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

  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  ى طرحکند با يک رويکرد سنّت 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  تى در پاسخ به نيازهاى توسعهمردمى از طريق انجام خدم

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

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

کنند،  مى ديگر مشورت 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  گرىشود، و بازن 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
 رود، با اين ايمان قطعى که فقط از طريق آموزشى در هر مرحله با بهترين مواّدى که در دست است پيش مى

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

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

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

  شوند. اى متوالى، که در اصل ترتيبى تصنّعى خواهد بود، اجرا نمى روند، و به صورت سلسله پيش مى



حو روزافزونى بر از آنجائى که استفاده از مواّد درسى مؤسسۀ روحى گسترش بيشترى يافته، فرايند تهيّۀ مواّد درسى به ن
تجارب جهانى در مورد به کارگيرى تعاليم در حيات بشرى مبتنى گشته است.  هر چند در عمل اين فرايند امروزه بسته به 

تواند اشکال گوناگونى به خود گيرد، عمومًا سه مرحله براى رسيدن به آنچه نسخۀ  ماهيّت مواّد درسى در دست تهيّه مى
  ود دارد.  باشد وج چاپ شده نهائى مى

  (Initial Outline)طرح مقّدماتى  -۱

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

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

  )Alpha Version( نسخۀ الف -٢

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

تر نمايد  شود تا درک يک موضوع را آسان گردد، يا يک سلسله تمرينات ساده ارائه مى جديدى از آثار بهائى اضافه مى
آيد که  يک دوره يا متن منسجم به وجود مىيا گرايش مهم کمک کند.  از طريق اين فرايند،   يا به ايجاد يک مهارت

 شود. انگاشته مىمعموًال به عنوان "نسخۀ الف" 

   Pre-Publication Edition)(نسخۀ پيش از انتشار  -۳

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

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

  شود. فرستاده مىطبع و انتشار 

   



  

 
 

و شامل بيست و چهار درس به  سوم سالهاى کودکان، کالس تدريس دهندۀ کتاباين واحد يکى از دو واحد تشکيل
اين  که محتواىباشد  مىچندين قسمت به عنوان مقدمه براى معلّمانى  داراىاست و نيز چاپ پيش از نسخۀ صورت 

هاى مقدماتى که هنوز به نوعى در کنند. اميد است که قسمتکالس، دربارۀ زندگى و رسالت مظاهر الهى، را بررسى مى
د، به معلّمان در تفّکر دربارۀ مفاهيم مورد بررسى در دروس کمک کند، به ويژه موارد مربوط به قرار دارتهيّه  مرحلۀ ابتدايى

پيش از حضرت باب و حضرت بهاءاهلل ظاهر شدند. براى مثال مسائلى مانند معجزات، زندگى و تعاليم مظاهر ظهورى که 
نصوص و تمريناتى را به منظور کمک به معلّمان در شوند و اين واحد  در يک يا چند درس مطرح مىشّر پرستى و وجود بت

  آورد. تفّکر دربارۀ چنين مفاهيمى در سايۀ تعاليم بهائى، فراهم مى

ها و کالسهاى سيستماتيک براى کودکان يک جامعه را طّى اى از عمق، اهّميّت ارائۀ کالستاب با درجهواحد اّول ک
سوم را بررسى خواهد نمود.  سالهاى براى کالس هائى درسچنين عناصر متنّوع پى بررسى خواهد کرد. همدرهايى پىسال

دعا و مناجات و نصوص، سرودها،  از حفظ کردننى يع – است تنظيم شدهدوم  سال هاى درسهر درس مشابه ساختار 
طلبد.  مندى بيشترى از جانب معلّمان مىگرچه به پيچيدگى برخى عناصر افزوده شده که توان –ها، نمايش و  نّقاشى داستان

براى  لنقهاى آمادۀ  . اين دروس به جاى آن که داستانکند صدق مىگويى ويژه دربارۀ زمان مخصوص داستانبه نکته اين
اند. الزم است او هر کودکان فراهم کند، شامل وقايع تاريخى طوالنى است که به زبانى قابل فهم براى معلّم نوشته شده

- کند و آن را با سطح درک دانش نقلفصل را به حّد کافى مطالعه کند تا بتواند تمام يا بخشى از آن را با شور و اشتياق 

شوند شده و معلّمان تشويق مىوار ذکر  برخى حقايق مرتبط فهرست، تاريخى واقعۀنقل هر پس از . نمايدآموزان خود تنظيم 
اّما بايد تّوجه داشت سازد تا اين حقايق را به خاطر بسپارند.  قادر آموزان راکنند که دانشمبتنى بر همکارى طرح هايى بازى

تاريخى  رويدادهاىبندى  ن نيست که جزئيات و زمانشود، منظور آ مى اس حس تاريخى کودکان بناها بر اس چه درسگرکه 
  .به کودکان ارائه گردد، بلکه هدف افزايش درک کودکان از مطالب اصلى هر يک از آنها است

چنان که دهيم مسروريم و اميدواريم هماز اين که اين واحد را به شکل کنونى در دسترس مؤّسسات سراسر جهان قرار مى
اى از نظرات دربارۀ ساختار و محتواى آن يابد، گسترهمىم توسعه وبطور مدااز آن در ميدان عمل  کنندگاندايرۀ استفاده

هايى از کالس که به نمايش و نّقاشى تخصيص يافته و نيز سرودهاى مناسب براى  هايى براى زماندريافت داريم. انديشه
توانند از سرودهاى موجود در مجموعۀ فراهم شده ن مى، معلّمادر عين حالآموزشى موجب امتنان ويژه خواهد بود.  موادّ 

  م که بسيارى از آنها براى اين دروس مناسب خواهند بود، بهره گيرند.دوّ  سالهمراه دروس 

  مؤّسسۀ روحى
  )۲۰۱۲اوت ( ۱۳۹۱مرداد/شهريور 
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  ۱ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  اّول بخش

اى تربيت روحانى کودکان طّى هاى سيستماتيک بردر اّولين واحد اين کتاب، ما دربارۀ اهّميّت داير کردن کالس
جامعه تفّکر کرديم. حيات هايى بر توسعۀ يک الگوى غنى براى پى و تأثير چنين کالسدرهاى پىکالسو  ى متوالىهاسال

سوم را که عمومًا هفت يا هشت ساله هستند بررسى نموديم.  سالسپس عناصر اصلى بيست و چهار درس براى کودکان در 
مندى رو به افزايش  ، در عين آن که از نظر ساختارى شبيه دروس پيشين هستند، اّما متناسب با توانلساديديم دروس اين 

  کنند.آموزان برخى عناصر تازه را معّرفى مىدانش

که نسبت به مواّد انداخت خواهيم  تر به محتواى خود دروسدر واحد حاضر، يعنى واحد دوم، نگاهى نزديک
اينجا کمک به عميق در تر است. مقصد از دروس اّول و دوم تا حّدى سنگين هاى سال کان در آموزشى ارائه شده به کود
، به ويژه دو هياکل مقّدسهو تعاليم مظاهر ظهور الهى است. اميد است که يادگيرى دربارۀ اين  شدن دانش آنها از زندگى

او و مسئوليّت هر نفس در کمک بيدريغ به بشريت، ، آگاهى آنها را از عشق نامحدود خداوند اين زمانمظهر ظهور توأمان 
که در اذهان کودکان پيوند بين عرفان الهى که از  آن است وسمنظور از مجموع اين درپاسخ به هدايت الهى افزايش دهد. 

  .گردد هاى پيشين بود تقويتکه مرکز توّجه آنها در کالس رفتارو عادات و الگوهاى  شود کسب مىطريق مظاهر ظهور 

که طّى اعصار آشنا شوند و تعاليم مظاهر ظهورى زندگى اّما هدف از اين دروس صرفًا آن نيست که کودکان با 
اهلل پيوندى تنگاتنگ دارند و رابطۀ ما با خدا در نهايت يک رابطۀ عاشقانه است. ند. عرفان الهى و محبّتا هنمودار شد

دربارۀ رابطۀ بين عرفان و عشق با ديگر اعضاى دازيم، شايد بخواهيد بپرپيش از آن که به جزئيات محتواى دروس بنابراين 
توانيد مطمئن شويد که به کودکان، چگونه مى الهىگروه مطالعۀ خود تأّمل کنيد. به ويژه در تعليم مطالبى دربارۀ مظاهر ظهور 

از آثار حضرت بهاءاهلل شما را در ؟ نصوص زير کند به طور مداوم رشد مىاهلل که در قلوب لطيف آنان کاشته شده، محبّت
  تان يارى خواهد کرد:مذاکرات

 العالَميَن َو ال َيلَتِفُت "
ِ
  ١"...ِالى َمن َعلَى االَٔرِض ُکلِّها لََعمرى َمن فاَز ِبِعرفاِنِه َيطيرُ ِفى َهوآِء ُحبِِّه َو َينَقِطُع َعن

نمايد و از عالم و عالميان ّب او پرواز مىقسم به جانم، هر که به عرفان او دست يابد، در هواى ح: (مضمون
  ).کند گردد و به هيچ يک از آنان که بر زمين هستند توّجه نمىمنقطع مى

ين طاُروا َکذِلَک َنوَّرنا اُفَُق َسماِء الَبياِن ِمن اَنواِر ُشموس الِحْکَمِة َو الِعرفاِن ِليطَمئنَّ بها َقلبَُک َو َتُکوَن ِمن الَّذ"
چنين افق آسمان بيان را با انوار خورشيدهاى اين :(مضمون  ٢"إاليقاِن ِفى َهواء َمَحبِّة َربِِّهم الرَّحمن. ِباَْجِنَحةِ 

حکمت و عرفان روشن کرديم تا قلبت به آن مطمئن گردد و از کسانى باشى که به پرهاى ايقان در هواى محبّت 
  .)پروردگار رحمان خود پرواز کردند
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 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۲

َعلَى العالَم ِباَن تُظِهَر ِمنّى ما َتِطيرُ ِبِه االَٔرواُح ِفى َهواِء ُحبَِّک َو النُُّفوُس ِفى  َو الُمَهيِمنُ الِقَدم اَسَٔلَُک يا ماِلَک "
خواهم اى مالک قديم و اى مهيمن بر عالم که ظاهر نمايى از من آنچه را از تو مى :(مضمون  ٣"َفضاِء اُنِسَک 

  .)س در فضاى انس تو پرواز کنندکه به آن ارواح در هواى حّب تو و نفو

مقدار پس ها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بىاى بلبالن فانى در گلزار باقى گلى شکفته که همۀ گل"
از جان بخروشيد و از دل بسروشيد و از روان بنوشيد و از تن بکوشيد که شايد ببوستان وصال در آييد و از گل 

ل حّصه بريد و از اين نسيم خوش صباى معنوى غافل نشويد و از اين رائحۀ زوامثال ببوييد و از لقاى بىبى
دار رساند ها را به دلنصيب نمانيد اين پند بندها بگسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند دلقدس روحانى بى

  ٤"ها را به جانان سپارد.و جان

  دوم بخش

کنيم: درس اّول به کلّى آنها آغاز مىسير ا با بررسى ، مطالعۀ محتواى دروس ربخش پيشينمذاکرات  تّوجّه بهبا 
پرداختند استوار است تا فهم کودکان از اين که مظاهر الهى منشأ هر مى رفتاردوم که به  سال طور مستقيم بر مبناى دروس

ظاهر ظهور الهى توانيم به عرفان الهى دست يابيم تقويت شود. دروس دوم تا هشتم بر مخيرى هستند و با شناختن آنها مى
حضرت ابراهيم، حضرت موسى، حضرت کريشنا، حضرت بودا، حضرت : ، تمرکز داردکه در کور نبّوت ظاهر شدند

مانده به يکى از مطالب مربوط به دو مظهر ظهور زرتشت، حضرت مسيح و حضرت محّمد. سپس هر يک از دروس باقى
و ده مورد به زندگى و رسالت  شود مىحضرت باب مربوط  نفس مقدسپردازد؛ شش مورد به مىيوم الهى توأمان اين 

  .است حضرت بهاءاهلل تخصيص يافته

توان دريافت، مقصود اين دروس آن نيست که شرح مفّصلى از زندگى مظاهر ظهور طور که به سادگى مىهمان
اى از رابطۀ بين ر يک به جنبهکه اين دروس برخى جزئيات تاريخى را دربردارند، ه با اين. ارائه دهدالهى براى کودکان 

تاريخى  درکآنها نوعى  ًامطمئنّ گذرانيد، مىبا کودکان چنان که دروس را پردازد. با اين حال، همو آفرينش او مى وندخدا
 در تدريجًايابند که خدا، به خاطر عشقش به بشر، مظاهر ظهور خود را کنند. آنها به سهولت اين انديشه را درمىرا تجربه مى

کند و نفوس به طول زمان فرستاده است تا اراده و هدف او را روشن سازند و با پيروى بشر از تعاليم آنها، اجتماع پيشرفت مى
چنين درک خواهند کرد که هر يک از پيامبران الهى پيشين از يک روز موعود شوند. آنها همتر مىآفريدگار خود نزديک

که حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهى براى اين روز  درک آنمين تأسيس خواهد شد. سخن گفتند، روزى که ملکوت خدا بر ز
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ن کنند، بنيادي ، براى فهمى که کودکان کسب مىهستند و ظهور آن حضرت منشأ هدايتى است که ما امروز به آن توّجه داريم
  .خواهد بود و ضرورى

، عهد و ميثاق ابدى دهد تشکيل مىهار درس را که زيربناى تمام اين بيست و چ ىم مهميهامف ى ازيک بنابراين
هاى متسلسل اصلى معّرفى شد، زمانى که شما دربارۀ مالقات با مؤمنان دوره ٢الهى است. اين مطلب در کتاب 

شان تفّکر کرديد. برخى از اعضاى گروه شما يد معلومات امرىيشان به منظور کمک به آنها در تزهاىتسجيل در خانه تازه
کند. امروز ممکن است رسيده باشند که به طور عميق دربارۀ اين مطلب بحث مى اصلى ۀ نهم از سلسلۀدورست به ممکن ا

الزم نيست مفهوم اين کتاب را در گروه خود مرور کنيد، گرچه در دروس  ٢گرديد و قسمت مرتبط در کتاب بازمفيد بيابيد که 
  قيم به کودکان تعليم دهيد.عهد و ميثاق ابدى يا ظهور تدريجى را به صورت مست

 وسعتابعادى دارد؛ هم عمق و هم  درکآنچه الزم است در اين زمينه هميشه به ياد داشته باشيم آن است که 
و از الگوى رشد يک  شود حاصل مىبه تدريج  مطالب، فهم بيشتر توان فورًا دريافت بعضى مطالب را مىدارد. در حالى که 
يابد. در اين مرحله، شما شود و با گذشت زمان رشد و توسعه مىيک بذر کوچک آغاز مى ازيعنى کند: درخت پيروى مى

خواهيد از ماهيّت رابطۀ بين خدا و بشر، تنها يک فهم مقدماتى در کودکان پرورش دهيد. براى دستيابى به اين منظور، مى
- هاى مرتبط را به شيوهشاره کنيد. وقتى انديشها "استمرار ظهورات الهى"يا " عهد و ميثاق ابدى"الزم نيست به دو عبارت 

دربارۀ برخى از در اين پرتو، کنيد، آنها فهم الزم را کسب خواهند کرد. اى طبيعى در گفتگوهاى خود با ايشان مطرح مى
اى خالى زير خواهيد به کودکان منتقل کنيد تفّکر نماييد و آنها را در فضعهد و ميثاق ابدى که مى اصلى در بارۀهاى انديشه

  بنويسيد. چند مثال براى کمک به شما آورده شده است.

    گذارد.هيچ گاه بشر را تنها نمى خدا
- را که اراده و هدفش را بر ما آشکار مىمظاهر مقّدسه موجب عشق نامحدود خود به ما، هر چند گاه آن خدا به

    فرستدسازند، به سوى بشر مى
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  سوم بخش

تفّکر  درکمان در باال، بيشتر دربارۀ مسئلۀ کنيد تا در پرتو مذاکراتدرنگ در اينجا ممکن است مفيد باشد که 
در فرايند تربيتى که ماهيّت روحانى فرد انسانى را به  ."در عالم انسانى موهبتى اعظم از عقل نيست"دانيد که کنيد. مى

حضرت ه کند. توجّ اّطالعات  پرداختن بهمندى مغز انسان براى توان بهتواند صرفًا شناسد، يک معلّم نمىرسميت مى
گويند که قوا و امکانات ذهنى ما کنند. آن حضرت به ما مىعبدالبهاء قواى ذهن انسان را با نور خورشيد مقايسه مى

  دهند کهدر اين زمينه، ايشان توضيح مى "نظير شعاع که از خصائص آفتابست."ذاتى روح ما هستند،  "خصائص"

واسطۀ محسوسات ادراک معقوالت عقل به قّوۀ روح ادراک و تصرّف دارد، ولى روح قّوۀ آزاد است. عقل به"
-کند و لکن روح طلوعات غير محدود دارد عقل در دايرۀ محدود است و روح غير محدود عقل ادراکات به

که مسه و لکن روح آزاد است چنانواسطۀ قواى محسوسه دارد نظير باصره و سامعه و ذائقه و شاّمه و ال
  ٥"نماييد که در حالت يقظه و حالت خواب سير و حرکت دارد.مالحظه مى

کنيم. تفّکر مى درکحال مجال بررسى تفصيلى رابطۀ بين روح، نفس و ذهن نيست. امروز ما داريم دربارۀ مسئلۀ 
ت؛ هميشه در حرکت و فّعال است. در حالى که که نفس انسانى نامحدود اس آنچه بايد بدان اذعان داشت اين استپس 

، تربيت روحانى به توسعۀ ديگر مربوط استهاى معيّنى از کارکرد ذهن  عمدتًا به حواس و جنبه مفاهيم ماّدى تربيت
هاى بهائى کودکان نه تنها اميدواريد که قواى ذهنى را در پردازد. شما به عنوان يک معلّم کالس نيروهاى نفس نيز مى

چنين اميد داريد قواى درونى ديگر آنها را قّوت و شّدت بخشيد و مجراهايى را باز آموزان خود تقويت کنيد، بلکه همشدان
هاى پيشين انجام کالسبتواند در آنها جريان يابد. بيشتر آنچه در  ناشى شدهکنيد که نيروى روح انسانى که از روح ايمانى 

چنان که به معّرفى هر مطلب به ها نيز همشد. در اين درسسعۀ اين قوا انجام مىايد، به صورت مستقيم با هدف توداده
آنها از مفاهيم مرتبط، به قوايى مانند بينايى درونى و  درککنيد، به ياد خواهيد داشت که تان اقدام مىآموزان دانش
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ممکن است مفيد بيابيد که بخشند. ت قّوت و شدّ ها سعى دارند  اين کالسکه شنوايى درونى وابسته خواهد بود، قوايى 
  دربارۀ نصوص زير تأّمل نماييد:

مواهب ماّدى و روحانى به ما م که مواهب مادى و روحانى براى ما آفريده. او خدا را سپاس گوييبنابراين بايد "
دريابيم. ، چشم برونى داده تا انوار خورشيد را ببينيم و بصيرت درونى عنايت کرده تا شکوه خدا را عطا کرده

گوش فرا دادن به صداى  مندى از نواهاى خوش تدبير کرده و شنوايى درونى را براىگوش برونى را براى بهره
  (ترجمه) ٦مان."خالق

آنها که  راستىبه  :(مضمون  ٧"اّن الّذين فتحت ابصارهم بنور العرفان يجدون نفحات الرّحمن و يقبلون اليه"
  .آورند)مى ىيابند و به او روود، بوهاى خوش رحمان را مىشان به نور عرفان گشوده شچشمان

اگر به گوش  :(مضمون  ٨"لو تتوّجه بسمع الفطرة الى االشياء تسمع منها قد أتى القديم ذو المجد العظيم"
  .)آمده آن قديم، آن داراى مجد عظيمهمانا شنوى که: فطرت به اشيا توجه کنى، از آنها مى

ر همين مطلب و بيان، ابواب هاى معانى و تبيان مفتوح بينيد و جميع علم و اسرار آن را اگر قدرى تأّمل رود د"
  ٩"حجاب مشاهده فرماييد.بى

  چهارم بخش

هاى پس از آن اى براى درس. مقصد از اين درس آن است که شالودهنگاهى بيندازيماّولين درس به حال بياييد 
تا اين حّد در زندگى ما مهم کند دربارۀ اهّميّت جستجوى عرفان الهى که مى و براى اين منظور به کودکان کمک فراهم کند

  تفّکر کنند. به عنوان گام نخست، درس را بخوانيد و مفاهيم اصلى را که به آنها پرداخته شده بنويسيد. ،است

     :۱درس 
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ممکن است براى شما مفيد باشد که به  اند وهاى پيشين تفّکر کردهالبتّه کودکان دربارۀ عرفان الهى در کالس
که به طور مستقيم  نماييد دوم سالجهت آمادگى براى تعليم اين درس، زمانى را صرف مرور مجموعۀ سوم مواّد آموزشى 

  پردازد. مىبه مسئلۀ عرفان 

ى است. به زيباي گرايشدوم به آن اشاره شده  سالبررسى و در مواّد آموزشى  ۱از جمله مفاهيمى که در درس 
در کودکان به ويژه که  ايد مالحظه کردهکند و ترين نيروهايى است که در روح انسانى عمل مىبه زيبايى يکى از قوى گرايش

همراه است که به همان اندازه به کسب دانش  عطشتوان آن را بيدار ساخت. اين نيرو اغلب با خردسال به چه آسانى مى
شان ارتباط تنگاتنگى با عشق آنها به ما براى عرفان خداوند و فهميدن جهان پيرامونآموزان شو اشتياق دانش ،قوى است

که بيشتر در اين باره تفّکر کنيد و ممکن است بخواهيد اکنون چند لحظه زمان صرف  مفيد استزيبايى خواهد داشت. 
  کنيد. هر يک را مشّخص بودن اشتباهو  بودن صحيحزير را بررسى نماييد و  اظهاراتکنيد و 

طبيعى به زيبايى بخشيده تا بتوانند به گرايشخداوند به افراد انسانى يک  الف.
  تر شوند.او، آفريدگار خود که زيباى مطلق است، نزديک

  
  اشتباه       صحيح 

تر شدن کودکان، به صورت طبيعى زمان با بزرگبه زيبايى هم گرايش  ب.
  ادن آن نيست.سازد. نيازى به پرورش دخود را ظاهر مى

  
  اشتباه       صحيح 

  اشتباه       صحيح   بايد به کودکان تعليم داد که چه چيز زيبا است و چه چيز زيبا نيست.  ج.

زيبايى امرى ذهنى است؛ سعى در پرورش گرايش به زيبايى در کودکان   د.
يابد معنى است، زيرا براى دانستن آن که هر کس چه چيز را زيبا مىبى
  چ راهى وجود ندارد.هي

  
  

  اشتباه       صحيح 

اگر گرايش به زيبايى در کودکان خردسال پرورش داده نشود، آنها در   ه.
  تر گرايش خواهند يافت.زندگى به چيزهاى پست

  
  اشتباه       صحيح 

توانند با شود به معيارى تبديل نمود که کودکان مىزيبايى و کمال را مى  و.
  را بسنجند. آن رفتار خود

  
  اشتباه       صحيح 

کودکان بدون معيارى که با آن بتوانند رفتار خود را بسنجند، ممکن است   ز.
هاى به آسانى قربانى نيروهايى شوند که همه جا در صدد برانگيختن هوس

  پست و اميال ناشايست در آنها هستند.

  
  

  اشتباه       صحيح 
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کنند، خواهند کوشيد تا جهان امروز عمل مىبسيارى از نيروهايى که در  ح.
کودکان را متقاعد سازند که آنچه را در واقع زشت است، به عنوان زيبا 

  بپذيرند.

  
  

  اشتباه       صحيح 

کنند، خواهند کوشيد تا بسيارى از نيروهايى که در جهان امروز عمل مى  ط.
سيع در اجتماع اى را که در سطح وکودکان را متقاعد سازند هر انديشه

  پذيرفته شده، به عنوان حقيقت بپذيرند.

  
  

  اشتباه       صحيح 

کنند بين آنچه به تعالى معيارهاى زيبايى و کمال به کودکان کمک مى  ى.
  شود، تمايز قائل شوند.انجامد و آنچه به تدنّى منجر مىمى

  
  اشتباه       صحيح 

بينند، راهنماى بدالبهاء مىمعيارى که کودکان در شخصيّت حضرت ع  ک.
  بسيار مهمى خواهد بود که در سراسر زندگى با آنها خواهد ماند.

  
  اشتباه       صحيح 

  پنجم بخش

ايم و دربارۀ به زيبايى را بررسى کرده گرايش. ما مفهوم جلوتر ببريمرا يک گام  بخش پيشينمذاکرات  اجازه دهيد
ايم. دو انديشه وجود دارد شخيص دادن آنچه زيباست و آنچه نيست، تفّکر نمودهاهّميّت کمک به کودکان در يادگيرى ت

  که در اين زمينه بايد بررسى کنيم.

