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کند.   مؤّسسۀ روحى يک نهاد آموزشى است که تحت نظارت و هدايت محفل روحانى ملّـى بهائيان کلمبيا فعاليّت مى
که خود را وقف ترقّـى روحانى، اجتماعى و فرهنگى مردم کلمبيا نمايند.  در طول هدفش توسعۀ منابعي انسانى است 

  اى مورد استفادۀجوامع ملّـى بهائى در جميع نقاط دنيا  قرار گرفته است. چند دهه، مطالب اين مؤّسسه به نحو فزاينده

ريزى، آزمايش در عمل، و  نّتى طرحکند با يک رويکرد س رويکردى که مؤّسسۀ روحى براى تهيّۀ مواّد درسى دنبال مى
اى متفاوت  شود به نحو قابل مالحظه ارزيابى مواّد درسى که يکى بعد از ديگرى و به صورت يک ُبعدى انجام مى

اى در سطح  شود که تجربّه است، بدين صورت که اّولين قدم براى نوشتن هر مجموعه از مواّد درسى وقتى برداشته مى
اى يک جامعه به دست آمده است.  مواّد درسى از اين تجربه  خدمتى در پاسخ به نيازهاى توسعهمردمى از طريق انجام 

که در اثر به کار گرفتن   گردد.  اين مواّد از يک سو شرحى است از آن يادگيرى گيرد و تبلورى از آن تجربه مى نشئت مى
مند کردن آن يادگيرى.   اى است براى روش لهتعاليم الهى در يک ميدان خاّص خدمت حاصل شده، و از سوى ديگر وسي

يادگيرى در بارۀ رشد: داستان مؤسسۀ روحى و ترويج وسيع آئين بهائى در ”اين رويکرد در جزوۀ کوچکى تحت عنوان 
  به نحو زير توصيف شده است:“  کلمبيا

کنند،  ورت مىديگر مش وقتى که يک نياز آموزشى مشّخص شد، گروه کوچکى متشّکل از آحاد مردم، با يک
آورند.  نتايج حاصله  نمايند و آنها را به مرحلۀ عمل در مى يک سلسله نظرات براى اقدامات آموزشى تهيّه مى

شود.  در پرتو اين مشورت يک سلسله اقدامات  مورد بازنگرى و ارزيابى قرار گرفته و در بارۀ آنها مشورت مى
گردد.   مجّدِد آنها منجر به تعديل و تصحيح بيشترى مى  ازنگرىشود، و ب آموزشِى تعديل شده به اجرا گذاشته مى

شود.  اقدامات  در اين فراينِد تهيّۀ مواّد درسى، هيچگاه اقدام موکول به تهيّه و ارزيابى نهايى مواّد درسى نمى
ريق عمل رود، با اين ايمان قطعى که فقط از ط آموزشى در هر مرحله با بهترين مواّدى که در دست است پيش مى

تواند به تدريج  ترى مى مواّد درسى مناسب –شود  که هر دو در پرتو ظهور حضرت بهاءاهلل انجام مى –و بازنگرى 
آورند؛ دير يا  تکامل يابد.  اّما اين ترتيب فقط براى آن نيست که چند نفر مواّدى براى استفادۀ خودشان بوجود 

به صورت نهائى در آيد تا با اطمينان بتواند مورد استفادۀ ديگران  شود که ساختار و محتواى هر واحد زود الزم مى
شود که مشاهده  قرار گيرد.  تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى مواّد براى يک دورۀ مورد نظر، وقتى گرفته مى

اين گردد که ديگر تعديالت الزمه بسيار جزئى و قابل اغماض است.  نکتۀ مهمى که بايد به آن توّجه داشت  مى
روند، و به صورت  هاى مختلف اين فراينِد مشورت، اقدام و بازنگرى، به موازات هم پيش مى است که جنبه

  شوند. اى متوالى، که در اصل ترتيبى تصنّعى خواهد بود، اجرا نمى سلسله

بطور کلّى سه مرحله گيرد.  اّما  هاى مختلفى به خود مى در عمل رويکرد فوق، بسته به ماهيّت مواّد در دست تهيّه، شکل
  انجامد: شود مى توان در فرايند تهيّه شناسائى نمود که به آنچه نسخۀ منتشرۀ نهائى خوانده مى را مى



 

 طرح مقّدماتى  -١

رسد  گردد که به نظر مى از آثار بهائى را شامل مىمجموعۀ بياناتى يا متن مفاهيم اصلى و   در اين مرحله، يک دوره
به عنوان قسمتى از تالش در  اين طرح مقدماتى از نظرات  ى مورد نظر را حاصل نمايند.کّالً بتوانند هدف آموزش

هاى کوچکى از افراد در ميدان خدمت مورد استفاده  تا مّدتى بوسيلۀ گروه جهت تهيه محتويات مؤثرى براى دوره،
 گيرد. قرار مى

  نسخۀ الف  -٢

نمايد،  و شروع به منعکس نمودن تجربيّات حاصله مىشود  رود، مواّد درسى اصالح مى همچنان که اقدام پيش مى
شود،  .  بعضى از مفاهيم به کّرات تعديل مى کند و نظراتى را که از تجربه منبعث گرديده در خود ادغام مى

شود تا درک يک موضوع  گردد، يا يک سلسله تمرينات ساده ارائه مى هاى جديدى از آثار بهائى اضافه مى قسمت
يا گرايش مهم کمک کند.  از طريق اين فرايند، يک دوره يا متن منسجم   ايد يا به ايجاد يک مهارتتر نم را آسان

 شود. انگاشته مى“  نسخۀ الف”آيد که معموًال به عنوان  به وجود مى

  نسخۀ پيش از چاپ -٣

پيش از انتشار  شود که يک دوره يا متن به عنوان نسخۀ سرانجام، معموًال بر اساس انسجام متن، تصميم گرفته مى
شود که در کجا الزم است جاى  گيرد.  از طريق استفادۀ مداوم آن واضح مى ترى در دسترس افراد قرار  بطور گسترده

اّما به   پياپى تهيّه شود.يک بخش عوض شود يا يک تمرين به نوع ديگرى نوشته شود.  ممکن است چندين نسخۀ 
و تصحيح کمترى مورد نياز خواهد بود و در اين مرحله مواّد درسى يا  تدريج براى رسيدن به منظور دلخواه، تعديل

  شود. فرستاده مىطبع و انتشار متن براى 



 

 

 
مؤسسه،  هاى متسلسل اصلى از دوره ۳تجديد نظر شدۀ واحد دوم کتاب  متن اينمؤسسۀ روحى خوشوقت است که 

ها و مؤّسسات قرار دهد.  در اختيار سازمان تشارنسخۀ پيش از انبه صورت  را“  ١هاى کودکان، سال  تدريس کالس” 
هاى  کالس هايى براى درس” ، “برخى از اصول تعليم و تربيت بهائى ” از سه واحد تشکيل شده که عبارتند از:  ۳کتاب 
در حال حاضر نسخۀ جديدى از اين کتاب در دست تهيّه است و  .“کودکان هاى ادارۀ کالس” و “  سال اّول -کودکان

شود که به جاى پانزده  دواريم تا اواخر سال آن را منتشر سازيم. قسمت اعظم تغييرات در واحد دّوم کتاب ظاهر مىامي
 ٣گردد.  در حاليکه نسخۀ جديد کتاب  درس که در نسخ منتشرۀ کنونى است، اکنون بيست و چهار درس را شامل مى

ين دوره به معلمين، دّومين واحد کتاب را با بيست و چهار شود، مؤسسه روحى به منظور کمک به ارائه کامل ا آماده مى
  دهد. به صورت نسخۀ موقت در اختيار  مؤسسات قرار مى ٣و  ١درس به صورت کنونى به همراه واحدهاى 

ها  کنيد هر درس در بارۀ يکى از صفات روحانى تنظيم گرديده است، به اين اميد که اين درس همانطور  که مالحظه مى
ساله  ٦يا  ٥اى که براى تعليم و تربيت روحانى آنان که عمومًا  منش کودکان در اولين سال برنامهشخصيت و ه به توسع

هاى کودکان آشنا  هائى که در اينجا ارائه شده براى معلمين کالس باشند ارائه شده کمک نمايد.  بسيارى از درس مى
مطالب قبلى براى تدريس کالس دوم گرفته شده است. هر نقل شده و بقيه از  ٣است. چند درس از نسخۀ قبلى کتاب 

ها، سرگرمى،  و نقاشى تشکيل  ها و بيانات، سرودها، داستان قسمت: يعنى حفظ کردن مناجات ۵درس در اصل از  
  شده است.

فراوانى بر تر اين دروس به صورت نسخۀ پيش از انتشار ، مؤسسه روحى اميدوار است مشّوق اظهار نظرهاى  با ارائۀ گسترده
اساس استفاده از اين دروس باشد تا بتوان آنها را در تهيّۀ نسخۀ نهائى کتاب در نظر گرفت.  بخصوص مؤسسۀ از دريافت 

کنيد با موضوع دروس مناسبت بهترى دارد، همچنين هر نظرى در بارۀ  هر سرود، داستان، يا سرگرمى که شما فکر مى
ند بسيار سپاسگزار خواهد بود.  مثًال در بعضى موارد، ممکن است داستان قبًال هائى که کودکان بتوانند رنگ کن نقاشى

هائى  هاى ديگر مورد استقبال قرار گيرد.  همچنين سرگرمى براى اغلب کودکان بسيار آشنا باشد، و پيشنهاد در مورد گزينه
تر  هاى مناسب پيشنهاداتى براى گزينهشود و دريافت  که در دروس ارائه شده هميشه مستقيمًا به موضوع درس مربوط نمى

هاى پيشنهادى را در در نسخۀ نهائى دروس  مفيد خواهد بود.  هرچند اين امکان وجود ندارد که بتوان همۀ فعاليّت
اى از اين اقالم تهيّه نمايد تا کسانى که از اين مواّد استفاده  اى حاوى مجموعه منعکس نمود، مؤسسه در نظر دارد ذخيره

  د بتوانند از آنها بهره گيرند. کنن مى

“  ٣هاى کودکان، سال  تدريس کالس” و “  ٢هاى کودکان، سال  تدريس کالس”  هائى براى  الزم به تذکر است که درس
وجود دارد.  وقتى اين دو  ٢نيز به صورت نسخۀ پيش از انتشار موجود است و همچنين مواّدى براى تعليم معلمين سال 

شوند براى مطالعه کسانى که مايلند با ارائه  هاى فرعى که از کتاب سه منشعب مى اى از دوره جموعهکتاب منتشر گردد م
تعليم و تربيت روحانى کودکان، به توسعۀ جامعۀ خود کمک کنند آغاز خواهد شد. جهت اطالع شما، بيست و يک 

عادات و الگوهاى رفتارى را که انعکاس ها آن  آماده شده در بارۀ موضوع رفتار است.  اين درس ٢درس که براى سال 
شود که در  ، به اطفال کمک مى٣ دهد. سپس در سال مطرح گرديد در کودکان پرورش مى ١صفاتى است که در سال 



 

گردد برقرار سازند در عين  ذهن خود ارتباطى بين اين الگوهاى رفتارى و علم الهى که از طريق مظاهر ظهورش کسب مى
هار درس در بارۀ حيات و رسالت اين مظاهر  مقدسه که در طى اعصار مختلف در بين نوع بشر حال که در بيست و چ

  نمايند.  شوند شرکت مى ظاهر مى
 مؤسسۀ روحى 

٢٠١١سپتامبر   
 



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۱ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

  اّول بخش

رحمانى بجان و دل اطفال را تربيت نمايند و  پس بايد احباى الهى و اماء ”  فرمايند: حضرت عبدالبهاء به ما مى
 ١“و قصور نخواهند.  در اين خصوص ابدًا فتور نکنند . ستان فضل و کمال تعليم فرماينددر دب

در هر  هاى اطفال  تأسيس کالس عمل پوشاند، آرزوى حضرت عبدالبهاء جامۀ توان به اين مى  که هايى راه از يکى
د را براى آموزش کودکان اختصاص است که افراد بيشترى اوقات خو ضرورى  ، باشد. براى نيل به اين آرمان جامعه مى

است عالقه و فداکارى اوست نه ميزان دانش او نسبت به  وّجه، شايان ت . آنچه در فردى که به آموزش اقدام کرده دهند
 .کسب نمودتوان  تدريج از طريق مطالعه و تجربه مىه علم و هنرى است که ب خود  آموختن  . هاى آموزشى نظريه

  :ها پرسش

  _______________________  فرمايند؟ ، چه مى تعليم و تربيت اطفال در بيان فوق دالبهاء در بارۀحضرت عب  .١
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

  ____________________________  توانيد دستور حضرت عبدالبهاء را بمورد اجرا گذاريد؟ شما چگونه مى   .٢
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

  ____ تربيت نياز داريد؟  و  تعليم امر به چه ميزان معلومات در بارۀ کودکان براى شروع تدريس در يک کالس سادۀ   .٣
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

  _______________________________  چه چيزى مهّمتر از آگاهى شما نسبت به امر تعليم و تربيت است؟  .۴
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

  _____________________________________  ؟ بگيريد   توانيد علم و هنر تعليم و تربيت را فرا چگونه مى  .۵
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۴.نسخۀ  – پيش از چاپنسخۀ 

  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ -۲

 دوم بخش

کالس، شما اين  کنيد، فقط شامل چند برنامه خواهد بود. پيش از هر مى تأسيس هايى که  کالس دورۀ اّولين
ها هميشه بايد حفظ کردن يکى از  يکى از اين برنامه . آماده خواهيد کرد کامالً  ور نموده خود را براى درسها را مر برنامه

از  کنيم چرا فکر مى بايد در باره ماهيّت حفظ کردن بيانديشيم. براينبيانات مبارکه و يا بخشى از يک مناجات باشد. بنا
 حفظ نمودن آثار مقّدسه اهميّت دارد؟

داشته باشيد که  به خاطر  . قلب يک کودک دارد مظهر ظهورش نازل گرديده، تأثير شگرفى بر ه بوسيلۀالهى ک کالم
در   (باش) آفريده شد. حال تصّور کنيد تأثير کالم الهى را “ُکن ”  ، عالم وجود به قّوت نزول کلمه رحمانى در مفهوم عرفانى

 .بندد نقش مى آنان بزندگى اطفال، وقتى که با تمام قدرتش، در قلو

کمک به کودکان در ياد گرفتن و حفظ نمودن يک مناجات يا يک نّص، بايد ابتداء معنى آنرا برايشان  براى
شرح واضح  به عنوان يک معِلم، در آن مهارت خواهيد يافت  که شما هائى توانائى خوب تشريح کنيد. بنابراين يکى از

براى توضيح اين مناجات به  تجربهروش ذيل را که يک معلّم با باشد. اّول با دّقت  معانى مناجات و نصوص مي
 کار برده است، مطالعه کنيد:ه شاگردانش ب 

 ٢“توانا.  و  توئى مقتدر نما. درخشنده  ، ستارۀ کن  ، سراج روشن هدايت نما، حفظ فرما  خدايا ، هواهّلل”  

 :هدايت

را نشانش   بيند که راه زودى يکى از دوستانش را مىه د. بتواند راهش را به خانه پيدا کن پيام گم شده و نمى  .١
 .کند مى هدايتدهد. دوستش پيام را به خانه  مى

مادرش    و  درسش را ادامه دهد و يا بدنبال کار بگردد. او از پدر آيا داند فرشته بسيار ناراحت است زيرا نمى  .٢
 .نمايند مى هدايترا  ها فرشته . آن کنند کند. آنها نصيحت خوبى به او مى خواهى مى نظر

خداوند “   . مرا هدايت نما  ، خدايا ”   گوييم ؛ براى همين است که ما در مناجات مى است  بهترين دوست ما خداوند 
 ?کند سوى چه چيزى هدايت مىه ما را ب

 : حفظ

دويم . سقف ما را  ير يک سقف مىسرعت به زه ، بنابراين ما ب کند و يک مرتبه شروع به باريدن مى هستيم بيرونما   .١
 . کند حفظ مى

 .دود کند، مى سوى مادرش که او را از سگ حفظ مىه کند و او ب اى به حميده حمله مى سگ درنده   .٢
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 .نمايند مى حفظهايى با قصد و نيّت بد  والدين ما، ما را از آدم  .٣

 “. مرا حفظ کن . . خدايا.” کنيم که  ؛ براى همين است که دعا مى است  حقيقى ما حفظ کنندۀ پروردگار 

توانيم چيزى را ببينيم و ُگم  نمى  ، . در جائى که تاريکى باشد ، در آنجا تاريکى است جائى که نور نباشد در
  است نور روحانى بيافشاند ، آنرا روشن کند. قلب مانند چراغ است که قادر دهد اّما کسى بايد اّول . چراغ نور مى شويم مى
 “. روشن کن جسرا ”  کنيم همين سبب به خداوند دعا مى هو ب

، مهربان و حکيم هستند که  افرادى شريف اهل عالم بدانند که بهائيان  خواهند که همۀ بهاءاهلل مى حضرت
هاى درخشنده باشيم که  خواهند که ما مانند ستاره مى   نمايند. حضرت بهاءاهلل به ديگران کمک مى ىنهايت خوشحال در
 “... درخشنده نما ... ستارۀ ”  که بيمطل اين از او مى بنابر  . کنند الم انسانى را هدايت مىع

 . دهيم که پروردگار مقتدر و توانا است ، شهادت مىنهايتًا و

  سوم بخش

شرح داديد، قدم بعدى کمک کردن به آنها براى از حفظ کردن آن براى کودکان از آنکه معنى يک نّص را  بعد
گيرد؟ زمانى که معنى  ايد. اين کار چطور انجام مى مطمئنًا شما در زندگى خود اشعار و نصوص زيادى حفظ کردهاست. 

شود و شما با حفظ قسمت اّول  تقسيم مى سمتق  يک بيان فهميده شود، حفظ کردن آن آسان است. نص مبارک به دو
دهيد  همين روش ادامه مىه شود. ب مىهم تکرار  سمت باگيريد، سپس هر دو ق مىکنيد و بعد قسمت دّوم را فرا  مىشروع 

شروع کنيد “   خدايا هدايت نما.. ”  ، با عبارت٢گرفتن مناجات در قسمت  مثًال براى ياد . شويد مىتا تمام نّص را از حفظ 
را  “ ... هدايت نما ، خدايا” . بعد شما قسمت از کودکان گاهى بطور فردى و گاهى گروهى بخواهيد که آن راتکرار نمايندو 

را  “  سراج روشن کن ... ...” هم تکرار کنيد، و سپس اين عبارت  يکى کنيد و دو عبارت را با“    حفظ فرما ” با قسمت 
را  آنهاهر يک از  ،کودکان تمام مناجات را تکرار کردند که همۀ نىهمين منوال تا آخر ادامه دهيد. زماه اضافه کنيد. و ب
 .حفظ تالوت نمايد  کنيد تا مناجات را از با صبر مساعدت

جديد خود را با آموختن به خود آغاز  ، مايل خواهيد بود که وظيفۀ عنوان يک معلّم دلسوز بهائىه ترديد ب بدون
هاى آينده اين بخش مالحظه کنيد، مقدارى از وقت  درس براى کودکان را در قسمت ۲۴ ، هنگامى که اين بر کنيد. بنا
   ها که جهت توضيح معانى به کودکان ذکر شده است، از مثال ىنصوص و معانى آنها و تفّکر در بعض اى مطالعۀخود را بر

 .صرف کنيد
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  چهارم بخش

آن قلوبشان را سرشار از شادى و شعف نمود،  و بوسيلۀ انجام داد کودکانتوان با  هائى که مى ديگر از برنامه يکى
 :فرمايند عبدالبهاء مىهاى امرى است. حضرت  خواندن سرود

با نيروى سحرآميز موسيقى روح انسانى   . روح و جان است هنر موسيقى آسمانى و مؤثّر است. موسيقى مائدۀ”  
آاليش  زيرا قلوبشان پاک و بى   کند موسيقى هيجان و تأثير شديدى در قلوب اطفال ايجاد مى  يابد. مى ىتعال

که در قلوبشان به وديعه نهاده شده از  اى ان دارد و استعدادهاى نهفتهاست و نغمات موسيقى در آن تأثير شاي
 (ترجمه)٣“طريق موسيقى ظهور و بروز مى نمايد.

توان تصّور نمود که اگر از  باشد. پس مى نّص از حضرت عبدالبهاء نشانگر اهميّت موسيقى در زندگى ما مى اين
 .خواهد بودبگيرند چقدر خوب  ت اين سرودها را فرااوان طفوليّ 

ترين کارها در کالس بهائى  کلّى کودکان سرود خواندن را دوست دارند و ياد دادن سرود به آنها يکى از ساده بطور
تکرار و تمرين است. شما، شخصًا، بايد سرودها را با کسيکه آنها را  موفقيّتشويم که کليد  . دوباره ياد آور مى است
تر  آن داشته باشيد. اگر بتوانيد به نوار سرودها گوش بدهيد، آنها را سريع ىآهنگ و نواداند، بخوانيد و توّجه خاّص به  مى

، آنها را خوب ياد بگيرند و کلمات اشعار به همان  مکررًا سرودها را بخوانيد تا اينکه کودکان. بايد با  ياد خواهيد گرفت
 .شود تکرار مى نگهمراه آهت کلماشود، فقط اين بار  نحوى که نصوص را از حفظ آموختند، حفظ مى

شود که شما  آموزش اين سرودها راهنمايى کنيد، پيشنهاد مى اى بتوانيد نونهاالن را در شايسته  نحوه اينکه ب براى
 .گيريد راهنما و يا به طريق گوش کردن به نوار خوب فرا درس اين بخش را يا از معلّم  ٢٤سرودهاى 

  پنجم بخش

سرايى در امر  .  داستان سرايى است داستان  توان در کالس اطفال انجام داد، اى مّهم که مىه از فّعاليّت   ديگر يکى
ها نکاتى از اصول و فضائل روحانى  ها و حکايت تواند داشته باشد؟ بسيارى از داستان آموزش کودکان، چه اهميّتى مى

ها واضحًا پاداش  از داستان   . برخى ديگربه کار بنديم چگونه آنها را که  دهند  مى و به ما نشان سازند مىرا براى ما مجّسم 
و در  بسيار استفاده کنند توانند از نکات موجود در داستان اطفال مى  . دهد اعمال نيک و نتائج رفتار ناپسند را نشان مى

 .ارزشمند خواهد بود ايشانگيرى شخصيّت  دست آورند که در شکله دنياى تخيّل و رويّا تجربيّاتى ب

 عنوان َمَثل اعالى تعاليم بهائى معيّن فرمودند.ه حضرت عبدالبهاء را ب ، حضرت بهاءاهلل فرزند خويش دانيم مى
بايد  کودکاناست.   ما زندگى ايشان، نمايانگر چگونگى اجراى تعاليم بهائى در زندگى روزانۀ هايى در بارۀ حکايت 

 .ذهنشان باشد ند تا همواره مثل اعالى ايشان درحضرت عبدالبهاء بدان هاى بسيارى در بارۀ داستان
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 :ها پرسش

  ___________________________________  چرا داستانها اهميّت زيادى در تعليم وتربيت کودکان دارند؟  .١
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________  ؟ کيستند حضرت عبدالبهاء   .٢
 ____________________________________________________________________________  

  _____________________  زندگى حضرت عبدالبهاء حائز اهميّت است؟ بارۀ هايى در چرا يادگرفتن داستان  .٣
 ____________________________________________________________________________  

  ششم بخش

را  کمال اين هنر، شخص بايد ابتداء اساس آن  درجۀ ىمنظور دست يابى به اعله . ب ر استسرايى يک هن داستان
نحو مؤثّر، الزم است که با ه سپس اوقات فراوانى صرف تمرين آن نمايد. اّوًال، براى تعريف يک داستان ب  فرا بگيرد و

کنيم تا  ودکى حضرت عبدالبهاء را مطالعه مىاز دوران ک تىآشنايى داشته باشيم. در اين بخش حکاي  موضوع آن کامالً 
 .سرائى کنند ببينيم که آموزگاران چطور بايد براى کودکان داستان

را به چرا برده   هايى که گوسفندان ايشان ، حضرت عبدالبهاء را فرستادند که به کار چوپان حضرت بهاءاهلل روزى
بودند و هنوز اذيّت و آزار عليه حضرت  ىخردسالبودند، سرکشى کنند. حضرت عبدالبهاء در آن زمان، کودک 

هاى کوهستانى بودند و  زيادى در بخش هاى ينحضرت بهاءاهلل صاحب زم  شان آغاز نشده بود. بهاءاهلل و خانواده
برگشتن بودند، مردى  نيز داراى گلّه گوسفند بزرگى بودند. وقتيکه کار سرکشى تمام شد و حضرت عبدالبهاء آمادۀ

حضرت “   ها بدهند. رسم پدرتان است که قبل از برگشتن، انعامى به هر يک از چوپان” ايشان بود گفت  که همراه
حال اصرار  هره آن مرد ب به آنها بدهند.   عبدالبهاء براى مّدتى ساکت ايستادند زيرا چيزى با خود نداشتند که

کرد که ايشان را خوشحال  ذهن ايشان خطور ها منتظر دريافت چيزى هستند. يک مرتبه فکرى به که چوپان کرد مى
حضرت بهاءاهلل از بخشش  زمانيکه  به آنها خواهند داد.   کردند را را که چوپانان مواظبت مى  گوسفندانى  نمود.
خنده بيان کردند بهتر است همه مواظب  فرزندشان نسبت به چوپانان آگاه شدند، بسيار خشنود شده و با کريمانۀ

البتّه اين درست همان کارى بود که حضرت   واّال ايشان خودشان را هم يک روز خواهند بخشيد.ايشان باشند 
لحظه و دقيقه از حيات  هر که داشتند بخشيدند، ايشان هر چيز  انجام دادند. ندوران زندگيشا عبدالبهاء بقيۀ

 .سرور ما وقف کردند  اتّحاد و  مبارکشان را براى بشريّت و

توان  آن است، در اينجا مى ىدر تعريف يک حکايت بايد مورد توّجه قرار بگيرد، موضوع اصل چيزى که اّولين
هايى از داستان را که به  باشد. سپس بايد قسمت اين داستان بذل و بخشش حضرت عبدالبهاء مى ىگفت موضوع اصل
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حضرت عبدالبهاء رسيد که فکرى که به ذهن   اند؟ ها کدام شود، مشّخص کرد. اين قسمت مربوط مى ىموضوع اصل
ها ببخشند، و خشنودى که حضرت بهاءاهلل از شنيدن اين روح بخشش نشان دادند. بنابراين بسيار  گوسفند را به چوپان

تأکيد    و يا  اگر قسمت آخر را فراموش کنيد   شود. مهّم است هنگام تعريف داستان براى کودکان در اين نکات تأکيد زياد
کردند را به  گوسفندانى را که چوپانان مواظبت مى ”   در وقت اداى اين قسمت که حضرت عبدالبهاء شما صداىزياد در 

، نباشد چه خواهد شد؟ براى نشان دادن اين نکته، داستان را بلند و رسا بخوانيد و توّجه خاّص به طرز “آنها خواهند داد
بنمائيد. اين تمرين را با ساير شرکت کنندگان تکرار   ، دارند ىمستقيم با موضوع اصل بيان اين دو قسمت داستان که رابطۀ

 .کنيد

. بايد به نحوى اين داستان بيان  داستان را شناسايى کرديم نبايد از باقى آن غافل شويم ىهاى اصل که قسمت حال
را داستان ناميد اگر چنين شود اين  آنرا فرا گيرند. آيا مي ىاشتياق در کودکان پديد آيد و خودشان پيام اصل و شود تا شور
کردند، بخشيدند و  گوسفند را به چوپانانى که براى پدرشان کار مى گلّۀ ۀحضرت عبدالبهاء در کودکى هم” کرديم  بيان مى

؟ هميشه جزئيّات داستان است که احساس بيشترى به آن “حضرت بهاءاهلل در اين رفتار سخاوت فراوان پسرشان را ديدند
 .سازد تر مى جالب دهد و آن را مى

  است؟ اصول اساسى در داستان ما کدام اين

 .اين واقعه در زمان کودکى حضرت عبدالبهاء اتّفاق افتاد •

وقتى کار سرکشى به اتمام رسيد مردى که همراه حضرت عبدالبهاء بود به ايشان عرض کرد که هميشه پدرشان  •
 .عنوان انعام بدهنده عادت دارند چيزى به چوپانان ب

 .به آنها بدهند  که نداشتند همراه زيرا چيزى   کردند  حضرت عبدالبهاء مّدتى سکوت •

 .سرانجام اين فکر به ذهن حضرت عبدالبهاء رسيد و بسيار خوشحال گرديدند •

منظور ه ب  هايتان تعريف کنيد. که به اين نکات آگاهى يافتيد، اين داستان را براى گروهى از همکالسي اکنون
شايسته خواهد بود ساعاتى از وقت خود را به خواندن و يادگرفتن  کودکان،ساختن خود براى تدريس در کالس   آماده

را  ىسرايى سه پرسش اصل پيش از هر داستان باشيددرس اختصاص دهيد. بياد داشته  ٢٤هاى موجود در اين  داستان
چه  -٣يى مستقيمًا به اين موضوع بستگى دارد؟ ها چه قسمت  -٢داستان چيست؟  ىموضوع اصل  -١بايد پاسخ گوييد: 

  کند؟ تر مى جزئيّات مّهمى داستان را جالب
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براى   سرائى توسعه دهيد. مخصوص خود را در داستان هاى شيوهها، مهّم است که  داستان  گرفتن متن از ياد بعد
کنيد و حاالت و حرکات خود را مالحظه نمائيد. در ها را تعريف کرده و به صداى خود گوش  ، داستان اين کار بايد بارها

هاى مهّمى به کودکان است نه اجراى يک  آموزش نکته ها، گويى انعين حال بايد توّجه داشته باشيد هدف از اين داست
بدانيد که  احساستان بايد واقعًا صادقانه باشد و بايد ىنمايشنامه. از اينرو حکايات را بايد با احساس و شادى بيان کنيد ول

 .کنند ها براحتى عدم خلوص نيّت را درک مى بّچه

بين   باشد و محيطى صميمانه کودکانبه نسبت هنگام تعريف قّصه، قلبتان سرشار از عشق و محبّت در بايد  شما
يد طبق خود و آنان ايجاد نمائيد. در عين حال اين محيط بايد مملو از انتظار و هيجان باشد. آهنگ صدا و بلندى آن با

هماهنگ با متن داستان باشد. کودکان عالقه به شنيدن  ايدب ىشما اگر چه ساده ول  جريان داستان تغيير کند و حرکات
گيريد که چگونه احساساتى مانند  داستانى با صداى يکنواخت از کسى مجّسمه وار ندارند. شما بايد با تمرين زياد فرا

 .ا از طريق تغييرات در آهنگ صدا و حرکات بيان کنيد، ترس و شهامت ر ، عصبانيت غم  ، شادى

سريع  ىو اگر خيل  شوند اطفال خسته مى  ، آرام بيان نمائيد ىاگر خيل در آهنگ و سرعت داستان نيز تفّکر کنيد. بايد
 .توانند داستان را تعقيب کنند پيش برويد آنها نمى

چيزى نياز به  ، بيش از هر باشد. براى کامل کردن اين هنر ىسرايى موثّر م عوامل گوناگونى در داستان خالصه طوره ب
مورد عوامل  ايد، صرف نمائيد. در هايتان بررسى کرده بنابراين اوقاتى را براى نقل حکاياتى که با همکالسي  تمرين داريد.

