مى

وقتى که انسان بنهايت تضرع و ابتهال بمناجات پردازد، قصدش بيان محبّتى است که بخدا دارد نه از  "
ديگرى گردد  نسان مفتون حّب وقتى که ا. جهت خوف از او و يا ترس از نار جهنم و نه باميد نعيم و جنت

پس چقدر صعب است براى انسانى که مفتون . معشوقش سکوت اختيار کند ممکن نيست از ذکر 
  ۴ " .چيز مسرت نيابد مگر بذکر الهى شخص روحانى از هيچ. اهّلل باشد از ذکر او دم فرو بندد محبّت



 

   ٢٧ -دعا و مناجات 

داند دوستش از  ال آنکه مىاگر دوستى به ديگرى محبّت دارد آرزويش اظهار آن محبّت است و ح"
خدا از آرزوهاى قلوب خبير و . محبّت او آگاه است با وجود اين ميل دارد احساسات خويش را بيان کند

کند از مقتضيات طبيعت است که ناشى  عليم است ولى عواطفى که انسان را به مناجات با حّق داللت مى
  ۵ ". از محبّت انسان است به حضرت يزدان

     د دعا کنيم؟چرا باي  .۱
    
    

  .جمالت ذيل را کامل نمائيد  .۲
است که  ______________بمناجات پردازد، قصدش  _________و  _____________وقتى که انسان 

وقتى   .و جنت ___________و نه باميد  _________________بخدا دارد، نه از جهت خوف از او و يا 
سکوت اختيار  _____________ از ذکر آن _____________ديگرى گردد،  _____________که انسان 

اهلل باشد از  محبّت ________________است براى انسانى که ______ ___________پس چقدر . کند
نيابد مگر _______ ______چيز  شخص روحانى از هيچ____ _________او دم _______ ______

  .الهى_____ ____________

  ششم بخش

  :است را از بر نمائيد نماز بزرگاهلل در  ذيل که از آثار مبارکۀ حضرت بهاءهاى  قسمت

و اسمک . الهى الهى ال تنظر الى آمالى و اعمالى بل الى ارادتک الّتى احاطت الّسموات و االرض "
: استبيان مبارک اين  مضمون(  ۶ " .االعظم يا مالک االمم ما اردت اّال ما اردته و ال احّب اّال ما تحّب 

اسم  قسم به. ارادۀ خود که بر زمين و آسمان احاطه دارد نظر نما خداوندا به آرزوها و اعمال من منگر بلکه به
   )اى جز ارادۀ تو ندارم و جز آنچه تو دوست دارى دوست ندارم اعظم تو اراده

اى رّب فاجعل صالتى کوثر الحيوان ليبقى به ذاتى بدوام سلطنتک و يذکرک فى کل عالم من "
دوام   چشمۀ زندگانى بفرما تا هستى من به پروردگارا نمازم را : بيان مبارک اين است مضمون(  ٧ ". عوالمک

   )ذکرت پردازم  سلطنتت بقا يابد و در جميع عوالم تو به

المقرّبين او ان تصل الى فناء بابک طيور افئدة  سماء قربک اذکار سبحانک من ان تصعد الى"
  ٨ " .ال اله اال انت العلّى االبهى. اشهد انّک کنت مقّدسًا عن الّصفات و منزّهًا عن االسماء. المخلصين
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صل وا درگاهتمنّزهى از اينکه اذکار مقّربين به آسمان قرب تو رسد و يا به : بيان مبارک اين است مضمون(
   .)جز تو خداى علّى ابهائى نيست. دهم که تو از هر اسمى و صفتى منّزه و مبّرائى گواهى مي. گردد

  هفتم بخش

و ماّدى  دنيوىبايد امور .به سوى حّق متوّجه سازيمپردازيم بايد افکارمان را  هنگامى که به دعا و مناجات مى
  :  فرمايند مى  اهلل حضرت بهاء. مگذرد حتّى خود را فراموش نمائي و هرچه در اطراف ما مى

بيان مبارک اين مضمون (  ٩ " .يا ابن النّور، انس دونى و انس بروحى، هذا من جوهر امرى فاقبل اليه"
    .)اين جوهر امر من است به آن روى آور. من انس گير اى زادۀ نور غير مرا فراموش کن و به: است

. حقيقى الزم و شوق و خواستن  مستلزم سعى و کوشش است. يستانى ناهلل را فراموش نمودن کار آس ماسوى
  .تأثيرش شديد خواهد بود وقتيکه قلب ما از افکار و آمال و آرزوهاى شخصى پاک و منّزه باشد، دعاى ما 

 مضمون(  ١٠ " ...اهّلل اهّلل و دعى رضائک و خذى رضاء اهّلل و اترکى ارادتک وتمسکى بارادة توّکلى على "
ارادۀ او تمّسک نما، رضايت خودرا  به کن و را ترک ارادۀ خود توّکل به خدا کن و : اين است بيان مبارک

    )بگذار و رضاى الهى را اخذ نما

اّما . و خامه تهيه کنيم مانند کره، پنير مختلفى موادّ  توانيم ليوانى از شير تازه و خالص را تّصور کنيد، از آن مى
قابل استفاده نخواهد بود، چه که ديگر پاک و خالص  ديگريم، آن شير آلوده شده کن فهآن اضا به ماى سّ  اگر قطره

اگر بخواهيم دعا و نماز ما تأثير . نمايد غرور و خودپسندى سّمى است که انسان در زندگى خود وارد مى. باشد نمى
  .باشد بايد خود را از غرور مبّرا سازيم  بسزائى داشته

بايد اطمينان کامل به فضل و عنايت . مراتب عاليه دعا و مناجات ايمان است  بهشرط مهّم ديگر براى وصول 
حضرت عبدالبهاء . نمايد باشيم و يقين کنيم که خداوند آنچه را که به صالح ما است برايمان مقّدر مى  حّق داشته

  : فرمايند مى

خدايا اين  ":  کنيم هنگاميکه دعا مىلذا . روح قوۀ نافذه دارد و همچنين دعا و مناجات تأثير روحانى دارد"
خواند مطرح نيست، خداوند  شايد خداوند اجابت نمايد، چه فردى اين دعا را مى  " مريض را شفا بخش

. انتهاست فضل و عنايت او بى. نمايد اگر به حالت تضرع و ابتهال باشد اى را اجابت مى دعاى هر بنده
خدايا بر من  "کند  تّى دعاى اين گياه را که بالقوه مناجات مىکند ح دعاى همۀ بندگان خود را اجابت مى

خداوند دعاى همه را اجابت . کند کند و گياه رشد مى خداوند دعاى او را اجابت مى  " باران بفرست
  )مضمون ترجمه(١١ ".نمايد مى
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    حالت ما در حين دعا چگونه بايد باشد؟   .۱
    

    يد کجا متمرکز باشد؟ دعا و مناجات، افکار ما با هنگام در  .۲
    

    اهلل را فراموش نمائيم؟  توانيم ماسوى چگونه مى  .۳
    
    

اگر دعا و مناجات را با قلبى پاک و فارغ از اوهام و آمال نفسانى تالوت نمائيم، آن دعا چه تأثيراتى خواهد   .۴
     داشت؟

    

     .ّق مسألت نمائيم ذکر کنيدتوانيم در حين دعا و مناجات از ح بعضى از صفات روحانيه را که مى  .۵
    