طور همتا است. همان قابل مقايسه با زيبايى آفريدگارمان نيست. زيبايى او بى ديگرى نخست اين که هيچ زيبايى
حضرت به شخصيّت خود به عنوان مظهر ظهور الهى اشاره آن نجا که تر در نّصى از آثار حضرت بهاءاهلل خوانديم، آکه پيش

  فرمايند،مى

  ١٠"مقدار ها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بىدر گلزار باقى گلى شگفته که همه گل"

  اين زيبايى خداوند است که همه مشتاق آن هستيم و آرزويش را داريم:

إلَى أالرِض و َمن َعلَيها إنّا َخلَقناِک ِلَجمالى ها ُهَو هذا َفانُظرى َکيَف الَتلَتِفتى إلى الّسما ِء َو ما فيها و ال "
به آسمان و آنچه در آن است توجه  :(مضمون  ١١"ِشئِت و الَتمَنعى لَحاَظِک َعن َجماِل َربِِّک الَعزيِز الَمحبوب.



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – اپنسخۀ پيش از چ
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خود آفريديم. البته اين  جمالبراى  نيز التفاتى منما. به راستى که تو را و کسانى که در آن هستند نکن، به زمين 
  .)خواهى، و نظرت را از زيبايى پروردگار عزيز محبوبت منع مکناست آن جمال! بنگر آن گونه که مى

دانيم که رابطۀ عميقى بين زيبايى انديشۀ دوم که بايد بررسى کنيم، به مورد باال مربوط است. ما از آثار مبارکه مى
اين انديشيدن به زيبايى بدون تفّکر دربارۀ مسئلۀ حقيقت ممکن نيست، چرا که حقيقت چيزى و حقيقت وجود دارد. بنابر

  توانيم حقيقت را از خطا تميز دهيم:مىابهى جمال  اتنيست. ما با تجلّي الهى اللجکمال جز 

 الباِطِل َو يُفَرُق ُکلُّ أمٍر َحكيٍم.قُل إنَّ هذا لََمنَظرُ أالكَبِر الَّذى سطر في ألواِح الُمرَسلين َو ِبه يُفَصُل الَحقُّ "
ِ
  ١٢"َعن

بگو به راستى اين همان نظرگاه اکبرى است که در کتب پيامبران مسطور بود، و با آن حق از باطل جدا  :(مضمون
  .)مشخص گرددامر حکيمى شود و هر 

  ما داده است:و خداوند قواى درونى را که براى ادراک زيبايى خودش و تشخيص حقيقت نياز داريم، به 

صاحبان ابصار حديده و آذان واعيه و قلوب منيره و صدور منشرحه صدق را از کذب بشناسند و تميز "
  ١٣"دهند

  ١٤"احسن الخالقين گوئى چشم حّق بگشا تا جمال مبين بينى و تبارَک اهّللُ"

جواهر کنيد: وقتى  شان فکرتان در تقويت قواى درونىآموزانهاى خود براى مساعدت دانشحال دربارۀ تالش
- و داستان کنندحفظ کنيد که کالم الهى را از  به آنها کمک مى، نهيد حکمت نهفته در تعاليم الهى را با آنها در ميان مى

آموزان به گفتار و رفتار آنها را در دانش گرايشاين وسيله  به کنيد ومىنقل مظاهر ظهور الهى براى آنها  حياتهايى از 
يعنى کند، آموزان شما در تميز درستى از نادرستى کمک مىها چگونه به توسعۀ توانايى دانش اين تالشکنيد. تقويت مى
بسيار مهم خواهد بود؟ حقيقت جوان متحّريان  رامون خود و رشد و تبديل آنها بهکه هنگام تعامل آنها با جهان پي آن توانايى

  شود، در فضاى زير بنويسيد:تان ظاهر مىارى که از مذاکرهدر گروه خود نصوص باال را بررسى کنيد و برخى از افک
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  ۹ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

    
    
    
    
    

  ششم بخش

ماست. ما  يکى از اهداف اساسى زندگىپردازد که کسب آن به عرفان الهى مىسوم  سالديديم که اّولين درس 
که با آن درست را از نادرست تميز و  مانديشيديبه زيبايى و نياز کودکان به پرورش معيارى  گرايشچنين دربارۀ نيروى هم

  شود تشخيص دهند.است از آنچه به خوارى آنها منجر مىشايسته آنچه را 

مندى آنها در جستجوى در اينجا بايد تأکيد شود که پرورش عطش دانش در کودکان و کمک به توسعۀ توان
هاى آموزشى شما،  از ميان اهداف تمامى کوششحقيقت اهدافى نيستند که در يک يا دو درس بتوان به آنها دست يافت. 

به کودکان نيستند. برعکس، آميز  بافکار جزمى و تعّص هاى کودکان بهائى در صدد تلقين کالس م هستند.همه مقدّ بر اينها 
يادگيرى و اشتياقى دائمى به نگرشى آزاد نسبت هايى عالى براى بيدار کردن عشق به دانش، ها موقعيّتاين کالس

  جوى واقعيّت در آنها هستند. نصوص زير به شما در تفّکر دربارۀ اين موضوع کمک خواهد کرد:جست

و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حّب در قلب روشن شد و نسيم محبّت "
ا احاطه از شطر احديّه وزيد ظلمت ضاللت شک و ريب زائل شود و انوار علم و يقين همۀ ارکان وجود ر

  ١٥"نمايد.

خدا انسان را آفريده و قدرت خرد به او بخشيده تا با آن به نتايج معتبر دست يابد. پس انسان بايد بکوشد تا "
 ١٦"در همه چيز واقعيّت را بجويد. اگر مستقل تحرى نکند، نتوانسته از استعدادى که خدا به او داده بهره برد.

  (ترجمه)

ر انسان فرض شده. اگر چنين کند، همه توافق و اتّحاد حاصل کنند چه که قبل از هر چيز تحرّى حقيقت ب"
حقيقت تعّدد قبول نکند و تجزّى نپذيرد. اديان مختلف بر يک حقيقت استوارند پس واقعيّت آنها يکى 

  (ترجمه) ١٧"است.
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ميص رثيث از جمله تحرّى حقيقت تا عالم انسانى از ظلمت تقاليد نجات يابد و به حقيقت پى برد اين ق"
هزاران ساله را به دور بيندازد و پيرهنى که در نهايت تنزيه و تقديس در کارخانه حقيقت بافته شده بپوشد و 

  ١٨"کند لهذا افکار مختلفه منتهى به فکر واحد گردد.چون حقيقت يکيست تعّدد قبول نمى

. شما است ت زيادى برخورداراز اهّميّ در تربيت کودکان  حقيقتدر بارۀ تحّرى تعاليم بهائى بديهى است 
که ممکن است با اظهارات مواردى را  عضى ازشديد، ب دوم آماده مى سالمجموعۀ سوم از دروس  اجراىهنگامى که براى 

در اينجا شايد مفيد باشد . آموزان او فروکش کند، بررسى کرديدنامناسب يا اشارات ظريف يک معلّم اين روح در دانش
ناشى شده که با نگرشى از زيبايى و کمال جهت گرفته و از عطش دانش حقيقت  تحّرىّکر کنيد که بيشتر در اين باره تف

، تمرين زير را با کامل کردن عبارت ستون سمت با تّوجه به اين مطلب. چه شکلى به خود خواهد گرفتاحتماًال  است
  ترين عبارت از ستون چپ انجام دهيد.راست با منطقى

  بايد...براى کاوش حقيقت ما 

هاى تازه استقبال کنيم،با روى باز از انديشه -
  اّما نه اين که...

  بدهيم؛اعتبار برابر به هر نظر، آرزو يا خواسته 

در باورهاى خود محکم باشيم، اّما نه اين -
  که... 

  ابهام براى ما ناخوشايند باشد؛

-و مايل نباشيم اشتراک در حالت اعتراض زندگى کنيم خرافات را نپذيريم، اّما نه اين که... -

  ها را ببينيم و نتوانيم به توافق برسيم.

هاى جهان فيزيکى وکرداشتياق درک عمل -
  قوانين آن را داشته باشيم، اّما نه اين که...

انکار کنيم رازهايى در جهان وجود دارد که ذهن انسان 
  تواند بفهمد؛نمى

در جستجوى نظم و معنا باشيم، اّما نه اين -
  که...

خيزند هايى که در اذهان ما برمىها يا پرسشاز ترديد
  بترسيم؛

  هر چيز تازه را به عنوان مطلوب بپذيريم؛ عشق به تنّوع داشته باشيم، اّما نه اين که... -

قواى انتقادى خود را به کار بريم، اّما نه اين -
  که...

را ناديده بگيريم يا ارزش حقيقت ماهيّت روحانى 
  جهان روحانى را کم کنيم؛قوانين حاکم بر 
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  ۱۱ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  هفتم بخش

- دروس بعدى، زمانى را صرف اين کنيد که دربارۀ مسئلۀ حقيقت شروعمان تا کنون، و پيش از در پرتو مذاکرات

مظاهر ظهور به کودکان تأّمل نماييد. شما از نّص زير بصيرت  زندگى و رسالتتعليم براى تان هاىجويى در بستر تالش
  خواهيد يافت.

همين ترتيب اديان الهِى مظاهر ظهور مقّدسه در حقيقت يکى هستند، گرچه ممکن است اسم و رسم به "
متفاوتى داشته باشند. انسان بايد عاشق نور باشد، از هر افقى طالع شود، عاشق گل باشد، از هر خاکى برويد، 

بستگى به ور نيست. دلبستگى به زجاج، عشق به ناى نشئت گيرد. دلجوياى حقيقت باشد، از هر سرچشمه
اى ندارد، بهره بردن از ميوه زمين برازنده نيست، بلکه لذت بردن از گل ارزنده است. فدايى درخت بودن فايده

دار سود جست، از هر درختى برويد و در هر جا يافت شود. بايد کالم حقيقت مثمر ثمر است. بايد از ميوۀ آب
  (ترجمه) ١٩"حقايق مطلق را قبول کرد در هر کتابى ثبت باشد. . بايدرا پذيرفت از هر زبانى خارج شود

  هشتم بخش

ها، مربوط به زندگى و رسالت مظاهر ظهور الهى که پيش از حضرت باب و حال بياييد به گروه بعدى درس
شر را اى از رابطۀ ميان خدا و نوع بکوشد جنبهحضرت بهاءاهلل ظاهر شدند، توّجه کنيم. هر يک از اين هفت درس مى

که راشود و مفاهيم مرتبطى خوانيد، مضامين اصلى که در هر يک بدان پرداخته مىها را مىچنان که درسبررسى کند. هم
يادداشت کنيد. اين دروس نسبتًا طوالنى هستند و شما بايد هر مقدار زمان که الزم است براى مطالعۀ دقيق  گرددبررسى مى

  و کامل همۀ آنها صرف نماييد.

     دّوم:  درس
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 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۱۲

    درس سوم: 
    
    
    
    
    

     درس چهارم:
    
    
    
    
    

     پنجم: درس
    
    
    
    
    

    درس ششم: 
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  ۱۳ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

    درس هفتم: 
    
    
    
    
    

     درس هشتم:
    
    
    
    
    

اين دروس به ياد داشت آن است که مطلب اصلى که در خالل زندگى و رسالت يکى  دريسيک نکتۀ مهم که بايد در ت
تان هاى آنها در ذهنشود، به همۀ آنها مربوط است. براى آن که يگانگى اساسى پيامهر ظهور الهى بررسى مىاز مظا

برخى از تعاليمى را که همۀ مظاهر الهى براى نوع بشر به منظور آمادگى براى اجراى اين دروس، تقويت شود، سعى کنيد 
  آوردند، شناسايى کنيد.
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 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۱۴

    
    

  از رويدادها و شرايط مشترک در زندگى همۀ مظاهر الهى که با خواندن دروس متوّجه آنها شديد کدامند؟ برخى
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  نهم بخش

در خالل اى مربوط هستند که هر يک را به مطالب ويژه ۸تا  ۲هاى قبلى ديديم، درس بخشهمان طور که در 
بررسى خواهيم کرد. نکات معيّنى هستند که که در کور نبّوت ظاهر شده است ى زندگى و رسالت يکى از مظاهر ظهور اله

ها به تعدادى از ايندر چند بخش بعدى  ومايل خواهيد بود هنگام تعليم اين هفت درس به کودکان به خاطر داشته باشيد، 
  نگاه خواهيم کرد.

هر يک از آنها، بدون يارى و به تنهايى، در برابر مظاهر ظهور الهى اين نکته اهّميّت ويژه دارد که  در درک زندگى
اهلل را اعالن فرمودند، تعاليم الهى را براى بشر آوردند و قلوب شدند، ايستادند و کلمةهمۀ نيروهايى که عليه ايشان بسيج مى

تواند عظيم، نمىهيچ قدرت زمينى، هر قدر  فهم اين موضوع براى کودکان مهم است کهرا دگرگون ساختند. در اين بستر، 
توان خاموش کرد. نصوصى مانند موارد درخشد، هرگز نمىرا مانع شود. نورى که از مظاهر ظهور الهى مى وندهدف خدا
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  ۱۵ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

مذاکرات شما با کودکان نيستند، اّما به شما کمک خواهند کرد دربارۀ اين موضوع تأّمل استفاده در زير، گرچه به منظور 
  کنيد:

ارض   ناصر و معين ظاهرى در مقابل جميع اهلمالحظه نما که بى آن طلعات را و ديگر زحمت و مرارت"
شود و با کمال قدرت وجودهاى مبارکۀ لطيفۀ رقيقه وارد مى فرمايند. با آن همه ايذاء که بر آناهّلل مىاقامه حدود
  ٢٠"نمايند.فرمايند و با نهايت غلبه تحّمل مىصبر مى

يّت در هر عصر و زمان که از خيام غيب هويّه به عالم شهاده ظهور مى فرمايند ...شموس حقيقت و مراياى احد"
شوند. چه که براى تربيت ممکنات و ابالغ فيض بر همه موجودات، با سلطنتى قاهر و سطوتى غالب ظاهر مى

(مضمون بخش   ٢١"يد اند.اين جواهر مخزونه و کنوز غيبيّه مکنونه محّل ظهور َيفَعُل اهّللُ ما َيشاُء َو َيحُکُم ما يُر
  .)کند دهد و بر آنچه اراده فرمايد حکم مىخدا آنچه بخواهد انجام مى: عربى

از هر شأنى از شئونات عزّ احديّتش تجلّيات قدس النهايه مشهود گشته و از هر ظهورى از ظهورات عزّ قدرتش "
  ٢٢"انوار البدايه ملحوظ آمده.

نگاه کنيد. در فضاى زير، چند  ۸تا  ۲هاى تحکيم شود، دوباره به درستان ها در ذهنبراى آن که اين انديشه
  بنويسيد.نشان داده شده هر مظهر ظهور الهى  جمله در توصيف اين که چطور نصوص باال در زندگى

    حضرت ابراهيم: 
    
    
    

    حضرت موسى: 
    
    
    

    حضرت کريشنا: 
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 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۱۶

    
    

    حضرت بودا: 
    
    
    

    حضرت زرتشت: 
    
    
    

    مسيح:  حضرت
    
    
    

    حضرت محّمد: 
    
    
    

  دهم بخش

اغلب  و مظاهر ظهور الهى که در کور نبّوت ظاهر شدند، معروف هستند هاى مربوط به زندگىبسيارى از داستان
شود. زمانى که وقايع و تأکيد مى نسبت داده شده به ايشانهاى الهى بودن اين مظاهر الهى، بر معجزهاثبات به عنوان 

کنيد، ممکن است سؤاالتى در اذهان آنها ايجاد آسايى از زندگى اين مظاهر الهى براى کودکان نقل مىهاى معجزهرويداد
به  نيل  شوند که بر قدرت مظاهر ظهور الهى دردر اينجا به روشى گفته مى اين رويدادهاايد که شود. با اين حال توّجه کرده
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اى مهم تبديل مفهوم را درک کنند و بهتر آن است که مسئلۀ معجزه به مسئلهتأکيد دارد. کودکان بايد اين  هدف خداوند
"الّظهور نشود. آنها بايد به تدريج به اين درک برسند که همان طور که در قسمت قبل ديديد، يک مظهر ظهور الهى 

. در )کند ت خود اقامه نمىخود بر حّقانيّت رسال کينونتبرهانى اعظم از (مضمون:  "االعظم بين أالمم بکينونته لبرهان
-آموزانهايى که ممکن است دانشپرتو اين حقيقت، نصوص زير را بخوانيد و در گروه خود دربارۀ نحوۀ پرداختن به پرسش

  تان در اين زمينه مطرح کنند، مذاکره کنيد.

  .)ور اوستبگو به راستى که دليل او نفس او و سپس ظه :(مضمون  ٢٣"قل اّن دليلَه نفُسه ثّم ظهوُره."

بارى مقصد از بعثت انبياء سعادت نوع بشر و تربيت عالم انسانى است انبيا معلّم عمومى هستند اگر "
اند از اسفل جهل و اند يا نه بايد تحرّى حقيقت نماييم اگر نفوس را تربيت کردهبخواهيم ببينيم مسلّم بوده

بر حق هستند اين را کسى انکار نتواند احتياج به اند يقين است پيغمبر نادانى به اعلى درجه دانش رسانيده
ذکر ديگر نيست که بعضى انکار نمايند بلکه اعمال حضرت موسى خود برهان کافى است احتياج به ذکر ديگر 

دهد که حضرت شبهه شهادت مىغرض باشد و منصف و تحرّى حقيقت نمايد بىاگر انسانى بى نيست.
  ٢٤"موسى مربّى عظيم بود.

قّدسه الهيّه مصدر معجزاتند و مظهر آثار عجيبه هر امر مشکلى و غير ممکنى از براى آنان ممکن و مظاهر م"
العاده صدور يابد و به قدرتى ماوراء طبيعت تأثير در عالم العاده از ايشان خارقجايز است زيرا به قّوتى خارق

اصطالح مخصوصى موجود و در نزد آنان شان امور عجيبه صادر شده ولى در کتب مقّدسه طبيعت نمايند از کلّ 
اين معجزات و آثار عجيبه اهّميّتى ندارد حتّى ذکرش نخواهند. زيرا اگر اين معجزات را برهان اعظم خوانيم 

  ٢٥"دليل و حّجت از براى حاضرين است نه غائبين.

ن بصيرت باطنى و و مقصد اين نيست که مظاهر ظهور عاجز از اجراى معجزاتند زيرا قادر هستند لکن نزدشا"
گوش روحانى و حيات ابدى مقبول و مهّم است. پس در هر جائى از کتب مقّدسه که مذکور است کور بود بينا 
شد مقصد اينست که کور باطن بود ببصيرت روحانى فائز شد و يا جاهل بود عالم شد و يا غافل بود هشيار 

  ٢٦"گشت و يا ناسوتى بود ملکوتى شد.
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  يازدهم بخش

هايى از زندگى مظاهر ظهور الهى براى کودکان دربارۀ آن فکر يگرى که مهم است هنگام نقل داستانمفهوم د
شود، کسانى مى ظاهرکنيد، شناسايى است. البتّه خواهيد خواست کودکان درک کنند که هرگاه يک مظهر ظهور الهى 

آن است تر  مهم. اّما شوند گردان مى روىاز ايشان  به لحاظ ناتوانى از درک مقام آنان با بينش درونى خود، وجود دارند که
توانند نور حقيقت را ببينند و در پيروى  مىافرادى است که با بصيرت روحانى که کودکان درک کنند چه موهبتى شامل حال 

در ميان با آنها از تعاليمى که مظهر ظهور آورده بکوشند. در حقيقت شما مايل خواهيد بود يک احساس سرور و هيجان را 
يابند، به دفاع که ناشى از دانستن اين حقيقت است که با گذر زمان نفوس بيشترى به شناخت مظهر الهى دست مى گذاريد

سازى براى آيد که در آمادهکنند. در زير چند نص مىخيزند و شروع به تغيير جهان پيرامون خود مىاز امر آن حضرت برمى
  دربارۀ اين موضوع تأّمل کنيد: ،هد کردارائۀ اين دروس، به شما کمک خوا

ين فُِتَحت لََعمرى َمن َسََٔل االٓياِت ِفى الُقرُوِن الخالَية ِاذا اَظَهرنا لَُه َکَفَر ِباهّللِ ولِکّن النّاس اَکَثرهم غاِفلُون اّن الّذ"
 َو َيقبلون ِالَيِه اال ا

ِ
قسم به  :(مضمون  ٢٧"نَُّهم ُهُم الُمخِلُصوَن.اَبصاُرُهم ِبنُوِر الِعرفاِن َيِجُدوَن َنَفحاِت الرَّحمن

هاى گذشته آيات خواست، چون برايش ظاهر فرموديم، به خدا کفر ورزيد واّما اکثر مردم جانم، آن که در قرن
- يابند و بدان رو مىشان به نور عرفان گشوده شود، بوهاى خوش رحمان را مىغافلند. به راستى آنان که چشمان

  .)که آنانند مخلصان کنند. به راستى

"...    ُطوبى ِلَمن يصدع ِبالَحقِّ
ِ
خوشا به حال  :(مضمون  ٢٨"ُطوبى ِلَبصيٍر َرأى َو ِلَظمأن فاَز ِبهَذا الکوَثِر الُمبين

  .)به حقيقت اعتراف کرداى که به اين چشمۀ روشن رسيد خوشا به حال آن که بصيرى که ديد و تشنه

  ٢٩"نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت.بهره با بهره کسى که خود را بى"

  .)اى نورانى به او اقبال کردخوشا به حال کسى که با چهره :(مضمون  ٣٠"ُطوبى ِلَمن اَقَبَل ِالَيِه ِبَوجٍه ُمنيٍر."

ل کسى که به خدا و خوشا به حا :(مضمون  ٣١"ُطوبى ِلَمن اََقرّ ِباهّللِ َو آياِتِه َو اعَتَرَف ِباَنَُّه اليُسَُٔل عّما َيفَعُل."
  .)گيرددهد مورد سؤال قرار نمىآياتش اقرار کرد و اعتراف کرد به اين که او دربارۀ آنچه انجام مى

َرِة َو ُطوبى ِلَبصيٍر َشِهَد َو َرأى َو ِلَسميٍع َسِمَع ِندأَُه االَٔحلى َو ِلَيٍد اََخَذِت الِکتاَب ِبُقوَِّة َربِّها ُسلطاِن االٓخِ "
خوشا به حال بينايى که مشاهده کرد و ديد و به حال شنوايى که نداى شيرين او را شنيد و  :(مضمون  ٣٢"اُالولى...

  ).براى دستى که کتاب را گرفت، با نيروى پروردگارش که سلطان جهان آخرت و اولى است...
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رادى اشاره دارند که انداز بررسى کنيد. برخى از آنها به افرا از اين چشم ۸تا  ۲هاى ممکن است بخواهيد درس
- پيش از همه به موهبت شناسايى ظهور تازۀ الهى دست يافتند. برخى به طور کلّى به مردمى که از آن مظهر الهى پيروى مى

شود و نيز آنچه از نصوص باال درک نقل مى تاريخى رويدادتوانيد با در ذهن داشتن آنچه در آن کردند، اشاره دارند. آيا مى
  کلمه در توصيف شرايط و اوضاع هر يک بگوييد؟کنيد، چند مى

     حضرت ابراهيم:
    

    حضرت موسى: 
    

    حضرت کريشنا: 
    

    حضرت بودا: 
    

    حضرت زرتشت: 
    

    حضرت مسيح: 
    

    حضرت محّمد: 
    

  دوازدهم بخش

است  پس از بررسى مواهبى که با شناسايى مظهر ظهور الهى همراه است، بايد دربارۀ برخى حجباتى که ممکن
گويند که خدا قلب انسان را آفريده تا صرفًا به او مردم را از رو کردن به نور او منع کند تفّکر کنيم. آثار مبارکۀ بهائى به ما مى

که در بسيارى از مالحظه خواهيد کرد . خواهد يافتتعلّق نداشته نباشد، به اشياى زمينى تعلّق داشته باشد. اگر به او  تعلّق
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پرداختند. در چند درس به پرستش مىچيزهايى جز خداوند مطرح شده در اين دروس، مردم زمان به پرستش  تاريخى وقايع
- ها و عناصر طبيعت به طور خاص اشاره شده است. شما ديديد که چگونه مردم گذشته صفات و قواى الهى را به پديدهبت

- کردند تا دربارۀ يگانگى خدا و کماالت بىکمک مى دادند و چگونه مظاهر ظهور به آنهاها و اشياى جسمانى نسبت مى

  همتاى او ياد بگيرند.