باشد شرح  سرايى مى ستانغير از اينها که قسمتى از هنر دا ى راعوامل   .يد، حرکات و احساسات فکر کن مختلف مانند صدا
 .دهيد

 هشتم بخش

دهد تا بسيارى از  ها يارى مى . در حقيقت بازى به بّچه ها بازى کردن است زمانى گفت کار بچه شخصى
توّجه نمودن، اطاعت از قانون   کودکان از طريق بازى همکارى،  ، گيرند و تمرين کنند. براى مثال را فرا و مفاهيمها  مهارت

کتاب خواندن براى    مانند تخته سياه و ياهها  تواند از بازى مى علّم، م . بنابراين گيرند دن حرکات را ياد مىو همآهنگ کر
هايى که  باشد. بيشتر بازي ها مى هاى ما براى خردساالن بازي . از اينرو عامل ديگر در کالس آموزش استفاده نمايد

 .باشد هاى گروهى مى انتخاب شده است بازى

ما از عدم همکارى در جامعه  غالبًااتّحاد در خانواده يا جامعه است.  حصول ىو معاضدت عوامل اصل همکارى
 .اند که چطور همکارى نمايند تواند بسيار ساده باشد؛ شايد مردم هرگز ياد نگرفته شکايت داريم. دليلش مى
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 هستند   کاراين جريان  افرادى که در ۀنياز داريد. هم در اين امر، ابتداء شما به يک هدف مشترک  موفقيّت براى
خود به خود . با وجود اين هميشه هم هدف مشترک  بايد در جستجوى يک نتيجه باشند، مثًال تأسيس يک مدرسه

 .هر فرد براى رسيدن به هدف شخصًا برنامه را حمايت کند  الزم است که آورد. نمى موفقيّت را به همراه

فقط به “  ضرورى ”  . واژۀ ، ضرورى است که حمايت او براى دستيابى به هدف هر کس بايد درک کند عالوهه ب
بلکه ضرورى  ،. بنابراين حمايت هر فرد نه تنها مّهم است بلکه الزم و واجب است ،معناى اهميّت چيزى يا کارى نيست

 .ذير نخواهد بودباشد، زيرا اگر هر کس سهم خود را در اجراى هدف اداء نکند، رسيدن به هدف امکان پ مي

شرکت کنندگان داراى هدف مشترک باشند و  . اينکه همۀ توّجه است درخور عامل سّومى هم دارد که همکارى
خواهند با  افراد بايد همآهنگ شود. مثًال دو نفر مى . مساعدت هر فرد و مساعدت همۀ همه همکارى کنند، کافى نيست

آيد و  و همکارى دارند. معهذا يک نفر روز شنبه مى ندگىهر دو فکر سازکمک يکديکر ديوارى با سيم خاردار بکشند. 
بايست در يک روز  زيرا براى کشيدن سيم خاردار هر دوى آنها مى  رسند،  نمىنفر ديگر روز يکشنبه. آنها به هدف خود 

 .بيايند

اين  يدا جربه کرده. مطمئنًا شما هم ت همکارى مشکل است  همآهنگى براى کسب اهميّت  گاهى اوقات درک 
افراد حاضر نشدند. در نتيجه  ، اّما همۀ را به انجام رسانيد طرحى ايد با گروهى ديگر  که تصميم گرفته ايد تجربه را داشته

 ىيا حتّى آغاز نکردند. يا شايد گروهى سر ساعت معيّن طرح را به پايان نرساندند و  شده، مأيوس  کسانى که آمده بودند
خود را به  اّول خسته از انتظار، برگشتند و يا نوميد شدند و گروه روحيۀ گروهبقيّه سه ساعت بعد رسيدند. وارد شدند و 

 .ميزان قابل توّجهى از دست دادند

 :کند مى کمک گروهى به ايجاد روح همکارى در خردساالن هاى بازي

 کند موضوع بازى يک هدف مشترک ايجاد مى  .١
  آموزند ها همکارى و همآهنگى را مي ف، بّچهبراى رسيدن به اين هد  .٢

هاى  شود. بايد چندين مرتبه تکرار شود تا اطفال راه آموزش در کودکان با يکبار بازى کردن حاصل نمى اين
 .همکارى را کشف کنند

 :ها پرسش

  _____________________________________________  کنيد؟ هاى گروهى چه فکر مى راجع به بازى   .١
 ____________________________________________________________________________  

  __________________________  شود؟ جمعى چگونه مقايسه مى با بازيهاى دسته ىهاى معمول بازى  اغلب   .٢
 ____________________________________________________________________________  
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  _____________________________________________________ کنيد؟  رقابت چه فکر مى در بارۀ   .٣
 ____________________________________________________________________________  

  _______________________________________  کودکان داشته باشند؟ ها چه تأثيرى بر بازى  ميل داريد   .۴
 ____________________________________________________________________________  

  نهم بخش

  شود. اين کار با تمرين و بازى انجام مى  بازى آنها را بدانيد. ، شما بايد نحوۀکودکانها به  دادن بازى ياد براى
درس آمده با هم تمرين  ٢٤هائى را که در اين  بازي  ، اى از دوستان کمک خواهد کرد اگر شما و عّده بسيارن اي بر بنا

 .نماييد

  دهم بخش

 :خوبى برآيده سه کار ب ، شخص بايد از عهدۀ آموزش بازى به کودکان براى

 . روشنى هدف بازى را تشريح کنده ب   .١

 .اند فهميده کامًال بازى را  ها نحوۀ بچه مطمئن شود که همۀ   .٢

 .ها در پايان بازى احساس موفقيّت نمايند بّچه سعى کند که همۀ  .٣

س آموزگار بايد حّ   آموزگار تأثير زيادى در اشتياق کودکان به آن بازى دارد. تشريح بازى و هدف آن بوسيلۀ نحوۀ
تشريح درست بازى به  ، قمند نمايد. گذشته از ايجاد انگيزهو مبارزه را در آنان بوجود آورد تا ايشان را به بازى عال شادى

هاى خود را بهم متّصل  دو کودک دست ٢٠، در درس “ کمک کنيد به بيمار”   ازى، در ب مثالً  افزايد. ها مى اشتياق بّچه
،  ح کافى و مناسببدون توضي برسانند.“   درمانگاه ” مريض را به اين ترتيب به  بسازند و بّچۀ ىکنند تا يک صندل مى

از او مواظبت کنند. آموزگار  تاکودکان ممکن است تصّور کنند که اگر دوستشان را به زمين بياندازند تفريحش بيشتر است 
را “   به بيمار کمک کنيد”   خواهيم بازى امروز مى ، ها بسيار خوب بّچه ”  گويد: به آنان مى ، ىبراى جلوگيرى از چنين عمل

. اگر او را به  ما بايد همکارى کنيم تا فرد مريضى را به درمانگاه ببريم اين بازى جالبى است چون همۀ . انجام بدهيم
او را به درمانگاه برسانيم،  شويم. اگر بدون هيچ حادثۀ رسد، و ما همگى، غمگين مى بياندازيم، به او آسيب مى ينزم

 “. کمک کنيمايم به او  همه خوشحال و راضى خواهيم بود که توانسته
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 :ها تمرين

 .نام ببريد   ، انجام دهد آموزگار در موقع معّرفى بازى بايد خوب  دو مطلبى را که  .١

  ______________________________________________________________________  .الف 

  ______________________________________________________________________  .ب 

 .هايتان تمرين کنيد نوع بازى را براى همکالسي ٣معّرفى    .٢

  ________  باشند؟  آن بازى آشنا  با  حتى اگر  ، است  بازى ضرورى   شرح هدف ها و بّچه انگيزه در چه دليل ايجاده ب   .٣
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

  يازدهم بخش

روشنى به ه بازى ب که کودکان هدف بازى را درک کردند و مشتاق انجام آن شدند، مّهم است که نحوۀ هنگامى
ارائه  ٣که در درس “   ُپل”   مثًال در بازى. ها کمى تمرين شود با بچه  ، الزم است که ايشان توضيح داده شود. بطور کلّى

بازى راهنمايى کنيد و کمکشان نمائيد که مراحل بازى را طى کنند.  روعش ها را به نقطۀ توانيد به آرامى بّچه ، مى گرديده
بجاى قرار دادن  . هاى کوچکتر بازى را آغاز نمود و بعدًا گذاشت بقيه شرکت کنند شود با گروه بّچه در بعضى موارد مى

تعداد  بر توان ، مى بار نمايش دادن ندها دو به دو تمرين کنيد. بعد از چ نيد با بّچهتوا ، مى“ُپل”  روىه ب با هم کودکان همۀ
 دهيد که چگونه بازى کنند، الزم آنان در بازى وارد شوند. وقتيکه توضيح مى بازى کنندگان افزود، تا زمانى که همۀ

 .ست با تمرين به آنها نشان دهيد که چطور بازى را انجام دهندا

  همدوازد بخش

. او بايد  طول بازى مهّم است که کودکان احساس موفقيّت نمايند. نقش آموزگار در اين زمينه بسيار مهّم است در
وقتى بازى را خوب انجام دادند برايشان دست بزند و احساس شادى و شعف خود را    را تشويق نمايد و  ضمن بازى آنان

 .از موفقيّت آنها نشان دهد

. طفل نسبت به لياقت خود، احساس اعتماد به  کند نمايد، روحًا رشد مى موفقيّتاس که کودک احس هنگامى
،  . در او حّس رفاقت که کوشش کند به کارهاى جديد و دشوار دست بزند  يابد ؛ شهامتى در او پرورش مى نمايد نفس مى

تواند به اطاعت از والدينش و  مى. اين اطاعت گردد يابد. تمايلش براى پيروى از مقررات بازى تقويت مى پرورش مى
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تر و استفاده از استعدادهايش  ذوق او را براى رسيدن به اهداف بزرگ موفقيّتالهى تبديل شود. احساس  اطاعت از اوامر
 .دهد مىافزايش  ىتا حد اعل

 : مشاوره براى

 دهد؟ يارى مى،  در کودکان موفقيّتچگونه آموزگار به ايجاد احساس    .١

 کند؟ ار آموزگار به احساس شکست در خردساالن کمک مىکدام رفت  .٢

  نحو احسن برآيند؟ه بازى ب آيا براى احساس موفقيّت در بازى، کودکان بايد از عهدۀ   .٣

  کودکان افزايش يابد کدام است؟ تواند ابراز دارد تا حّس موفقيّت در بعضى از حاالتى که معلّم مى   .۴

  سيزدهم بخش

   و   باشد کودکان مى در واقع اين قسمت بسيار مورد عالقۀ است.  تصاوير آميزى رنگشما کالس  برنامۀ آخرين
هاى هنرى خود را  کند، فرصتى است که مهارت همواره در انتظار آن هستند. شايد آنچه توّجه آنان را به نّقاشى جلب مى

ت هنرى در تعليم و تربيت کودکان نقش دهند. پيشرف رورشو نيز حّس ستايش از زيبايى را در خود پ کنندآزمايش 
ترى انجام دهيد تا استعداد هنرى آنها بهتر پرورش  هاى هنرى پيچيده هاى باالتر، بايد فعاليّت کالس مهّمى دارد. در  بسيار

 .آزادانه رنگ آميزى کنند  گوناگون را ها تصاوير فعًال کافيست اجازه دهيد تا بّچه يابد. 

ها همآهنگى دارد را برگزيده به تعداد  باشد و با متن درس هايى که در آخر بخش مي اشىنقّ   کالس بايد هر براى
 تواند خانواده مى  هر  آورند و در برخى موارد، کودکان مداد رنگى از خانه به کالس مى شاگردان کپى نماييد. بعضى از

 تواند، ين صورت مطمئنًا محفل روحانى محّل مىکند. در ا  ها اهداء بّچه اىمبلغ مختصرى براى خريد مدادهاى رنگى بر  
 .نمايد  مساعدت   شما  ها به مورد درخواست کمک از خانواده در  

 :کدام صحيح و کدام غلط است  ذيل ، تصميم بگيريد که عبارات کودکان کردن  پيش از نّقاشى ،تمرين عنوانه ب

 بطور  نگىمدادهاى رمّهم است که دانش آموزان ياد بگيرند که از  .١ 
  اشتباه   صحيح .جمعى استفاده نمايند دسته

 ها رنگ کند اهميّت ندارد،  اگر کودک در ابتداء، بيرون از خّط   .٢ 
  اشتباه   صحيح .برد اينست که او کوشش خود را در اين زمينه بکار مى مهمّ 
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  گرفته آميزى کند بايد نّقاشى از او اگر کودکى نتواند خوب رنگ  .٣ 
  اشتباه   صحيح .به ديگرى داده شودشده 

 اشتباه   صحيح  .تواند بنشيند و استراحت کند مى کنند، آموزگار که شاگردان نّقاشى مى وقتي  .۴ 

 کنند، آموزگار بايد در بين آنان راه  هنگامى که کودکان نّقاشى مى  . ۵ 
 اشتباه   صحيح  .برود و آنها را تشويق و مساعدت نمايد

  اشتباه   صحيح .ساکت باشند  نّقاشى کردن بايد ها در وقت ّچهب  . ۶ 

 مفهوم آن  بارۀ در، آموزگار بايد کمى  پيش از دادن کاغذ نّقاشى   . ٧
  اشتباه   صحيح .صحبت نمايد

 به داستانى  ، نّقاشىبراى معلّم جالب خواهد بود اگر بتواند در رابطه با   . ٨ 
  اشتباه   صحيح .مفيد خواهد بود کودکانمّهمى براى  مطلبگيرى که در فرا خيالى بيانديشد

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
درس براى کودکان ٢۴  
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 ١ درس

تأييدات الهى و ايجاد فضايى روحانى، کالس خود را با تالوت يک مناجات آغاز کنيد. مناجات  لببه منظور ج
 :شود زير براى اين درس پيشنهاد مى

 ُهواهّلل

ن اين نهاالن جويبار هدايت را از باران ابر عنايت تر و تازه فرما و به نسيم رياض احديت اهتزازى اى پاک يزدا
بخش و به حرارت شمس حقيقت جانى تازه عطا نما تا نشو و نما نمايند و روز به روز ترقى کنند و شکفته 

ر بخش و مظاهر تاييد و توفيق فرما اى پروردگار، جمله را هوشيار کن و قوت و اقتدا .گردند و پربار و برگ شوند
   که در نهايت برازندگى در بين خلق محشور شوند تويى مقتدر و توانا. ع ع

پس از مناجات، از کودکان بپرسيد آيا کسى از آنها مناجاتى از بر دارد که بتواند براى کالس تالوت کند. آنگاه 
 .اين واحد توضيح داده شد، حفظ کنند ۳و  ۲هاى  بخشدر توانيد به آنها کمک کنيد مناجات زير را به شکلى که  مى

  هواهّلل
 ع ع توئى مقتدر و توانا. خدايا، هدايت نما، حفظ فرما، سراج روشن کن، ستارۀ درخشنده نما. 

از مناجات را ياد بگيرند. وقتى اين مقصود حاصل شد،  قسمتىانتظار مى رود کودکان در اين کالس حد اقل 
دانيد يکى دو سرود مناسب براى  از بين سرودهاى زيادى که مىليّت دوم يعنى ياد گرفتن سرود بپردازيد. به فّعاتوانيد  مى

کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان بخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط 
  آنچه که کودکان مى آموزند کمک خواهد نمود.   أکيدباشد، در ت

توانيد بيان را به روش زير براى کودکان توضيح  فّعاليت بعدى حفظ کردن بيانى از آثار مقّدسۀ بهائى است. مى
  :دهيد

هاى ما مثل آينه است. ما بايد هميشه آنها را تميز نگاه داريم. نفرت، حسادت و افکار منفى مانند غبار  قلب
کند و ما باعث  ب ما پاک است نور خداوند را منعکس مىدارند. وقتى قل هستند که آينه را از درخشيدن باز مى

هايمان، بياييد اين بيان از حضرت بهاءاهلل را حفظ  شويم. براى کمک به حفظ پاکى قلب خوشحالى ديگران مى
  :کنيم

اين  اى پسر روح، نخستين پند من :بيان (مضمون  ۴“منيرًاابن الروح، فى اّول القول املک قلبًا جيّدًا حسنًا  يا” 
 )است که قلبى پاک، مهربان و نورانى دارا شو
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تى با شود مدّ  تر خواهد شد. بنابراين توصيه مى شان آساناگر کودکان به خوبى بيان را درک کنند، حفظ آن براى
 .آنها در خصوص معناى کلمات و عبارات بحث کنيد. جمالتى که اينجاست به شما در اين راه کمک خواهد کرد

  پند

ز جرارد و مرى مشغول رنگ کردن چند نقاشى بودند. جرارد مداد رنگى زرد را الزم داشت، اّما مرى يک رو .۱
خواست آن را به او بدهد. معلّم به مرى گفت بايد از چيزهايى که دارد به ديگران هم بدهد. معلّم به مرى پند  نمى

 .خوبى داد

براى خريد بيسکويت صرف کند يا کتاب داستان. پدر و  خواهد پولش را پاتريشيا بايد تصميم بگيرد که آيا مى .۲
 .کنند که کتاب داستان را بخرد. پدر و مادر پاتريشيا پند خوبى به او دادندمادرش به او توصيه مى

  دارا شدن

تينايه دوست دارد قبل از خواب مناجات بخواند. او براى مناجات خواندن کتاب کوچکى دارد. تينايه داراى  .۱
 .مناجات کوچک است يک کتاب

سيل آمده بود و خيلى از مردم همۀ دارايى خود را از دست دادند. اّما دوستان به کمک آنها آمدند و به زودى آنها  .۲
 .چيزهايى را که الزم داشتند، دوباره به دست آوردند

  قلب پاک

را بخشيد. سوزان داراى قلبى پاک کتى عصبانى شد و بر سر سوزان فرياد کشيد. سوزان ناراحت بود اّما زود کتى  .۱
 .است

کند.  ها تقسيم کند، حتى با گوستاو که به او سنگ پرتاب مى هايش را با همۀ بچه جورج دوست دارد بيسکويت .۲
 .جورج داراى قلبى پاک است

  قلب مهربان

لينگ داراى قلبى  کند. مينگ آيند، او هميشه از آنها مراقبت مى وقتى مردم نيازمند به خانۀ مينگ لينگ مى .۱
 .مهربان است

اش را به بازار ببرد. جيمى داراى قلبى  کند محصول ميوه آقاى رابرتسون خيلى پير است. جيمى به او کمک مى .۲
 .مهربان است



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۱۷ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

  قلب نورانى

 .کند. مادرم داراى قلبى نورانى است کنم، مادرم هميشه مرا شاد و خوشحال مى وقتى احساس ناراحتى مى .۱

شود و هم چنان  خواند، ناراحت نمى يا بيمار شده و بايد تمام وقت در تختخواب بماند. او خيلى مناجات مىاوبو .۲
 .کند. اوبويا داراى قلبى نورانى است ابراز شادى مى

توانيد داستانى دربارۀ حضرت عبدالبهاء براى آنها تعريف کنيد که  را حفظ کردند، مى بياناين ها  وقتى بچه
اين واحد مطرح شد، اگر روى بعضى  ۷و  ۶، ۵ هاى بخشقلب را بيشتر نشان خواهد داد. همان طور که در اهميت پاکى 

هاى داستان که با آن مرتبط هستند و روى نتيجه تأکيد کنيد، به کودکان در  از نکات اساسى مانند مضمون اصلى، بخش
يش از روايت داستان به صورت ذهنى مرور کنيد: شود اين سؤاالت را پ درک داستان يارى خواهد رساند. پيشنهاد مى

از داستان به صورت مستقيم با اين مضمون مرتبط هستند؟ بعضى  هائى قسمتمضمون اصلى اين داستان چيست؟ چه 
 کند، چيست؟ از جزئيات مهم که داستان را جالب مى

ن افرادى را که داراى قلبهاى حضرت عبدالبهاء هميشه مى توانستند بگويند در قلب يک فرد چه مى گذرد. ايشا
شام افتخار ميهمانى حضرت عبدالبهاء را داشت.  براىپاک و نورانى بودند، خيلى دوست داشتند. خانمى بود که 

داد، به ليوان آبى که مقابلش بود نگاه کرد و فکر  همان طور که نشسته بود و به سخنان حکيمانۀ ايشان گوش مى
ء قلب مرا مى گرفتند و از هر خواستۀ زمينى خالى مى کردند و بعد با ادراک و آه! کاش حضرت عبدالبها” کرد: 

 “.کرد توان عشق الهى آن را دوباره پر مى کردند، درست مثل کارى که با اين ليوان آب مى

اش نگفت. اّما خيلى زود چيزى اتّفاق افتاد که باعث شد  اين فکر به سرعت از ذهنش گذشت و هيچ چيز درباره
فهمد حضرت عبدالبهاء فکر او را فهميده بودند. آن حضرت در ميانۀ سخنرانى خود مکث کردند، خدمتکارى او ب

را صدا زدند و چند کلمه به فارسى به او فرمودند. خدمتکار به آرامى به جايى که آن خانم پشت ميز نشسته بود 
 .آمد، ليوانش را گرفت، آن را خالى کرد و دوباره مقابلش قرار داد

کمى بعد حضرت عبدالبهاء در حالى که سخنرانى خود را ادامه مى دادند، پارچ آبى را از روى ميز برداشتند و 
خيلى طبيعى ليوان خالى آن خانم را به آرامى پر کردند. هيچ کس متوّجه نشد چه اتفاقى افتاد، اّما آن خانم 

دانست که  ادند. او سرشار از شادى شد. حاال مىد فهميد که حضرت عبدالبهاء داشتند به خواستۀ قلب او پاسخ مى
هاى باز هستند که آن حضرت با عشق و مهربانى فراوان آنها  ها براى حضرت عبدالبهاء مانند کتاب ها و ذهن قلب
 .خوانند را مى

هايى را به بازوهاى  چوب. “انعطش سوز”  شود، يک بازى است به نام تى که پس از داستان انجام مىفعاليّ 
روند و  دکان ببنديد به طورى که نتوانند آرنج خود را خم کنند. سپس به آنها بگوييد وانمود کنند در بيابانى راه مىکو
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هاى آب رسيدند، بايد راهى براى نوشيدن از آنها بيابند. آنها پى خواهند برد که  خيلى خيلى تشنه هستند. وقتى به فنجان
 .و مواظب باشند همديگر را خيس نکنند تنها راه آن است که به همديگر کمک کنند

بدهيد تا  ۱اى از نقاشى شماره  توانيد کودکان را دور هم جمع کنيد و به هر يک از آنها نسخه پس از بازى مى
توانيد از دو يا سه کودک بخواهيد به عنوان پاداش رفتار پسنديده شان بيانات يا  آميزى کنند. در پايان کالس مىرنگ

 .توانيد مناجات خاتمه را بخوانيد را که بلدند بخوانند يا خودتان مىهايى  مناجات

 ٢درس 

 :پيشنهاد مى شود کالس امروز را با تالوت مناجات زير شروع کنيد

  هواهّلل
خداوندا، اين طفل صغير را در آغوش محبتت پرورش فرما و از ثدى عنايت شير ده. اين نهال تازه را در گلشن 

ات سحاب عنايت پرورش ده. از اطفال ملکوت کن و به جهان الهوت هدايت فرما. محبتت بنشان و به رشح
 توئى مقتدر و مهربان و توئى دهنده و بخشنده و سابق االنعام. ع ع

هايى را که از بر هستند، بخوانند.  پس از پايان مناجات بايد از يک يا دو کودک بخواهيد که يکى از مناجات
 .مک کنيد مناجاتى را که در کالس قبلى شروع به حفظ آن کرده بودند، مرور کنندتوانيد به آنها ک آنگاه مى

از بين   .هسرود تازيک خوانند: سرودى که در درس قبل معرفى شد و  در فّعاليت بعدى، کودکان دو سرود را مى
ا کودکان بخوانيد. اگر دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را ب سرودهاى زيادى که مى

آنچه که کودکان مى آموزند کمک خواهد  أکيدسرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت
  نمود.