    

     .دهيد ، توضيحباشد همراه   با کمال ايقان و اطمينان بايد دعا و مناجات چرا اينکه مورددر  .۶
    
    

    چيست؟  " فضل و عنايت الهى "مقصود از   .۷
    

    اگر در حين دعا افکار ما به امور ديگر مشغول باشد نتيجۀ آن چه خواهد بود؟   .۸
    

   هشتم بخش

بعالوه الزم است . و اهميّت آن صحبت نموديم شيوه دعا و مناجات و ماهيّت گذشته در بارۀهاى  بخش در
نه آنکه فقط روزانه نماز و دعا . اهلل است که بايد اطاعت کنيم بدانيم که نماز و دعا يکى از احکام حضرت بهاء

  :فرمايند اهلل مى حضرت بهاء . وت نمائيمبخوانيم، بلکه بايد الاقّل هرصبح و شام آيات الهى را نيز تال

اهّلل فى کل صباح و مساء اّن الذى لم يتل لم يوف بعهداهّلل و ميثاقه و الذى اعرض عنها اليوم انّه  اتلوا آيات "
: بيان مبارک اين است مضمون(  ١٢". اهّلل يا عبادى کلکم اجمعون اهّلل فى ازل االزال اتقن ممن اعرض عن

است و آنکه  کسى که نخواند به عهد و ميثاق الهى وفا ننموده. صبح و شام تالوت نمائيدالهى را هر  آيات
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امروز از عهد و ميثاق اعراض کند از نفوسى محسوب است که از اّول ال اّول از پروردگار اعراض نموده 
  ).است

يۀ بيشمارى که از کلک توانيم از ادع کنيم مى هائى را که در هر صبح و شام و اوقات ديگر تالوت مى مناجات
اوقاتى را که در تالوت . است انتخاب کنيم اهلل، حضرت رّب اعلى و حضرت عبدالبهاء نازل شده اطهر حضرت بهاء

اهلل سه نماز نيز نازل  حضرت بهاء اّما .بستگى به نيازها و عطش روحانى ما داردکنيم،  دعا و مناجات صرف مى
  : فرمايند حضرت ولّى عزيز امراهلل مى. واجب است در هر روز اند که خواندن يکى از آنها فرموده

صالت صغير شامل يک آيه است که در هر بيست و چهار ساعت يکبار . است سه صالت نازل شده"
اّما . شود، در بکور و زوال و اصيل صالت وسطى سه بار در روز تالوت مى. حين زوال بايد تالوت شود

ماز است و يکبار در هر بيست و چهارساعت در هر حين که انسان تمايل  صالت کبير مفّصلترين اين سه ن
   " شود باشد تالوت مى به اداء آن داشته

فرد مؤمن در انتخاب يکى از اين سه صالت مختار است، اّما بايد اين فريضه را ادا کرده و شرائط و "
  " . دستورات الزمۀ معيّنۀ مربوط به آن را تبعيّت نمايد

اهّلل براى اين سه صالت و چند ادعيۀ مخصوص ديگر، مانند لوح شفاء و لوح احمد قّوه و  هاءحضرت ب"
بدين جهت بايد افراد احبّاء آنرا همينگونه بپذيرند و بالترديد با ايمان . اند تأثير و اهميّت خاّصى قائل شده

احکام و اوامرش آشنائى بيشترى و اطمينان کامل تالوت نمايند و از طريق آن به خداوند تقرّب جويند و به 
  ) ترجمه( ١٣". بيابند

     ؟خواند باشد دعا مى  فرد بهائى فقط هنگامى که به چيزى احتياج داشته  آيا يک  .۱

    کنيم؟  اهلل را اطاعت مى چرا اوامر و احکام حضرت بهاء  .۲
    

    الاقل بايد چندبار در روز دعا بخوانيم؟   .۳

    ايم؟  شام تالوت نکنيم، چه کرده اگر آيات الهى را هرصبح و  .۴
    

     )بگرداندى کسى که از آنها رو(چيست؟  " والذى اعرض عنها " مقصود از   .۵

    نازل فرمودند؟  نماز  اهلل چند حضرت بهاء  .۶
    

    را هرروز بخوانيم؟  آيا بايد هرسه نماز   .۷



 

   ٣١ -دعا و مناجات 

     ا کنيم؟را روزانه چندبار اد را انتخاب نموديم، بايد آن نماز بزرگاگر   .۸
    

     بار بخوانيم؟ را چند را انتخاب نمائيم بايد آننماز متوسط چنانچه   .۹

     بار بخوانيم را چند را انتخاب نمائيم بايد آن نماز کوچکچنانچه   .۱۰

     ادعيه اى را که قوه و تأثير مخصوصى دارد ذکر کنيد؟  .۱۱
    
    

  .را بخوانيد نماز کوچک  .۱۲

    دهيد؟  ادت مىدر اين صالت به چه شه  .۱۳
    
    

     چه معنى مى دهد؟ "فريضه"کلمه   .۱۴
    

  نهم  بخش

اند، و با تالوت ادعيه و نماز به  اهلل دعا و مناجات و نماز را يکى از احکام قرار داده دانستيم که حضرت بهاء
وارد مختلف مهائى جهت تالوت در  دانيم که جمال مبارک مناجات همچنين مى  .کنيم عهد و ميثاق الهى وفا مى

اين سه صالت مى باشد که بايد  از جملهاند،  بعضى از آنها قّوت و تأثير خاّصى عنايت فرمودهه اند و ب نازل فرموده
توان در تنهائى و يا در جمع  هاى ديگر را مى ادعيه و مناجات  .نمانيم به تنهائى آنرا ادا نموده  با حّق راز و نياز

تنها نمازى است که حضرت بهاءاهلل اجراى آن را بطور گروهى ) نماز ميّت(گان نماز براى درگذشت .تالوت نمود
  .کنند شود و سايرين سکوت را رعايت مي نفر تالوت مى اين نماز بوسيلۀ يک  .اند اجازه فرموده

بايد قبل از شروع  . نمائيم و روح خود را متوّجه و متمرکز بسوى حّق مىفکر  ،خوانيم هنگامى که دعا مى
براى وصول به اين مرحله،  . ناجات کمى تأّمل کنيم تا ذهن و فکر خود را از امور دنيوى و ماّدى پاک و منّزه نمائيمم

پس از اتمام مناجات، بايد در کلماتى که تالوت  . کنند بعضى افراد در حالت سکوت اسم اعظم را تکرار مى
اين حالت را بايد چه در تنهائى و چه در  . ديگرى مشغول شويم ايم تفکر نمائيم نه آنکه فورًا به کار و فّعاليّت کرده

  .خواند مى توانيم احساس کنيم که خود ما در حال راز و نيازيم که فرد ديگرى نيز دعا مى وقتى . جمع انجام دهيم
   .شود گوش دهيم و حالت دعا و مناجات را در خود حفظ کنيم بايد با کمال دّقت به کلماتى که خوانده مى