هاى چنين به آسانى به بتمردم هم آفريده است.ذهن انسان معبودى نيستند که البتّه اشکال جسمانى يگانه 
- بت"ند که چنين بايد به اين فهم برس ۸تا  ۲بندند. کودکان با گذراندن دروس مىدل تصّورات بيهودۀ خود زاييده از 

ها اشاره به چند مورد از اين ۲دارند. مقّدمۀ درس به خدا باز مى روى آوردن، هر شکلى به خود بگيرند، مردم را از "هايى
کند: ثروت، قدرت، شهرت. نظرات مطرح شده در آنجا و چند اشارۀ مختصر ديگر بايد کافى باشد تا کودکان تفّکر مى

که برشماريد زمينى را فراوان اى طوالنى شويد و اشياى کنند. الزم نيست با آنها وارد مذاکرهدربارۀ اين موضوع را آغاز 
  . در حقيقت چنين کارى نتيجۀ منفى خواهد داد.خود را بدان مشغول سازدممکن است قلب انسانى 

، چه شود ايجاد مىن تا آموزانهايى که در اذهان دانشگويى به پرسشخواهيد براى پاسخاّما با اين حال شما مى
پسند را بر هاى مردم، ممکن است مفيد باشد که تأثير رسانهاين پرتوآنها را آشکارا بيان کنند و چه نکنند، آماده باشيد. در 

هاى ذهنى براى جوانان، چه به شکل اشيا و چه افراد، کودکان را هايى با هدف ايجاد بتتفّکر آنها بررسى نماييد. پيام
هايى که او هر اند. براى مثال دربارۀ زندگى روزانۀ يک کودک در دهکده يا محلّۀ خود تفّکر کنيد. برخى از پيام احاطه کرده

ق ها متعلّ خود را بدانشوند قلوب هايى که جوانان تشويق مىکند چيست و برخى از بتها دريافت مىروز از طريق رسانه
  ها در گروه خود مذاکره کنيد.بارۀ اين پرسشکدامند؟ پس از تأّمل بر نصوص زير، در سازند،

ْسُه ِلنُزُوِلى، َو ُروُحَک َمْنَظِرى َطهِّْرها ِلُظُهورى." اى پسر وجود،  :(مضمون  ٣٣"َيا اْبَن الُوُجوِد، فُؤاُدَک َمْنِزِلى َقدِّ
من مطّهر  من است، آن را براى ظهور نظرگاهنزول من پاک کن و روح تو تو منزل من است، آن را براى  قلب
  .)گردان

الحقيقه سبب اى قوم به قّوت ملکوتى بر نصرت خود قيام نماييد که شايد ارض از اصنام ظنون و اوهام که فى"
  ٣٤"اند پاک و طاهر گردد اين اصنام هائلند و خلق را از علّو و صعود مانع. و علّت خسارت و ذلّت عباد بيچاره

وهم و ظنون منهدم مکنيد چه که ظّن لم يزل مغنى  به ضربرا اى بندگان بنيان مصر ايقان حضرت سبحان "
  ٣٥"نبوده و اليزال نفسى را به صراط مستقيم هادى نگشته
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دهند از معنى محروم به اکثرى از عباد به اوهام انس دارند يک قطره از درياى وهم را بر بحر ايقان ترجيح مى"
اهّلل آن جناب در جميع احوال مؤيّد باشند شاءمتشبّث ان اسم متمّسکند و از مشرق آيات الهى ممنوع و به ظنون

  ٣٦"بر کسر اصنام اوهام و خرق سبحات انام.

لهذا مالحظه نما که طوائف عالم طائف حول اوهام و عبده اصنام افکار و تصّور و ابدًا ملتفت نيستند و اوهام "
يش را اهل توحيد و ملل سائره را عبده خويش را حقيقت مقّدسه از ادراکات و منزّه از اشارات شمرند و خو

اوثان شمرند و حال آن که اصنام را باز وجود جمادى محّقق اّما اصنام افکار و تصّور انسان اوهام محض حتّى 
  ).صاحبان چشمپس عبرت گيريد اى  :(مضمون بخش عربى  ٣٧"وجود جمادى ندارند َفاعَتِبرُوا يا اُوِلى اَالبصار.

  سيزدهم بخش

هايى که مظاهر بررسى کنيم. گرچه جوهر همۀ پيام ۸تا  ۲نهايى وجود دارد که بايد در زمينۀ دروس  يک مفهوم
شود. اى هستند که مظهر ظهور الهى در آن ظاهر مىاند يکى است، اّما برخى تعاليم مخصوص مردم و دورهالهى آورده

گويد. کودکان بايد از طريق اين دروس تا حّدى درک بنابراين هر مظهور ظهورى به زبانى متناسب با دوران خود سخن مى
است و اين که آمدن هر مظهر ظهور الهى آن را در مسير خود ى ترقّ کنند که نوع بشر در حال تجربه کردن فرايندى طوالنى از 

زمانى که باشند،  مسروراى به نوع بشر داده شده  از زندگى در زمانى که پيام تازهبه پيش رانده است. اگر قرار است کودکان 
اى خواهد داشت. به عنوان بخشى از تأّمالت خود بر اهّميّت ويژهدرک اين نکته ، شوند وارد مى به مجموعۀ بعدى دروس

  اين موضوع، نصوص زير را بخوانيد.

اگر چه پيدايش ايشان در جهان يکسان نه و هر يک به رفتار و کردار جداگانه پديدار و در ميان خردى و "
چه او هر گاهى به نمايش جداگانه پديدار، با آن که هيچ نمودار، ولى ايشان مانند ماه تابان است، چنان بزرگى

  گاهى او را کاهش و نيستى نه.

گونه رفتار است، چه هر گاه که پس دانسته شد که اين نه بيشى و کمى است، ولى جهان ناپايدار شايسته اين
  ٣٨"ردمان فرستاد به گفتار و رفتارى که سزاوار آن روز بود نمودار شد.مانند پيمبرى را به سوى مخداوند بى

کند هر روز را رازى است و هر بيند و به دانايى درمان مىرگ جهان در دست پزشک دانا است درد را مى"
  ٣٩"سر را آوازى، درد امروز را درمانى و فردا را درمان ديگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.
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پس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشته يکسان نبينند جاى گفتار نه چه که هر روز بيمار را روش جداگانه "
سزاوار و همچنين پيمبران يزدان هر گاه که جهان را به خورشيد تاباِن دانش درخشان نمودند به هر چه سزاوار 

  ٤٠"از تيرگى نادانى به روشنايى دانايى راه نمودند.آن روز بود مردم را به سوى خداوند يکتا خواندند و آنها را 

نگاه کنيد و در فضاى زير  ۸تا  ۲هاى دانيد، دوباره به درسبا در ذهن داشتن نصوص باال و آنچه از تاريخ مى
  يک يا دو جمله در توصيف شرايط اجتماعى که هر مظهر ظهور الهى در آن ظاهر شد بنويسيد.

    حضرت ابراهيم: 
    

    ى: حضرت موس
    

    حضرت کريشنا: 
    

    حضرت بودا: 
    

    حضرت زرتشت: 
    

    حضرت مسيح: 
    

    حضرت محّمد: 
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  ۲۳ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  چهاردهم بخش

طور که تا حال متوّجه را بيشتر بررسى کنيم. همان ۸تا  ۲، بايد مواّد آموزشى دروس بخش پيشدر پرتو مذاکرات 
نى در گذشته در فهميدن هدف خدا براى نوع بشر، به مردم ايد، در اين دروس از ارائۀ احکام و تعاليم خاصى که زماشده

شود. تالش شده است که دروس در سطح کلّيات نگه کمک کردند اّما ديگر در اين دوران قابل اجرا نيستند، خوددارى مى
-ود. شايانداشته شود. با اين حال، مفاهيم معيّنى در اين دروس هستند که نيازمند بررسى بيشترى از سوى شما خواهند ب

  است. شرّ ترين آنها مسئلۀ توّجه

شود. از نحوۀ ارائۀ معّرفى مى "شر"در درس چهارم که به زندگى و تعاليم حضرت کريشنا مربوط است، مفهوم 
به مردم آن عصر  "شر"و  "خير"مفهوم نبايد براى کودکان دشوار باشد که دريابند چگونه تصويرسازى يک جنگ ميان 

د که هر فرد اين انتخاب دارد را تا از تعاليم الهى پيروى کند و اعمال خير انجام دهد. با اين حال بايد کرد بفهمنکمک مى
- آماده باشيد به سؤاالتى که ممکن است مطرح شود، پاسخ مناسبى بدهيد. کودکان اغلب دربارۀ وجود شر کنجکاوند، به

کند که بين دو نيروى مخالف خير و شر تقسيم شده ترسيم مى بينند، جهانى راها مىويژه چون بسيارى از آنچه در رسانه
  است.

چنان که به مطالعۀ آثار امرى ادامه هايى با اين ماهيّت، با کسب تجربه و همتوانايى شما در رسيدگى به پرسش
رۀ چند نّص آنچه ممکن است مفيد باشد آن است که با ديگر اعضاى گروه خود دربافعال دهيد، افزايش خواهد يافت. مى

فرمايند که شر در آفرينش وجود ندارد، مرتبط از آثار مبارکه تأّمل کنيد. نخست، در نّص زير، حضرت عبدالبهاء توضيح مى
  نبود خير است.حالت گر بلکه نمايان

...در وجود شرّ نيست آنچه خدا خلق کرده خير خلق کرده اين شرّ راجع به اعدام است. مثالً اين موت عدم "
تست امداد حيات که به انسان نرسد موتست. ظلمت عدم نور است وقتى که نور نيست ظلمت است نور حيا

    ٤١"امر وجوديست لکن ظلمت امر وجودى نيست بلکه عدميست...

نور استفاده کنيم تا به ما تمثيل توانيم از گونه که خير و نور وجود دارند، موجود نيستند. مىبنابراين شر و تاريکى آن
رسد و ما در ترى از نور آن به ما مى تفّکر بيشتر دربارۀ اين موضوع کمک کند. هر چه از منبع نور دورتر شويم، ميزان کم در

  تابد:دانيم که منبع نور حقيقى از مظاهر الهى مىرويم. مىتاريکى فرو مى

لُماِت ِبهِذِه الّشمِس الَّتى اَشَرَقت ِمن اُ " َرٍة َو فُِق ِعناَيةِ اَن اخرجوا يا قوم ِمَن الظُّ اهّللِ ثُمَّ اقبلُوا ِالَيها ِبُقلُوٍب ُمَطهَّ
ها با اين خورشيدى بيرون آييد، اى قوم، از تاريکى :(مضمون  ٤٢"اَنُفٍس ُمطَمِٔنٍَّة َو ُعيُوٍن ناِظَرٍة َو ُوُجوٍه ناِضَرٍة.
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هايى و چشمانى بينا و چهره هايى پاک و نفوسى مطمئنکه از افق عنايت الهى اشراق فرمود، سپس با قلب
  .)به سوى او اقبال نماييد شاداب

کنند که از طور انتخاب مىشويم. وقتى مردم اينتر مىما با پيروى از تعاليم مظهر ظهور الهى، به نور او نزديک
- خوانيم، مىمى "شر"تعاليم الهى دورى گزينند، اقدامات آنها ممکن است ناپسند گردد. بنابراين آنچه را که در اين جهان 

در نّص زير، حضرت عبدالبهاء دربارۀ انتخابى که همۀ ما براى انجام ى کرد. تلقّ توان دورى گزيدن افراد و ملل از نور الهى 
  کنند:اعمال خوب يا بد داريم صحبت مى

افعال  امورى که در تحت اختيار انسان است مثل عدل و انصاف و ظلم و اعتساف، مختصرًا اعمال خيريّه و"
شرّيه، اين واضح و مشهود است که ارادۀ انسان در اين اعمال مدخلى عظيم دارد و اّما اموريست که انسان بر 
آن مجبول و مجبور است مثل خواب و ممات و عروض امراض و انحطاط قوى و ضرر و زيان اين امور در تحت 

در اعمال خيريّه و افعال شرّيّه مخيّر است و به  اراده انسان نيست و مسؤول از آن نه زيرا مجبور بر آنست. اّما
  اختيار خويش ارتکاب آن نمايد.

اهّلل مثالً اگر خواهد به ذکر خدا مشغول گردد و اگر خواهد به ياد غير مألوف شود ممکن است که از نار محبّة
دنيا پردازد و يا عادل  آدم شود و يا به حّب شمعى برافروزد و ميّسر است که محّب  عالم گردد و يا مبغض بنى

  ٤٣"شود و يا ظالم گردد اين اعمال و افعال در تحت تصرّف خود انسانست لهذا مسئول از آن.

به سؤاالت در گروه خود درباره اين موضوع به پايان بريد که چگونه شود که اين تأّمالت را با مذاکره پيشنهاد مى
  .پاسخ خواهيد گفت هاى بد در جهانتان در زمينۀ علّت وجود چيزآموزاناحتمالى دانش

  پانزدهم بخش

- پردازند نگاه کنيم. درس مرتبط با زندگى حضرت باب مىدى متعدّ حال بياييد به شش درس بعد که به مطالب 

هاى مرتبط که اميدواريد کودکان دريابند، در زير ها را به دّقت بخوانيد و مطلب اصلى هر يک را همراه برخى از انديشه
  :بنويسيد

    درس نهم: 
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    درس دهم: 
    
    
    
    

    درس يازدهم: 
    
    
    
    

    درس دوازدهم: 
    
    
    
    

    درس سيزدهم: 
    
    
    
    

    درس چهاردهم: 
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، در ارائۀ اين شش درس براى شما مفيد خواهد بود و ممکن "حضرت بابحيات "، ۴مطالعۀ واحد دوم کتاب 
مقام حضرت باب در کالس کودکان، اين واحد را  ۀبحث دربارسازى خود براى است بخواهيد به عنوان بخشى از آماده

شمارى تفصيلى از رويدادهاى گاهتالش شما بر آن نيست که مرور نماييد. با اين حال مهم است به ياد داشته باشيد که 
شود  پيشنهاد مىّوجه به اين نکته، با تتاريخى در اختيار کودکان قرار دهيد، بلکه فهم آنها را از مطلب هر درس بيفزاييد. 

کوتاهى در  بيانها را بررسى نماييد. در فضاى زير، زمانى را صرف اين کنيد که دوباره با ديگر اعضاى گروه خود درس
توصيف مقام حضرت باب بنويسيد و شش مطلب ارائه شده در دروس و برخى حقايق تاريخى مرتبط را در آن بگنجانيد. 

  دى شود. واهد کرد تا در ذهنتان  بر آنچه سعى داريد در اين دروس بدان دست يابيد، تاکيد مجدّ اين تمرين کمک خ
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  شانزدهم بخش

درس پايانى را که بر زندگى و رسالت حضرت بهاءاهلل تمرکز دارند  ۱۰مانند کارى که براى دروس پيش کرديد، 
کودکان با به پايان رساندن مطالعات  يابيدخواهيد اطمينان  لب اصلى هر يک و چند مورد از مفاهيم را که مىبخوانيد و مط
  .، بنويسيديابندامسال درمى

    درس پانزدهم: 
    
    
    
    

    درس شانزدهم: 
    
    
    
    

    درس هفدهم: 
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    درس هجدهم: 
    
    
    
    

    درس نوزدهم: 
    
    
    
    

    درس بيستم: 
    
    
    
    

    درس بيست و يکم: 
    
    
    
    

    درس بيست و دوم: 
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    درس بيست و سوم: 
    
    
    
    

    درس بيست و چهارم: 
    
    
    
    

، البتّه اميدوار خواهيد بود که به کودکان کمک کنيد در قلوب خود پيوند استوارى با نهائى دروسبا اين مجموعۀ 
رقرار سازند و يا در بسيارى موارد اين پيوند را تقويت کنند و اهّميّت ، باين زمانحضرت بهاءاهلل، مظهر ظهور الهى براى 

مطالب مورد بررسى با  ۀبحث درباربراى تعليم مواّد آموزشى به کودکان و  گىآمادبه منظور شان را بفهمند. رسالت حضرت
ن است براى شما مفيد باشد که چنين ممک. همر بيابيدثّ ؤرا در کار خود م ۴ممکن است مرور واحد مرتبط در کتاب  ،آنها

مطلب اصلى ارائه شده در  ۱۰ که شامل کوتاهى در توصيف مقام حضرت بهاءاهلل بنويسيدبيان مانند مجموعۀ پيشين، 
انگيز بيابيد، پس مطمئن باشيد که پيش از . ممکن است اين تمرين را تا حّدى چالشباشدتاريخى ات واقعيّ دروس و برخى 
  دهيد.خود، براى بررسى دقيق هر درس به خود زمان کافى مىن بيااقدام به تنظيم 
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  هفدهم بخش

بياييد مطالعۀ خود را با يک تأّمل نهايى خاتمه دهيم. اين مجموعه از دروس با صعود حضرت بهاءاهلل و اشاره به 
حضرت  ارشدشان خواهند به پسرموجب آن از آنها مىسازند و بهشان برقرار مىانعهد و ميثاقى که آن حضرت با پيرو
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که  هاى اصلى از سلسله دورهرسد. ممکن است برخى از اعضاى گروه شما به هشتمين دورۀ عبدالبهاء رو کنند، به پايان مى
اند با ديگران در ميان شان به دست آوردههايى را که از مطالعاتپردازد، رسيده باشند و بتوانند بينش به اين موضوع مى

آن کنند که بر مبناى تعاليم  کوشش مى در هر کجا که هستند با وحدت هدف،حضرت بهاءاهلل  ۀزمانى که جامعگذارند. 
اين . تا دهد آنان را به يکديگر پيوند مى قدرت عهد و ميثاق است کهه زندگى کنند و دنياى بهترى بسازند، اين البتّ  حضرت

اند و اين که بدانند با رو کردن به ايشان به عنوان مثل بيشتر کودکان رابطۀ نزديکى با حضرت عبدالبهاء برقرار ساختهرحله م
خواهد آنان  هاىکنند، باعث سرور قلبايفا مى براى اين زمان اعالى خود، سهم خود را در يک پيمان با مظهر ظهور الهى

هاى عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل، اين احساس هيجان کارىه بدون سعى در تعليم ريزهشد. شما بايد بکوشيد در اين مرحل
. بنابراين درس بايد همراه با سرور و اندوه پايان يابد، اندوه از فهميدن صعود حضرت بهاءاهلل و سرور پرورش دهيدرا در آنها 

  ى تازه.از دانستن پايان فصلى از تاريخ امر مبارک و آغاز پيروزمندانۀ فصل

  هجدهم بخش

ها و نيز واحد پيش، به شما در تفّکر دربارۀ محتواى دروسى که امسال تعليم خواهيد اميد است مطالعۀ اين قسمت
سازى خود در نظر بگيريد. شما بايد با داد، کمک کرده باشد. با اين حال بايد اين مرور را تنها يک گام نخست در آماده

هايى ا کامًال با مواّد آموزشى آشنا سازيد، در مطرح کردن مطالب متنّوع و روايت کردن داستانتان، خود رديگر اعضاى گروه
دوم فراهم شد و از منابع ديگر، کالس اى که همراه دروس از وقايع تاريخى، انتخاب کردن سرودهاى مناسب از مجموعه

هاى نمايشى و انجام دادن تمرينها،  نکتهپارى تان در يادسآموزانهاى مشارکتى به منظور کمک به دانشطّراحى بازى
تان بايد آن باشد تان در پرتو منابع موجود، تجربه به دست آوريد. هدفهنرى کالس قسمتگيرى پس از تفّکر دربارۀ تصميم

  .بيق دهيدتطآموزان خود شرايط ويژۀ دانشبا که چنان خوب با مواّد آموزشى آشنا شويد که بتوانيد آن را به صورت مؤثّر 





 

  

 

  

  

  
  

درس براى کودکان ۲۴
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  ۳۵ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  درس اّول

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

هاى شروع به هاست. بنابراين، پس از آن که مناجاتمناجات حفظ کردنمانند هميشه، اّولين فّعاليّت کالس 
ت سه جلسه اين مناجات را به توانيد کودکان را در يادگيرى مناجات زير يارى کنيد. بايد در مدّ روش معمول تالوت شد، مى

  خاطر سپارند.

يا الهى و سيّدى و موالى انقطعت عن ذوى القربى و استغنيت بك عن اهل الّدنيا متعرّضا لمعروفك اعطنى "
اى  :(مضمون  ٤٤"من معروفك ما تعيننى به عّمن سواك و زدنى من فضلك الواسع انّك ذو الفضل العظيم ...

. رستمتو از اهل جهان به به قصد آنچه رضاى توست، و خويشان گذشتم من، از  خداى من و آقاى من و موالى
. بيفزارا بر من واسع خويش و فضل  نياز سازد مرا از دون تو بىبر من عطا کن آنچه رضاى خودت است آنچه از 

 .)مىفضل عظيداراى به راستى که تو 

  ب. معرّفى درس

 ۀمشغلجستجوى عرفان الهى بايد ر اذهان کودکان است که جايگزين ساختن اين مفهوم دهدف از اين درس 
ت را هدايت و در تابانند و با اين کار بشريّ آنها باشد و مظاهر ظهور الهى نور عرفان او را بر عالم انسانى مى زندگى اصلى

بهاءاهلل مظهر سازد که حضرت چنين براى کودکان روشن مىکنند. اين درس هم پيشرفت مادى و روحانى به او کمک مى
هاى زير ممکن است به شما در توضيح اين مفاهيم براى کنيم. انديشهشان پيروى مىظهورى هستند که امروز از تعاليم

کودکان کمک کند. البتّه شما بايد اطمينان حاصل کنيد که توضيح خود را به زبانى که به سهولت براى آنها قابل درک 
  کنيد.باشد ارائه مى

آخر هر دهد. دهيم معنا مى يز عرفان الهى است؛ همين دانش است که به هر چه در اين جهان انجام مىچل هر اوّ 
کنيم، هر آنچه انجام هاى خداست؛ وقتى با روح اطاعت به احکام و تعاليم خدا عمل مىاطاعت از فرمان چيز
آوريم. مظاهر ظهور الهى ما را مى شود. ما عرفان الهى را از طريق مظاهر ظهور او به دستدهيم ثمربخش مىمى

هاى  گيريم قلب دهند. ما از طريق تعاليم آنها ياد مىبراى خاطر خدا انجام مىفقط کنند، و اين کار را تربيت مى
هايى طلب سلطه و کنترل داشتن بر ديگران، طلب شناخته شدن، داشتن دارايى –هاى دنيوى خود را از خواهش

سوزاند و سازد مىهايى را که ما را از آفريدگارمان جدا مى م. کلمات مبارک آنها پردهپاک کني -بيش از همگان 
اى براى ما از بزرگى و قدرت بينيم که هر آفريدهدهد. اگر به پيرامون خود بنگريم، مى ما را به عرفان او سوق مى
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روش خود عرفان الهى را  کند و بهاى صفتى از صفات الهى را منعکس مىکند. هر آفريدهخدا حکايت مى
  هاى حکمت بيابيم.توانيم اقيانوس درخشد؛ در هر قطره مىهاى حقيقت مىسازد. در هر اتم ستارهمتجلّى مى

تواند بسيار زيبا ترين موهبتى که خدا به ما عطا فرموده، موهبت ادراک است. به يک گل فکر کنيد، مىبزرگ
نوازترين آوازها را بخواند؛ اّما نسبت به ارزش تواند دليک پرنده مى باشد؛ اّما دانشى از زيبايى خود ندارد.

آوازخوانى خود هشيار نيست. حال دربارۀ وجود انسانى فکر کنيد. هر انسان آفريده شده تا زيبايى را بشناسد و 
صفات کنيم تا نفوس خود را به آگاهانه به سوى کمال بکوشد، و بنابراين در سراسر زندگى خود تالش مى

رود منشأ کل خير را در چنين از ما انتظار مىملکوتى بياراييم و کردارهاى پاک و پسنديده انجام دهيم. اّما هم
توانيم در زيبايى آن حضرت زيبايى مظهر ظهورى که خدا براى اين روز فرستاده، حضرت بهاءاهلل، بشناسيم. ما مى

يابيم. ما با آن قادر مطلق را مىفهم  قابل غيرايى از حکمت هخدا را مشاهده کنيم. ما در حکمت ايشان، بارقه
تر شويم. توانيم در مسير کمال به پيش رويم و به آفريدگارمان نزديکپيروى آگاهانه از تعاليم آن حضرت مى

را داده است، و او مظهر احکام الهى و اجراى  ت الهىمحبّ  ،الهى مندى عرفانخداوند به هر يک از ما توان
مان در جهت تحّقق بخشيدن به هدفى که براى آن آفريده هاىفرستد تا ما را در تالشر خود را به سوى ما مىظهو
  ايم کمک کند.شده

  هاج. پرسش

کنيم از کودکان چند سؤال مانند موارد زير بپرسيد تا شود، شما را تشويق مى حفظپيش از معّرفى نّصى که بايد 
  اند:هاى باال را به خوبى درک کردهاطمينان حاصل کنيد که انديشه

  خواند؟تواند درک کند که آوازى زيبا مىتواند بفهمد که زيباست؟ آيا يک پرنده مىآيا يک گل مى .۱

  تواند آن را درک کند؟بيند، مىآيا وقتى يک انسان زيبايى را مى .۲

  ها و کماالت کيست؟منشأ همۀ زيبايى .۳

  سازد؟ه ظاهر مىچه کسى همۀ صفات الهى را به نهايت درج .۴

مان شود؟ روحشود؟ آيا زيباتر مىما چگونه مى رفتارکنيم از تعاليم مظهر ظهور الهى پيروى کنيم، وقتى سعى مى .۵
  گردد؟ ت پسنديده آراسته مىشود؟ آيا به زيور يک شخصيّ چگونه مى
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، حضرت د در اين زمانخوکه از طريق مظهر ظهور  احکام الهىشود از آيا عشق ما به زيبايى است که سبب مى .۶
  بهاءاهلل، به ما داده پيروى کنيم؟

  کردن نصوص حفظد. 