توانيد به روش زير، بيان را  توانند بيانى از آثار حضرت بهاءاهلل را حفظ کنند. مى پس از سرودها، کودکان مى
 :توضيح دهيد

کنيم، از ما خشنود  بيند ما با مردم با انصاف و عدالت رفتار مى ست دارد. او وقتى مىخداوند عدالت را دو
ق شود. ما بايد به حقوق هر فرد انسانى احترام بگذاريم و مطمئن باشيم که از هيچ کس چيزى را که به او تعلّ  مى

 :بهاءاهلل را حفظ کنيمگيريم. براى اين که بتوانيم عادل باشيم، بياييد اين بيان از حضرت  دارد، نمى

مسير عدل را بپيماييد و به درستى که آن  مسير  بيان: (مضمون  ۵“اسلکوا َسبيَل الَعدِل َو ِانَُّه لََسبيل ُمسَتقيم” 
  .)مستقيم است
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اى از آن داشته باشند. در  مهم خواهد بود که مطمئن شويم کودکان پيش از شروع به حفظ بيان فوق، درک اّوليه
 .کند معناى کلماتى را که ممکن است براى آنها تازه باشد توضيح دهيد جمله ارائه شده که به شما کمک مىزير چند 

  پيمودن

کند. او راه پوشيده از  اند. فوميکو از جنگل عبور مى اند و راه را پوشانده هاى زيادى از درختان جنگل ريخته برگ .۱
 .پيمايد برگ را مى

انش کمک کند تا همه با شادمانى با هم بازى کنند. پدرو و دوستانش خيلى متّحد ِپدرو دوست دارد به دوست .۲
 .پيمايد هستند. پدرو راه اتّحاد را مى

  مسير

  خانه را يافت. مسيرلوييز يک االغ داشت. او االغ خود را براى چرا به علفزارى برد و تنهايش گذاشت. االغ، خود  .۱

 .که از خانۀ مادربزرگش مى گذرد، برودمسيرى دوست دارد از  دو راه به مدرسه هست. ميلى هميشه .۲

  عدل

رنگى داده شد تا در کالس توزيع کند. ده مداد رنگى و پنج کودک وجود داشت. کارلوس هاى  به کارلوس مداد .۱
  .رنگى عادالنه عمل کرد هاىبه هر نفر دو مداد رنگى داد. کارلوس در توزيع مداد

شود. آنا هرگز نمى گذارد همسايه به  اش گاهى خشک مى زيادى دارد، اّما چاه همسايه چاه حياط خانه آنا آب .۲
 .کند که او حس کند اجازه دارد آب بردارد. آنا عدل را دوست دارد زحمت بيفتد و هميشه طورى برخورد مى

براى آنها داستان زير  توانيد پس از آن که کودکان بيان را ياد گرفتند و با آنها دربارۀ معنايش صحبت کرديد، مى
توانيد  دهد ايشان چقدر عادل بودند، تعريف کنيد. در تعريف کردن داستان، مى دربارۀ حضرت عبدالبهاء را که نشان مى

دهد تأکيد کنيد و به کودکان کمک کنيد  بر اقدامات حضرت عبدالبهاء که حساسيت ايشان را در مورد عدل نشان مى
هاى مختلف داستان را به طور واضح  ز الگوى آن حضرت پيروى کنند. مثل هميشه اگر بخشتوانند ا ببينند که چطور مى

 .در ذهن داشته باشيد و با شادى و خلوص آن را تعريف کنيد، کودکان بهتر آن را درک خواهند کرد

يک  خواستند از عکا به حيفا بروند. ايشان قصد داشتند صندلى ارزان قيمتى در روزى حضرت عبدالبهاء مى
ران تعّجب کرده بود. حتمًا بايد از خودش پرسيده باشد که چرا حضرت عبدالبهاء کالسکۀ معمولى بگيرند. کالسکه

حضرت شان ترجيح مى مطمئنًا ” کنند. با حيرت گفت:  اين قدر صرفه جو هستند که در اين کالسکۀ ارزان سفر مى
و در يک کالسکۀ شلوغ تمام راه را تا حيفا “  خير”  سرکار آقا فرمودند“  کنند.دهند با کالسکۀ خصوصى سفر 

پيمودند. وقتى در حيفا از کالسکه بيرون آمدند، زن ماهيگيرى با پريشانى نزد ايشان آمد و کمک خواست. تمام 
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گشت. حضرت عبدالبهاء مبلغ خوبى پول به او  اش برمى روز چيزى صيد نکرده بود و حاال بايد نزد خانوادۀ گرسنه
چرا من بايد با زرق و برق سفر کنم، در حالى که اين همه ” ران کردند و فرمودند: ردند و رو به کالسکهعنايت ک

  “افتند؟انسان از گرسنگى به حال مرگ مى

ى سبک ديگرى را روى ئ. يک الستيک ماشين يا ش“مشارکت” فّعاليت پس از داستان، يک بازى است به نام 
 .واهيد ببينند چند نفر از آنها مى توانند به طور همزمان روى آن بايستندزمين بگذاريد. سپس از کودکان بخ

براى رنگ آميزى داده ميشود. پس از آن يک  ۲براى پايان دادن کالس، به هر کودک يک نسخه از نقاشى 
 .مناجات خاتمه تالوت کنيد يا از تعدادى از کودکان دعوت کنيد چنين کنند

 ٣درس 

گيرند هر تالشى را با ه کردهايد، با آغاز هر کالس با مناجات، کودکان به تدريج ياد مىهمان طور که حتمًا توجّ 
 .استدعاى يارى از خدا آغاز کنند. در اينجا مناجاتى هست که پيشنهاد مى کنيم خودتان براى شروع کالس امروز بخوانيد

و انيسى ذکرک و معينى اى رّب فاجعل رزقى جمالک و شرابى وصالک و أملى رضائک و عملى ثنائک ” 
سلطانک و مستقرى مقرّک و وطنى مقام الّذى جعلته مقّدسًا من حدودات المحتجبين و إنّک أنت المقتدر 

اى خداى من، زيبايى خود را غذاى من قرار بده، و حضورت را آب گواراى من  بيان: مضمون(  ۶“العزيز القدير.
فرما دهندۀ من  يارىمن کن، و يادت را همدم من نما، قدرتت را کن، و رضايت را اميد من نما، و ثنايت را عمل 

اى. تويى  هاى محتجبان پاکش ساخته و جايگاهت را خانه من کن، و وطن مرا آن محلى قرار بده که از محدوديت
  )مقتدر و عزيز و توانا

صرف کنيد و به  وقت قدرىتوانيد  پس از آن که يک يا دو دانش آموز ديگر نيز چند مناجات خواندند، مى
شروع کردند، حفظ کنند. بايد مطمئن شويد که همۀ  ۱مناجاتى را که يادگيرى آن را در درس نماييد تا کودکان کمک 
 .توانند آن را به طور کامل از بر بخوانند دانش آموزان مى

د. وقتى حس کرديد خوانناند، مى هاى قبل ياد گرفته ت بعدى کودکان دو سرودى را که در درسبراى شروع فعاليّ 
دانيد يکى دو  از بين سرودهاى زيادى که مى  .توانيد سرود امروز را معّرفى کنيد اند، مى اين سرودها را به خوبى ياد گرفته

سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان بخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به 
  آنچه که کودکان مى آموزند کمک خواهد نمود. أکيددر ت موضوع درس مربوط باشد،

توانيد از تعدادى از کودکان بخواهيد دو بيانى را که اکنون از بر  پيش از معّرفى بيان بعدى براى حفظ کردن، مى
 :هستند، تالوت کنند. سپس توضيحات زير را ارائه کنيد
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تابد. عشق ما  ها يکسان مى ها و باغ عۀ خورشيد بر بيابانتابد. اش عشق خداوند مانند اشعۀ خورشيد بر نوع بشر مى
کنند. براى آن  کسانى را که با ما بد رفتارى مى ىبايد مانند اشعۀ خورشيد باشد: ما بايد همه را دوست بداريم، حتّ 

 :که بتوانيم همۀ نوع بشر را دوست بداريم، بياييد اين بيان حضرت بهاءاهلل را حفظ کنيم

 ۷“روضۀ قلب جز گل عشق مکار... اى دوست، در” 

 .است“  هيچ چيز به غير از” است که به معناى “  جز” اى که نياز به توضيح دارد،  در اين بيان، تنها کلمه

خواند. آگوت دربارۀ هيچ  ها سرود بخواند و دربارۀ چيز ديگرى سرود نمى آگوت دوست دارد دربارۀ خورشيد و گل .۱
 .خواند ها نمى چيزى جز نور خورشيد و گل

خواست به رودخانه برود، اّما کارهاى خانه را تمام نکرده بود. پدرش گفت تا کارش را تمام نکرده،  تاِژن مى .۲
عزيزم، اگر از پدرت اطاعت نکنى، همۀ ” تواند برود. و متأّسفانه تاِژن عصبانى شد. مادربزرگش گفت:  نمى
  “ينى.ب شود و جز بدى نمى هايت به هيچ ختم مى نقشه

ت ببرند، بايد ابتدا آن است. به ياد داشته باشيد که براى آنکه کودکان از داستان لذّ  سرائى ت بعدى داستانفعاليّ 
 .کند، فکر کنيد مى جلبرا به دّقت براى خود بخوانيد و دربارۀ مضمون اصلى و جزئياتى که توّجه کودکان را 

کرد. آن مرد  در آن شهر بود که با ايشان خيلى بد رفتار مى وقتى حضرت عبدالبهاء در عکا زندانى بودند، مردى
کرد حضرت عبدالبهاء انسان خوبى نيستند و  کند. او فکر مى باور داشت که از تعاليم حضرت محّمد پيروى مى

کند. در حقيقت او اعتقاد داشت که با نشان دادن  براى خداوند مهم نيست که چقدر با بهاييان بدرفتارى مى
دهد. او با تمام وجود از حضرت عبدالبهاء نفرت داشت.  سبت به بهائيان، عشق خود را به خدا نشان مىنفرت ن

ريخت، همان طور که آب از يک کوزۀ  آن نفرت در درونش رشد کرد و به چرک نشست و گاهى از او بيرون مى
 .زند شکسته بيرون مى

کشيد و چيزهاى  رد عليه حضرت عبدالبهاء فرياد مىآمدند، اين م در مسجد، وقتى مردم براى نماز خواندن مى
گذشت، صورتش را با  آورد. وقتى در خيابان از کنار حضرت عبدالبهاء مى وحشتناکى دربارۀ ايشان به زبان مى

عبايش مى پوشاند تا آن حضرت را نبيند. و اّما، آن مرد خيلى فقير بود و نه غذاى کافى براى خوردن داشت و نه 
کردند؟ ايشان به او مهربانى نشان  کنيد حضرت عبدالبهاء در قبال او چه مى رم براى پوشيدن. فکر مىهاى گ لباس
شود. براى مثال يک کردند که از او مراقبت مىفرستادند و اطمينان حاصل مىدادند، برايش غذا و لباس مىمى

د، هزينۀ دارو و غذايش را پرداخت کردند بار که اين مرد سخت بيمار شد، حضرت عبدالبهاء دکترى نزد او فرستادن
و مقدارى هم پول به او دادند. او هدايا را از حضرت عبدالبهاء پذيرفت، اّما از آن حضرت تشکر نکرد. در واقع 
کارى که کرد اين بود که يک دستش را به دکتر داد تا نبضش را بگيرد و با دست ديگر صورتش را پوشاند تا 

حضرت عبدالبهاء نگاه کند. و ساليان سال به اين ترتيب گذشت. و بعد يک روز باالخره مجبور نباشد به چهرۀ 
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هايى که مثل  شان افتاد و با قلبى محزون و اشک قلب آن مرد دگرگون شد. به خانۀ حضرت عبدالبهاء آمد، به پاى
ام. بيست و  ل به شما بد کردهآقا، مرا ببخشيد! بيست و چهار سا”  کنان گفت: دو رود از چشمانش سرازير بود، گريه

عشق واالى  “  ام. لطفًا مرا عفو کنيد! دانم که در اشتباه بوده ايد. حاال مى چهار سال شما فقط به من خوبى کرده
 .حضرت عبدالبهاء اين گونه بر نفرت پيروز شد

ا کاشى، خطى روى زمين شود. با استفاده از نيمکت، تخته، آجر ي انجام مى“  پل” پس از قّصه، يک بازى به نام 
ها بايد به صورت همزمان و در جهت مخالف از پل عبور کنند، بدون اين  است. دو گروه از بچه“  پل” درست کنيد. اين 

 .که اجازه بدهند کسى از روى پل بيفتد. کودکان بايد به هم در جا عوض کردن کمک کنند و از کنار همديگر بگذرند

بدهيد. پس از آن، براى پايان  ۳اى از تصوير  ها نسخه توانيد به هر يک از بچه وز، مىبه عنوان آخرين فّعاليت امر
 .دادن کالس، از کودکان بخواهيد هنگام تالوت مناجات ساکت بنشينند

 ۴درس 

 :توانيد کالس امروز را خودتان با مناجات زير شروع کنيد مى

د فىَّ يا ُمنائى َو َبرُوِح الُقوَِّة َثبِّتنى َعلى أَمِرَک يا َمحبوبى َو ِبنُوِر قلبًا طاهرًا َفاخلُق فىَّ يا إِلهى ِسرًّا ساِکنًا ”  َجدِّ
َٔرياِح  الَعَظَمِة َفأَشِهدنى َعلى ِصراِطَک يا َرجائى َو ِبُسلطاِن الرِّفَعِة إِلى َسماِء قُدِسَک َعرِّجنى يا أَوَّلى َو ِبا

َٔبِهجنى يا آِخرى َو ِبَنَغماِت  َمديَِّة َفا نى َعن دوِنَک يا  الصَّ االََٔزليَِّة َفاسَتِرحنى يا ُموِنسى َو ِبَغناِء َطلَعِتَک الَقديَمِة َنجِّ
رنى يا ظاِهرُ َفوَق ظاِهرى َو الباِطُن دوَن باِطنى. در من  بيان: مضمون(  ۸“َسيِّدى َو ِبظهوِر َکينوَنِتَک الّدأَِمِة َبشِّ

ر من از نو ايجاد کن اى اميد من؛ و با روح قدرت مرا در امر قلبى پاک خلق کن اى خداى من؛ وجدانى آرام د
خود ثابت قدم کن اى محبوب من؛ و با نور عظمت خود راه خويش را به من بنما اى دلخواه من؛ و با قدرت 
وااليت مرا به آسمان پاکى خويش ببر اى آغاز وجود من؛ و با بادهاى جاودانگى خود مرا مسرور ساز اى 

؛ بگذار نغمات جاودانه تو به من آرامش بخشند اى همدم من؛ و بگذار که غناى چهره ديرينت مرا خداوندگار من
ات مرا مستبشر سازد، اى که از  از هر آنچه جز توست نجات دهد اى آقاى من؛ و بگذار که مژده ظهور ذات دائمى

   )تر. ترى و از هر پنهانى پنهان هر نمايانى نمايان

توانيد مناجاتى را که در سه جلسۀ پيش مشغول حفظ آن کودکان نيز مناجات خواندند، مىهنگامى که تعدادى از 
اى را شروع خواهند کرد، بايد اطمينان حاصل مرور کنيد. از آنجايى که در درس امروز حفظ مناجات تازه اند، با آنهابوده

 .توانند مناجات اّول را به خوبى بخوانندکنيد که مى

کنيد، به ياد داشته باشيد که بايد کلمه به کلمه آن را توضيح داد.  ه را براى حفظ کردن معرفى مىوقتى مناجات تاز
توانند اين  هاى محسوسى براى نشان دادن معناى آنها آورده شود. کودکان مى آنجا که کلمات دشوار هستند، بايد مثال
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هايى تقسيم کنيد و به آنها کمک کنيد تا به  را به بخشتوانيد آن  مناجات را در مّدت پنج جلسه حفظ کنند؛ بنابراين مى
 .تدريج آن را حفظ نمايند. همۀ آنها بايد تا جلسۀ پنجم بتوانند مناجات را کامل بخوانند

  هواهّلل
مهربانا، طفل صغيرم، به دخول در ملکوت کبير فرما؛ در زمينم، آسمانى فرما؛ ناسوتيم، الهوتى فرما؛ ظلمانيم، 

  مانيم، روحانى نما و مظهر فيوضات نامتناهى فرما. توئى مقتدر و مهربان. ع عنورانى کن؛ جس

هاى پيش ياد  را ياد بگيرند و سرودهايى را که در درس خواندن سرودتوانند  در فّعاليت بعدى، کودکان مى
انتخاب کنيد، و آنها را  دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز از بين سرودهاى زيادى که مى. اند، مرور کنند گرفته

آنچه که کودکان مى  أکيدبا کودکان بخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت
  آموزند کمک خواهد نمود.

 :اى را که بايد کودکان حفظ کنند، به روش زير براى آنان توضيح دهيد شود بيان تازه پيشنهاد مى

ترين دروغى بگوييم. چرا مردم دروغ  کوچک ىترين صفات روحانى است. هرگز نبايد حتّ  صداقت يکى از اساسى
دانيم که خدا از همۀ کارهاى ما آگاه است  ترسند. اّما همۀ ما مى گويند؟ گاهى براى آن که از گفتن حقيقت مى مى

خيلى سخت ما  ى ديگر براىها توانيم هيچ چيز را از او پنهان کنيم. اگر راستگو نباشيم، پرورش فضيلت و نمى
  :خواهد بود و به قرب الهى دست پيدا نخواهيم کرد. بياييد بيان زير از حضرت بهاءاهلل را حفظ کنيم

  ٩“راستى اساس جميع فضائل انسانى است.” 

آيد که به شما در توضيح معناى کلماتى از بيان باال که ممکن است براى کودکان دشوار  در زير چند جمله مى
 .شد، کمک خواهد کردبا

 راستى

سانِجى يک ليوان را انداخت و شکست. وقتى مادرش از او پرسيد که چه شده، او به مادرش حقيقت را گفت و  .۱
 .دروغ نگفت. سانِجى فضيلت راستى را از خود نشان داد

توانست براى  و نمىخواست با او بازى کند و براى همين به خانۀ گيتا رفت. گيتا تکليف داشت  دوست گيتا مى .۲
خواست برادرش  تواند به آن دوست بگويد که او خانه نيست، اّما گيتا نمى بازى بيرون برود. برادرش گفت مى

تواند بازى کند چون تکليف دارد. گيتا فضيلت  دروغ بگويد. گيتا بيرون رفت و به دوستش توضيح داد که نمى
 .راستى را از خود نشان داد
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  اساس

ها و سيمان را زير محلى که بايد ديوارها قرار  ساخت. او پيش از ساختن ديوارها، سنگ خانه مىپدر اِلک  .۱
 .سازند ها و سيمان اساس خانه را مى گرفت، جا داد. سنگ مى

پيش از آن که خواندن و نوشتن را ياد بگيريد، بايد صداهاى حروف را بدانيد. يادگيرى صداهاى حروف اساس  .۲
 .و نوشتن استيادگيرى خواندن 

  فضائل

  .اورورا صميمى، مهربان و شاد است. اورورا فضائل زيادى دارد .۱

ها بعضى از فضائلى  دهد. اين خانم پاِتل به کودکان دربارۀ عدالت، بخشندگى، فروتنى و درستى آموزش مى .۲
 .است که هر فرد بايد داشته باشد

کند دربارۀ صفت راستى  تعريف کنيد که به کودکان کمک مىتوانيد داستان زير را  به عنوان فّعاليت بعدى، مى
 .فکر کنند

کرد که وقتى پدرش مشغول کار روى زمين و  هاى قديم در کشورى دوردست، چوپان جوانى زندگى مى در زمان
مادرش مشغول خانه دارى بودند، وظيفۀ مراقبت از گوسفندان خانواده را بر عهده داشت. يک روز حوصله پسر 

گرگ! گرگ! گرگ ” هايش شوخى کند. ناگهان شروع به فرياد کرد:  سر رفته بود و تصميم گرفت با همسايهخيلى 
همۀ دوستانش به کمک شتافتند تا گرگ را به فرار وادارند. اّما وقتى به آنجا “  خورد! دارد گوسفندان را مى

اند در حالى که واقعًا  ين به وحشت افتادهخندد، از اين که اين چن رسيدند، چوپان جوان را ديدند که به آنها مى
 .هيچ گرگى در کار نبود. دوستانش به سر کار خود برگشتند و گفتند که پسرک رفتار زشتى از خود نشان داده است

ها دوباره به  بعضى از همسايه“  گرگ! گرگ! کمکم کنيد! کمکم کنيد!” روز بعد، پسر شوخى خود را تکرار کرد. 
خندد، چون اين بار هم آمدن گرگ دروغ بود. روز  ا باز هم ديدند که چوپان دارد به آنها مىکمک شتافتند، ام
خورد!  گرگ! گرگ! گرگ دارد گوسفندان را مى” ها صداى پسر را شنيدند که فرياد مى زد:  سّوم، وقتى همسايه

وغ ديگر است. آن روز واقعا کردند اين فقط يک در هيچ کس توّجهى نکرد چون فکر مى“  لطفًا بياييد کمک کنيد!
گرگ آمد و گوسفندان را خورد! چوپان جوان خيلى ناراحت بود، اّما درس خوبى گرفت. اگر دروغ بگوييم، روزى 

گوييم باور نخواهند کرد،  مان آنچه را مىمان، نه دوستانمان، نه برادران و خواهرانخواهد آمد که نه پدر و مادر
 !وقتى راست باشد ىحتّ 

“  تلفن را لمس کن” توانيد به عنوان فّعاليت بعدى امروز، کودکان را به بازى  ز تعريف کردن داستان باال، مىپس ا
مشغول کنيد. از کودکان بخواهيد به صف بايستند. آنها بايد همه در يک جهت بايستند و آخرين کودک به تکه کاغذى 
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توان در صورت لزوم  ه سياه نصب شده، نگاه کند. مىکه روى ديوار يا درخت و يا در صورت دسترسى روى يک تخت
تان، روى پشت اّولين کودک چيزى بکشيد. او نيز آن تصوير را بر پشت کودک  بيش از يک صف ترتيب داد. با انگشت

رسد که  کشد و به همين ترتيب تا نوبت به آخرين کودک مى کشد، کودک دوم نيز آن را بر پشت کودک سوم مى دوم مى
کشد. بعد شما بايد آنچه را که بر پشت کودک اّول کشيده بوديد، در کنار آن رسم  روى تکه کاغذ يا تخته سياه مىآن را 

 .کنيد بايد ساده باشد تا همه کودکان بتوانند آنها را بکشند هايى که رسم مى کنيد. طرح

 .ى خاتمه دهيدهاي توانيد کالس را با مناجات را رنگ کردند، مى ۴وقتى کودکان نقاشى شماره 

 ۵درس 

 ها مناجات کردنتالوت و حفظ  -الف

توانيد هم چنان يکى از اين  ايد. مى تا حاال چهار مناجاتى را که خود در شروع چند کالس اّول خوانديد، از بر شده
تعدادى اقل يک مناجات جديد را حفظ خواهند بود و ها را براى شروع هر کالس به کار ببريد. خود کودکان حدّ  مناجات

کنيد، بخوانند. هر کودک بايد حداقل يک بار در هر سه يا  از آنها بايد آن را پس از مناجات شروع که شما تالوت مى
 .چهار کالس، فرصت تالوت يک مناجات را داشته باشد

معرفى  ۴هاى شروع، به کودکان کمک خواهيد کرد تا مناجاتى را که در درس  در اين کالس، پس از مناجات
رود  روى يادگيرى اين مناجات تمرکز خواهند کرد. در آن روز از همۀ آنها انتظار مى ۸يد، حفظ کنند. آنها تا درس کرد

 .هاى ديگر کالس امروز به قرار زير است تمناجات را از بر باشند. فعاليّ 

  سرودها -ب

کنيد، و آنها را با کودکان  دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

  خواهد نمود.

 .هاى پيش ياد گرفتند، با آنها بخوانيد توانيد سرودهايى را که در درس به کودکان، مىجديد در کنار آموزش سرود 

  نصوصن کردحفظ  -پ

 :زير به شما در معرفى بيانى که قرار است امروز کودکان حفظ کنند، کمک خواهد کرد نکات
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دهد.  کند. او به همه رزق روزانه مى خداوند نسبت به مخلوقات خود خيلى بخشنده است. او از همۀ ما مراقبت مى
طور که خدا نسبت به ما بخشنده  او به ما مواهب زيادى مانند قواى شنوايى، بينايى و هوش داده است. همان

خواهد نسبت به همديگر بخشنده باشيم. ما بايد از آنچه داريم به کسانى که نيازمند کمک ما  است، از ما مى
 :هستند، بدهيم. براى آن که يادمان باشد بخشنده باشيم، بياييد اين بيان حضرت بهاءاهلل را حفظ کنيم

بخشندگى از صفات من است، خوشا  بيان: (مضمون  ۱۰“نيئًا ِلَمن َتَزيََّن ِبِخصالى.الَکَرُم َو الجود ِمن ِخصالى َفهَ ” 
 .)به حال آن که به صفات من زينت يابد

  بخشنده

تر خود چند کتاب  اند. آنها تصميم گرفتند براى برادران و خواهران کوچک َرم و راجش کمى پول پس انداز کرده .۱
 .بخرند. رم و راجش بخشنده هستند

ها را براى فروش به شهر ببرد، دو کيک  خانم ُمرفى تمام صبح را صرف پختن کيک کرد. او پيش از آن که کيک .۲
 .هايش داد. خانم مرفى بخشنده است بزرگ به همسايه

  صفت

 .جوئل گل رز زيبايى به معلّم داد. زيبايى صفت گل رز است .۱

 .سنگ خيلى سخت است. سختى صفت سنگ است .۲

 “يکى از صفات تو آن است که تمايل دارى سخت کار کنى.” به شارلين گفت: معلّم  .٣

 زينت

هايى چيدند تا در اتاق جلسه بگذارند. کودکان  شود. کودکان گل امشب يک جلسۀ دعا در مرکز جامعه برگزار مى .۱
 .اتاق جلسه را با گل زينت دادند

 .دهد رتش را زينت مىلى فنگم لبخند زيبايى دارد. بيشتر اوقات لبخندى صو .۲

 .يابند هاى زيبا زينت مى درختان گيالس در بهار به شکوفه .٣

  داستان -ت

 .شان تعريف کنيد کند، براى توانيد داستان زير را که مفهوم بخشندگى را براى کودکان تصوير مى حاال مى
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کردند،  وسفندان مراقبت مىروزى حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء را فرستادند تا بر کار چوپانانى که از گ
شان  نظارت کنند. حضرت عبدالبهاء در آن زمان کودک خردسالى بودند و آزار و اذيت حضرت بهاءاهلل و خانواده

هاى بزرگ  هاى زيادى در کوهستان داشتند و صاحب گله هنوز شروع نشده بود. حضرت بهاءاهلل در آن وقت زمين
حضرت عبدالبهاء آمادۀ بازگشت شدند، مردى که آن حضرت را  گوسفند بودند. وقتى رسيدگى تمام شد و

حضرت “  فرمايند. اى به هر يک از چوپانان مرحمت مى اين رسم پدر شماست که هديه” همراهى کرده بود گفت: 
ا ه گفت که چوپانعبدالبهاء لحظاتى سکوت فرمودند زيرا چيزى نداشتند تا به چوپانان بدهند. اّما آن مرد با اصرار 

اى که  منتظر چيزى هستند. آن وقت فکرى به خاطر حضرت عبدالبهاء رسيد: اين که چند گوسفند از همان گله
ها  چراندند به خود آنها بدهند. وقتى حضرت بهاءاهلل شنيدند که حضرت عبدالبهاء درباره چوپان ها مى چوپان

فرمودند که بهتر است همه به خوبى از کنند، خيلى خشنود شدند. ايشان به شوخى  چقدر با بخشندگى فکر مى
حضرت عبدالبهاء مراقبت کنند چون يک روز خودشان را هم خواهند بخشيد. البته اين دقيقًا همان کارى است 

شان انجام دادند. ايشان تمام آنچه را که داشتند و لحظه لحظۀ  که حضرت عبدالبهاء در ادامۀ حيات مبارک
 .اى ايجاد وحدت و آوردن سرور حقيقى براى ما هديه نمودندزندگى خود را براى نوع بشر، بر

  “دوقلوها” بازى:  -ث

براى بازى امروز از دو، سه يا چهار کودک بخواهيد پشت به پشت هم بايستند و زانوها را خم کرده، بنشينند. بعد 
 .به آنها بگوييد دست در دست هم اندازند و سعى کنند از زمين بلند شوند

  رنگ آميزى -ج

 .ت بعدى آنها را رنگ کنندرا به کودکان بدهيد تا به عنوان فعاليّ  ۵هاى نقاشى شماره  توانيد نسخه مى

  هاى خاتمه مناجات -چ

 .يابد کنند، پايان مى هايى که چند تن از کودکان تالوت مى کالس به روش معمول با مناجات

   ۶ درس

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

هايى که از بر داريد، شروع کنيد. آن گاه  پيشنهاد ميشود کالس را خودتان با يکى از مناجات، قبلمانند درسهاى 
 ۴مناجاتى را که در درس  کردن توانيد از تعدادى از کودکان بخواهيد هر يک مناجاتى بخوانند. سپس همه حفظ مى

 .دهند معرفى کرديد، ادامه مى
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  سرودها -ب

يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  دانيد از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 .اى قبلى را نيز بخوانندرا ياد بگيرند و تعدادى از سرودهتازه توانند براى درس امروز سرود  خواهد نمود. کودکان مى

  نصوصکردن حفظ  -پ

 :توانيد آن را معرفى نماييد امروز کودکان يکى از بيانات حضرت بهاءاهلل را ياد خواهند گرفت که به روش زير مى

توانيم  هاى پاک مى خدا عاشق تک تک ماست و قلب انسان را آفريده تا او را بشناسد و عاشقش باشد. ما با قلب
مان منعکس شده است. ما در الخصوص در چهره هم نوعان دا را ببينيم که در مخلوقاتش، علىهاى خ نشانه

مان هستند، شاد و مسرور کنيم. عشق ما به خواهيم همۀ کسانى را که پيرامون عشقى که نسبت به خدا داريم، مى
هاى خوبى که ما آرزوى داشتنش مان وقتى است که ببينيم آنها از چيز آنها آن قدر زياد است که بيشترين خوشحالى