 دعا و مناجات - ٣٢

     ايم؟ وفا کردهعهدى  خوانيم به چه که هرروز نماز و دعا مى وقتى  .۱

     اند؟ اهلل چندنوع ادعيه نازل فرموده حضرت بهاء  .۲
    

     چند نوع نماز وجود دارد؟  .۳

    توان نماز را در جلسات خواند؟  آيا مى  .۴

    قبل از شروع دعا چه بايد کرد؟   .۵
    

    رد؟ دعا چه بايد ک تمام شدن پس از  .۶
    

     خواند حالت ما چگونه بايد باشد؟ اى فرد ديگرى مناجات مى اگر در جلسه  .۷
    

    خواند بايد در بارۀ چه چيز فکر کنيم؟  که شخص ديگرى در جلسه مناجات مى هنگامى  .۸
    

ا در کتابچۀ مناجات نگاه پردازد آيا درست است که م مناجات مى به تالوت در حالى که شخص ديگرى  .۹
    در پى انتخاب مناجات براى خواندن باشيم؟ نيم و ک

     و مناجات را بخصوص در جلسات توصيف نمائيدنحوه شايسته تالوت دعا   .۱۰
    
    
    
    
    



 

   ٣٣ -دعا و مناجات 

  مراجع

  .حضرت محبوب صلوة کبير از ادعيۀ  .١

  .بيان حضرت عبدالبهاء از مجموعۀ دعا و مناجات  .٢

  .١٨٩ص  ،١٣۶ اهلل، شمارۀ آثار حضرت بهاءمنتخبات از   .٣

  .١٠٧ص  اهلل و عصر جديد، ديگر، کتاب بهاءاز يادداشت ميس الما روبرت سن و زائرين   .۴

  .١٠٧اهلل و عصر جديد، ص  نقل از کتاب بهاء  .۵

   .صلوة کبير، ادعيّۀ حضرت محبوب  .۶

  . مأخذ باال  .۷

   .مأخذ باال  .٨

  .١١ص  کلمات مکنونه،  .٩

   .مأخذ باال  .١٠

   .از مکاتيب حضرت عبدالبهاء نمضمو ترجمه  .١١

  .١۴٢ - ١۴١، صص  ١۴٩اب مستطاب اقدس، آيۀ کت  .١٢

  .امراهلل ترجمۀ بيان حضرت ولىّ   .١٣





 

  
 

 

 

 

  زندگى و مرگ

  هدف
د در هاى موجو که زندگى فقط تغييرات و فرصت فهم اين مطلب

  . بلکه اهميّت حقيقى آن در ترّقى روح است ،جهان نيستاين 
بمّدت کوتاهى در اين  که يات روح استزندگى حقيقى ح

هستى خود  به ساير عوالم الهىالى االبد در جهان بوده 
  .ادامه خواهد داد

  





 ۳۷ -حيات و ممات 

  اّول  بخش

بدايت انسان هنگامى  . باشد مبدأ روح عوالم روحانيّۀ الهيّه است و از ماّده و عالم جسمانى منّزه و متعالى مى
اّما اين تعلّق ماّدى نيست، روح در جسم   .کند رحم مادر تعلّق پيدا مىاست که روح به جنين در حين پيدايش در 

روح به عالم ماّدى ارتباطى ندارد و تعلّق  . کند و حتّى احتياج به جا و فضاى ماّدى ندارد انسانى حلول و خروج نمى
نبوده بلکه از مصدرى خارجى بينيم از خود آئينه  که در آئينه مى نورى  .مانند انعکاس نور در آئينه استآن به جسم 

باشد و اين دو با يکديگر  رابطۀ مخصوصى بين روح و بدن مى  .بهمين نحو روح در داخل بدن نيست  .باشد مى
  .دهند وجود انسانى را تشکيل مى

  ؟ا اظهارات ذيل صحيح استآيبا توّجه به عبارات باال،   .۱
   اشتباه         حيحص    مبدأ روح عوالم روحانيّۀ الهيّه است  )الف
 اشتباه         صحيح      .کند مى  بدايت وجود انسان هنگامى است که روح به جنين تعلّق پيدا  )ب
 اشتباه         صحيح     .روح به عالم مادى ارتباط دارد  )ج
 اشتباه         صحيح     .روح داخل بدن است  )د
 اشتباه         صحيح     .وجود انسانى شامل روح و جسم است  )ه
 اشتباه         صحيح     .باشدروح از ماّده و عالم جسمانى منّزه و برتر مى  )و
 اشتباه         صحيح     .رابطۀ روح و جسم  مانند رابطه نور و آئينه است  )ز

  ؟ذيل داللت دارد اظهاراتآيا مطالب فوق بر   .٢
 که انسان در اين جهان متولدشودمىشروعوقتىحقيقىزندگى  )الف

   اشتباه        صحيح      .شود مى
 اشتباه         صحيح      .وجود ماّدى و جسمانى در عوالم الهيّۀ ديگر نيز ادامه دارد  )ب
 اشتباه         صحيح     .جسم مالک روح است  )ج
 اشتباه         صحيح     .ذردگزندگى عبارت از امورى است که روزانه بر ما مى  )د

  :سؤاالت  .٣
    مبدأ روح کجا است؟  )الف

    
    بدايت زندگى يک فرد در چه زمانى است؟  )ب

    
    

   وجود انسانى متشکل از چيست؟   )ج
    



 زندگى و مرگ - ۳۸

   روح متعلق به چه عوالمى است؟  )د
    

  دوم  بخش

اين   .دهد سانى را تشکيل مىکه در نتيجه وجود ان مخصوصى بين روح و جسم موجود است رابطۀ بسيار
رسد هرکدام به مبدأ و اصل  که اين زندگى فانى به انتهاء مى  هنگامى . رابطه فقط در اين زندگى فانى ادامه دارد

ه روح که از عوالم روحانيّه سرچشمه گرفته، ب . گردند، جسم به عالم خاکى و روح به عوالم روحانيّۀ الهيّه خود باز مى
و پس از  باشد را دارا مى است و استعداد کسب صفات ملکوتى و فضائل رحمانى لهى خلق شدهصورت و مثال ا

  .کند جدائى از بدن تا ابد ترّقى مى

  :سؤاالت .١
    تا چه زمان رابطۀ بين روح و جسد ادامه دارد؟  )الف

    
    گردد؟  بدن پس از مرگ به کجا بر مى  )ب
    شود؟ روح پس از مرک به کجا راجع مى  )ج

    
    ترّقى روح تا چه زمانى است؟  )د
   است، روح يا بدن؟ تر کدام مهم  )ه

    
    است؟  روح از کجا آمده  )و
   است؟   کدام قسمت از انسان بصورت و مثال الهى خلق شده  )ز

    
   کند؟  گى ما پس از مرگ تغيير مىچگونه زند  )ح

    
    رسد؟  کى بانتها مى انسان زندگى  )ط
    شود؟ ن روح و جسم چه مىپس از مرگ رابطۀ بي  )ى

    
    



 

 ۳۹ - زندگى و مرگ

  آيا مطالب فوق بر اظهارات ذيل داللت دارد؟  .۲
   اشتباه      صحيح     .مرگ مجازات و تنبيه است )الف
   اشتباه      صحيح   .است  جسم ما به صورت و مثال الهى خلق شده  )ب
   اشتباه      صحيح   .دارد  در اين زندگى فانى ادامه رابطۀ بين جسم و روح فقط  )ج
   اشتباه      صحيح   .جسم قادر به کسب صفات ملکوتى است  )د
   اشتباه      صحيح     .کند روح تا ابد ترّقى مى  )ه
   اشتباه      صحيح     .مرگ انتهاى زندگى است  )و
   اشتباه      صحيح   .قيام خواهند نمود) بظاهر(پس از مرگ اجساد ما  )ز
  زادى بيشترى از آنچه که در اين عالمروح ما پس از مرگ آ  )ح

