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  همکاران گرامى

، کسب ايجاد بينش روحانىهدف از مطالب واحدهاى مؤسسۀ روحى رسيدن به سه مقصد کلّى است:  
هريک از معلومات در بارۀ امر مبارک، و کمک به پرورش مهارت و يا فّن خاّصى به منظور قيام به خدمت. 

روحى به دانشجويان کمک  ١بر يکى از مقاصد فوق نمايد، کتاب هاى روحى ممکن است تأکيد بيشترى  کتاب
ت قيام به خدمت ها و قابليّ  بيشتر مهارت ٢در برخى مطالب روحانى افزايش يابد. کتاب  آنان کند تا بينش مى

  است.  خاّصى را در نظر گرفته

رى در يکى از مقاصد هاى مؤسسۀ روحى، صرفنظر از اينکه بعضى از آنها تأکيد بيشت هدف اصلى همۀ کتاب
در راه پيشرفت روحانى  شوند وارد مى هاى مؤّسسۀ آنانکه در برنامۀخدمت" است.   مسيرحرکت در يک نمايد، " مى

يان مفاهيم مّهم را ارائه مؤّسسه به دانشجو مختلف هاى دوره  دارند. بر مىگام  شخصى خود و خدمت به ديگران
و فنون الزم ها  را با مهارت انو آن افکار و صفات روحانى خود توّجه نمايندنمايد تا به تّرقى  و کمک مى دهد مى

ياد شود و سپس با ازد سازد. اين راه با خدمات بسيار ساده شروع مى مّجهز مى ،خدمت مسيرجهت انتخاب 
  گردد. مىتر و دشوارتر  نوع خدمات پيچيده استعدادهاى شرکت کنندگان،

 به که شود معّرفى مى  " معلومات تزئيد مطالبى براى "تحت عنوان  اين کتابدوم  واحداّولين نوع خدمت در 
هاى تازه تصديقان جديد توسعه دهند و با  کند تا توانائى خود را در ديدار منّظم از خانه کمک مى شرکت کنندگان

عه، جلسات بهائى و اهلل، محبّت و اتّحاد در جام امرى مانند عهد و ميثاق، حيات حضرت بهاء مختلفآنان مطالب 
در انتهاى هر مبحث سؤاالت و  تبليغ امراهلل را در ميان بگذارند.  ضيافت نوزده روزه، اهميّت پرداخت تبرعات و 

راجع به خود مبحث درک شرکت کنندگان  بعضى از اين سؤاالت براى افزايش .است هائى تنظيم شده تمرين
دهد و برخى  ياد مىهاى تازه تصديق را  ائۀ مطالب به خانوادهباشد و بعضى ديگر از سؤاالت فن و مهارت ار مى

  مربوط به صفات و کماالت روحانى است که الزمۀ قيام به اين خدمت است.  ها تمرين ديگر از

بايد   . باشد عميق مطالب مورد بحث مى اّولين فرصت جهت مطالعۀ واحداين  ،شرکت کنندگان براى بيشتر
اميد است که اين  . پذيرد انجام مى شود مى با ديگران در ميان گذاشته در حاليکهى مطالب متذّکر بود که فراگير

مکمل يکديگر واقع شوند و به عنوان دو هدف  که پيشرفت فردى و خدمت به ديگرانروش آغاز حياتى باشد 
  . مختلف و يا گاهى متضاد تلّقى نگردند

را به  در يک کالس زياد است مربّى بايد آنان شرکت کنندگان اگر تعداد مؤسسۀ روحى، هاى دوره مانند کلّيۀ
طور کلّى حاوى بيانات ه ب   اند هائى که تا بحال شرکت کنندگان مطالعه کرده واحد  هاى کوچک تقسيم نمايد. گروه

ق نمايند. نمود در بيانات مبارکه تعمّ  هائى بود که به دانشجويان کمک مى مبارکه کوتاه و بدنبال آن سؤاالت و تمرين
است. بعد از خواندن  باشد و بيانات مبارکه ضمن آن گنجانده شده تر مى مطالب مورد نظر نسبتًا طوالنى واحددر اين 

بنابراين الزم است که  ،بعضى از شرکت کنندگان مانده باشد  خاطر ممکن است مقدار کمى از آن در ،يکبار مطلب
به زبان ساده تکرار کنند. وقتى که العه کنند و از يکديگر سؤال کرده طبار قسمت به قسمت م را چندين مطلب دوباره
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 و فکر کنند از بيانات مبارکه بيشتر شود درکشانپردازند تا  به جواب سؤاالت مىشرکت کنندگان اين کار انجام شد 
 خدمت به ديگران ارائه دهند. نوعىصورت ه موضوع را ب که

مورد بحث  مطالبکنندگان فقط  کافى نيست که شرکت الزم،هاى  مهارتو استعدادها  البتّه به منظور پرورش
وجود آورد تا بتوانند ه هائى را براى آنان ب بلکه بايد فرصت ،را مطالعه کنند و سؤاالت آنرا جواب دهند  واحددر اين 
ردى و يا گروهى با طور فه کنندگان ب هدف مطلوب آن است که شرکت کار گيرند. ه در عمل ب هاى فراگرفته را مهارت

اگر اين ميّسر  .دوستانى که تجربيّات بيشترى دارند همراهى نمايند و از مؤمنين جديد بدين منظور ديدن نمايند
ايفاء  مؤمنين جديد را خانوادۀ نقش نگرديد مى توانند نمايشنامه بازى کنند که يک نفرشان شخص مبلّغ باشد و بقيّه

  کنند.

هرچه تجربيّات  . هائى در زمينۀ تبليغ امراهلل است راجع به مهارت "عقايد بهائىفى معرّ  "سوم اين کتاب واحد
 به واحدطور ساده اين ه اّول و ب نمايد. در مرحلۀ هاى جديدى را کسب مى فرد در تبليغ زيادتر شود فنون و مهارت

بدين منظور   .ارائه دهند صورت بحث و گفتگوه افکار و مبادى بهائى را با ت  نمايد کمک مى شرکت کنندگان
باشد  است که هرچند عينًا بيانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء نمى هائى کوتاه از مطالب مختلفه ارائه گرديده قسمت

و حاوى بسيارى کلمات و جمالتى است که ايشان  تهيّه شده ولى بر اساس خطابات و الواح آن حضرت است
مورد  هاى کوچک را بخوانند و در گروه متون بايد به دّقت رکت کنندگانش ،قبل واحدمانند   اند. استفاده نموده

تا بخوبى با افکار ارائه شده آشنا شوند و بتوانند به سهولت با کلمات خود مطالب را بررسى و مطالعه قرار دهند 
که بيانديشند کمک نمايد رى تنظيم شده است تا به شرکت کنندگان هاى بعد از هر مطلب طو بازگو نمايند. تمرين
گرفته را در حين بحث اظهار کنند و چطور به سؤاالت ديگران جواب دهند. اميد است  چگونه مطالب فرا

آن است که به واحد هدف اين . طرز فکر خود را با تعاليم مبارکه تطبيق دهند واحدکنندگان با مطالعه اين  شرکت
 اى در تبلييغ امراهلل به عنوان نمونهحضرت عبدالبهاء  کند تا عادت نمايند همواره به روش شرکت کنندگان کمک 

خود از مراحل مّهم فراگيرى شرکت  هاى فراگرفته بکاربستن فنون و مهارت دوم نيز واحدهمچنين در .   توّجه نمايند
  باشد. کنندگان مى

ضى از شرکت مالحظه شد که بع در ابتداء وقتى مؤّسسۀ روحى مطالب واحد دوم اين کتاب را ارائه داد، 
ها و تزئيد معلومات آنها در مواضيع مختلفۀ امرى مستمرًا ادامه داده ولى بعضى خيلى زود  کنندگان به بازديد خانواده

دادند. جلسات مشورتى متعددى تشکيل گرديد تا علّت اين امر معلوم شود و در  ذوق و شوق اين کار را از دست مى
شود.  ۀ آگاهى ياران از منبع شوق و ذوقى است که در اثر تبليغ حاصل مىنتيجه معلوم گرديد که فرق اساسى درج

آنهائيکه به خوشى موقت قانع شده و يا منتظر تشويق و قدردانى از خدمات خود بودند معموًال اقداماتشان دوامى 
نفس عمل تبليغ دادند ذوق و شوق خود را در  هاى تازه تصديق ادامه مى نداشت و دوستانى که به مالقات خانواده

دهد. ترتيب و  "شوق تبليغ" جوانب مختلف اين امر را توضيح مى واحد اّول اين کتاب تحت عنوان    يافتند. مى
  باشد. نحو مى تسلسل افکار در اين واحد بدين
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اهلل  ءابالغ کلمۀ الهيّه نازله از قلم حضرت بهاگرديم و آن موهبت  مى خاّصى برخوردار موهبتدر حين تبليغ از   .١
 سازد. سرشار از سرور روحانى مى اين فضل و موهبت ما را .است به ديگران

توان به اقيانوسى تشبيه نمود که در قعر آن لئالى هدايت ربانى نهفته است و بايد  اهلل را مى آثار حضرت بهاء  .٢
 نمائيم.از مواهب آن استفاده يم تا به ساحل اين اقيانوس رسيده نهايت سعى و کوشش را بنمائ

توانيم در يک لحظه به  نحوى عجيب به ما نزديک است و اگر بخواهيم مىه اهلل ب بحر زّخار آثار حضرت بهاء  .٣
 ساحل آن واصل گرديم.

مايل خواهيم بود لئالى هدايت ربانى موجود در آثار   اهلل شامل گردد چون موهبت شناسائى حضرت بهاء  .۴
که مقلّب قلوب است استفاده   م. بدين منظور از قّوۀ کلمات آن حضرتحضرتش را با ديگران در ميان بگذاري

 مى نمائيم.

گردد داراى منزلت خاّصى  از جميع اقدامات ما در زندگى روزانه قسمتى که مربوط به ابالغ کلمۀ الهى مى  .۵
 است.

اهلل به  ابالغ پيام حضرت بهاء آورد از نفس قيام به تبليغ يعنى اهتزاز مىه شوقى که قلب ما را در حين تبليغ ب  .۶
برد.  مسّرت را از بين مى اين شوق و ه ديگر امور مانند تشويق و پاداشگيرد. تّوجه ب ديگران سرچشمه مى

 الزمۀ تبليغ پرشوق و شور است. انقطاع

نى بايد آمادۀ هرگونه سعى و کوشش و فداکارى باشيم. بايد متذّکر شويم که بدين وسيله به سعادت روحا  .٧
نمائيم. فداکارى وقتى است که از هرچه پست و ناچيز است بگذريم و  رسيده در ترّقى روحانى خود کمک مى

به امور عاليه تمّسک جوئيم. هرچند اين جريان دردناک باشد ولى در حقيقت موجب فرح و سرور خواهد 
بود.





 

 

  

 

 

 

  

  

  شوق تبليغ 

 هدف
  درک آنکه شوق تبليغ در نفس ابالغ

  نظر از نتايج فورى آن.  است، صرفاهلل کلمة 
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  اّول بخش

را به پايان رسانيده و در بارۀ برخى مبادى اساسى روحانى  از دوره هاى اصلى مؤسسۀ روحى  حال که تعدادى
در   خود به امراهلل تأّمل و تفّکر نمائيد.آيندۀ منّظم در بارۀ خدمات   طوره وقت آن است که ب ،ايد بينش بيشترى يافته

خوب است تّصور  ،نحوى جوابگوى آنها باشيده نمائيد ب ضمن اينکه احتياجات امراهلل را بررسى نموده سعى مى
رفتن در اين راه از تأييدات النهايۀ الهيه نصيب  با پيش .نمائيد نمائيد که در سبيل خدمت با فرح و سرور طى طريق مى

خدمات و مجهودات شما  در ابتداگردد. البته  ودات شما مىبريد و عنايات و الطاف حّق همراه اقدامات و مجه مى
توانيد در  ها مى اّما با ازدياد معارف و معلومات و پرورش مهارت ،يابند مى و با سهولت بيشترى تحّقق  تر هستند ساده

اّما  داشت. وارد شويد. البتّه قدم برداشتن در سبيل خدمت امتحانات بيشمارى در بر خواهد ترى  ميادين خدمت عظيم
هائى که براى خدمت به شما داده شکر نمائيد و هرگز از خضوع و  اگر فراموش نکنيد که خداوند را بخاطر فرصت

خواه کوچک و خواه  ،نتيجۀ نهائى هريک از مجهودات شما خضوع به درگاه الهى و بندگان حق خوددارى ننمائيد،
  د داشت. موّفقيت و پيروزى براى امراهلل در بر خواه ،بزرگ

نفوس  در ميدان تبليغ امراهلل خواهد بود. شما ىها پيمائيد، بسيارى از فعاليّت در حاليکه مسير خدمت را مى 
منعقد خواهيد ساخت. در تزييد معلومات ياران  کودکانهائى براى  جديدى در ظّل امراهلل وارد خواهيد نمود. کالس

نمود. در جميع اين مجهودات از موهبت خاّصى برخوردار  کمک نموده در تحکيم جوامع محلى مشارکت خواهيد
باشد. اين فضل و موهبت شما را  اهلل به ديگران مي از قلم حضرت بهاء نازله اهلل خواهيد شد وآن موهبت ابالغ کلمة
  سازد. سرشار از مسّرت عميق روحانى مى

  : تمرين

                               ؟آيا مقصود از تبليغ امراهلل فقط تسجيل مؤمنين جديد است  .١
    

  گردد مشخص نمائيد!  هاى تبليغى محسوب مى تيّ الليست ذيل اقداماتى را که جزء فع در  .٢
  .اهلل را با يکى از دوستان در ميان گذاشتن بشارت ظهور حضرت بهاء   _____
  کمک به تزئيد معلومات يکى از مصّدقين جديد.   _____
  يغى در منزل خود.انعقاد بيوت تبل   _____
  ترويج و تحکيم. مشارکت در مشروعات  _____
  فتح مناطق جديد.   _____
  .کودکانهاى امرى براى گروه کوچکى از  تشکيل کالس   _____
  يک گروه از جوانان بهائى. همکارى و مساعدت در تشکيل   _____
  روزه. ١٩کمک به يکى از جوامع در انعقاد جلسۀ ضيافت    _____

  ايراد يک خطابه در مورد امراهلل در يک مدرسه يا مؤّسسۀ عمومى.   _____
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                               گردد؟ چه فضل و موهبت خاّصى در هنگام تبليغ شامل مى  .٣
    

                    نمايند چيست؟ يکى از منابع فرح و انبساط عميق روحانى براى نفوسى که تبليغ مى  .۴
    

  ؟  دارد مشورت نمائيد هائى يک فرد بهائى را به تبليغ وامى خود در مورد اينکه چه انگيزهدر گروه   .۵

  ذيل را حفظ نمائيد: نّص   .۶

اهّلل خذ نصيبک من هذالبحر و ال تحرم نفسک عما قّدر فيه و کن من الفائزين و لو  "ان يا ايهاالمسافر الى
الحکيم . خذ بيد  اهّلل المقتدر العليم فى انفسهم بغناء الّسموات و االرض بقطرة منه ليغنينّ  يرزقن کل من فى

و يقرّبهم  البحر الحيوان ثم رشح منها على الکائنات ليّطهرهم عن حدودات البشر االنقطاع غرفة من هذا
اى زائر الى اهلل   فارسى چنين است:ه (مضمون بيان مبارک ب  ١المقرّ المقّدس المنير" هذا بمنظراهّلل االکبر

را از اين دريا بگير و خودت را از آنچه خداوند برايت مقرر کرده محروم مساز. اگر همۀ آنچه در زمين و نصيبت 
اى از آن مرزوق شوند به غناى خداوندى غنى خواهند شد، تو نيز با دست انقطاع کفى از  آسمان است به قطره

منظر اکبر، اين مقر مقدس رهنمون ه د و بآن بردار و به آنچه هست بريز تا آنان را از حدودات بشريه پاک ساز
    شود.)

  دوم بخش

اهلل به ديگران مصدر و منبع شادى و فرح بيکران در  اهلل نازله از قلم حضرت بهاء دانيم که ابالغ کلمة ما مى
سعى  اهلل تفّکر و تأمل نمائيم و هاى تبليغى ما است. پس هريک از ما بايد در عظمت ظهور حضرت بهاء جميع فّعاليت

  اهلل شروع نمائيم.  کنيم جواهر نهفته در آن را کشف نمائيم. اجازه دهيد با مطالعه اين نص مبارک حضرت بهاء

"اى بندگان َمَثل ظهور قدس احديتم مثل بحريست که در قعر و عمق آن لئالى لطيفۀ منيره ازيد از احصاء 
اطى آن بحر درآيد تا قسمت مقدّره در الواح مستور باشد و هر طالبى البته بايد کمر جهد و طلب بسته بش

   ٢ ".طلبه و جهده اخذ نمايد على قدر محتومۀ مکنونه را

  تمرين:

                             توانيم با چه چيزى مقايسه نمائيم؟ اهلل را مى حضرت بهاء ظهور  .١
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  م ببريد: تعدادى از لئالى لطيفۀ منيرۀ مکنونه در اين اقيانوس اعظم را نا  .٢
   _______________________________                  لئالى 
  _______________________________                   لئالى 
  _______________________________                   لئالى 
  _______________________________                   لئالى 

  مل نمائيد.جمالت ذيل را کا  .٣
  اهلل درآئيم. حضرت بهاء ظهور بحر زخار_________                بسته       ___________ وظيفۀ ما است که  الف)

را                ___________________ ما بايد جهد نمائيم تا به شاطىء بحر اعظم واصل گرديم تا شايد قسمت  ب)
  __________.__________             على قدر طلبه

                                               چيست؟بستن   "کمر جهد و طلب "معنى  .۴
    

                                            چرا بايد طالب سعى و مجاهدت نمايد؟  .۵
    

                                                بايد چه باشد؟ "  طالب "هدف هر   .۶
    

                                                  چيست؟"على قدر طلبه و جهده"  معنى  .٧
    
    

  برد. فرمايند که هر نفسى به نسبت جهد خود از اين بحر زخار نصيب مى اهلل در بيان مبارک مى حضرت بهاء  .٨
                                        هائى از اين سعى و مجاهدت را عنوان نمائيد. مثال  الف)

   
                                     را بيان نمائيد.   هائى از اين بهره و نصيب نمونه  ب)
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  سوم بخش 

قعر و عمق آن جواهر لطيفه مکنون و مستور  بحر اعظمى است که در امر حضرت بهاء اهلل مانند علم به اينکه با
م تا از اين بحر اعظم نصيب بريم و ديگران را نيز به شاطى قربش است ما بايد نهايت سعى خود را مبذول نمائي

  اهلل مى فرمايند : حضرت بهاء  اّما فاصلۀ ما به شاطى بحر اعظم چقدر است؟  رسانيم.

اى بندگان تاهّلل الحّق آن بحر اعظم لّجى و مّواج بسى نزديک و قريب است بلکه اقرب از حبل وريد به  "
  ٣".و فضل سبحانى و جود رحمانى و کرم عزّ ابهائى واصل شويد و فائز گرديدآنى به آن فيض صمدانى 

  جمالت ذيل را کامل نمائيد.  .١
   است. ––––––––– بسى ظهور حضرت بهاءاهلل به مابحر اعظم        الف)

  اقرب از _______ است.   به ما بحر اعظم الهى ب)   
  .گرديم ––––––––و  ––––––توانيم به بحر اعظمش  ما مى ––––––ج)   به

 واصل شويم و فائز گرديم. –––––  ––––به آن فيض صمدانى و فضل سبحانى و توانيم  د)  به آنى ما مى

                                           اشاره به چيست؟ بحر اعظم "لجى و مواج"   .٢
    

                                               بحر اعظم چقدر به ما نزديک است؟  .٣
    

                                        توانيم به اين بحر واصل شويم؟ به چه سرعت مى  .۴
    

  چهارم بخش

اهلل و آگاهى از قريب بودن به بحر اعظم که در قعر و عمق آن لئالى لطيفه  پس از شناسائى عظمت حضرت بهاء
جواهرى که مستمرًا در حين  ،گذاريم لطيفه را با ديگران در ميان مى با روحى سرشار از ايمان اين جواهر ،است نهفته

پس بسيار مهّم است  ،اهلل استفاده مى کنيم نمائيم. بدين نحو از قدرت کلمة مطالعه و تأّمل و دعا و مناجات کشف مى
و  اهلل در درک ضرت بهاءنص ح اين  که عميقًا در قّوۀ کلمۀ الهيه و اثرات آن بر قلوب بشر تفّکر و تأّمل نمائيم.

  به ما کمک مى کند: شناسائى اين قّوه

"کلمۀ الهى بمثابه نهال است مّقر و مستّقرش افئدۀ عباد بايد آن را بکوثر حکمت و بيان تربيت نمائيد تا 
  ۴."اصلش ثابت گردد و فرعش از افالک بگذرد
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  تمرين:

                                                   کلمۀ الهيه بمثابه چيست؟  .١
    

                                              دارد؟ ريشۀ کلمۀ الهيه در کجا مقرّ   .٢
    

                                       توانيم رشد اين نهال را سرعت بخشيم؟ چگونه مى  .٣
    

                 گردد ذکر کنيد؟ ما ظاهر مى بعد از انبات کلمۀ الهى در قلوبمان از صفاتى را که بعضى از  .۴
    
    
    

                                        "تا فرعش از افالک بگذرد"چيست؟ مقصود از عبارت    .۵
    
    

                               در چند جمله شرح دهيد که چرا انتشار کلمۀ الهى مّهم است؟  .۶
    
    
    
    

  پنجم بخش

ما از جسم خود مراقبت   سازند فکر کنيد.مشغول مى ما را  زندگى روزمره متعددى که در  هاى تحال به فعاليّ 
خوانيم تا علوم کنيم. درس مى هاى ورزشى و تفريحى شرکت مى در برنامه  نمائيم. معاش مى کرده امرار کار  کنيم. مى

گيريم تا زندگى خود را بهتر سازيم.  فرا مىهائى مهارت قدرت فکرى خود را توسعه بخشيم.   جديد را کسب نموده و
اّما   کند. ما را اشغال مى قسمت اعظم وقت  مادى ما مّهم استاين قبيل که براى ترّقى فکرى و  هاى زيادى ازفّعاليت

 و مناجات، کنيم با دقايقى که سرشار از مسائل روحانى مانند دعا ها مىتوان وقتى را که صرف اين فعاليّت چگونه مى
که به تنهائى يا با دوستان صرف مطالعۀ آثار مبارکه  آيا ساعاتى را مقايسه نمود؟ اهلل است  د معلومات و ابالغ کلمةتزيي
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داده تا ريشۀ نهال کلمات الهى در قلوبشان انبات  ترتيب کودکانهائى براى تعليم  نمائيم و يا هنگامى که کالس مى
نمائيم و کمک مى کنيم تا جواهر لطيفۀ  فوسى را بشاطى بحر اعظم هدايت مىگردد و يا لحظاتى که بفضل پروردگار ن

دريافت  آيا سرورى اعظم از  باشند؟ نهايت گرانبها نمى زخار آثار را کشف نمايند، آيا اين لحظات بى  بحر  مکنونه در
عبدالبهاء حيات و نيروى  خاطر آريم چگونه حضرته بايد هميشه ب  نصيب از فضل و الطاف الهى وجود دارد؟ بهره و

  پدر بزرگوارشان را به اطراف و اکناف عالم منتشر نمايند.  آرزو داشتند امر خود را صرف تبليغ امراهلل نمودند و

زنان  نمودم و نعره شد که پاى پياده ولو بکمال فقر به آن صفحات مسافرت مى براى من ميّسر مى "ايکاش از
نمودم ولى حال از  گفتم و ترويج تعاليم الهى مى االبهى مى و دريا يا بهاء در شهرها و دهات و کوه و بيابان

   ۵" .اهّلل شماها موّفق گرديد براى من ميّسر نه لهذا در حسرتى عظيم هستم بلکه انشاء

  تمرين:

  .دهيد تهيّه کنيد. چه مايل به انجامش باشيد چه نه هائى را که در زندگى بايد انجام  تاليّ فعليستى از   .١
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

وجود ه در قلب شما ب  ترتيب فرح و سرورى که هر کدام از آنهاه مايليد انجام دهيد ب   که   هائى تاليّ فع   ليستى از  .٢
     .آورد تهيه کنيد مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

ست داريد انجام دهيد هم براى خودتان و هم براى ديگران مفيد هستند. آيا سرورى بدون شک اقداماتى که دو  .٣
نمائيد بدليل نتائج آن است يا نفس عمل به آن شما را مسرور  ها در خود احساس مى که از اين فّعاليت

  سازد؟ مى
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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  ششم بخش

اهلل  نشر نفحاته لحظاتى که ب ،دهيم به اين نتيجه رسيديم که از تمام کارهائى که در حيات خود انجام مى
 اهلل هنگام نشر نفحات رورى که درخاطر آوريم که سه گذرد شامل تأييدات خاص الهى است. اّما بايد هميشه ب مى

 گردد. اگر اين را فراموش کنيم مىاز نفس تبليغ و مشارکت در بحث و تأّمل در کلمات الهى حاصل  شود احساس مى
چنانچه اهميّت زيادى به نحوۀ استقبال نفوس  نمايند. افکار ديگر نور شادى را در قلب ما تضعيف بلکه خاموش مى

ايرين قرار گيريم و يا منتظر تشويق و تحسين و تمجيد ديگران باشيم شوق و ذوق تبليغ دهيم و يا تحت تأثير انتقادات س
بخش ما گردد نه آرزوى موّفقيت و يا حصول منفعت، يا  اهلل بايد الهام دهيم. در اين حين نشر نفحات را از دست مى

مطالعۀ بيانات   آميز است. وفّقيتمعروفيت و شناسائى و تحسين ديگران. انقطاع از جميع اين شئون الزمۀ تبليغ م
  تفّکر و تأمّل نمائيد. ،کند تا در بارۀ اين موضوع با اهميّت مبارکۀ ذيل به شما کمک مى

"اى صاحب دو چشم چشمى بربند و چشمى برگشا بربند يعنى از عالم و عالميان برگشا يعنى به جمال 
  ۶" .قدس جانان

  ٧"  ريد و بخاکدان ترابى دل مبنديداى دوستان بجمال فانى از جمال باقى مگذ "

ياابن البيان وجه بوجهى و اعرض عن غيرى الّن سلطانى باق اليزول ابدًا و ملکى دائم اليحول ابدا و ان  "
اى  فارسى چنين است:ه (مضمون بيان مبارک ب  ٨" .تطلب سوائى لن تجد لو تفحص فى الوجود سرمدا ازالً 

پايان نگيرد و ملک من   من پايدار است و هرگز سلطنتمن روى بگردان. زيرا   يرمن روى کن و از غه ب  بيان،  پسر
  جاودانى است، تغيير نپذيرد. اگر جز مرا خواهى هرگز نيابى، گر چه در عالم وجود تا به ابد جستجو نمائى.) 