نوعان مند هستند. اين گونه است که ما قبل از آن که به خودمان فکر کنيم، اّول به همرا داريم، در زندگى بهره
 :کنيم. بياييد بيان زير از حضرت بهاءاهلل را حفظ کنيم خود فکر مى

 .)ه حال کسى که برادرش را بر خودش ترجيح دهدخوشا ب بيان: (مضمون  ۱۱“طوبى ِلَمن اختاَر أَخاُه على َنفِسه” 

  خوشا به حال

يک چاه و يک سطل هست، ولى راهى براى استفاده از سطل براى آب برداشتن نيست. اميليا هوش خود را به  .۱
 دارد. هوش اميليا موهبتىاندازد و آب برمى کند تا به سطل ببندد، سطل را پايين مى برد، ريسمانى پيدا مى کار مى

 .از جانب خداست. خوشا به حال اميليا که خدا به او هوش و فراست بخشيده است

خوانند. خوشا به حال خانۀ ويکتور که با دعا متبّرک  شان مناجات مىخانوادۀ ويکتور هر صبح در اتاق نشيمن خانه .۲
 .شود مى

  ترجيح

ايد انتخاب کند، بستنى وانيلى را انتخاب جان دوست دارد هم بستنى شکالتى و هم وانيلى بخورد، اّما وقتى ب .۱
  .دهد کند. او بستنى وانيلى را ترجيح مى مى

گيرد در باغ به  تواند بيرون برود و بازى کند يا اينکه برود و به پدرش در باغ کمک کند. او تصميم مى آنيندو مى .۲
 .دهد به پدرش کمک کندپدرش کمک کند. آنيندو ترجيح مى
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  داستان -ت

هاى از خود گذشتگى را به ما نشان  دهد که چطور حضرت عبدالبهاء، با قول و عمل، روشزير نشان مى داستان
 .دهند مى

هاى اضافه داشتند، هميشه دادند. وقتى لباسهاى ارزان قيمت را براى خود ترجيح مى حضرت عبدالبهاء لباس
پذيرايى کنند. همسر ايشان احساس کرد که عباى   بخشيدند. يک روز قرار بود از حکمران عکاآنها را به ديگران مى

آن حضرت براى اين موقعيت خيلى مناسب نيست. او قبل از رسيدن وقت موعود، نزد خياطى رفت و عباى خوبى 
کرد آن حضرت حتمًا متوّجه  نخواهند شد که اين عبا جايگزين  براى حضرت عبدالبهاء سفارش داد. او فکر مى

خواستند عبايشان کامًال پاکيزه باشند. وقتى روز مالقات  ست؛ آخر آن حضرت فقط مىعباى قديمى شان شده ا
حکمران فرا رسيد، عباى تازه براى حضرت عبدالبهاء آماده گذاشته شده بود، اّما آن حضرت شروع کردند به 

تواند  مىجستجوى عباى قديمى خود. ايشان عباى قديمى خود را خواستند و گفتند که عبايى که آنجاست، ن
اى براى آن حضرت  متعلّق به ايشان باشد. همسر ايشان تالش کرد توضيح دهد که به خاطر اين ديدار، عباى تازه

توان  پذيرفتند. ايشان به همسرشان فرمودند که با بهاى اين يک عبا مى خريده است، اّما آن حضرت عبا را نمى
کنند، خريد. به او فرمودند دليلى ندارد اين قدر پول فقط  ن مىپنج عباى ساده مانند عبايى که ايشان معموًال به ت
توانند عباى گران قيمت را به خياط پس  اى نياز داشته باشند، مى صرف يک عبا براى ايشان شود. اگر عباى تازه

واهم بينى که نه تنها يک عباى تازه خ وقت مى آن”  بدهند و پنج عباى معمولى با همان مقدار پول سفارش دهند.
 “بدهم!داشت، بلکه چهار عباى ديگر نيز خواهم داشت که به ديگران 

  “حلزون” بازى:  -ث

از کودکان بخواهيد به صف بايستند و دست به دست هم دهند. آن گاه بايد کودکانى که در يک انتهاى صف 
پيچند و به صورت مارپيچ مىکم    چرخند. کودکان کم هستند، در جاى خود بايستند، در حالى که ديگران دور آنها مى

 .سازند يک حلزون مى

 :هاى ديگر شکل

به کودکان بگوييد دوباره به صف بايستند و دست به دست هم دهند. سپس از کسانى که در يک انتهاى صف  . أ
هستند بخواهيد در يک دايره بچرخند و به آرامى ديگران را به دور خود بچرخانند. اطمينان حاصل کنيد که 

 .ند هنگام اين کار روى پاى همديگر پا نگذارندمواظب هست

وقتى کودکان حلزون تشکيل دادند، به کسانى که در وسط هستند بگوييد خم شوند و کسى که در مرکز قرار دارد  . ب
ها عبور کند تا وقتى که از  از زير پاهاى کودکى که در کنارش هست، رد شود و همين طور از زير پاى ديگر بچه

اند، به دنبال او از زير پاهاى  . کودکان ديگر در حالى که همچنان دست به دست هم دادهحلزون خارج شود
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کنند تا جايى که همه از حلزون خارج شوند و دوباره يک صف تشکيل دهند. براى انجام  همديگر عبور مى
 .شوند نها رد مىکنند، در حالى که بقيه از روى آاين کار تعدادى از کودکان از زير پاهاى ديگران عبور مى

  ۶رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۷ درس

 ها مناجات کردنتالوت و حفظ  -الف

توانند چند عبارت ديگر از  هاى شروع را تالوت کرديد، کودکان مى کودکان مناجات چند نفر از  بعد از اينکه شما و
ياد داشته باشيد که آنها بايد تمامى مناجات را جلسه بعد از بر باشند  .  به معرفى شد، از بر کنند ۴مناجاتى را که در درس 

 .آن را مرور نمايند ۹تا بتوانند درس 

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در تبخوانيد. اگر س
  خواهد نمود.

 نصوص کردن حفظ -پ

 :نمايند، به شما کمک خواهد نمود نصى که کودکان حفظ مى ئۀمطلب زير در ارا

دهد؛  ند؛ سرور به ما باِل پرواز مىک فرمايند که شادمانى به رشد روحانى ما کمک مى حضرت عبدالبهاء به ما مى
کنيم. سرور خصوصيت قلب انسان است. قلب  تر درک مى تر هستيم و وقتى شادمانيم سريع وقتى مسروريم قوى

کند. ما بايد تحت هر شرايطى شادمان و مسرور باشيم. آرزوى  سرشار از سرور، تاييدات ملکوت اعلى را جذب مى
کودک بهايى مانند چراغى روشن و درخشان، نور سرور را به همه جا بتاباند. حضرت عبدالبهاء اين بود که هر 

 :براى اينکه به خاطر داشته باشيم که بايد هميشه مسرور باشيم، بيان زير را با همديگر حفظ کنيم

به  ن،اى پسر انسا: (مضمون بيان  ۱۲“يا ابن االنسان، افرح به سرور قلبک لتکون قابال للقايى و مرآه لجمالى” 
  اى براى جمال من شوى.) سرور قلبت شادمان باش تا قابل لقاى من و آينه
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 ۳۱ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

  شادمان

کند. وقتى شنيد که در تعطيالت مدارس آنها را مالقات خواهد  رونالد دور از پدربزرگ و مادربزرگش زندگى مى .۱
 .کرد، خيلى خوشحال شد. قلب رونالد شادمان شد

 .وانده بود. وقتى نتايج امتحانات نهايى را ديد، قلبش شادمان گشتمژگان در مدرسه به سختى درس خ .۲

  قابل

هايش او را تشويق کرد. سونا  سونا به سختى درس خواند و نمرات خوبى کسب کرد. معلم به خاطر سخت کوشى ۱
 .تشويق معلم بود قابِل 

توانند براى نگهدارى  تند که مىدانس کرد. والدينش مى ديويد هميشه به خوبى از خواهر و برادرش مواظبت مى .۲
 .اعتماد پدر و مادرش بود قابل ها به او اعتماد کنند. ديويد بچه

 داستان -ت

کردند. در بيان  دهد که حضرت عبدالبهاء چگونه قلب اطرافيان شان را مسرور مى داستان زير به کودکان نشان مى
 .تواند منبع سرور براى ديگران باشد ال يک نفر مىداستان بايد به کودکان در درک اين موضوع کمک کنيد که اعم

به عنوان ايادى امر منصوب شد. در  ۱۹۵۱ِلُروى آيواس بهايى ممتازى بود که توسط حضرت ولى امراهلل در سال 
توانيد هيجان اين طفل وقتى که حضرت عبدالبهاء از شيکاگو ديدن کردند، او کودک بود. مى ۱۹۱۲سال 

ضور در محضر حضرت عبدالبهاء تصور کنيد؟ يک روز در حالى که با پدرش در راه هتلى از فرصت ح را روحانى
خواهد براى  به ذهن لروى رسيد: تصميم گرفت که مى فکرىبودند که حضرت عبدالبهاء در آن اقامت داشتند، 

نگامى که به هاى سفيد زيبا خريد. اما ه اى از ميخک حضرت عبدالبهاء گل ببرد. با پول کمى که داشت، دسته
ى به حضرت عبدالبهاء بدهد، خواهد هيچ چيز مادّ  هتل رسيدند، تصميمش را عوض کرد. تصميم گرفت که نمى

هاى زيبا. او قلبش را هديه خواهد داد. اين مهمترين چيزى بود که براى هديه دادن در اختيار داشت.  گل ىحتّ 
ها را آورده  گل آن آنکه ذکر کنند چه کسى بدوندند ها را به حضرت عبدالبهاء دا بنابراين، لروى و پدرش گل

 .است

اى ايراد نمودند.  سپس حضرت عبدالبهاء خطاب به کسانى که براى ديدار ايشان در هتل جمع شده بودند خطابه
در حين صحبت ايشان، ِلروى آرام پايين پاى ايشان نشسته بود و به کلمات حکيمانه و پر محبت ايشان گوش 

اى ميخک سفيد به نشانة  حضرت عبدالبهاء ايستادند و با ميهمانان دست دادند و به هر کدام شاخه داد. سپس مى
آه! اى کاش ” محبتى که داشتند، عنايت فرمودند. ِلروى حاال پشت سر سرکار آقا ايستاده بود. با خودش فکر کرد: 

خواست سرکار آقا بدانند چه  لبش دلش مىشايد ته ق“  دادند. ها مى اى از آن گل گشتند و به من هم شاخه بر مى
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شد و  هاى سفيد يکى يکى به افراد ديگر داده مى هاى زيبا را براى ايشان آورده است. اما ميخک کسى اين گل
آمد که ِلروى يکى از آنها را دريافت کند. بعد ناگهان سرکار آقا برگشتند و نگاهشان را به ِلروى  بعيد به نظر مى
شد و چشمانشان سرشار از مهربانى بود. و آيا ايشان به لروى ميخکى سفيد  شان محبت ساطع مىدوختند. از صورت

تر به او دادند. حضرت عبدالبهاء رز قرمز زيبايى به کت  دادند؟ خير. حضرت عبدالبهاء چيزى به مراتب با ارزش
ا سرور به تپش درآمد. حضرت خود زده بودند. گل را از کت جدا کرده و آن را به ِلروى دادند. قلب ِلروى ب

 .هاى سفيد را براى ايشان هديه آورده است دانستند که چه کسى ميخک عبدالبهاء مى

 “گرفتن دم اژدها” بازى:  -ث

هاى نفر جلويى قرار دهند. اولين کودک  هاى خود را بر شانه در ابتدا از کودکان بخواهيد در صفى بايستند و دست
دم اژدهاست که دوست دارد به چپ و راست برود تا از سر اژدها فرار کند. تا زمانى که  در صف سر اژدهاست. نفر آخر

با کلمه “  يک، دو، سه، برو!” شمارد:  داده نشده اژدها بايد به صورت مستقيم بايستد. يکى از کودکان مى“  برو” فرمان 
بايد با سر حرکت کند و از هم جدا نشود. اگر سر کند آن را بگيرد. تمام بدن  سر به دنبال دم مى دود و سعى مى“  برو” 

توانست دم را لمس کند، کودک اولى مى تواند به سر بودن ادامه دهد. اگر بدن قبل از اينکه وى دم را بگيرد از هم جدا 
ان يابد تا زمانى که تمام کودک گيرد. بازى ادامه مى گيرد و نفر بعدى در صف جاى سر را مى شود، سر جاى دم را مى

 .حداقل يک بار سر يا دم شده باشند

  ۷رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۸ درس

 ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

هايى کالس را با خواندن يک مناجات که از بر داريد شروع نماييد. سپس از تعدادى از کودکان بخواهيد مناجات
اند، به اتمام برسانند. بنابراين شما  شروع کرده ۴حفظ مناجاتى را که در درس  تالوت کنند. در اين درس، اطفال بايد

 .کنند بايد آن مناجات را با کودکان مرور نموده و مطمئن شويد که به خوبى آن را تالوت مى
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  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

س امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان دانيد يکى دو سرود مناسب براى کال از بين سرودهاى زيادى که مى
کودکان مى آموزند کمک آنچه که  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 .خواهد نمود

 نصوص کردن حفظ -پ

 :زير استفاده نماييد نظراتتوانيد از  در ارائه بيان امروز به کودکان، مى

کنند که در قلبمان است، ما خصوصيت خلوص را ظاهر  اعمال ما عين همان چيزى را منعکس مىوقتى کلمات و 
سازيم. خلوص الهام بخش ما است تا در روابطمان با ديگران صادق و وفادار باشيم. براى مثال، وقتى  مى
کنيم تا ديگر آن  را مى دانيم که تمام تالش خود ايم متاسفيم، در قلبمان مى گوييم براى کارى که انجام داده مى

کنند. براى  بينند و به ما اعتماد مى اشتباه را تکرار نکنيم. از طريق خلوص ما است که ديگران پاکى قلب ما را مى
 :کنيم اينکه اهميت اين خصوصيت را به خاطر بسپاريم، اين بيان حضرت عبدالبهاء را از بر مى

 ١٣“باقى باشيم بايد در نهايت صداقت و امانت بر خلوص خويش” 

  باقى بودن 

 .ام هر روز در کارهاى خانه به پدر و مادرم کمک کنم و هميشه بر اين تصميم باقى خواهم ماند من تصميم گرفته .۱

 .ماهى براى آنکه زنده بماند الزم است در آب باشد. يک ماهى بايد هميشه در آب باقى بماند .۲

  خلوص

کنند. لئو نگران است که آنها در مدرسه نمرات  جاى درس خواندن بازى مىهاى لئو بيشتر اوقات به  همکالسى .۱
هايى فکر کند که  کند به راه ها را مطالعه کنند و سعى مى دهد که با هم درس خوبى نگيرند، بنابراين پيشنهاد مى

 .دهد خلوص او را نشان مى هايش بتوانند در يادگيرى به يکديگر کمک کنند. نگرانى لئو براى همکالسى

. وقتى والدينش در منزل نيستند، رز با پشتکار روى دهدکه هر روز تکاليفش را انجام  دادرز به مادرش قول  .۲
 .کند. رز در قولى که داد، خلوص داشت تکاليف منزلش کار مى
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 داستان -ت

هى اوقات اگر به گا کنيد، شايد دوست داشته باشيد توضيح دهيد که وقتى داستان امروز را به کودکان معرفى مى
توانيم بفهميم که داشتن آن  شود، آن وقت بهتر مى دهد در نبودن يک صفت چه مى داستانى گوش کنيم که نشان مى

 .صفت به چه معناست

کردند. همين  اى بود که در آن زن و شوهرى با چندين بچه زندگى مى هاى بسيار پشت خانه ل  درخت بزرگى سا
شدند و درخت در پشت خانه آن خانواده سايه مى  تر مى هايش بلندتر و گسترده اخهکرد، ش طور که درخت رشد مى

کرد که به يکى از همسايگان برخورد. به اختصار  انداخت. يک صبح زمستانى، پدر داشت از زير درخت عبور مى
د، به پدر راجع به رفت و آمدها به روستا صحبت کردند. بعد از مدتى همسايه که متوجه درخت بزرگ شده بو

دانى، واقعا وقت آن رسيده که اين درخت بزرگ را قطع کنى. خيلى گسترده و نامنظم شده. اگر يکى  مى” گفت: 
هايت بخورد که در  بدتر، اگر به يکى از بچه ىهايش کنده شود و بر پشت بام خانه بيفتد چه؟ يا حتّ  از شاخه

شدند، مرد به نصيحت همسايه فکر کرد. اين درخت از  وقتى از يکديگر جدا“  اش مشغول بازى هستند چه؟ سايه
قبل از آنکه بتواند به ياد بياورد وجود داشت و هيچ وقت هم ضررى به کسى نرسانده بود. در تابستان ساية خوبى 

آمد. مرد با خود  کرد. به نظر تنومند و قوى مى داشت و در زمستان خانه را از گزند باد هاى تند زمستانى حفظ مى
تواند فريبنده باشد. اگر درخت به اين  هم نگفته باشد، ظاهر گاهى مى دليل بى با اين حال شايد همسايه” ت: گف

 .و تصميم گرفت که درخت را قطع کند“  اندازه که به نظر مى رسد قوى نباشد چه؟

ر هم بلند هاى بسيار زيادى داشت که برخى بسيا کار سختى بود، چون درخت واقعا خيلى بزرگ بود و شاخه
بودند. به محض اينکه کار مرد تمام شد، همسايه با دو پسرش و يک گارى بازگشت. مرد همسايه در حالى که به 

کنم الزم باشد  فکر مى  اى درخت را قطع کنى. بينم که تصميم گرفته مى” کرد گفت:  هاى چوب نگاه مى توده
ام و  نيم کمکت کنيم. من گارى و دو پسرم را با خود آوردههاى چوب را از اينجا ببرد. شايد ما بتوا کسى اين توده
. بدون اينکه منتظر شنيدن جواب بشوند، پسرها “ها را از حياط شما ببريم شويم که تمام اين چوب خوشحال مى

ها از  شدند، مرد روى کنده درختى که سال ها در گارى کردند. در حالى که آنها دور مى شروع به بار زدن چوب
اش اصال نگران امنيت او و  اش حمايت کرده بود، نشست. در اين زمان بود که متوجه شد همسايه خانه

اش نبوده است، بلکه نگران هيزم براى سوزاندن در زمستان بوده تا گرم بماند. آهى کشيد و با خودش  خانواده
 “.تواند فريبنده باشد واقعا ظاهر گاهى مى” گفت: 

 “سرد يا گرم” بازى:  -ث

شود.  اى شروع از يکى از کودکان بخواهيد اتاق را ترک کند يا دورتر از محلى بايستد که کالس در آن برگزار مىبر
کوچکى را پنهان کردند، مثال يک مداد يا مداد شمعى، کودک را صدا کنيد و از او بخواهيد  شئىبعد از اينکه سايرين 

شود بلندتر و  تر مى نزديکئى ، هر قدر کودک به شئىا کردن شمورد نظر را پيدا کند. سايرين براى کمک به پيد ئىش
گردد.  به جاى دست  تر مى تر و آرام ها آرام پنهان دور شود، صداى دست ئىزنند. اگر کودک از جاى ش بلندتر دست مى
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دور  ئىر طفل از ش. اگ“داغ” و “  تر گرم” ، “گرم” پنهان شده بگويند  ئىتوانند با نزديک شدن طفل به ش زدن، کودکان مى
 ئى. کودکان بايد مواظب باشند دوستشان را که در جستجوى ش“يخ” ، “سردتر” ، “سرد” توانند بگويند:  شود سايرين مى

 .شود نتيجه مى دهد و بازى بى به ديگران از دست مى را گمشده است، گمراه نکنند؛ در غير اين صورت وى اعتمادش

  ۸رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۹ درس

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

اند و اشاره کنيد که در جلسة  شود در اين درس به مرور دو مناجاتى بپردازيد که کودکان از حفظ کرده پيشنهاد مى
گذشته شروع بعد مناجات جديدى براى از بر کردن به آنها معرفى خواهيد نمود. البته شما درس امروز را به روال جلسات 

 .خواهيد کرد

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
وزند کمک آنچه که کودکان مى آم أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.

 نصوص کردن حفظ -پ

 .زير در معرفى کردن نص امروز به شما کمک خواهد نمود نکات

يک صفت روحانى بسيار مهم خضوع و فروتنى است. کسانى که در برابر خداوند خاضع و فروتن هستند، بزرگى 
کنند. وقتى ما در برابر خدا خاضع  ىيابند. آنها تمامًا خود را تسليم ارادة خدا م خداوند و خلقت او را در مى

 :شود. نص زير را از بر کنيم هستيم، قلوبمان سرشار از سرور مى

در برابر من خاضع باش  ،اى پسر انسان  : (مضمون بيان  ١۴“يا ٱْبَن إالنسان ُکْن لى خاِضعًا ِالَٔ ُکوَن لََک ُمَتواِضعًا” 
 )شايد به ديدار تو آيم.تا 
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  خاضع 

است و هيچ وقت  خاضعگيرد. او  کند و هميشه نمرات خوبى مى کار روى تکليفش کار مىزينب با پشت .۱
 .کشد هايش را به رخ ديگران نمى موفقيت

کنند و بسيار مشتاق ياد گرفتن هستند،  اش زندگى مى هايى که در همسايگى از يونگ فو خواسته شده تا براى بچه .۲
کند و  داند، به خدا توکل مى يار کمى دارد و خودش را قابل نمىکالس کوچکى تشکيل دهد. با اينکه تجربة بس

 .در انجام اين کار خاضع استبندد. او  تمام تالشش را به کار مى

 داستان -ت

ء ميل داشتند القاب بزرگى به حضرت عبدالبهاء  صفات حضرت عبدالبهاء بود. احبّا بارزترينفروتنى يکى از 
حضرت عبدالبهاء همچنين شيفتۀ  ناميده شوند. “  بندۀ بهاء”   که عبدالبهاء يعنى بدهند ولى ايشان فقط مايل بودند

هايشان را بشويند، برنامه  سادگى بودند. يکبار بعضى از احبّاى ثروتمند غرب براى آنکه ايشان پيش از غذا دست
با يک جام زيبا    داشت بر مفصلى ريخته بودند. آنها ترتيبى داده بودند که جوانى که لباس مرتّب و مخصوصى در

حضرت عبدالبهاء به محض مشاهدۀ دوستان،   اى معّطر منتظر ايشان بايستد. حوله  مملو از آب زالل در دست و با
آمدند، متوّجه مقصود آنان گرديدند. ايشان با عجله مقدارى  ، جام و حوله که همگى به طرف ايشان مى آن جوان

اى که به باغبان تعلق داشت،  هاى خود را شستند و با تکه پارچه و دست آب در همان نزديکى پيدا کردند
آن   هاى خود را خشک نمودند. سپس با خوشرويى به سراغ مهمانان خويش رفتند و از آنان خواستند که از دست

 .آب و حوله براى شستشوى دست خودشان استفاده کنند

 “ من گاهى اوقات قد بلندم ”  بازى: -ث

ها را ببنديد و به بقيه کودکان بگوييد به دور او به شکل يک دايره قرار بگيرند. همه با هم  ز بّچهچشم يکى ا
 :گويند مى

توانند خود را به طرف باال  ايستند و تا آنجايى که مى ها روى نوک پاهايشان مى همۀ بّچه ( “   . من خيلى قد بلندم ” 
 کشند.) مى

توانند خود را کوتاه  کشند و تا آنجايى که مى کودکان خود را به طرف پايين مى همۀ (“  . من خيلى قد کوتاهم ” 
 کنند.) مى

 کشند.) مى ها دوباره خود را به طرف باال  (بّچه “   . من گاهى اوقات قد بلندم ” 

 ) دهند. (دوباره خود را به طرف پايين فشار مى“   . ها من کوتاه قدم بعضى وقت ” 
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  :گويند ، و آن وقت همگى با هم مى گويد که آنها بايد قد بلند باشند و يا قد کوتاه به کودکان مىآموزگار با اشاره 

 “حدس بزن ما حاال چى هستيم!” 

اند يا  ها را حدس بزند که کوتاه هايش بسته است بايد کوشش کند که از ارتفاع صداها قد بّچه کودکى که چشم
 .گيرد مى  شود و وسط دايره قرار بلند. هر کودکى به نوبت چشمش بسته مى

 ۹رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۰درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

کنيد. سپس به کودکان کمک  مثل دفعات قبل، شما و تعدادى از کودکان براى شروع کالس مناجات تالوت مى
جلسة آينده ادامه خواهد داشت. تمام مناجات  ۲حفظ کردن اين مناجات تا کنيد که مناجات زير را از بر نمايند. تمرکز بر 

 .مرور خواهد شد ۱۳در درس 

طوبى لمحلٍّ و لبيٍت و لمقاٍم و لمدينة و لقٍب و لجبٍل و لکهٍف و لغاٍر و ٔالوديه و لبرّ و لبحٍر و لجزيرٍه و لدسکرٍه ” 
اى و مکانى و شهرى و قلبى و کوهى و  ز براى محلى و خانهخوشا ا : مضمون بيان(“  ارتفع فيها ذکراهّلل و ثنائه.

 ).اى و چمنزارى که در آن ذکر و ثناى خدا بلند شود غارى و جايگاهى و دشتى و دريايى و جزيره

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

د، و آنها را با کودکان دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کني از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.