فرمايند که تنها هدف از ظهورشان آن بود که نوع بشر را بر دستيابى به عرفان در نّص زير، حضرت بهاءاهلل تأييد مى
هاى ۀ دشوار يا ناآشنا را با مثال، هر کلمکردن نّص  حفظالهى توانا سازند. الزم خواهد بود شما در کمک به کودکان براى 

  محسوس توضيح دهيد:

- گويد لوجه اهّلل بوده که شايد ناس از حجبات نفس و هوى پاک شوند و به عرفان حق که اعلىلذا آنچه مى"

  ٤٥"المقام است فائز گردند.

  ه. سرودها

کنيد باعث که احساس مى سرودهاى مجموعۀ فراهم شده همراه با اين دروس را مرور کنيد و يک يا دو مورد را
  هاى تعليم داده شده در اين درس هستند انتخاب کنيد و امروز با کودکان آنها را بخوانيد.تقويت انديشه

  و. وقايع تاريخى

دهند مردم چگونه جذب عرفان ايشان شدند هاى بسيارى از زمان حضرت بهاءاهلل وجود دارند که نشان مىداستان
ها دربارۀ ديدارى است که حضرت بهاءاهلل کمى پس از ن حضرت قرار گرفتند. يکى از اين داستانو تحت تأثير بزرگوارى آ

شود امروز اين شان در مازندران ايران، انجام دادند. پيشنهاد مىپذيرش حقيقت ظهور حضرت باب، از نور، منطقۀ زادگاه
اءاهلل آن مظهر ظهور الهى هستند که امروز همۀ ما به داستان را براى کودکان تعريف و به آنها يادآورى کنيد که حضرت به

  کنيم.ايشان رو مى

العاده بود. آنها مسحور شيوايى سخنان آن اشتياق مردم مازندران در استقبال از حضرت بهاءاهلل به راستى فوق
، آنها را به دادندهايى که آن حضرت هنگام اعالن طلوع روزى تازه ارائه مىها و برهانحضرت شدند. استدالل

و انقطاع ستودند و عميقًا تحت تأثير کرد. آنها اشتياق آن حضرت را مىبزرگى امر حضرت باب متقاعد مى
افتادگى ايشان بودند. هيچ کس ياراى مخالفت با ايشان را نداشت، به جز عموى خودشان، عزيز، که به عشق و 

  کرد.مىگذاشتند، حسادت احترامى که مردم به حضرت بهاءاهلل مى
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عزيز که از موّفقّيت حضرت بهاءاهلل احساس خطر کرده بود، تصميم گرفت از يک مّالى معروف منطقه که 
اى جانشين "کرد کمک بخواهد. عزيز بانگ برآورد که: احتماًال دانش زيادى داشت و از حقيقت اسالم دفاع مى

 ملبّس به لباس اشراف، به نور آمده؛ بهپيامبر خدا، ببين بر سر دين چه آمده. يک جوان، يک فرد عامى، 
دار کرده است. برخيز و در برابر يورش او مقاومت تاخته و دين مقّدس اسالم را خدشه معتقدات محکم دينى 

نيافت، پس نهايت تالش خود را براى ساکت کردن عزيز کرد، در خود مقابله با حضرت بهاءاهلل را  ۀوّ مّال ق "کن.
خواهد بود و مرّخصش نمود. اّما پيامى که حضرت بهاءاهلل به آن منطقه آورده  محفوظ به او اطمينان داد که

چنان به او فشار آوردند تا خود با حضرت بهاءاهلل ديدار بودند، به سرعت در حال انتشار بود، و شاگردان مّال هم
نجام، پس از تأخير بسيار، تصميم کند و ماهيّت اين ظهور تازه را بفهمد. مّال هنوز جرأت اين کار را نداشت. سرا

ترين و معتَمدترين همراهان خود را به مالقات حضرت بهاءاهلل بفرستد تا سرشت حقيقى گرفت دو تن از عالم
کنند. او به همه قول داد که قضاوت اين دو نفس معتَمد را خواهد ص مشخّ پيامى را که آن حضرت آورده بودند 

  واهد کرد.پذيرفت و از تصميم آنها پيروى خ

اى مشغول نزول تفسيرى از يکى از وقتى اين دو فرستاده به حضور حضرت بهاءاهلل رسيدند، آن حضرت در جلسه
وارد جلسه شدند، نشستند و آماده بودند سؤاالتى مطرح کنند و  زيادهاى قرآن بودند. آنها با اعتماد به نفس سوره

وقتى به صداى حضرت بهاءاهلل گوش دادند، از شيوايى سخن ايشان  ميزان دانش حضرت بهاءاهلل را بيازمايند. اّما
. از ه بودشدمغلوب خود شدند. مّال عبّاس، يکى از اين دو فرستاده، کامًال شان از خود بىو معناى عميق بيانات

، با لرزيدجا برخاست، به آرامى به عقب گام برداشت و با حالت خضوع مطلق کنار در ايستاد. در حالى که مى
بينى. من قدرت سؤال کردن از حضرت حالت مرا مى"احساس و با چشمانى پر از اشک، به دوستش گفت: 

اند. تو آزادى به استفسار ام غيب شدهداشتم از ايشان بپرسم، ناگاه از حافظهقصد بهاءاهلل را ندارم. سؤاالتى که 
يابم به او اّطالع دهى. به او بگو عبّاس هرگز د مىمان بازگردى و حالتى که من در خوپردازى يا تنها نزد معلّم

همراهش خود را در حالت مشابهى  "تواند اين آستان را رها کند.تواند دوباره نزد او بازگردد.  او ديگر نمىنمى
ام که شناسم. همين لحظه، به خدا سوگند ياد کردهمن ديگر معلّمم را به رسميت نمى"يافت و پاسخ داد: 

  "ام، نمايم.ام را وقف خدمت به حضرت بهاءاهلل، يگانه سرور حقيقىماندۀ زندگىاقىروزهاى ب

بنابراين دو فرستادۀ مّالى مشهور هرگز نزد معلّم خود بازنگشتند. اخبار ايمان آنان به سرعت منتشر شد. مردم را از 
بهاءاهلل برسند و از دانش الهى  شان بيدار کرد. مردم از همۀ اقشار به نور سفر کردند تا به حضور حضرتخواب

دانيد اين رويداد و طور که مىايشان بهره برند. تعداد قابل توّجهى از آنها دين جديد الهى را پذيرفتند. اّما همان
روايى بر آنها هاى امر مبارک حسادت کسانى که را که از غفلت مردم براى فرمانبسيارى ديگر از اّولين موّفقيّت
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هاى تصّورناپذيرى کردند برانگيخت. به زودى موج عظيمى از آزار در سراسر کشور برخاست و رنجمىسوء استفاده 
  براى حضرت باب و حضرت بهاءاهلل به همراه آورد.

  ز. نمايش

در کالس، دربارۀ کسانى که تشنۀ عرفان و جستجوگر منبع حقيقت  ر زمينۀ بخش مخصوص نمايش خّالقد
هايى دربارۀ کسانى که مظهر توانند بازى کنند. در هر دين، داستانجود دارند که کودکان مىوهاى بسيارى داستانبودند 

هاى بسيارى از ظهور الهى عصر خود را جستجو کردند و او را يافتند، فراوان است. البتّه در تاريخ اّوليّۀ امر مبارک، داستان
ز اعضاى جامعۀ ملّى خود صحبت کنيد و دريابيد که اين دست خواهيد يافت. همچنين ممکن است بخواهيد با بعضى ا

به شناسايى مقام حضرت بهاءاهلل  شما وقتى اکثريّت مردم عرفانى از اين روز تازه نداشتند، چطور اّولين پيروان امر در کشور
 ىحتّ ود دارد. هايى دربارۀ دانشمندان بزرگى که اسرار جهان را جستجو و کشف کردند وجدست يافتند. در عين حال داستان

  به مذاکره و نمايش گذاشت.آنها را نيز توان در زندگى خود کودکان وجود داشته باشد که مى هايىممکن است موقعيّت

  ح. نّقاشى

هايى را که سعى داريد به اى را بکشند که انديشهشود که امروز از کودکان بخواهيد تصوير يا صحنهپيشنهاد مى
  تقويت خواهد کرد.آنها تعليم دهيد در آنها 

  ط. مرور

دوم به خاطر کالس وقتى نّصى را که امروز کودکان ياد گرفتند، با آنها مرور کرديد، کمک کنيد نّص زير را که در 
  :بخوانندسپردند 

  ٤٦"مقصود از آفرينش عرفان حق و لقاى آن بوده و خواهد بود"

  هاى پايانىى. مناجات
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  مدرس دوّ 

  هااتمناج حفظ کردنتالوت و  الف.

اتى که در ها آغاز کنيد و سپس در ادامه به کودکان کمک کنيد مناجکالس را مانند هميشه با تالوت مناجات
  کنند.جلسۀ پيش معّرفى شد حفظ 

  ب. معرّفى درس

هدف اين درس آن است که دربارۀ مفهوم يگانگى خدا و تشخيص اين که همۀ مظاهر ظهور الهى وحدت خدا را 
فراهم کند. در اين بستر، آنها دربارۀ حضرت ابراهيم خواهند آموخت، فرصت تفّکر آموزان شما اى دانشکنند، براعالن مى

مظهر ظهورى که هزاران سال پيش ظاهر شدند تا مردم خود را به درکى از يگانگى اساسى خداوند رهنمون شوند. در 
ان براى عشق ورزيدن آفريده شده و اگر از عشق خواهند کرد که قلب انسامر سطحى ديگر، کودکان شروع به مشاهدۀ اين 

هاى زير ممکن است به شما در معّرفى اين مفاهيم الهى سرشار نشود، شيئى براى مهر و محبّت ورزيدن خواهد يافت. انديشه
م باشد به کودکان کمک کند. البتّه بايد اطمينان حاصل کنيد که توضيح خود را به زبانى که به آسانى براى آنها قابل فه

  کنيد.بيان مى

بخش است. او جهان و هر چه را که در اوست آفريده است. او منشأ دانيم که خدا بخشندۀ بزرگ و زندگىمى
همۀ موجودات است. هيچ نيرو يا قدرت ديگرى با او قابل مقايسه نيست. از آغاز زمان، خداوند مظاهر ظهورش را 

کند. بدون راهنمايى آنها در اعصار مختلف، مردم اغلب به  فرستاده تا به بشر در درک يگانگى الهى کمک
اند. آنها صفات خدا، از جمله ها يا ارواح يا حتّى عناصر طبيعت مانند خورشيد، باد و ماه فرو افتادهپرستش بت

دادند و آنها ها يا ارواح نسبت مىعشق و عدالت، قدرت و سلطنت، حکمت و بخشش را به هر يک از اين بت
کنند. همۀ خدايانى هستند که جهان و هر چه را که در اوست کنترل مىخود پرستيدند چنان که گويى آنها ىرا م

- کنند که تنها يک خدا وجود دارد، خداى جليل و قدير که ما او را مىمظاهر ظهور الهى به بشر يادآورى مى

يم. حتّى امروز مردم بسيارى، بدون توّجه جويکند و از او کمک و يارى مىپرستيم، که عاشقانه ما را هدايت مى
ثروت، جستجوى هاى خود را به اند و قلبها کردهبه تعاليم حضرت بهاءاهلل، شروع به پرستش انواع مختلف بت

اند. خدا همۀ چيزهاى خوب را در اين دنيا آفريده تا ما قدرت، شهرت و تصّورات باطل و تمايالت دنيوى سپرده
  فقط و فقط به او وابسته باشد. ما هاى خواهد قلبويم، اّما مىمند شاز آنها بهره
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حضرت ابراهيم مظهر ظهورى بودند که خداوند چندين هزار سال پيش، زمانى که بسيارى از مردم يگانگى الهى 
خواستند به پرستيدند فرستاد. افراد معدودى مى هاى موجود در طبيعت را مىها و قدرترا فراموش کرده و بت

امى که حضرت ابراهيم آورده بود، اين که آنها بايد يگانه خداى حقيقى را بپرستند، گوش فرا دهند. آن پي
کردند، مقاومت کردند. گرچه حضرت به تنهايى و بدون کمک، در برابر نيروهايى که با ايشان مخالفت مى

ور پيام آن حضرت قابل فرونشاندن شان تبعيد کرد، اّما نترسيد، ايشان را از وطنپادشاهى که از آن حضرت مى
  شان از طريق فرزندان و اوالدشان به ملل بسيارى رسيد و منتشر شد.نبود و تعاليم

  هاج. پرسش

کنيم چند سؤال مانند زير از کودکان بپرسيد تا اطمينان کردن، شما را تشويق مى حفظبراى  پيش از معّرفى نّص 
  اند:بى درک کردههاى باال را به خوحاصل کنيد که انديشه

  دهند؟همۀ مظاهر ظهور دربارۀ يگانگى خدا به ما چه ياد مى  .۱

  تر از قدرت و شکوه خداوند وجود دارد؟آيا قدرتى بزرگ  .۲

کنند، اغلب به جاى او شروع به زمانى که افراد انسانى قدرت و بزرگى خدا، آفريدگار خود، را فراموش مى  .۳
  کنند؟پرستش چه چيز مى

  از عشق خدا سرشار شود، آنها به جاى آن ممکن است به چه چيز خود را وابسته سازند؟ ما هاىنگذاريم قلب اگر  .۴

  هاى ما به چه چيز وابسته باشد؟خواهد قلبخدا مى  .۵

  مظهر ظهور الهى، حضرت ابراهيم، هزاران سال پيش چه پيامى براى مردم خود آوردند؟   .۶

  ام ايشان گوش فرا دهند؟خواستند به پيآيا مردم مى  .۷

  آيا هيچ نيروى مخالفى توانست از انتشار پيامى که حضرت ابراهيم براى بشريت آوردند جلوگيرى کند؟  .۸

  کردن نصوص حفظد. 

دهند که فقط يک فرمايند. ايشان براى ما توضيح مىدر نّص زير، حضرت بهاءاهلل به ما دربارۀ يگانگى خدا مى
کنند.  حفظتنهايى و مستقل از همگان وجود دارد. شما بايد به کودکان کمک کنيد بيان زير را  خداى جاودانه هست که به

  هاى محسوس براى آنها توضيح دهيد:به ياد داشته باشيد که همۀ کلمات دشوار يا ناآشنا را با مثال
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  ٤٧"وترًا باقيًا دائمًا قيّومًا. لم تزل کان واحدًا احدًا فردًا صمدًا"فرمايند: حضرت بهاءاهلل دربارۀ يگانگى خدا مى
  .)بوده پايندههمتا و باقى و دائم و نياز و بىهميشه يکى و يگانه و فرد و بى :(مضمون

  ه. سرودها

و تعاليم مظاهر ظهور  در ميان سرودهاى مجموعۀ فراهم شده همراه با اين دروس موارد زيادى هستند که به زندگى
  مورد را انتخاب کنيد تا امروز با کودکان بخوانيد.هستند. يک يا دو  الهى مربوط

  و. وقايع تاريخى

دهد که تمرکز اصلى آن بر مخالفتى است که درس شرحى از زندگى حضرت ابراهيم ارائه مى فصل تاريخى اين
آنچه ما آن حضرت با آن مواجه شد. بايد پيش از کالس تصميم بگيريد که رويکرد شما به اين دوران چگونه خواهد بود. 

است، ولى شايد براى کودکان بيش از حد دشوار  فهمايم ارائۀ روايتى طوالنى به زبانى است که براى شما قابل انجام داده
گيرى آن را ساده کنيد، به سطح فهم طور که نوشته شده بيان کنيد يا به ميزان چشمنوشته شده است. اين که آن را همان

بخشى از توانيد در هر زمان معيّن تنها تر اشاره شد، مىطور که پيشچنين همانداشت. همآموزان شما بستگى خواهد دانش
هر قدر هم کنيد. هر تصميمى که بگيريد، مهم خواهد بود روشن کنيد که هيچ نيرويى،  نقلرا براى آنها  اين فصل تاريخى

شان علّت تبعيد آن حضرت از سرزمين زادگاه نتوانست حضرت ابراهيم را از انجام رسالت خود باز دارد و اين کهقوى، 
  هاى ايشان شد که تعاليم آن حضرت را به ملل بسيارى رساندند و منتشر ساختند.پيشرفت نسل

هاى متفاوت ظاهر اند و در مراحل مختلف تاريخ در مکانمظاهر ظهور الهى براى هدايت بشر طّى اعصار آمده
است، يکى از مظاهر ظهور بودند که هزاران سال  "هاپدر ملّت"معناى  شان بهاند. حضرت ابراهيم که اسمشده

کردند. ايشان در زمانى متولّد شدند که افراد معدودى به خداى يگانه اعتقاد داشتند. در روايات پيش زندگى مى
بارگاه  هاى بسيارى، از جمله مردان داناىآمده شبى که حضرت ابراهيم متولّد شدند، پدرشان پذيراى ميهمان

کنندگان هنگام سحر خانه را ترک کردند، ستارۀ بزرگى را ديدند که در شرق طلوع شاه نمرود، بود. وقتى مالقات
  ها را از هر چهار گوشۀ آسمان بلعيد.رسيد ستارهکرد و به نظر مى

يم باشد و خبر از قدرت اى مرتبط با تولّد حضرت ابراهمردان دانا باور داشتند که اين رويداد غيرمعمول بايد نشانه
ترين آنها آنچه را عظيم ايشان دهد. آنها تصميم گرفتند به شاه اّطالع دهند و بالفاصله به ديدار او رفتند. محترم

شاهدش بودند و معنايى که باور داشتند اين نشانۀ شگرف دارد، براى نمرود گفت. نمرود از ترس آن که اين 
  پدر حضرت ابراهيم را فرا خواند و در ازاى نوزاد به او زر و سيم پيشنهاد کرد. کودک روزى قدرت را از او بگيرد، 
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پدر حضرت ابراهيم وقتى دستور تسليم کردن پسر خود را از نمرود شنيد، تصميم گرفت سؤالى براى شاه مطرح 
قيمت خوبى کند. اندکى پيش، نمرود اسب زيبايى به او داده بود. مرد ديگرى اکنون آرزو داشت اسب را به 

توانست حتّى فکر فروختن چنان بخرد. او از شاه سؤال کرد که بايد چه کند. توصيۀ نمرود واضح بود: او چطور مى
بکند؟ طال و نقره چگونه ممکن بود زمانى جاى چنان گرفته بهايى را که از پادشاه خود همتا و گرانهديۀ بى

تواند جاى هديۀ شاه طور که نمىگفت: پول همانه اين سخن باى را بگيرند؟ پدر حضرت ابراهيم در پاسخ هديه
را بگيرد، هرگز نخواهد توانست جايگزين فرزند او شود. اين استدالل شاه را به طور موّقت راضى کرد، اّما پدر 

سال  ١٠چنان در مطالبۀ پسر او اصرار خواهد ورزيد. پس به مّدت دانست که نمرود همحضرت ابراهيم مى
راهيم را در خفا نگه داشت، آن قدر که شاه و مردان دانايش رويداد شب تولّد آن حضرت را فراموش حضرت اب

  کنند.

-هاى ساخته از سنگ، چوب يا ِگل، را مىها، يعنى پيکرهخانوادۀ حضرت ابراهيم مانند بيشتر مردم آن زمان بت

اين  به تدريج اّما، و عدالت ساخته شده ها نخست به عنوان نمادهايى از صفات الهى مانند عشقپرستيدند. بت
کردند ها دعا و مناجات مىند. بنابراين مردم به سوى بته بوداشياى فيزيکى به خودى خود خدايانى انگاشته شد

شد که  شان را دارند. حتّى تصّور مىهايى قدرت کمک و راهنمايى به آنها و نيز تنبيهو باور داشتند چنين پيکره
هاى موجود در طبيعت مانند خورشيد، ماه و ستارگان هستند. پدر حضرت ابراهيم گر قدرتنمايان هابرخى از بت

ها از کودکى پيرامون حضرت ابراهيم را فرا گرفته بودند. اّما وقتى آن فروخت، بنابراين بتساخت و مىبت مى
نسان هيچ قدرتى ندارند. شان واضح شد که امثال آن اشياى ساختۀ دست احضرت هنوز جوان بودند، براى

  گر بشريت را جستجو کنند.منشأ قدرت حقيقى و هدايت بدان سوق داد کهنيروهاى الهى ايشان را 

آن طور که روايت شده، حضرت ابراهيم کودک بودند که هنگام مشاهدۀ ستارگان، ماه و خورشيد، فهميدند فقط 
اين "اى فرمودند: بى هنگام ديدن درخشش ستارهيک خدا، يعنى آفرينندۀ همۀ چيزها، وجود دارد. ايشان ش

هنگام ديدن  "کنند دوست ندارم.من آنهايى را که غروب مى"اّما وقتى غروب کرد، فرمودند  "پروردگار من است.
اّما آن نيز غروب  "اين پروردگار من است."تر از ستاره بود، فرمودند طلوع ماه با شکوه بسيارش که حتّى درخشنده

ى خورشيد طلوع کرد و تمام پيرامون ايشان را روشن کرد، حضرت ابراهيم بزرگى آن را در مقايسه با ماه و کرد. وقت
ستاره ستودند. اّما آن نيز غروب کرد و در آن لحظه ايشان دانستند که يک آفريدگار حقيقى وجود دارد که از همۀ 

تنها او را پرستش کرد. حضرت ابراهيم اعالن تر است، که جهان را به وجود آورده و بايد ها بزرگاين قدرت
هرگز براى خدا  و ها و زمين را آفريدام، او که آسمانمن حقيقتًا و با ثبات قدم روى به سوى او کرده"فرمودند 

  "شريک قائل نخواهم شد.
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کمک کنند. ها شد از مغازۀ پدر خود مراقبت و در فروش بتدر جوانى حضرت ابراهيم، گاه از ايشان خواسته مى
-ها نمىکردند که بتکردند و اشاره مىسرد کردن مردم از خريد آنها استفاده مىاّما ايشان از هر فرصتى براى دل

توانند باور کنند چنين شدند که چطور مىتوانند بخورند يا بياشامند، راه بروند يا سخن بگويند؛ از آنها جويا مى
خواستند دربارۀ يگانه خداى حقيقى به مردم تعليم د. حضرت ابراهيم مىهايى قدرت کمک به آنها را دارنپيکره

چنان  کردش خدايان مردمش را انکار مىها دور کنند. پدر ايشان از اين که پسردهند و آنها را از پرستش بت
  عصبانى شد که ايشان را از خانه و خانواده اخراج کرد.