خاموش "اى بيگانه با يگانه شمع دلت برافروخته دست قدرت من است آنرا ببادهاى مخالف نفس و هوى 
و چون بصر و جان است فراموشش منما حّب مرا سرمايه خود کن  من تو ذکر  مکن و طبيب جميع علّتهاى

  ٩عزيزش دار"

"االنقطاع شمس اذا اشرقت من افق سماء نفس تنخمد فيها نارالحرص و الهوى کذلک يخبرکم مالک 
...طوبى  عن االمکان و ما فيه من االکوانان الّذى فتح بصره بنور العرفان ينقطع  الورى ان انتم من العارفين

فارسى چنين است: انقطاع ه (مضمون بيان مبارک ب   ١٠ ". لمن تنّور بانوار االنقطاع انّه من اهل سفينة الحمراء
بدرخشد آتش حرص و هوس را بيفسرد. خداوند چنين شما را اخبار  نفس آفتابى است که چون از افق آسمان

نور   بهبه حال آن کسى که  باشيد که از امکان و آنچه در اوست منقطع گرديد ... خوشا کند اگر از عارفانى مي
      شمرده مى شود.) )امر بهائى(وارستگى روشن گردد زيرا او از اهل سفينۀ حمرا 
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  :تمرين

                       آيا معنى انقطاع از اين دنيا يعنى اينکه بايد مثل دراويش زندگى کنيم؟   .١

                                      توان در حين تملک اشياء منقطع نيز بود؟ آيا مى  .٢
    

                   اگر شخصى عمًال همه وقتش را به کار خود اختصاص دهد منقطع از اين عالم است؟  .٣
    

ود را به بيکارى بگذراند ى کار کند که احتياجات يوميۀ خود را فراهم آورد و بقيۀ اوقات خحدّ ه اگر شخصى ب  .۴
     منقطع از اين عالم است؟

باشيم؟ موارد ذيل را بخوانيد و بگوئيد  مى توانيم به بسيارى مسائل ديگر دلبستگى داشته ،مادى  امور  از  به غير  .۵
  در هر کدام از آنان دلبستگى شخص به چيست؟

     داند؟  نموده و هيچکس نمىکه خدمتى به امراهلل کند هنگامي شخصى که احساس ناراحتى مى  الف)
    

   کنند؟ قبول نمى کند که به آنها ابالغ مى پيام الهى را سنفوشخصى که دلسرد و افسرده مى شود وقتى   ب)
    

رود و آن هم اگر يکى از دوستان او را با ماشين ببرد؟  شخصى که فقط به قصبات نزديک براى تبليغ مى  ج)
    

بفهمند بهائى است اگر احساس نمايد که با او مخالفت خواهند کرد؟ دهد مردم  شخصى که اجازه نمى  د)
    

هاى امرى پول  شخصى که هميشه پول خود را صرف گردش و تفريح نموده اّما براى رفتن به کنفرانس  ه)
     ندارد؟

مهّم است .  اّما دانيم که نبايد در جستجوى تحسين و تمجيد ديگران براى خدمات خود به امراهلل باشيم ما مى  .۶
هاى خود  که در مورد موفقيّت  باشيمکه تجربيّات تبليغى خود را با ديگران در ميان گذاريم ولى بايد مواظب 

جمالتى را که ممکن است شخصى بعد از شرکت در يک پروژۀ تبليغى ابراز   ذيالً    مغرور نشويم و فخر نفروشيم.
اظهار کنيد بدون اينکه احساس نمائيد از حد فروتنى  مطالبى را که ممکن است شخصًا .نمائيم نمايد نقل مى
  ايد عالمت گذاريد: تجاوز نموده

مؤمن جديد را  ٢٠الى  ١٥هاى تبليغى تجربه دارم که برايم بسيار آسان است روزانه  من آنقدر در پروژه  ___
  وارد امراهلل نمايم.
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ش قوى بود که بعد از کمى توضيحات امروز من خانمى را مالقات نمودم که آنچنان بصيرت روحاني   ___
که من با وى صرف نمودم صرف تزييد معلوماتش  راجع به ديانت بهائى امراهلل را قبول نمود. بيشتر وقتي

  شد تا اينکه بخواهم او را قانع نمايم که امراهلل را قبول کند.
  را به او ياد دادم.است. واقعًا که من خوب امراهلل  حقيقتًا مبلّغ بسيار خوبى شده  سارا   ___
بنابراين يکروز  ،شدم اين همه مؤمنين جديد نداشتند دانستم که اگر با اين گروه تبليغى همراه نمى مى  ___

  تعطيلى گرفته و در اين برنامۀ تبليغى شرکت نمودم.
يم  قلبًا بسيار مسرور شدم وقتى ديدم که ماريو يکى از مؤمنين جديد را که هفتۀ پيش تسجيل نمود  ___

  کند. اش را تبليغ مى خانواده
  گويند. "نه "باالخره ياد گرفتم که چگونه امراهلل را ابالغ نمايم تا مردم نتوانند  ___
اهلل مات و مبهوت  کنندۀ کلمة نمايم حقيقتًا از قدرت تقليب يک پروژۀ تبليغى شرکت مى هروقت در  ___

  گردم. مى
ۀ پيش حين تبليغ يک زوج بزرگسال پيش آمد، شوهر اظهار کرد که هنوز تحت تأثير اتّفاقى هستم که هفت  ___

  رساند. چند روز پيش از آمدن ما خواب ديده بود که يک نفر پيام خدا را به آنها مى

را  بخشگردد شما جميع نصوص در اين  مهّم است که پيشنهاد مى اهلل آنچنان براى مبلّغ امر انقطاع از ماسوى  .٧
  حفظ نمائيد. 

  فتمه بخش

سازد تمايل ما به سعى و کوشش و  حالت و کيفيّت ديگرى که در هنگام خدمت و تبليغ قلب ما را مسرور مى
يکى از دوستان خوبمان اگر  نمائيم.  استفاده مى فداکارى است. کلمۀ فداکارى را مستمرًا و مرتبًا در زندگى روزانه خود

گوئيم که ساعاتى چند از  خيزيم که قبل از سفر با او باشيم و مى ىم ما صبح زود بر ر عازم مسافرت باشد،در هنگام سح
، دى را طى کنيم تا به مدرسه برسيممجبور باشيم مسافت زيا ايم. اگر خواب خود را براى دوست خود فدا نموده

توانيم  ى، همچنين مايم ايم و ساعاتى چند از وقت خود را صرف پياده روى به مدرسه نموده گوئيم فداکارى کرده مى
   نمائيم در راه امر مهّمى را فداکارى به حساب آوريم. تقديم کردن پولى که معموًال صرف خانوادۀ خود مى

بايد  بزنيم تا به اقدامات امرى برسيم.هاى ديگر  اش فداکارى است. بايد از فّعاليت خدمت امراهلل نيز الزمه
ها و آرزوهايمان را قبول  ها و برنامه نقشهرفنظرنمودن از هاى ماّدى و حتى ص سختى و ناراحتى، تقديم کردن کمک

ايم.  وسيله از امور دنيوى گذشته و به سرور روحانى و ترّقى معنوى خود کمک نموده  ولى بايد بدانيم که بدين  نمائيم.
وجود ه ب هاى خدمتى که براى ما کنيم. موقعيت خدا نکند در هنگام خدمت احساس کنيم که به حّق لطف و نيکى مى

درگاه الهى را بجا ه گردد. بايد در ميدان خدمت خاضعانه شکر و سپاس ب آيد فضل الهى است که شامل حال مى مى
  فرمايند: اهلل مى حضرت بهاء  آريم.



 شوق تبليغ -۱۶

"هّمتى بايد تا در طلبش کوشيم و جهدى بايد تا از شهد وصلش نوشيم اگر از اين جام نوش کنيم عالمى 
   ١١".  فراموش کنيم

  فرمايند: رت عبدالبهاء ميحض

پس آرام نگيريد راحت مطلبيد به لذائذ اين جهان فانى آلوده مشويد. از هر قيدى آزاد گرديد. به جان و  "...
دل بکوشيد که در ملکوت الهى تمّکن تام يابيد کنز آسمانى بدست آريد. روز به روز روشنتر شويد و در درگاه 

   ١٢" .احديت مقرّب تر گرديد

باشد.  تر مى خاطر امور با اهميّته ب تر هميّتهميشه متّذکر باشيم که مفهوم واقعى فداکارى ترک امور کم ا بايد 
حضرت عبدالبهاء   هر چند فداکارى با درد و الم همراه است ولى در حقيقت فرح و سرور در بر دارد.بنابراين  

  فرمايند: مي

حروم گردد. و مقام فدا مقام فنا و نيستى است تا هستى الهى "انسان تا بمقام فدا قدم ننهد از هر موهبتى م 
   ١٣". جلوه نمايد و مشهد فدا ميدان انقطاع است تا آيات بقا ترتيل گردد

  : تمرين

کند که به او يک مشت جواهر تقديم  شخصى برخورد مىه يک پسر جوان جيبش مملو از سنگ است. ب  .١
                        است؟ چه چيزى را فدا نموده دريافت کند. جواهرات را را دور ريزد تا ها کند. او بايد سنگ مى

    

جاى ه هاى کهنه را قطع نمايد تا ب بايد درخت ،دهند کشاورزى باغى از درختان کهنه دارد که ديگر ثمر نمى  .٢
                                         کند؟ آنها درختان جديد بکارد. او چه چيزى را فدا مى

    

             کند؟ چرا خود را فدا مى  نمايد که شکافته شود. دانه در هنگام روئيدن و جوانه زدن قبول مى  .٣
    

دو جمله  بعد از مطالعه هر .خود بگويد با  ذيًال عباراتى است که ممکن است شخص به فکرش خطور کند يا  .۴
  بگوئيد کداميک را بيشتر دوست داريد.

  خود را فدا کردم تا به تبليغ بروم. من تمام روز   ___
  موهبت و سرور تبليغ تمام روز شامل حال من شد.   ___
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  نمايم تا به جلسۀ ضيافت نوزده روزه بروم. خواندن خود را فدا مى من سه ساعت درس   ___
  روم. خوانم زيرا به ضيافت نوزده روزه مى امروز من کمى ديرتر درس مى   ___

  پردازم. ه بجاى خريد يک جفت کفش اضافى مبلغ را به صندوق مىمن فداکارى نمود   ___
کنم. و البته  ام به صندوق تقديم مى انداز کرده من مبلغى را که براى خريد يک جفت کفش اضافى پس   ___

  نمايم.  به هيچکس ذکر آن را نمى

ودم هرچند که خيلى گرسنه امروز من آنچنان مشغول خدمات امرى بودم که وقت ناهار خود را نيز فدا نم   ___
  و به يک قطعه نان قناعت کردم.  بودم

  که با وجود گرسنگى يک قطعه نان برايم کافى بود.به خدمات امرى مشغول بودم آنچنان    ___

گردد. زير  براى رسيدن به هدف سعى و کوشش الزم است. ذيًال ليست تعدادى از اهداف جامعۀ بهائى ذکر مى  .۵
است. براى هر  است درج گرديدهسعى و کوشش  ت متعددى که نمايانگر مراتب مختلفاقداما  ،هر هدف

  است عالمت گذاريد. الزم سعى و کوشش اقدام مناسبى را که نشان دهندۀ  ،هدف

 :کودکانتربيت روحانى 

  .کودکانکنفرانس ساليانۀ  انعقاد   ___
  بور يک مبلغ سيّار.ع مّدت نيم ساعت همزمان باه دهکده ب کودکانجمع کردن    ___
هاى هفتگى براى  طور مرتب کالسه بد نتعليم دادن تعدادى از جوانان هر سال، به نحوى که بتوان   ___

  هاى سنى مختلف منعقد سازند. گروه کودکان
 محلّى: جوامع استحکام

وحانى منظور مساعدت ايشان در انتخاب محفل ره هرسال در اّول رضوان ب محلّى جوامع با مالقات   ___
  محلى.

  تهيّه کردن ليستى از وظائف محافل روحانى براى هر يک از آنان.   ___
در ترّقى و پيشرفت آنان و مساعدت در مسائلى نظير انعقاد ضيافت  روحانى همکارى با جوامع و محافل   ___

  هاى محلى تبليغى.  ، تأسيس صندوق خيريه، و انجام نقشههاى کودکان نوزده روزه، تشکيل کالس
 زيادى از احبّاء: هاى معلومات گروه تزييد
هائى هرچندماه يکبار که در طى آن اعضاى مؤّسسات و ديگر دوستان باتجربه نطق ايراد  کنفرانس  انعقاد   ___

  کنند.
  يادآورى دوستان در هر موقعيتى که مطالعۀ آيات الهى بسيار مهّم است.   ___
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يد معلومات مؤمنين جديد که شامل مطالب مناسب و استفاده از آوردن برنامه منظم براى تزي وجوده ب   ___
  معلمين مجّرب ميباشد.

 هاى تبليغى فردى: تصديق مؤمنين جديد از طريق برنامه

  دادن تعدادى کتب براى مطالعه به شخصى که عالقمند به امر است.   ___
و به محض تسجيل، اورا رها کردن توصيح دادن  وق و شوق به فردى که عالقمند استحقايق امر را با ذ   ___

  به مطالعاتش ادامه دهد. تا به ميل خود 
خصى که به امر الهى تمايل دارد و تصميم در مورد نحوۀ ابالغ امر به او و سپس در آشنا شدن با ش   ___

نهايت مهربانى با او رفتار نمودن و کمک به او در تصديق امر الهى و تزييد معلومات تا حّدى که خود 
  تواند به تبليغ امر قيام نمايد.          ب

   هشتمبخش 

ک نفر را انتخاب کنيد و بعد از د. يدرج مى شو  "مثبت و منفى" اسمه يک نمايشنامه ب  ذيًال افکارى براى
مشورت ها اکتفاء نکنيد، بلکه  فقط به اين مثال نمائيد. گروه اجراء برابر ر کدام نقش خود را ياد گرفتيد دراينکه ه

 ارائه دهيد. هاى ديگر را ضمن نمايشنامه تنموده  موقعي

کنم  : من بهائى هستم و بزرگترين خوشى من اينست که پيام الهى را با ديگران در ميان بگذارم. هر وقت تبليغ مى مثبت
  شود. قلبم شاد مى

يشه صبح زود از خواب خواهم تبليغ کنم ولى خيلى مشکل است چون بايد هم من بهائى هستم و حقيقتًا مى منفى: 
  است.  بيدار شوم و به دهى بروم که لجنه به من مأموريت تبليغ داده

مالقات  مختلف که من در دهات ىکودکانخيلى مهّم است و من به اين کار خيلى عالقه دارم.  کودکانمثبت: تعليم 
  رم.دا هستند و من آنها را از بهترين دوستان خود محسوب مى استثنائى مى کنم خيلى

امروزه خيلى بد رفتار  کودکانآيد انجامش ممکن نيست چون  خيلى مهّم است ولى بنظر مى کودکانتعليم  :  منفى
  لشان کند.تواند تحمّ  کنند و هيچکس نمى مى

گاهى مشکالتى   من فرشته نيستند، لينمحّص  البتّه  دارم که خيلى خوب است. کودکانکالس   اى يکبار مثبت: من هفته
اهلل و حضرت  تعليم دادنشان برايم سخت است ولى با عشق و صبر و با کمک بيانات حضرت بهاء دارند و

چه   بينم بعد از يکسال کار کردن با آنها شود. چه سعادتى است وقتى مى چيز بخوبى انجام مى عبدالبهاء همه
  اند. پيشرفتى کرده
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نفر  ٣٠آيند. با  ها به کالس درس نمى ولى بّچه ،تاس کودکانخوب يکى از کارهائى که بايد بکنم تعليم  :  منفى
هاى من که فقط گاهى حوصله  و اين عّدۀ کم از کالس  نفرند ٥و االٓن فقط   نفر شدند ٢٠شروع کردم بعد 

  ؟ تشکيل آن را دارم چه ياد خواهند گرفت

ى خانه نبودند با يکى از امرى شان را بدهم ول مالقات يک خانوادۀ بهائى، تا اخباره : يک روز رفتم ب مثبت
  شناختم مالقات کردم و از فرصت استفاده کرده و تبليغش نمودم و او اقبال کرد. خويشاوندان آنها که قبًال نمى

امرى شان را بدهم يک نفر از خويشان آنها که قبال  مالقات يک خانوادۀ بهائى، تا مجلّۀ اخباره يک روز رفتم ب منفى: 
  بودم  گفت نيستند. مأيوس شده برگشتم .او را مالقات نکرده 

پذير است. يک سال  مثبت: در اين منطقه مالقات مرتب با مردم مقدارى مشکل است. اّما با پشتکار و مداومت امکان
هاى چهارشنبه در جامعۀ خود شروع کرديم. در بدايت دو نفر شرکت  پيش يک کالس تزييد معلومات غروب

يم و هيچ افکار منفى در بارۀ کسانى که شرکت نکردند نداشتيم. مالقات دوستان را مأيوس نشد  نمودند اّما ما
در طى چندماه گذشته  .گذاشتيم شد با آنها در ميان مى ادامه داديم و مرتب مطالبى را که در کالس مطالعه مى

  کنند و اين تعداد رو به ازدياد است. طور مرتب در کالس شرکت مىه نفر ب ١٠

  شوند! شوند! جمع نمى آيند! آنها جمع نمى ن! مردم به جلسات نميببي  : منفى

  نهم بخش

چقدر مهّم است که  فکر کرديم و متوّجه شديم  اهلل حضرت بهاء ظهور هاى گذشته راجع به عظمت بخشدر 
است.  کلمات حضرتش را با ديگران در ميان بگذاريم و همچنين درک نموديم که لّذت تبليغ در نفس اقدام به تبليغ

براى حفظ اين لّذت بايد خود را از اين دنيا منقطع سازيم و در انتظار تحسين و تشويق و ستايش ديگران نباشيم و 
 همواره آمادۀ کوشش و فداکارى باشيم.

فرمايند که بايد نفوس را به شريعت الهى رهبرى نمائيم و به ما اطمينان  اهلل مى در نصوص ذيل حضرت بهاء
، فارغ  بايد با اطمينان به تأييدات الهى در نهايت انقطاع  نمايند. هنگام تبليغ جنود مالء اعلى مدد مى دهند که در مى

با از برکردن بيانات  را واحدشود که اين  پيشنهاد مى  و آزاد مثل باد، نفحات الهيه را در اطراف و اکناف منتشر سازيم.
 مبارکۀ ذيل به پايان رسانيد:

  ١۴ " .فسى را بشريعۀ رحمن وارد نمائى اين از افضل اعمال عند غنى متعال مذکور"جهد کن که شايد ن
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الحّق من يفتح اليوم شفتاه فى ذکر اسم ربّه لينزل عليه جنود الوحى عن مشرق اسمى الحکيم  "تاهّلل
بگشايد  ذکر پروردگار لبه فارسى چنين است: قسم بخدا کسى که امروز به (مضمون بيان مبارک ب  ١۵". العليم

  شود.) لهى بر او وارد ميارهاى وحى کلش

(مضمون بيان   ۱۶". االمر فى کّل االحوال "من اراد التّبليغ ينبغى له ان ينقطع عن الدنيا و يجعل همه نصرة
خود را در  کوششايد از دنيا منقطع شود و تمام کند ب فارسى چنين است : کسى که اراده تبليغ ميه مبارک ب

  يارى امر مبارک نمايد.)همۀ حال صرف 

نمائى که ارياح نظر بمأموريت خود بر خراب و  "مثل ارياح باش در امر فالق االصباح چنانچه مشاهده مى
نمايد نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر بمأموريت خود داشته و دارد احبّاء حّق  معمور مرور مى

غ آن مشغول شوند هّلل بگويند و بشنوند هرنفسى اقبال نمود آن حسنه هم بايد ناظر به اصل امر باشند و به تبلي
   ۱۷ ". باو راجع و هر نفسى که اعراض نمود جزاى آن به او واصل

النّصر کّل يّدعون االيمان و يدخلون فى امراهّلل طوبى للّذين هم استقاموا على االمر فى تلک االيّام  "قل اذ جاء
فارسى چنين است: زمان فتح و پيروزى ه (مضمون بيان مبارک ب   ١٨"  الجهاتالتّى فيها ظهرت الفتنة من کل 

شوند خوشا بحال نفوسى که در اين ايّام که فتنه و فساد از همۀ  کنند و به امر الهى وارد مي همه اّدعاى ايمان مي
   اطراف ظاهر شده به استقامت در امر آلهى قائم باشند.)