  نصوص کردن حفظ -پ

 .تواند از طريق زير به شاگردانتان ارائه شود جديد براى حفظ کردن مى نّص 

کنيم.  اگر خيلى کوچک باشد، از کسى که آن را به ما داده تشکر مى ىکنيم، حتّ  وقتى که هديه دريافت مى
منتهاى خدا و همچنين به خاطر اينکه قلب  هاى بى گويند که بايد به خاطر بارش نعمت حضرت عبدالبهاء به ما مى
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ها.  مان سختىدر ز ىما را از محبتش لبريز کرده، شکرگزار باشيم. ما در تمام احوال بايد خدا را شاکر باشيم، حتّ 
هاى بيکرانش برخوردار شويم. نص زير را از  سازد تا بيشتر و بيشتر از نعمت شکرگزارى به درگاه خدا ما را قادر مى

  :حفظ کنيم

 ۱۵ “.خوش باش ممنون باش و بشکرانۀ خدا برخيز تا شکرانه سبب ازدياد نعمت گردد”

 سبب

 .شود ى براى رشد روحانى مهم است. پاکيزگى سبب روحانيت مىداند که پاکيزگ ناديا هميشه پاکيزه است. او مى .۱

کنند، در  کنند. چون با هم مشورت مى خانوادة ِسف به طور منظم راجع به مسايل مهم خانوادگى صحبت مى .۲
 .شود کنند. مشورت سبب هماهنگى مى هماهنگى با يکديگر زندگى مى

  داستان -ت

هاى بسيار سردى داشت. مايا کتى  کرد که زمستان او در جايى زندگى مى روزى روزگارى، دخترى بود به نام مايا.
دانستند قبل از  را مى پوشيد و فرسوده گشته و برايش کوچک شده بود. همه مى آنها در زمستان  داشت که سال

ديد اش پول کافى براى خريد يک کت ج اينکه زمستان بيايد، مايا به يک کت جديد احتياج دارد. اما خانواده
 .نداشتند

از پشم گوسفندانش را به او  تواند مقدارى کرد، به او گفت که مى کشاورزى که پايين جاده خانه مايا زندگى مى
تا از آن يک کت جديد تهيه کنند. او گفت بايد تا بهار صبر کنند تا پشم پرپشت و براى چيدن آماده شود.  بدهد

رز نشان دهد، در مدتى که منتظر بود بهار برسد، هر روز مدتى را با خواست سپاسگزارى خود را به کشاو مايا که مى
داد تا  کرد تا از گوسفندان نگهدارى کند. او به آنها علف خشک و ميوه مى خوشحالى به کشاورز کمک مى

 !خواند برايشان آواز مى ىکرد و حتّ  بخورند، نوازششان مى

ها را صاف کند و آن را  داد. همچنين به مايا ياد داد که چگونه پشمها را چيد و آن را به مايا  در بهار، کشاورز پشم
براى ريسيدن آماده نمايد. مايا از او تشکر کرد و به سمت خانه به راه افتاد. زن پيرى که در همسايگى مايا زندگى 

کند. مايا خيلى از زن ها را برايش بريسد و تبديل به نخ  ها ديد و به او پيشنهاد داد که پشم کرد، او را با پشم مى
ديد که سبزيجاتى زيادى در باغ زن پير در حال  گشت تا از او تشکر کند. مايا مى ممنون بود و دنبال راهى مى

کرد تا  شست و براى زن پير آماده مى چيد، آنها را مى روييدن است. بنابراين در طول تابستان، مايا سبزيجات را مى
  .آنها را بپزد

ها را قرمز کرد. سپس به ديدن بافنده رفت و توضيح داد که  شد، مايا مقدارى توت قرمز چيد و نخوقتى نخ آماده 
ها به پارچه احتياج به کمک دارد. بافندة مهربان از درست کردن پارچه براى مايا خوشحال بود.  براى تبديل نخ
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ها  قرمز دوست داشتنى را از نخ مايا براى اينکه سپاسگزارى خود را نشان بدهد، در مدتى که بافنده پارچة
 .کرد بافت، هر بعد از ظهر کارگاه بافنده را تميز و مرتب مى مى

وقتى پارچه آماده شد، مايا به ديدن خياط رفت و گفت که زمستان در راه است و او به يک کت جديد احتياج 
خواست از او تشکر کند، بنابراين  يا مىدارد. پارچه را به او نشان داد و خياط قبول کرد که برايش کت را بدوزد. ما

کرد. خياط اندازه گرفت،  اش جارو مى هاى پاييزى را از راه مغازه کرد، مايا برگ هر روز در حالى که خياط کار مى
عالى - بريد، سنجاق زد و دوخت تا کت آماده شد. مايا خيلى خوشحال بود. از خياط تشکر کرد و کت را پوشيد 

 !بود

خودش از ديدن کتش خوشحال شدند. خانواده تصميم گرفتند  ۀاش به انداز خانه رسيد، خانواده وقتى مايا به
که در تهيه کت کمک کرده بودند براى صرف يک غذاى ساده دعوت کنند. بنابراين کشاورز، زن  را تمام افرادى

 .تان کت دارد، خوشحال بودندپير، بافنده و خياط همگى به خانة مايا آمدند. همه آنها از اينکه مايا براى زمس

  .رفت انهاى مايا هنوز تمام نشده بودند. صبح روز بعد مايا کتش را پوشيد و به ديدار گوسفند“  تشّکر” اما 

 “!، متشکرم، براى اين کت گرم دوست داشتنى متشکرمانمتشکرم گوسفند” مايا گفت: 

 .ندنيا لبخند مى زبه ما آنهابه نظر مى رسيد “  بع!” : ندجواب داد انگوسفند

 “فشار ناگهانى” بازى:  -ث

هاى يکديگر را بگيرند. کودکان بايد از درون گروهشان عالمتى  از کودکان بخواهيد در يک دايره بايستند و دست
کند و او هم عالمت را به  را عبور دهند. به اين ترتيب که يکى از کودکان با فشار دادن سريع دست کودک بغلى شروع مى

ل برسد. زمان بگيريد و از کند تا وقتى که عالمت به کودک اوّ  کند و همين طور ادامه پيدا مى بغل دستى منتقل مى
توانيد از ايشان  ليه را فرا گرفتند، مىتر اين کار را انجام دهند. وقتى کودکان بازى اوّ  تر و سريع کودکان بخواهيد که سريع

 .عالمت را در جهت عکس بفرستند يا تعداد فشارها در هر عالمت را اضافه کنندبخواهيد که 

 ۱۰رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

 خاتمه هاى مناجات -چ
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 ۱۱درس 

 ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

کالس را مطابق معمول شروع کنيد و به کودکان کمک کنيد که حفظ مناجاتى را که در درس قبل شروع شد، 
 .دهند ادامه

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 مود.خواهد ن

 نصوصکردن حفظ  -پ

 :زير به کودکان ارائه کنيد نکاتامروز را از طريق  شود که نّص  پيشنهاد مى

خواستند که نسبت به يکديگر  مى احبابخشش يکى از صفات خداوند است. حضرت عبدالبهاء هميشه از 
نبينيم. اگر از الگوى  بخشنده باشند. ما بايد با چشماِن بخشنده به يکديگر نگاه کنيم و خطاهاى يکديگر را

کنند نسبت به آنها بخشنده خواهيم بود، بلکه  حضرت عبدالبهاء پيروى کنيم، نه تنها وقتى دوستانمان اشتباهى مى
هايمان  دهيم. براى اينکه در تالش نسبت به کسانى هم که با ما نامهربان هستند، عفو و بخشش نشان مى ىحتّ 

 :ن زير را از حفظ کنيمبراى بخشنده بودند موفق باشيم، بيا

 را که عفو و فضل و آنچه : مضمون بيان(  ١٦“اجعلوا ... ِشَيَمُکم العفو و الفضل و ما تفرُح به أفئده المقرّبين. ” 
  )د خصلت خود قرار دهيد.شو شاد مى به آنبين قلوب مقرّ 

  شادى

او نشست. با او صحبت کرد و برايش اورسال بيمار بود. دوستش، السى، برايش گل آورد و مدت زيادى در کنار  .۱
 .اورسال شد شادىديدن او موجب داستان گفت. مالقات السى باعث شد که اورسال خيلى بهتر شود. 

اى طوالنى دريافت کرد. نامه حاوى اخبار خوشى  خانم سانچز از شوهرش که براى کار به شهر مجاور رفته بود نامه .۲
 .بسيار باعث سرور خانم سانچز شدنزل بر خواهد گشت. اين خبر بود مبنى بر اينکه او به زودى به م
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  مقّرب

 مقّربمعلم به تمام دانش آموزانش محبت دارد و به هر يک از آنها توجه مخصوصى مى کند. همه آنها نزد او  .۱
 .هستند

 ّرب است.پيش او مق ما علوم را از همه بيشتر. درس علوها را در مدرسه دوست دارد، ام جيمز همه درس .۲

  داستان -ت

کردند، حاکمى بود که گاه و بيگاه سعى مى کرد آزار و اذيتى به بهاييان  زمانى که سرکار آقا در عکا زندگى مى
برساند. يک بار نقشه کشيد تا وسايل امرار معاش آنها را از بين ببرد؛ به سربازانش دستور داد تا تمام مغازه هاى 

ا را برايش بياورند. اما حضرت عبدالبهاء از نقشه حاکم آگاه شدند و به احبا توصيه بهاييان را تعطيل کنند و کليده
هايشان را باز نکنند. به آنها گفتند که منتظر بمانند و ببينند خدا برايشان چه مقدر کرده  کردند که روز بعد مغازه

 .است

ها بسته بود. اما قبل از  اورند، چون مغازهحيرت حاکم را تصور کنيد وقتى سربازانش نتوانستند کليدها را برايش بي
اى افتاد. تلگرافى از مقامات باالتر رسيد که او را از  اينکه فکر کند که در قدم بعدى چه کند، اتفاق غير منتظره

 .کرد. به اين ترتيب مغازة بهاييان از خطر محفوظ ماند مقامش به عنوان حاکم شهر عزل مى

دانست  شد  که به سرعت عکا را ترک کند و به شهر ديگرى به نام دمشق برود. نمى به اين حاکم سابق دستور داده
افتاد؟ چه کسى به او  اش چه اتفاقى مى کرد. براى خانواده و به تنهايى شهر را ترک مى ًابايد چه کار کند. بايد سريع

نيدند و به ديدن او رفتند. کرد؟ حضرت عبدالبهاء اخبار را ش که نظر لطف حکومت را از دست داده بود کمک مى
براى  ىايشان مرد غمگين را به زير باران محبت خود گرفت، انگار نه انگار که اين مرد دشمن امر بوده است. حتّ 

يک بار هم اشتباهات گذشته او را گوشزد نکردند. برعکس به او پيشنهاد دادند که از هر روش ممکن به وى 
هايش بود. حضرت عبدالبهاء به او اطمينان  نها گذاشتن همسر و بچهکمک خواهند کرد. حاکم سابق نگران ت

دادند که به موضوع رسيدگى خواهند کرد. سپس حضرت عبدالبهاء تدارکات يک سفر راحت را مهيا کردند و 
ها را پرداختند و خانواده را به سمت  هاى او فرستادند و تمام هزينه يک نفر قابل اعتماد را همراه همسر و بچه

 .دمشق راهى کردند

وقتى خانوادة حاکم سابق در دمشق به او پيوستند، او بسيار خوشحال شد. با قلبى آکنده از قدرشناسى به سمت 
اش را همراهى کرده بود، برگشت و از او دربارة هزينه سفر پرسيد. مرد گفت که هزينة توسط  مردى که خانواده

اى براى تشکر از مهربانى و زحمت او طى سفر،  سابق هديهحضرت عبدالبهاء پرداخت شده است.  سپس حاکم 
به او تقديم کرد. اما مرد قبول نکرد و گفت که اين کار را فقط براى اطاعت از حضرت عبدالبهاء انجام داده است 

حاکم سابق از مرد خواست که شب را به عنوان مهمان در   و حاضر نيست در ازاى خدماتش چيزى دريافت کند.
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دهد از دستور حضرت عبدالبهاء که گفته بودند بدون توقف  و بماند. اما مرد جواب داد که ترجيح مىخانة ا
اى به حضرت  بازگردد، اطاعت کند. حاکم سابق از او درخواست کرد که حداقل اينقدر منتظر بماند تا او نامه

اى ” اء داد. در نامه نوشته شده بود: عبدالبهاء بنويسد. مرد قبول کرد و وقتى بازگشت نامه را به حضرت عبدالبه
شناختم. من به تو بسيار بدى کردم. تو با خوبى  کنم که مرا ببخشى. من نفهميدم. من تو را نمى عبدالبهاء، دعا مى
 “به من پاسخ دادى.

  “آدم به آدم” بازى:  -ث

رتيب خاصى در اطراف راه ، بدون ت“آدم به آدم” به کودکان بگوييد، در حالى که دست مى زنند و مى گويند: 
، بايد بايستند و هر کدام پشت خود را به پشت يک نفر ديگر بچسباند. با “پشت به پشت” گوييد:  بروند. وقتى شما مى

گوييد:  . وقتى شما مى“آدم به آدم” گويند:  زنند و مى کنند، در حالى که دست مى اشاره شما، دوباره شروع به حرکت مى
کنند. با تکرار اين دو  ستند در حالى که رويشان به سمت يک نفر ديگر است، و با سرهايشان تعظيم مىاي ، مى“رو در رو” 

و “  زانو به زانو” توانند اضافه شوند مانند  هاى ديگر مى کند. فرمان فرمان به دفعات، بازى به همين ترتيب ادامه پيدا مى
  .“آرنج به آرنج” 

  ۱۱رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

 هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۲درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

ارائه شد به پايان برسانند تا  ۱۰که در درس را هاى شروع، کودکان بايد از بر کردن مناجاتى  بعد از تالوت مناجات
 .جلسه بعدى را به مرور مناجات اختصاص دهند و براى از بر کردن مناجات بعدى آماده شوند

  امل مرورى بر سرودهاى قبلى)سرودها (ش -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.
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 وصنصکردن حفظ  -پ

 :تواند به طريق زير به کودکان ارائه شود نص امروز مى

آورند.  دانيم که خدا خالق تمام چيزهاى زيبايى است که زينت بخش زندگى ما هستند و به قلب ما شادى مى مى
يکى از  کنند. ها را آراسته مى مهمتر از چيزهاى مادى، صفات روحانى هستند که وجود انسان ىبا اين حال، حتّ 

آراييم، بدون اجازه  تواند زندگى ما را بيارايد، امانت است. وقتى خودمان را با امانت مى که مى ىتاترين صفزيبا
دهيم. براى اينکه هميشه صفت امانت را به  زنيم و هيچوقت ديگرى را فريب نمى به وسايل ديگران دست نمى
 :کنيم از حضرت بهااهلل با هم حفظ مىرا  خاطر داشته باشيم، بيان زير 

زبان خود را با راستگوئى زينت دهيد و نفس خود : بيان مضمون(  ۱۷“زينوا لسانکم بالصدق و نفوسکم باالمانه” 
  را با امانت.)

  زينت دادن

 زينت داد.هاى رز زيبايى در باغچه کاشت. رزها باغچه را  ماليت گل .۱

 .زينت داد زبانش را با صدق و راستى گويد. سونيل ا حاال فقط راست مىگفت، امّ  سونيل قبال دروغ مى .۲

 داستان -ت

اى دريافت کرد که باعث  کرد. روزى نامه هاى خيلى دور در ايران زندگى مى مال بهرام يک فرد بهايى بود که سال
نگرانى شديدش شد. پسر عمويش بدون محاکمه زندانى شده بود. چند تن از افراد قدرتمند که بدخواه 

يه او شکايت کرده بودند و وى در حالى که مرتکب جرمى نشده بود توسط پليس دستگير پسرعمويش بودند بر عل
 .شده بود

رتبه دولتى  بعد از اينکه مال بهرام نامه را خواند، به فکر فرو رفت و تصميم گرفت به ديدار يکى از مقامات عالى
ظر رسيد، او را با تعداد زيادى مهمان بر برود و از او درخواست کمک کند. وقتى مال بهرام به در خانة فرد مورد ن

خواست او را بيرون کند. اما صاحبخانه مال بهرام  پوش را ديده بود، مى سر سفره ديد. يکى از آنها که ورود مرد ژنده
را ديد و با عشق و احترام بسيار زياد از او دعوت کرد به داخل بيايد. همة مهمانان از ديدن احترام و گرمى 

احترامى که من براى مال ” نسبت به مال بهرام که فقير و فروتن بود، حيرت کردند. صاحبخانه گفت: صاحبخانه 
مال بهرام  “  درمواقع سختى و امتحانات مرد امين و صادقى است. ىبهرام قايلم شايستة اوست، چرا که حتّ 
مويش را نوشت. مهمانان با رتبه با کمال ميل دستور آزادى فورى پسر ع مشکلش را توضيح داد و مقام عالى

داند مال بهرام امين است، تا حدى که چنين احترامى از يک  تعجب بسيار از صاحبخانه پرسيدند که از کجا مى
 :کند. صاحبخانه توضيح داد رتبة دولتى دريافت مى مقام عالى
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ر اختيار نداشتم. بنابراين با دادم، اما پولى د مدتى پيش من مقدارى پول مقروض بودم و بايد سريعا آن را پس مى” 
صاحب پول به توافق رسيديم که او به جاى پولش قطعه زمينى را از من قبول کند. با اين حال نتوانستيم راجع به 

توانستم قضاوت شخصى از آشنايان او را قبول کنم و نه او قضاوت يکى از  قيمت زمين به توافق برسيم. نه من مى
توانستيم به دوستمان مقدارى پول بدهيم و از او بخواهيم که  ، چون هر کدام از ما مىکرد دوستان من را قبول مى

قيمت زمين را بر خالف واقع به نفع خودمان اعالم کند. بنابراين از تاجرى خواستيم تا از يکى از کارکنانش 
نکه مطمئن شوم که اين ملک براى بخواهد به نزد زمين بيايد و بر آن قيمتى بگذارد. او مال بهرام را فرستاد. براى اي

باز پرداخت تمام قرض من کفايت خواهد کرد، روزى که قرار بود مال بهرام براى تعيين قيمت بر سر زمين بيايد، به 
سال هم به سختى  ۶اى پر از پول به او پيشنهاد دادم تا قيمت را به نفع من تعيين کند. او اگر  نزد او رفتم و کيسه

توانست آنقدر پول به دست بياورد. اما او با اين حال پول را قبول نکرد. گفت بايد منتظر ماند و  کرد، نمى کار مى
زمين را از نزديک ديد. مبلغى که مال بهرام براى زمين تعيين کرد بسيار بيشتر از قيمتى بود که من براى زمين تصور 

ز پول به او پيشنهاد دادم تا رضايتش جلب شود. اين ترى ا کردم. براى همين دوباره به نزد او رفتم و کيسه بزرگ مى
بار نيز پول را قبول نکرد. گفت تنها دليلى که آن قيمت را براى زمين تعيين کرده، اين بوده که خود زمين واقعا 

کند، و  ارزيده است. ارزيابى قيمت زمين قسمتى از شغل او است و در ازاى آن حقوق دريافت مى همانقدر مى
 “ت که در ازاى آن پول بيشترى دريافت نمايد.درست نيس

توانيد بفهميد که چرا گفتم مال بهرام مرد امين و درستکارى  حاال مى” آن مامور دولت رو به مهمانانش کرد و گفت: 
  “توانستند مثل مال بهرام امين باشند. است. اين جور افراد  اين روزها بسيار کمياب هستند. اى کاش همه مى

 “مربع، دايره، مثلث” بازى:  -ث

را. بازى “  مثلث” و “مربع” ، “دايره” شناسند، مثال  فرض بر اين است که کودکان تعدادى از اشکال هندسى را مى
دهند. سپس کارتى را به آنها  را با مرور نام اين اشکال با کودکان شروع کنيد و مطمئن شويد که هر کدام را تشخيص مى

ايد، و از کودکان بخواهيد که از  روى آن کشيده –مثال، دايره، دايره، مربع –ا به ترتيبىنشان دهيد که اين اشکال ر
نزديک به آنها نگاه کنند. سپس کارت را به کنارى بگذاريد و از کودک بخواهيد که نام اشکال را به ترتيب روى کارت 

ايد،  هاى مختلف روى آنها کشيده را به ترتيبهايى که قبال اشکال  بگويند. اين کار را به دفعات تکرار کنيد، از کارت
ها فقط دو شکل رسم کنيد تا اگر به خاطر سپردن سه شکل براى کودکان سخت بود،  استفاده کنيد. روى بعضى از کارت

 بتوانيد از آنها استفاده کنيد. به همين ترتيب تعدادى کارت هم با چهار يا پنج شکل در اختيار داشته باشيد تا در صورتى
 .که سه شکل براى آنها خيلى ساده است، مورد استفاده قرار دهيد

و از يکى از  –بر اساس توانايى شاگردان، دو، سه يا چهار شکل – در مرحلة بعد، ترتيبى از اشکال را بگوييد
نيد بازى را توا کودکان بخواهيد آن را تکرار کند. بعد از اينکه اين مرحله را با هر کودک به دفعات انجام داديد، مى

 .ايد را رسم کنند چالش انگيزتر کنيد، به اين ترتيب که از کودکان بخواهيد ترتيبى که شما گفته
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  ۱۲رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۳درس 

 ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

 سه جلسه گذشته در حال حفظهاى شروع تالوت شدند، مناجاتى را که کودکان در طول  پس از آنکه مناجات
که  نمائيدتوانيد مناجات جديدى به آنها معرفى کنيد، و اطمينان حاصل  اند، با آنها مرور کنيد. سپس مى آن بوده کردن

کنيد. چهار جلسه به  هايى واقعى استفاده مى معانى لغات و عبارات را براى آنها توضيح مى دهيد و در موارد لزوم از مثال
 .ا اختصاص خواهد يافتحفظ اين دع

يا الهى اسمک شفائى و ذکرک دوائى و قربک رجائى و حبک مونسى و رحمتک طبيبى و معينى فى الدنيا ”
   ۱۸“و االٓخره و انک انت المعطى العليم الحکيم.

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.

 نصوصکردن حفظ  -پ

ريق ذيل به آنها ارائه توانيد آن را به ط در ارتباط با رحمت و مهربانى ياد خواهند گرفت که مى ىکودکان امروز نّص 
 :کنيد

کنيم تا به ما آرامش و  هايمان را متوجه به سوى او مى خداوند رحيم و مهربان است. در مواقع دشوارى ما قلب
شناسيم مشکلى  قدرت دهد. به همين ترتيب ما نيز بايد نسبت به ديگران رحيم و مهربان باشيم. وقتى کسى که مى

مان را بکنيم تا او را درک کنيم و به او کمک نماييم. ما بايد در همه شرايط  سعىدارد يا غمگين است، بايد همه 
به کسانى که به سوى آن سنگ  ىدهد، حتّ  با همه رحيم و مهربان باشيم، مانند درختى که به همگان ميوه مى

ادند، اگر چه د کنند. حضرت عبدالبهاء هميشه و در مقابل همگان رحمت و مهربانى از خود نشان مى پرتاب مى
هايمان به منظور رحيم و مهربان بودن، بياييد کلمات ايشان را  ها بود. براى تقويت کوشش شان پر از سختى زندگى

 :از بر کنيم
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 ١٩“اساس ملکوت الهى بر عدل و انصاف و رحم و مرّوت و مهربانى به هر نفسى است.”

  اساس

همين خاطر براى مراقبت از آنها يک کلينيک تاسيس کرد. دکتر در خصوص سالمتى کودکان ده نگران بود و به  .۱
 .اساس اين کلينيک، محبت او نسبت به کودکان بود

مفيدى را که ياد  کنند و چيزهاى ها قبل با هم دوست هستند. آنها هميشه با هم مطالعه مى ژنا و مرسدس از مدت .۲
 .عشق استنهند. اساس دوستى آنها محبت و  اند با هم در ميان مى گرفته

  انصاف

کردند. وقتى همه محصوالت جمع  کردند، براى رفاه آن سخت کار مى کشور زندگى مىآن همه افرادى که در  .۱
داد. شاه با مردم خود  کرد و به هر خانواده به نسبت تعداد افراد آن مى شد، شاه آنها را بين مردم خود تقسيم مى مى

 .با انصاف رفتار مى کرد

ساخت. آنها تصميم گرفتند که راه را به دور مزارع بسازند. به اين  ايد راهى به روستاى مجاور مىشوراى شهر ب .۲
افتادند. شورا در اين  ا کشاورزان نيز به دردسر نمىتوانستند از راه جديد سود برند، امّ  ترتيب افراد بسيارى مى

 .گيرى با انصاف عمل کرد تصميم

  مهربانى

تواند به طريقى به  وستش مى ناراحت است، به همين خاطر نزد او رفت که ببيند آيا مىلى يونگ متوجه شد که د .۱
هاى  او کمک کند. مى به او توضيح داد که مادرش مريض است و در بيمارستان بسترى است. لى يونگ به حرف

لى يونگ نسبت به مى با  مى گوش داد و او را آرام کرد و به او پيشنهاد کرد که روز بعد با هم به بيمارستان بروند.
 .مهربانى رفتار کرد

رفت و يک بره کوچک را ديد که پايش در يک حصار گير کرده است.  يک روز شيورى در اطراف شهر راه مى .۲
 .شيورى با ماليمت پاى او را آزاد کرد و آن را پانسمان کرد. شيورى نسبت به بره با مهربانى رفتار کرد

 داستان -ت

شدند، افراد زيادى براى زيارت ايشان  لبهاء به غرب سفر فرمودند، در هر شهرى که وارد مىوقتى حضرت عبدا
ها و  با جوان–کردند  آمدند تا کلمات تشويق آميز ايشان را بشنوند. شب و روز ايشان با همه نوع افراد مالقات مى مى

خاطر محبت زيادى که به سرکار آقا داشتند پيرها، ثروتمندها و فقيرها، ماموران دولت و شهروندان عادى. بعضى به 
 .آمدند و برخى ديگر از سر کنجکاوى درباره پيام ايشان به مالقات ايشان مى
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اى آمد که سرکار آقا در آن تشريف داشتند و در زد. او شخصى عادى بود که در قلب خود  يک روز زنى به خانه
آيا شما قرار ” د. مردى که در را باز کرد از او پرسيد: اشتياق داشت که لحظاتى را با حضرت عبدالبهاء بگذران

او گفت که قرار مالقات ندارد. به او گفته شد که در اين صورت ممکن نيست که “  مالقات با سرکار آقا داريد؟
حضرت عبدالبهاء را مالقات کند، زيرا ايشان در حال مالقات با افراد بسيار مهمى بودند. او با حالتى غمگين 

هاى جلوى خانه کرد. چقدر قلبش آکنده از نااميدى بود! اما ناگهان شخصى از  شت و شروع به پايين رفتن از پلهبرگ
طرف حضرت عبدالبهاء آمد و از او خواست که بازگردد. حضرت عبدالبهاء ميل داشتند او را مالقات کنند. صداى 

شکسته شده. عجله کنيد، عجله کنيد، او را نزد من  قلبى” شد که با قدرت و اقتدار مى فرمودند:  ايشان شنيده مى
  “بياوريد.

 “ها غول” بازى:  -ث

ايستند، در حالى که پاى چپ يکى از  هاى دو نفره تقسيم کنيد. اعضاى هر گروه در کنار هم مى کودکان را به گروه
نقطه ديگرى حرکت کنند. آنها به پاى راست ديگرى بسته شده است. به هر گروه بگوييد که از يک نقطه معين به 

توانيد براى آنکه بازى چالش بيشترى داشته باشد، موانعى کوچک بر سر راه آنها بگذاريد، مانند شاخه يا سنگ.  مى
شود. يک گزينه ديگر اين است که به جاى آنکه فقط راه  انجام مى ايمنىاطمينان حاصل کنيد که اين کار با رعايت 

  .ه مانند قورباغه بپرند، مانند اسب بتازند و....ها بخواهيد ک بروند، از گروه

  ۱۳رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۴درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

توانند مقدارى وقت صرف حفظ مناجاتى  هاى شروع مثل هميشه تالوت شد، کودکان مى بعد از آنکه مناجات
 .کنند که در درس قبل ارائه شد

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.
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 نصوصکردن حفظ  -پ

 .توانيد نص را به شکل زير به آنها ارائه کنيد کنند. شما مى را درباره صفت انقطاع حفظ مى ىامروز کودکان نّص 

، غذاهاى تندرستىمثل  –خداوند همه چيزهاى خوب را در اين دنيا به وجود آورده است تا ما از آنها لذت ببريم 
سازد که به اکتشافات بپردازيم و چيزهايى  قدرت ذهن که ما را قادر مىخوشمزه، عشق و دوستى، زيبايى طبيعت و 

ر کند. ما بايد از همه مواهبى که خداوند به ما داده استفاده کنيم و به خاط مان را آسان مى اختراع کنيم که زندگى
هاى ما بايد هميشه آزاد  ، شکرگزار او باشيم. اما بايد مراقب باشيم که به اين دنيا وابسته نشويم. روحسرور زندگى

اى به اين  انگيز است اگر پرنده هاى آزاد و قوى در آسمان تقديس پرواز کنند. چقدر غم باشد؛ آنها بايد مانند پرنده
 :دليل که به چيزهاى اطراف خود وابسته است، روى زمين بماند و نتواند پرواز کند. بياييد بيان زير را حفظ کنيم

بدان که زينت تو عبارت است از محبت  :بيان (مضمون  ٢٠“َک ُحّب اهّلل و انِقطاُعَک َعّما سويهَفاعلَم أنَّ زيَنتَ ” 
   )خداوند و انقطاع از غير او.

  از است عبارت

جويى دو سوسيس و مقدارى سيب زمينى براى خوردن دارد. غذاى او عبارت است از دو سوسيس و مقدارى  .۱
 .سيب زمينى

 .از: پوسته، سفيده و زرده استت اجزاى تخم مرغ عبار .۲

 داستان -ت

يک روز سلطان محمود تصميم گرفت که در سرزمين خود به سفرى شاهانه برود. فورا همه مشغول آماده سازى 
شدند و در چند روز جمع بزرگى از مالزمان آماده حرکت شدند. وزيران، سفيران، و بسيارى افراد مهم، که همه 

پوشيده بودند، همراه شاه به راه افتادند و نگهبانان و پاسبانان هم با آنها  همراه شدند.  هاى خود را زيباترين لباس
 .راند اياز، خدمتکار وفادار شاه، در کنار او و در جلوى تمام مالزمان اسب مى

شد. اين خيمه زيباترين  زدند و خيمه پرجالل شاهانه براى شاه بر پا مى هر شب اين جمع پر شکوه خيمه مى
هاى  اش از مرغوبترين ابريشم بافته شده بود و با صدها جواهر و سنگ اى بود که تا به حال ديده بودند. پارچه يمهخ

درخشيدند که ماه و ستارگان  هاى قيمتى چنان مى ها اين جواهرات و سنگ قيمتى زينت يافته بود، و در نور چراغ
خواندند. هر روز صبح وقتى که  همانى داشتند و آواز مىدر مقابل آنها رونقى نداشتند. هر شب شاه و همراهان م

دادند. و به اين  گذاشتند و در کالسکه شاه قرار مى کردند و در جعبه مى شد، جواهرات را جمع مى خيمه جمع مى
دادند و شاه با رضايت خاطر سرزمين آرام و خوشبخت خود را سرکشى  ترتيب جمع شاهانه به راه خود ادامه مى
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گرفتند و  ها مهمانى مى کردند و شب و همراهانش با خوشحالى در طول روز اسب مى راندند و صحبت مىکرد  مى
 .خواندند آواز مى

کردند که زيبايى خاصى داشت. دشت چنان زيبا بود که  يک روز بعد از ظهر شاه و مالزمانش از دشتى عبور مى
رداشت و آنها را براى مالزمان خود در کنار راه ريخت. بخشندگى شاه را فرو گرفت. او جواهرات را از جعبه ب حّس 

داد، همه مالزمان با دست پاچگى و سردرگمى بسيار به تقال افتادند و وظايف  همچنان که او به راه خود ادامه مى
اياز به ” گفتند:  البته به جز اياز. آنها زير لب مى–هاى قيمتى را بردارند  خود را فراموش کرده، سعى داشتند سنگ
به خودش زحمت برداشتن هيچ يک از جواهراتى را که شاه در کنار  ىنگاه کن. خيلى مغرور و خودپسند است. حتّ 

  “دهد. راه ريخته است نمى

پيوندى تا جواهرات مرا جمع کنى؟ آيا آنها با ارزش  اياز چطور است که به ديگران نمى” شاه از او پرسيد:  
  “اند ارزش قائل نيستى؟ من تعلق داشته نيستند؟ آيا براى چيزهايى که به

ام. اما از  اند را ارج نهاده کوچکترين چيزهايى را که به شما تعلق داشته ىپادشاها، من هميشه حتّ ” اياز پاسخ داد: 
خواهم؟ چرا بايد در کنار شما بودن را رها کنم و براى دست  نزديکى به شما و خيرگى به چهره شما بيشتر چه مى

  “ايد، تقال کنم؟ چيزهايى که شما دور انداختهيافتن به 

و به اين ترتيب اياِز وفادار و ثابت قدم، در کنار ارباب قدردان خود اسب راند و هميشه مترصد خدمت به پادشاه 
  محبوبش بود.  