شود روزى راه به سوى خدا را به مردم نشان دهند. گفته مى چنان سعى داشتندحضرت ابراهيم بدون سستى هم
ها کس ديگرى حضور شان، وقتى در محل نگهدارى بتهاىقدرتى بتبراى کمک به آنها در درک بى

ترين آنها بود، تخريب کردند. بعدًا وقتى مردم بازگشتند و نداشت، ايشان به آنجا رفتند و همه را جز يکى که بزرگ
ته را ديدند، آنچه حضرت ابراهيم به آنها گفته بودند به ياد آوردند و ايشان را احضار کردند. آنها هاى شکسبت

مانده اشاره کردند و جويا شدند که چطور ممکن است اين حادثه رخ داده باشد. حضرت ابراهيم به تنها بت باقى
الزم است از بت بپرسند تا بفهمند. مردم گفتند شايد اين يکى بقيه را خراب کرده باشد. اظهار داشتند که فقط 

-تواند بقيه را نابود کرده باشد؟ چطور مىتواند صحبت يا حرکت کند. چطور مىاّما بت نمى"بانگ برآوردند که 

  "تواند به ما بگويد که چه شده؟

د دست از پرستش تر بارها گفته بودند، به آنها فرمودنطور که پيششان، همانحضرت ابراهيم در پاسخ به سؤاالت
قدرتى بردارند و يگانه خداى حقيقى، موجد همه چيز، را پيروى کنند. اّما عّدۀ اندکى گوش هاى بىچنين بت

ها مجازات شوند. نمرود هنگام دادند و حضرت ابراهيم نزد شاه نمرود آورده شدند تا به خاطر تخريب بتمى
اند. پاسخ حضرت ابراهيم مردم خود را به پيروى از او خواندهشنيدن اتّهامات پرسيد که اين خداى قادر کيست که 

حضرت ابراهيم صريح بود: اين يگانه خداى حقيقى است که زندگى و مرگ همگان به دست اوست. نمرود با 
تواند با فرمان خود باعث زندگى و مرگ شود. اّما حضرت ابراهيم در تکبّر پاسخ داد که او نيز به عنوان شاه مى

شود خورشيد در شرق طلوع کند. ايشان از نمرود خواستند توضيح دادند که اين خداوند است که سبب مى ادامه
تواند به عنوان شاه کارى کند که خورشيد در عوض از غرب طلوع کند. نمرود از اين مطلب چنان که آيا مى

و نتوانست کارى کند که به حضرت عصبانى شد که دستور داد حضرت ابراهيم سوزانده شوند تا جان بازند. اّما ا
اى وارد آورد، ايشان بدون اين که جراحتى بردارند، از آتش بيرون آمدند. البتّه پروردگار اين قدرت ابراهيم صدمه

هاى را داشت که حضرت ابراهيم را از هر مصيبت زمينى حفظ فرمايد، اّما آتشى که نمرود برافروخت، در قلب
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کرد. اين آتش دشمنى و نفرت بود که او عليه حضرت ابراهيم برافروخت. اّما همۀ اين ها شروع به سوختن انسان
  شان باز دارد.دشمنى و نفرت نتوانست آن حضرت را از اعالن پيام

شان حضرت سرانجام حضرت ابراهيم از سرزمين خود تبعيد شدند. آن حضرت همراه همسرشان سارا، برادرزاده
م يگانه خداى حقيقى را پذيرفته بودند، از زادگاه خود به راه افتادند و عازم غرب لوط و چند نفر ديگر که پيا

ها سفر کردند، اّما حضرت ابراهيم هرگز نترسيدند، چون خدا وعده داده بود که ايشان را به شدند. آنها سال
ن گروه کوچک به سرزمين ديگرى هدايت خواهد کرد و از ايشان ملّت بزرگى به بار خواهد آورد. سرانجام اي

مکانى به نام کنعان رسيدند که به سرزمين موعود يا سرزمين مقّدس معروف شد. اين سرزمينى بود که همان طور که 
  گشتند.موّفق خدا مقّدر فرموده بود، فرزندان حضرت ابراهيم در آن مستقر شدند و 

ا مردمى را استوار بر اين اعتقاد پرورش هاى زيادى را تحّمل فرمودند، امّ حضرت ابراهيم در سرزمين مقّدس رنج
دادند که تنها يک خدا وجود دارد که موجد همه چيز است. خدا به اين قوم برکت داد و حضرت ابراهيم را 

هاى بسيار در سراسر جهان، روزى آفريدگار خود را هاى ايشان، مردمى از ملّتمطمئن ساخت که از طريق نسل
  کرد. خواهند شناخت و پرستش خواهند

و البتّه، همۀ آنچه خدا حکم فرموده بود، به تحّقق پيوست. از يکى از پسران حضرت ابراهيم به نام اسحاق ملّت 
عبرانى زاده شدند که از احکام الهى که حضرت موسى تعليم فرمودند، پيروى کردند. بعدًا، عيسى مسيح در ميان 

متنّوع از تعاليم ايشان پيروى کردند. يک پسر ديگر به نام  هاىها و ملّتآنها متولّد شدند و مردمى از پيشينه
اسماعيل پدر مردم عرب شد که کالم الهى نازله توّسط حضرت محّمد آنها را دگرگون کرد. حضرت باب که 

به آن دختر حضرت محّمد، فاطمه،  ۀشان به واسطنسبشان راه را براى حضرت بهاءاهلل هموار ساخت، تعاليم
گردد. ما بعدًا دربارۀ همۀ اين خانوادۀ حضرت بهاءاهلل نيز به حضرت ابراهيم برمى ۀنام شجرهو  رسد. حضرت مى

توانيد ببينيد که چطور وعدۀ خدا به حضرت ابراهيم مظاهر ظهور الهى ياد خواهيم گرفت. اّما در حال حاضر، مى
  به تحّقق پيوست.

  ز. حقايق

- برند. البتّه بازىکند، بسيار لّذت مىر يادسپارى حقايق کمک مىهايى که به آنها دکودکان از شرکت در بازى

د. يک بازى دهاست و روح رقابت را ترويج نمىدهيم، بر اساس همکارى مان انجام مىهاىهايى که ما در کالس
شما فهرستى ، به کالسهاست. در هر درس اين توانيد به کودکان معّرفى کنيد، عبارت از جور کردن کارتمشارکتى که مى

توانيد جمالت حاوى اّطالعات را به دو بخش تقسيم کنيد و روى هر کارت نيمى از حقايق مرتبط داده خواهد شد. شما مى
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و روى کارت ديگرى  "نام حضرت ابراهيم يعنى..."توانيد روى يک کارت بنويسيد: از آن را بنويسيد. براى مثال، مى
هاى مشابهى تان به ياد داشته باشند، کارت آموزان خواهيد دانشۀ حقايقى که مىسپس براى هم "ها.پدر ملّت"بنويسيد 

با کارت خودشان را دارد،  مرتبطشان توزيع خواهد شد. سپس آنها بايد در اطراف راه بروند و فردى را که کارت تهيّه و ميان
  اند به کالس ارائه دهند.بيابند. متعاقبًا از هر دو نفر خواسته خواهد شد، آنچه با هم ياد گرفته

توانيد طرح يا هاى خواندن کودکان هنوز در سطحى نيست که بتوانند اين کار را انجام دهند، مىاگر مهارت
- کنند، هر دو نفر مىها را با هم جور مىها بکشيد تا بتوانند به آسانى کنار هم بگذارند. وقتى کارتاى روى کارتحاشيه

و سپس جمله را با صداى بلند براى گروه  کنيد مىهاى آنها قدردانى رائه کنند. شما از تالشتوانند آنها را به شما ا
  ها بگنجانيد:توانيد اّطالعات زير را روى کارت . براى اين درس، مىخوانيد مى

  ."هاپدر ملّت"نام حضرت ابراهيم يعنى  .۱

 دادند. را تعليم حضرت ابراهيم يگانگى خدا .۲

 ت ابراهيم مخالفت کردند و ايشان را از سرزمين خودشان تبعيد کردند.بسيارى از مردم با حضر .۳

 حضرت ابراهيم از سرزمين خود به راه افتادند و به کنعان رسيدند که سرزمين موعود بود. .۴

 هاى حضرت ابراهيم در سراسر جهان پراکنده شدند.نسل .۵

رت محّمد، حضرت باب و حضرت هاى حضرت موسى، حضحضرت ابراهيم، مظاهر ظهور الهى به نام از نسل .۶
  بهاءاهلل پديدار شدند.

  ح. نمايش

گنجانده بخشى از تاريخ هاى مقّدماتى اين کتاب چندين روش را براى به نمايش درآوردن يک داستان از قسمت
جّسم شده در هر درس و بازى کردن آن توسط کودکان توصيف کردند. مهم است به ياد داشته باشيم که ما هرگز نبايد به م

خواهد بود. حرمتى احترامى و بىبى ىعملچنين ساختن يک مظهر ظهور الهى در يک قطعه يا نمايش مبادرت ورزيم، زيرا 
ها تخريب شدند و حضرت ابراهيم نزد نمرود آورده اى را که در آن بتتوانند صحنهپس براى درس امروز، کودکان مى

کودکان مردم درون معبد يا اعضاى دربار نمرود را به تصوير درخواهند  شدند، به نمايش درآورند. در آن صورت، بيشتر
به کنيد که حضرت ابراهيم چه گفتند و چه کردند. کنيد و اشاره مىآورد، در حالى که شما آنها را طى داستان هدايت مى
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به صورت ر از آنها بخواهيد مندى الزم را دارند، ممکن است از يک يا دو نف ، اگر کودکان کالس شما تواناى ديگر شيوه
  کنند. نقلبخشى از اين داستان را  نفره تک

  ط. نّقاشى

هاى مورد بحث در درس امروز شود امروز از کودکان بخواهيد تصويرى را بکشند که به نحوى انديشهپيشنهاد مى
تر را بکشند که هر يک روشناز يک ستاره، ماه و خورشيد تصويرى را در آنها تقويت خواهد کرد. براى مثال، ممکن است 

  گيرد.درخشد تا به آنها يادآورى کند که هر قدرتى در روى زمين از خدا سرچشمه مىاز قبلى مى

  ى. مرور

توانيد نّصى که در جلسۀ امروز دوم ياد گرفتند، مىکالس پيش از کمک به کودکان در تالوت نّص زير که در 
  کردند، با آنها مرور کنيد. حفظ

َْٔقِبْل إِلَْيِه.يا ابن " اى پسر نور، غير مرا  :(مضمون  ٤٨"النّور اْنَس ُدوِني َوآِنْس ِبرُوِحي، هذا ِمْن َجْوَهِر أَْمري َفا
  .)پس بدان روى آور .من است امرِ فراموش کن و به روحم انس گير. اين جوهر 

  هاى پايانىک. مناجات

  درس سوم

  هاکردن مناجات حفظتالوت و  الف.

مناجات معّرفى  حفظ کردنبراى اتمام  يارى دهيد کهتوانيد کودکان را هاى شروع، مىمناجات پس از تالوت
  .کوشش کنندشده در درس اّول 

  ب. معرّفى درس

اى هدف از درس امروز آن است که کودکان درک کنند مظاهر ظهور خدا مربّيان الهى هستند که هر يک مجموعه
آورند و اين که اين احکام افراد انسانى را توانا شوند مىمندى عصرى که در آن ظاهر مىاز احکام و اوامر را متناسب با توان

تر و زيباتر بسازند. کودکان به ويژه دربارۀ زندگى هاى روحانى خود را توسعه دهند و جهانى عادالنهسازند تا قدرتمى
رمودند، احکام و اوامرى را تأسيس فرمودند طور که حضرت عبدالبهاء توضيح فحضرت موسى ياد خواهند گرفت که همان
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هاى زير ممکن است در صحبت با انديشه "ملّت اسرائيل را احيا نمود و به نهايت درجۀ مدنيّت در آن عصر رسيدند."که 
  کودکان دربارۀ اين موضوع مهم به شما کمک کند.

، در هر مرحله به يک معلّم الهى نياز مظاهر ظهور خدا مربّيان الهى هستند. بشر براى پيشرفت در اعصار مختلف
دهى امور بشرى و توسعۀ دارد، کسى که بتواند به او کمک کند تا اراده و خواستۀ خدا را براى نحوۀ سازمان

تواند به ها و صفات عالى که او به نوع بشر عطا فرموده، مى اش درک نمايد. از اين راه، همۀ کيفيتتوانمندى
-مردمى که در ميان هاى مندى با توانآورد که اى از احکام و اوامر مىظهورى مجموعهدرخشش درآيد. هر مظهر 

گويد که خدا دوست دارد آنها چطور شود مناسب است. احکام و اوامر آن حضرت به آنها مىشان ظاهر مى
احکام و تعاليم تر شوند. بدون مند بشر نزديکزندگى کنند تا در دانش و درک پيشرفت کنند و به سرنوشت شکوه

زار يا باغ فکر کنيد. اگر خودرو و بدون مظاهر ظهور الهى، پيشرفت حقيقى به دست نخواهد آمد. به يک کشت
دارى در آن رشد نخواهد کرد. اّما وقتى گياهان آن به خوبى نگهدارى و مراقبت رها شود، هيچ درخت ميوه

هاى گوار و گلهاى خوشها و خارها جاى خود را به ميوهيغگردد؛ تشود، به باغ زيبايى تبديل مىپرورش داده مى
توانيم توانمندى خود را با پيروى از احکام و اوامر مظهر ظهور الهى امروز، مىمنوال، دهند. به همين معّطر مى

  پيشرفت دست يابيم.عظيم هاى به قلّه مردمى باشيم کهدهيم و  تر پرورشکامل

ى بودند که چند صد سال پس از حضرت ابراهيم ظاهر شدند، زمانى که قوم حضرت موسى يک مظهر ظهور اله
اى از ساخت به سطح تازهاى از احکام و اوامر بودند که آنها را توانا مىآن حضرت آمادۀ دريافت مجموعه

پيشرفت دست يابند. احکام و اوامر خدا که حضرت موسى آوردند، قوم ايشان را تربيت کرد، پرورش داد و 
  نضبط نمود، آنها را از تاريکى نادانى رها کرد و به نور دانش و درک حقيقى رهنمون شد.م

  هاج. پرسش

  هاى باال به دست خواهند آورد:هايى مانند موارد زير، درک بهترى از انديشهکودکان با پاسخ دادن به پرسش

  چه کسانى هستند؟عالم انسانى مربّيان الهى   .۱

  آورند؟ى احکام الهى را مىچرا مظاهر ظهور اله  .۲

  آيد؟زار يا باغ بدون مراقبت رها شود، چه بر سر آن مىاگر يک کشت  .۳

  پذيرد؟پيشرفت انسان چطور از تربيت مظاهر ظهور الهى تأثير مى  .۴
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  حضرت موسى در ميان مردم خود چه چيز را تأسيس فرمودند؟  .۵

  اى به دست آمد؟جهدر نتيجۀ تعاليمى که حضرت موسى آوردند، چه نتي  .۶

  کردن نصوص حفظد. 

کند که همۀ مظاهر ظهور الهى براى تربيت بشريت آمدند. ما با نّص زير از آثار حضرت بهاءاهلل به ما يادآورى مى
گيريم چطور با کرامتى که شايستۀ جايگاه شريف اعطا شده به هر فرد آورند، ياد مىپيروى از احکامى که آنها براى ما مى

  از سوى خدا است زندگى کنيم. انسانى

اند حفظ مراتب و مقامات عالم انسانى بوده طوبى از براى نفسى  اند و تعليم داده و مقصود از آنچه فرموده"
  ٤٩"که در يوم الهى به اصول اهّلل تمّسک جست و از قانون حقيقى انحراف نجست.

  ه. سرودها

  ايد با کودکان بخوانيد.درس انتخاب کردهبه عنوان فّعاليّت بعدى، چند سرود را که براى اين 

  و. وقايع تاريخى

کند. در تعريف کردن اين حکايت براى کودکان، چه تمام زندگى حضرت موسى را روايت مى امروزفصل تاريخى 
که حضرت موسى مردم عبرانى را به رهايى از بردگى  کيد بر اين امر اطمينان حاصل کنيدأبايد از تو چه بخشى از آن، 

  رهنمون شدند و آنها را با حکم الهى تربيت فرمودند و به سطح باالترى از تمّدن رشد دادند.

 نوادگاناز جمله  از قوم عبرانى و شانحضرت موسى هزاران سال پيش در سرزمين مصر متولّد شدند. خانواده
. هزاران سال شدند وفاشکها پيش در سرزمين موعود مستقر و بودند که مّدت فرزندان حضرت ابراهيمفراوان 

سالى س دچار خشکزمانى که سرزمين مقدّ کردند و دارى زندگى مىدارى و دامپيش، بيشتر مردم از طريق مزرعه
زندگى کردند. اّما  جاها شادمانه در آنياب شده بود، مردم عبرانى رهسپار مصر شدند و مّدته و آب کمشد

ناک شد. او باور داشت که ممکن است شد، از مردم عبرانى بيممىسرانجام، پادشاه مصر که به فرعون شناخته 
سعى کنند سرزمين او را بگيرند، و بنابراين آنها را به بردگى کشاند. حتّى بدتر از آن، دستور داد که همۀ نوزادان 

در حوالى اين  شان به سربازانى که بتوانند عليه او برخيزند جلوگيرى شود.پسر آنها کشته شوند تا از تبديل شدن
  زمان بود که حضرت موسى متولّد شدند.
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ترس مادر حضرت موسى را هنگام تولّد پسر کوچکش تصّور کنيد. او توانست به مّدت سه ماه حضرت موسى را 
پنهان نگه دارد، اّما وقتى ديگر نتوانست ايشان را پنهان کند، آن حضرت را در سبد کوچکى قرار داد و در امتداد 

کرد کسى ايشان را پيدا کند و نجات دهد. بعدًا دخترش، مريم، دريافت که برادر ناور ساخت و دعا مىرود نيل ش
از جان او درگذرد. ايشان را  بود که هشدمتقاعد کوچکش از سبد گرفته و به خانۀ فرعون برده شده است و فرعون 

د و درست مانند پسر شاه با ايشان رفتار موسى نام نهادند. چنين بود که حضرت موسى در کاخ فرعون پرورش يافتن
  شد. ايشان يک شاهزاده بودند.

کردند تا به دستور فرعون بناها و گاه حضرت موساى جوان به کار بردگان عبرانى که تحت شرايط سخت کار مى
به نها و رنج آديدند  شد مى نسبت به آنها مىکردند. ايشان ظلمى را که اهرام سنگى بزرگى بسازند، سرکشى مى

. البتّه حضرت موسى فهميدند که خود نيز از قوم عبرانى هستند. عبرانيان بر خاطر ساختتدريج ايشان را آزرده
پرست بودند، به خداى يگانه باور داشتند، آن طور که حضرت ابراهيم تعليم فرموده بودند. خالف مصريان که بت

خود هارون را که پيش از دستور ظالمانۀ فرعون متولّد  ترسرانجام حضرت موسى خواهر خود مريم و برادر بزرگ
  شده بود مالقات کردند. اّما هنوز از قوم خود جدا و عضوى از خانوادۀ فرعون بودند.

اى را که اّما روزى، هنگام سرکشى به يک کار ساختمانى، حضرت موسى يک ناظر مصرى را ديدند که برده
ضرب و شتم قرار داد. آن مرد تقاضاى کمک کرد و حضرت موسى براى کرد مورد براى دفاع از خود تقّال مى

  مند ايشان از دنيا رفت.کمک به او دست باال زدند. ناظر بر زمين افتاد و در اثر ضربۀ قدرت

خبر اين رويداد به سرعت در سراسر شهر منتشر شد و حضرت موسى از مصر گريختند تا از مردان فرعون که به 
از ناظران حاکم، در صدد کشتن ايشان برآمده بودند، نجات يابند. حضرت موسى از خدا  مجازات کشتن يکى

ديدۀ عبرانى بود، و از خدا خواستند تا راه طلب آمرزش کردند، زيرا منظورشان صرفًا کمک به آن بردۀ ستم
چوپان مرّفه ايشان را را به ايشان نشان دهد. ايشان به سرزمين مدين هدايت شدند، جايى که خانوادۀ يک  رو پيش

در ميان خود پذيرفت. ايشان سرانجام با يکى از دختران چوپان ازدواج کردند و مسئوليت چندين گلّۀ گوسفند به 
گذراندند. اّما رنج ايشان سپرده شد و ساعات طوالنى را به تنهايى در فضاى باز ييالق به مراقبت از حيوانات مى

هاى تنهايى در ييالق، و به ويژه در زمان خاطرشان دور نشدگاه از در مصر  هيچ شدۀ عبرانىکشيدهبردگىمردم به
  کردند.پرداختند و از خدا طلب هدايت مى به دعا و تأّمل مى

هنگام چراندن گوسفندان بود که حضرت موسى، در تنهايى، از مقامى که خدا ايشان را به آن فراخوانده بود آگاه 
. وقتى به بوته رساند به پايان نمىهاى آتش آن سوزد، اّما شعلهمىوادى يدند که در اى را دشدند. ايشان بوته
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داد به مصر بازگردند و همراه برادرشان که به ايشان دستور مى وند به گوش رسيدنزديک شدند، صداى خدا
ايشان قدرتى داده به هارون از فرعون بخواهند مردم عبرانى را آزاد کند. به حضرت موسى اطمينان داده شد که 

را کار بزرگ آزاد ساختن عبرانيان از يوغ ستم و هدايت آنها به سرزمين جّد خود، حضرت ابراهيم، خواهد شد که 
  .به انجام رسانند

حضرت موسى طبق فرمان خدا به مصر بازگشتند و با هارون به ديدن فرعون رفتند. گرچه ساليان بسيارى را به 
نده بودند، شکوه و جالل در ايشان نمودار شده بود. حضرت موسى خواستند که به عنوان يک چوپان ساده گذرا

شان و پرستش و خدمت به خدا داده شود. ايشان پيام يگانگى خدا، آفريدگار مردم عبرانى اجازۀ بازگشت به وطن
در آن خدا خواست. همه چيز، را اعالم کردند، اّما فرعون از گوش دادن سر باز زد و برهانى براى اثبات بزرگى 

حضرت موسى چوب خود را به زمين انداختند. وقتى بر زمين افتاد، پيش چشمان همۀ حاضران در بارگاه وقت، 
توانند فرعون به مارى تبديل شد. اّما فرعون متقاعد نشد. او باور داشت که رؤساى مذهبى و جادوگران خودش مى

شان را نشان دهد. وقتى س آنها را به کاخ فرا خواند تا مهارتاعمالى به بزرگى کار حضرت موسى انجام دهند، پ
هاى خود را به زمين انداختند که آنها نيز به مار تبديل شدند. اّما جادوگران فرعون گرد آمدند، همۀ آنها چوب

ه، بلعيد. البتّ يک به يک آنها را  ۀهم، وقتى که اين مارها با مارى که حضرت موسى انداخته بود مقابل شدند
فرمايند که بود. ايشان به ما مى "عصاى امر"حضرت موسى در واقع  عصاىدهند که حضرت بهاءاهلل توضيح مى

دانيم که گرچه رؤساى مذهبى فرعون سعى کردند دعاوى آن مند بودند و مىحضرت موسى از دانش الهى بهره
کردند هايى که آنها مىمار، بر استداللهايى که حضرت موسى ارائه فرمودند، مانند حضرت را رد کنند، برهان

پذيرفت. قلب او فرعون پيام خداى يگانه را که حضرت موسى آورده بودند نمىبا اين حال استيال يافت. اّما 
  داد.سخت شده بود و به مردم عبرانى اجازۀ رفتن نمى

که اگر مردم عبرانى را آزاد  اندکى پس از آن، حضرت موسى دوباره نزد فرعون بازگشتند و به او اخطار دادند
اعتنايى کرد، و باليا يکى پس از بال دچار خواهد شد. اّما فرعون به اين اخطار بىده نکند، سرزمين مصر به 

هاى ديگرى آمدند. اّول، سيلى سنگين جارى شد که رود نيل را از ِگل و لجن قرمز رنگ پر کرد. اين لجن از حوزه
اى که آب اندکى براى نوشيدن باقى ماند. سپس تگرگى از ه ساخت به گونهرود سرازير شد و آب را آلود

-هاى بزرگ فروريخت و محصوالت را تخريب کرد و کمبود غذا به بار آورد. پس از تگرگ سنگ، دسته سنگ

اى قورباغه به شهر هجوم آوردند. پيش هاى ملخ آمدند که چنان بزرگ بودند که خورشيد را پوشاندند. سپس دسته
خواستند از ستم خود بر مردم فرمودند و از فرعون مىگويى مىاز اصابت هر بال، حضرت موسى آن رويداد را پيش

داد که اجازۀ ديد. سپس وعده مىزد تا وقتى که نتايج بال را مىعبرانى دست بردارد، و هر بار فرعون سر باز مى
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-بردگىکرد و از عصبانيتى که داشت، بر رنج مردم بهنمى رفتن را به آن قوم بدهد. اّما هر بار به وعدۀ خود وفا

افزود. مصريان و عبرانيان هر دو حضرت موسى را براى همۀ رنجى که در آن سرزمين وجود داشت شده مىکشيده
  کردند.سرزنش مى

رعون بيمار وقتى دهمين بال آمد، بيمارى همه جا پراکنده شد و زندگى افراد بسيارى را گرفت. حتّى پسر ارشد ف
نساخت. سرانجام، پس از اين بالى دهم، فرعون با کشور دچار هاى عبرانى را شد و مرد. با اين حال بال خانواده

  توانند مردم را از مصر بيرون برند.اى ويران، به حضرت موسى گفت که مىو خانواده

سفر کردند تا به سواحل درياى سرخ  حضرت موسى مردم عبرانى را از راه صحرا هدايت فرمودند. آنها روز و شب 
رسيدند. مردم خسته، گرسنه و تشنه بودند. چيزى نمانده بود توّقف کنند که فهميدند سپاه مصر در تعقيب آنهاست. 