فارسى ه (مضمون بيان مبارک ب  ١٩".آئى لتقرّ به عينک و تقرّ به عينى"اذکرنى فى ارضى ٔالذکرک فى سم
  ديدۀ تو و چشم من به آن روشن شود.) چنين است : در زمين من مرا يادکن تا تو را در آسمان خود بياد آرم تا
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  اّول بخش
قات مصدقين توان به آن مشغول شد مال گذاريم يکى از آسانترين خدماتى که مى چون قدم به ميدان خدمت مى

مطالب ذيل که نتيجۀ تجربيّات ياران  جديد است تا باالتّفاق معلومات خود را در زمينۀ تعاليم مبارکه افزايش دهيم. 
افکار خود را منظم نمائيم و تصميم بگيريم چگونه به اين تا  ما کمک خواهد کرده باشد ب مى مختلف هى در مناطقال

 کنيم.خدمت ارزنده قيام 

ايد. اين پروژه تحت اشراف محفل  آميزى را اخيرًا به اتمام رسانده که شما يک پروژۀ تبليغى موفقيت نيدک تصّور
هاى نزديک  بود و تعدادى از مبلغين باتجربه از جامعه  تنظيم شده اى تبليغ لجنۀ منطقه کمک با روحانى محل و

هاى مستمر چند  با وجودى که جسمًا از فّعاليت. ددعوت شده تا در ترويج و استحکام امراهلل در آن جامعه کمک کنن
اتّفاق مبلغين ه هاى تبليغى اين پروژه ب کنيد. لّذت شرکت در فّعاليت باشيد ولى احساس شعف و سرور مى روزه خسته مى

ات باتجربه و مالقات رهبران جامعه و جلب دوستى آنها و مساعدت در ازدياد احترام آنها نسبت به امر مبارک و مالق
 شد مىکه موجب  کودکانهاى  و همچنين کالسطالعه و تحقيق با اعضاى خانواده مستمر دوستان در منازلشان  و م
و همچنين جلسات  نمائيد ها شرکت در اين کالسدوران کودکى برگشته ه اهد دوباره باحساس نمائيد دلتان مى خو

هاى  ديد و يا کالسگر ترى از روحانيت مى به درجات عالي که باعث ارتقاء ارواح وريد آ مى ياده ها را ب جامعه در شب
تر خاطرات  و از همه جالب دادند و شما هم فرصت شرکت در آن را داشتيد که مبلغيّن سيّار ترتيب مى تزييد معلوماتى

همه را غرق محبّت و رده عمل آوه در پروژه دعوت ب شرکت کنندگان اوقاتى است که محفل روحانى محلى از
   نمودند. هاى خود مى تهداي

که چگونه اين تعداد قابل مالحظه چيز فکر شما را به خود مشغول داشته است اينست  موضوعى که بيش از هر
شما هنوز در معارف امرى عميق سازيد.  اند را وردهروز اخير به امر مبارک ايمان آ ٣٠مدت  طى از مؤمنين را که در

دوستى با  منظور استحکامه د از مؤمنين جديد برا بياد داريد که مرتّبًا اهميت بازدي بيانات يکى از معلّمين باتجربۀ خود
چند خانواده را که کم و   ،نمود. پس از تأّمل و دعا در اين باره تأکيد مى آنان و کمک به آنها در تزييد معارف امرى را

 يدارشان رويد.طور منظم به ده نمائيد و تصميم مى گيريد ب شناسيد انتخاب مى بيش مى

مردم آن  احترام همۀ  موردبسيار معروف و   مجاور  قراى  و  شهرها در  که  باشند مى   وخانم سعادتى  اّولين خانواده آقا
ها در آن منطقه زندگى  که نسل باشند مى  خانوادۀ بزرگى که حدودًا شصت سال دارند از  آقا اين خانم و هستند. منطقه
 کنند. همسايگى شما زيست مى ئى دربتنها اکنون  اند و شان همه بزرگ شدههاي بّچه کنند.  مى

سواد خواندن و نوشتن را دارند. با اعمال و رفتارشان و خلوص  ،وخانم سعادتى با وجود کمى تحصيالت  آقا
گرفتن  شما با در نظر اند. البتّه جلب نموده احترام مردم شهر را به خود ،اند که در تماسشان با ديگران نشان داده  نيّتى

ا تحصيالتتان مقام و ي  دهيد به خاطر کنيد و هيچوقت به خود اجازه نمى مردم قضاوت نمى  مورد  ثروت و مقام در
هاى  يکى از درس بهائى نيست رفتار نمائيد. أن يک مبلغّ حالتى رياست مآبانه که در ش و يا با  احساس برترى نمائيد

خاطر سادگى و سهولت نبايد از قدر و منزلت ه ايد اين است که بز مبلغيّن باتجّربه آموختهمّهمى که ضمن اين فعاليّت ا
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هاى زيادى از زندگى تعاليم مبارکه کاست و با زبانى کودکانه نبايد با بزرگساالن که  اعم از باسواد و بيسواد حکمت
تزييد  مطلب و افکار خود را با دّقت در بارۀ اّوليننشينيد  لذا خاضعانه و با تضّرع و ابتهال مى اند صحبت نمود، آموخته

است ممکن است کمى  آن جائيکه اين اّولين جلسۀ شما نمائيد. از ميثاق الهى است تنظيم مى معلوماتى که عهد و
گيريد مطالبى راجع به موضوع بنويسيد، نه به منظور آنکه براى آن خانواده  هراسان و نگران باشيد لذا تصميم مى

  بلکه جهت قّوت قلب و اطمينان بيشتر خودتان. ،وانيدبخ

 : تمرين

بازديد از مقبلين جديد عامل مهّمى در گام نه ايد افکار و رفتار شما کرده همانگونه که از مطالب فوق درک  .١
چگونه بعضى از افکارتان مى تواند  که کمى تأّمل نمائيد و فکر کنيد . بنابراين بهتر استموفقيّت شماست

در   باشيد. خانوادۀ سعادتى مى در حال رفتن به مالقاتفرض نمائيم شما  . هاى شما را مؤثّرتر سازد قاتمال
ونگى توضيح در مورد خانواده سعادتى و مالقات با آنها و چگ ت ذيل بعضى از افکار که ممکن استقسم

اين تزييد معلومات  ى شما درمساع که در را شود. نکاتى در ذهن شما باشد ذکر مى دادن مطالب براى آنها
  عالمت بگذاريد. دوستان سهم موثّر خواهد داشت

 راجع به مالقات :

  گيرند. و مطمئن شوم که مطالب زيادى را ياد مىدر امر الهى آنان را تعليم دهم  وظيفه من است که     ____
هائى از بيانات مبارکه را با  قسمت و  صرف نمود  است که بتوان اوقاتى را با اين خانوادۀ عزيز چه افتخارى    ____

  آنها در ميان گذاشت.
  ،دهم خوشحالم که اين خدمت را انجام مى  دانم که تزييد معلومات مقبلين جديد خيلى مّهم است و مى    ____

  انجام دهم.  اميدوارم اين برنامه خيلى طول نکشد چون کارهاى زياد ديگرى دارم که امروز بايد ولى
سعادتى بگويم در نظر دارم و سعى خواهم کرد که  خانوادۀستى طوالنى از مطالبى که بايد امروز به لي    ____

  تمام نکات را با آنان در ميان بگذارم.
  راجع به خانوادۀ سعادتى:

اهلل  شايد حضرت بهاء ،باشند ولى دانش زيادى ندارند قلبى مى خانوادۀ سعادتى خانوادۀ خوب و خوش    ____
  اند. داند چه چيزى از امر درک کرده ولى خدا مى ،باشند ول کردهرا قب

 را عنوان ننمايم.  کنم مطالب مشکلىصحبت مى سعادتى بايد خيلى مواظب باشم وقتى با خانوادۀ    ____
است، مهّم آن است که محبّت خود را به آنها نشان  مشکل بيشتر مطالب امرى احتماًال برايشان خيلى

  اند. انم تحصيالت کمى داشتهد دهم چون مى
  توانند ياد بگيرند. طفلکى آقا و خانم سعادتى در اين سن ديگر چه مى    ____
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چون آقا و خانم سعادتى از عشق حضرت  .آورد هر مؤمن جديد استعداد و قابليتى جديد به جامعه مى    ____
  جامعه خواهند نمود. به ذيقيمتىخدمات  ،اهلل سرشار شوند و معلوماتشان افزايش يابد بهاء

  راجع به روش بحث و شرح مطالب: 

  گذارم که خود مطالعه کنند. توانند بخوانند. من فقط بياناتى کوتاه در اختيارشان مى آنها بالغ هستند مى    ____
 متذّکر باشم که بايد بنشينم و صبورانه کلمه به کلمه مطالب را برايشان شرح دهم چون در غير  حال بايد   ____

  توانند اين مطالب عميق و مشکل امرى را بفهمند. اين صورت نمى
 بايد  ارائه دهم اى راعقيدهخيلى مهّم است که بتوانم باب صحبت را با آنها باز کنم. وقتى مى خواهم     ____

  نمائيم. يک مشورت طالعه کنيم و راجع به هرمکث کنم تا بتوانيم بيانات را با هم م چندين بار 
اگر سؤاالتى  خواهم مى  آنهاکنم و در خاتمه از  خود را بيان مى عقايد کنم و همۀ من شروع مى مثالً      ____

  نمايند.دارند مطرح 

اى مانند خانوادۀ  با خانواده گروه راجع به اّولين مالقات خود راهنماى هاى کوچک و به کمک در گروه  .٢
شود و  اى کوتاه بازى کند و نشان دهد چطور وارد منزل مى هبايست نمايشنام هر عضو گروه مى .فکر کنيد سعادتى

گروه بايد   اعضاء  گذارد. مى   را با آنها در ميان   عهد و ميثاق الهى  کند و چطور موضوع با آنها احوالپرسى مى
 نمايش هريک را با در نظر گرفتن شرايط ادب، مهربانى و تواضع ارزيابى کند و بعد از اينکه هر عضو نقش

  خود را بازى کرد، گروه بايد با هم متفق شوند و مناسبترين روش مالقات را پيدا کنند.

  دوم بخش

منظور مالقات با ه باشد که شما ب مطلبى مانند همان  شايد   ابدى  شرح کوتاه ذيل راجع به مبحث عهد وميثاق
  بوديد:  مقبلين جديد تهيه نموده

ها، صحراها،  و مختار است. او خالق آسمان و زمين با همۀ کوه همتا خالق همۀ اشياء خداوند يکتا، بى  
 او انسان اى را به خلعت حيات آراسته است.  ها و درياهاى آن است.  خداوند هر موجود زنده ها، جنگل دشت

  را به صورت خود و تصوير خود آفريده است. 

زيرا محدود درک غير  ک ذات الهى نيست،اند که فکر بشرى قادر به در اهلل به ما تعليم فرمودهحضرت بهاء   
خدا بشر  است. بشرىخيال   دهند ثمرۀ فکر و مىنسبت   محدود ننمايد. صفاتى که پيروان اديان مختلف به خدا

کلماتى که لزومًا براى توصيف او بکار  اى منتشره در تمام عالم هستى نيست.  صورت قوهه صرفًا ب  نيست و او
و روح اعظم، هرکدام يکى از صفات و اسماء الهى است که  آسمانى، قدرت ملکوتى مانند پدرشود  برده مى
    شود و از وصف ذات الهى عاجز است. بشرى بيان مى به زبان
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  : ايم در کلمات مکنونه مطالعه کرده

(مضمون   ١" "ياابن االنسان احببت خلقک فخلقتک فاحببنى کى اذکرک و فى روح الحياة اثبتک
پس تو را آفريدم. مرا  خلقت تو را دوست داشتماى پسر انسان  فارسى چنين است:ه بيان مبارک ب

   روح حيات پاينده سازم.)ه دوست بدار تا يادت کنم و تو را ب

بر طبق اين بيان مبارک تنها علت وجود ما عشقى است که خدا به ما دارد و بايد همواره متذّکر اين عشق باشيم   
و غم و شادى بايد  راحتىدر هنگام سختى و  .بخشد دهد و روح حيات مى تأييد مى ،کند که ما را محافظت مى

  بياد آوريم که محبّت او مستمرًا شامل حال است. 

خداوند با ما عهدى بست که تا ابد ادامه  ،از تعاليم مبارکه مى آموزيم که چون حّب الهى موجب خلقت گرديد  
طبق ميثاق ابدى الهى خداوند بخشنده  قرارداد دو نفر يا بيشتر. بر يعنى وعده و  " "عهد کلمۀ  خواهد داشت.

و هر گهگاه اراده و  مقاصد خود را توسط يکى از مظاهر خود براى ما ظاهر گذارد   هيچوقت ما را تنها نمى
  سازد. مى

ودات مقّدسى مظاهر امر الهى آن وج است.  يعنى ظاهرساختن و نشان دادن که از قبل معلوم نبوده  "ظهر" فعل  
چگونه  مى آموزند نمايند. آنان مربيان جهان هستند که به ما  هستند که کلمات خدا را براى ما ظاهر و عيان مى

از جمله مظاهر ظهور حضرت کريشنا، حضرت  .طبق ارادۀ الهى زندگى کنيم و به سعادت حقيقى فائز شويم
حضرت باب و حضرت و البتّه  محّمدحضرت مسيح،  حضرتموسى، حضرت بودا، حضرت زرتشت، 

  باشند. مى دو مظهر ظهور اين عصر، اهلل بهاء

. در عهد و دهد به نحو مشخصى عمل کند ول مىبين دو گروه است. هر طرف ق و  هدى دو طرف داردهر تعّ   
توانيم مطمئن شويم که  ما چگونه مى ، ولىاست ابدى الهى خداوند هميشه نقش خود را عمل نموده ميثاق 
  نمائيم؟ خود را در اين عهد و ميثاق عظيم ايفا مى نقش

بايد به ياد آريم که  خواهد تا مظهر ظهور الهى را بشناسيم و به ارادۀ او تسليم شويم.  عهد و ميثاق الهى از ما مى  
اهلل  هدف از زندگى ما شناسائى و عبادت خداوند است. اين نکتۀ مهّم در بيانات مختلفۀ حضرت بهاء

  ست. نماز صغير بهترين مثال است:ا آمده

الحين بعجزى و قوتک و ضعفى و  "اشهد يا الهى بانک خلقتنى لعرفانک و عبادتک. اشهد فى هذا
فارسى چنين ه (مضمون بيان مبارک ب  ٢" اقتدارک و فقرى و غنائک ال اله اال انت المهيمن القيوم

اسائى تو فائز گردم و ترا عبادت کنم در اين دهم که مرا خلق فرمودى تا به شن است: خداوندا گواهى مي
دهم که جز تو  حال به عجز خود و قّوت تو و ضعف خود و اقتدار تو و فقر خود وغناى تو گواهى مي

   خداى مقتدر مهيمن نيست.)



 

   ٢٩ - مطالبى براى تزئيد معلومات

يوم توانيم بشناسيم تنها با شناسائى مظهر امر او در اين  امر او مى  را فقط بوسيلۀ مظاهر  خدا  از آنجائيکه  
ايم بايد شاکر و  اهلل را يافته ما که موهبت شناسائى حضرت بهاء توانيم به هدف زندگانى خود تحّقق بخشيم.  مى

شاکر به درگاه حق   بايد نمائيم.  تحّقق يافته زندگى مىهمه هاى الهى  ه در چنين روزى که وعدهحامد باشيم ک
من على االرض از عظمت و جالل ايشان غافلند  که اکثراهلل را در حينى  باشيم که هديه شناسائى حضرت بهاء

  فرمايند: حضرت بهاءاهلل مي   است.  شامل حال نموده

سدرۀ عنايت الهى  کل بکمال اتّحاد و اتّفاق در ظل "امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است بايد
  ٣". ساکن و مستريح باشند

اهلل را بشنود ولکن او را قبول نکند و به عقائد  بهاءچقدر باعث تأّسف است اگر شخصى بشارت ظهور حضرت   
آباء و اجدادش متمّسک شود. اين شخص از جمله نفوسى است که در هر عصر آرزوى ظهور موعود را 

  شدند.به اوهام متمّسک  چون ظهور فرمود قبول ننمودند و به عهد و ميثاق الهى وفا نکرده  ولکن ،نمودند مى

نبايد اجازه دهيم انتقادات  اهلل بايد در امر او استقامت نمود و مطيع دستورات او شد.  پس از قبول حضرت بهاء  
  ايم دور کند. بايد بر عهدش ثابت و استوار بمانيم. مردم نادان ما را از صراط مستقيمى که اختيار نموده

  : فرمايند اهلل مى حضرت بهاء

   ۴ " .وست. تمسک بها و کن من الراسخينو بعد از عرفان حّق اعظم امور استقامت بر امر ا "

ميثاق الهى ثابت  در عهد و ،اهلل را بياد آريم حيات حضرت بهاء، اگر در وقت نزول امتحانات الهيه  
حضرت را بياد آن هاى عظيم  ها و موفقيت بايد مصائب و صدمات و همچنين پيروزي .خواهيم شد محکمتر و

اين کلمات مبارکه در فکر و  باشد تا  باشيم.  بشرحضرتش به همۀ افراد آريم و همواره متذکر محبّت النهايۀ 
  قلبمان نقش بندد.

قد قيد جمال القدم الطالق العالم و حبس فى الحصن االعظم لعتق العالمين و اختار لنفسه  "
دائد االحزان لسرور من فى االکوان هذا من رحمة رّبک الرحمن الرحيم. قد قبلنا الذلّة لعزّکم و الش

  ۵" .الموحدين. ان الّذى جاء لتعمير العالم قد اسکنه المشرکون فى اخرب البالد لرخائکم يا مالء

را براى رهائى نوع بشر و حبس و  م قيد و زنجيرجمال قد (مضمون بيان مبارک بفارسى چنين است :
حزن رحمت خود، زندان را در سجن اعظم براى آزادى حقيقى اهل عالم قبول فرمود و از روى فضل و 

و نيز  اختيار نمودخاطر سرور جهانيان و ذلّت را براى عّزت مردمان و شّدت را براى راحتى موّحدان ه را ب
ترين شهرهاى جهان مسکن  فرمايند که مشرکان کسى را که براى باز سازى عالم آمده در خراب مي
  اند.) داده
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  تمرين:

هاى  ضوعحاوى قطعاتى طوالنى راجع به مو واحداين  ايد دهکرهاى قبل مطالعه  واحد عکس آنچه در بر  .١
بايستى آن را چندين بار ، مىکنيد را مطالعه مى "عهد و ميثاق الهى "است. اگر بار اّول است که موضوع مختلف

هاى  روشدر گروه خود، قسمت به قسمت بخوانيد تا بتوانيد اين مفهوم را به زبان خود به راحتى بيان نمائيد. 
توانيد دو يا سه بار موضوع را  مثًال مى ،يکديگر در فهم اين موضوع وجود دارده تلفى جهت کمک بمخ

بخوانيد و از يکديگر سؤال کنيد. سؤاالت بايد طورى طرح شود که جوابش در خود مطلب باشد. البتّه فراگيرى 
راجع به هر  را شما رتبحث و مشو چون ذکر بيانات مبارکه قسمت مهمّ بيانات مبارکه خيلى مهّم است 

در مفهوم بيانات مبارکۀ  تا کند هاى ذيل به شما کمک مى تمرين  . دهد تشکيل مي  موضوعى با مقبلين جديد
  فوق تأّمل کنيد.

                                                 خالق همۀ موجودات کيست؟  الف)
                                         است؟ آيا چيزى هست که خداوند خلق نکرده  ب)
                                        است؟ چرا خداوند عالم انسانى را خلق فرموده  ج)
                                                چيست؟ "عهد "معنى کلمۀ  د)
                                               است؟  بسته چرا خداوند با انسان عهد  ه)
                رسد؟ آيا درست است که بگوئيم: اگر خداوند را دوست نداشته باشيم محبّت او به ما نمى  و)
               باشيم او هم ما را دوست نخواهد داشت؟ آيا درست است بگوئيم: اگر خدا را دوست نداشته  ز)

      را به حال خود رها خواهد نمود؟ما  هيچوقتخداوند آيا   ح)
                                                هدف از زندگى ما چيست؟  ط)
                                            آيا ممکن است به ذات خداوند پى بريم؟  ى)

               گوئيم هدف از زندگى ما عرفان خداونداست؟ اگر شناسائى ذات خدا امکان ندارد پس چرا مى  ک)
    

                                               چيست؟  "مظهر "قصود از کلمۀم  ل)
                                              را نام ببريد. الهى ظهور مظهر چند   م)

    
  جمالت ذيل را تکميل کنيد:  ن)

  مروز روزى است که______ اعظم خداوند بر عالم انسانى احاطه نموده.ا
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  است که______ اکبر بر همۀ خاليق احاطه نمود. امروز روزى
  _______ مستريح شويم.  در ظلّ  و______ ______ در چنين روزى بايد بکمال

                                                                   چه بايد بکنيم؟  ايم وفا کنيم  عهدى که با خدا بستهه اگر بخواهيم ب  س)
    
    
    

            ايم؟ اهلل را قبول کرديم مظاهر ظهور قبل را رد کرده يا درست است که بگوئيم وقتى حضرت بهاءآ  ع)
    

            کند در عهد و ميثاق ثابت باشيم؟ چرا تأمل در مصائب و بالياى جمال مبارک به ما کمک مى  ف)
    
    
    

                                 اهلل قبول فرمودند در قيد و زنجير باشند؟ چرا حضرت بهاء  ص)
    
    

                                          اهلل سجن را قبول فرمودند؟ چرا حضرت بهاء  ق)
    
    

                                          اهلل از کأس حزن نوشيدند؟ چرا حضرت بهاء  ر)
    
    

                                          اهلل ذلّت را قبول فرمودند؟ چرا حضرت بهاء  ش)
    
    

                                      اهلل متحمل بالياى التحصى شدند؟ چرا حضرت بهاء  ت)
    
    

                      اهلل، چون قدرت دفاع از خود را نداشتند قبول مصائب نمودند؟ آيا حضرت بهاء  ث)
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                   ضعيف نبودند، پس چرا قبول باليا فرمودند؟ اهلل مقابل اعداء خود اگر حضرت بهاء  خ)
    
    
    

                             چرا ما بايد باليا و مشکالت را در خدمت به امراهلل قبول کنيم؟  ذ)
    
    
    

 استالزم  ،گذاريد کنيد در ميان مى با دوستانى که مالقات مى معلوماتتزييد  مطالبى را براى هنگاميکه  .٢
فوق  نکات اساسى مبحثعنوان کنيد در ذهن خودتان روشن باشد.  خواهيد نکات اساسى مطلبى که مى

                                            توانيد ليستى از اين نکات تهيّه کنيد؟ چيست؟ مي
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

اگر هنوز اين کار را  منطقى معرفى نمائيم.  ىتيببراى آنکه مقصود ما کامًال درک گردد بايد عقايد را با تر   .٣
  گذارى نمائيد. ايد  ليستى منطقى از افکار خود تهيه و آن را شماره انجام نداده

و ميثاق است تعريف کنيد. دهندۀ ثبات بر عهد  از تاريخ اّوليۀ امر و يا وقايع جديد که نشان داستانى با گروه خود  .۴
  صورت نمايشنامه نيز اجرا نمود.ه توان ب را مىها  داستان بعضى از
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عامل  و طرز برخورد شمامطالب مورد بحث با مقبلين جديد احساسات قبًال ذکر شد عالوه بر  همانطور که  .۵
که حالت دعا و مناجات را همواره در حين بحث شما است. بخصوص مهم است  مهّمى در مفيد بودن ديدار

سوى خدا توّجه کنيد و از او ه کنيد بايد مرتبًا ب با ديگران مشورت مىهمينطور که  و مشورت دارا باشيد. 
ها موجود  عبارات و جمالت بسيارى در مناجات حّضار را روشن نمايد.  بخواهيد که قلب و فکر شما و ساير

  شود: ذهن خود تکرار کنيد براى مثال ذکر مى توانيد حفظ نمائيد و در است که مى
  
  ۶".ها را بينا نما و گوشها را شنواکن چشمدلها را روشن کن و  "

   ٧"پايان شامل کن. نور هدايت برافروز... الطاف بى "

   ٨"... ابواب عرفان بگشا نور ايمان تابان نما "

(مضمون بيان: اى پروردگار روى بندگانت را نورانى نما  ٩"... اى رّب نور وجوه عبادک للتوّجه الى وجهک "
   .)يندبه سوى تو توّجه نما تا

  ١٠ "... و جبين به پرتو فيض قديم بيارايند ... "

  سوم بخش

نواز و عالقمند به  داشتيد آنها مهمان  همانطور که انتظار اّولين ديدار از خانوادۀ سعادتى شما را غرق سرور نمود. 
شما موّفق شديد  .  نتيجه بخش بوده است  ايد کنيد وقتى که صرف آمادگى خود کرده يادگيرى بودند. احساس مى

با کمال  شما   باشيد. وضوح ارائه دهيد و بحث مفيدى در مورد بياناتى که انتخاب نموده بوديد داشتهه افکار خود را ب
اذعان نموديد که بايد با احبّائى که اّطالعات  چند بار داديد و مى شد مطرح مى جواب سؤاالتى را که خضوع و خشوع

  بيانات مبارکه به جستجوى جواب مناسب بپردازيد. بيشترى دارند صحبت کنيد و در

مالقات پدر و مادربزرگش ه هفته ب هاى خانم و آقاى سعادتى که براى چند يکى از نوه آنکه مريم،واقعۀ جالب 
با وجودى که بيش از . نحوۀ شرکت او در مذاکرات بنظر شما خيلى جالب بود نيز در جلسه حضور داشت.  آمده بود

بيشتر   داد. بنابراين شما تصميم گرفتيد به او اشت استعداد عجيبى در درک و فهم سريع مطالب نشان مىسال ند ١۵
اش معلومات امرى خود را افزايش دهد و بسيار خوشحال  توّجه کنيد و کمکش نمائيد تا بر اساس استعداد و عالقه

با   و  ا مطالعه کند و در جلسۀ بعد بيان نمايداهلل ر هائى از حيات حضرت بهاء شديد وقتى مريم قبول کرد که قسمت
  خوشحالى اظهار داشت که چندتن از دوستان خود را هم خواهد آورد. 

بعد  که مريم مطالعه نموده تا براى سخنرانى جلسۀ نحوىه ب اهلل يل مختصرى از حيات حضرت بهاءدر قسمت ذ
  : گردد آماده شود نقل مى
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صفات و  در طهران پايتخت ايران متولّد شدند. از کودکى  ١٨١٧نوامبر  ١٢اهلل در تاريخ  حضرت بهاء  
ساخت که در آينده مقام عظيمى  متقاعد و طرز رفتار ايشان، والدينشان راخصوصياتى خارق العاده داشتند 

 اهلل که وزير مشهورى در دربار شاه بودند عشق وفيرى به پسر خود داشتند. يک حضرت بهاءپدر  خواهند داشت.
کنند. دور سر نورانى ايشان موهاى  در اقيانوس بزرگى شنا مى  در رؤيا ديدند که حضرت بهاءاهلل شب ايشان 

بودند. حتّى يک تار   سياهشان بر روى آب شناور بود و تعداد زيادى ماهى هريک تارى از موى مبارک را گرفته
ها بدنبال  نمودند و ماهي عظمت بر روى آب شنا مىاهلل آزادانه و با  بود. حضرت بهاء  مو از سر ايشان جدا نشده

اهلل از شخص معبّرى خواست تا اين رؤيا را تعبير کند. آن شخص معبّر گفت پدر حضرت بهاء  ايشان شناور بودند.
اهلل فريدًا وحيدًا بر اين دنيا سلطنت خواهند نمود.  حّد و حصر عالم وجود است و حضرت بهاء اين اقيانوس بي

ياد نشانۀ آشوب و اضطراب است که با ظهور حضرتش برپا خواهد شد ولکن ايشان در تحت حفظ و ماهيان ز
  چيز آسيبى به ايشان نخواهد رساند.  حمايت الهى محفوظ خواهند ماند و هيچ

سالگى  ٢٢سالگى رسيدند در دربار شاه به حکمت و علم معروف بودند. در  ١٤اهلل به سن  وقتيکه حضرت بهاء  
خواستند  که نمى  اهلل حضرت بهاءکرد، ولى  پدر را به ايشان پيشنهاد صعود نمود و دولت منصب عالى پدرشان

و طريقى را که خداوند  کردندحيات خود را در ادارۀ امور دنيوى صرف کنند، شغل دربار و وزارت را قبول ن
اء و ضعفاء و بيماران نمودند و بزودى وقت خود را صرف کمک به فقر  دنبال نمودند. بود   برايشان مقّدر فرموده

  به عدالت و انصاف معروف خاّص و عام شدند.