  “چرخ” بازى  -ث

راز کنند و دست از کودکان بخواهيد که در يک دايره بايستند و دستان چپ خودشان را به سوى مرکز دايره د
هاى آن چرخ باشد.  همديگر را در مرکز دايره بگيرند. آنها بايد اکنون مانند يک چرخ به نظر بيايند و دستهايشان مثل پره

سپس از آنها بخواهيد که به دور مرکز دايره مانند يک چرخ بچرخند. بعد از آنکه اين کار را انجام دادند، از آنها بخواهيد 
توانند  کنند. براى آنکه چالش بازى زياد شود، مى حرکت کنند در حالى که ترکيب خود را حفظ مى که در فضاى کالس

  .بپرند و بجهند

  ۱۴رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ
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 ۱۵درس 

 ها مناجاتکردن  تالوت و حفظ -الف

دکان براى حفظ مناجاتى که در درس هاى کو توانيد به تالش هاى شروع تالوت شدند، مى بعد از آنکه مناجات
 .سيزدهم ارائه شد، کمک کنيد

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدباشد، در ت بخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط

 خواهد نمود.

 نصوصکردن حفظ  -پ

ى که کودکان امروز حفظ خواهند کرد، مورد استفاده قرار توانيد براى ارائة نّص  اند که مى ارائه شده نکاتىذيال 
 .دهيد

فرمودند که وقتى همه چيز به  حضرت عبدالبهاء در همه شرايط راضى به رضاى خداوند بودند. ايشان به احباء مى
آسان است که انسان راضى ، کند رود، وقتى که شخص سالمت است و در راحتى زندگى مى خوبى پيش مى

هايى  رغم همه رنج ها، در وقت بيمارى و مشکالت راضى باشيم. على تر آن است که در سختى کار مشکل .باشد
ايشان هميشه راضى و  ،ترين و شديدترين اوقات د. در سختکه در زندگى تحمل کردند، ايشان هرگز دلسرد نشدن

زير را حفظ کنيم تا هميشه ارزش راضى  شاکر به درگاه خداوند بودند. هميشه خوشرو و خوشبين بودند. بياييد نّص 
 :بودن به اراده خداوند را به ياد داشته باشيم

 بندگان آن است کهعّزت منشأ  :بيان (مضمون  ٢١“هاصل العزه هى قناعه العبد بما رزق به و االکتفاء بما قدر ل” 
  .)آنچه خداوند عطا فرموده بپذيرند و به آنچه خداوند فرمان داده راضى باشند

 تعزّ 

بعد از مطالعه در رشته علوم طبيعى در مدرسه، پوه لنگ به گروهى از دانشمندان پيوست. آنها اختراعات مهم  .۱
 .بخشيد تشان عزّ  م خانوادهبسيارى انجام دادند. کار او به نا
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ديد، درباره  ها و دريا. هر وقت او زيبايى جهان را مى ها، درخت تماشاى کوه –سوئى عاشق تماشاى طبيعت بود  .۲
به فکر عّزت و کرد، خداوند که خالق همه چيز است. تماشاى طبيعت سويى را  عظمت و بزرگى خداوند فکر مى

 .انداخت جالل خداوند مى

  طاع

اش و همه چيزهاى خوبى که خداوند به او داده است، هر روز خدا را  ئولو به خاطر خانواده پرمحبتش، سالمتىپا .۱
 .هاى بسيارى که خدا به او عطا کرده، شکرگزار است کند. پائولو به خاطر نعمت شکر مى

خورشيد به جهان نور و  توانست بر روى آن زندگى کند. بدون خورشيد، زمين تاريک و سرد بود، و هيچ چيز نمى .۲
 .کند گرما عطا مى

  فرمان

پادشاه فرمان داد که هيچ يک از مردم کشورش نبايد در روز تولد او کار کند. طبق فرمان شاه، روز تولد او تعطيلى  .۱
 .اعالم شد

ودى آب مصرف هاى زيادى باران در منطقه نباريده بود و شوراى ده به مردم دستور داده بود که به مقدار محد ماه .۲
 .کنند. به فرمان شوراى ده به منظور ذخيرة آب، مصرف آب محدود شده بود

 داستان -ت

کردند و از  کردند. آنها همه با هم کار مى روزى روزگارى در کشورى دور کشاورزى با همسر و پسرش زندگى مى
بود که متاسفانه هميشه با کشور  . مزرعه آنها نزديک مرز کشور ديگرىنمودند کشتزار و حيوانات خود مراقبت مى

 .آنها در حال جنگ بود

يک روز ماديان خانواده به اصطبل بر نگشت و به زودى معلوم شد که سرگردان به محدوده دشمن رفته است. 
بعضى از روستاييان نزد کشاورز آمدند و اين خبر بد را به او دادند و سعى کردند که او را تسلى بدهند. اما به نظر 

شايد اين يک ” رسيد که کشاورز از اتفاقى که براى ماديانش افتاده ناراحت باشد. او فقط به آنها گفت:  نمى
  “.موهبت باشد

ها بعد ماديان بازگشت، اما نه بتنهايى، بلکه به همراه اسبى اصيل از نژادى بسيار مرغوب که کشور همسايه به  ماه
نيدند نزد کشاورز آمدند و به او تبريک گفتند که صاحب چنين اسب خاطر آن معروف بود. وقتى روستاييان خبر را ش

  “.شايد اين بداقبالى باشد” اى شده است. اما کشاورز خيلى هيجان زده نبود، او گفت:  فوق العاده
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خواست از اسب جديد سوارى بگيرد و همين کار را کرد. اما اسب سرکش از آب درآمد و مرد جوان  پسر کشاورز مى
توانست راه برود. به خاطر  شونت بر روى زمين انداخت. استخوان لگن پسر شکست و تا مدت زيادى نمىرا با خ

انگيز، مالقات کنندگان باز براى تسالى خاطر خانواده آمدند، اما مثل هميشه، کشاورز آرام بود و  اين تصادف غم
  “.شايد اين يک موهبت باشد” اين حرف را تکرار کرد: 

قبايل دشمن به کشور حمله کردند و دولت همه مردان جوان را که توانايى بدنى داشتند، به چند ماه گذشت. 
ارتش وارد کرد. در انتهاى جنگ بسيارى مردان جوان روستا کشته شده بودند. مرد جوان داستان ما به خاطر 

  شکستگى استخوانش براى خدمت ارتش برده نشد و زنده ماند. 

  تبديل شده بود و سپس به يک بداقبالى، و عاقبت دوباره به يک موهبت. يک بداقبالى به يک موهبت 

 “مجسمه ساز”بازى: -ث

باشد. او بايد کودک ديگرى را انتخاب کند تا جلوى “  مجسمه ساز” هاى کالس را انتخاب کنيد تا  يکى از بچه
هاى ديگر دعوت  ند. يکى يکى بچههايش را باز ک کالس بايستد و در وضعيتى خاص قرار بگيرد، مثال، خم شود و دست

شوند که جلوى کالس بيايند و به مجسمه اضافه شوند، هر کدام در وضعيتى متفاوت، تا يک شکل نامعمول بزرگ  مى
درست شود. وقتى همه کودکان بخشى از مجسمه شدند، مجسمه ساز خود را به عنوان آخرين قطعه به مجسمه اضافه 

 .کند مى

  ۱۵شماره رنگ آميزى: نقاشى  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۶درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

 ۱۳ها کمک کنيد که حفظ کردن مناجاتى را که در درس  کالس را با چند مناجات شروع کنيد و سپس به بچه
 .ارائه شده بود، به پايان برسانند. آنها بايد بتوانند در کالس بعدى آن را به طور کامل بخوانند
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 ۵۳ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

  رودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى)س -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.

 نصوصکردن  حفظ -پ

 .را که کودکان در کالس امروز حفظ خواهند کرد، ارائه کنيد ىزير به شما کمک خواهد کرد که نّص  نکات

خداوند همه نوع بشر را خلق کرده است تا با يکديگر مانند يک خانواده زندگى کنند. اگر ما بخواهيم چنين 
اندازد. بالعکس، ما بايد با مردم از هر دين، نژاد، هايمان ميان ما فاصله  توانيم اجازه دهيم تفاوت کنيم، نمى
از حضرت بهاءاهلل حفظ کنيم تا هميشه اين را زير  اى با محبت و مهربانى معاشرت کنيم. بياييد نّص  ملت و طبقه

 :موضوع را به خاطر داشته باشيم

  ٢٢“ نيکوست حال نفسى که بمحبّت تمام با عموم انام معاشرت نمايد” 

  معاشر

شوند.  کنند. آنها معموال با يکديگر ديده مى هستند که در مرغزار زندگى مى هدو نوع پرند سارو  ماهى خوار  مرغ .۱
 .شوند اين دو نوع پرنده به آسانى با هم معاشر مى

کنند اعضاى يک خانواده  در جلسه دعا، مردمى از نژادهاى گوناگون چنان با هم معاشر شدند که گويا احساس مى .۲
 .هستند

 داستان -ت

هاى قبلى شما دانستيد که وقتى حضرت عبدالبهاء به عکا رسيدند، در ابتدا بسيارى از مردم با  در بعضى داستان
کردند و نمى خواستند با آنها صحبت کنند. اما کمى  کردند. آنها نسبت به بهاييان ستم مى ايشان بدرفتارى مى

به آنها مهربانى متقابًال ربان هستند و کم کم اغلب مردم شهر بعد، آنها متوجه شدند که بهائيان با محبت و مه
 .کردند. اما تعداد کمى بودند که در خشم و نفرت خود پايدار بودند مى

يک روز مردى که هنوز در قلب خود نسبت به حضرت عبدالبهاء نفرت زيادى داشت، از ديگران شنيد که 
مرد بسيار عصبانى شد. او با عصبانيت گفت که به آنها نشان کنند.  بزرگوارى و نيکوکارى ايشان را ستايش مى

العاده اى نيست. و سپس  در  گزارند، اينقدرها هم آدم فوق خواهد داد که اين شخص که اين همه به او احترام مى
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  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ - ۵۴

توان حضرت  دانست که در آن ساعت مى گداخت، از آنجا به راه افتاد. او مى حالى که قلبش در خشم مى
ء را در مسجد مشغول مناجات يافت و به آنجا شتافت، آماده براى آنکه دست خشونت بر سرکار آقا بلند عبدالبها

کند. اما حضرت عبدالبهاء با آرامش و وقار به مرد نگاه کردند. با محبت به او تعاليم الهى را يادآور شدند که ما 
متفاوت هستند. در اين موقع آن مرد متوجه شد که وقتى که با ما  ىبايد نسبت به مهمانان خود بخشنده باشيم، حتّ 

حضرت عبدالبهاء و بهاييان در واقع در عکا که خانه اوست، مانند مهمان هستند و او بايد مانند يک ميزبان 
 .بخشنده آنها را با محبت بپذيرد و با مهربانى با آنها رفتار کند

 “صفت پنهان” بازى  -ث

اى بايستند و دستهايشان را به جلو دراز کنند. در ميان دايره بايستيد و يک سکه  رهبه کودکان بگوييد که به دور داي
. سپس “مهربانى” اى از يک صفت است، براى مثال،  يا شيئى ديگر مانند يک سنگ در دست بگيريد. سکه نشانه

جان مهربان ” ل بگوييد: ها عبور دهيد و براى مثا رويد، دستتان را از باالى دست هر يک از بچه همچنان که راه مى
و به همين ترتيب. هر کودک بايد دستان خود را ببندد و چنان رفتار کند “  است، مارتا مهربان است، دروى مهربان است

ها بيندازيد. وقتى تمام دايره را دور زديد،  ايد. شما بايد واقعا سکه را در دست يکى از بچه که گويا شما سکه را به او داده
کنجى خيلى ” دکان بايد حدس بزند که سکه نزد چه کسى است، و براى اين کار بايد براى مثال بگويد: يکى از کو

. سپس کنجى بايد دست خود را باز کند و نشان بدهد که آيا سکه نزد اوست يا خير. کودک سه بار “مهربان است
 .شود رى تکرار مىتواند حدس بزند که سکه نزد چه کسى است و بعد از آن بازى با صفت ديگ مى

  ۱۶رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۷درس 

 ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

که قرار بوده  را توانيد با کودکان مناجاتى هايى تالوت نموديد، مى بعد از اينکه شما و چند نفر از شاگردان مناجات
هاى ديگرى را  توانيد از فرصت استفاده کنيد و مناجات همچنين مى است در طى چهار جلسه پيش حفظ کنند مرور کنيد.

 .اند، مرور کنيد که آنها ياد گرفته نيز
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 ۵۵ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيداى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در تبخوانيد. اگر سروده

 خواهد نمود.

 نصوصکردن حفظ  -پ

 .توانيد از عبارات زير استفاده کنيد که کودکان امروز به خاطر خواهند سپرد، مى ىبراى ارائه نّص 

 ىسانى که به کمک ما نياز دارند دفاع کنيم، حتّ شجاعت داشتن به معنى آنست که از حق حمايت کنيم و از ک
هايى نا آشنا روبرو  خواهد که به جاهايى ناآشنا برويم، با موقعيت اگر اين کار ما را در خطر بياندازد. شجاعت مى

اند. منشأ شجاعت ما محبتمان نسبت به خداوند و  شويم، کارهايى بکنيم که ديگران پيش از ما هرگز انجام نداده
اقمان براى آن است که او را وراى همگان خرسند سازيم. براى آنکه به خاطر داشته باشيم که بايد با هر اشتي

 :ذيل را از بر نماييم موقعيتى در زندگى با شجاعت مواجه شويم، بياييد نّص 

ت و شجاع سرچشمه : مضمون بيان(  ٢٣“رأس القدرة و الشجاعة هى اعالء کلمة اهّلل و االستقامة على حبه” 
   )و استقامت در محبت اوست. کلمة اهللقدرت، ترويج 

 سرچشمه

هاى اطراف  هاى کوه هاى قله کند. آب دهکده از آب شدن برف اى در يک دشت زندگى مى کيونگمى در دهکده .۱
  .هاست آب دهکده برف کوه سرچشمۀتامين مى شود. 

 .سرور و خوشحالى او هستند مۀسرچشخانم پاترس سه فرزند پرمحبت و مؤدب دارد. کودکان او  .۲

  ترويج

دو نفر از دوستان شوآ با هم حرفشان شد و از دست هم عصبانى شدند. شوآ به هر يک از آنها کمک کرد که  .۱
ديدگاه ديگرى را درک کند و با ديگرى آشتى کند. شوآ هميشه آشتى و شفقت را در ميان دوستان خود ترويج 

 .دهد مى

اى را از راديو شنيد، در خصوص فيلم جديدى که در شهر نمايش  رفت، اعالميه درسه مىوقتى هالى داشت به م .۲
 .دادند شان را ترويج مى شد. صاحبان سينما از طريق راديو فيلم داده مى
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  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ - ۵۶

  استقامت 

هاى آزاد خود  خواند و در وقت خواهد پزشک شود. او هميشه در مدرسه سخت درس مى دانست که مى پروميال مى .۱
 .داد کرد. او در تصميم خود براى دکتر شدن از خود استقامت نشان مى يمارستان محل داوطلبانه کار مىدر ب

اش تنگ  زونداى به روستاى خيلى دورى رفت تا به تاسيس يک مدرسه کمک کند. اگر چه دلش براى خانواده .۲
روستا زندگى کرد و مربيان را  شده بود و با مشکالت زيادى مواجه بود، استقامت نشان داد و چندين سال در

 .ها کار کرد آموزش داد و با بچه

 داستان -ت

هاى زيادى از دست کسانى کشيد که با  کرد. وقتى بهايى شد، سختى على اصغر تاجرى بود که در ايران زندگى مى
اصغر دلسرد با اين وجود، على  ىامر بهايى مخالف بودند. در مدتى کوتاه، او همه چيزش را از دست داد. حتّ 

اش را تأمين کند، تصميم گرفت که به ادرنه برود، شهرى که  تواند در کشور خودش زندگى نشد. وقتى ديد که نمى
  در کشور همسايه بود. 

قبل  اامّ   تهيّه نمايد.  اش بسيار اندک بود، اما توانست مقدار کمى کاالى تجارى در ادرنه اگر چه باز هم دارايى
يک کاال بفروشد، دزدان به او حمله کردند و همه چيزهايى را که داشت دزديدند و چيزى ى از آنکه بتواند حتّ 

  برايش باقى نگذاشتند. 

لين ئوبعد از مدتى نه چندان زياد، دزدان گرفتار شدند و اموال بسيارى که دزديده بودند، توقيف شد. يکى از مس
فکر افتاد که اين ثروت را براى خودش نگاه دارد. او على ى که اين اموال برق از چشمانش ربوده بود، به اين محلّ 

  اصغر را به محل کار خود فراخواند تا اين موضوع را برايش توضيح دهد.

على اصغر، اين دزدها خيلى ثروتمند هستند. در گزارش من به دولت من نوشتم که ميزان مال دزدى ” او گفت: 
ايد به دادگاه بروى و خيلى راحت نسبت به آنچه من نوشتم شهادت شده از تو بسيار زياد بوده است. بنابراين ب

توانستند  کرد که همه پول به على اصغر بازگردانده خواهد شد و آن دو مى . به اين ترتيب آن مأمور تصور مى“بدهى
  آن را در بين خود تقسيم کنند. 

حضرت خان، مال ” او جواب داد: اى رضايت دهد.  تواند به چنين نقشه دانست که هرگز نمى على اصغر مى
توانم گزارش دروغ بدهم؟ وقتى از من بپرسند، من واقعيت را  دزديده شده از من خيلى اندک بود. چطور مى

  “دانم. همانطور که هست بيان خواهم کرد. من فقط و فقط همين را وظيفة خودم مى

جا فرصتى طاليى داريم. تو و من هر دو از آن نفع ما اين” مأمور دوباره سعى کرد على اصغر را قانع کند. او گفت: 
  “آيد از دستت برود. بريم. اجازه نده چنين فرصتى که در زندگى يک بار پيش مى مى
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 ۵۷ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

حضرت خان، چطور مى توانم چنين کارى را در مقابل خداوند توجيه ” اما على اصغر دوباره امتناع کرد و گفت: 
  “.قت را خواهم گفت و چيزى جز آن نخواهم گفتکنم؟ مرا به حال خود رها کنيد. من حقي

رفت و  هايش بر باد مى کرد، همه نقشه حال مامور خشمگين شده بود. اگر على اصغر بر اساس نقشه او رفتار نمى
داد. و بنابراين سعى کرد که على اصغر را تهديد کند به اين  ثروت عظيمى را که در دسترسش بود، از دست مى

کنم که تو  من تو را زندانى خواهم کرد. کارى مى” او را از ترس وادار به همکارى کند. او گفت:  تواند اميد که مى
سپس به على اصغر گفت که اگر قبول نکند، او را به ايران باز “  .را تبعيد کنند، باليى نيست که بر سرت نياورم

  خواهد گرداند. 

 خواهى بکن؛ من به حقيقت پشت نخواهم که مى جناب خان، هر کارى”  و گفت: على اصغر فقط لبخند زد
  “  کرد

  “صحيح يا غلط” بازى: -ث

بازى امروز را اينطور شروع کنيد که از کودکان بخواهيد در يک صف در کنار يکديگر بايستند. سپس چيزى درباره 
م به جلو بپرند. اگر موضوعى بگوييد که کودکان با آن آشنايى دارند. اگر آنچه گفتيد صحيح است، آنها بايد يک قد

و “  صحيح” نادرست است، بايد يک قدم به عقب بپرند. چيزهاى بيشترى بگوييد و اجازه دهيد که هر بار کودکان بين 
 .انتخاب کنند“  غلط” 

  ۱۷رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

 هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۸درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

ها،  د، کودکان مناجات زير را از بر خواهند نمود، بعد از شروع کالس با مناجاتاز اين درس تا شش درس بع
الزم است معناى کلمات و عبارات اين مناجات را به آنها توضيح دهيد و سپس به آنها کمک کنيد که چند عبارت اول 

 .آن را حفظ کنند

حبّتت پرورش بخش و در دبستان هدايت هواهّلل ربّى ربّى کودکم خردسال از پستان عنايت شير ده و در آغوش م
تعليم فرما و در ظّل عنايتت تربيت کن.  از تاريکى ِبَرهان، شمع روشن کن؛ از پژمردگى نجات داده گل گلشن 
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  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ - ۵۸

فرما؛ بندۀ آستان کن و ُخلق و خوى راستان بخش.  موهبت عالم انسانى کن و تاجى از حيات ابديّه بر سر ِنه.  
 ئى شنونده و بينا. ع عتوئى مقتدر و توانا؛ تو

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
زند کمک آنچه که کودکان مى آمو أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.

 نصوصکردن حفظ  -پ

 .توانيد استفاده کنيد از نکات ذيل مىکه کودکان در اين کالس حفظ خواهند کرد،  ىنّص  معرفىبراى 

مان يارى  گذارد و به ما وعده فرموده که ما را در طى زندگى محبت خداوند هميشه با ماست. او هرگز ما را تنها نمى
ها و  م که از يک روز تا روز ديگر چه پيش خواهد آمد، اما به خاطر داريم که نعمتداني دهد. اگر چه ما نمى

کنيم، اميدوار هستيم و  عطاياى خداوند هميشه ما را احاطه کرده است. و به همين دليل وقتى به آينده نگاه مى
همواره منتظر بارش  منتهاى خداوند بر خواهيم داشت. با قلوبى پر از اميد، مطمئنيم که نصيبى از مواهب بى

عنايات الهى هستيم. براى آنکه صفت مهم اميدوارى را همواره به خاطر داشته باشيم، بياييد اين کلمات حضرت 
 :عبدالبهاء را از بر نماييم

  
   ۲۴“.ابدا اميد را از خدا قطع منما در هر حال اميدوار باش زيرا الطاف حق در هر حالت از انسان منقطع نگردد”

  راميدوا

اى کاشت و آن را هر روز آب داد. او در انتظار ديدن رشد آن دانه بود. مينگ اميدوار  مينگ در محلى آفتابگير دانه .۱
 .بود که دانه يک روز به درختى تنومند تبديل شود

 آنتونيو، دوست خوب مت، به شهر ديگرى نقل مکان کرد. مت براى دوستش دلتنگ بود اما اميدوار بود که آنها .۲
 .به زودى دوباره همديگر را ببينند

 الطاف

کند. او به  کند، درباره چيزهاى بسيارى که خوشبختانه از آنها برخوردار است فکر مى هر شب وقتى ليليان دعا مى .۱
کند. ليليان هميشه نسبت به  خوابد فکر مى تختخوابى که در آن مى ىپدر و مادرش، دوستانش، معلمانش و حتّ 

 .او عطا شده، سپاسگزار استالطافى که به 
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کنند که رشد کند. راجش به خاطر  راجش دوستان و بستگان بسيارى دارد که او را دوست دارند و به او کمک مى .۲
 .محبت و حمايت آنها، شکرگزار است الطاف و

 منقطع

 .شود مى منقطعآيد؛ جريان آب  بندد ديگر آبى از شير نمى وقتى طاهر شير آب را مى .۱

 .شود نمى منقطعخورشيد هرگز از زمين اشعۀ کند.  خورشيد زمين را گرم مى اشعۀدر روزهاى ابرى،  ىتّ ح .۲

 داستان -ت

کرد. او خيلى غمگين بود و  اى نداشت و به تنهايى در کناره رودخانه تايمز در لندن زندگى مى مردى بود که خانه
گذشت و عکسى از يک  اى مى ک روز او از مغازههمه اميدش را به خوشحالى در زندگى از دست داده بود. ي

ديد چهره حضرت عبدالبهاء بود. مرد ميخکوب شد و به چهره ايشان خيره  جهش را جلب کرد. آنچه مىروزنامه توّ 
شناخت، اما مطمئن بود که بايد ايشان را زيارت  ماند. او هرگز قبال حضرت عبدالبهاء را نديده بود و ايشان را نمى

اى در روزنامه داده شده بود بنابراين مرد شروع به رفتن کرد به اين اميد که او را در آنجا خواهد  خانه کند. آدرس
  ا او به راه رفتن ادامه داد تا اينکه به آن خانه رسيد. امّ  – پنجاه کيلومتر –يافت. راه دورى بود 

را به داخل دعوت کرد، به او مقدارى  وقتى عاقبت به آنجا رسيد، خسته و گرسنه بود و خانم خانه با محبت او
غذا داد و اجازه داد او مدتى استراحت کند. بعد از استراحت، او داستان خود را براى خانم تعريف کرد و از او 

  پرسيد که آيا حضرت عبدالبهاء آنجا هستند؟

  “من را؟ ىکنند؟ حتّ  آيا ايشان مرا مالقات مى” او پرسيد: 

که مطمئن است حضرت عبدالبهاء او را مالقات خواهند کرد، سرکار آقا خود دم در  همين که آن خانم جواب داد
ظاهر شدند. مرد ايستاد و حضرت عبدالبهاء دستان خود را گشودند که او را در آغوش بگيرند. گويى اين مرد 

و شفقت پذيرفتند ها قبل انتظارش را داشتند. ايشان او را با عشق  دوست قديمى حضرت عبدالبهاء بود که از مدت
  و از او خواستند که در کنارشان بنشيند. 

دانستند چطور شادى از دست رفته افراد را به قلوبشان باز گردانند، شروع به  سپس حضرت عبدالبهاء که هميشه مى
ر ملکوت صحبت با مرد کردند. ايشان او را تشويق کردند که غم و اندوه را کنار بگذارد و به او يادآور شدند که او د

بخش  باريدند، کلمات آرام الهى ثروتمند است. همچنان که حضرت عبدالبهاء باران شفقت خويش را بر مرد مى
ايشان قلب او را تسال داد و به او قوت بخشيد. کم کم اندوه او فرو نشست. مرد، قبل از اينکه برود، به حضرت 

او را ناراحت کند؛ بالعکس او در مزارع کارى پيدا  عبدالبهاء گفت که او اجازه نخواهد داد که فقرش دوباره
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هاى بنفشه خواهد کاشت که در بازار  اى زمين بخرد، و در آن گل خواهد کرد و پول جمع کند تا بتواند قطعه
  بفروشد. نااميدى او به اميد تبديل شده بود.

 “باران ساز” بازى: -ث

ند. براى معرفى بازى از کودکان بخواهيد که تصور کنند که در اى به دور شما بايست به کودکان بگوييد که در دايره
هاى خود را به هم بماليد و به کودکان نيز بگوييد همين حرکت را  بيابان هستند و مشتاق رگبار. سپس شروع کنيد دست

همه در حال انجام اين کنيد. بعد از اينکه به همه نگاه کرديد و  انجام بدهند، اما به نوبت، وقتى که شما به آنها نگاه مى
توانيد به  کار هستند، به آنها بگوييد که اين کار را ادامه دهند، تا وقتى که با حرکتى جديد به آنها نگاه کنيد. شما مى

ها  عنوان حرکت بعدى بشکن بزنيد و سپس دست بزنيد، روى پاى خود بکوبيد و پا بکوبيد. صدايى که توسط همه بچه
 .در ابتدا شبيه قطرات اوليه باران است و در انتها مانند يک رگبار خواهد بودشود احتماال  ايجاد مى

  ۱۸رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

 هاى خاتمه مناجات -چ

 ۱۹درس 

  ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

س هايى شروع کنيد و سپس به کودکان کمک کنيد که چند عبارت ديگر از مناجاتى که در در کالس را با مناجات
  .قبل ارائه شده بود، از بر کنند

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
ودکان مى آموزند کمک آنچه که ک أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

  خواهد نمود.