   اشتباه      صحيح     .داشته خواهد يافت 
   اشتباه      صحيح     .شود زندگى با مرگ منتهى مى )ط

   اشتباه      صحيح     .بايد از مرگ بترسيم  )ى 

  سوم بخش

  :فرمايند حضرت بهاءاهلل مى

اهّلل فى  م انّه يصعد حين ارتقائه الٰى ان يحضر بين يدىو اّما ما سئلت عن الرّوح و بقائه بعد صعوده فأعل"
هيکل ال تغيّره القرون و االعصار و ال حوادث العالم و ما يظهر فيه و يکون باقيًا بدوام ملکوت اهّلل و سلطانه 

از : بيان مبارک اين است مضمون(  ۱".و جبروته و اقتداره و منه تظهر آثار اهّلل و صفاته و عناية اهّلل و الطافه
يابد و با هيکلى که قرون و  روح و بقاى آن بعد از صعود سؤال نمودى، بدان که در حين صعود ارتقاء مى

الى االبد تا ملکوت الهى گردد و در مقابل خداوند حاضر مى دهد حوادث عالم در آن تغييرى نمىاعصار و 
ت و الطاف خداوندى از او ظاهر حال آثار الهى و صفات ربّانى و عناي و در اينباقى است  ادامه دارد

  .)گردد مي

  :سؤاالت  .۱
    جدائى روح از بدن چه نام دارد؟  )الف
    کشد؟ ترّقى روح تا چه مّدت طول مى  )ب

    
    در عالم بعد چه آثار و صفاتى از روح ظاهر خواهد شد؟  )ج

    



 زندگى و مرگ - ۴۰

    
    
     

    ظهورى خواهد داشت؟  روح در عالم بعد چه  )د
    دهد؟ زندگى ادامه مي  هآيا روح پس از مرگ ب  )ه

  : موجب بيانات حضرت بهاءاهلل  به  .۲
   اشتباه      صحيح  .شودمحضر حق واصل مى  روح به  )الف
   اشتباه      صحيح   .روح پس از صعود تحت تأثير تغييرات اين عالم قرار خواهد گرفت  )ب
 اشتباه       صحيح  .ملکوت الهى ابدى است  )ج
عداد آن را دارد که صفات الهى مانند محبّت و بخشش را روح است  )د

 اشتباه       صحيح   .ظاهر سازد
 اشتباه       صحيح  .مقام روح پس از صعود از مرتبۀ او در اين عالم باالتر است  )ه

  چهارم بخش

  :فرمايند اهلل مى حضرت بهاء

کلمۀ مبارکۀ انّا هّلل و انّا اليه راجعون اصغاء  اذن واعيۀ طاهرۀ مقّدسه در جميع احيان از کّل اشطار "
اسرار موت و رجوع مستور بوده و هست لعمراهّلل اگر ظاهر شود بعضى از خوف و حزن هالک . نمايد مى

  . " شوند و بعضى بشأنى مسرور گردند که در هر آنى از حّق جّل جالله موت را طلب نمايند

  . " ... ان است فرح بخشد و سرور آرد و زندگانى پاينده عطا فرمايد موت از براى موقنين بمثابۀ کأس حيو "

اند اين مقام را بيانى ديگر و  مخصوص نفوسى که بثمرۀ خلقت که عرفان حّق جّل جالله است فائز شده "
  ٢ ".العلم عنداهّلل رّب العالمين. ذکرى ديگر است

  آيا اظهارات ذيل صحيح است؟  .۱
 اشتباه       صحيح  .گرددشود و به او راجع مىدر مىروح انسان از حق صا  )الف
 اشتباه       صحيح  .مرگ انسان از اسرار است  )ب
 اشتباه       صحيح   .شدندمىمنصعقترسمى شد، همگى ازاگر اسرارموت ظاهر  )ج
 اشتباه       صحيح  .کردندشد، همه آرزوى مرگ مىاگر اسرار موت ظاهر مى  )د
 اشتباه       صحيح  .براى مؤمن صادق، موت حيات است  )ه



 

 ۴۱ - زندگى و مرگ

 اشتباه       صحيح  .علم حيات اخروى عنداهلل است  )و
 اشتباه       صحيح  .مرگ سبب فرح است  )ز
 اشتباه       صحيح  .انداست و همه بر آن اّطالع يافتهاسرار موت کشف شده  )ح
 اشتباه       صحيح  .عد از مرگ، براى ما مهّم استدانستن در بارۀ زندگى ب  )ط

  .جمالت ذيل را کامل نمائيد  .۲
    اسرار موت و رجوع )الف

    
    اگر ظاهر شود بعضى از  )ب

    
   .نمايند مى__ _______________________ افراديکه در عهد و ميثاق الهى ثابت نيستند احساس )ج
______ _______که در هر آن _________________ ابتند چنان افراديکه در عهد و ميثاق الهى ث )د

  .موت نمايند

  پنجم  بخش

  : فرمايند جمال مبارک مى

مقصود از آفرينش عرفان حّق و لقاى او بوده و خواهد بود چنانچه در جميع کتب الهيّه و صحف متقنۀ  "
ست و هرنفسى که به آن صبح ربّانيّه من غير حجاب اين مطلب احلى و مقصد اعلى مذکور و واضح ا
الجنان است فائز گرديد و بمقام  هدايت و فجر احديّت فائز شد بمقام قرب و وصل که اصل جنّت و اعلى

قاب قوسين که وراء سدرۀ منتهى است وارد شد واّال در امکنۀ بعد که اصل نار و حقيقت نفى است ساکن 
  ٣ " .و اعراش منيعه جالس باشد بوده و خواهد بود اگرچه در ظاهر بر اکراس رفيعه

  :سؤاالت  .۱
   مقصودحّق از آفرينش انسان چيست؟   )الف

    
    کند؟  آيا اين هدف بر حسب زمان فرق مى )ب
   چه کتابهائى اين هدف تأکيد شده است؟  در )ج

    



 زندگى و مرگ - ۴۲

     صبح هدايت کيست؟ )د
    ؟ يابيم فائز شويم به چه مقامى تقرب مى  " صبح هدايت "اگر به عرفان  )ه

    
     جنّت حقيقى کدام است؟ )و
    چيزى بايد باشيم؟  فائز نشويم در انتظار چه  " صبح هدايت "اگر به عرفان  )ز

    
   اشاره به چه حالتى است؟ " حقيقت نفى"و " اصل نار" )ح

    

  ششم  بخش

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

 ياقت و ترّقى باين عالم حاصل کرداد و لدر بدايت حياتش انسان در عالم رحم بود و در عالم رحم استعد "
چشم الزم داشت در اين عالم، در عالم رحم . و قوائى که در اين عالم الزم بود در آن عالم تحصيل نمود

جميع قوائى که در اين عالم الزم بود . گوش الزم داشت در اين عالم، در عالم رحم پيدا کرد. حاصل نمود
م رحم مهيّاى اين عالم شد، و به اين عالم که آمد ديد که جميع قواى در عال. در عالم رحم تحصيل کرد