بعضى از آثار حضرت باب را دريافت نمودند که  اى ويژهفرستادۀ  از طريقاهلل  سالگى حضرت بهاء ٢٧در سن   
صلح عمومى و شده بود، روزى که مظهر ظهور جديد ظاهر خواهد شد و  اهلل داده ظهور يومه در آن بشارت ب

بالفاصله   اهلل ها منتظر آن بوده تحقق خواهد بخشيد. حضرت بهاء وحدت و عدالتى را که عالم انسانى مّدت
متأّسفانه زمامداران ايران که با  از پيروان مشتاق آن حضرت گرديدند.  قبول فرموده يکى اب راام حضرت بپي

پيروان حضرت باب پرداختند.  به آزار و اذيت يانهنحوى شديد و وحشه ب بودند،  شدهسانى کور هواهاى نف
سال  ٨حدود   در امان نماندند. از اين مصائب نيز اهلل که به شرافت و حسن سيرت معروف بودند حضرت بهاء

چال شدند.  اهلل اسير سجن سياه سال پس از شهادت آن حضرت، حضرت بهاء٢پس از بعثت حضرت باب و 
آنقدر سنگين بود که قادر بر بلند نمودن سرشان نبودند. در اين  ذاشته بودندگزنجيرى که بر گردن آن حضرت 

ماه تحّمل مشّقت و سختى بسيار نمودند و در همين سياه چال  بود که وحى الهى بر  ٤اهلل  سجن حضرت بهاء
ق از اين سجن تاريک، شمس حقيقت اشرا باشند.  ديد که موعود جميع امم مىايشان نازل شد و معلوم گر
  فرمود تا آفاق را منّور سازد.

با اهل و  اهلل را تصّرف نموده  ايشان را تمام امالک حضرت بهاء ،چال ماه مسجونيّت در سجن سياه ٤پس از   
هاى غربى ايران بسوى بغداد که يکى از شهرهاى  عيال تبعيد نمودند. در سرماى سخت زمستان از طريق کوه

تواند مصائب اين سفر را  عراق است حرکت نمودند. کلمات نمىحکومت عثمانى بود و اکنون پايتخت 
  بندان اين راه را پياده طّى نمودند.  توصيف نمايد که چگونه صدها کيلومتر در برف و يخ
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شان شهرت مبارک بسرعت در بغداد و شهرهاى مجاور آن منطقه منتشر شد و مردم دسته دسته به ديدن اي  
يکى از آنها برادر  ورزيدند.  شهرت آن حضرت حسادت مى  بعضى ديگر به اّما آمدند تا کسب فيض نمايند. مى

ميرزايحيى که در آن ايّام مورد  زيست.  ميرزايحيى بود که در ظل عنايت و محبّت مبارک مى ،ناتنى آن حضرت
بر قبول خواهند عنوان رهه خيال اينکه بابيان او را به اهلل گذاشت ب با حضرت بهاء را بناى مخالفت ،احترام بود

دانست که با روى برگرداندن از مظهر ظهور الهى تدنّى و سقوط او حتمى خواهد بود. در ايّام  کرد، ولى نمى
کنند به عظمت حقيقى خواهند رسيد. حتّى  که عبوديّت و بندگى او را قبول مى ظهور مظهر امر الهى تنها نفوسى

 تواند حضرت حائز مقامى غير از مردم ديگر هستند و هيچکس نمىتوانند قبول کنند که آن  اقربا و نزديکان نمى
  در آن مقام با حضرتش شريک باشد.

اهلل شد.  و باعث حزن شديد حضرت بهاء  هاى ميرزايحيى موجب اختالف بين پيروان حضرت باب گرديد دسيسه  
دستان رفتند. در آنجا هاى کر به کوه ه کسى بگويند خانه را ترک فرمودهيک شب جمال مبارک بدون آنکه ب

ترين غذا قناعت  غار کوچکى زندگى کردند و به ساده عزلت اختيار فرموده به دعا و مناجات و تأّمل پرداختند. در
شخص  "در بارۀ   بتدريج مردم آن منطقه ولى  دانست. شناخت و اسمشان را نمى کسى ايشان را نمى .فرمودند
نى داشت سخن گفتند و چون خبر اين شخص بزرگوار به پسر ارشدشان و درويش بزرگوارى که علم لد  "ناشناس

آن ه اى ب بوسيلۀ فرستاده هائى نامهو  هاى پدر عزيز خود را شناختند رسيد، بالفاصله عالمت حضرت عبدالبهاء
سال  ٢قبول فرمودند و باالخره بعد از  فرمايند. ايشان تمنا نمودند که به بغداد مراجعت حضرت ارسال و رجا و

  به دوران پرمشقت عزلت خود خاتمه دادند.

به محض اهلل  حضرت بهاء ، وضع جامعۀ بابى به سرعت رو به قهقرا رفت.در ايّام غيبت حضرت بهاءاهلل  
هنوز ايشان   با اينکه يده و سرگردان حضرت باب پرداختند،بازگشت، به دميدن روح جديدى در پيروان ستمد

بودند. قدرت کالم و حکمت حضرتشان تعداد کثيرى از بابيان را تحت تأثير   ودهمقام عظيم خود را اعالم ننم
علماى متعّصب و اّما  ،قرار داده و افراد از طبقات مختلفه مجذوب ايشان گشته و از مريدان آن حضرت شدند

  م تحّمل کنند. لذااهلل را بر اين تعداد زياد مرد ميرزايحيى نتوانستند نفوذ عظيم حضرت بهاء ،برادر حسود ايشان
ه مسئولين دولتى مکررًا شکايت نمودند تا اينکه حکومت ايران با برخى از مسئولين امپراطورى عثمانى ب

  اهلل را به شهرى بعيدتر از موطن اصلى يعنى استانبول سرگون نمودند. همدست شده  حضرت بهاء

ورزيدند شهر را به  شخصى که به او عشق مى  بود  براى مردم بغداد مملو از حزن و اندوه بود. قرار ١٨٦٣اپريل   
شهر منتقل شدند و  خارج اهلل به باغى در حضرت بهاء  ، ترک نمايد. چند روز قبل از عزيمتنامعلومى مقصد 

 پيروان  .آمدند تعداد زيادى از نفوس دسته دسته براى وداع با آن حضرت مى  .روز در آن باغ خيمه زدند ١٢
شدند و بعضى از آن نفوس با آن حضرت در  ى آکنده از حزن به زيارت ايشان نائل مىحضرت باب با قلوب

اهلل محروم  ماندند و از معيّت حضرت بهاء باقى ميولى بسيارى   شدند. سرگونى به شهر استانبول همراه مى
روى احبّاء گشوده ه ب منتها ارادۀ الهى چنان نبود که اين واقعه به حزن تمام شود. ابواب فضل بىاّما  .شدند مى

اين حين حزن  در.   هستند اهلل و موعود اهل بيان اهلل به همراهان اعالن فرمودند که من يظهره شد و حضرت بهاء
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عنوان ه مى ب ٢اپريل تا  ٢١روز از  ١٢اين  .اهلل مشتعل شد ل به سرور گرديد و قلوب به عشق حضرت بهاءمبدّ 
هاى آتيه جشن  اهلل را بهائيان در سراسر عالم و در طى قرن حضرت بهاءسالگرد اظهار امر علنى  ،عيد رضوان

  خواهند گرفت.

اهلل نفوس بسيارى  در اينجا نيز عظمت و حکمت و جذابيّت حضرت بهاء .استانبول مرکز امپراطورى عثمانى بود  
نمودند که جمال  نمود. نمايندگان دولت ايران و دشمنان ديگر مسئولين دولت را قانع جذبسوى خود به را 

اهلل الواحى به ملوک و سالطين نوشتند و از آنها دعوت  مبارک را به ادرنه سرگون کنند. در ادرنه حضرت بهاء
پس از مّدتى مقامات دولت  .نمودند دست از ظلم و ستم بردارند و خود را وقف راحتى و آسايش ملّت سازند

بدترين  نظامى آن شهر زندانى کردند. عکا در آن زمانحضرت را به عّکا فرستادند و درقلعۀ  عثمانى آن
کردند که بر اثر اوضاع  گمان مى شد و دشمنان ورى عثمانى محسوب مىترين زندان در تمام امپراط سختو

توانند امر و  حضرت بهاء اهلل فراموش و نورشان خاموش خواهد شد و با اين عمل مى سخت قشله عکا، مقام
  ت باز دارند.ارادۀ الهى را از حرک

اى مسجون شدند که  تنهائى در حجرهه اهلل در عکا قابل ذکر و احصاء نيست. در بدايت ب مصائب حضرت بهاء  
شب و روز اعداء احاطه نموده و جميع وسائل آسايش و   .حتّى اطفال و عيال مبارک اجازۀ مالقات نداشتند

 متقاعد گرديدند حکومت ساکنين عکا و مأمورين . تدريج تغيير نموده ولى اوضاع سجن ب  ،راحتى مفقود بود
در اينجا نيز دوباره مردم مجذوب علم و درايت و محبّت آن   باشند. بيگناه مى اهلل و بهائيان رت بهاءکه حض

پس از چندسال ابواب    کردند. هنوز عظمت حقيقى آن حضرت را درک نمى آنکه وجود حضرت شدند با
تر در آن حوالى منتقل  اهلل آزاد شدند و به ايشان اجازه داده شد به منزلى راحت سجن مفتوح شد و حضرت بهاء

اهلل در ماه مى  محلى که امروزه به اسم قصر بهجى معروف است.  در اين محل بود که حضرت بهاء ،شوند
  در اوج عظمت و جالل صعود فرمودند. ١٨٩٢

با  ا بلند نمودند و کلمات الهيه را نازل فرمودند. صلح عمومى و وحدت عالم انسانى ر پرچم اهلل حضرت بهاء  
وجوديکه دشمنان آن حضرت به جميع قوى بر عليه ايشان قيام نمودند، آن حضرت ناصرًا مظفرًا بر آنان غالب 

در دوره  بود تحقق يافت . شدند و وعدۀ الهى که در سياه چال طهران در تحت سالسل به ايشان داده شده 
حضرتشان قلوب هزاران نفوس را زنده کرد و گروهى از آنان جان خود را در رهش فدا کردند.   حيات ايشان پيام

تواند تحقق غائى آن را که وحدت عالم  يابد و هيچ امرى نمى امروز تعاليم مبارک مستمرًا در عالم انتشار مى
   ١١.انسانى در ظل ديانتى جهانى است مانع شود

  : تمرين

 ها بايد چندين مرتبه در ام تمريناهلل نسبتًا طوالنى است و قبل از انج حيات حضرت بهاءمطلب فوق در بارۀ   .١
آن را قسمت به قسمت بخوانيد و از يکديگر سؤال کنيد تا مطلب را خوب بفهميد و بتوانيد بزبان گروه خود 

   خود بيان نمائيد.
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بيان   و گاهى به تفصيل به حّضار متعّدد اهلل را گاهى خالصه عنوان يک بهائى تاريخ حيات حضرت بهاءه ب  .٢
در  .  لذا ثبت وقايع مهّمۀ حيات مبارک ايشان در ذهن و فکر شما اهميّت بسزا خواهد داشت  .خواهيد نمود

قسمت ذيل ليستى از وقايع مهّمۀ حيات مبارک را که ذکر شد نام ببريد. البتّه اين ليست ابتدائى خواهد بود و 
                 .شود حقائق جديدى به اين ليست اضافه خواهيد نمود از تاريخ امر زيادتر مى  شما  اتهمينطور که اّطالع

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

گذاريد نبايد  اهلل را با مقبلين جديد در ميان مى وقتى مطالبى مانند عهد و ميثاق الهى و يا حيات حضرت بهاء  .٣
بعضى نکات اساسى است که موجب درک  بسپارند، ولى نکات را دقيقًا بذهن باشيد همۀ انتظار داشته

ات اساسى در شرح حيات حضرت نکاين نکات تأکيد نمائيد. بر و شما بايدشود  ترى از مطلب مى عميق
  شود: يک مثال براى کمک به شما ذکر مى بهاءاهلل که در فوق ذکر شد چيست؟

  ___________________________________________حضرت بهاءاهلل متحمل مصائب عظيمه شدند.
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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عنوان ه است که ب نکاتى يمه نمودند ازاهلل بخاطر عشق به عالم بشريت تحمل مصائب عظ اينکه حضرت بهاء  .۴
دّقت  شود بايد جع به اين نکته صحبت مىوقتى را ولى و در آن تأمل کنيم.باشيم  فرد بهائى بايد بياد داشته

بلکه بايد واضح شود که  ،معّرفى ننمائيماهلل را شخصى بيچاره و ناتوان در مقابل اعداء  که حضرت بهاء کنيم 
جمال مبارک به ارادۀ خود راه سرگونى و سجن را انتخاب فرمودند و براى آزادى عالم انسانى قبول سالسل و 

 پيروزى  ب عظيمه و شديده است در حقيقت يکاريخ حيات مبارک که مشحون از مصائت اغالل نمودند. 
نطقى  ،اهلل و با کمک راهنماى گروه علومات خود از حيات حضرت بهاءبر اساس م  آيد. واقعى به حساب مى

  اهلل تهيّه نمائيد. هاى حضرت بهاء پيروزي کوتاه از مصائب و 

به اين خدمت تواضع و فروتنى است. اساس تواضع، خضوع و خشوع در مقابل  صفات مّهم الزمه قيام يکى از  .۵
تر از وقتيکه  گردد. در هيچ موقعى صفت تواضع الزم خلق مىخدا است که موجب تواضع و فروتنى در مقابل 

اهلل تأّمل  در اين بيان مبارک حضرت بهاء  ميان آريد نيست.ه خواهيد صحبت ب راجع به خدا و مظاهر او مى
  :حفظ نمائيد و سعى کنيد آن را  نمائيد

  
از هريک در تسبيح و "احبّاى الهى در هر مجمع و محفلى که جمع شوند بايد بقسمى خضوع و خشوع 

تقديس الهى ظاهر شود که ذّرات تراب آن محل شهادت دهند به خلوص آن جمع. و جذبۀ بيانات روحانيۀ 
آن انفس زکيه ذّرات آن تراب را اخذ نمايد نه آنکه تراب بلسان حال ذکر نمايد انّا افضل منکم چه که در 

نمايم  فيّاض که در من وديعه گذارده نموده و مى روح اعطاى فيض حمل مشّقات فالّحين صابرم و بکّل ذى
مع همۀ اين مقامات عاليه و ظهورات التحصى که جميع مايحتاج وجود از من ظاهر است باحدى فخر 

   ١٢ ". نمايم و بکمال خضوع در زير قدم کّل ساکنم ننموده و نمى

  چهارم بخش

کننده ارائه داد.  اهلل را با لحنى شيرين و قانع بهاء رفت حيات حضرت مريم خيلى جالب و بهتر از آنچه انتظار مى
بودند با وجوديکه   همچنين معلوم بود دو نفرى که دعوت شده  خانم و آقاى سعادتى خيلى تحت تأثير قرار گرفتند و

باعث   خانوادۀ سعادتى داشتيد اى که با دو جلسه کردند به امر مبارک عالقمند شدند.  خنديدند و شوخى مى خيلى مى
اين جلسات حال مسئله اين است که   ن را با مقبلين جديد ادامه دهيد.هايتا خواهيد مالقات شده و مى  تشويق شما

تر  تا آقا و خانم سعادتى در امر عميقکوتاه و جالب بايد در چه جهتى ادامه پيدا کند و چه مطالبى بايد انتخاب شود 
ها چند روزى است که فکر شما را به خود مشغول  اين نوع سؤال ّعال شوند؟گردند و در پيشرفت امراهلل در آن منطقه ف

مطالبى مانند دعا و مناجات، حيات روح و معنى حقيقى فدا را با آنان در ميان   خواهيد از يک طرف مى است. داشته
ست که مؤمنين دانيد چقدر مهّم ا ديگر مى از طرف .بگذاريد تا زندگى روحانيشان بر اساس متينى مستحکم شود

چون باالخره مالقات شما با خانوادۀ سعادتى هميشه  شرکت نمايند.  هاى آن فّعاليّت  ه و درشد جديد با جامعه محشور
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بهائيانى باشند که با ابتکار عمل خود به  و نتوانند  متّکى به شما شده  شود چه که باعث مى ،ادامه نخواهد داشت
و حال بايد به فکر موضوع بحث ديدار دو روز  چيز وقت خود را دارد گوئيد هر مى پس با خود خدمت امر قيام نمايند.

  "بعد خود باشم.

کمى کدورت و   کنيد در يک جلسۀ بهائى احساس مى . يابيد مشکل خود را مى پاسخ غيرمنتظره نحوىه ب
است.  نور شادى و سرور را پنهان نموده که ابر سياهى آسمان را گرفته و  آيد وجود دارد. به نظر مى   ناراحتى بين دوستان

 "عشق و  گوئيد خود مى با است.  علت واضح است: اختالف که بزرگترين دشمن امراهلل است در جامعه رخنه نموده
  در جامعۀ بهائى موضوع بعدى مالقات من با خانوادۀ سعادتى خواهد بود.  محبّت"

خانوادۀ سعادتى صحبت کنيد که تا حدودى اصول ادب را در بارۀ مضّرات اختالف با  که آنچنان مشتاقيد
 را ترين ضرر دانيد چه امرى بزرگ پرسيد؟ آيا مى از آقا و خانم سعادتى مى ،بعد از احوالپرسى سريع نمائيد.  فراموش مي

از رفتار چون شما را دوست دارند  ولى ،کنند آنها از روش صحبت و ارائۀ سؤال تعجب مى  رساند؟ به امر مبارک مى
کنيم شما قدرى  ا احساس مى"م گويد مى خانم سعادتى با لبخند ،شوند و پس از کمى مکث شما ناراحت نمى

وقتى امر مبارک را قبول کرديم دانستيم  . دانيم کنم جواب آن را مى سؤال شما مهّم است و فکر مى  هستيد،مضطرب 
 تر از اختالف بين احبّاء پس بنابراين هيچ ضررى به امراهلل بزرگ  د.اند تا نوع بشر را متّحد کنن اهلل آمده که حضرت بهاء

  "نيست.

گوئيد "از طرز  گرداند و با ماليمت مى مى آميز خانم سعادتى شما را به حالت سکون و آرامش بر لحن محبّت
بدين  "ا هم مطالعه کنيم؟ب آنها را آيا موافقيد  ام. چند بيان راجع به وحّدت با خود آورده  ". خواهم صحبتم معذرت مى

ر قسمت ذيل ليستى از نکاتى که احتماًال در بحث و مشورت د   شويد. در اين خصوص مى جالبى ترتيب وارد بحث 
  :شود خود مطرح خواهيد کرد ذکر مى

 ند:فرماي اهلل مى حضرت بهاء  هر فرد بهائى بايد از کدورت و اختالف احتراز کند. ،منظور متّحدساختن جامعهه ب ●

کدورت و برودت مابين احباب نبوده و  جدال و نزاع و  "ضرّى از براى اين امر اليوم اعظم از فساد و
(مضمون بيان   ١٣ " باسمه المؤلّف العليم الحکيم اهّلل و سلطانه ثّم الّفوا بين القلوب نيست اجتنبوا بقدرة

هاى احباب را بنام خداوند  کنيد و دلفارسى چنين است:..با قدرتى آلهى از فساد و نزاع دورى ه عربى ب
  عليم و حکيم با يکديگر الفت دهيد)

حضرت    اهلل بايد انجام دهيم. خاطر عشق به حضرت بهاءه بايد احبّاء را دوست بداريم و اين عمل را فقط ب ●
 فرمايند: عبدالبهاء مى

داريد  خلق را از براى خدا دوست"با يکديگر در نهايت اتّحاد باشيد. ابدًا از يکديگر مکّدر نشويد...  
شويد زيرا انسان کامل نيست البد  داريد هيچوقت مکّدر نمى نه براى خود چون براى خدا دوست مى



 مطالبى براى تزئيد معلومات - ۴٠

شويد اّما اگر نظر به خدا نمائيد چون  هر انسانى نقصى دارد اگر نظر به نفوس نمائيد هميشه مکّدر مى
داريد به همه مهربانى  همه را دوست مى عالم حّق عالم کمال است رحمت صرفست لذا براى او

    ١۴".  کنيد مى

اگر با وجود عشقى که به يکديگر داريم، کدورتى بينمان حاصل شد بايد بالفاصله اين بيان حضرت عبدالبهاء  ●
  را بياد آريم:

افکار و قلب خود را در محبّت و وحدت متمرکز کنيد فکر جنگ را با همۀ خواهم هرکدام  از شما مى "
. فکر جنگ هماهنگى نماييدتر عشق مقابله  فکر نفرت را با فکر قوي تر صلح مقاومت کنيد.  فکر قوى

و رفاه و آسايش و خوشنودى را زائل کند. فکر عشق، صلح و دوستى و سعادت و برادرى را بنيان 
   )ترجمه مضمون بيان مبارک( ١۵".هدن

نمايد و اختالف واقع شود. اين بيان حضرت بهاءاهلل در اين واگر سعى خود را کرديد ولى هواهاى نفسانى غلبه  ●
 کند: ما کمک ميه لحظات ضعف ب

"ان ظهرت کدورة بينکم فانظرونى امام وجوهکم و غّضوا البصر عما ظهر خالصًا لوجهى و حبًّا المرى  
ا در فارسى چنين است :چنانچه کدورتى پيش آيد مره (مضمون بيان مبارک ب  ١۶" .المشرق المنير
  چشم بپوشيد) خاطر روى من و دوستى امر آلهى از آنچه ظاهر شده نظر آريد و به مقابل خود ب

خصلت روحانى خطاپوشى و ديدن صفات خوب و احتراز از غيبت مؤثّرترين وسيله براى اجتناب از اختالف  ●
و هيچ مشکلى در اغماض  بينيم که دوستشان داريم نمى اشتباهات نفوسى را  است. بياد آريم که معموًال ما

 : فرمايند حضرت عبدالبهاء مى  خطاياى آنان نداريم.

چه که جميع را او خلق   به خطا کند اما نظر خطاپوش به خالق نفوس بنگرد. "چشم خطابين نظر
چشم و گوش عطا  فرمايد. دهد جميع را روح و روان مبذول مى پروراند رزق مى کّل را او مى کرده،
هستند بايد جميع را دوست داشت به جميع مهربانى کرد. فقرا را  ّل آيات قدرت اوکند لهذا ک مى

   ١٧" .رعايت نمود ضعفا را حمايت کرد مريضان را شفا بخشيد نادانان را تعليم و تربيت نمود

 : فرمايند اهلل مى حضرت بهاء  

بدمگو تا نشنوى و عيب  "اى رفيق عرشى بد مشنو و بد مبين و خود را ذليل مکن و عويل برميار يعنى
مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد و ذلّت نفسى مپسند تا ذلّت تو چهره نگشايد پس با دل 
پاک و قلب طاهر و صدر مقّدس و خاطر منّزه در ايّام عمر خود که اقّل از آنى محسوب است فارغ 

   ١٨" .ملکوت باقى مقر يابىباش تا بفراغت از اين جسد فانى بفردوس معانى راجع شوى و در 
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توانيم ادعا کنيم  اتحاد البتّه عدم کدورت و اختالف نيست و عشق و محبّت نبايد فقط لسانى باشد. وقتى مى ●
هاى ما توأم با روح  وحدت در جامعۀ ما موجود است که محبّت ما بيکديگر به خدمت مبدل گردد و فّعاليت

  فرمايند:  لبهاء مىباشد. حضرت عبدا متقابلهمکارى و کمک 

توانند. هرشجرى منفردًا نشو و نما نمايد بدون  "بارى کائنات عموميّه عالم هريک منفردًا زندگانى مى
اينکه از ساير اشجار مستفيد شود. همچنين حيوان منفردًا زندگانى تواند ولکن انسان ممکن نيست. 