خواست مردم را به اسارت بازگرداند. حاال آنها به دام افتاده فرعون بار ديگر نظر خود را تغيير داده بود و مى
توانستند به پيش روند زيرا توانستند بازگردند؛ در عين حال نمىن پشت سرشان بودند، نمىبودند. چون مصريا

 به نااميدى رو گذاشت. شانهاى خود بيم داشتند. اميدراهى براى عبور از دريا نبود. به نظر گريزى نبود و از جان
و هميشه از آنها حفاظت خواهد کرد.  اّما حضرت موسى به آنها يادآورى فرمودند که خدا آنها را رها نخواهد کرد

تر شدند، خدا به حضرت موسى فرمان داد تا عصاى خود را باال برند و دست خود را سپس وقتى مصريان نزديک
به سوى دريا دراز کنند. وقتى چنين کردند، آب به دو نيم شد و مسيرى براى عبور قوم حضرت موسى باز شد. با 

آب دوباره جارى شد و سپاه مصر را با خود برد و عبرانيان در سوى ديگر درياى  شان،بار ديگر تکان دادن دست
  سرخ در امان ماندند.

قوم حضرت موسى که حال دريا را پشت سر گذاشته بودند، هنوز راه درازى براى سفر در صحراى داغ و خشک 
رى شکايت کردند و به حضرت پيش رو داشتند. شرايط سخت بود و غذا و آب کم بود. نارضايتى شروع شد. بسيا

کردند و از کوه باال ترک کردند. وقتى به پاى کوه سينا رسيدند، حضرت موسى مردم را  موسى و تعاليم الهى شّک 
خود را ذوب  اتقديمى خود بازگشتند. آنها جواهر رسومايشان به غياب رفتند تا با خدا گفتگو کنند. مردم در 

به پرستشش کردند و يگانه خداى حقيقى را فراموش کردند. پس از چهل روز، کردند و بتى طاليى ساختند، شروع 
حضرت موسى بازگشتند. دو لوحۀ سنگى آوردند که احکام الهى، ده فرمان، بر آنها نقش بسته بود. حضرت 

اند، آنچه مردم ساخته بودند تخريب فرمودند و از خدا ها بازگشتهموسى وقتى ديدند که مردم به پرستش بت
  خواستند که به آنها بخشش کند.
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ها نيز در پريشانى و سرآسيمگى تخريب شده بودند، پس حضرت موسى به کوه سينا بازگشتند و چهل روز لوحه
هاى تازه که دوباره ده فرمان بر آنها اى از لوحهديگر با خدا گفتگو کردند که در پايان آن با رخى تابان و مجموعه

کرد، از کوه پايين آمدند. براى مثال به آنها م عبرانى بايد بر اساس آن زندگى مىحک شده بود، احکامى که قو
فرمان داده شده بود که يگانه خداى حقيقى را بشناسند، به پدران و مادران خود احترام بگذارند، و قتل نکنند يا 

پيروى کنند، ملّتى مقّدس  نگويند. حضرت موسى به مردم گفتند که اگر از اين احکام الهىدروغ دزدى نکنند يا 
هاى الهى پيروى کنند. بعدًا، خواهند شد. در پاسخ، عبرانيان که به قوم يهود معروف شدند، قول دادند که از فرمان

  احکام و تعاليمى که حضرت موسى آورده بودند در يک کتاب مقّدس به نام تورات ضبط شد.

نعان، سرزمين موعود، نزديک شدند. حضرت موسى در آن سرانجام پس از ساليان بسيار صحراگردى، آنها به ک
که قوم عبرانى به دانستند خورده بودند. ايشان توانستند از قلّۀ کوهى سرزمين موعود را ببينند و زمان بسيار سال

 هدف خود رسيده بودند. رسالت ايشان تمام شده بود و در آنجا، بر قلّۀ کوه بود که زندگى زمينى ايشان به پايان
رسيد. حضرت موسى مردم خود را با حکمت هدايت فرموده بودند و به آنها ده فرمان براى پيروى داده بودند، 

 چنين از بردگى به سطح وااليى از تمّدن رسيدند.آنها اين

  ز. حقايق

- هاى مهم طراحى مى هايى که براى کمک به کودکان در حفظ واقعيّتشايد بخواهيد اّطالعات زير را در بازى

  کنيد بگنجانيد:

  حضرت موسى هزاران سال پيش در يک خانوادۀ عبرانى در مصر متولّد شدند.  .۱

  حضرت موسى به عنوان يک شاهزاده در کاخ فرعون پرورش يافتند.  .۲

  پيش از آن که فرعون بپذيرد قوم عبرانى را آزاد کند، مصر به ده بال دچار شد.  .۳

  از مصر هدايت فرمودند. حضرت موسى مردم عبرانى را به خارج  .۴

  ده فرمان احکام الهى هستند که حضرت موسى براى بشر آوردند.  .۵

  .دروغ نگفتنتعدادى از ده فرمان عبارتند از: احترام به پدر و مادر، دزدى نکردن، قتل نکردن و   .۶

  احکام و تعاليمى که حضرت موسى آوردند در يک کتاب مقّدس به نام تورات ضبط شد.  .۷
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  ايشح. نم

. از آنها بخواهيد به نمايش درآورندعبور از درياى سرخ را  فصل تاريخىتوانيد به کودکان کمک کنيد تا امروز مى
رسند و سپاه شوند. وقتى به درياى سرخ مىتصّور کنند که مردم عبرانى هستند که به دنبال حضرت موسى از مصر خارج مى

العمل آنها چيست؟ چطور از بينند، عکسدارند؟ وقتى جدا شدن آب را مىبينند، چه افکارى فرعون را در پشت خود مى
کنند؟ ممکن است مفيد باشد با رسند، چه مىکنند؟ وقتى سرانجام به ساحل امن مىراهى که براى آنها باز شده عبور مى

  .يدکودکان را به سخن گفتن تشويق کنکه امروز روايت کرديد،  فصل تاريخىاشاره به کلماتى از 

  ط. نّقاشى

براى عميق کردن درک کودکان از نقش مظاهر ظهور الهى به عنوان آموزگاران بشريت، ممکن است مفيد بيابيد 
نشده با خار و خاشاک کشتتوانند يک زمين يک روى کاغذ، مى که از آنها بخواهيد يک نّقاشى در دو بخش بکشند. بر

  و گل و  شکوفه بکشند.دار و بر روى ديگر آن، باغى با درختان ميوه

  ى. مرور

کالس پس از کمک به کودکان براى مرور نّصى که در درس امروز ياد گرفتند، از آنها بخواهيد نّص زير را که در 
  تالوت کنند. حفظدوم ياد گرفته بودند از 

زبان  :ضمون(م  ٥٠"قد تکلّم لسان قدرتى فى جبروت عظمتى مخاطبًا لبريّتى ان اعملوا حدودى حّبًا لجمالى."
  .)ام به احکامم عمل نماييدام خطاب به مردمم فرموده به عشق زيبايىقدرتم در جبروت بزرگى

  هاى پايانىک. مناجات

  درس چهارم

  هامناجاتحفظ کردن تالوت و  الف.

هاى به کودکان معّرفى خواهيد کرد. پيش از اين کار و پس از مناجات حفظ کردناى را براى امروز مناجات تازه
گرفتند با آنها مرور کنيد. يادسپارى اين مناجات  شروع، ممکن است بخواهيد مناجاتى را که طّى سه درس گذشته ياد مى

  تازه بايد طّى چهار جلسه براى کودکان ممکن باشد.
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لك َفُسبحاَنَك اللهم يا إلهي، فأَظهر أَنهار قدرتك ِليجرَي ماء أالحديّة في حقايق كل شيء حتى يسترفع بذ"
أَعالم هدايتك في ملكوت أَمرك و يشعشع أَنجم نواريتك في سموات مجدك، إذ إنك أَنت المقتدر على ما 

پاکى تو اى خداى من. نهرهاى قدرت خود را ظاهر کن تا آب : (مضمون  ٥١"تشاء، و إنك أَنت المهيمن القيوم.
پر هاى پا داشته شود و ستاره امرت بر هاى هدايت تو در ملکوتچمت در حقايق همۀ اشيا جارى شود تا پراحديّ 

ات بدرخشند. زيرا به راستى تو بر هر چه بخواهى توانايى و تويى مهيمن و هاى بزرگىت تو در آسماننورانيّ از 
  .)قيوم

  ب. معرّفى درس

آموزان شما از اين نکته است که مظاهر ظهور الهى در طول اعصار، زمانى ت درک دانشاين درس درصدد تقويّ 
شوند. کودکان دربارۀ زندگى و تعاليم اند، ظاهر مىگذارد و قلوب از آفريدگار خويش رو گرداندهکه دين رو به انحطاط مى

تر شدن به محضر حضرت کريشنا خواهند آموخت تا به آنها کمک شود دريابند که ظهور مظهر الهى مردم را در نزديک
ين اين مفهوم را که جهان در يک حالت حرکت دائمى است، اين که چنملکوتى خدا توانا خواهد ساخت. اين درس هم

ت خواهد کرد، مفهومى که اگر قرار است کودکان با رشد و جوان هاى خردساالن تقويّ هيچ چيز ساکن نيست، در ذهن
د، سازى جهان سهيم شونمندى در خود پرورش دهند و اين قابليت را داشته باشند که در بهشدن، يک حس قوى هدف

هاى زير استفاده آموزان، از انديشهفهمش براى آنها بسيار مهم است. شايد بخواهيد در ارائۀ مطلب درس امروز به دانش
  کنيد:

کند. هر مظهر که نوع بشر را در مسير مستقيم هدايت مى استدانيم که احکام و تعاليم الهى شبيه نورى ما مى
. با پيروى مردم از تعاليم آن است براى هدايت مردم خود وضع کردهظهور الهى احکامى معيّن و اصولى ملکوتى 

کرد. اّما با گذر زمان، مردم تصّورات بيهودۀ خود حضرت، انصاف و عدالت و آرامش و صلح جهان را روشن مى
- ىافزودند. حقيقت محو و نور هدايت الهى تار مرا به احکام و تعاليم آورده شده توسط آن مظهر ظهور الهى مى

کردند، شدند و عشق الهى را فراموش مىشدند. آنها در تاريکى رها مىشد و بسيارى از مسير مستقيم منحرف مى
داده رشد  مکانهاى نفرت و تلخى، ظلم و حسادت، غفلت و تعّصب، اشد و به دانهشان سرد مىهاىقلب
. مردم در ترديد و شد ديده مى دالتىعهمه جا بىدر و يافت ها افزايش مى يافت، جنگ. رنج شّدت مىشد مى

کردند. اّما هر گاه نور تعاليم الهى محو شود و تاريکى منتشر گردد، او يکى از مظاهر ظهور خود را ترس زندگى مى
د، بخشکند و جان مىالهى آنها را دوباره زنده مى فرستد. مظهر ظهوربراى هدايت دوبارۀ مردم به مسير مستقيم مى

  د.دممى به جهان آفرينش اى زندگى تازه، و دگردانهاى انسانى بازمىا به قلبتماع و آرامش رنظم را به اج
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روايى رهبران فرمان تحتچند هزار سال پيش در سرزمينى  ى از مظاهر ظهور الهى بودند کهحضرت کريشنا يک
يده بود و مردم به باورهاى گراي ىها بود که نور عدالت و انصاف به تاريکجو ظاهر شدند. مّدتفاسد و ستيزه

به خدا تا شان کمک کرد خرافى وابسته شده بودند. پيام عشق عمومى که حضرت کريشنا آوردند، به پيروان
نظم را دوباره در آن سرزمين برقرار ساخت. آن حضرت مانند همۀ مظاهر ظهور به مردم  او نزديک شوند و تعاليم

نها رها نخواهد کرد و وعده دادند که وقتى تاريکى دوباره آن سرزمين را اطمينان دادند که خدا هرگز آنها را ت
دانيم که ايشان با اشاره به بازگشت خود به پديدار شدن مظهر ظهور ديگرى اشاره گردند. ما مى مىفراگرفت باز

 "م کريشنامظهر معصو"و  "روح اعظم"داشتند و به کسى که پس از ايشان خواهند آمد اشاره کردند و ايشان را 
  خواندند.

  هاج. پرسش

  توانيم تشبيه کنيم؟آورند، به چه چيز مىاحکام و تعاليمى را که مظاهر ظهور الهى مى  .۱

  کنند؟ کنند، چه نوع صفاتى جهان را روشن مىوقتى مردم از احکام و تعاليم الهى پيروى مى  .۲

اند که نور هدايت اند چه چيز افزودهظهور الهى آوردهمردم در گذشته با گذر زمان به احکام و تعاليمى که مظاهر   .۳
  الهى را تار کرده است؟

هايى دارند تصّور باطل ها قدرتارائه کنيد؟ آيا اين باور که بت "تصّورات باطل"هايى از توانيد مثالآيا مى  .۴
  است؟

ه چه کسى را به سوى جهان بشرى وقتى نور هدايت الهى محو شود و فساد و ناهماهنگى انتشار يابد، خدا هموار  .۵
  فرستاده است؟

  دمند؟مظاهر ظهور الهى چه چيز را در جهان آفرينش مى  .۶

  حضرت کريشنا چه کسى بودند؟  .۷

  حضرت کريشنا وعده دادند که چه کسى پس از ايشان خواهد آمد؟  .۸
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  نصوص حفظ کردند. 

ت يادآورى کنند و مردم را ند تا عشق الهى را به بشريّ ادر سراسر تاريخ، مظاهر ظهور الهى در اين جهان پديدار شده
سازد که رسالت هر مظهر ظهور مرتبط ساختن قلب انسان به تر سازند. نّص زير از آثار حضرت بهاءاهلل روشن مىبه او نزديک

  آفريدگارش است:

 :(مضمون  ٥٢"کم من بدايع حکمته.انّا ندعوکم الى اهّلل و نذکرکم بايّامه و نبّشرکم بلقائه و نقرّبکم اليه و نلقي"
- کنيم و شما را به ديدارش بشارت مىاو را به شما يادآورى مى ايّامخوانيم و شما را به سوى خدا مىبه راستى 

  . )کنيمگردانيم و از بدايع حکمت او به شما القا مىتان مىدهيم و به او نزديک

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

-زندگى حضرت کريشنا تمرکز دارد. وقتى با کودکان دربارۀ زندگى ايشان صحبت مى حکايت تاريخى امروز روى

تر شدن به خدا، به ويژه از راه دعا و کنيد، مايل خواهيد بود بر اين نکته تأکيد کنيد که چگونه تعاليم ايشان در نزديک
ن بايد درک کنند که حضرت کريشنا در مناجات و تعّمق و خدمت بدون خودپرستى، به مردم کمک کرد. از اين نظر، کودکا

روايش بودند و اين که آن حضرت با پيام عشق عمومى خود ها و پادشاهان فاسد فرمانسرزمينى ظاهر شدند که شاهزاده
هاى مردم را احيا کردند و صلح و عدالت را از طريق تعاليم خود به آن سرزمين بازگرداندند. در اين بستر، اشاره خواهيد قلب
در آن عصر به مردم کمک کرد تا  "شر"اشاره دارند. البتّه عبارت  "شر"و  "خير"د که تعاليم آن حضرت به انتخابى ميان کر

دانيد که شر در آفرينش وجود ندارد، بلکه در عوض نبود خير آنچه را خير است بشناسند. اّما شما بر اساس آثار بهائى مى
  به آن خوب است اين نکته را در نظر داشته باشيد. است و اگر سؤالى مطرح شود، در پرداختن

حضرت کريشنا چند هزار سال پيش در هند متولّد شدند. مادر ايشان، ِدواکى، و پدرشان، واسودوا، هر دو شاهزاده 
کردند. اّما در زمان تولّد حضرت کريشنا، پدر و  بودند. آنها در يکى از قلمروهاى کوچک شمال هند زندگى مى

مردى ظالم و  که ولى عهد آن سرزمين بود کردند. کامًال برعکس. برادر دواکىدر قصرى زندگى نمىمادرشان 
تشنۀ قدرت بود. او پدر خود، پادشاه، را زندانى کرده بود و تخت شاهى را به تصّرف خودش درآورده بود. حاال، 

ى قلمرو پادشاهى را از او عهد نگران بود که اگر خواهرش صاحب پسرى شود، آن کودک ممکن است روزولى
عهد که مصّمم به حفظ تخت خود بود، واسودوا و دواکى را که قرار بود فرزندشان به زودى به دنيا بگيرد. ولى

  بانى آنها نگهبانانى در بيرون گماشت.آيد، در يک غاِر زندانى نگه داشت و براى ديده
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ت کريشنا متولّد شدند. پدر و مادرشان در نااميدى شب، وقتى بيشتر مردم خواب بودند، حضرسپس، در يک نيمه
عهد در خطر است، براى دانستند زندگى آن حضرت از سوى ولىمطلق بودند. پدر و مادر حضرت کريشنا که مى

طلب يارى رو به خدا کردند. اين چنين بود که دانستند براى تأمين امنيت نوزاد بايد او را به روستايى در آن سوى 
. واسودوا در حالى که پسر کوچک خود را پيچيده در پتويى در بغل داشت، ناگهان قفل درهاى زندان را رود ببرند

داد بدون آن که او را بيابند بگريزد و از رود عبور کند. آنجا باز و نگهبانان را در خواب عميق يافت که اجازه مى
ش بود عوض کرد و در حالى که او را در در روستا، حضرت کريشنا را با نوزاد دخترى که فرزند دوست خوب

دستانش گرفته بود، به زندان بازگشت. به محض ورود، درها پشت او قفل شد و نوزاد شروع به گريه کرد. نگهبانان 
عهد اعالم کردند که خواهرش دواکى دخترى به دنيا آورده است. او که نگران بود کودک بيدار شدند و به ولى

عهد با وجود تالشى که کرد،  شد، خواست که فورًا دختربّچه را نزد او بياورند. اّما ولىتهديدى براى قدرتش با
نتوانست نقشۀ خود را مبنى بر کشتن نوزاد عملى کند و در ضمن حضرت کريشنا در دهکده در امان بودند. البتّه 

واند ارادۀ الهى را خنثى کند. تاى، هر قدر زيرکانه باشد و توسط هر انسانى طراحى شود، نمىدر حقيقت هر نقشه
هايى که بر در  عهد در ورودى غار گمارده بود و صرف نظر از تعداد قفلصرف نظر از تعداد نگهبانانى که ولى

  گذاشته بود، حضرت کريشنا حفظ شدند.

شد  هاى ديرين تعيين کرده بودند. يک منادى ظاهرگويىاى رخ داد که پيشتولّد حضرت کريشنا در همان لحظه
و هم مردان دانا و هم چوپانان را از تولّد يک منجى باخبر ساخت. روز بعد آنها از هر سو براى ديدن کودک 
آمدند و به ايشان هدايايى تقديم کردند. در اثر همين حرکت مردان دانا بود که به ايشان نام کريشنا داده شد که به 

  است.  " دهندۀ جهانرهايى" معناى 

دکى و جوانى خود را ميان روستاييانى گذراندند که بيشتر آنها گلّۀ گاو داشتند و روزهاى خود را حضرت کريشنا کو
اصالت  ،شده بودندگذراندند. آن حضرت به مهربانى، حکمت و زيبايى روح شناختهدر فضاى باز ييالق مى

شان داشتند. از کسانى که کردند و همه دوستداشتند و بامحبّت و فروتن بودند. ايشان به ديگران خدمت مى
خاست، درصدد ايجاد صلح بودند. برمى اى و مشاجره کردند و هميشه هر گاه ستيزهضعيف بودند دفاع مى

العادۀ ايشان است. خارق از کودکى حضرت کريشنا وجود دارد که حاکى از دانش و قدرت ىهاى بسيارداستان
دۀ حضرت کريشنا هجوم آورده بود، ايشان آن را رام فرمودند و شود يک بار که مارى به رود نزديک دهکگفته مى

هاى سّمى نجات دادند. يک بار ديگر، ايشان ديدند که روستاييان از  شان را از آبهاىهمۀ روستاييان و گله
که کنند. حضرت کريشنا رو به آنها کردند و پرسيدند اند و به خداى تندر دعا مىشد ترسيدهطوفانى که نزديک مى

رتبه چه سودى دارد. به آنها فرمودند به خداى کنند، آخر دعا کردن به يک روح دونچرا به چنان خدايى دعا مى



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۵۹ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

وفادار باشند و حضور او را در همۀ افراد بشرى ببينند. آنها را تشويق فرمودند که به خدمت ديگران مشغول  متعال
دانيد که در هند آن زمان، بيشتر مردم ودند بخشش کنند. مىشوند، فقيران را غذا دهند و به کسانى که نيازمند ب

دهند که حضرت کريشنا از سّن ها به ما نشان مىکردند و اين داستانارواح طبيعت، مانند تندر، را پرستش مى
دند کرشان مىکردند و تشويقهاى الهى هدايت مىدادند و آنها را به راهيگانگى خدا را به آنها تعليم مى جوانى

  شان را کنترل کنند و طبيعت واالتر خود را بشناسند.هاى زمينىکه خواسته

شود که دوست شدند. گفته مى هاسّن خود به نام رادحضرت کريشنا در کودکى خود با يک دختر شيرفروش هم
-سر زندگىرادها سرشار از عشق الهى بود و همدم وفادار حضرت کريشنا و مورد اعتمادترين دوست ايشان در سرا

دانستند که در ميان روستاييان نخواهند ماند و يک شان بود. البتّه حضرت کريشنا وقتى هنوز جوان بودند، مى
هاى مردم ديگر به عدالتى، ظلم و شر آن سرزمين را فرا گرفته بود. قلبتر در برابر مردم هند دارند. بىوظيفۀ بزرگ

  گرفت و رنج همه جا را گرفته بود.از قلمروهاى مختلف درمىهايى بين پادشاهانى خدا نزديک نبود. جنگ

شهرى يعنى سازند،  فرما حکماّولين وظيفۀ پيش روى حضرت کريشنا آن بود که عدالت را دوباره بر زادگاه خود 
عهد، بود، در حالى که شاه حقيقى، پدربزرگ حضرت کريشنا، که هنوز تحت کنترل دايى ظالم ايشان، ولى

ده بود. حضرت کريشنا حتّى قبل از ورود به شهر، تعداد زيادى پيرو جذب کرده بودند و وقتى به آنجا زندانى مان
رسيدند، بسيارى ديگر جذب روح پاک و شکوه ايشان شده بودند. ايشان همراه پيروان خود راهى قصر شدند و در 

کشته شد و تخت  ظالمفت. شاهزادۀ عهد و تعداد فزايندۀ حاميان حضرت کريشنا درگرآنجا جنگى بين سپاه ولى
پادشاهى را به حضرت کريشنا که اکنون حق شاه شدن مخصوص ايشان بود پيشنهاد دادند. اّما ايشان به قدرت 

مند نبودند. در عوض انتخاب کردند پدربزرگ خود را که به ناحق از تخت پايين کشيده شده بود دنيوى عالقه
  عدالت و صلح را به قلمرو خود بازگرداند.بازگردانند و به او کمک کردند تا 

خواستند که تحصيالت خود را به پايان شان از ايشان مىحضرت کريشنا در آن زمان مردى جوان بودند و والدين 
رسانند. البتّه مانند همۀ مظاهر ظهور الهى، به حضرت کريشنا موهبت دانش فطرى داده شده بود و نيازمند مدرسه 

شان، رفتند تا تحت هدايت سانديپانى، معلّمى که به حکمت مشهور بود،  ا به اطاعت از والدينرفتن نبودند، امّ 
تحصيل کنند. در حالى که يک دانشجو بودند، با مرد جوانى به نام سوداما دوست صميمى شدند. گرچه دو نفر 

ها پس فراموش نکردند. سالهاى بسيار متفاوتى داشتند، هرگز دوستى خود را شان زندگىپس از پايان تحصيالت
دانست که حضرت کريشنا گرفته بودند، سوداما به روزگار سختى افتاد. او مى هاى جداگانۀ خود را پىاز آن که راه

اش ببرد. همسر سوداما که به خواست مشکالت خود را نزد دوست قديمى توانند به او کمک کنند، اّما نمىمى
ت روحيه به ديدار حضرت کريشنا وهر خود را تشويق کرد که حداقل براى تقويّ کرد، ششان فکر مىرفاه خانواده
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برود. بنابراين سوداما به ديدن حضرت کريشنا رفت و به عنوان هديه قدرى پوا، غذايى از برنج که به ياد داشت 
آغوش مورد عالقۀ حضرت کريشناست، با خود آورد. وقتى سوداما رسيد، حضرت کريشنا با شادى او را در 

اى را که سوداما آورده بود، با رغبت خوردند و ساعات بسيارى را دوستانه به صحبت کردن کشيدند. هديه
گذراندند. وقتى سوداما به خانه بازگشت، از ديدن دوبارۀ دوست خود سرشار از شادى بود. و وقتى رسيد، گرچه 

اش تمام آنچه براى زندگى همراه با انوادههاى خود به حضرت کريشنا نگفته بود، دريافت که خچيزى از سختى
  آسايش الزم بود دارد.