  . الزمه مهيّا است، جميع اعضاء و اجزائى که از براى اين عالم حيات الزم دارد در آن عالم حاصل نموده

و آنچه در عالم ملکوت محتاج بايد تهيّه و  يد تهيه و تدارک عالم بعد را ديد پس در اين عالم نيز با "
همچنانکه در عالم رحم قوائى که در اين عالم محتاج به آن است پيدا نمود، . تدارک آن در اينجا ببيند

همچنين الزم است که آنچه در عالم ملکوت الزم يعنى جميع قواى ملکوتى را در اين عالم تحصيل 
  ۴ ". بکند

  آيا اظهارت ذيل صحيح است؟  .١
 اشتباه       صحيح   ايمر عالم رحم کسب نمودهما استعداد الزمه در اين عالم را د  )الف
 اشتباه       صحيح  .استشرايط حيات ما در عالم رحم محدود بوده  )ب
جميع قوائى را که در اين عالم محتاج هستيم در عالم رحم به ما   )ج

 اشتباه       صحيح   .اعطا شده است
 اشتباه       صحيح  .آماده نمايدالزم نيست که انسان خود را براى عالم بعد  )د
 اشتباه       صحيح   .توان کسب نمودآنچه براى عالم ملکوت الزم است در آن عالم مى  )ه



 

 ۴۳ - زندگى و مرگ

 اشتباه       صحيح   .هدف از اين عالم کسب قواى الزمه براى عالم بعد است  )و
رود  هنگامى که انسان اين جهان را ترک نموده به عالم ملکوت مى  )ز

 اشتباه       صحيح   .شود زندگى واقعى او شروع مى
 اشتباه       صحيح  .حيات واقعى حيات روح است  )ح
 اشتباه       صحيح   .شود و پس از مرگ ادامه داردحيات واقعى در اين جهان شروع مى  )ط

   :سؤاالت  .٢
   نمايد؟  گى خود را چگونه شروع مىانسان زند  )الف

    
   نمايد؟  را کجا کسب مى قواى خود  )ب

    
   است کدام است؟  برخى از آنچه انسان در اين عالم احتياج دارد و در عالم رحم کسب نموده  )ج

    
    

   قواى الزمه براى عالم بعد که بايد در اين عالم کسب نمود چيست؟   )د
    
    

  هفتمبخش 

  :فرمايند اهلل مى حضرت بهاء

يگر نبايد نظر بکوچک و بزرگى ظروف باشد، يکى کّفى اخذ اصل اليوم اخذ از بحر فيوضات است د "
  ۵" .نموده و ديگرى کأسى و همچنين ديگرى کوبى و ديگرى قدرى

  :تمرينات  .۱
    .چند موهبت از مواهبى را که حّق شامل حال شما نموده ذکر کنيد  )الف

    
    

    .سازد مى با ذکر چند مثال توضيح دهيد چگونه انسان خود را از فضل الهى محروم  )ب
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   کمى و زيادى استعداد خود ناظر باشيم؟   چرا نبايد به  )ج
    
    

  آيا اظهارات ذيل صحيح است؟  .۲
 اشتباه       صحيح  .فقط فالسفۀ بزرگوار قدرت شناسائى خداوند را دارند  )الف
براى خدمت به حّق، بايد ضعف خود را فراموش نموده به او توّکل   )ب

 اشتباه       صحيح   .کنيم
اگر در اين عالم آنچه را که خداوند به ما عطا فرموده پرورش و  ترقى   )ج

 اشتباه       صحيح   .ندهيم، روح ما هنگام ورود به عالم بعد ضعيف خواهد بود

  هشتم بخش

  :فرمايند حضرت بهاءاهلل مى

تيّة الّتى عجز کّل ذى علم عن عرفان اينکه از حقيقت نفس سؤال نموديد، انّها آية الهيّة و جوهرة ملکو "
اهّلل موجده و اقبل اليه و تمّسک به و سجد  انّها اّول شىء حکى عن. حقيقتها و کّل ذى عرفان عن معرفتها

هاى  قسمت مضمون(  ۶ " .صورت بحّق منسوب و باو راجع و من غير آن بهوى منسوب و باو راجع دراين. له
اى از خداوند است و جوهرى ملکوتى است که هر عاِلمى  يا روح نشانه نفس: عربى بيان مبارک اين است که

کند که آن  اّولين چيزى است که حکايت از خداوندى مي . از حقيقت آن و هر عارفى از عرفان آن عاجز است
   .)کند مى  آورد و او را سجده او روى مى  وجود آورده است لذا به  را به

  :جمالت ذيل را کامل نمائيد  .۱
  .الهى است _____________________) روح(نفس   )الف
  جوهر ملکوتيست  ______________  )ب
  .است اّولين موجودى است که حکايت از عظمت خالق خود نموده_________________   )ج
    شود اگر  به حّق راجع مى) روح(نفس  )د
    شود اگر روح اسير هوٰى و هوس مى  )ه

    
  .شود راجع مى ______________________________ى و هوس شد، بهاسير هو) روح(اگر نفس   )و
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    کند اگر روح نور الهى را منعکس مى  )ز
    

  آيا اظهارات ذيل صحيح است؟  .۲
 اشتباه       صحيح  .يعنى شناختن و درک نمودن"عرفان "  )الف
 اشتباه       صحيح   .قل استع  خداوند رسيدعرفانمخلوقات بهکه از بين تمامچيزى  اّولين  )ب
 اشتباه       صحيح  .عارف يعنى خردمند  )ج
 اشتباه       صحيح  .شخص عالم به اسرار روح آگاه و مطلع است  )د
 اشتباه       صحيح   .توانيم به آن پى بريمتفّکر در بارۀ روح الزم نيست چه هرگز نمى  )ه

  نهم بخش

  :دفرماين حضرت بهاءاهلل مى

مثل شما مثل طيرى است که باجنحۀ منيعه در کمال روح و ريحان در هواهاى خوش سبحان با نهايت "
اطمينان طيران نمايد و بعد بگمان دانه بآب و گل ارض ميل نمايد و بحرص تمام خود را بآب و تراب 

جنحۀ آلوده بآب و گل قادر بيااليد و بعد که ارادۀ صعود نمايد خود را عاجز و مقهور مشاهده نمايد چه که ا
حال اى عباد . بر طيران نبوده و نخواهد بود در اين وقت آن طاير سماء عاليه خود را ساکن ارض فانيه بيند

پرهاى خود را بطين غفلت و ظنون و تراب غّل و بغضاء مياالئيد تا از طيران در آسمانهاى قدس عرفان 
   ٧" .محروم و ممنوع نمانيد

  :ا کامل نمائيدجمالت ذيل ر  .١
  .انسان است ______________اند  اهلل در اين بيان مبارک به آن اشاره فرموده طيرى که حضرت بهاء )الف
  . است ____________________   اين طير از ساکنين  )ب
 .ساکن شود ____________________  حال اين طير مجبور است که در   )ج

  :تمرينات  .۲
   گردد  مى " آلوده "چگونه روح    اجنحۀ  )الف  

    
   . را نام برده توضيح دهيد " آب و گل ارض "ها مانند  تعدادى از آلودگي  )ب
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    تواند مانع از طيران ما در آسمان معرفت الهى شود؟ چيزى مى  چه  )ج
    