  نصوصکردن حفظ  -پ

 :توانيد آن را به طريق ذيل معرفى کنيد را درباره امانت حفظ خواهند کرد، که مى ىدر اين درس کودکان نّص 
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توان به او  ترين صفات در نزد خداوند امانت است. يک فرد امين راستگو و صادق است و مى يکى از بزرگ
کارهاى ما بايد  هائى بزنيم ولى به آنها عمل نکنيم. حرفکند. ما نبايد  قول خود عمل مىبه  مطمئن بود که

را  خود سعى ۀتوانند مطمئن باشند که هم باشد. وقتى ما امين هستيم، ديگران مى مانهاي منعکس کننده حرف
توانند در کنار هم در  فراد مى. به اين ترتيب ادهيمهايمان عمل کنيم و وظايفمان را انجام  ليتئوکنيم که به مس مى

هماهنگى عمل کنند، با علم به اينکه هر کسى نقش خود را ايفاء خواهد کرد. براى اينکه اهميت امانت را به ياد 
 :داشته باشيم، بياييد نصوص ذيل را از بر کنيم

 ۲۵“امانت باب اعظم است از براى راحت و اطمينان خلق” 

  امانت

شان آمدند که او را براى  که به او در مهيا کردن شام کمک کند. وقتى دوستانش به خانه اتوس به مادرش قول داد .۱
که به مادرش داده بود به ياد آورد و به دوستانش گفت که وقت ديگرى با آنها  را بازى صدا کنند، اتوس قولى

 .کند. اتوس صفت امانت را از خود نشان داد بازى مى

کند، اما از او خواست که در اين مورد با کسى صحبت نکند  را در تيم واليبال قبول مىمربى به سونيتا گفت که او  .۲
به  ىاعالم شود. اگر چه سونيتا خيلى هيجان زده بود، اما اين موضوع را حتّ  ًاتا زمانى که اين موضوع رسم

 .دار بود ترين دوستانش نيز نگفت. سونيتا در عملکرد خويش امانت نزديک

  راحت و آرامش

کند که جاى آرامى براى فکر کردن و دعا پيدا کند. او به  خواهد تصميم مهمى بگيرد، سعى مى اميليو هر وقت مى .۱
  .تواند ذهن و قلب خود را روشن کند رود و در راحت و آرامش، مى باغى در همان نزديکى مى

بود. بعد از طوفان، راحت و  وقتى طوفان شديد عبور کرد، همه چيز به نحوى غير معمول ساکت و ساکن شده .۲
 .آرامش حاکم شد

  اطمينان

اش اطمينان  دود. مادر به بچه ترسد، معموال براى امنيت خود نزد مادرش مى وقتى بچه يکى از حيوانات مى .۱
 .بخشد مى

اطمينان ها گم شد، راهنماها از ده پايين به جستجوى او آمدند. وقتى او را يافتند، احساس  وقتى تابيسا در کوه .۲
 .گردانند دانست که آنها او را به جايى امن باز مى کرد، چون مى
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ها قبل در روزهاى آغازين امر الهى، تعداد کمى بهايى وجود داشت که در چندين کشور پراکنده بودند. آنها  سال
نامه  اقدسبهاء در ارض هاى زيادى مواجه بودند و معموال به حضرت بهاءاهلل و بعدها به حضرت عبدال با چالش

هاى آنها قبل از رسيدن به مقصد  پرسيدند. نامه واالت مختلفى مىئدادند و س نوشتند و اخبار پيشرفت امر را مى مى
کرد و حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء هر يک را با محبت و دقت زياد جواب  راهى طوالنى را طى مى

هايى گرانبها براى هر يک از مومنينى بود که  شد که مانند هديه جارى مى هاى ايشان دادند. آيات زيبايى از قلم مى
بخشيد و قلوبشان را مسرور  ليه قدرت مىآميز آنها به آن بهاييان اوّ  کردند. کلمات تشويق آنها را دريافت مى

  ساخت. و بنابراين بسيار مهم بود که اين جريان ارتباطات دچار وقفه نشود.  مى

 ، دشمنان امر بر عليه حضرت عبدالبهاء قيام کردند. آنها کهآئين بهائىهاى تاريخ  ترين دوره کدر يکى از تاري
اميدوار بودند که بتوانند باعث تبعيد ايشان، و يا  ورزيدند، نسبت به شهرت و نفوذ روزافزون ايشان حسادت مى

نه ايشان گمارده شده بود و ايشان هايى در تمام اطراف خا بدتر از آن، موجب اعدام ايشان شوند. جاسوس ىحتّ 
ها را قطع کنند و  توانستند جريان نامه شدند اگر مى  تحت نظارت دائمى بودند. چقدر دشمنان ايشان خوشحال مى

توانستند بعضى از  اگر مى شدند و بيشتر شاد مىارتباط ميان حضرت عبدالبهاء و ياران فداکارشان را متوقف سازند؛ 
دند تا براى گمراه کردن مسوولين امر از آنها استفاده کنند! اما حضرت عبدالبهاء دلسرد نشدند. ها را بدز اين نامه
ها معموال تا دير وقت در نور چراغشان به نوشتن مشغولند؛ زيرا ايشان براى فرستادن و  شد که ايشان شب ديده مى

  توانستند بسپرند.  انتدارترين مؤمنان مىها راهى مطمئن تعبيه فرموده بودند، کارى که تنها به ام دريافت نامه

د تقى منشادى. او وقتى که نسبتا جوان بود از ايران آمده بود و تجارت در آن منطقه شخصى بود به نام سيد محمّ 
در خانه  آمدند براى زيارت ارض اقدس مىکوچکى در حيفا به راه انداخته بود. در آنجا او دوستان بسيارى را که 

کرد که تمهيدات سفر فراهم کنند و به اين مشهور شد که شخصى همواره  . او به آنها کمک مىپذيرفت خود مى
هايى که براى  اش به مرکزى تبديل شد که تقريبا همه نامه قابل اعتماد است. او چنان قابل اعتماد بود که خانه

کرد. همه  د، از اين خانه عبور مىش هايى که به خارج فرستاده مى شد و نيز نامه نوشته مى اقدسبهاييان در ارض 
  توان اعتماد کرد که هر نامه را با سرعت و اطمينان به مقصد خواهد رساند.  دانستند که به او مى مى

د تقى منشادى در خطر بزرگى قرار دانستند و به همين دليل سيد محمّ  البته دشمنان امر هم اين موضوع را مى
مالحظه کنند که آنها از هر وسيله اى استفاده خواهند کرد تا به امر الهى توانستند  داشت. حضرت عبدالبهاء مى

هاى  د تقى خيلى زود به هدف نقشهها را متوقف کنند و محمّ  کردند که نامه صدمه بزنند. آنها بدون شک سعى مى
تقى اعتماد د کنيد که حضرت عبدالبهاء چه کردند؟ ايشان آنقدر به محمّ  شد. حال شما فکر مى آنها تبديل مى
خواستند خدمات پرارزش او را از دست بدهند. بنابراين ايشان او را به جاى امنى در پورت سعيد  داشتند که نمى

ها را براى او  آمد، نامه در مصر فرستادند و طورى ترتيب دادند که کسان ديگرى که به تصور دشمنانشان هم نمى
هاى بهاييان از  د تقى مثل هميشه به کار فرستادن و دريافت نامهحمّ ببرند و بياورند. و در آنجا، در پورت سعيد، م
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در  ىهاى دور ادامه داد و هرگز در اعتمادى که حضرت عبدالبهاء به او داشتند، فتورى نکرد. بنابراين حتّ  سرزمين
خويش ادامه رسيد، به تابش  ها هم نور هدايت که از ارض مقدس به احباء در دورترين نقاط مى ترين زمان تاريک

  داد. 

  “مرد کور” بازى  -ث

هاى دو نفرى تقسيم کنيد. چشمان يکى از دو نفر را درهر دو گروه ببنديد و به کودک ديگر  شاگردان را به گروه
کند. براى آنکه بازى از  بگوييد که او را در حرکتش هدايت کند و اطمينان حاصل کند که او در مسير با مانعى برخورد نمى

هاى درخت، جويبارها،  تواند در ميان موانعى حرکت کند، مثال تنه ترى برخوردار باشد، کودک چشم بسته مىچالش بيش
ها. براى آنکه قابليت شاگردان را در راهنمايى کردن و راهنمايى شدن افزايش دهيد، کودک چشم  ها و الستيک صخره

ن صورت، کودک راهنما بايد او را از نزديک دنبال کند تواند تنها از طريق دستورات شفاهى هدايت شود. در اي بسته مى
 .تا در صورت برخورد با موانع، او را بگيرد

تواند اين طور باشد که چشمان همه شاگردان بسته شود و آنها يک قطار تشکيل دهند که  شکل ديگر بازى فوق مى
 .شود توسط شما يا يکى از کودکان هدايت مى

  ۱۹رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

  ۲۰درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

هاى شروع تالوت شد، شاگردان بايد بر يادگيرى چند عبارت ديگر از مناجاتى که مشغول  بعد از آنکه مناجات
 .حفظ آن هستند، تمرکز کنند

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  دانيد از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.
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 حفظ نصوص -پ

 :امروز، شايد بخواهيد مطالب ذيل را توضيح دهيد براى معّرفى نّص 

هر انسانى براى شناخت خداوند و محبت او خلق شده است و همه ما بارقۀ محبت او را در قلوب خويش داريم. 
اهلل را با دعاى روزانه به آستانش و با خدمت به ديگران شعله ور سازيم. و همچنان  مهم است که اين شعلۀ محبت

توانند آن را احساس  گيرند، مى ر سر راه ما قرار مىسوزد، همه کسانى که ب ت بيشتر و بيشترى مىکه اين شعله با شدّ 
هاى روشنى هستيم که  هاى آنها را روشن کند. وقتى ما چنين مشتعل باشيم، مانند شمع تواند ذهن کنند و نور آن مى

 :ذيل را حفظ کنيم بخشند. بياييد نّص  ناگزير نور مى
  
 (ترجمه) “برافروزد. دلتطلبم آتش حبّش را در  از خدا مى”

  طلبيدن

يک روز جورج که يکى از مورد اعتمادترين خادمان بود براى دريافت کمک به نزد پادشاه رفت. دختر جورج  .۱
که دکتر  طلبيدبا تضّرع از شاه تواند بيايد و او را ببيند. جورج  بسيار بيمار بود و او از شاه پرسيد که آيا دکتر شاه مى

 .را براى کمک به دخترش بفرستد

هاى آنها را از  برند زيرا سيل همه خانه انا در مدرسه درباره کودکانى شنيد که در گوشه ديگر دنيا بسيار رنج مىتاتي .۲
ميان برده بود. تاتيانا خيلى نگران برادران و خواهران خود در آن مکان دوردست بود و آن شب آنها را هنگام دعا 

 .از خداوند کمک طلبيديانا ياد کرد، و از خدا خواست که به آنها کمک کند. تات

  برافروختن

هاى بزرگ را در اجاق گذاشت و  خانه سرد بود، به همين خاطر پدر اکسل تصميم گرفت آتشى روشن کند. او کنده .۱
 .شد و آتش اتاق را گرم کرد افروختهچند شاخۀ کوچک زير آن روشن کرد. چوب به زودى 

سيارى را درباره عملکرد جهان براى شاگردان توضيح داد. آنها بعد يک دانشمند به مدرسه آمد و چيزهاى جالب ب .۲
برافروخته هايش، از او سواالت مختلفى پرسيدند. او ميل به بيشتر دانستن درباره جهان را در شاگردان  از صحبت

 .بود

 داستان -ت

يک کارخانه پنبه در  زيست. او سمت مهمى در توماس بريکول جوانى انگليسى بود که در انتهاى قرن نوزدهم مى
، در يک ۱۹۰۱گذراند. او در راه  اروپا در تابستان  جنوب اياالت متّحده داشت و تعطيالت خود را در اروپا مى
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کشتى بخار، با زنى مالقات کرد و درباره موضوعات روحانى با او شروع به صحبت نمود. وقتى به پاريس 
دانست  کرد و زن مى ستانش برد که در آپارتمانى در شهر زندگى مىرسيدند، زن او را با خود به مالقات يکى از دو

که عاليقى مشابه توماس دارد. زن جوان از آنان استقبال کرد و سه نفر، مدتى با هم صحبت کردند. قبل از ترک 
کرد  تواند بعدا بازگردد تا بيشتر صحبت کنند. آن شخص او را دعوت منزل، بريکول از ميزبانش پرسيد که آيا مى

  گردد.  که صبح روز بعد باز

ه شد که چشمانش مى درخشند و صدايش پر از احساس است. زن از او فردا وقتى به آنجا رسيد، زن جوان متوجّ 
اى عجيب را براى او تعريف کرد.  اى مشتاقانه به او نگاه کرد و سپس تجربه خواست که بنشيند. بريکول براى لحظه

ول خانه او را ترک کرده بود، در هواى گرم و سنگين بعد از ظهر، تنها در امتداد يک روز قبل، بعد از اينکه بريک
کرد. سپس ناگهان بادى شديد آمد و او در آن باد  يک برگ در اطراف او حرکت نمى ىرفت. حتّ  خيابان راه مى

  کرد.  صحبت مى توانست صدايى را بشنود که جذاب و قدرتمند بود و از آمدن پيامى جديد از سوى خداوند مى

شناخت. در سه روز  کرد، مى دانيد، او پيامى را که بريکول به آن اشاره مى زن جوان از او خواست که آرام باشد. مى
به بريکول گفت و همچنين  –تاريخ  و تعاليم آن–هاى متمادى او همه چيز را درباره ديانت بهائى بعد، طى ساعت

  کرد.  زندگى مى ارض اقدسشهرى به نام عکا در  ن تعاليم که در زنداندرباره حضرت عبدالبهاء، مثل اعالى اي

در پايان اين سه روز، قلب بريکول چنان از شادى و اميد پر شده بود که او چيزى جز سفر به عکا و زيارت حضرت 
به ارض اقدس  خواست. و اتفاقا مرد جوان ديگرى نيز بود که از قبل برنامه داشت براى همين منظور عبدالبهاء نمى

کرد. بنابراين پيامى به حضرت عبدالبهاء  شد اگر بريکول  در اين سفر او را همراهى مى برود و خيلى خوشحال مى
  براى آمدن او نيز کسب اجازه شد و به زودى، آنها به راه افتادند.  فرستاده و

چندين مرد ديگر نيز در آنجا جمع  وقتى اين دو مرد به خانه حضرت عبدالبهاء رسيدند، به اتاقى برده شدند که
بودند. بريکول وقتى به اطراف نگاه کرد، خيلى نگران شد. در اين اتاق هيچ کس نبود که قلب او را به خود جذب 
کند و با اين فکر که حضرت عبدالبهاء بايد در ميان حاضران باشند، ترسيد که مبادا نتوانسته آن وجود مبارکى را 

اش شنيده بود، بشناسد. او با نااميدى نشست. در آن لحظه درى باز شد و بريکول به باال  که در پاريس درباره
نگريست. آنجا نورى درخشان ديد که از ميان آن هيکل مبارک حضرت عبدالبهاء ظاهر شد.  فورا دانست که 

  ترين آرزويش برآورده شده است.  بزرگ

سپرى نمود، و در طى آن دو روز آتشى که در قلب او  بريکول دو روز با شکوه را در حضور حضرت عبدالبهاء
تر شد. وقتى بريکول به حضرت عبدالبهاء درباره کار خود در کارخانه پنبه عرض کرد  تر و قوى مشتعل شده بود، قوى

شد، حضرت عبدالبهاء به او توصيه کردند که از سمت خود استعفا  که در آن از کودکان به عنوان کارگر استفاده مى
درنگ انجام داد. در پايان اين مالقات او به پاريس بازگشت در حالى که روحش شعله ور  هد، کارى که او بىد

شده بود. او ديگر از شغل پردرآمد خود در کارخانه پنبه درآمدى نداشت و به شدت از بيمارى رنج مى برد. اما 
سوخت و نور خود را به هر کسى که او را  مىاى کم نکرد. او مانند يک شمع روشن  ذره ىاينها سرور او را حتّ 
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بخشيد، تا اينکه عاقبت بيمارى بر او غلبه کرد و جان داد. بعد از صعودش، حضرت عبدالبهاء به  ديد مى مى
اى بريکول، اى عزيزم! تو در چراغ مال اعلى ” افتخارش لوحى صادر فرمودند که در آن اين عبارت موجود است: 

به فردوس ابهى وارد شدى، تو در زير سايه شجره طوبى پناه يافتى، تو به لقاى او در جنت اى افروختى، تو  شعله
  “  مأوى فائز شدى.

 “کمک به بيمار” بازى  -ث

است. حال از دو نفر ديگر بخواهيد که “  بيمار” يکى از کودکان را انتخاب کنيد و به او بگوييد که وانمود کند 
درست کنند. “  صندلى” است را با دست راست و دست چپ را با دست چپ) تا يک دستان يکديگر را بگيرند (دست ر

کمک کنند درون اين صندلى بنشيند. يک درخت يا جاى خاص ديگرى را “  دوست بيمار” شاگردان ديگر بايد اکنون به 
را به آن نقطه “  بيمار” اند بخواهيد کودک  انتخاب کنيد و از کودکانى که صندلى درست کرده“  درمانگاه” به عنوان 

 .ببرند

توان از کودکان خواست که با ايستادن روبروى يکديگر در دو صف، به جاى صندلى،  تر، مى در يک گروه بزرگ
هاى کودک مقابل خود  هايشان را از آرنج خم کنند و هر يک  ساعد دست درست کنند. آنها بايد دست“  برانکارد” يک 

 .برده شود“  درمانگاه” روى اين برانکارد مى خوابد تا به “  بيمار” را بگيرند. سپس کودک 

  ۲۰آميزى: نقاشى شماره  رنگ -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۲۱درس 

 ها مناجاتکردن تالوت و حفظ  -الف

 .ارائه شد، ادامه دهند ۱۸هاى شروع، شاگردان بايد به حفظ مناجاتى که در درس  بعد از مناجات

  ر سرودهاى قبلى)سرودها (شامل مرورى ب -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

  خواهد نمود.
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 نصوص کردن حفظ -پ

 :توانيد به شکل زير آن را معرفى کنيد ت حفظ خواهند کرد که مىدرباره نورانيّ  ىامروز کودکان نّص در کالس 

شود،  تر مى تر و روشن ايستد. همچنان که اين نور روشن بخشيدن به قلوب ما باز نمى روشنىاهلل هرگز از  نور محبت
توانند گرماى محبت ما را از خالل اعمال پرسرور و  گردد. و اطرافيان ما مى تر مى گرماى محبت و مهربانى ما نيز قوى

روشن  ما را که قلوبکنند که به انوارى  آنها احساس مىهاى روشن و درخشان ما احساس کنند.  پرمهر ما و چهره
زير را حفظ  براى آنکه اهميت صفت نورانيت را به ياد داشته باشيم، بياييد نّص شوند.   جذب مىسازد،  مى
 :کنيم

(مضمون بيان: اى پسر   ۲۶“بن الوجود مشکاتى انت و مصباحى فيک فاستنر به و ال تفحص عن غيرىيا ا” 
  و غير مرا مجو.)باشد پس به آن نورانى شو  وجود، چراغ من توئى و نور من در تو مى

  بودن نورانى

بگيريم تا وقتى که به  رويم، مجبوريم جلوى چشمانمان را کنيم و بيرون مى گاهى وقتى اتاقى تاريک را ترک مى .۱
 .خورشيد محافظت کنيم بودن د چشمانمان را در برابر نورانىنور عادت کنند. ما باي

رسان  خانم سانتوس همه را مانند خانواده خود دوست دارد. او هميشه نسبت به ديگران بخشنده، مهربان و کمک .۲
کنند و براى آنها سرور به  ب اوست احساس مىکنند، محبتى را که در قل است. همه کسانى که او را مالقات مى

 .کنند او را حس مى نورانى بودنهمراه دارد. همه 

  جستن

گردد. پرنده مادر براى جوجه تازه غذا  آيد، مادرش براى تغذيه او به دنبال غذا مى وقتى جوجه از تخم بيرون مى .۱
 .جويد مى

رد. آنها به منظور شرکت در اردو به اجازه والدين خود مدرسه همه شاگردان را براى يک اردو مخصوص دعوت ک .۲
 .نياز داشتند. از همه شاگردان خواسته شد که براى رفتن به اردو، موافقت والدين خود را بجويند

 داستان -ت

هاى بزرگ امر بهائى بود. وقتى که دخترى جوان بود،  دوروتى بيکر خانمى شريف و ممتاز و يکى از شخصيت
ت حضرت عبدالبهاء را در طى سفر ايشان به غرب پيدا کرد. او چنان مجذوب نورانيت و محبت افتخار مالقا

  هاى ايشان گام بردارد.  ايشان شده بود که آرزو داشت در جاى قدم



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۴.نسخۀ  – پيش از چاپنسخۀ 

  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ - ۶۸

اى رسيد  ِالن بيچر، مادر بزرگ دوروتى بود که او را براى مالقات با حضرت عبدالبهاء برد. دوروتى وقتى به خانه
کردند، در حالى  هرگز در آن نبود، وارد اتاقى شد که در آن افراد بسيارى به آرامى و محترمانه صحبت مىکه پيشتر 

که منتظر بودند حضرت عبدالبهاء صحبت بفرمايند. وقتى آنها وارد اتاق شدند حضرت عبدالبهاء به خانم بيچر 
ند. دوروتى کودکى بسيار خجالتى بود. بى لبخندى زدند و به دوروتى کوچک اشاره کردند که در کنار ايشان بنشي

آنکه چشمانش را از زمين جدا کند، با احتياط از کنار افرادى که در اطراف ايشان نشسته بودند عبور کرد و به 
  اى که نزديک به پاى ايشان بود، رسيد.  چارپايه

را به زمين دوخته بود و به کردند، او آنجا نشسته بود، در حالى که چشمانش  وقتى حضرت عبدالبهاء صحبت مى
کردند و دوروتى نيز جرأت نگاه کردن به ايشان را  هاى سياهش خيره شده بود.آن حضرت به او نگاه نمى کفش

نداشت. دوروتى مضطرب بود و همچنان چشمانش را پايين انداخته بود و از غريبى احساس واهمه داشت. اما به 
او از ميان رفت. احساس اشتياق شديدى او را احاطه کرد. او به تدريج احساس راحتى کرد و خيلى زود ترس 

خواست که روحش در عظمت عشق حضرت عبدالبهاء سرگردان شود. نورانيت ايشان او را تحت تاثير  ت مىشدّ 
  قرار داد و حرارت حضورشان او را احاطه کرد. 

يک لحظه از حضرت  ىر کند که حتّ توانست تصوّ  تر جايگزين شده بود. او نمى ترس دوروتى با نيرويى عظيم
گفتند، و از عوالم روحانى الهى حکايت  عبدالبهاء دور باشد. چشمان پر محبت ايشان انگار با او سخن مى

متوجه حرکت خود باشد  ىکردند. نورانيت ايشان مانند مغناطيس بود. دوروتى مالحظه کرد که بى آنکه حتّ  مى
هايش تکيه  اش را به دست هايش را بر زانوانش گذاشته و چانه انده، آرنجرويش را به طرف حضرت عبدالبهاء گرد

  داده، و به چهره نورانى حضرت عبدالبهاء خيره شده است. 

توانست به ياد آورد که آن روز حضرت عبدالبهاء درباره چه چيزى صحبت فرمودند. همه آنچه به  دوروتى نمى
شان و گرماى حضورشان بود. عشقى که او در قلبش داشت،  اىخاطر داشت چهره مهربان ايشان، صداى خوش نو
اش از ايشان خواهش  اى به حضرت عبدالبهاء بنويسد. او در نامه چنان شديد بود که در نهايت تصميم گرفت نامه

کرد که اجازه دهند که به ايشان و امر پدرشان حضرت بهاءاهلل خدمت کند. حضرت عبدالبهاء در پاسخ به دوروتى، 
اش  ف او را ستودند و او را از مواهب الهى مطمئن ساختند و ابراز اميدوارى فرمودند که در رسيدن به خواستههد

  شود. و در واقع، دوروتى همه زندگى خود را وقف خدمت به خداوند و بشريت  نمود.  موفّق 

 “کپى دو طرفه” بازى  -ث

ايد در مقابل کودک ديگر بايستد. اکنون از يک کودک هاى دو نفره تقسيم کنيد و هر کودک ب کودکان را به گروه
کند. بعد از چند  در هر گروه بخواهيد شروع به حرکت کند، در حالى که کودک ديگر حرکات او را مثل آينه منعکس مى

توانيد از آنها بخواهيد به جاى حرکات،  هاى خود را بر عکس کنند. شما همچنين مى توانند نقش دقيقه، دو نفر مى
االت چهره يکديگر را کپى کنند. سپس از يکى از کودکان هر گروه بخواهيد که پشت ديگرى بايستد. همچنان که نفر ح

 .دهد، نفر پشتى بايد حرکات او را مانند سايه دنبال کند جلويى حرکاتى انجام مى
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  ۲۱آميزى: نقاشى شماره  رنگ -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

 ۲۲درس 

 ها ناجاتم کردن تالوت و حفظ -الف

اند، به اتمام  که در چند جلسه قبل مشغول از بر کردن آن بودهرا تا کالس بعد، کودکان بايد حفظ مناجاتى 
روند. البته شما  هايشان به خوبى پيش مى خواهيد اطمينان حاصل کنيد که آنها در کوشش رسانند. بنابراين احتماال مى
 .ردهايى شروع خواهيد ک ابتدا کالس را با مناجات

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 .خواهد نمود

 نصوص کردن حفظ -پ

را به شاگردانتان توضيح  نّص  که کند به شما کمک مىنکات زير ذيل را به خاطر خواهند سپرد.  امروز کودکان نّص 
 :دهيد

کند. ما از سر ايمان به خداوند است که  يک نفس مومن هرگز محبت خويش نسبت به خداوند را فراموش نمى
کنيم و از قوانين او اطاعت کنيم، حتا وقتى که اين کار مشکل شود. اين  کنيم از تعاليم او پيروى هميشه سعى مى

کنيم بى آنکه فکرى جز وصول  گونه است که ما براى خدمت به ديگران و انجام کارهاى شايسته سخت تالش مى
ييد از تالش درجهت رضاى خداوند نيست. بيا باالترمن هيچ سرورى ؤبه رضاى خداوند داشته باشيم. براى روح م

 :حضرت بهاءاهلل را حفظ کنيم اين نّص 

   ۲۷“ن شد و بر خدمت امر قيام نمودت مزيّ طوبى از براى مقبلى که به طراز همّ ” 
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  ن شدمزيّ 

پوشد. او لباسش را براى جلسه جامعه پوشيد. ماى در آن  هاى خاص مى ماى لباس خوبى دارد که فقط در موقعيت .۱
 .ن شدجلسه به لباس خاص خود مزيّ 

 .ن شدشاه براى جشن رداى مخمل خود را پوشيد. او به زيباترين لباسش مزيّ  .۲

  طراز

گيس سفيدى بر سر گذارند و رداى سياه بلندى در دادگاه بپوشند. آنها بايد طراز  ها بايد کاله برخى جاها، قاضى .۱
 .کامل قضات را پوشيده باشند

 .کند د. او طراز سلطنتى خود را در بر مىپوش قبل از ترک قصر، شاهزاده حمايل و تاجش را مى .۲

  تهمّ 

ت آنان حمايت شاگردان تصميم گرفتند که در اطراف مدرسه درخت بکارند. جامعه با تامين نهال و خاک، از همّ  .۱
 .کرد

ا طلبد، امّ  ت زيادى مىدانستند که اين کار همّ  ير و آرلن تصميم گرفتند که به قله کوه صعود کنند. آنها مى پى .۲
 .مصمم بودند که سعى خود را بکنند

 داستان -ت

وقتى حضرت عبدالبهاء کودک بودند، خانواده ايشان که از اشراف ايران بود، خادمى به نام اسفنديار داشتند. او 
ب و نادانى پدر به اين خانواده بسيار وفادار بود و آنها به او بسيار اعتماد داشتند. وقتى که مامورين از سر تعّص 

هاى خانواده از آنها گرفته شد. براى  حضرت عبدالبهاء، حضرت بهاءاهلل، را دستگير کردند، همه دارايى محبوب
آنها چيزى باقى نماند و همۀ نزديکان حضرت بهاءاهلل در خطر بودند. با اين حال، اسفنديار همچنان از خانواده 

ماموران به دنبال اسفنديار خواهند بود، از او کرد. مادر حضرت عبدالبهاء با علم به اينکه خيلى از  مراقبت مى
  اسفنديار حاضر به ترک شهر نبود.  اخواستند که شهر را ترک کند. امّ 

و توضيح داد که به بسيارى از مغازه داران به خاطر چيزهايى که از آنها خريده، “  من نمى توانم بروم” او گفت: 
آنها خواهند گفت خدمتکار حضرت بهاءاهلل اجناس و ؟  متوانم برو من چطور مى” بدهکار است. او پرسيد: 

ها را  کاالهاى مغازه داران را خريده و مصرف کرده بى آنکه پول آنها را بپردازد. تا زمانى که همۀ اين قرض
ر اى نيست. اگر مرا مجازات کنند، ضررى در آن نيست. اگ ا اگر مرا دستگير کنند، مسئلهتوانم بروم. امّ  نپردازم، نمى

  “مرا بکشند، شما غصه نخوريد. اما رفتن ممکن نيست. بايد بمانم تا همۀ پولى را که بدهکارم بپردازم.
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فروخت. وقتى  رفت و چيزهاى کوچکى را که داشت، مى ها و بازارها راه مى اسفنديار به مّدت يک ماه در کوچه
تواند نزد  دانست که ديگر نمى مى هاى خود را پرداخت، نزد خانواده رفت و خداحافظى کرد، چون همه قرض

آنان بماند. يک وزير قبول کرد که در اين زمان خطر، او را در خانه خود بپذيرد و از او حمايت کند و به او سرپناه 
  دهد. 