هاى بين پادشاهانى که هنوز در آن سرزمين مشغول نزاع بودند شد در جنگاغلب از حضرت کريشنا خواسته مى
کنند. آخرين مورد از  آميز تعارض را حلّ مداخله کنند. ايشان همواره سعى داشتند با استفاده از وسايل صلح

هايى که در آن شرکت داشتند، بين پانداواها و کوراواها، دو دسته از يک خانوادۀ سلطنتى، بود که همه از جنگ
بستگان هم بودند. هر دو طرف از حضرت کريشنا کمک خواستند، زيرا آن حضرت بسيار مورد احترام و اعتماد 

يت سعى خود را در فرونشاندن نزاع کردند به اى که در دست داشتند، نهابودند. ايشان با استفاده از هر وسيله
اى که خشونت ميان دو طرف پيش نيايد. با اين حال، وقتى واضح شد که براى ايجاد توافقى عادالنه و گونه
توان کرد، حضرت کريشنا پيشنهاد بسيار جالبى به دو طرف دادند. از هر يک خواستند آميز، هيچ کار نمىصلح

دهى خودشان، به آنها کمک توانستند با کّل سپاه خود، اّما نه تحت فرمانشنا مىانتخاب کنند: حضرت کري
کنند، يا اين که خودشان به تنهايى به آنها کمک کنند به شرط آن که دست به اسلحه نبرند. کوراواها انتخاب 

ضرت کريشنا کردند که ارتش حضرت کريشنا به ايشان کمک کند و انتخاب پانداواها اين بود که کمک خود ح
رانى براى شاهزادۀ پانداوا، آرجونا،  را به تنهايى داشته باشند. حضرت کريشنا موافقت کردند که به عنوان اّرابه

فهميد که با اين انتخاب، اى استفاده کنند. البتّه شما مىعمل کنند، زيرا در اين جايگاه الزم نبود از هيچ اسلحه
  ه خود دارد.آرجونا نشان داد که عدالت را همرا

اند. بر اساس ها آن را به ياد داشتهجنگى که پيرو آن درگرفت، به جنگ کوروکشترا معروف شد و مردم هند مّدت
حکايات تاريخى، در شرف آن جنگ مشهور بود که حضرت کريشنا با آرجونا صحبت کردند و تعاليم الهى خود 

ر فرمودند. ايشان مقام خود را به آرجونا شناساندند و او در اى از زندگى مردم هند به او اظهارا براى مرحلۀ تازه
چنين دربارۀ جنگى که آرجونا روز بعد شخصيت ايشان شکوه همۀ کماالت الهى را شناخت. حضرت کريشنا هم

شد سخن گفتند. ايشان توضيح دادند روح انسانى با خدا مرتبط و جاودانه است؛ ما بايد در جهت وارد آن مى
عالقه بود، حضرت کريشنا اهميت نيم و از هر شرى دورى کنيم. گرچه آرجونا به شرکت در جنگ بىخير کار ک
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عدالتى و ظلم و پشتيبانى از امر نيکوکارى و عدالت را به او تعليم دادند. سرانجام سپاه ايستادگى در برابر بى
  آرجونا پيروز شد.

روزمّرۀ خود نيز بايد   ک کردند که ببينند در زندگىحضرت کريشنا با استفاده از استعارۀ جنگ، به مردم کم
هايى بين خير و شر کنند. ايشان به آنها تعليم دادند که افکار خود را بر خدا متمرکز کنند و بکوشند تا به انتخاب

و تر شوند. به پيروان خود فرمودند خدا را دوست بدارند و بپرستند و وفادارى خود به او را با دعا خدا نزديک
مناجات و تعّمق نشان دهند. آنها را تشويق کردند بدون خودپرستى و کامًال براى خاطر خدا، بدون اميد پاداش يا 

شان، و با يگانه هدف تربيت ديگران و کمک به رفاه اجتماع، به بشر خدمت هاىبستگى به نتيجۀ تالش دل
، وقتى اشتغال به نتايج رها شود و اعتماد به کنند. ايشان توضيح دادند که وقتى قلب فردى بر خدا دوخته شده

خدا جاى آن را بگيرد، کار مقّدس خواهد بود. ايشان مثال زارعى را زدند که مسئول کار براى زمين خود است، 
اى که حاصل خواهد شد سخت بکوشد و در عوض بر اّما کنترلى بر برداشت ندارد، او بايد بدون دانستن نتيجه

  ند.مواهب الهى تکيه ک

شان مردم هند را تربيت کردند و ماهيّت حقيقى انسان را به آنها آموختند و حضرت کريشنا از طريق قدرت تعاليم
تر شوند. تعاليم حضرت کريشنا در کتاب مقّدسى معروف به بهاگواد گيتا که به معناى کمک کردند به خدا نزديک

ب بزرگ از نياز بشر به ظهور يک وجود الهى براى است ضبط شده است. حضرت کريشنا در آن کتا "ترانۀ خدا"
گويند. بياييد شرح زندگى ايشان را با کلمات خودشان پايان بازگرداندن صلح و عدالت در هر عصرى سخن مى

  دهيم:

  وقتى نيکوکارى
  کارىرو به زوال گذارد... وقتى تباه

  خيزم ونيرو دارد، من در هر عصر برمى
  آورم،و مردى را با مردان به حرکت در مى گيرمشکل هويدا به خود مى

  رانم،آيم، شر را به عقب مىبه يارى خير مى
      سازم.دامنى را دوباره بر کرسى خود مستقر مىو پاک

  ز. حقايق

  حضرت کريشنا يک مظهر ظهور الهى بودند که چند هزار سال پيش در هند متولّد شدند.  .۱

اى نجات دادند، و ايشان در ميان مادرشان، ايشان را با بردن به دهکدهپس از تولّد حضرت کريشنا، پدر و   .۲
  افرادى که گلّۀ گاو داشتند رشد يافتند.
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  حضرت کريشنا در گفتگويى با آرجونا تعاليمى را براى عصر جديدى ظاهر فرمودند.  .۳

  آميز تعارض را رفع کنند.حضرت کريشنا همواره کوشيدند با وسايل صلح  .۴

ريشنا از استعارۀ جنگ استفاده کردند تا به مردم در درک اين نکته که براى کسب کماالت آسمانى حضرت ک  .۵
  تالش الزم است کمک کنند.

حضرت کريشنا به مردم تعليم دادند که با دعا و مناجات و تعّمق و با داشتن يک زندگى سرشار از خدمت فارغ از   .۶
  .تر شوندخودپرستى به ديگران، به خدا نزديک

  بهاگواد گيتا يک کتاب مقّدس است که حاوى تعاليم حضرت کريشنا است.  .۷

  ح. نمايش

توانند شرايط مربوط به تولّد حضرت کريشنا را بازى کنند. در اين صورت، کودکان در اين زمان از کالس، مى
بدهيد. البتّه استفاده از هر چيزى  عهد و نگهبانان غار زندانى را به کودکانهاى دواکى، واسودوا، ولىالزم خواهد بود نقش

توانيد از کودکانى که نقش والدين حضرت براى نشان دادن حضرت کريشنا در نوزادى نامناسب خواهد بود، پس مى
  اند.کنند بخواهيد که دستان خود را چنان بگيرند که گويى نوزادى را نگه داشتهکريشنا را بازى مى

  ط. نّقاشى

تر شدن به خدا را که مظاهر الهى به ما تعليم هاى نزديکهايى از روشدکان بخواهيد مثالتوانيد از کوامروز مى
اند بکشند. براى مثال کودکان ممکن است بخواهند فردى را در حال دعا يا تعّمق يا خدمت ايثارگرانه به ديگران داده

ند: يک رو تيره و تاريک شده تا حالت جهان توانيد از آنها بخواهيد يک نّقاشى در دو بخش بکشبکشند. به جاى آن مى
  را پيش از پديدار شدن مظهر ظهور الهى نشان دهد و ديگرى روشن و درخشان و نورانى و زيبا است.

  ى. مرور

کالس شود کودکان نّصى را که امروز به خاطر سپردند بار ديگر تالوت کنند؛ سپس نّص زير را که در پيشنهاد مى
  نها مرور کنيد.دوم ياد گرفتند با آ
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ماِتَک اَِن اقَرأ يا عبُد ما َوَصَل ِالَيَک ِمن آثاِراهّللِ ِبَرَبواِت الُمَقرَّبيَن ِلَتسَتجِذَب ِبها َنفُسَک َو َتسَتجِذَب ِمن َنغَ "
ا د به الحان مقّربان درگاه خدياى بندۀ من آنچه از آثار الهى به تو رس :(مضمون  ٥٣"اَفَِٔدُة الَخالِيِق اَجَمِعينَ 

  .)تالوت کن تا خود به آن منجذب شوى و قلوب و افئدۀ همۀ مردمان نيز از نغمات تو منجذب شود

  هاى پايانىک. مناجات

  درس پنجم

  هامناجاتحفظ کردن تالوت و  الف.

مناجات معّرفى شده در درس پيش را ادامه  حفظ کردنتوانند هاى شروع، کودکان مىپس از اتمام مناجات
  دهند.

  فى درسب. معرّ 

-هاى روحانى روح انسانى مىترين اشتياقاين جلسه در توضيح اين که تعاليم هر مظهر ظهور الهى به عميق

صحبت خواهيد  –هدف زندگى، ماهيّت وجود در اين جهان، رنج و مرگ  –پردازند، با کودکان دربارۀ چند موضوع مرتبط 
به مردم کمک کرد ياد بگيرند که در عين  مشاهند شد که تعاليکرد. در اين بستر کودکان با زندگى حضرت بودا آشنا خو

زندگى در اين جهان جسمانى در حالتى روحانى زندگى کنند. حين آماده شدن براى برگزارى کالس، ممکن است مفيد 
کودکان به شما  هاى زير در معّرفى درس امروز بهرا مرور کنيد. انديشه "تفّکر دربارۀ روح انسان"بيابيد که واحد سوم کتاب 

  ها را به زبانى مطرح کنيد که بتوانند به سهولت دريابند.کمک خواهد کرد. مانند هميشه مهم خواهد بود که انديشه

در دانيم که زندگى دهند که زندگى حقيقى در زندگى روح است. ما مىهمۀ مظاهر ظهور الهى به ما تعليم مى
ست و ارواح ما براى هميشه و پس از جدايى از پيکرهاى جسمانى آغاز يک سفر جاودانى به سوى خدا اين عالم

تر شود. در حالى که در اين ما به پيشرفت ادامه خواهند داد. روح هر انسانى مشتاق است به آفريدگار خود نزديک
هاى روحانى برتر انجام دهيم. اين جهان توانيم براى آماده شدن جهت جهانجهان هستيم، بايد هر آنچه مى

دانيم که خدا به هر چنين مى توانند به ما کمک کنند. ما هممادى به چيزهاى زيباى بسيارى زينت يافته که مى
، به ما داده است. به ما بينايى بيرونى داده در اين جهان تر شدن به اورا براى نزديک الزم يک از ما توانمندى

توانيم شکوه الهى را درک کنيم. با گوش که با آن مىشده تا نور خورشيد را ببينيم و بصيرت درونى داده شده 
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توانيم به صداى آفريدگار خود گوش دهيم. ما نبايد بريم و با شنوايى درونى مىلّذت مى ىبيرونى، از نواهاى صوت
و از نظر روحانى  پرورش دهيمدهد تا استعدادهاى روحانى خود را هايى را که خدا در اين جهان به ما مىفرصت
کنيم، در غنى شدن مادى و کنيم و مطابق تعاليم الهى خدمت مىکنيم، از دست بدهيم. پس کار مى رشد

به ياد داشته باشيم که  بسته شويم و بايدکنيم. اّما هرگز نبايد به اشياى اين دنيا دل روحانى اين جهان کمک مى
مان جاودانه است. و با چشمان درونى تنها آغاز يک سفر طوالنى است و اين روح ماست کهزندگى در اين عالم 

دهد، با آرامش و رضايت هاى فراسو دوخته شده، مسيرى روحانى را صرف نظر از آنچه در مسير رخ مىکه به افق
  پيماييم.مى

حضرت بودا يک مظهر ظهور الهى بودند که حدود دو هزار و پانصد سال پيش ظاهر شدند. نور کلمات نافذ 
هاى ار کرد و به ماهيّت حقيقى خود هشيار ساخت. تعاليم آن حضرت به مردم کمک کرد قلبايشان ارواح را بيد

کند و جاودانه است پيوند دهند، در عين اين که هنوز قدر مواهب اين خود را به جهان روحانى که تغيير نمى
  ى را طى کنند.گربه روشن "مسير ميانه"کنند. ايشان به مردم تعليم دادند که  جهان مادى را درک مى

  هاج. پرسش

  دهند؟همۀ مظاهر ظهور الهى دربارۀ زندگى روح چه چيز را به ما تعليم مى  .۱

هاى نامحدود روحانى به مان هنگام مرگ، چه چيز براى هميشه در جهانپس از جدايى از پيکرهاى جسمانى  .۲
  پيشرفت ادامه خواهد داد؟

  روح هر انسانى اشتياق چه چيز را دارد؟  .۳

  ما در حالى که در اين جهان هستيم، براى چه چيز بايد خود را آماده کنيم؟   .۴

  توانند چه چيز را دريابند؟بصيرت درونى و شنوايى درونى ما مى  .۵

  کنيم؟مان و رشد روحانى، در اين جهان چه مىاستعدادهاى روحانى پرورشبراى   .۶

  را دربارۀ زندگى در اين جهان به ياد داشته باشيم؟ کنيم، بايد هميشه چه چيزوقتى رنج را تجربه مى  .۷

  حضرت بودا چه هدايتى را به مردم زمان خود هديه دادند؟  .۸
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  نصوص حفظ کردند. 

توانيم درکى به دست  فرمايند که ما از طريق تعاليم مظاهر ظهور الهى مىحضرت بهاءاهلل در نّص زير توضيح مى
  آرامش و رضايت زندگى کنيم.  کند در صلح وآوريم که به ما کمک مى

که مردمان به راستى و دانايى تربيت شوند که سبب راحت خود هاى آسمانى و آيات الهى آنمقصود از کتاب"
  ٥٤"و بندگان شود.

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

بنا به حال براى کودکان توضيح دهيد که قرار است داستان زندگى حضرت بودا را به آنها بگوييد. ممکن است 
آموزان کالس خود در ميان شرايط خاص، انتخاب کنيد همه يا بخشى از حکايتى را که در زير فراهم شده، با دانش

را  " مسير ميانه" شان کمک کرد تا گذاريد. هر تصميمى بگيريد، مهم است که بفهمند تعاليم حضرت بودا به مردم زمان
زير عنوان معنويت و روحانيت  خود اين جهان و هم از غفلت مفرط از رفاه مادىبپيمايند، هم از افراط در اشتغال به اشياى 

چنين با آنها دربارۀ مسئلۀ رنج در اين جهان و اهّميّت وارستگى مذاکره خواهيد کرد. در اجتناب کنند. در اين بستر، شما هم
نيست، بلکه اشتغال خوبى غير فّعال الت شود، يک حاين کار شما بايد مطمئن شويد که تصّور از روحانيتى که حاصل مى

ُقل يا َمَال الرهباِن، الَتعَتِکُفوا ِفى الَکنأِِس َو "اند: طور که حضرت بهاءاهلل فرمودهفّعاالنه به زندگى اجتماع است، همان
ها و بگو اى گروه راهبان، در کنيسه :(مضمون "ادِ الَمعاِبد. ان اخرُجوا ِباذنى ُثم اشَتِغُلوا ِبما َتنَتِفُع ِبِه انُفسُکم و انُفس الِعب

  .)مشغول شويد بريداز آن سود مىمعبدها اعتکاف نکنيد. به اجازۀ من خارج شويد، سپس به آنچه خود و بندگان 

سال پيش در محلّى به نام لومبينى، يعنى بخشى از نپال که در مرز با  ۲۵۰۰اعتقاد بر اين است که حضرت بودا 
ها آرزو داشت وارثى داشته باشد تا روزى به جاى او دارد، متولّد شدند. پدر ايشان پادشاهى بود که مّدتهند قرار 

گرفتند، حکم راند. پس از تولّد حضرت بودا، مادر ايشان درگذشت. در مراسمى که تولّد آن حضرت را جشن مى
ه ايشان يا به يک امپراتور بزرگ و يا به بينى کردند کچندين مرد دانا هنگام ديدن زيبايى سيماى ايشان، پيش

يک معلّم روحانى بزرگ تبديل خواهند شد. طبيعتًا پدر ايشان اميد داشت مورد اّول واقع شود و بنابراين تصميم 
گرفت تمام رنج و ناراحتى جهان را از پسر خود پنهان کند و پيرامون ايشان را غرق زيبايى و عيش نمايد. او فکر 

ن راه حضرت بودا حتمًا عشقى به اشياى مادى پيدا خواهند کرد و جنگاورى بزرگ و امپراتورى کرد از ايمى
هاى قصر ساخته شد تا پسر را از زندگى کران خواهند شد. ديوارى بلند پيرامون باغهاى بىمند داراى ثروتقدرت
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ى نداشته باشند. او مصّمم بود خواست مطمئن باشد که پسرش هرگز خواسته يا نيازبيرون محافظت کند. شاه مى
  که حضرت بودا بايد فقط ثروت و شادى را بشناسند. البتّه قرار نبود چنين شود.

- در سّن بيست و نه سالگى، حضرت بودا خواستند عمارت سلطنتى را ترک کنند و از ييالقات ديدار کنند. مى

دانستند که زندگى بيش ان کند، اّما ايشان مىبينيد که گرچه پدر آن حضرت سعى کرده بود جهان را از ايشان پنه
ران خود، چانا، به راه افتادند. حضرت بودا عميقًا تحت تأثير آنچه  از اشياى مادى است. پس روزى با اّرابه

کردند. مردم کار ديدند قرار گرفتند. ايشان به آسايش و شادى عادت داشتند. حاال بيمارى و مرگ را مشاهده مى
کشيدند. ايشان رو به چانا کردند و معناى آنچه را ديده بودند پرسيدند. او ير يوغ نکبت زحمت مىکردند و زمى

ها بيمارى و انسان عمولىاو توضيح داد سهم م "سرورم، زندگى شاد شما زندگى غيرمعمولى است."پاسخ داد: 
آگاه شدند، و تصميم گرفتند چنين بود که حضرت بودا از درد و رنج و ظلم و ستم سن باال و مرگ است. اين

زندگى شاهزادگى خود را رها کنند و خود را وقف تخفيف دادن رنجى که در جهان وجود داشت نمايند. در 
مندانۀ خود با لباس سادۀ يک راهب، در تاريکى شب قصر را ترک گفتند و پس از تعويض رداهاى ثروت

  جستجوى مطلوب خود به راه افتادند.

اى، آزاد از چيزهاى زمينى، بعد را به دعا و مناجات و تأّمل گذراندند و زندگى ساده حضرت بودا شش سال
خوردند. شايد بدانيد که در کردند مىاى نداشتند و غذاى کمى که مردم به ايشان تعارف مىداشتند. ايشان خانه

- مۀ آنچه داشتند ترک مىآن زمان در هند، کسانى که انتخاب کردند يک مسير روحانى را دنبال کنند، اغلب ه

دادند. گذراندند، در حالى که ديگران غذاى روزانه را به آنها مىکردند و روزهاى خود را در سکوت به تعّمق مى
کردند. سرانجام، ايشان نزد يکى از کردند، زندگى مىحضرت بودا با غذاى اندکى که از اين راه دريافت مى

پرداختند. بينش روحانى خود ايشان چنان عميق  به تحصيل نزد ديگرى معلّمان بزرگ روحانى زمان خود و سپس
اى به اين کار بود که هر يک اميد داشت حضرت بودا پس از او جانشينش خواهند بود. اّما ايشان عالقه

گ شان به پايان نرسيده بود. ايشان هنوز راهى براى غلبه بر سن باال، بيمارى و مرنداشتند، زيرا دوران جستجوى
  نيافته بودند و راه خود را ادامه دادند.

سرانجام به حاشيۀ جنگل بزرگى رفتند و وارد آن شدند و زندگى را در انزواى مطلق گذراندند. ايشان ساعات 
هاى اطراف خودشان کردند و خود را به کم راضى داشتند. غذا براى طوالنى را صرف تأّمل در سکوت جنگل

کردند. ديگر پيکر ايشان ست داد. گفته شده زمانى روزانه با يک دانه برنج زندگى مىايشان اهّميّت خود را از د
ى خود کرد. ايشان هر شىء زمينى، ااز گرسنگى ضعيف شده بود و ذهن ايشان شروع به از دست دادن تمرکز قو

 ه بودند. با اين حال بهحتى غذا و نوشيدنى، را ترک کرده بودند، اّما هنوز دانشى که آن قدر در طلبش بودند نيافت
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- دانستند که چنان ترک نفسى راه رسيدن به حقيقت روحانى نبود، آخر چطور ممکن بود ذهنى که آنمىيقين 

اى پورۀ برنج شيرين که زن توانست فکر کند به دانش دست يابد. کاسهچنان از گرسنگى ضعيف شده بود که نمى
  به ايشان کمک کرد تا قدرت خود را بازيابند. مهربانى به نام سوجاتا از خود به جا گذاشت،

گاه برخاستند و پاى درختى نشستند. زير اين درخت بود که خداوند دانش همه چيز را بر ايشان حضرت بودا آن
انگيزى بر قلب و ذهن ايشان جارى شد. دورۀ شش سالۀ جستجوى ايشان ظاهر کرد. مجموعۀ تعاليم تازه و شگفت

-روشن" يا "بيدارى يافته". از آن زمان به بعد بود که ايشان به بودا شناخته شدند که به معناى به پايان رسيده بود

  است. "گرى يافته

در آن زمان حضرت بودا سى و پنج ساله بودند و در ايالت بهار در هند امروزى حضور داشتند و از آن درخت 
ز در جنگل به تأّمل ادامه دادند و سپس براى شود. ايشان حدود چهل و نه روياد مى "درخت بودى"اکنون به 

تعليم و تبليغ پيامى که دريافت کرده بودند، عازم شدند. ايشان وقتى نزديک شهر بنارس شدند، به پنج راهب 
رسيدند که رياضت و ترک نفس شديد پيشه کرده بودند و باور داشتند که اين راه آنها را به حقيقت روحانى 

بان نخست وقتى حضرت بودا را در دوردست ديدند، فکر کردند ايشان به زندگى در وفور رهنمون خواهد شد. راه
پذيرند ايشان در اند. بنابراين تصميم گرفتند در عين اين که مىنعمت تن داده و زندگى وارستگى خود را رها کرده

قتى حضرت بودا به آنها نزديک شدند، احترامى، به استقبال ايشان نروند. اّما وميان آنها بنشينند، اّما به نشان بى
اند و سرشار از آرزو و طلب خدمت به آن حضرت هستند. آنها احساس کردند جذب حضور مقّدس ايشان شده

شان را بشويند. سپس آنها جايگاهى براى نشستن ايشان آماده کردند و آب، يک حوله و چهارپايه آوردند تا پاهاى
به آنها اعالم فرمودند. آنها به محض شنيدن پيام ايشان، حقيقت آن را پذيرفتند.  ايشان بشارات روز جديد الهى را

آنها از جمله اّولين کسانى بودند که مقام حضرت بودا را به عنوان يک مظهر ظهور الهى شناختند و از تعاليم 
  ايشان پيروى کردند.