   ؟ تواند مانع از طيران ما در آسمان معرفت الهى شود هائى بياوريد از چيزهائى که مى مثال  )د
    
    

   نمايد؟  چرا روح مسکن آسمانى خود را از براى آب و گل اين جهان عوض مى  )ه
    
    

  دهم بخش

  : فرمايند حضرت بهاءاهلل مى

و بعد از خلق کل ممکنات و ايجاد موجودات بتجلّى اسم يا مختار انسان را از بين امم و خاليق براى "
زيرا کينونت و حقيقت ... نات بود اختيار نمود معرفت و محبّت خود که علّت غائى و سبب خلقت کائ

هرشىء را باسمى از اسماء و بصفتى از صفات اشراق فرمود مگر انسان را که مظهر کّل اسماء و صفات و 
  ٨ " .مرآت کينونت خود قرار فرمود و باين فضل عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص نمود

  :تمرينات  .۱
    خاصى عطا نموده؟خداوند به انسان چه امتياز   )الف

    
    .بعضى از صفات حّق را ذکر نمائيد  )ب

    
    

  .خود اشراق فرموده______ ________________  خداوند کينونت و حقيقت هر شىء را به يکى از  )ج
  .خود قرار فرموده_________  ____________ و مرآت  ______________ خداوند انسان را مظهر  )د
    .ه در روح انسان تجلّى نموده را ذکر کنيدبعضى از صفات حّق ک  )ه
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    توان اين صفات را ظاهر نمود؟  چگونه مى  )و
   

   است؟  انسان به چه فضل عظيمى اختصاص يافته  )ز
    

  بر طبق دو نّص فوق، آيا اظهارات ذيل صحيح است؟  .۲
 اشتباه       صحيح  .گرددتعلّقات مادى مانع از ترّقى روحانى ما مى  )الف
 اشتباه       صحيح   .باشدآمال و آرزوهاى ما مانع از پرواز ما به ملکوت الهى نمى  )ب
هائى که مانع از تقرب توانيم از آلودگيبا انقطاع از امور دنيوى مى  )ج

 اشتباه       صحيح   .گردد رهائى يابيم ما به حّق مى
 اشتباه       صحيح  .محل و مسکن روح تراب است  )د
 اشتباه       صحيح   .حقد و حسد و نفرت و بدخواهى مانع از ترّقى روح نيستند  )ه
 اشتباه       صحيح  .تواند مانع ارادۀ الهى شودهيچ چيزى نمى  )و
 اشتباه       صحيح  .انسان با بقيۀ مخلوقات يکسان است  )ز
 اشتباه       صحيح  .عرفان حّق علت غائى و سبب خلقت مخلوقات است  )ح
 اشتباه       صحيح   .کينونت و حقيقت هر شىء تجلى يکى از صفات الهى است  )ط

  يازدهم بخش

  :حضرت بهاءاهلل مى فرمايند

اين تجلّيات انوار صبح هدايت و اشراقات انوار شمس عنايت در حقيقت انسان مستور و محجوبست  "
سراج مستور است و تابش درخشش آفتاب جهانتاب در  چنانچه شعله و اشّعه و انوار در حقيقت شمع و

حال اين شمع و . مرايا و مجالى که از زنگ و غبار شئونات بشرى تيره و مظلم گشته مخفى و مهجور است
و واضح است که تا نارى مشتعل . اى شايد اى بايد و اين مرايا و مجالى را صيقل دهنده سراج را افروزنده

فروزد و تا آينه از زنگ و غبار ممتاز نگردد صورت و مثال و تجلّى و اشراق ظاهر نشود هرگز سراج ني
   ٩ ".شمس بى امس در او منطبع نشود

  :سؤاالت  .۱
   چيست؟  " مستور "مقصود از کلمۀ   )الف
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   چه استعدادهائى در روح انسانى مستور است؟   )ب
    
    
    

     است؟ چه استعدادى در چراغ نهفته  )ج
    ى در آئينه نهفته است؟ چه استعداد  )د
   چه بايد کرد تا يک سراج روشنائى بدهد؟   )ه

    
   چه بايد کرد تا يک آئينه نور را منعکس سازد؟   )و

    
    شان را از خود ظاهر نمايند؟  توانند استعدادهاى مکنونه آيا سراج و آئينه مى  )ز
    سانى مقايسه نمود؟را با حالت روح ان) آئينه و سراج(توان اين دو مثال  چگونه مى  )ح

    
    
    

   تواند استعدادهاى روح انسانى را ظاهر سازد؟  چه کسى مى  )ط
    
    

   دوازدهم بخش

  :حضرت بهاءاهلل مى فرمايند

سبيل کّل بذات قدم مسدود بوده و طريق کّل مقطوع خواهد بود و محض فضل و عنايت شموس مشرقه از  "
ن اين انفس مقّدسه را عرفان خود قرار فرموده، من عرفهم فقد افق احديّه را بين ناس ظاهر فرموده و عرفا

اهّلل و من اقرّبهم فقد اقرّ باهّلل و من اعرض عنهم فقد اعرض  اهّلل و من سمع کلماتهم فقد سمع کلمات عرف
اهّلل فى ملکوت االمر و  الّسموات و االرض و ميزان اهّلل بين اهّلل و من کفر بهم فقد کفر باهّلل و هم صراط عن
بيان مبارک اين  قسمت عربىمضمون (  ١٠ ". لخلق و هم ظهور اهّلل و حججه بين عباده و دالئله بين بريّتها

کسى که مظاهر الهى را بشناسد خدا را شناخته است و هرکه کلمات آنان را استماع کند کلمات : است که
سى که از آنان روى بپوشاند از خداوند آنان کرده اقرار به خدا کرده و ک خدا را استماع نموده، کسى که اقرار به
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و ميزان او بين ملکوت امر  زمين هستند آنان طريق الهى بين آسمان و. است خدا کافر گرديده و به  روگردان شده
  .)و رهبر و راهنماى بندگان باشند مردمان مى آنها ظهور الهى بين). مردمان(و ملکوت خلق ) مظهر ظهور(

  :تمرينات  .۱
فرمايد، آيا ممکن است که  هاى مکنونۀ انسان را ظاهر مى يم که فقط خداوند است که قدرتدان مى )الف

    انسان حّق را مستقيمًا بشناسد؟ 
   توانيم خدا را بشناسيم؟  پس چگونه مى )ب

    
   . ريدبب را نام " شموس مشرقه "بعضى از   )ج

    
   عرفان چه نفوسى مانند عرفان خداوند است؟   )د

    
  اند؟ کلمات چه کسى گوش فرا داده الحقيقه به اند فى کلمات مظاهر الهيه را استماع نموده کسانيکه  )ه

    
   ايم؟  اگر از مظاهر الهيه اعراض نمائيم، از چه کسى اعراض کرده  )و

    

  : جمالت ذيل را کامل نمائيد  .۲
_______ _____بوده و طريق کّل  __________ _______بذات قدم ___ ____________سبيل " )الف

   ".خواهد بود
  . راه نخواهد يافت _________________________________________درک هيچ انسانى به )ب
  .است خداوند مظاهر مقّدسه را فرستاده________________  و __________________  محض  )ج
   عرفان مظاهر مقّدسه همانند  )د

    
   "  من عرفهم فقد  " )ه
   "  ماتهم فقد من سمع کل " )و
   "  اهلل بين  هم صراط " )ز
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  سيزدهم  بخش