ط است تا کسب سعادت و آسايش نوع انسان محتاج تعاون و تعاضد است محتاج مراوده و اختال
   ١٩" .کند و راحت و آرايش يابد

. در  جميع امور است آميز در هاى گروهى جامعه مشورت صريح و محبّت ترين کليد موفقيّت در فّعاليت مهمّ  ●
شود و مناسبترين طريقه براى پياده  مختلف ما نسبت به يک مطلب در يک نقطه جمع مى نظرهاىمشورت 

هاى  رسيم و با افکار و آراء متحد نقشه مى يابيم. با مشورت به وحدت نظر مى جمعى را هاى دسته نمودن برنامه
کنند  جالب و بديعى جهت پيشرفت جامعه طرح مى نمائيم. حضرت عبدالبهاء در بارۀ نفوسى که مشورت مى

 فرمايند: مى

کوت اعلى کنند و طلب تأييد از افق ابهى و در نهايت خلوص و اعضاء در حين ورود توّجه به مل "...
وقار و سکون و آداب در انجمن قرار يابند و بنهايت ادب و ماليمت کالم و اهميّت خطاب به بيان 

اى تحرّى حقيقت کنند نه اصرار در رأى زيرا اصرار و عناد در رأى منجر  آراء پردازند. در هر مسئله
د و حقيقت مستور ماند ولى اعضاى محترمه بايد بنهايت آزادگى بيان رأى بمنازعه و مخاصمه گرد

رأى ديگرى نمايد بلکه بکمال ماليمت بيان حقيقت کند  خويش نمايند و ابدًا جايز نه که نفسى تزييف
 ٢٠".و چون اختالف آراء حاصل شود رجوع باکثريت آراء کنند و کّل اکثريت را مطيع و منقاد گردند

وحّدت عمل به اين معنى نيست که همه يک   ل به وحدت عمل نشود.شود اگر مبدّ  ر متحّقق نميوحّدت نظ ●
 هاىشود از استعداد کند باعث مي اى را با وحدت نظر طرح مي بلکه وقتى جامعه نقشه ،کار را انجام دهيم

ک جامعه کوچک شود و حتى ي ت ما مضاعف ميمختلفه هر فرد در جامعه به بهترين وجه استفاده شود. قوّ 
مؤسّسات قدرتمند عالم قادر به احراز آن نيستند. حضرت عبدالبهاء   که اکثر  هائى برسد تواند به موفقيّت مي
 فرمايند: مي

"عالم انسانى احتياج عظيم به همکارى متقابل دارد. هر چه رابطه دوستى و همبستگى قوى تر باشد 
ترجمه (  ٢١".تر خواهد بود قدامات بشرى عظيمهاى متعدد ا در زمينه کارآئى قدرت سازندگى و
   )مضمون بيان مبارک
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  تمرين:

پس از اينکه با دّقت مطالب فوق را نکته به نکته چندين مرتبه در گروه خود مطالعه نموديد، جمالت ذيل را   .١
  :تکميل کنيد تا به شما کمک کند در معانى بيانات مبارکه تأّمل کنيد

  يل کنيد:جمالت ذيل را تکم الف)  
______ و نزاع و جدال و کدورت و برودت مابين _________ اليوم اعظم از براى اين امر از  ضّرى

  .  احباب نبوده و نيست
و جدال و کدورت و برودت   ___________________ و از فساد   ضّرى از براى اين امر اليوم اعظم

  .  مابين احباب نبوده و نيست
کدورت و برودت مابين احباب   و ______________ اليوم اعظم از فساد و نزاع وضّرى از براى اين امر 

  . نبوده و نيست
___ و برودت مابين _____________ ضّرى از براى اين امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و

  .  احباب نبوده و نيست
مابين احباب  _____________ ت وضّرى از براى اين امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدور

  . نبوده و نيست
 ضّرى از براى اين امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت مابين

  نبوده و نيست .  _____ __________
  اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت ما بين عباد نبوده و نيست .  اليوم ضّرى از براى ______

  تهيّه کنيد. از اختالف در جامعه جلوگيرى شود توانيد انجام دهيد تا ستى از کارهائى را که مىلي ب)
    
    
    
    

     که هميشه مردم را دوست داريم و به آنها مهربان هستيم؟ توانيم مطمئن باشيم مى  چطور ج)
    

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى ،در بيان دوم  د)
  يد.باش  با يکديگر در نهايت ______

  نشويد. ______ ابدًا از يکديگر
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  ______ . ______ دوست داريد نه براى  خلق را از براى
  شويد. نمى داريد هيچوقت ______ ______ دوست مى  چون براى

  ______ دارد.  ______ نيست البد هر انسانى  انسان
  شويد. ىم ______ نمائيد هميشه ______ اگر نظر به
  کنيد.  ى______ م  داريد به همه مى  ___ نمائيد براى او همه را _________  به  اّما اگر نظر

  فرمايند: در بيان سوم حضرت عبدالبهاء مى  ه)
  متمرکز کنيد.  _____  و  _____ هرکدام افکار و قلب خود را در از شما______

  ______مقاومت کنيد. ______ را با فکر قويتر فکر
  مقابله کنيد.  ______  را با فکر قويتر  ______  فکر

  کند. _______ را زائل مى _______ و _______ و و فکر جنگ ______
  . نهدرا بنيان  _____ _______ و _______ و ______ و فکر عشق

                          کنيد؟ اگر اختالفى بين شما و ديگر اعضاء جامعه ايجاد شد چکار مى  و)
    
    
    

                               ب روحانى به ايجاد وحّدت در جامعه کمک مى کند؟ آداشرح دهيد کدام   ز)
    
    
    
    

  اهلل است: آيا اين کارها مطابق تعاليم حضرت بهاء  ح)
    نخير       بله      نظر به قصور ديگران.

    نخير       بله      اغماض از خطاى ديگران.
    نخير       بله       اى يکى از افراد جامعه.اّطالع دادن به محفل روحانى از خط

    نخير       بله      نظر دادن راجع به خطاى فردى به فرد ديگر.
    نخير       بله       دادن فردى.منظور بد جلوههقصه را تغيير دادن و غلو نمودن ب

    نخير       بله      فکر کردن در مورد اشتباهات ديگران.
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انتقاد   دهند مي  را انجام  همان اشتباه  که  بعضى ديگر کنيم ولکن از مى  انتقاد  ها از اشتباهات بعضى  چرا  ط) 
     کنيم. نمى

    
    
    

     نه؟  وجود آيد؟ چراه کنند وحدت ب آيا ممکن است ميان افرادى که از يکديگر غيبت مى  ى)
    
    
    
    
    

ولى اگر از کسى جلوى ديگران در مورد عمل  البته اشتباه است.  اگر عمدًا در بارۀ فردى دروغ بگوئيم  ک)
                               جوئى و انتقاد کنيم آيا درست است؟ است عيب اشتباهى که آن فرد انجام داده

    
    
    
    

     دهند دارد؟ غيبت چه تأثيرى در ترّقى روحانى افرادى که اين عمل را انجام مى  ل)
    
    
    

                                        چينى و انتقاد چيست؟ ين غيبت و سخنفرق ب  م)
    
    
    

                            هاى ناپسند را از زندگى خود محو نمائيم؟ توانيم اين عادت چگونه مى  ن)
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                        اگر شخصى اشتباهات شخص ديگرى را جلوى ما بيان کرد چکار کنيم؟  س)
    
    
    

کند  گويد و يا دزدى مى دهد، مثًال دروغ مى دانيم يک شخص بهائى کار اشتباهى را انجام مى وقتى مى  ع)
پس اگر سکوت نکنيم  دانيم که اين عمل او به ديگران لطمه ميزند؟  حتى اگر مى آيا بايد سکوت کنيم

     بايد بکنيم؟چه 
    
    
    

     دارد؟ هائىجامعه ب در سخن چينى ه تأثيرى غيبت وچ  ف)
    
    
    

                       شود اگر راجع به مردم طورى صحبت کنيم مثل اينکه آنها حاضرند؟ چه مى  ص)
    
    
    

     عيوب ديگران صحبت کنيم چه تأثيرى بر آنها خواهد گذاشت؟ه ها راجع ب اگر در مقابل بّچه  ق)
    
    
    

                         ه ديگران غيبت کنيم؟کنيد ما اين تمايل را داريم که راجع ب چرا فکر مى  ر)
    
    
    

                            شود، به چه چيز ديگر احتياج دارد؟ محبّت فقط با زبان اظهار نمى  ش)
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                                  هاى يک جامعه چيست؟ تليّ اترين رمز موفقيّت در فع مهمّ   ت)
    
    

                               هاى جامعه را نام ببريد؟ تاليّ در فع تموانع اصلى موفقيّ  برخى از
    
    

  اين جمالت را از بيانات مبارکۀ فوق راجع به مشورت تکميل کنيد.  ث)
 و ______ و در نهايت ______ و  ______ کنند و طلب تأييد از  اعضاء در حين ورود توّجه ______

______ ببيان آراء پردازند. در  ______ و و  و بنهايت ______ در انجمن قرار يابند ______ _____ و
______ و______ گردد  کنند نه______ در رأى زيرا اصرار و عناد در رأى منجر اى ______ هر مسئله

______ بيان رأى خويش نمايند و ابدًا جايز نه   ______ ماند ولى اعضاى محترمه بايد بنهايت حقيقت و
______ کند و چون اختالف آراء حاصل  بيان  _ ديگرى نمايد بلکه بکمال ___________ که نفسى

  _______ گردند.  و  آراء کنند و کّل اکثريت را _______ شود رجوع ______

  تهيه نمايند. توانند انجام دهند روح همکارى مىکه احبّاء با  را هاى امرى تليستى از فعاليّ   .٢
    
    
    
    
    
    

دوستان بهائى خود تهيّه کنيد و در باره اينکه چگونه مى توانيد به هريک در خدمات امرى او   سامىليستى از ا  .٣
                                                      کمک نمائيد فکر کنيد.
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  پنجم بخش

 وضوع وحدت جامعهبت در مضمن مشورت و صح موضوع مطالعه براى مالقات بعدى با خانواده سعادتى  
خانم سعادتى اشاره  ،کرديد وقتى راجع به وحدت در جامعۀ بهائى صحبت مى. بخصوص شود برايتان روشن مى

بهائيان بايد جلسات بيشترى منعقد نمايند و با هم به دعا و مناجات و زيارت   کردند که براى ايجاد وحدت در جامعه،
 ،نمودند که اتّحاد فقط اين نيست که از مصاحبت با يکديگر لّذت بريم آثار مبارکه پردازند و آقاى سعادتى اظهار

هاى جامعه احتياج به پول  پروژهو اضافه نمودند که "باشيم  شريک بلکه مستلزم آنست که در کار و سازندگى با هم
که ما خيلى پولدار ما نگفته است که بايد به امر تبرع کنيم. درست است ه حال کسى ببه دانم چرا تا  دارد و من نمى

با در نظر گرفتن اين  " داديم و آنها اشکالى در قبول تبرعات ناچيز ما نداشتند. براى کليسا قبًال تبرع مى ، ولىنيستيم
در حقيقت چون مريم تا چند زده روزه و تبّرعات آماده کنيد. ضيافت نو موضوعخود را براى  گيريد مىتصميم  ،مطالب

مايلست مطالبى راجع به تبّرعات در جلسۀ بعد بيان  پرسيد که آيا مىادربزرگش خواهد بود از او هفتۀ ديگر نزد پدر و م
   تا نطقى تهيه کند. کنيد  مى و شما به او کمکمى نمايد  او هم با اشتياق قبول ،کند

ات فرمودند گوئيد آنچه خانم سعادتى راجع به جلس مى ضران آماده گشتند رو به جمع کردهبعد از اينکه همه حا
روزه مطرح کنم و  خواهم مطالبى راجع به جلسات بهائى مخصوصًا ضيافت نوزده خيلى مهّم است و با اجازۀ شما مى

يه مريم خواهش شده که مطالبى ته از ،اى که جناب سعادتى در مورد تبّرعات اشاره فرمودند همچنين راجع به مسئله
مطالب خود را راجع به جلسات بهائى  بعد شما کنيم.  سپس مشورت مى دادهگوش    کند که همه بدّقت به آن مطالب

در معنى اين بيانات بحث و مشورت  نمائيد تا به گروه کوچک خود کمک مى ناد به بيانات مبارکه ارائه دادهبا است
  :شود بعضى از نکاتى که شما در تهيۀ مطالب خود در نظر خواهيد گرفت ذکر مى اينجادر اين    نمايند.

 ها برگزارى جشن ،مناجات، مطالعۀ امر، تبليغ امراهلل در جامعه بهائى غالبًا  احبّا به علل مختلف، جهت دعا و    ●
 ها و مشورت ها و پروژه هاى تبليغى، انجام نقشه پروژهها و  طرح نقشه د مشورت در امور مختلف،جلسات متعدّ  و

نحوه بهبود آن، با يکديگر و با ديگران دور هم جمع ند و ا آموخته خود جمعى هاى فعاليّت از آنچه در مورد
و شادى از ديدار يکديگر، با هم  اى ايجاد محبّت و همبستگى و سرورياران فقط بر   البته گاهى هم شوند. مى

مهّم آن است که هميشه متذّکر باشيم که جلسات امرى در اصل روحانى است و لذا داراى   کنند. مالقات مى
  فرمايند: اهلل مى حضرت بهاء  باشد. وۀ روحانى مىق تأثير و

قسم به اسم اعظمم در هر محلى که دوستان جمع شوند و به تمجيد حّق پردازند ارواح مخلصين و  "
   ٢٢" .مالئکۀ مقربين طواف خواهند نمود

  فرمايند: ء مىحضرت عبدالبها  

ء بجان اشوند و عبدالبه اري اريآشنا گردند و اغ گانگانيگردد سبب شود ب ليکه بجهت اتّحاد و اتّفاق تشک ىهر محفل"
   ۲۳."و دل در آن محفل حاضر
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 نمايد. شامل حال منازل ياران مى برکات النهايه ،هر قدر هم کوچک باشد تشکيل اين جلسات روحانى ●
   حضرت عبدالبهاء خطاب به يکى از احبّاء فرمودند: 

ۀ خويش را گاهى باجتماع بهائيان مزيّن نمائيد تا بعضى به قرار مسموع شما را نيّت چنان که خان "از
تمجيد رّب مجيد پردازند... اين قدر بدان که اگر چنين بنمائى آن خانۀ ترابى آسمانى گردد و آن 

   ۲۴ " .هيکل سنگى محفل رحمانى  شود

راى پيشرفت امر الزم و هائى از بيانات مبارکه در اجتماع احبّاء منبع شادى و سرور است و ب قرائت قسمت ●
  فرمايند:  اهلل تأکيد مى حضرت بهاء  ضروريست.

"بايد اولياء در هر ديار بحکمت و بيان در محافل و مجالس جمع شوند و آيات الهى را قرائت نمايند 
   ۲۵". چه که آيات محدث نار محبّت است و مشعل آن

  :  فرمايند حضرت عبدالبهاء مى 

اليم الهيه قرائت و تالوت کنيد تا آن مدينه به نور حقيقت روشن شود و آن محافل تشکيل دهيد و تع "
القدس فردوس برين گردد زيرا اين دور دور رّب جليل است و آهنگ وحدت و  کشور به قّوۀ روح

   (ترجمه) ۲۶ ". گوش شرق و غرب رسده بايد ب يگانگى عالم انسانى 

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى  امور روحانيه و ترويج امراهلل شود. مذاکرات ياران در جلسات بهائى بايد حصر در ●

اى را نسيان  اليوم تکليف جميع اينست که جميع اذکار را فراموش نمايند و هر واقعه "
اهّلل و تشويق بر صفات حّق و تحريص  حصر در تبليغ امراهّلل و ترويج دين  را  ذکر  و  جميع فکر يعنى ... کنند
و تنزيه در جميع شئون و تقديس باطن و ظاهر و پاکى و آزادگى و اشتعال و انجذاب  محبّت خلق بر

   ۲۷" .نمايند

شود داراى اهميّت خاّصى است.  روز يکبار تشکيل مى ١٩روزه که هر  ١٩ضيافت  ،از بين تمام جلسات امرى ●
همه واجب نمودند که اين جلسۀ اهلل بنفسه بر  است و حضرت بهاء روز ١٩ماه دارد که هر ماه  ١٩تقويم بهائى 

  فرمايند: چنانچه مى ماهيانه را تشکيل دهند

اهّلل اراد ان يؤلّف بين القلوب ولو  قد رقم عليکم الّضيافة فى کّل شهر مرّة واحدة ولو بالمآء. انّ  "
واجب است که در هر   فارسى چنين است:ه (مضمون بيان مبارک ب   ۲۸". باسباب الّسموات واالرضين

ى به اسباب زمين و ه يکبار ضيافتى ولو به آب پذيرائى کنيد بر پا داريد ارادۀ خداوند اينست که حتّ ما
   ت ايجاد کند.)آسمان بين قلوب محبّ 
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دعا و مناجات تالوت  ضمن آن، ل قسمت روحانى است کهاوّ  .باشد ضيافت نوزده روزه شامل سه قسمت مي ●
ادارى است که در اين قسمت احبّاء در امور  م قسمتدوّ  گردد. ت مىائى از آيات الهى قرائه شود و قسمت مى

   مالقات و ديدار احبّاء است. قسمت سوم  کنند.  جامعه مشورت مى

  بريم: روزه پى مى ١٩به اهميّت قسمت روحانى ضيافت  شود، از بيانات حضرت عبدالبهاء که ذيًال نقل مى ●

ى ضيافت مقبول و محبوب و تمديد مائده به جهت "اى بندگان صادق جمالقدم در هر کور و دور
الخصوص در اين دور عظيم و کور کريم که نهايت ستايش را دارد  احبّاى الهى ممدوح و محمود على

شود چه که در مجالس ضيافت  الحقيقه شمرده مى زيرا از محافل ذکراهّلل و مجالس پرستش حّق فى
شود و نفوس در نهايت  و نعوت الهيّه خوانده مى گردد و قصائد و محامد آيات الهيّه تالوت مى

   ۲۹".گردد انجذاب مبعوث مى

شنوند، راجع به  هاى بهائى دور و نزديک را مى هاى جامعه فّعاليت گزارشاحبّاء  ،در قسمت ادارى ضيافت ●
هاى واصله  يتبا هدا  ،دهند کنند، در پيشرفت امور جامعه نظر مى امور مختلفۀ امرى در جامعۀ خود مشورت مى

دهند که در صورت  ى پيشنهادات خود را ارائه مىشوند و به محفل روحانى محلّ  العدل اعظم آشنا مى از بيت
روزه بسيار مهّم است  ١٩العدل اعظم فرستاده شود. مشورت در ضيافت  ى و يا بيتلزوم به محفل مقدس ملّ 

  کند. هائى شرکت مىهاى جامعۀ جهانى ب وسيله هر فرد در فّعاليت  زيرا بدين

توان از موسيقى و  ست و مىنوازى ا اّما قسمت اجتماعى ضيافت وقت مالقات و الفت و محبّت و مهمان ●
هاى کوتاه  برنامه هائى اجراء کنند و توانند برنامه هم مى کودکاناستفاده نمود.  آميز کوتاه تشويق هاى نطق

  توان ارائه داد. نيز مى فت شودمت ضيااين قس که موجب روح و ريحان شاد و مناسبفرهنگى 

روحانى و ادارى و اجتماعى  هاى جنبه نظم ادارى بهائى است که هاى ممتاز ويژگى ضيافت نوزده روزه يکى ●
 طور مساوىه ب ها  اين قسمت کند. براى موفقيّت ضيافت الزم است به همۀ حيات جامعه را با هم جمع مى
خ آگست العدل اعظم الهى در پيام مورّ  بيت   ن سه قسمت در نظر گرفته شود.اهميّت داده شود و توازن بين اي

  فرمايند: اهلل در سراسر عالم مى خطاب به پيروان حضرت بهاء ١٩٨٩

هاى روحانى،  گيرد جنبه اهّلل جميع واحدهاى جامعۀ بشرى را در بر مى نظم جهانى حضرت بهاء "
بخشد و مجهودات متنوعۀ بشرى را بسوى ايجاد  يق مىادارى و اجتماعى زندگانى را با يکديگر تلف

ها در سطح پايه و اساس جامعه  کند. ضيافت نوزده روزه حائز جميع اين جنبه تمّدنى جديد هدايت مى
است و تأسيسى است که در هر روستا و قصبه و شهرى که اهل بهاء در آن سکونت دارند فعاليّت 

  ۳۰". ت و تأمين پيشرفت و ايجاد فرح و سرور استرويج وحدد از ضيافت نوزده روزه تدارد و مقصو
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هرفرد بهائى با توّسل به دعا  برنامه تمام کرد. شود با اجراء سريع چند مهّمى مثل ضيافت نوزده روزه را نمىجلسه   ●
 و مناجات بايد از نظر روحانى خود را قبل از ضيافت آماده کند و در حين ضيافت هريک بايد قلبًا و روحًا

چه از دادن  چه از طريق زيارت آيات الهى در قسمت روحانى و يا استماع بيانات مبارکه و ،مشارکت نمايند
عنوان مهمانانى که با ه بو يا عنوان ميزبان جلسه ه چه ب ،ها و يا ارائۀ پيشنهادات گزارشات و دريافت هدايت

راجع به ضيافت نوزده روزه  در پيام مذکور العدل اعظم بيت  برند. زى لّذت مىنوا شادى و سرور از مهمان
  فرمايند: مى

انتخاب الواح و آثار مناسب براى قسمت  هاى مهّم تهيّۀ مقدمات ضيافت نوزده روزه شامل جنبه "
ها و آثار مبارکه را  تعيين قبلى مجريان برنامه و در نظر گرفتن افرادى است که بتوانند مناجات ،روحانى

رعايت ادب و احترام چه در نحوۀ تالوت و زيارت آثار مبارکه و چه در   کنند. بخوبى و درستى تالوت
  آراستگى محيطى که در آن ضيافت نوزده روزه همچنين مراعات نظافت وو  نحوۀ استماع آثار مزبور

شود، اعم از اينکه در داخل ساختمان برگزار گردد و يا در فضاى باز، در ايجاد روح و  تشکيل مى
شناسى در اجراى برنامه نيز از مسائلى است که رعايت آن در  وقت در بين احبّاء مؤثرّ است.ريحان 

  ترتيب دادن ضيافت الزم است.

کردن و تهيّۀ مقّدمات و  "موفقيّت ضيافت نوزده روزه تا ميزان زيادى منوط و موکول به کيفيّت آماده
مجالس  فرمايند: " نمائى و توصيه مىدر ضيافت است. حضرت عبدالبهاء چنين راه مشارکت افراد 

الرحمن توّجه به ملکوت نمايند و به ترتيل  نوزده روزه را بسيار اهميّت دهيد تا ياران الهى و اماء
مناجات پردازند و طلب تأييد کنند و منجذب به محبّت يکديگر گردند و بر تنزيه و تقديس و تقوى و 

مجرد شوند و در احساسات روحانى مستغرق  مقاومت نفس و هوى بيفزايند از عالم عنصرى
   ۳۱".گردند

  تمرين :

زبان ه ب   تا بتوانيد  هاى فوق را چندين مرتبه در گروه خود بخوانيد و راجع به آنها بحث کنيدمثل هميشه قسمت .١
  کند که در معانى دقيق بيانات مبارکۀ فوق تأّمل کنيد: شما کمک مىه تمرين ذيل ب خود تعريف کنيد. 

    زند داراى چه مشخصاتى خواهد بود؟ ى که دوستان جمع شوند و به تمجيد حّق پرداهر محلّ   الف)
    
    
    
    

                      شود چه تأثيراتى در بر دارد؟  ت و اتّحاد تشکيل مىوحد به هدفجلساتى که   ب)
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اى دعا و مناجات در آن جمع دوستان بر که گهگاه اى خانهفرمايند که اشاره مى حضرت عبدالبهاء  ج)
                                         سازد؟ ذهن شما مجّسم مى "چه تصويرى در  "خانۀ آسمانى  عبارت. گردد "مي "خانۀ آسمانى شوند

    
    
    

  بايست:  شويم مى اى دور هم جمع مى وقتى در جلسه  د)
  ______ جمع شويم  و  _____  -
  ائت کنيم قر _______________   -
  _______ کنيم  اى را _______ و هر واقعه جميع اذکار را  -
در  ______ و  ______ و تحريص بر يعنى جميع فکر و ذکر را حصر در______ و تشويق بر______   -

  _______ نمائيم. _______ و _______ و باطن و ظاهر و______ و جميع شئون و ______
                                              جود دارد؟در تقويم بهائى چند ماه و  ه)
                                               در ماه بيانى چند روز وجود دارد؟  و)
                                      شود؟ ماه بيانى تشکيل مى اجتماع مهّمى در هر چه  ز)

                                           روزه را نام ببريد؟ ١٩سه قسمت ضيافت   ح)
    
    

                                   گردد؟ آيا سه قسمت ضيافت به ترتيب خاصى اجراء مى  ط)
                                          هدف از قسمت روحانى ضيافت چيست؟   ى)

    
    
    

                                            هدف از قسمت ادارى ضيافت چيست؟   ک)
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                                           هدف از قسمت اجتماعى ضيافت چيست؟  ل)
    
    

  ذيل مناسب است که در قسمت ادارى ضيافت اجرا شود: موارد کدام يک از  م)
    نخير       بله      ى.پيشرفت امور پروژۀ تبليغى محلّ

    نخير       بله      احتياجات صندوق خيريه.
    نخير       بله      ى.اهداف تيم مسابقۀ فوتبال ملّ

    نخير       بله      نحوۀ حل اختالف بين دو عضو در جامعه.
    نخير       بله       القدس.برنامۀ تنظيمى براى اعضاء جامعه جهت نظافت حظيرة

    نخير       بله      است.تعيين نمودهىاهداف مهاجرتى که محفل مقّدس ملّ
    نخير       بله      جامعۀ بهائى.کودکانتعليم و تربيت
    نخير       بله      شهر و يا ده.کودکانتعليم و تربيت

توضيح قسمتى از بياناتى که يکى از اعضاء جامعه در هفته قبل 
    نخير       بله       مطالعه کرده و درک نکرده است .