هاى بسيارى گذشت و حضرت بهاءاهلل از زندان آزاد شدند و مقامات ايشان و خانواده شان را از ايران تبعيد  ماه
به بغداد رفتند، شهرى در کشور همسايه. اسفنديار که هميشه به حضرت بهاءاهلل وفادار بود، به بغداد سفر  کرد. آنها

وقتى ” تواند يکبار ديگر به خانواده حضرت بهاءاهلل خدمت کند. حضرت بهاءاهلل به او فرمودند:  کرد تا بپرسد آيا مى
کس ديگر نمى توانست به تو امان بدهد، به تو جايى براى تو ما را ترک کردى، يک وزير ايرانى بود که وقتى هيچ 

ماندن داد. چون او به تو سرپناه داد و تو را حفظ کرد، تو بايد نسبت به او وفادار باشى. اگر او راضى است که  
  “  خواهد که تو بروى،  ترکش نکن. ا اگر او نمىترکش کنى، آنوقت نزد ما بيا؛ امّ 

اى اسفنديار، من مايل ” خواست او برود. او گفت:  تکار، امين و وفادار بود که آن وزير نمىالبته اسفنديار آنقدر درس
ا اسفنديار کلمات حضرت امّ “  خواهى بروى بگذار به اراده خودت باشد. نيستم که تو بروى اما با اين وجود اگر مى

اى که  فات کرد و اسفنديار بار ديگر به خانوادهوزير وکه بهاءاهلل را به ياد آورد. او در خدمت وزير ماند تا مدتى بعد 
  اش به حضرت عبدالبهاء خدمت کرد.  ورزيد بازگشت و تا آخرين روزهاى زندگى اينقدر به آن عشق مى

 “؟ زند کيست که در مى” بازى  -ث

يگرى چشمان يک کودک را ببنديد. او بايد بر يک نيمکت بنشيند و به بقيه کالس پشت کند. اکنون به کودک د
کيه ” گويد:  اشاره کنيد. او بايد به پشت سر کودک چشم بسته برود و روى نيمکت بزند. کودکى که بر نيمکت نشسته مى

کند  . کودک نشسته سعى مى“من هستم” . ديگرى سعى مى کند صداى خود را تغيير دهد و پاسخ مى گويد: “در مى زنه؟
 .تواند حدس بزند و سپس نوبت کودک ديگرى است زند. او سه بار مى حدس بزند که چه کسى در مى

  ۲۲آميزى: نقاشى شماره  رنگ -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ
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 ۲۳درس 

 ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

ارائه شده تمام کنند  ۱۸هاى شروع تالوت شد، کودکان بايد حفظ مناجاتى را که در درس  بعد از آنکه مناجات
 .رور آن اختصاص دهندتا بتوانند کالس بعدى را به م

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
د کمک آنچه که کودکان مى آموزن أکيدبخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در ت

 خواهد نمود.

 نصوصکردن حفظ  -پ

 :توانيد به شکل زير آن را معرفى کنيد گيرند که مى درباره صبر ياد مى ىکودکان امروز نّص 

موفقيّت اندکى در زندگى  توانيم داشته باشيم. بدون صبر  ترين صفاتى است که مى صبر يکى از مهم
 ،هايمان براى رشد روحانى هايمان با ديگران، در کوشش در مطالعاتمان، در کارمان، در دوستى خواهيم داشت.

است. همه کارها در زندگى به سرعت قابل انجام نيستند. بسيارى چيزها هستند که کم کم و روز به روز  الزمصبر 
کنيم درباره چيزهايى که به زمان نياز دارند، عجله کنيم. ما  کنيم، سعى نمى قابل اجرا هستند. وقتى ما صبر مى

هاى ما  يد با ديگران و با خود نيز صبور باشيم زيرا همه ما در حال يادگيرى و رشد هستيم. براى آنکه به کوششبا
 :زير را حفظ کنيم در کسب صفت صبر کمک شود، بياييد نّص 

  فرمايد.) (مضمون بيان: همانا خداوند اجر صبر کنندگان را زياد مى  ۲۸“.انّه يزيد اجر الّصابرين” 

  صبر

ل آنها مشکالت زيادى داشتند. اما با کمک اش به جايى دوردست نقل مکان کردند. چند ماه اوّ  ليه و خانوادهعا .۱
اين مشکالت صبر کنند و اکنون آنها در خانه جديدشان بسيار خوشحال  همسايگان مهربانشان، توانستند در

 .هستند

 .ل مى کردو رنج خود را با صبر تحمّ هيو مريض شد. او درد زيادى مى کشيد اما شکايت نمى کرد. ا .۲
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 داستان -ت

ها بود. هر روز او يک هلو با خود به مدرسه  ترين خوردنى ژين عاشق هلو بود. اين برايش يکى از محبوب لى
حامل  ا هميشه هسته را کهبرد امّ  زد، لذت مى خورد. از هر گازى که به هلو مى ناهار مى در وقتآورد و آن را  مى

 انداخت. ر مىدو دانه بود

توانست يک دانه هلو بکارد  ژين رسيد. او مى ها بود. فکرى به ذهن لى ژين درباره دانه يک روز موضوع کالس لى
ناهار، او هسته هلويش را نگه داشت و آن را در يک تکه  موقعبه درختى تبديل شود. در  از آن مراقبت کند تا و

سرعت به خانه رفت و از پدرش خواست به او کمک کند تا جايى کاغذ پيچيد. وقتى که مدرسه تمام شد، او به 
درختش پيدا کند. پدرش به او يادآورى کرد که قبل از اينکه او بتواند دانه را بيرون آورد، بايد  صبر  پرورشبراى 

ين، ژ لى” ژين مى خواست هسته را همان موقع بکارد. پدرش به او گفت:  کند تا هسته خشک شود. با اين حال لى
ژين مهلت داد تا هسته  بنابراين لى“  توانى صبر کنى تا دانه برويد؟ اگر صبر ندارى تا هسته خشک شود، چطور مى

  خشک شود. 

اى از حياط را به او نشان  ژين باالخره توانست هسته را بشکند و دانه را بيرون بکشد. مادرش گوشه چند روز بعد لى
ژين چاله کوچکى کند و دانه را در آن انداخت،  د و بلند و بزرگ شود. لىتوانست آنجا رشد کن داد که درخت مى

  رشد بود! حاللبخند زد. درخت او باالخره در  اشتياقبا  و خاک مرطوب پوشاند ا تلى ازو آن را ب

اى  وانهها هيچ ج اى از رويش دانه ببيند. اما تا هفته کرد به اين اميد که نشانه خاک ديدن مى تل ژين هر روز از لى
ژين  ديد، از او پرسيد که مشکل چيست. لى ژين را مى ژين کم کم دلسرد شد. مادرش که نگرانى لى پيدا نشد و لى

خوب اين دانه بايد ” مادرش گفت: “  کند. نمى دانم که اصال درخت خواهد شد يا نه. دانه من رشد نمى” گفت: 
که به دنيا آمدى، موجود ريز و کوچکى بودى و تنها کارى رشد کند. از اين نظر خيلى شبيه توست. وقتى  ها مدت
روى،  کردى خوردن و خوابيدن بود. و حاال به خودت نگاه کن! حاال يک مرد جوان هستى که راه مى که مى

هاى زيادى طول بکشد اما اگر خوب  کنى! رشد اين درخت ممکن است سال کنى و خودت فکر مى صحبت مى
اين فکر دوباره “  هايش لذت ببرى. اش بنشينى و از ميوه توانى در سايه يک روز مى از آن مواظبت کنى آن وقت

جوانه بزند، بايد تغييرات زيادى  ىژين را اميدوار کرد. او از مدرسه ياد گرفته بود که يک دانه قبل از آنکه حتّ  لى
  کند. 

ياد ديد که جوانه کوچک سبزى از خاک رفت و با هيجان ز تل ژين مثل هميشه به سراغ سپس يک روز بهارى لى
کرد! او به خانه همسايه که کشاورز بود دويد و اين خبر  خاک بيرون زده است. درختش داشت رشد مى

و آسيب پذير  کوچکاز درخت تا وقتى که اينقدر  چطور هايى کرد که ژين توصيه . او به لىدادانگيز را به او  هيجان
تواند درخت را پرورش دهد، به هر کلمه او  بود به بهترين وجهى که مى ژين که مشتاق است، مواظبت کند. لى

 “  .تان به شما بدهم هاى خوب هلوهاى زيادى خواهم داشت که براى تشکر از توصيه ىزود به” گوش کرد.او گفت: 
بور ژين، يادت هست که وقتى منتظر خشک شدن هسته بودى، چطور مج لى” ا همسايه فقط لبخند زد و گفت: امّ 



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۴.نسخۀ  – پيش از چاپنسخۀ 

  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ - ۷۴

و يادت هست که الزم بود با ” کرد. همسايه ادامه داد:  ييدژين با حرکت سر حرفش را تأ لى“  بودى صبور باشى؟
خوب، ” لى ژين اين را هم به خاطر داشت. همسايه گفت: “  ات جوانه بزند؟ بودى تا دانه منتظر مى صبر بيشتر

ممکن است  الزم است.  بيشتر زمان ىه بدهد، حتّ براى اينکه نهال تو به درخت تبديل بشود و مدتى بعد ميو
  “ها طول بکشد تا درخت آماده هلو دادن بشود تا بتوانى از آن لذت ببرى. سال

کرد تا از جوانه به نهال و از نهال  و نيازهاى آن را برآورده مى آورد مراقبت به عمل مىژين از درخت  و بنابراين لى
شد. و بعد يک روز  تر مى ژين هم بلندتر و بزرگ تر شد، همانطور که لى بزرگ به درخت تبديل شد. کم کم بلندتر و

بود،  ژين از مدرسه  برگشت، ديد که اولين هلوهاى درخت دارند آن جاهايى که قبال فقط شکوفه وقتى که لى
اس کرد. او شوند. او همان خوشحالى را که زمان جوانه زدن دانه احساس کرده بود، يک بار ديگر احس پديدار مى

  کشيد تا هلوها آماده خوردن شوند.  دانست که بايد صبر داشته باشد. چون باز هم مدتى طول مى بار ديگر مى

 “يدراهنما رو پيدا کن” بازى  -ث

ها را انتخاب کنيد و از او بخواهيد که از گروه بيرون برود. وقتى که او رفت، بقيه کالس يکى ديگر از  يکى از بچه
کنند. براى مثال اگر او دست  ها سپس از حرکات راهنما پيروى مى کنند. همه بچه انتخاب مى“  راهنما” به عنوان ها را  بچه
کنند. کسى که بيرون رفته بود  زنند. اگر او شروع به دست تکان دادن بکند، همه همين کار را مى زند، همه دست مى مى

چه کسى است. در همين زمان ديگران هم مراقب هستند که به  اراهنمبايد با دقت نگاه کند و سعى کند دريابد که 
 .را شناسايى کند و از نزديک يا بيش از حد نگاه نکنند که باعث شود کودک در حال جستجو به آسانى ا راهنما

  ۲۳آميزى: نقاشى شماره  رنگ -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ

   ۲۴درس 

 ها مناجات کردن تالوت و حفظ -الف

هاى شروع آغاز کنيد و سپس مناجاتى را که کودکان در چند جلسه گذشته در حال حفظ  اجاتکالس را با من
 .اند، با آنها مرور نماييد کردن بوده
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 ۷۵ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

  سرودها (شامل مرورى بر سرودهاى قبلى) -ب

دانيد يکى دو سرود مناسب براى کالس امروز انتخاب کنيد، و آنها را با کودکان  از بين سرودهاى زيادى که مى
آنچه که کودکان مى آموزند کمک  أکيدخوانيد. اگر سرودهاى انتخاب شده به نحوى به موضوع درس مربوط باشد، در تب

 خواهد نمود.

 نصوصکردن حفظ  -پ

 .ها حفظ خواهند کرد معرفى کنيد را که بچه ىاند تا نّص  زير براى کمک به شما ارائه شده نکات

داوند را دوست دارد، استقامت است. هر چه که در زندگى ما اتفاق ترين صفات يک فرد که واقعا خ يکى از مهم
که ديگران ممکن است در قبال ما  هر چهبيفتد، ما هميشه خدا و محبتمان نسبت به او را به ياد داريم. بنابراين 

ليمش را اطاعت ما عاشق او هستيم و احکام و تعا بر ايمان ما به خدا اثر بگذارد.  بگويند يا انجام دهند، نميتواند
 :زير از حضرت بهاءاهلل را حفظ کنيم کنيم. براى آن که اهميت استقامت را به ياد داشته باشيم، بياييد نّص  مى

(مضمون بيان: خود را در باالترين مقام   ۲۹“َتِجُد َنفَسَک فى اَعلَى الَمقاِم لَو َتکون ُمسَتقيمًا َعلى اَمِر َموليک” 
  والى تو به تو امر فرموده مستقيم باشى.)خواهى يافت اگر بر انچه م

  باالترين

 .درجه زيبايى بودند، زيباتر از هر چيزى که ديده شده است باالترينها در  باغ .۱

مادر ماريا کيک بسيار مخصوصى براى خانواده درست کرد. آنها آن را با لذت بسيار خوردند و همه گفتند که  .۲
 .درجه لذيذ است باالترينکيک به 

  قامم

رود روحش  کند. وقتى او به خواب مى کند و احساس نزديکى به خدا مى مارتا هر شب قبل از آنکه بخوابد دعا مى .۱
 .در مقامى بلند قرار دارد

صحبت کومار از مقامى واال  موضوعکند.  کومار در جلسه درباره صلح جهانى و خير نوع بشر سخنرانى مى .۲
 .برخوردار است
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  کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ - ۷۶

  مستقيم 

اند اما رزمارى ياد گرفته  ها نقاطى سفيد هستند که روى آسمان نقاشى شده گويند که ستاره ان رزمارى به او مىدوست .۱
داند  دهد. او در آنچه مى است که هر ستاره در واقع يک خورشيد بسيار دور است. رزمارى فکرش را تغيير نمى

 .ماند درست است، مستقيم مى

دانست که دعا  خواند چون مى هر روز دعا بخواند اما او همچنان دعا مى کسى به مونا گفت که مهم نيست .۲
 .خواندن يکى از احکام خداوند است. مونا در اطاعت از حکم دعا خواندن مستقيم ماند

 داستان -ت

تر حضرت عبدالبهاء بودند. وقتى پدر محبوبشان حضرت بهاءاهلل را  شايد بدانيد که بهائيه خانم خواهر کوچک
ترسيد دستگير کرد و به زندان فرستاد، بهائيه خانم فقط  ى ناعادل که از حقيقت پيام الهى آن حضرت مىحکومت

هاى آنها گرفته شده  هاى شهر بود. اکنون همه دارايى شش ساله بودند. خانواده ايشان يکى از ثروتمندترين خانواده
  ند. بود. گاهى ايشان به جاى نان فقط يک مشت آرد براى خوردن داشت

وقتى عاقبت پدرشان از زندان آزاد شدند و به اجبار حکومت کشورشان را ترک کردند، بهائيه خانم و خانواده شان 
سوار بر استر به سوى شهر بغداد در يک کشور همسايه رهسپار شدند. سفر آنان در سرماى سخت زمستان سه ماه 

  باز نگشتند. طول کشيد. ايشان هرگز دوباره به سرزمين محل تولد خويش 

خانواده تا ده سال در بغداد ماندند، جايى که بهائيه خانم بقيه دوران کودکى خود را گذراندند. سپس اولياى امور 
که هنوز از تاثيرات رو به ازدياد پدر ايشان هراس داشتند، ناگهان به ايشان دستور دادند که بغداد را ترک کنند و 

دند، با خانواده شان ابتدا به شهر دور دست استامبول و سپس به ادرنه رفتند. بهائيه خانم که اکنون زن جوانى بو
سوء قصدى به جان ارزشمند ايشان  ترين موقعيت بود. مخالفت با پدرشان افزايش يافت و در نهايت اين خطرناک

   شد

پدرشان را به چنين شرايط پر فشار و اضطرابى، وقتى حکومت  تحت بعد از تقريبا پنج سال زندگى در ادرنه
زندانشهر عکا تبعيد کرد، بهائيه خانم عزيز حاال دوباره مجبور به جابجايى شدند. حدود چهل سال اين روح لطيف 

  ديوارهاى آن شهر متروک زندگى کردند.  پشتبه عنوان يک زندانى در ميان بدترين مجرمان در  ۀ خودبا خانواد

، اکنون وظيفه بهائيه خانم بود که پدر ، از دنيا رفتند و با صعودتندايشان آنقدر دوستشان داش در آن دوره پدرى که
از برادر محبوبشان حمايت کنند، برادرى که به رياست ديانت پدرشان منصوب شده بودند. بسيارى از دوستان و 

امش و کردند، عليه ايشان قيام کردند. اما بهائيه خانم با آر خويشان که نسبت به حضرت عبدالبهاء حسادت مى
  کردند.  برخورد مى با هر مشکلى صبر و شهامت
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 ۷۷ - کودکان ىکالسها ىبرا ىدرسهائ

ها بعد حضرت عبدالبهاء به جهان باال صعود کردند، هنگامى که نوه حضرت عبدالبهاء، شوقى  و وقتى سال
گرفتند، بهائيه  شد، بر عهده مى افندى جوان وظايفى را که به عنوان جانشين پدربزرگ شان به ايشان محّول مى

ين حامى و پايدارترين مدافع آن حضرت تبديل شدند. بهائيه خانم اکنون زنى پير بودند و تقريبا تر خانم به بزرگ
هفتاد سال داشتند. زندگى ايشان از  اضطرابات و انقالبات آکنده بود. در زندگى هميشه از مصيبتى به مصيبت 

ند و قلبشان هميشه مملو از محبت اى به فاجعۀ ديگر افتادند. اما روح ايشان هميشه ثابت ما ديگر و از فاجعه
خداوند بود. ايشان مستقيم و استوار بودند. شرافت و سرور، مهربانى و لطفى که از زمان کودکى داشتند، تا آخرين 

  شان با ايشان همراه بود.  روزهاى زندگى

  “  ها ها و بزغاله گرگ” بازى  -ث

ها معّرفى کنيد که يک گله بز مجبور بودند از يک پل بسيار  توانيد بازى امروز را با تعريف اين داستان به بچه مى
ها زندگى  روييد برسند. زير آن پل يک خانواده از گرگ هاى شيرين در آن مى قديمى بگذرند تا به چراگاهى که علف

و فقط  خوابيدند، مى زيادها خيلى تنبل بودند و هميشه  هاى کوچک بودند. اما گرگ کردند که عاشق خوردن بزغاله مى
ها خيلى باهوش بودند و ياد گرفته  شنيدند. بزغاله گذشت مى شدند که صداى يک بزغاله را که از پل مى وقتى بيدار مى

ها را  خواستند که گرگ بودند که چطور به آهستگى از پل عبور کنند بدون آنکه هيچ صدايى ايجاد شود، آخر آنها نمى
شد، آنها خيلى  اى اين صدا قطع مى دادند، و اگر لحظه ها گوش مى گرگبيدار کنند. آنها با دقت به صداى خرخر 

ماندند  حرکت مى ها خيلى بى ها در حال گوش دادن هستند. اما اگر بزغاله دانستند که گرگ ماندند زيرا مى حرکت مى بى
 .رفتند ها دوباره به خواب مى گرگ

ها درست  ارتفاعات مختلف ميان دو رديف از نيمکت هايى در اشاره کنيد که با گذاشتن چوب“  پلى” اکنون به 
تر بگذرند. صداى خرخر  هاى پايين هاى باالتر و از روى چوب و از زير چوب“  عبور کنند” ايد. کودکان بايد از اين پل  کرده
شوند.  دار مىها بي شود و گرگ ها را با دست زدن يا کوبيدن بر يک قابلمه نشان دهيد. هر از گاهى اين صدا قطع مى گرگ

اگر يکى از پاهايشان در هواست، تا وقتى  ىحرکت بمانند، حتّ  گذرند بايد کامال بى ها، کودکانى که از پل مى در آن وقت
ها بيدار  ترين صدايى ايجاد کند، گرگ ها دوباره به خواب بروند. اگر کودکى چوبى را به زمين بيندازد يا کوچک که گرگ

 .بلعند مى شوند و بزغالۀ کوچک را مى

  ۲۴رنگ آميزى: نقاشى شماره  -ج

  هاى خاتمه مناجات -چ
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“. . . . َيا ٱبَن الروِح فى اوِل الَقْوِل ٱْمِلْک َقْلَبًا َجيًّدا َحَسًنا ُمنًيرا. ” 
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“. ٕانّه لسبيل مستقيمو َاسلکوا سبيل العدل و  ” 
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“اى دوست! در روضۀ قلب جز گِل عشق مکار.... ” 
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“.ستيانسان عالم فضائل جميع اساس راستى” 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “.بخصالى تزيّن لمن فهنيئًا خصالى من الجود و الکرم” 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“.نفسه على اخاه اختار لمن طوبى” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْنساِن اْفَرْح ِبُسُروِر َقْلِبَك، ِلَتُكوَن قاِبًال ِلِلقأِي َوِمرآًة ِلَجماِلي.”  َيا ابَْن اال“





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.باشيم باقى خويش خلوص بر مانتا و صداقت نهايت در بايد” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.ُمَتواِضعًا َلَک  ُکونَ  ِال  خاِضعًا لى ُکنْ   إالنسان ٱْبنَ  يا ” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدياد سبب شکرانه تا برخيز خدا بشکرانۀ و باش ممنون باش خوش” 
.“ گردد  نعمت





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“المقّربين افئدة به تفرح ما و الفضلَ  و العفوَ  َمُکمِشي... اجعلوا” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.“باالمانة نفوسکم و بالّصدق لسانکم زيّنوا” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهر مهربانى و مرّوت و رحم و انصاف و عدل بر الهى ملکوت اساس” 
“.است  نفسى





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ اهلل و انقطاعک عّما سويه فاعلم اّن زينتک حّب ”





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َرله بما االکتفاء و به ُرِزق بما العبد قناعة هى العزةِ  أصلُ ” “.ُقدِّ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.نمايد معاشرت انام عموم با تمام بمحبّت که نفسى حال نيکوست” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.حبّه على االستقامة و اهلل کلمة اعالء هى الّشجاعة و القدرة رأُس ” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر در حق الطاف زيرا باش اميدوار حال هر در منما قطع خدا از را اميد ابدا” 
“.نگردد منقطع انسان از حالت





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.خلق اطمينان و راحت براى از است اعظم باب امانت” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.برافروزد دلت در را حبّش آتش طلبم مى خدا از” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“َيا ابَْن الُوُجوِد ِمْشكاِتي اْنَت َوِمْصباِحي ِفيَْك؛  َفاْسَتِنْر ِبِه َوال َتْفَحْص َعْن َغْيري” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.نمود مقيا رام خدمت بر و شد مزيّن هّمت بطراز که مقبلى براى از طوبى”





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.الّصابرين اجر يزيد انّه” 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“موليک کامر ما على مستقيمًا تکون لو المقام اعلى فى نفسک تجد”
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 ١٢٧ – درسهائى براى کالسهاى کودکان 

 مراجع
____________________ 

 ۳۲۸، النگنهاين، آلمان، ص ۳امر و خلق، جلد   .١
 ١١ؤّسسۀ مطبوعات امرى آلمان "،  ص کتاب مناجات "خدايا هدايت نما، م   .٢
  .  که اصل آن به فارسى يافت نشد ۱۹۱۲آوريل  ۲۴ترجمه از خطابات حضرت عبدالبهاء در آمريکا،     .٣

  . ۴، ص ۱کلمات مکنونۀ عربى، چاپ برزيل،  شمارۀ   .۴
  .۱۶۰ ص،  نمؤّسسۀ مطبوعات امرى آلما،   ١١٨  مارۀمنتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل  ش        ۵
  . ۱۳۸، مؤسسۀ ملى مطبوعات امرى، ايران، ص ۱مجموعۀ مناجات آثار قلم اعلى، جلد   .۶
       . ۴، ص ۳، چاپ استراليا، شمارۀ کلمات مکنونۀ فارسى    .٧
 . ۵۷حضرت بهاءاهلل، ادعيۀ محبوب، ص   .٨
   ۵۵ظهور عدل الهى، ويلمت، ايلينوى، ص     .٩

  . ٢٠ص  ۴۹ مارۀش پ استراليا،، چاکلمات مکنونه فارسى  .١٠
لجنه نشر آثار امرى بلسان فارسى و " که بعد از کتاب اقدس نازل شده جمال اقدس ابهى اى از الواح مجموعه  .١١

 . ٣٩ص ، آلمان –النگنهاين ، عربى
  . ۱۸ص  ۳۶کلمات مکنونۀ عربى، چاپ برزيل، شمارۀ   .١٢
  . ۲۸۳صفحۀ  ۲۲۵مارۀ ش ۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد   .١٣

  . ٢٠ص  ۴۲مارۀ ش ،کلمات مکنونه عربى   .١۴
 از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء .  .١۵
 . ۸۱، ص که بعد از کتاب اقدس نازل شده جمال اقدس ابهى اى از الواح مجموعه  .١۶
  . ۱۳۶منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، شمارۀ   .١٧
  ۶۶بوعات امرى آلمان ، ص ، مؤّسسۀ مط ۴امر و خلق جلد   .١٨
  .  ۱۵۵، ويلمت ايلينوى، ص ۱۳۸شمارۀ  ۱جلد   منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  ١٩٫
  . ۳۸، مؤسسۀ معارف بهائى کانادا، ص ۱آثار قلم اعلى جلد   .٢٠
  .۹۲" ص که بعد از کتاب اقدس نازل شده جمال اقدس ابهى اى از الواح مجموعه  .٢١
  . ٢١٤ص  ، مؤّسسۀ مطبوعات امرى آلمان، ١٥٦ر حضرت بهاءاهلل ش منتخباتى از آثا   .٢٢
  . ۹۳که بعد از کتاب اقدس نازل شده" ص  جمال اقدس ابهى اى از الواح مجموعه  .٢٣
  . ۱۷۸شمارۀ  اّولعبدالبهاء جلد منتخباتى از مکاتيب حضرت   .٢۴



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۴.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 درسهائى براى کالسهاى کودکان – ١٢٨

   ۱۹شده، آلمان، ص  اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل مجموعه  .٢۵

 .)برزيل(چاپ  ٨ص  ١١ مارۀکلمات مکنونه عربى ش   .٢۶
  ۱۶۴اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، آلمان، ص  مجموعه  .٢٧
  . ۸۹ص  ، ۶۶منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل ش    .٢٨
  . ۱۵۸، ص ۱۱۵مأخذ باال، شمارۀ   .٢٩
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