  :فرمايند حضرت بهاءاهلل مى

انسان طلسم اعظم است ولکن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده بيک کلمه خلق فرمود و  "
موجود حضرت  " بکلمۀ اخرى بمقام تعليم هدايت نمود و بکلمۀ ديگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود 

انسان را بمثابۀ معدن که داراى احجار کريمه است مشاهده نما بتربيت جواهر آن بعرصۀ   " :فرمايد مى
  . انتهى شهود آيد و عالم انسانى از آن منتفع گردد

نمايد که  اگر نفسى در کتب منزله از سماء احديّه بديدۀ بصيرت مشاهده نمايد و تفّکر کند ادراک مى"
يع نفوس نفس واحده مشاهده شوند تا در جميع قلوب نقش خاتم الملک هّلل منطبع مقصود آنست جم

   ١١ ". شود و شموس عنايت و اشراقات انجم فضل و رحمت جميع را احاطه نمايد

  :سؤاالت  .۱
     يعنى چه؟ " طلسم " )الف
   است؟  عدم تربيت چه تأثيرى بر انسان گذارده )ب

    
    نتيجۀ تربيت مناسب چيست؟ )ج

    
    

     منبع و مرجع تعليم براى انسان کدام است؟ )د
   مقصد و سرنوشت انسان چيست؟  )ه
   شود را نام ببريد؟  بعضى از جواهرى که با تربيت در انسان ظاهر مى )و

    
   هدف شريعت الهى چيست؟  )ز

    
   شود؟  ها منطبع مى چه کلماتى در قلوب انسان )ح

  آيا اظهارات ذيل صحيح است؟  .۲
 اشتباه       صحيح  .گرددنسان بسعى و کوشش خود وجود روحانى مىا  )الف
 اشتباه       صحيح   .خداوند به انسان عقل عنايت فرموده و آن براى ترّقيش کافى است )ب
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ترّقى روحانى انسان منوط به عرفان مظاهر مقّدسۀ الهيّه است و  احتياجى  )ج
 اشتباه       ح صحي  .به بذل سعى و کوشش بيشترى ندارد

ترّقى روحانى انسان منوط به عرفان مظاهر مقّدسۀ الهيّه است و پس از  )د
 اشتباه       صحيح   .آن بايد سعى کرد تا برحسب تعاليم  مبارکه آنها زندگى نمود به  وصول 

 اشتباه       صحيح  .تواند مستقيمًا خداوند را بشناسدانسان مى )ه
 اشتباه       صحيح   .تواند مانند خداوند بشودانسان مى )و
 اشتباه       صحيح  .خداوند متعالى و منّزه است از ادراک بشر )ز
شنويم، مانند آنست که کالم الهى هنگامي که کلمات مظاهر الهيّه را مى )ح

 اشتباه       صحيح     .ايم را استماع نموده
 اشتباه       صحيح   .تواند صفات حّق را منعکس سازدان مىفقط بواسطۀ مظاهر الهيه انس  )ط

  چهاردهم بخش

  :فرمايند بهاءاهلل مى حضرت

طوبى للروح خرج من البدن مقّدسًا عن شبهات االمم انّه يتحرّک فى هواء ارادة ربّه و يدخل فى الجنّة  "
ئه و يتکلّم معهم و يقّص عليهم ما ورد عليه اهّلل و اوليا العليا و تطوفه طلعات الفردوس االعلى و يعاشر انبياء

خوشا بحال روحى که خالى از شبهات مردمان از بدن : بيان مبارکمضمون (  ١٢ ". العالمين اهّلل رّب  فى سبيل
شود، فرشتگان عالم  بهشت برين وارد مى نمايد و به آن روح در هواى ارادۀ پروردگارش حرکت مي. خارج شود

شود وآنچه در راه الهى بر سر او آمده براى آنان  کالم مى کنند و با انبيا و اوليا معاشر و هم باال دور او طواف مي
     .)نمايد نقل مي

و اّما ارواح کّفار لعمرى حين االحتضار يعرفون ما فات عنهم و ينوحون و يتضرّعون و کذلک بعد خروج  "
ح کافران در حين احتضار و همچنين پس از خروج اما اروا: بيان مبارک مضمون(  ١٣ ". ارواحهم من ابدانهم

   .)کنند شوند و ناله و زارى مي روح از بدنشان متوّجه قصور خود مى

اى بسا عاصى که در . و بر عاصيان قلم عفو درکشد و بحقارت ننگرد زيرا حسن خاتمه مجهول است "
و بسا مطيع و مؤمن که در وقت . حين موت بجوهر ايمان موّفق شود و خمر بقا چشد و بمالٔ اعلى شتابد

   ١۴ " .ارتقاى روح تقليب شود و باسفل درکات نيران مقرّ يابد



 زندگى و مرگ - ۵۲

  :سؤاالت  .۱
   شود، بايد در چه حالتى باشد؟  هنگامى که روح ما از بدن جدا مى )الف

    
   را ذکر کنيد؟  " شبهات  "بعضى از  )ب

    
    
     

   ند؟ شو کجا راجع مىه ارواح مقّدسه از شبهات امم، ب )ج
    
     

   اين ارواح مقّدسه با که معاشر خواهند بود؟  )د
    

    توانند با انبياء الهى صحبت کنند؟  آيا اين ارواح مى )ه
    خواهيد به آن فائز شويد؟  آيا اين مقام عظيمى است؟ آيا مى )و
   کافران چه افرادى هستند؟  )ز

    
   شوند؟  در حين احتضار ارواح غير مؤمنين به چه چيز آگاه مى )ح

    
   کنند؟  وقتيکه به وضع و حال خود مطلع شدند چه مى )ط

    
    

   رسد اّطالع داريم؟  آيا از عاقبت حياتمان، که چگونه و کى بانتهاء مى )ى
   توانيم انجام دهيم؟  بمنظور تضمين حيات ابدى خود، چه اقداماتى را مى )ک 

    
    

   وحانى فائز خواهيم شد؟ با رسيدن به حيات ابدى به چه صفات و فضائل ر )ل
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  پانزدهم بخش

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

اسرارى که انسان در اين عالم خاکى از آن غافل است در عالم ملکوت کشف خواهد نمود، و در آنجا از  "
که با آنان در اين عالم معاشر بوده را بهتر  اسرار حقيقت آگاه خواهد شد و تعداد بيشترى از نفوسى

اى که داراى چشم پاک و بصيرت  بدون شک نفوس مقّدسه. کند ناسد و وجود آنها را درک مىش مى
باشند در ملکوت ابهى بر جميع اسرار مّطلع خواهند شد و شاهد حقيقت جميع نفوس عظيمه  روشن مى
ياران و همچنين آن نفوس مقّدسه ناظر ظهور جمال الهى در آن عالم خواهند بود و نيز جميع . خواهند بود

  ١۵". الهى چه از زمان قبل و چه در حال را در محفل ملکوت حاضر خواهند يافت

ولکن اين تميز در  . توان بعد از مفارقت از اين عالم فانى درک نمود فرق و تميز مابين نفوس را بالّطبع مى" 
ز زمان و مکان رابطه با مکان نيست بلکه در رابطه با روح و احساسات است، چون ملکوت الهى مقّدس ا