  چرا توازن در سه قسمت ضيافت خيلى مهّم است؟  : در بارۀ اين سؤال در گروه خود مشورت کنيد  .٢

  سؤاالت ذيل را مورد مذاکره قرار دهيد:  .٣
  کنيد؟چطور خود را براى ضيافتى که ميزبان آن هستيد آماده مي  الف)

  کنيد؟ کنيد آماده مى چطور خود را براى ضيافتى که در آن فقط شرکت مى  ب)

شما موضوع مشورت را بر مبناى مطالبى که آقا و خانم سعادتى در جلسۀ قبل بيان کردند  ،بنا بر آنچه گذشت  .۴
براى شاگردان خود   ترين صفات مبلّغ بهائى را ظاهر نموديد و انتخاب نموديد و بدين ترتيب يکى از مهمّ 

احتياج و عالقۀ آنان است استخراج   که مناسب با را ات مبارکهحقايق موجود در بيان و مستمع خوبى بوديد
   دهد ذکر کنيد.  بعضى از صفات روحانى يک مستمع خوب را که به نيازهاى ديگران اهميّت مى  نموديد.
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  ششم  بخش

عات روزه وقت کمى براى صحبت در مورد تبرّ  ١٩ل و عميق شما راجع به جلسات امرى و ضيافت بحث مطوّ 
پيشنهاد نمود موضوع خود را به جلسۀ بعد موکول  ،به شوق آمده بود بسيار از مطالب ارائه شده مريم که .باقى گذاشت

اين پيشنهاد خيال شما را راحت نمود و به   .چون چند روز ديگر در منزل پدر بزرگ و مادر بزرگش اقامت دارد، کند
  مطالعه نمائيد.  دهد ى که او در نظر داشت ارائهمطالب يکبار ديگر راجع به شما فرصت داد تا 

ثروت وقتى  .خواهد بودبسيار شکوهمند مدنيّتى که ما بهائيان در ساختن آن مى کوشيم از نظر مادى و معنوى 
و صرف رفاه و آسايش گردد  بايد از طريق کار و زحمت کسب شودثروت  باشد.  تحت شرايطى ت کهمقبول اس

العاده غنى بوده اکثريت نيازمند  ه تّرقى و رفاه نائل گردند، نه اينکه تعداد قليلى فوقو تمامى جامعه بايد ب
 مايحتاج اوليه زندگى باشند. 

فقير باشيم بايد براى   که هر قدر هم همه بايد کريم و بخشنده باشيم.  آزاد از ظلم و فقر،اى  ساختن جامعهبراى 
بخشش  شود.  يش واقعى از طريق بخشش و عطا حاصل مىزيرا رفاه و آسا نمائيم، کمکپيشرفت جامعه 

 فرمايند: اهلل در کلمات مکنونه مى حضرت بهاء  ندارد. ثروتصفت روح انسانى است و ارتباطى به درجۀ فقر و 

  (مضمون بيان مبارک بفارسى چنين است:  ۳۲" .الکرم و الجود من خصالى فهنيئًا لمن تزيّن بخصالى "
  ف باشد.)صشا بحال کسى که به صفات من متّ ت من است و خوبخشش و عطا از صفا

 کند،او وسائل حيات ما را تأمين مى بايد بياد آريم که منبع حقيقى ثروت ما خداوند کريم و بخشنده است.  
عطا کرده براى   آنچه را به ما قسمتى از کنيمتقديم مى وقتى تبّرعات  سازد و امکان پيشرفت ما را فراهم مى

بلکه فيض روحانى  بنابراين تقديم تبّرعات به صندوق امر نه تنها نشانه سخاوت است،  .مى کنيم صرفامرش 
چشمۀ آبى باشيم که مرتبًا خود را از  مانند اند، امراهلل فرموده ضرت ولىّ ح باشد.  نيز مى و مسئوليّت مهّم فردى
 د.شو از منبعى نامرئى پر مىدائمًا  کند و آنچه که دارد خالى مى

کند.  کمک مى در سطوح مختلفهاى امرى هاى خيريّه مختلفى موجود است که هرکدام به فّعاليتصندوق  
که به اين بهائى افتخارى است براى هر فرد   المللى داريم. اى و بين قارهّ  ،ملّى ،ىبنابراين ما صندوق محلّ 

هاى خيريه امريست اختيارى و قبه صندو کمک  باشد.کند و اين حق مخصوص بهائيان مي کمک هاصندوق
بعضى از عادات مرسوم در  همچنين گردد.  در جامعه اعالن نمىسّرى بين افراد و مؤّسسات امرى وتبّرع ياران 

ه مؤّسسات ب  ديانت بهائى وجود ندارد. شود، در فشار وارد مى وانکه براى پرداخت تبّرعات بر پير اديان ديگر
هاى خيريّه سازند و احتياجات صندوق کنند و از اهميّت تبّرعات آگاهشان مىمىصورت عمومى به احبّاء ابالغ 

مبالغ براى هر فرد  . ولىکند تعيين مى ىتبّرعات خود هدف ميزان جامعه براى غالبًا  گذارند. در ميان مىرا با آنان 
دام مبلغى به هريک هر ک بلکه بر عهده احبّاست که  ،گردد شود و پول درخواست نمى در جامعه مشخص نمى

 تقديم نمايند.خود از اصول مربوطه،  درک هاى مختلفه، بر طبقازصندوق
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پس از کجا خواهيم دانست   ، اگر کسى به ما نگويد چقدر بايد تبّرع کنيم. ممکن است از خود سؤال کنيم"  
جواب اين سئوال در  " ؟چطور بدانيم که خداوند از نحوۀ پرداخت ما راضى است يا خير  چقدر بايد بپردازيم؟

اندازه ه تواند ب مىالمال  است. در ديانت بهائى يک سّکه تبّرع از شخصى قليل نهفته  "سّر فداکارى"   عبارت
ارزش تبّرع را  چيزى که  گردد ارزش و اهميت داشته باشد. مبلغى سنگين که توسط شخصى غنى تقديم مى

است، البتّه هيچکس  است که در پرداخت صورت گرفتهفداکارى و از خودگذشتگى ميزان  کند تعيين مى
عات قلبًا در بارۀ فداکارى ديگرى قضاوت کند و هريک از ما بايد در حين پرداخت تبرّ  ميزان تواند در بارۀ نمى

 بيانديشيم.کيفيّت فداکارى 

 ىبه ما نياز نيم و حّق رسا کنيم بايد متذّکر باشيم که به خدا نفعى نمى وقتى در راه امر گذشت و فداکارى مى  
هاى ما در  اين يکى از مسئوليت براى ساختن دنياى بهترى است و کنيم  مبالغى که در اين راه تقديم مى ندارد. 

فداکارى  . اهدافى برترکردن امور ناچيز براى  عنى فداگذشت و فداکارى ي گردد.  محسوب مى قبال جامعه
  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مير و سعادت حقيقى است. مستلزم مشقت است ولى در حقيقت موجب سرو

فدا اين است که انسان جميع دارائى خود را فداى مقام الهى کند. مقام خداوندى رحمت   "سرّ 
است، مهربانى است، عفو و اغماض است، از خودگذشتگى است فضل و بخشش و دميدن حيات 

  (ترجمه)  ٣٣" .استه اهّلل در قلوب و رگ به ارواح و افروختن نار محبّت

 تمرين:

را به او تذکر  شما لزوم رعايت ترتيب منطقى سلسله افکار ،براى کمک به مريم در تهيّۀ نطقش راجع به تبّرعات .١
   را در موضوع فوق بنويسيد. قرار دهد. لطفًا ترتيب سلسله افکار دهيد تا در تهيه مطالب خود مورد توّجه مى

    
    
    
    
    
    
    
    
    

تهيّه   "بخشش اساس روحانى سعادت و رفاه است " نطقى کوتاه راجع به موضوع، ک سرپرست گروه خودبا کم  .٢
   کنيد.
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   هفتم بخش

ها مانند خانوادۀ  البته همۀ خانواده .است بوده فراوانشما از منازل مقبلين جديد منبع شادى و سرور  ديدار مستمرّ 
شما اظهار نمودند ه ها واضحًا ب اند. در حقيقت يکى از خانواده دادهعالقه نشان ن تزييد معلومات مباحث سعادتى به

دو يا سه نفر از اين مؤمنين جديد نيز  خواهند که آنها را تنها بگذاريد.  که اقبالشان به امر خيلى سريع انجام گرفته و مى
موّفق شديد به تعدادى از  شما ىول  بشناسيد منطقه را ترک نمودند. قبل از اينکه شما فرصتى پيدا کنيد آنها را خوب

  ايد. و منّظم بوده هاى تبليغى مستمرّ چشم خود ناظر نتايج مفيد فّعاليته در امرالهى عميق شوند و ب افراد کمک کنيد که

گيريد دست به اقدام مهّمى بزنيد که به مؤمنين  تايج اقدامات خود خشنود هستيد، تصميم مىندر حاليکه از 
 آيا وقت آن نيست که جلسات مستمرّ  :"پرسيد از خود مى. باشند  هاى شمامتّکى به مالقات مترجديد کمک کند تا ک

هفتگى تشکيل شود و اين تازه تصديقان با بقيۀ احبّاء آشنا شوند و با هم بيانات مبارکه را مطالعه کنند؟ زيرا تا اين 
ه ممزوج نشوند هيچوقت نخواهند توانست راه خدمت را باشند و در جامع ياران ارتباط مستقيم با بيانات مبارکه نداشته

کنند و خانم  نمائيد آنها نظر شما را تأييد مى ها مشورت مى با تعدادى از خانواده وقتيکه ."به تنهائى طى نمايند
  ".بله وقت آن رسيده که به پيش رويم و جلسۀ اّول را در منزل ما تشکيل خواهيم داد"گويد:  سعادتى با اشتياق مى

نااميد  اندکى حاضرين  کمى تعدادشوند. شما از  جمع مى در روز معيّن هفت نفر در منزل آقاى سعادتى
شويد که چون جلسات در فضاى  متذّکر مى ،آوريد در بارۀ جلسات امرى بياد مى  ولى چون مذاکرات را ،شويد مى

که اين محيط  شويدتوانيد مطمئن  مى چگونه ولى افراد ديگر نيز جلب خواهند شد.  ،روحانيّت حقيقى تشکيل شود
رات بين در واقع مذاک ،در منازلشان  هاى مقبلين جديد در مالقات  و ادامه خواهد داشت؟ است وجود آمدهه روحانى ب

اّما در اين جلسات  . راحتى جهت مذاکرات را اداره کنيده توانستيد ب مى تا حّدى و مطرح بودشما و دو يا سه نفر ديگر 
ولى در عين حال متوّجه  تبادل نظر نمايند. بدون مداخلۀ زياد شما با يکديگر   يد به شرکت کنندگان اجازه دهيدبا

گوئيد:  خود مىه باز ب  وجود نيايد.ه نظمى و اغتشاش ب بى ها را اداره کند تا هستيد که باالخره يک نفر بايد مشورت
مشورت ما ضمن عمل ياد خواهيم گرفت و تا مادامى که  اهد رفت. بايد ايمان داشته باشيم که امور بخوبى پيش خو"

  "هدف خواهيم رسيد.ه بر مبناى بيانات مبارکه است حتمًا ب

ايد همه راجع به تبليغ است. و اميدواريد که در انتهاى قسمت اّول هريک از  که در اين قسمت انتخاب کرده بياناتى
 تسلسلبيانات را با دّقت بر اساس   مثل هميشه .ه تبليغ اتّخاذ نمايدتصميم قاطعى در مورد قيام ب کنندگان شرکت
موضوع تبليغ بسيار  وسيع   ايد تا به شرکت کنندگان امکان دهد به عمق مطلب پى برند.  افکار انتخاب نموده منطقى

د نمود. البته شود ذکر نخواهي دوستان مى و ترغيباست و در اين قسمت بيش از چند نکتۀ مهّم که باعث تشويق 
پذير باشيد زيرا شور و شوق دوستان ممکن است شما را از ادامۀ تسلسل در  دانيد در ادارۀ بحث بايد انعطاف مى

  ايد دور کند: افکارى که انتخاب کرده
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اهلل  حضرت بهاء  بگشائيم.اهلل  سوى حضرت بهاءه که قلوب مردم را با کليد بيان ب  هدف از تبليغ اينست  ●
  ايند:فرم مى

بل اراد لنفسه مدائن القلوب ليّطهرهم عن دنس االرض و يقرّبهم الى مقر الّذى کان عن مّس  "
المشرکين محفوظا ان افتحوا يا قوم مدائن القلوب بمفاتيح البيان و کذلک نزلنا االمر على قدر 

مدائن قلوب را  خداوند اراده فرموده است که  (مضمون بيان مبارک بفارسى چنين است:   ۳۴". مقدورا
بجائى نزديک کند که از دسترس مشرکين محفوظ  آنها را براى خودش از آلودگى زمين پاک سازد و

   ها را با کليدهاى بيان بقدر مقدور فتح کنيد.) کشور دل !اى مردمان  مانند.

شنونده نفوذ کرده و شخص را اهلل در روح  اهلل است. در تبليغ قّوۀ خالقۀ کلمة اعظم قّوه در اين دنيا قّوۀ کلمة  ●
  فرمايند. اهلل مى حضرت بهاء نمايد.  منقلب مى

(مضمون بيان مبارک بفارسى چنين   ۳۵" کلّما يخرج من فمه انّه لمحيى االبدان لو انتم من العارفين "
   است: آنچه از لسان او (مظهر امر) صادر شود موجب حيات نفوس است.)

اهلل  حضرت بهاء است.   شده واجباهلل بر همۀ مؤمنين  از طرف حضرت بهاءتبليغ وظيفۀ مقّدسى است که   ●
  فرمايند: مى

اهّلل لکّل نفس تبليغ امره و الّذى اراد ما امر به ينبغى له ان يتّصف بالّصفات الحسنه اوًال ثّم  قد کتب "
(مضمون   ۳۶". العباديبلغ النّاس لتنجذب بقوله قلوب المقبلين و من دون ذلک ال يؤثّر ذکره فى افئدة 

خواهد به اين  الهى بر هر نفسى واجب است و کسى که مي تبليغ امر  بيان مبارک بفارسى چنين است:
را به صفات حسنه متّصف سازد سپس به تبليغ مشغول شود تا اينکه گفتار او  بايد اول خود  بپردازد  امر

    عباد مؤثّر نخواهد شد.)در غير اينصورت ذکر او در دل  ، موجب انجذاب قلوب گردد

حضرت عبدالبهاء به يکى   سازد. مبلّغ امراهلل مانند شمع افروخته است که نور معرفت را بجميع اطراف منتشر مى  ●
  فرمايند: از زائرين مى

اهّلل چون شمع افروخته و چون پروانه بال و  انتظار من از اين محفل آن است که ببينم از نار محبّت "
جنّت  نسائم چون نهال از  و  خندان ّدت عشق و انجذاب مانند ابر گريان و چون چمنپرسوخته از ش

  )  (ترجمه ۳۷" .شادان  خرم و ابهى

  فرمايند: اهلل مى حضرت بهاء  اهلل را در جميع اطراف منتشر نمايد. مبلّغ امراهلل بايد مانند ريح پيام حضرت بهاء  ●

نمائى که ارياح نظر بمأموريت خود بر  انچه مشاهده مىمثل ارياح باش در امر فالق االصباح چن "
نمايد. نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر به مأموريت خود داشته  خراب و معمور مرور مى



 

   ۵٧ - مطالبى براى تزئيد معلومات

و دارد. احبّاء حّق هم بايد ناظر باصل امر باشند و به تبليغ آن مشغول شوند هّلل بگويند و بشنوند. 
   ۳۸". حسنه باو راجع و هر نفسى که اعراض نمود جزاى آن به او واصلهرنفسى اقبال نمود آن 

حضرت   ناپذير در سبيل الهى سعى و کوشش مى کند. شخص مبلّغ با نيروئى خستگى ، مشتعل بنار محبّت  ●
  فرمايند: عبدالبهاء مى

بد نظر کن مسألت نمائى قوت تو ده برابر شود. به اين ع ،که پيوسته شامل است رحمت الهى را چون"
اى  است که در جمع شما حاضر شوم. بنده من عنايت شدهه چقدر ضعيف هستم ولکن اين قّوت ب

شما برساند. من با شما خيلى نخواهم بود نبايد ه است اين پيام را ب هستم مستمند و حقير که توانسته
کند. چون به  عطا مى القدس است که نيروى تبليغ ضعف خود ناظر باشيد. اين قوۀ محبّت روحه ابدًا ب

تر از امور دنيوى باشد و از  ضعف و ناتوانى خود ناظر باشيم نااميد و مأيوس گرديم بايد افکار ما عالى
پايان حّى قدير کنيم که روح ما  امور جاريه منقطع شده آرزوى امور روحانى نمائيم. نظر به رحمت بى

  (ترجمه) ۳۹." سازد شاد و مستبشر مى "شيدبيکديگر مهربان با "فرمان او کهه را از شوق خدمت ب

به تبليغ امراهلل قيام کنيم. شک و ترديد به خود راه ندهيم و درنگ جايز نشمريم.  بايد با شجاعت و اطمينان  ●
  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى 

پس زبان بگشائيد و بکمال شجاعت در هر محفلى صحبت بداريد. در وقت خطاب اّول توّجه به  "
شود بيان  القدس بخواهيد و زبان بگشائيد و آنچه بر قلب شما القاء مى اهّلل نمائيد و تأييدات روح بهاء

نمائيد ولى در نهايت شجاعت و متانت و وقار. اميدوارم که محافل شما روز بروز اتّساع يابد و طالبان 
   ۴۰". م مطمئن باشيدحقيقت استماع دليل و برهان نمايند. و من بدل و جان در هر محفل با شما هست

  فرمايند:  امراهلل مى و حضرت ولىّ   

"مبلّغ بهائى بايد در نهايت اطمينان باشد قّوت و رمز موفقيّت او در اطمينان او است. فريدًا وحيدًا 
باشيد که جنود ملکوت با شما هستند و نصرت   هرقدر عدم توّجه اطرافيان زياد باشد بايد ايمان داشته

شکر ظلمات که به مقاومت امراهّلل قيام نموده غالب شويد عليهذا استقامت کنيد، نمايند تا بر ل
  (ترجمه)  ۴۱". خوشحال و مطمئن و متيقن باشيد

  تمرين: 

از حيات بهائى شما شرکت در جلسات و مطالعه و مشاوره در خصوص آثار مبارکه خواهد  مّهمىهميشه قسمت   .١
ى تشکيل دهيد و موضوع تبليغ را بر اساس نصوص و مطالب فوق مطرح ا بود. به اتّفاق اعضاء گروه خود جلسه

  مشاورات بدست آمده ذکر کنيد. مهّمى که ضمن ايننمائيد. در اينجا بعضى از نظريات و افکار 
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

هاى آيندۀ خود  تصميمات محکمى راجع به فّعاليت شرکت کنندگان يکى از نتائج اين جلسات اين است که  .٢
در قسمت ذيل  اند تصميماتى را که شرکت کنندگان گروه شما گرفتهنمايند.  در ميادين خدمت اتّخاذ مى

  بنويسيد.
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  عقايد بهائى معرفى 

  هدف
 .و نظريات بهائى در بحث و مکالمه  معرفى عقائد کسب توانائى
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  اّول بخش

و  از فرح ،اهلل به ديگران ابالغ کالم حضرت بهاء با ،پيشرفت در سبيل خدمت امرالهى ضمن دانيد که شما مى
اهلل به طرق  سرور وفير برخوردار خواهيد گشت. فرصت انتشار لئالى ثمينۀ علم وحکمت منزله در آثار حضرت بهاء

 و دوستان خود را از تعاليم بهائى آگاه سازيد. ممکن است مجمعى در منزل خود تشکيل دهيد آيد. وجود مىه مختلفه ب
در مشروعات  ممکن است ى ايراد نمائيد. هاى محلّ  از انجمنيک سخنرانى در بارۀ امر بهائى در يکى  ممکن است

تبليغى در مناطق دور و نزديک مشارکت نمائيد و يا از مؤمنين جديد ديدن کنيد و برخى از آثار مبارکه را با آنان مطالعه 
و به آنان کمک  هائى جهت آنان ترتيب دهيد توانيد کالس مى ،عالقمند باشيد کودکانبه تعليم و تربيت  اگرنمائيد. 
  نهند.اهلل بنا  زندگى خود را بر اساس تعاليم حضرت بهاء تا نمائيد

در حاليکه در باره  .آيد وجود مىه هاى تبليغى در حين مذاکرات روزانه با دوستان ب بسيارى از فرصت
آنان در ميان گذاريد توانيد نظريات خود را که از آثار بهائى سرچشمه گرفته با  مى کنيد، هاى مختلف بحث مى موضوع

مبارکه بررسى کنند. نحوۀ معرفى افکار بهائى در مذاکرات نبايد  تا امور را از ديدگاه تعاليمو به آنان کمک نمائيد 
نظريات خود را بدون ذکر ديانت بهائى  ممکن استديگران تحميل شود. در برخى موارد ه غيرطبيعى جلوه نمايد و يا ب

و يا  " ... اند که اهلل به ما تعليم داده توانيد نظريات خود را با بيان اينکه "حضرت بهاء رد مىارائه دهيد. در اکثر موا
چه   اهلل ارائه دهيد. در اينگونه موارد ملزم نيستيد توضيح دهيد که حضرت بهاء " ... اند "حضرت عبدالبهاء فرموده

نحوى طبيعى ه اين افکار را ب منبعانه بيان نمائيد و و يا ديانت بهائى چيست. اگر افکار خود را آزاد شخصيتى هستند
  وجود خواهد آمد.ه نموديد ب طور مستقيم زودتر از آنچه تّصور مىه فرصت معرفى امر ب ،کنيد ذکر

ولى بر اساس خطابات و الواح حضرت  ،نيست هرچند نصوص مبارکه شود مىنقل  واحدمطالبى که در اين 
ّقت چند بار بخوانيد با داست. بايد اين مطالب را   ت مبارک در آن استفاده گرديدهو بسيارى از جمال است عبدالبهاء

 اميد است با اين روش بتوانيد .عقايد را با کلمات خود بيان نمائيدقرار دهيد و سعى کنيد تا همان  و مورد بررسى
حضرت شوقى افندى به ديگران توضيح  ء وحضرت عبدالبها  اهلل و اساس بيانات حضرت بهاء دقيقًا و بر  تعاليم مبارکه را

  دهيد.

جايگزين حفظ کلمۀ الهيه که قّوۀ   مطالعه خواهيد نمود واحداين  که مطالبى را که در  متذّکر باشيد  بايد
مبارکه را حين تبليغ نقل  هائى از آثار بنابراين بايد بتوانيد قسمت  مخصوصه دارد و نافذ قلوب است نخواهد شد.

مانند ديگر جوانب حيات  ست نتيجۀ معکوس داشته باشد. ا روى در نقل بيانات مبارکه ممکن  لى زيادهنمائيد. و
آثار مبارکه را  از برخى ،دهيد کلمات خود توضيح مى بابهائى بايد اعتدال را در نظر داشت و ضمن اينکه مطالب را 

صرف نموده و آثار مبارکه را مطالعه کنيد تا به افکار و منظور ايجاد اين اعتدال بايد وقت و نيرو ه ب نيز نقل نمائيد. 
  احساسات شما شکل دهند.
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  تمرين:

اهلل را با ديگران در ميان گذاريد. در  دهد تا تعاليم حضرت بهاء شما دست نمىه در همۀ مکالمات اين فرصت ب   .١
. البته اين بدان معنى  ضّر استبيهوده و يا حتى م کنند مى در بارۀ آن صحبت مردم که مطالبى  حقيقت اکثر

شاد  تواند نيز مى ها بعضى صحبت  سنگين و مشکل باشد. هاى موضوعدر بارۀ نيست که همۀ مکالمات بايد 
شود  در مکالمات با دوستان مطالبى که گفته مى  هاى بيهوده خوددارى کرد و سعى نمود بايد از صحبت باشد.

هائى که در چند هفتۀ گذشته با دوستانتان داشتيد فکر کنيد.  ه صحبتراجع ب  باشد. فکرباعث ارتقاء روح و 
مبارکۀ ديانت بهائى را  تعاليم ايد يک توانسته روح و فکر شما بوده است و ضمن کداميک باعث ارتقاء  کدام

  ها را ذکر کنيد: آن صحبت  لطفًا  ؟معّرفى کنيد
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

   دوم بخش

 تأّمل کنيد. تفّکر و قدرى که راجع به مقام حضرت عبدالبهاء در دور بهائى، الزم است واحداين قبل از مطالعۀ 
تهاى ان بى   هاى حکمت حيات حضرت عبدالبهاء مطالعه خواهيد نمود و از مطالعات خود در باره ساير البته ضمن

  بيانات ايشان مستفيض خواهيد شد.