و . است شده ولکن موهبت شفاعت به نفوس مقّدسه وعده داده . است، عالم ديگرى است و جهاتى ديگر
مطمئن باشيد که در عوالم الهى احبّاى الهى که عّشاق روحانى يکديگرند همديگر را خواهند شناخت و 

قى که هر نفسى بديگرى همچنين عش. طالب مؤانست با يکديگر خواهند بود، ولکن مؤانست روحانى
دارد هيچوقت در عالم ملکوت فراموش نخواهد شد، و همچنين شما در آنجا زندگى خود را در عالم 

  )مضمون ترجمه( ١۶ ". جسمانى فراموش نخواهيد نمود

  :سؤاالت  .۱
   چه اسرارى را انسان در عالم ملکوت کشف خواهد نمود؟  )الف

    
    

    شناسيم در آن عالم تشخيص خواهيم داد؟  مىآيا مردمى را که در اين عالم  )ب
   چه نفوسى به جميع اسرار مطلع خواهند گرديد؟  )ج

    
   آيا فرق و تميزى مابين ارواح خواهد بود؟  )د

    
   عالم ملکوت مقّدس از چه امورى است؟  )ه

    
 هد ماند؟از روابط عشق و محبّت اشخاصى که موجب اتّحاد آنان در اين عالم است، چه باقى خوا )و
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  آيا اظهارات ذيل صحيح است؟  .۲
   اشتباه      صحيح   .ملکوت نخواهند شناختنفوس يکديگر را در عوالم  )الف
   اشتباه      صحيح   .ارواح مقّدسه از فيض حضور جميع ارواح عظيمه بهره خواهند برد )ب
   اشتباه      يح صح  .محفل ملکوت شامل نفوس مقّدسۀ ازمنۀ ماضيه نيز خواهد بود )ج
   اشتباه      صحيح   .تميزى بين ارواح ظاهرنخواهد گرديد فرق و  مفارقت از اين عالم بعد از )د
   اشتباه      صحيح   .زمان وجود ندارد در عوالم الهى مکان و )ه
   اشتباه      صحيح   .لم بعد مربوط به کهکشان ديگر استعا )و
   اشتباه      صحيح   .خواهيم کرد  داريم فراموش  ديگران  به  که  عشقى را محبّت و  عالم ديگر در )ز

  شانزدهم بخش

  :حضرت بهاءاهلل مى فرمايند

شود اگر بحّق منسوب است برفيق اعلى  و اينکه سؤال نموديد روح بعد از خراب بدن بکجا راجع مى "
هر نفسى که در امراهّلل . ذکرش عاجز است شود که جميع السن و اقالم از راجع، لعمراهّلل بمقامى راجع مى

  ١٧" .نمايند ثابت و راسخ است بعد از صعود جميع عوالم از او کسب فيض مى

  :جمالت ذيل را کامل نمائيد  .۱
  .شود مى ____________________________________اگر روح انسان بحّق منسوب است به  )الف
  "____________________________________________شود که  بمقامى راجع مى" )ب
جميع _______________  است، بعد از  ___________________هرنفسى که  " )ج

  . " نمايند مى_______________________________ از او _________________  

  هفدهم بخش

  : فرمايند حضرت بهاءاهلل مى

الجمله امور برخالف رضا از جبروت قضا واقع شود  فىاى عباد اگر در اين ايّام مشهود و عالم موجود  "
دلتنگ مشويد که ايّام خوش رحمانى آيد و عالمهاى قدس روحانى جلوه نمايد و شما را در جميع اين ايّام 

  ١٨ " .و عوالم قسمتى مقّدر و عيشى معيّن و رزقى مقرّر است البتّه بجميع آنها رسيده فائز گرديد
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  ح است؟آيا اظهارات ذيل صحي  .۱
   اشتباه      صحيح   . بايد محزون شويمرود  خواهيم پيش نمى وقتى امور بنحوى که ما مى )الف
   اشتباه      صحيح   .است  خداوند آنگونه مقّدر فرموده  بد،  چه  و  خوب  که بگذرد، چه  نحو  بهر )ب
   اشتباه      صحيح   .ايم که روز  فرح و سرور خواهد رسيد ما مطمئن شده )ج
   اشتباه      صحيح   عوالم ديگر الهى مقّدس و مشحون از سرور روحانى است )د
  جميع  حيات و حيات اخروى از  اين در  که مقدر گشته   ما چنين براى )ه

   اشتباه      صحيح   .الهى متنّعم شويمو مواهب در جميع عوالم  نعم  

  :جمالت ذيل را کامل نمائيد  .۲
  .و ميل ما واقع شود شويم، اگر امور بخالف آرزو  __________________________نبايد  )الف
  .براى ما مقّدر شده است___________________  و __________________ ايام  )ب
  .جلوه خواهد نمود____________________ هاى  عالم )ج
مقّدر  ما  براى___________ _____و _______________ قسمتى از اين فضل را در اين  خداوند )د

  . است فرموده
را بدست خواهيم ___________________   سهمى از__________________ در اين عوالم  )ه

  .آورد

  :سؤاالت  .۳
   شود، چرا نبايد محزون شويم؟  وقتى که امور برخالف ميل و آرزوى ما واقع مى )الف

    
   اند؟  به چه وعده فرموده اهلل در اين بيان مبارک ما را حضرت بهاء )ب

    

  هيجدهم بخش

اهلل و  حضرت بهاءمختلف از بيانات  . در اين دوره در بارۀ معنى حقيقى حيات انسانى مطالعه و تفّکر نموديد
کسب کماالت روحانيّه در بسيارى راجع به طبيعت روح، هدف از حيات و اهميّت مهم الب حضرت عبدالبهاء مط

عرفان مظاهر الهيّه موّفق ه يد و بشارات زندگانى ابدى مملّو از سرور و جالل براى افرادى که بو همچنين نو اين عالم 
در خاتمۀ اين دوره مناسب است که در بارۀ تأثيرى که درک اين  . ايد اند، آموخته شده و بر حبّش ثابت و راسخ بوده

انستن آنکه اين زندگى خاکى فقط دورۀ کوتاهى از با د . مفاهيم جديده در زندگيتان خواهد داشت به تفّکر پردازيد
  آن با عزم و پشتکار آماده نمائيم، حال به چه نحو زندگى خواهيد کرد؟ براىحيات ابدى ما است که بايد خود را 
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خواهيد در زندگى خود بگيريد، چند موضوع ذيًال  کمک به شما در تفکر براى تصميمى که مى به منظور
توانيد راجع به هر موضوع مقدارى  مى . ها به تفکر پردازيد کن است در بارۀ هرکدام ساعتشود که مم ارائه مى

  . بنگاريد و يا آنکه آنرا با گروه کوچکى از دوستانتان مورد بحث قرار دهيد

شود و تا ابد مرا بسوى حّق راهنمائى  دانم، که زندگى من در اين کرۀ خاکى شروع مى حال که مى
  ؟ باشند ذيل داراى چه مقدار اهميّت برايم مىکند، مطالب  مى

  .اهلل اطاعت از دستورات و احکام حضرت بهاء .١

  .نمايم  تقديم اهل عالم   رفاه  و  بشر  عموم  خير  براى  توانم که من مى  سهمى .٢

  .نمايم خدمتى که به امر مبارک و بشريّت مى .٣

  . ثبوت بر عهد و ميثاق الهى .۴
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