 يک اند و هيچيک از اديان گذشته از موهبت داشتن شريتدر تاريخ ب نظيرى بىحضرت عبدالبهاء شخصيّت 
در ظّل  ،اهلل که جامعۀ بهائى را پس از صعود فضل و عنايت حضرت بهاء است.  چنين شخصيتى برخوردار نبوده

تنها ظهور مبارک خود را   اهلل نه حضرت بهاء  .حضرت عبدالبهاء قرار داده قابل وصف نيست ،حمايت غصن اعظم
اند که با علم و حکمت وى عالم انسانى منّور خواهد  بلکه فرزند خود را نيز تقديم نموده ،اند ن ارزانى داشتهبه عالميا

  اى از عظمت اين ظهور را بدون آگاهى از مقام فريد حضرت عبدالبهاء درک نمود. حتى ذّره بتوان است شد. مشکل

قّوۀ ميثاق جامعۀ بهائى را متّحد ساخته از  باشند.  مىاهلل  حضرت بهاء ميثاقحضرت عبدالبهاء مرکز عهد و  اّوالً 
  است. نهائى قّوۀ ميثاق است که ضامن فتح و ظفر نمايد. مى ّدى دشمنان و تفرقه و انقسام حفظتع
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خود بسته است مستلزم آنست که قلوب خود را متوّجه مرکز عهد و اهلل با پيروان  اساسًا پيمانى که حضرت بهاء
الهى است و طبق الواح مبارکۀ وصايا بعد از  و ميثاق حضرت عبدالبهاء مرکز عهد به آن وفادار باشيم.   ميثاق ساخته

العدل  بيت و ميثاق اليوم مرکز عهد ولّى امر و مرکزى است که بايد به او توّجه نمائيم.  ،حضرت شوقى افندى ،آن
 ،امراهلل ت واضحۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ اهلل و تعليما اعظم است که بنا به دستورات صريحۀ حضرت بهاء

     است.  تشکيل گشته

اهلل و آثار منزله  ظهور حضرت بهاء باشند.  اهلل مى حضرت عبدالبهاء مبيّن مصون از خطاى حضرت بهاء  ثانيًا
نى از خود مبيّ  ان الزم دانستند بعدچنان وسيع است و معانى مکنونه در هريک از بيانات نازله چنان عميق که حضرتش

تعاليم  توانند مى ىهاى آيندۀ بشر ترتيب نسل بدين  که ملهم از خود آن حضرت باشند. جهت اين آثار بجا گذارند
بعد از   نمايند. عديده ادراک خطاباتاهلل را از طريق تبيينات حضرت عبدالبهاء در الواح و  مبارکۀ حضرت بهاء

وظيفۀ تبيين تا ابد و تا انتهاى دور  باشند و با صعود ايشان، اهلل مى ن آياتمبيّ حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقى افندى 
  بهائى خاتمه يافت. 

در  اهلل فضل عظيمى شامل جامعۀ بهائى نمودند.  حضرت بهاء  ، همچنين بايد بدانيم که با تعيين مبيّن آيات
اختالف نظر در هنگام بتوانند  پيروان مرکزى کهمتعدد منقسم شده زيرا از داشتن  هاى هفرقگذشته هريک از اديان به 

چنانچه معنى و مفهوم  ،ولى در اين ظهور بارۀ معانى کلمات منزله در کتب مقّدسه بدان مراجعه نمايند محروم بودند. 
د و نماين امراهلل مراجعه مى بيانات حضرت بهاءاهلل براى ياران روشن نباشد به تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ 

ترتيب فرصتى براى اختالف در تعاليم مبارکه  کنند و بدين العدل اعظم توّجه مى چنانچه مطلب واضح نگردد به بيت
  باقى نمى ماند و وحدت امر الهى محفوظ مى گردد.

به آن  توانيم هرچند ما هيچگاه نمى باشند.  حضرت عبدالبهاء َمَثِل اعالى تعاليم مبارکۀ پدر بزرگوارشان مى   ثالثًا
در اثر اقدام  کنيم و سعى باشيم ولى بايد هميشه آن حضرت را مطمح نظر داشته ،کمال واصل شويم مرحله از

خوانيم به حضرت عبدالبهاء توّجه نموده منبع  وقتى در آثار مبارکه در بارۀ عشق و محبّت مى حضرتشان مشى نمائيم. 
، فرح و  ، راستى و صداقت ۀ تنزيه و تقديس، عدالت و انصافنمائيم. وقتى در بار عشق و مهربانى را مشاهده مى

کمال در آن   خوانيم به حضرتش تّوّجه نموده در حيات مبارک اين صفات را که به حدّ  سرور، جود و سخاوت مى
  مشاهده خواهيم نمود.حضرت تجلّى نموده 

عنى بنده و عبد بهاء است و لقبى بم  عبدالبهاء" دانيد که لقب" مى  .اّما اساس حيات مبارک عبوديت است
بيان ذيل از حضرت عبدالبهاء نشانۀ آرزوى مبارک به خدمت  است که حضرتشان بر جميع القاب ديگر ترجيح دادند. 

  است و چنانچه اين بيان را حفظ نمائيد هادى و رهنماى شما در سبيل خدمت خواهد بود:

من عبدالبهآءست نعت من عبدالبهآءست. رقيّت به  حقيقت "نام من عبدالبهآءست صفت من عبدالبهآءست.
نه اسمى دارد نه لقبى  جمال قدم اکليل جليل و تاج وّهاج من است و خدمت به نوع انسان آئين قديم من.....
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نه ذکرى خواهد نه نعتى جز عبدالبهآء اين است آرزوى من . اين است اعظم آمال من . اين است حيات 
   ١سرمدى من."ابدى من . اين است عزّت 

 ،باشد ذيل مطالعه خواهيد کرد عين بيانات مبارکه نمي هاى بخشمطالبى را که در   ،همانطور که قبًال ذکر شد
مايل خواهيد  هنگامى که در تبليغ تجّربه کافى پيدا کرديد،  .ولى بر اساس الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء هستند

خواهيد  و بدون شک مي ملو ساخته نحوه شرح مطالب را فرا گيريدبود ذهن و فکر خود را از بيانات حضرتش م
  در اين خصوص به شما کمک نمايد.   اين واحدهائى از خطابات و الواح مبارک را حفظ نمائيد. اميد است  قسمت

  سوم بخش

  است:    لزوم مربّى" کند در خصوص" در مذاکرات به شما کمک مىاولين مطلب براى مطالعه که معموًال 

جنگل رها  . اگر انسان را تنها در شويم مربّى مىه نياز مبرم ب  گيريم متّوجه هاى زندگى را در نظر مى وقتى همۀ جنبه  
اگر مّربى وجود نداشته باشد، درجات رسد،  اعلىه تواند ب پيمايد. اگر تربيت شود مى کنيد راه حيوانات را مى

  تمّدن هم وجود نخواهد داشت. 

تربيت انسانى است: جسمانى، انسانى و روحانى. تربيت جسمانى مربوط به ترّقى جسم است. تربيت سه نوع   
در مورد مدنيّت و پيشرفت عالم است. اين تربيت مربوط به حکومت، نظام ادارى، امور خيريه، تجارت، هنر، 

اين تربيت  اکتشافات و اختراعات علمى است. تربيت روحانى اکتساب کماالت الهى است. صنايع، علوم و
  نمايد. تّرقى مى ىيعنى طبيعت برتر وجود انسان طبيعت روحانى زيرا با کمک آن، ،حقيقى است

کامل و بصيرت روشن راجع به    مربّى دارد. مربّى کسى است که تسلّطه عالم انسانى براى پيشرفت احتياج ب  
ه نظر فکرى کامل هستم و احتياج ب تربيت جسمانى و انسانى و روحانى داشته باشد. اگر شخصى بگويد من از

که طفلى بگويد  کند. مثل آنست مربّى ندارم، بدان معنى است که چيزى را که واضح و عيان است انکار مى
دهم و خودم به کمال  من حکم مى کند انجام مىه من احتياج به تعليم ندارم، همانطوريکه عقل و فهم ب

  خواهم رسيد.

ر مربوط به تغذيه و کسى که بتواند در امو ،مربّى کامل دارده ه حال احتياج بهم عالم انسانى هميشه و در  
کسيکه بتواند کمک نمايد تا در علوم و اختراعات و اکتشافات پيشرفت کند و از  .صحت ، بشررا راهنمائى کند

ف مهّم تواند اين اهدا جان او بدمد. هيچ انسان عادى نمى تر روح حيات حقيقى را در هيکل بى همه مهم
توانند اين وظيفه را انجام دهند. آنها نفوس منتخبى هستند  اساسى را متحّقق سازد. فقط مظاهر ظهور الهيه مى

  فرستد. عنوان مربّيان عمومى بشر مىه که خداوند در ازمنۀ مختلفه ب
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  تمرين:

هاى قبل از يکديگر  ند دورهو مطالب آن را خوب فرا گيريد و مان  مطلب فوق را مکرّرًا در گروه خود بخوانيد  .١
  زبان خود بيان نمائيد.ه سئوال کنيد و مطالب را ب

بحث ذکر  هاى از موضوع از برخىليستى  تر خواهند بود. مناسب ها  بحث بعضى   هت معّرفى مطلب فوقج  .٢
 نحوى طبيعى ذکر نمائيد، و توضيحه توانيد موضوع فوق را ب مشخص نمائيد در کدام يک مى است.  شده

  دهيد به چه نحو اين کار را انجام خواهيد داد.
  وضع جامعۀ امروز    ____

   زندگى بعد از مرگ____  
  سوادآموزى ____  
  باشد.  اى در زندگى خود داشته يا حرفه بايد شغلنياز به اينکه هر انسانى  ____  

شما   از  اگر  شود. مى  منجر  هاى امر  جنبهمعموًال به مذاکره در باره بعضى از  شد  مبحث فوق ذکر در  که مطالبى  .٣
       گوئيد؟ چه مى چه اشخاصى هستند"  گوئيد مى  که  مربّيان  اين   از  "بعضى  کنند  سئوال

    
    
    

مطالبى است که مطالعه کرديد. در آنها تأّمل نموده سعى کنيد ه اهلل راجع ب بيانات مبارکۀ ذيل از حضرت بهاء  .٤
  هاى خود از آن استفاده نموده در قلوب مستمعين اثر گذاريد. توانيد در صحبتحفظ نمائيد تا ب

  
  ۲". اند "جميع از براى اصالح عالم خلق شده

  ۳". "حّق جل جالله از براى ظهور جواهر معانى از معدن انسانى آمده

نى و رهنمائى "خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود نخستين رهانيدن مردمان از تيرگى نادا
  ۴" .بروشنائى دانائى. دويم آسايش ايشان و شناختن و دانستن راههاى آن

   ۵". در هر حال مّذکر و هادى و معرّف و معلّم الزم "

  چهارم بخش

  در مواقع متعدد مورد استفاده شما خواهد بود.   تحّرى حقيقت نکات ذيل در مورد موضوع 
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ما بايد خواهان حقيقت   باشيم از هر باغى برويد.   بتابد. ما بايد عاشق گل ما بايد عاشق نور باشيم از هر چراغى  
 تابد مى  که در چراغ ديگر  نورى را  قدر  شود تا تمّسک به يک چراغ مانع مى  ظاهر شود.  باشيم از هر منبعى

گر خواهان ا  .تواند مانع درک حقيقت کلّيۀ اديان شود بدانيم. تمّسک به شکل خارجى و مناسک دينى مى 
چون فرق کلّى است بين خرافات، تعّصب  .را بدور اندازيم  حقيقت هستيم بايد تعّصب را رها کنيم و خرافات

 توانيم تابش حقيقت نور الهى را در همۀ مى ،با درک اين مطلب و تقاليد از طرفى و حقيقت از طرف ديگر. 
ت، حضرت بودا، حضرت مسيح، حضرت ضرت موسى، حضرت زردشمظاهر الهيه يعنى حضرت کريشنا، ح

  مشاهده کنيم.و حضرت بهاءاهلل حضرت باب محّمد، 

فارغ کنيم، بايد تعّصبات و افکار ناچيز را دور  عقايد تقليدىجستجوى حقيقت بايد خود را از افکار و  در  
براى آب حيات در  باشد جائى لبريزما از خود پرستى  وجود جام الزم است. اگر  فکر روشن و مستعد  . اندازيم

و سايرين را غلط درست  خود را ترين مانع براى وصول به وحّدت اين است که افکار بزرگ در واقع . آن نيست
  ، زيرا حقيقت يکى است.   ضرورى است  براى رسيدن به حقيقت وحّدت و اتحاد .  بدانيم

  : تمرين

 بپرسيد  مطالعه کنيد و سئواالت مربوطه را از يکديگرمطالب فوق را مکّرر در گروه خود  ،گذشته هاى بخشمانند   .١
  و با کلمات خود بيان کنيد.

 ذيًال  هاى بحث ليستى از بعضى موضوعمذاکرات گنجانيد.  بعضى از  در  تر توان آسان برخى مطالب فوق را مى  .٢
نمائيد و توضيح  نحوى طبيعى ذکره توانيد موضوع فوق را ب مشخص نمائيد در کدام يک مى ارائه شده است.

  دهيد به چه نحو اين کار را انجام خواهيد داد.
  در مقايسه با تکنولوژى جديد. روش زراعت سنتّى قديم ____  
  مشاکل محيط زيست. ____  
  منازعات مذهبى. ____  
  مساوات زن و مرد. ____  

هاى مختلف امر را با آنها در  آيد تا جنبه براى شما پيش مي   فرصتى ،با دوستانتان  با ذکر اين مطالب در مکالمۀ  .٣
  دهيد؟  " چه جواب مىچيست؟ميان گذاريد. اگر از شما سئوال شد"برخى حقائق مشترک در کلّيۀ اديان الهى 
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است. سعى کنيد اين بيانات را  اهلل راجع به مطالبى که مطالعه کرديد ذيًال درج گرديده بيانات حضرت بهاء  .۴
  هاى خود از آنها استفاده کنيد: صورت بتوانيد در صحبت  د تا بدينحفظ کني

  
  ۶".شّکى نيست جميع احزاب بافق اعلى متوّجهند و بامر حّق عامل "

  ٧".عاشروا مع االديان کلّها بالرّوح و الرّيحان "

ا سبب و علت نفاق و اهّلل و مذهب اهّلل از براى حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است او ر دين "...
  ٨ ".اختالف و ضغينه و بغضا منمائيد

   ٩".مذهب الهى از براى محبّت و اتّحاد است او را سبب عداوت و اختالف منمائيد "

   پنجم بخش

  دوستانتان  با  درمکالمات شما  شود مي  شناخته  پيامبران  طريق از  فقط  خدا  چگونه  دهد مي   شرح   که   بخش  اين
  واهد کرد.کمک خ

دنياى نامحدود  اين خالق  يا  باشد؟ و کنيد. آيا ممکن است بدون خالق خلق شده  مالحظه   محدود رانااين عالم   
است ولى طبيعت عقل  وجود آمدهه گويند که انسان از طبيعت ب تواند فاقد عقل و ادراک باشد؟ ماّديون مى مى

  انسانى خلق کند که داراى عقل باشد؟  و شعور ندارد. آيا ممکن است چيزى که عقل ندارد

تواند درک قدرت مافوق خود را کند. لذا  کنيم شىء مادون نمى اگر به جميع مخلوقات نظر کنيم مشاهده مى  
و حتّى تّصور قدرت او را توانند به حقيقت انسان پى برند  حيوانات هرچقدر ترّقى کنند نمىو  سنگ، درخت

  تواند خالق خود را درک کند؟ خلوق است مىکه مپس چگونه انسان  نمايند. 

انسان  هرگهگاه  ولى محروم از شناخت او نيست.  ،رسد با وجوديکه ادراک انسان هيچوقت به خدا نمى  
شود که تجلّى گاه خدا بر روى زمين است. جميع کماالت، مواهب و تجليّات خداوند در مظهر  کاملى ظاهر مى

ها مظاهر  شود. اگر بگوئيم اين آينه شمس که در آئينۀ صاف منعکس مى مانند  . مقّدس الهى نمايان است
مقصود  است.   و در آئينه وارد شده شمس حقيقتند بدين معنى نيست که شمس از مقام رفيع خود تنّزل کرده 
  ت.کند راجع به مظاهر مقّدسۀ او اس اينست که آنچه جامعۀ انسانى از اسماء و صفات و کماالت خدا درک مى

  تمرين: 

   . سؤاالت طرح شده سعى کنيد مطلب را به زبان خود بيان نمائيد پاسخ   پس از مطالعۀ مکرّر اين مطلب و  .١
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که بتوانيد با فکر خود  انتخاب کنيد  موضوعى را  لطفًا  کنيد. ذيل مشاهده مى براى بحث در هائى موضوعليست   .٢
عمل آن را  و نحوۀکنيد آن موضوع معّرفى  ضمن را  مظاهر او"شناخت خدا از طريق  " موضوع طور طبيعىه و ب
  نمائيد: ذکر

  خلقت عالم  ____  
  انرژى خورشيدىفوائد  ____  
  وجود خدا ____  
  قدرت عقل انسان  ____  

اگر از شما سؤال  ،آيد که مطلب مورد مطالعه را مطرح کنيد فرض کنيد در مکالمه با دوستان فرصتى پيش مى  .٣
  دهيد؟  چه جواب مى " ؟از جمله مسائلى که راجع به خدا از طريق مظاهر الهيه درک مى کنيم چيست شد"

    
    
    
    
    
    

  : هاى خود از آن استفاده کنيد بيانات مبارکۀ ذيل را از حضرت بهاءاهلل حفظ کنيد تا بتوانيد در صحبت  .۴
  
اين کينونات مشرقه از شمس شود مگر بمعرفت و وصول  معرفت مبدأ و وصول باو حاصل نمى "و

   ١٠ " .حقيقت

  ١١". "و هرگز مرغ بينش مردمان زمين بفراز آسمان دانش او نرسد

  ١٢".مقام حّق بوده و هست اوست مطلع اسمآء حسنى و مشرق صفات عليا هيکل ظهور قائم "

و کذلک فى افعالهم و  ... التّوحيد ال تفرّقوا فى مظاهر امراهّلل و ال فيما نزّل عليهم من االٓيات و هذا حّق  "
فارسى چنين ه (مضمون بيان مبارک ب  ١٣" .من لدنهم کّل من عنداهّلل اعمالهم و کلّما ظهر من عندهم و يظهر

، چه که اين بين مظاهر الهى فرق مگذاريد و در آنچه از آيات بر آنان نازل شده است تفاوت قائل مشويد :است
شود چه همۀ اينها از  و افعال آنان و آنچه از جانب آنان ظاهر مي..همچنين در اعمال است حقيقت توحيد .

  رسد.)ظهور ميه طرف پروردگار ب
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   ششمبخش 

حضرت صحبت  اهلل و رسالت آن حيات حضرت بهاء طور خالصه در بارۀه ب آيد که بايد يش مىگاهى مواردى پ
  به شما کمک خواهد نمود. زمينه طلب ذيل در اينم  کنيد.

تمام حيات خود را صرف تربيت و ترّقى مردم   و  اهلل در ايران ظهور نمود حضرت بهاء ،سال قبل ١٥٠حدود   
تعليم داد که همه را خداوند بخشندۀ مهربان ت اعالن فرمود و به مردم فرمود.  وحدت عالم انسانى را به بشريّ 

حقوق زن و مرد، ترک  خلق کرده و در ظل رحمت خود پرورده است. آن حضرت تعاليمى از قبيل تساوى
   تعّصبات، توافق دين و علم و تعليم و تربيت عمومى را ترويج فرمودند.

، عليه آن دندديو علماى ايران چون تعاليم آن حضرت را با منافع شخصى خود در اصطکاک  پادشاهان شرق  
ان قرار گرفتند. امالک و اهلل مورد ظلم و ستم و سخريه و استهزاء و حبس و زند حضرت بهاءحضرت قيام نمودند. 

  ايران غصب شد و از آنجا به بغداد و اسالمبول و ادرنه و نهايتًا به سجن عکا سرگون شدند. اموالشان در

در ميان اين مصائب و باليا هميشه خوشحال و مسرور بودند. دشمنان نهايت سعى خود را نمودند تا از عظمت   
دشمنان از جميع جهات هجوم نمودند ولى ايشان هيچ اقدامى  شد. او بکاهند ولى شهرت ايشان روز بروز بيشتر

بلکه بالعکس در نهايت قّوت و قدرت روحانى در جميع احيان مقابل مردم نمايان  ،براى دفاع از خود نکردند
  بودند.

سر در دوران زندگانى خود هميشه فّعال بودند و نيروى ايشان نامحدود بود. بندرت شبى را در بستر راحت ب  
ت و فنا در عالم انسان هاى شديده نمودند تا مفهوم خدمت و محويّ  ها و مشقت آنحضرت تحمل عذاب .بردند

 عقل و فهم انسان باعلى درجات پيشرفتگردد،  آشکار شود، صلح عمومى تأسيس شود، ايمان انسان تقويت
مظهر خدا و مربّى کلّى عالم  اهلل حقيقتًا و انسان انعکاسى از صورت و مثال خدا شود. حضرت بهاء نمايد 

  انسانى بودند.

  تمرين:

مانند هميشه اين مطلب را قسمت به قسمت با يکديگر مطالعه کنيد و از يکديگر سؤال نمائيد تا مطلب را   .١
  بيان نمائيد.  به زبان خودبخوبى فراگرفته بتوانيد 

کنيد بتوانيد ضمن آن  وعى را که فکر مىلطفًا موض ،کنيد براى بحث در ذيل مشاهده مى هائى موضوع ليست  .٢
را مقدمتًا بيان کنيد عالمت بگذاريد و در گروه خود توضيح دهيد که چگونه موضوع را   اهلل حضرت بهاء   حيات

  ضمن مکالمه مطرح خواهيد نمود. 
  حقوق انسان. ____  
  عدالت در دنياى امروز عدم____  
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  اوضاع و احوال در خاورميانه.____  
  هاى مهّم در تاريخ. تشخصيّ    ____

وجوديکه  اهلل داريم با  بهاء  العمل شما در مقابل اين سؤال چه خواهد بود "چرا ما احتياج به حضرت عکس  .٣
                                           " ؟دست داريم  تعاليم مظاهر مقّدسۀ قبل را در

    
    
    
    
    

حضرت بهاءاهلل از آنها استفاده   راجع به  خود  هاى صحبت بتوانيد در کنيد تا حفظ بيانات ذيل را گردد مى  توصيه  .۴
  : کنيد

  
"حقيقت ازلى تجلّى نمود علم قدرت برافراخت و بر عالم امکان انوار ظهورش را من دون حجاب اشراق 

  (ترجمه)  ۱۴فرمود."

اين بگو   : فارسى چنين استه يان مبارک ب(مضمون ب  ۱۵" .قل هذا مطلع الغيب المکنون لو انتم من العارفين "
  جايگاه طلوع خداوند غيب پوشيده از ديدگاه است اگر بشناسيد.)

  : فارسى چنين استه (مضمون بيان مبارک ب  ۱۶".هذا يوم فيه اتى الرّحمن على ظلل العرفان بسلطان مشهود "
  ار آمده است.)هاى عرفان با قدرتى آشک اين روزى است که پروردگار رحمن در سايه

 هفتم بخش

  باشد: ذيل مى متنبلوغ جامعۀ بشرى موضوع 

کند. هر  را طى مى مختلفىکند از شروع تا خاتمۀ حياتش مراحل  اى که در اين دنيا زندگى مى هر موجود زنده  
مرحلۀ شيرخوارگى،  ،خود را دارد. در زندگى يک انسانه مرحله شرايط و حاالت و احتياجات مخصوص ب

هر مرحله ما را   کند. شرايط و احتياجاتى دارد که با هم فرق مى يک ، هرجوانى و بلوغ نوجوانى، ت، ليّ طفو
   دهد. و ذهن و فکر ما را پرورش مى کند تقويّت مى استعدادهاى ما را سازد، مىبراى مرحلۀ بعد آماده 

در اين  وجود است. جامعۀ انسانىم مختلفى و مراحل ها دوران نيز در حيات جمعى نوع بشر ترتيب همينه ب  
آنچه که احتياجات  شود.  وارد مرحله بلوغ که ساليان دراز در انتظارش بوده مى ت گذشتهاز مرحلۀ طفوليّ  زمان
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ت دوران شيرخوارى و طفوليّ  هاى بازيچه کرد حال جوابگوى احتياجات اين زمان نيست. زمان قديم را برآورد مى
  کند. مىفکر انسان بالغ را قانع ن

 در علوم و صنايع.  و چهچه در حکومت و قانون  ست،روبرو و تحّولى کلّى جامعۀ انسانى با تغيير ،از هر نظر  
  کند. موازين و روش اخالقى و نحوۀ زندگانى گذشته با پيشرفت و تقّدم کنونى جهان امروز مطابقت نمى

و تعّصبات علّت  ديرينه  اشد. تقليد از اعتقاداتب در ديانت نيز ميو تحّول حال وقت بلوغ و همچنين تجديد   
اين تقاليد بايد کنار گذاشته شود و جاى خود را به تعاليم الهى که براى پيشرفت و  . است عداوت و اختالف شده

اساس تمّدن  دين، در حقيقت و تحّول اين تجديد رفاه عالم انسانى در اين عصر نازل شده است بدهد. 
   جامعۀ انسانى است. و درمانى الهى جهت آالم   هدايت عالم استحقيقى است و سراج 

  : تمرين

جهت فراگيرى کامل نکات مذکور،  اين قسمت را در گروه خود چندين بار مطالعه کرده ، طبق معمول  .١
  سئواالتى براى يکديگر طرح کنيد که پاسخ آن در متن آمده باشد.

نحوى ه باشد انتخاب کنيد و سعى نمائيد ب نوان يک مکالمه ميذيل را که هر کدام ع هاى موضوع يکى از  .٢
  طبيعى افکار فوق را ضمن آن ارائه دهيد و نحوۀ انجام اين کار را با گروه خود در ميان گذاريد.

  تاريخ . ____  
  ادبيات معاصر. ____  
  آيندۀ جامعۀ انسانى. ____  
  هاى اجتماعى در جامعۀ امروز. دگرگوني ____  

چه جواب  "؟شود دانيد که جامعه انسانى دارد به مرحله بلوغ وارد مي اگر از شما سئوال شود "از کجا مي   .٣
  دهيد؟ مي

    
    
    
    
    

  هاى خود استفاده کنيد: ذيل را حفظ کنيد تا بتوانيد در صحبت اتبيان   .۴
  
  ۱۷". مان ديگرهر روز را رازى است و هر سر را آوازى درد امروز را درمانى و فردا را در "
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  ١٨" .امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد "

   ١٩" .اند "جميع اهل ارض در اين عصر در حرکتند و سبب و علت آنرا نيافته

  هشتم بخش

ديانت   نظر  کند مى  کمک  شماه مطلب ذيل بخود مشغول داشته است. ه انى فکر همه را بهتأسيس صلح ج
  رائه دهيد.اين خصوص ا در  بهائى را

صلح حيات است و   بشرى تأسيس صلح است. صلح نور است و جنگ ظلمت.عالم چالش   ترينامروز بزرگ  
  اهلل اعالن صلح عمومى فرمودند و تعاليمى آوردند که متجاوز از يک قرن پيش حضرت بهاء جنگ ممات. 

        سازد. پذير مى صلح عمومى را امکان  استقرار

تحرى حقيقت است. اگر به مردم اجازه داده شود خود حقيقت را جستجو کنند وحدت   از اين تعاليم يکى  
تحقّق خواهد عالم انسانى را مالحظه خواهند نمود. حقيقت يکى است و از طريق آن وحدت عالم انسانى 

همه باعث اختالف  ،تمّدن مادى ملّى و درجاتتعّصبات از هر نوع، جنسى، نژادى، طبقاتى،  يرفت.ذپ
حقيقت را جستجو کنيم البتّه هرنوع تعّصب  ديرينه، جاى تقليد کورکورانه از عقايده شود. اگر قبول کنيم که ب مى

  را از بين خواهيم برد.

گذارد. ديانت حقيقى  بين ديانت و اوهام و خرافات فرق مى به طور واضحاهلل راجع به دين  تعاليم حضرت بهاء  
دينى  اگر باعث اختالف و نفرت شود بى، ين بايد سبب الفت و محبّت باشدد بايد با علم و منطق مطابق باشد.

اى  توانيم جامعۀ انسانى را به پرنده مى حقوق زن و مرد است.  تساوىاهلل  ديگر تعاليم حضرت بهاء زا  بهتر است.
رّقى کند تا پرنده ت  و  زن است و ديگرى مرد. هردو بال بايد به يک اندازه قوى شود بال آنتشبيه کنيم که يک 

المللى و  ، منافع داشتن يک لسان بينعمومى و تّربيت اهميّت تعليم ساير تعاليم آن حضرت بر. بتواند پرواز کند
  تأکيد دارد.اقتصادى  مشکالت هاى روحانى براى رفع ّحل لزوم تمّسک به راه

دنيّت جهانى را پيش برد. ولى مدنيّت است تا م جامعۀ انسانى بايد از عالم طبيعت آزاد شود. انسان خلق شده  
سعادت و خوشبختى عالم انسانى  همراه نباشنددو با هم   دو نوع است يکى روحانى و ديگرى مادى و تا هر

نظمى و نقص  د، همۀ امور دچار بىعدالت بر  حيات بشرى حکمفرما نباش تا مادامى که.  متحّقق نخواهد شد
  .خواهد بود
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  : تمرين

ذيل را انتخاب کنيد و سعى  هاى موضوع يکى از ه مطلب فوق را در گروه خود مطالعه کرديد، بعد از آنک  .١
  نحوى طبيعى افکار فوق را ضمن آن ارائه دهيد و نحوۀ انجام اين کار را با گروه خود در ميان گذاريد.ه نمائيد ب
  هاى کشتار جمعى.  تحريم سالح____  
  دنيا. و تروريسم در گسترش حرج و مرج____  
  وحشيانه بودن جنگ. ____  
  شود. مى خوشبختىکه موجب سعادت و  آنچه  ____  

شود شما فکر کنيد حال صلح  چه چيزى باعث مى وجود داشته است، جنگ "هميشه اگر از شما سؤال شود:  .٢
                                                       ؟ دهيد "چه جواب مى؟امکان دارد

    
    
    
    
    

  حفظ کنيد: نصوص ذيل را از حضرت بهاءاهلل شود  توصيه مى  .٣
  
   ٢٠" البالد از اصول و احکام الهى نمو عالم و تربيت امم و اطمينان عباد و راحت من فى "

  ٢١". االمکان آنست سبب بزرگ از براى نظم جهان و اطمينان من فى ... دين "...

   ٢٢" .اد و اتّفاق و آن حاصل نشود مگر بنصائح قلم اعلىاين اصالح و راحت ظاهر نشود مگر باتحّ  "

  نهم بخش

آن اشاره خواهيد ه وحّدت عالم انسانى محور تعاليم بهائى است که اغلب در مباحثات خود بسيار باصل 
  نمود. 

 و بسيار يکنواخت و کسل کننده است.باغى که در آن همۀ گياهان يک شکل و يک رنگ باشد زيبائى ندارد   
مختلف   عطرهاى هاى رنگارنگ با ه در آن گلبرد باغى است ک و مشام از ديدنش لّذت مى  لى باغى که بصرو

ها رنگ و شکل  که گل  اختالف الوان باعث جذابيّت و زيبائى باغ است. با وجودى در کنار هم روئيده باشند.
در مورد  اين مطلب  يابند. مىشوند و از يک آفتاب حرارت  مختلف دارند، همه از يک باران آبيارى مى
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و  باشند ولى همه مخلوق يک خدا هستند  هاى مختلف مى و رنگمردم از نژادها ها نيز صادق است.  انسان
مانند موسيقى که  ،بايد باعث الفت و محبّت شود خانوادۀ بشرىاصلشان يکى است. کثرت و تنّوع در 

  آورند. وجود مىه با هم ممزوج گشته آهنگى قشنگ ب هاى مختلف نغمه

علت اتّحاد است. ه وحّدت الزمه وجود است. محبّت سبب حيات است. در عالم مادى وجود همۀ اشياء ب  
ولى  آورد وجود مىه زيبا ب اند. قّوۀ جاذبه از ترکيب برخى عناصر گلى هم پيوستهه عناصر اشياء به قّوۀ جاذبه ب

همچنين در عالم انسانى به رود.  يابد و از بين مى يل مىآن گل تحل هنگامى که اين قّوه از آن سلب گردد،
  کنند. هم متّصل مىه جاذبيت الفت و يگانگى قوائى هستند که جامعۀ انسانى را ب

اند. ما بايد براى وارد ساختن مردم در اين دايرۀ  طرحى براى اتّحاد مردم جهان ارائه فرمودهاهلل  حضرت بهاء  
ها و اديان و افکار مختلف مالقات  توقتى با مردم از نژادها و مليّ  نکنيم.  وحدت، از هيچ کوششى فروگذار

هاى رنگارنگ  صورت گله . بايد آنها را بايجاد نمايدکنيم نبايد اجازه دهيم اين اختالفات سّدى بين ما  مى
  خوشحال باشيم که در ميان آنها هستيم.  يک باغچه در نظر گيريم و

  تمرين:

يک از عناوين ذيل مناسب است تا  گروه خود مطالعه کنيد و سپس مشخص سازيد که کدام قسمت فوق را در  .١
  و نحوه انجام اين کار را با گروه خود مطرح کنيد. عقايد آموخته شده را ضمن آن معرفى نمائيد 

  باغبانى. ____  
  تنّوع و کثرت. ____  
  زيبائى طبيعت. ____  
  تعّصبات طبقاتى. ____  

   " چه جواب مى دهيد؟؟توان کرد شما سؤال شود: " براى اتّحاد مردم دنيا چه مياگر از   .٢
    
    
    
    
    
    

  نمائيد:هاى خود از آن استفاده  بيانات ذيل را حفظ کنيد تا بتوانيد حين صحبت  .٣

اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک  "
  ٢٣". خسارشا
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  ٢۴"."نور اتّفاق آفاق را روشن و منّور سازد

اهّلل در مقرّى حاضر شويد و آنچه سبب اختالف است از  باتّحاد توّجه نمائيد و بنور اتّفاق منّور گرديد لوجه "
  ٢۵". ميان برداريد

   ٢۶". "بايد به اسبابى که سبب الفت و محبّت و اتّحاد است تشبّث جويند

  دهم بخش

کند تا بعضى از  کمک مىمورد عالقۀ مردم است. مطلب ذيل به شما  هاى  موضوعى ديگر از يک عدالت
  با ديگران در ميان گذاريد. تعاليم را در باره اين موضوع مهّم 

ولى امور مساوى يا مثل هم باشند،   امکان ندارد همۀ مردم تفاوت استعداد در افراد بشر اصلى اساسى است.   
  بايد بر اصل عدالت استوار باشد. طور کلىه بشرى ب

عدالت بايد   جميع طبقات جامعه حکمفرما باشد. عدالت محدود نيست، يک صفت عمومى است و بايد در  
که  طرح و اجراء گرددنحوى ه قوانين جامعه بايد ب گردد.و حقوق همۀ مردم بايد حفظ  مقّدس شمرده شود

اهلل  و بقيه محتاج و فقير باشند. يکى از تعاليم حضرت بهاء نمايند  نتوانند ثروتى زياد اندوخته ى از مردمتعداد
  برطرف کردن فقر و ثروت فاحش است.

 اگرجامعۀ انسانى است.  مند گردد، زيرا هر فرد عضوى از هيکل مدنيّت بهرهبايست از فوائد  جامعه مى هرعضو  
ممکن است  چگونه يز لزومًا رنج خواهند کشيد.نبقيۀ اعضاء  ،باشد و الم    در درد عضوى از اعضاى اين هيکل

بعضى از اعضاء جامعه  ،روابط همبستگىسبب فقدان  ه ولى امروز بعضوى متألّم و عضو ديگر راحت باشد؟ 
   محتاج آذوقه و مسکن هستند. و حال آنکه بعضى ديگرکنند  راضى و در نهايت راحت و رفاه زندگى مى

ازن و تنظيم صحيح است. قوانين و دستوراتى الزم است که سعادت و آسايش فاقد تناسب و تو   جامعۀ امروز
  تأمين نمايد.همۀ اعضاء خانوادۀ انسانى را 

مجازات به عدالت  ترس از  مکافات و اميد  مردم به   مکافات استوار است. ستون مجازات و  دو عدالت بر  
مجريان آن   گذاران و قانون  ضرورى است.عامل   اين دو  ،مگيرى کني ظلم جلو بخواهيم از  شوند. اگر برانگيخته مى

عالم   در  خود  مسئول اعمال  که  وقتى شخص مسئولى بداند  آگاه باشند.  عواقب روحانى تصميمات خود بايد از
سنجيده ميزان عدل الهى  باداند قضاوت او  مى  که  حاکمى عدالت رفتار کند.  با  شود بعد است باعث مى

  اجتناب خواهد نمود.بدون شک از ظلم شد،  خواهد



 معرفى عقايد بهائى - ۸۰

  تمرين:

ذيل   هاى موضوع يکى از  خوبى فراگيريد.ه مرتبه مطالعه کنيد و آن را ب  در گروه چندنفرى اين قسمت را چندين  .١
نحوى طبيعى افکار فوق را ضمن آن ارائه دهيد و نحوۀ انجام اين کار را با ه را انتخاب کنيد و سعى نمائيد ب

  خود در ميان گذاريد. گروه
  حقوق بشر.____  
  ظلم. ____  
  برطرف کردن فقر.____  
  بيکارى. ____  

  دهيد؟  چه جواب مىتوان فقر و ثروت فاحش را برطرف نمود؟"  "چگونه مى  اگر از شما سؤال شود  .٢
    
    
    
    
    

   نصوص ذيل را حفظ کنيد: شود توصيه مى  .٣

مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن ظهور اتّحاد  "سراج عباد داد است او را ببادهاى
  ٢٧" .است بين عباد

   ٢٨ ". نمايد. آن است سبب نظم عالم و راحت امم نور عدل معادله نمى  هيچ نورى به "

اند از براى  "مربّى عالم عدل است چه که داراى دو رکن است مجازات و مکافات و اين دو رکن دو چشمه
   ٢٩". ل عالمحيات اه

  يازدهم بخش

ر متن ذيل آمده توانيد موضوع تساوى زن و مرد را که د راحتى مىه کنيد ب صحبت مىهنگامى که با دوستانتان 
  :است ضمن بحث مطرح سازيد

بدون اشعۀ خورشيد   سازد. خورشيد ظاهرى با حرارت و نور خود حقيقت همۀ اشياء روى زمين را ظاهر مى  
آسمان   خود در  تمام نور با همچنين ظهور حضرت بهاءاهلل مانند خورشيدى که  ماند.  ظلمت مى حقيقت اشياء در



 

 ۸۱ - معرفى عقايد بهائى

حقايق تساوى زن و مرد   از اين است. يکى  ساخته  پنهان بود آشکار قبالً درخشد، حقايقى را که  روحانى مى
ه در حال حاضر تساوى زن و عيان گشته ک  چنان روشن و زنان استعدادهاى ، با ظهور اشعۀ شمس حقيقت  است.

  مرد حقيقتى ثابت و مبرهن است.

 وعلّت عدم تساوى در قرون زد خدا فرقى ميان زن و مرد نيست. اند که در ن وضوح فرمودهه اهلل ب حضرت بهاء  
شد تا  داده نمى فرصت مساوى  اين علت بوده است که به زنان ه بلکه باعصار گذشته برترى مردان نبوده 

دهد که بسيارى از  ، تاريخ نشان مىزناناّما با وجود تعّصبات عليه طبقه . و قواى خود را ظاهر نمايند استعدادها
  اند. هاى عظيمى نائل گرديده زنان به موفقيت

چون طاهره به  اّولين زنى که حقيقت ظهور جديد الهى را پذيرفت يک زن شاعره ايرانى به نام طاهره بود.  
را صرف اعالن  ، واقعيّت تساوى زن و مرد را کامًال درک نمود و تمام نيروى خودحقيقت ظهور جديد پى برد

تمام قواى پادشاه  که  ىآن زمان را متحيّر ساخت. با وجوداين حقيقت نمود. علم و فصاحت او اعظم علماء 
رد و در ف نکاى در بيان حقيقت توقّ  ولى لحظه عليه او تجهيز گرديده بود،جاهل و مغرور  ظالم و علماى

  امر جديد که با ثبات و استقامت به آن معتقد بود نمود جان خود را فداى  ، نهايت

داده شود  امروزه بايد به زنان همه گونه امکاناتاست جهل و اوهام است.  اعتقاد به امرى که خدا وضع نکرده  
تا تساوى زن و مرد  شته باشند.هاى بشرى موقعيتى مساوى مردان دا جميع ميادين فعاليّتو در  تحصيل نمايند تا

پيشرفت حقيقى در عالم انسانى ممتنع و  ،در اين دنيا همانطور که در عالم روحانى موجود است متحّقق نشود
  محال است.

  تمرين: 

ضمن آن   توانيد هاى ذيل را که مى اين قسمت را در گروه خود مطالعه نمائيد و يکى از موضوع ،طبق معمول  .١
  درميان گذاريد.  نحوۀ انجام آن را با گروه خود  و  معرفى نمائيد مشخص سازيد نحوى طبيعىه بافکار فوق را 

  حيات عائله.   ____
  تأسيس صلح.   ____
  زنان مّهم تاريخ.  ____
  پيشرفت عالم انسانى.   ____

  خواهد  عهدهه ب  را کودکانيت کسى ترب  چه  شود مساوى   مرد  همۀ کارها با زن در  "اگر شما سؤال شود  از  اگر   .٢
                                                              دهيد؟ جواب مى  چه "گرفت

    
    
    



 معرفى عقايد بهائى - ۸۲

    
    

  بسيار مفيد خواهد بود: که به اين موضوع مربوط است،اهلل  ذيل از حضرت بهاء حفظ کردن بيانات مبارکۀ  .٣
  

   ٣٠". و هست "حکم اناث و ذکور عنداهّلل واحد بوده

(مضمون بيان مبارک بفارسى چنين   ٣١" ."هل عرفتم لم خلقناکم من تراب واحد لئال يفتخر احد على احد
  ، تا اينکه کسى بر کسى مباهات نکند.)شما را از آب و گل واحد خلق کردمميدانيد چرا   است:

  ٣٢". هود"امروز يد عنايت فرق را از ميان برداشته عباد و اماء در صقع واحد مش

  دوازدهمبخش 

  مطالعه کنيد در مورد تعليم و تربيت عمومى است.که از شما خواسته شده  متنىآخرين 

اند تعليم و تربيت عمومى است. ترويج  تأکيد فرموده يکى از اصولى که حضرت بهاءاهلل در تعاليم خود بر آن   
 مگر ،تواند رفاه و آسايش يابد ملّتى نمى حاضر است. هيچ عصراحتياجات ترين  تعليم و تربيت يکى از ضرورى

سبب اصلى سقوط و تدنّى مردم دنيا جهل است. تعليم و   تعليم و تربيت را از اهداف مهّمۀ خود قرار دهد. آنکه
  و آزادى حکومت و ملّت است. رفاه، استقالل تربيت موجب شرافت، 

 اى وسيله هره د بندر و مادرى است که سعى کنۀ هر پوظيف  تعليم و تربيت بايد از شيرخوارگى شروع شود.  
آنان را صيقل دهند و علوم و فنون  شخصيّت ،فرزندان خود را تربيت نمايند و بر اساس مبانى روحانى و اخالقى

ثدى علم و معرفت   اطفال را در گهواره مراقبت نموده  از  باشند. بياموزند. مادران اّولين مربّيان عالم انسانى مى
اگر والدين از نظر  که بتوان در آن سهل انگارى نمود.اين امرى نيست  و هر طفل بايد تربيت شود دهند.  شير مى

اطفال را  آن جامعه بايد وسائل تعليمدر غير اينصورت  ،مادى مى توانند بايد خرج تعليم فرزندان خود را بدهند
  فراهم کند.

پرورش دهد. انسان بايد شيفتۀ کماالت انسانى باشد و آن  را شوق رسيدن به حّد کمالتعليم بايد در هر فردى   
را دنبال کند. بايد انسان سعى نمايد از نظر روحانى ممتاز باشد و به فضائل عالم انسانى مانند صداقت و 
امانت و خدمت به بشريت و محبّت و عدالت مشهور شود. بايد سعى نمايد در اقدامات خود براى ترويج صلح 

  است. مسيرهدف اصلى تعليم و تربيت هدايت نفوس در اين شبرد علم و دانش ممتاز باشد. و وحدت و پي



 

 ۸۳ - معرفى عقايد بهائى

  تمرين:

توانيد  هاى ذيل را که احتماًال مى پس از آنکه اين قسمت را در گروه خود مطالعه نموديد، هر يک از موضوع  .١
  با گروه خود در ميان گذاريد. و نحوۀ انجام اين کار را افکار فوق را ضمن آن معرفى نمائيد مشخص سازيد 

  .کودکانتربيت    ____
  پيشرفت اجتماعى.   ____
  قدرت علم.   ____
  نظام آموزشى مدارس.   ____

از تعليم و تربيت چه پيشنهادى داريد؟" چه  ها نفر مردم کره زمين "براى برخوردارى ميليارد بپرسند  شما   از  اگر   .۲
  دهيد؟  پاسخ مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  بيانات ذيل را حفظ کنيد: شود که توصيه مى  .٣
  

  ۳۳ثمر بوده و خواهد بود." "انسان بى علم و هنر محبوب نه  مثل اشجار بى

  ٣۴". اريد"هّمت را در تربيت اهل عالم مصروف د

"سبب علّو وجود و سمّو آن علوم و فنون و صنايع است. علم بمنزلۀ جناح است از براى وجود و مرقات است 
   ٣۵".از براى صعود

الحقيقه کنز حقيقى از براى انسان علم اوست و اوست علت عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و  فى "
   ٣۶" .انبساط



 معرفى عقايد بهائى - ۸۴

  مراجع

  (چاپ آلمان ) ۶٨قلم حضرت ولى امراهلل ص ه لبهاء . مذکور در دوربهائى بازبيانات حضرت عبدا  .١

  .١۴٠ص  ١٠٩اهلل شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاء  .٢

  ١٨۴ص  ١٣٢شمارۀ مأخذ باال،   .٣

  ۵٨ص  ٣٤شمارۀ مأخذ باال،   .۴

  . ٩۵) ص  ه، آلماناى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شد (مجموعه لوح مقصود  .۵

  .١۴١ص  ١١١اهلل شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاء  .۶

  .۶٨ص  ۴٣شمارۀ مأخذ باال،   .٧

  .١۴٠ص  ١١٠شمارۀ مأخذ باال،   .٨

  .١٣۵آلمان) ص  ، اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده (مجموعه کتاب عهدى  .٩

  ٩۴، (چاپ آلمان) ص ٧۴ کتاب ايقان (چاپ هندوستان)ص  .١٠

  .  ۵٩ص  ٣۴اهلل شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاء  .١١

  .۵٣ص  ٢٨شمارۀ مأخذ باال،   .١٢

  .۴۶ص  ٢۴اهلل شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاء  .١٣

  . ۱۰۱، ص ۱۹۹۵مؤسسۀ معارف بهائى کانادا،  ، ترجمه هوشمند فتح اعظم نظم جهانى بهائى،  .١۴

  .٢٨ص  ١۴اهلل شمارۀ  از آثار حضرت بهاء منتخباتى  .١۵

  .٣٧ص  ١٨شمارۀ مأخذ باال،   .١۶

  .١٣٨ص  ١٠۶شمارۀ مأخذ باال،   .١٧

  .١٣٨ص  ١٠۶شمارۀ مأخذ باال،   .١٨

  .١٢٨ص  ٩۶شمارۀ مأخذ باال،   .١٩



 

 ۸۵ - معرفى عقايد بهائى

 ) آلمان شده،که بعد از کتاب اقدس نازل  جمال اقدس ابهى الواح اى از (مجموعه لوح اشراقات، اشراق نهم  .٢٠
  . ٧۶  ص

 ) که بعد از کتاب اقدس نازل شده،آلمان اى از الواح جمال اقدس ابهى (مجموعه دوم ورق کلمات فردوسيه،   .٢١
  . ٣۴  ص

  .١٨٣ص  ١٣١اهلل شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاء  .٢٢

  .١۴٢ص  ١١٢شمارۀ مأخذ باال،   .٢٣

  .١٨۴ص  ١٣٢شمارۀ مأخذ باال،   .٢۴

  .١۴١ص  ١١١شمارۀ باال، مأخذ   .٢۵

ب)  ١٣٧اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، آلمان،  لوح دنيا (مجموعه  .٢۶
  .۵٠  ص

 آلمان) جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، از الواح اى کلمات فردوسيه، ورق ششم(مجموعه  .٢٧
  . ٣۶  ص

  .۵٨عدل الهى ص  اهلل، کتاب ظهور حضرت بهاء  .٢٨

 بعد ازکتاب اقدس نازل شده،آلمان) جمال اقدس ابهى که الواح (مجموعه اى از بشارت سيزدهم لوح بشارات،  .٢٩
  .١۴  ص

  .۵۴) شمارۀ ١٩٨٧اهلل (مجموعۀ نصوص مبارکه در مقام زن، دائرۀ نصوص و الواح، جون  حضرت بهاء  .٣٠

  .۶٨ارۀ اهلل، کلمات مکنونۀ عربى شم حضرت بهاء  .٣١

  .٣) شمارۀ ١٩٨٧اهلل، (مجموعۀ نصوص مبارکه در مقام زن، دائرۀ نصوص و الواح، جون  حضرت بهاء  .٣٢

  . ۹۸، ص ۱پيام آسمانى جلد حضرت بهاءاهلل،   .٣٣

  .٢١۴ص  ١۵۶اهلل شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاء  .٣۴

  .٢٠ص  اهلل، لوح ابن ذئب (چاپ آلمان) حضرت بهاء  .٣۵

     .٢٠ص  مأخذ باال،   .٣۶
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