اى از يه فرمودند. تعاليم ايشان درک تازهحضرت بودا با عشق فراوان شروع به اعالن پيام خود به مردم آن ناح
هاى بسيار جذب درخشش و شکوه و جالل شان آورد. دستهزندگى به آنها عطا فرمود و آرامش و سرور را به قلوب

نشستند و به افراد بسيارى که خواهان و زيبايى که در ايشان ظاهر شده بود گشتند. آن حضرت در مزارع مى
دادند. ايشان به آنها گفتند که وراى اشياى اين جهان که تباه و ايشان بودند، تعليم مى مشورت و اندرز حکيمانۀ

بنگرند و شادى حقيقى را در آنچه هميشگى است بجويند.  –هاى مضّر آن شهوات و خواسته –شوند نابود مى
دادند، ناراحتى تعليم مى کنيد که حضرت بودا داشتند راه درست غلبه بر ناراحتى را به آنهاالبتّه شما درک مى

حاصل از بيمارى، سّن باال و مرگ، سه نشان رنج که ايشان چند سال پيش پس از نخستين بار ترک عمارت 
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داد که هر انسانى بدبختى و سلطنتى با همراه خود، چانا، در جهان ديده بودند. تعاليم آن حضرت توضيح مى
- کنيم زندگى حقيقى زندگى روح و نه وجود جسمانى است، مى کند و تنها وقتى که درکناراحتى را تجربه مى

دانيد که حضرت بهاءاهلل امروز همين درس مان جلوگيرى کنيم. مىهاىرانى رنج و ناراحتى بر قلبتوانيم از حکم
دهند تا مانند حضرت بودا که به مردم زمان خود کمک کردند، به ما در درک اين نکته يارى کنند را به ما مى

ه هر چه زمينى است، شامل سرور و غم، سرانجام خواهد گذشت. يک زن به نام کيسا گوتامى اين درس را از ک
  کنند.خود حضرت بودا ياد گرفت و هنوز بسيارى داستان او را حکايت مى

ه پيوسته در غم بر کيسا گوتامى غلبه کرده بود. اّولين پسر او بيمار شده و درگذشته بود و او چنان پريشان شده بود ک
خواست. يک مرد مهربان و دانا او را به ديدار  زد و براى بازگرداندن پسرش به زندگى کمک مىها پرسه مىکوچه

شان بياورد، به پسر او زندگى دوباره حضرت بودا برد. حضرت بودا به او گفتند که اگر مشتى دانۀ خردل براى
اى آورده شود که هرگز از دست دادن فرزند يا پدر و مادر، از خانه ها بايدخواهند داد. اّما اشاره کردند که دانه

ها را جمع شوهر يا زن، دوست يا بستگانى را تجربه نکرده باشد. کيسا گوتامى سرشار از شادى به راه افتاد تا دانه
لب کرد. اّما از هر هاى گرانبها را طهاى دهکده آن دانهاى به خانۀ ديگر رفت و از همۀ خانوادهکند. او از خانه

من "يا  "من پدرم را از دست دادم" "،ايمهاى زيادى ديدهآه، ما در اينجا مرگ"يک اين سخنان را شنيد: 
اى نبود که مرگ به آنها اصابت نکرده باشد. کيسا گوتامى ناراحت و . هيچ خانواده"خواهرم را از دست دادم

-زدند و روشن و سپس خاموش مىکرد که سوسو مىهر نگاه مىنااميد شد و در کنار جاده نشست و به نورهاى ش

شدند. سرانجام، تاريکى همه جا را گرفت. وقتى در تاريکى نشست، به سرنوشت افراد انسانى فکر کرد؛ مثل 
شود. او فهميد که هم زندگى و هم مرگ و تمام مىسوزد  مى آنان آيند و زندگىها به اين جهان مىها، انسانشعله
همه معمول هستند. درک اين حقيقت آرامش را براى قلب او به ارمغان آورد و او توانست رنج خود را با  براى

  رضايت بپذيرد.

گويند تا زمانى که در  چنين به ما مىدهند، اّما آنها همالبتّه همۀ مظاهر ظهور الهى دربارۀ زندگى روح تعليم مى
مان هستند کار کنيم. د مراقبت کنيم و به نفع کسانى که پيرامونهاى خواين جهان جسمانى هستيم، بايد از جسم

در هندوستان، در زمان ظهور حضرت بودا، برخى افراد فراموش کرده بودند که ما بايد هم به رفاه جسمانى و هم 
را  " همسير ميان" به رفاه روحانى خود رسيدگى کنيم. اين است که حضرت بودا به مردم زمان خود تعليم دادند که 

بپيمايند. پيمودن اين مسير به معناى اجتناب از دو حالت افراطى بود: يک حالت افراطى گذراندن زندگى در 
هاى مادى، بدون اعتنا به نيازهاى روح، و ديگرى رد کردن جهان و محروم کردن خود از فوايد جستجوى لّذت

ه، از مثال يک نوازندۀ عود استفاده کردند. جهان جسمانى بود. ايشان براى کمک به مردم در درک اين انديش
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کند تا بتواند يک صداى موزون يک نوازندۀ عود تارهاى ساز خود را نه خيلى سفت و نه خيلى شل کوک مى
هاى زمينى و تمرين کردن ها و هوسايجاد کند. حضرت بودا توضيح دادند که فرد با آزاد کردن خود از خواسته

ى از ماهيّت زندگى جسمانى و ترّقى روحانى برسد که به او اجازه خواهد داد به آنچه تواند به درکانضباط، مى
  خواندند دست يابد. مى گر"شنرو"يا  "نيروانا"آن حضرت 

کلمات ايشان  کننده هل و پنج سال، در سراسر  شمال هند سفر کردند. قدرت دگرگونحضرت بودا به مّدت چ
ده، تاجر و گدا، و مرد و زن را تحت تأثير قرار داد. ايشان حدود هشتاد ساله شمارى از پادشاه و شاهزاافراد بى

شان، با بودند که در کوشيناگار، ايالت امروزى اوتارپرادش، درگذشتند. حضرت بودا، تا آخرين روز زندگى زمينى
سراسر کشور سفر کردند تا شان در شان از اين جهان، مريدانقّوت به تعليم و تبليغ ادامه دادند و پس از صعود روح

ثبت شده، با ديگران در ميان  "سه سبد"تعاليم آن حضرت را که در کتاب مقّدسى به نام تريپيتاکا، به معناى 
قرار  "مسير ميانه"هاى آسيا بيشتر و بيشتر تحت تأثير مفهوم ساده اّما عميق گذارند. با گذر زمان، هند و ديگر بخش

معروف  "نور آسيا"هاى زندگى منجر شد و حضرت بودا به سازى بسيارى جنبه به بهگرفتند. تعاليم حضرت بودا 
  شدند.

  ز. حقايق

  حضرت بودا يک شاهزاده بودند.  .۱

  هاى اين جهان را از ايشان پنهان کند.خواست همۀ غم و نکبتپدر حضرت بودا مى  .۲

  ج، عمارت سلطنتى را ترک کردند.حضرت بودا بيست و نه ساله بودند که در جستجوى پايانى براى رن  .۳

  وقتى حضرت بودا زير درخت بودى نشستند، دانش همۀ اشيا از سوى خدا به ايشان رسيد.  .۴

  پنج راهب از جمله اّولين افرادى بودند که حقيقت پيام حضرت بودا را پذيرفتند.  .۵

هاى جسمانى و ترک کامل تمام لّذتحضرت بودا به مردم تعليم دادند که با خوددارى از افراط در اشتغال به   .۶
  را بپيمايند. "مسير ميانه"هاى جسمانى، خوشى

  اند.تعاليم بودايى در تريپيتاکا ثبت شده  .۷
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  ح. نمايش

خواست فرزند مردۀ خود  آموزان بخواهيد داستان کيسا گوتامى را بازى کنند که مىامروز شايد مايل باشيد از دانش
توانيد اگر مناسب باشد از يکى هاى کودکان کالس، مى آن صورت، بسته به استعدادها و توانايى را به زندگى بازگرداند. در

تواند دستورات حضرت از آنها بخواهيد نقش راوى را داشته باشد يا خودتان اين نقش را بر عهده بگيريد. راوى سپس مى
ا به کودکان يادآورى و به آنها کمک کنيد دربارۀ بودا را به کيسا گوتامى توضيح دهد. در شروع نکات برجستۀ داستان ر

ها حاصل کرد اندوهى که قلب کيسا گوتامى را سرشار کرده بود و تغييرى که او پس از وقوف بر اصابت مرگ به همۀ خانه
  فکر کنند.

  ط. نّقاشى

به خانۀ ديگر در  اى توانيد از کودکان بخواهيد کيسا گوتامى را در حال رفتن از خانهدر اين قسمت کالس، مى
  هايى که مرگ را نشناخته بودند بکشند.هاى خردل از خانوادهآورى دانهکوشش براى جمع

  ى. مرور

کالس هاى پايانى، نّصى را که کودکان امروز ياد گرفتند و نّص زير را که در به عنوان فّعاليّت آخر پيش از مناجات
  کردند، با آنها مرور کنيد: حفظم دوّ 

" ِّ اوقات  :(مضمون  ٥٥"ُعوا أوقاِتُکم ِبالِبطالَِة َو الکسالَِة َو اشَتِغلُوا ِبما َتنَتِفُع ِبِه أَنُفسُکم َو أنُفُس َغيِرُکم.التَُضي
  .)مشغول شويد بريداز آن سود مىخود را به بطالت و کسالت هدر ندهيد و به آنچه خود و ديگران 

  هاى پايانىک. مناجات

  درس ششم

  هامناجاتکردن  حفظتالوت و  الف.

مناجاتى که در درس چهارم شروع به  حفظ کردنتوانيد کودکان را در ادامۀ هاى آغازين، مىپس از اتمام نيايش
  يادگيرى کردند کمک کنيد.
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  ب. معرّفى درس

 پسنديدهو انجام کردارهاى پاک و  نيکاين درس بر اهّميّتى که همۀ مظاهر ظهور الهى به پرورش يک شخصيّت 
شان در ميان اند تمرکز خواهد داشت. در اين زمينه، کوکان دربارۀ زندگى حضرت زرتشت ياد خواهند گرفت که تعاليمداده

شود در معّرفى درس به مردم ايران منتشر شد و به تلطيف شخصيّت انسانى و دگرگونى اجتماع پرداخت. پيشنهاد مى
  هاى پاراگراف زير استفاده کنيد.کودکان، از انديشه

گويند. تعاليم آنها معيار  سخن مى شايستهمۀ مظاهر ظهور الهى دربارۀ اهّميّت کردارهاى نيک و يک شخصيّت ه
سازند. ها و ملل را دگرگون مىدارند و هم زندگى درونى فرد و هم زندگى برونى گروهسلوک انسانى را برپا مى

آن عمل کنند. کردارهاى نيک که يک خواهند آنچه را که نيک است انتخاب و مطابق آنها از مردم مى
توانند اين جهان را به بهشتى آسمانى کنند و مىد و پشتوانۀ آن است، قدرت زيادى اعمال مىّـِشخصيّت منّزه مؤي

بزرگ فکر کنيد. يک فرد براى  اىصخرهتغيير دهند. براى انجام هر چيز در اين جهان، قدرت الزم است. به 
ديگر، بايد ميزان معيّنى انرژى صرف کند و قدرت الزم براى حرکت دادن صخره را حمل آن از مکانى به مکان 

اعمال کند. اّما تغييراتى که بايد در اين جهان انجام شوند، تنها جسمانى نيستند؛ ما بايد در دانش و درک، در 
در عالم مادى ندارند. ما ها تکيه کنيم که ريشه عشق و عدالت پيشرفت کنيم و بنابراين بايد به انواع ديگر قدرت

  بايد از نظر روحانى تواندهى شويم.

به را اى از تعاليم الهى تازه حضرت زرتشت مظهر ظهور الهى بودند که حدود سه هزار سال پيش، مجموعه
و  مندانهشرافتمعيارهاى سلوک  و بودافتاده رنج  بهه بود و ايجاد کردتفرقه در آن سرزمينى آوردند که جنگ 

شده بود. آن حضرت از مردم خواستند پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک داشته باشند و به تلطيف  گم نيک
  انسانى و آوردن صلح و رفاه به آن سرزمين پرداختند. افراد و اجتماع، هر دو دگرگون شدند. شخصيّت

  هاج. پرسش

  خواهند چه نوع سلوکى را برگزينند؟مظاهر ظهور الهى از مردم مى  .۱

  توان به بهشتى آسمانى تغيير داد؟از طريق چه قدرتى اين جهان را مى  .۲

  منّزه چيست؟ شخصيّتهاى هايى از کردارهاى نيک بزنيد؟ برخى از نشانهتوانيد مثالآيا مى  .۳

کنيم، آيا ناستفاده  مؤيّـِد و پشتيبان آن استمنّزه شخصيّتى  از قدرت کردارهاى نيک کهاگر به انتخاب خود   .۴
  توانيم همۀ تغييراتى را که براى ساختن ملکوت خدا بر زمين نياز داريم، به وجود آوريم؟مى
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  حضرت زرتشت چه کسى بودند؟  .۵

  تأثير تعليم حضرت زرتشت دربارۀ اهّميّت پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک چه بود؟  .۶

  نصوص حفظ کردند. 

يک شخصيت  انيّتفرمايند که نوربه ما مىضرت بهاءاهلل حخواهند کرد،  حفظکودکان در نّص زير که امروز 
  تر است.خوب از نور خورشيد پرقدرت

طراز سّوم فى الُخلق انّه احسن طراٍز للَخلق من لدى الحّق زيّن اهّلل به هياکل اوليائه لعمرى نوره يفّوق نور "
او بهترين زينت از جانب خدا براى  طراز سوم در باب خلق و خو، به راستى که :(مضمون  ٥٦"الّشمس و اشراقها.

مردم است. خدا پيکرهاى دوستان خود را به آن زينت داد. قسم به جانم نور او بر نور خورشيد و اشراق آن پيشى 
  .)يابدو برترى مى گيردمى

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

ط به زندگى ايشان را براى حکايت تاريخى امروز بر زندگى حضرت زرتشت تمرکز دارد. وقتى رويدادهاى مربو
کرد و  کمکمردم سازى شخصيّت ه تعاليم آن حضرت به دگرگونکنيد، بايد تأکيد کنيد که چگونکودکان روايت مى

بايد ، به ويژه در برخورد حضرت زرتشت با پادشاه، موردسرزمينى دچار تفرقه را از تاريکى جنگ و رنج نجات داد. در اين 
و کودکان بايد حّداقل تا حّدى درک کنند که خدا به  ردادمحورى نقش در اين روايت  ه و اختياراداشاره کنيد که مفهوم ار
  دهد.انتخاب مىاجازۀ هر فرد ميان خوب و بد 

حضرت زرتشت حدود سه هزار سال پيش در بخش شمال غرب سرزمين ايران متولّد شدند. در آن زمان مردم 
زمين،  مثلشان ظاهر شدند، عناصر طبيعت، و حضرت کريشنا در ميانايران، مانند مردمى که حضرت ابراهيم 

 گرفت وياد مىرا گانگى خدا يپرستيدند. شما به ياد داريد که هزاران سال پيش، بشر هنوز خورشيد و آتش را مى
گان که براى مثال خورشيد، ماه و ستار ى بودندهاى طبيعقدرتتحت تأثير هيبت چنان زندگى خود در  مردم گاه

کردند و سعى داشتند آنها را خشنود سازند . آنها به سوى اين عناصر دعا و مناجات مىپنداشتندمىرا خدايان خود 
 روستاهايىها، مردم ايران در به اين اميد که لطف آنها را جلب کنند و از حفاظت آنها برخوردار شوند. در آن زمان

ديگر در جنگ بودند و هاى کوچک پيوسته با همين روستاهر يک شاه خود را داشت. اکردند که زندگى مى
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کشتند و هر چه ها را مىبردند، خانوادهها يورش مىدند، به خانهزهاى مهاجم در سرزمين پرسه مىگروه
  بود. را فراگرفته دزديدند. خشونت همه جاتوانستند مى مى

- يکى رودى در قلمرو کوچک ميديا زندگى مىخانوادۀ حضرت زرتشت بخشى از يک گروه زارع بودند که در نزد

و  . پدر ايشان از دودمانى اصيل بودندندشتاکمىکردند و محصوالت ها مراقبت مىها و اسبکردند. آنها از گلّه
. بنا به روايات، وقتى حضرت زرتشت متولّد اندشود فرشتگان هنگام باردارى مادرشان با او مالقات کردهگفته مى

اى از آتش محاط شده باشد. به نظر اى در آسمان ظاهر و همۀ اطراف روشن شد گويى در حلقهتازهشدند، ستارۀ 
  .بودشود که نوزاد خنديده رسيد جهان آفرينش سرشار از شادى است و گفته مىمى

زش شود که ايشان از سن پايين آمواشته مىددربارۀ اوايل زندگى حضرت زرتشت چيز زيادى معلوم نيست، اّما پن
ديده بودند تا يک فرد روحانى شوند. روحانيان در آن روزها به خدايان بسيارى که به تصّور مردم کنترل جهان را 

آوردند که همه باور داشتند براى شاد کردند. آنها آداب و رسومى را به جا مى هايى مىکشد، پيشدر دست داشتن
ه حضرت زرتشت حدود دوازده ساله شدند، آزادانه شروع به کردن اين خدايان دروغين مورد نيازند. اّما زمانى ک

 گفتگوهاکردند و طّى شرکت مى ساالن زير سؤال بردن باورهاى مردم پيرامون خود کردند و در مذاکرات با بزرگ
رسد ايشان به عنوان يک فرد جوان شروع به دادند. به نظر مىاى از خودنشان مىالعادهحکمت و درک خارق

  شان سرشار از صفات الهى، مانند دانش و قدرت، حقيقت و نور بود.ا خدا کرده بودند و قلب و ذهنارتباط ب

جستجوى حقيقت  بهحضرت زرتشت احتماًال آموزش خود را در حدود سّن پانزده سالگى به پايان بردند و سپس 
- آميز از آن رنج مىوامع صلحکه جرا هايى  عدالتى خشونت قلمروهاى در جنگ و بى روانه شدند ورفتند. ايشان 

خواستند عدالت، نظم و آرامش برقرار کنند و به مردم کمک کنند مى حضرت زرتشتبردند، مشاهده کردند. 
زندگى خوبى داشته باشند. در سّن بيست سالگى، خداوند حضرت زرتشت را به مکانى آرام و منزوى در 

جات خواندند و تأّمل کردند و خود را وقف پااليش روحانى ها رهنمون شد که در آنجا ايشان دعا و مناکوهستان
  کردند.

بر اساس روايات، حضرت زرتشت سى ساله بودند که وحى الهى را دريافت کردند. در سواحل رود ارس، يک 
که روح آن حضرت را به حضور پنج فرشتۀ مقّرب ديگر  ىپنداروجود درخشان بزرگ را ديدند، فرشتۀ مقّرب نيک

محضر خدا هدايت کرد. تعاليمى که از ايشان خواسته شد در ميان مردم منتشر کنند، بر ايشان وحى شد  و سپس به
ديدند که چطور آينده از آئين جديدى که ايشان تأسيس خواهند فرمود روشن خواهد شد. گفته  وضوحو ايشان به 

  بر ايشان معلوم شد.شان رسالتداشتند که در آنها تمام گونه وحىشود در شش موقعيت ديگر رؤياهايى مى
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حضرت زرتشت سپس عزم تبليغ پيام خود را فرمودند. مشعلى فروزان که نماد نور الهى بود در يک دست داشتند 
شان ارزانى و در ديگرى عصايى از چوب درخت سرو داشتند که نماد تقّدس خدا و قدرت و رفاهى بود که تعاليم

فرد آفريدۀ خداى يگانه است و بنابراين با هر فرد انسانى بايد با دّقت و  داشت. ايشان تعليم دادند که هرمى
کرد. ايشان توضيح دادند که همه بايد بين خير و شر انتخاب کنند. انتخاب خير سه معنا داشت:  برخوردمهربانى 

- يکى را مى، مانند پرتوهاى نور که تارشايستهو اعمال  نيک شخصيّتپندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک. 

  رانند، بر شر غلبه خواهد کرد و صلح و رفاه را ممکن خواهد ساخت.

تمسخر حضرت زرتشت پيام الهى را با شور و شوق تعليم دادند، اّما هيچ کس گوش نداد. ايشان را رد کردند و به 
م ايشان سر به کال دادنى و اعضاى خانوادۀ خودشان، همه از گوش دگرفتند. رؤساى مذهبى و شاهان، مردم عا

باز زدند. سرانجام پس از ده سال، پسرعموى حضرت زرتشت حقيقت پيام آن حضرت را پذيرفت. او اّولين پيرو 
  شان همراهى کرد و به ايشان در اعالن تعاليم الهى کمک کرد.آئين جديد شد و حضرت زرتشت را در سفرهاى

رفتند که گرچه مرد خوبى بود، اّما به رؤساى  سپس حضرت زرتشت به بارگاه يکى از شاهان ايران، ويشتاسپ،
اى به حضرت ر اين که پادشاه حتّى لحظهفکمند شوند. آنها از مذهبى قلمرو خود اجازه داده بود خيلى قدرت

زرتشت گوش دهد، عصبانى بودند. البتّه آنها واقعًا نگران بودند که اگر شاه حقيقت پيام حضرت زرتشت را 
ت اب و رسوم آنها نخواهند بود و آنها قدرت خود را از دست خواهند داد. اين داستان روايبپذيرد، نيازى به آد

رداى سفيد درخشانى بر تن و مشعلى به عنوان نماد عشق گرم شود که حضرت زرتشت با کرامت، در حالى که  مى
شسته بود و همسرش ملکه و ، به بارگاه سلطنتى وارد شدند. پادشاه بر تخت نداشتند کنندۀ الهى بر دستو پالوده
در کنارش نشسته بودند. بارگاه سرشار از نگهبانان، رؤساى مذهبى و ديگر اتباع  ى پادشاهىهاى قلمروشاهزاده

استفاده کند هاى خودش، چشمان خودش و ذهن خودش گوش از بود. حضرت زرتشت به ويشتاسپ فرمودند که
د. نکه کار خوب انجام ده انتخاب کنندو بشناسند از غلط را ح صحي داده تاکه خدا به همه توانمندى تا بفهمد 

  تواند رفاه را به قلمرو خود بياورد. ايشان توضيح دادند که ويشتاسپ با اطاعت از تعاليم الهى مى

. سى از ايشان سؤال کردندوقتى حضرت زرتشت پيام خود را به شاه رساندند، مردان دانا و رؤساى مذهبى بارگاه 
شود که همه چيز در بارگاه ل براى ايشان مطرح شد و ايشان با فصاحت بسيار پاسخ دادند. گفته مىو سه سؤا

. به نظر ديوارها به ارتعاش به هيجان آمده بودعشق الهى  او بقرار گرفته تحت تأثير کلمات حضرت زرتشت 
تر ها به نظر زندهدانها در آتششعله حرکاتردند و حتّى کند، حيوانات شادمانه به اطراف حرکت مىه بوددرآمد

از عشق و سرور شد. ويشتاسپ نيز عميقًا تحت سرشار هاى مردم نيز تحت تأثير قرار گرفت و از هميشه بود. قلب
نيز اين تقاضا را تکرار  تأثير کلمات حضرت زرتشت قرار گرفت و از ايشان خواست روز بعد بازگردند و روز بعد
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- مىدادند و رؤساى مذهبى حسودتر و حسودتر مىدانش و حکمت خود را نشان چنان . حضرت زرتشت همکرد

. آنها به اتاق ايشان رفتند و آن را پر از استخوان، ناخن، مو، چينى کردندشدند. بنابراين عليه آن حضرت دسيسه
ضرت يافت شده، ح هايىکردند. وقتى ويشتاسپ شنيد که چه چيز - اشياى جادوگرى  - سر و دم گربه و سگ 

چال اش، دستور داد که آن حضرت در يک سياهزرتشت را به جادوگرى متّهم ساخت و به تلقين رؤساى مذهبى
  .آمدآميز مىيّت هاى رؤساى مذهبى به نظر موّفقزيرزمينى به بند کشيده شوند و آنجا رها شوند تا بميرند. دسيسه

بهاترين اسب نزد پادشاه احضار شدند. گرانبه زى ماندند تا رو تاريکحضرت زرتشت به مّدت دو سال در زندان 
، بيمار شده بود. هر يک از پاهاى او به نوعى گرفته و منقبض شده بود؛ اوويشتاسب، نمادى از شکوه و رفاه 

يکى پس از را پاها  و توانند اسب را درمان کنندتوانست حرکت کند. حضرت زرتشت به شاه فرمودند که مىنمى
خداى حقيقى را به رسميت شناسد  يگانه . آن حضرت با اين کار از شاه خواستند که قدرتردندمعالجه کديگرى 

ديد که در حضور  گونهالهاماه برانگيخته شد و در آن لحظه در رؤيايى و از آئين آن حضرت دفاع کند. قلب ش
تا پيش  دور شدخود  تخت ، ازرا احساس کرد توانافرشتگان مقّرب الهى محاط در نور است. او قدرت خداى 

تمام سرزمين  در واقع يد کهنداپاى حضرت زرتشت زانو بزند و خود را وقف خدمت به خدا نمايد. البتّه شما مى
  هاى آن را تسکين دهد.تواند ناخوشىبه رنج افتاده بود و ويشتاسپ ديده بود که تنها تعاليم الهى مى

به افراد بسيار ديگرى کمک کرد که حقيقت پيام آن  اين که ويشتاسپ تعاليم حضرت زرتشت را پذيرفت،
زرتشت از پيروان ايشان خانواده، بستگان و دوستان حضرت و نيز  ملکه و شاهزاده حضرت را ببينند. به زودى

پايان زندگى  هنگامآئين حضرت زرتشت در سراسر ناحيۀ ميديا و همۀ ايران منتشر شد.  طولى نکشيد که. شدند
شان، از شرق تا هند و از غرب تا يونان وطنين عرصۀ زمينى، نام ايشان تا فراسوى مرزهاى حضرت زرتشت بر ا

  صعود فرمود. باال شان به عوالممورد احترام بود. آن حضرت هفتاد و دو ساله بودند که روح

ان، گفتارها و کردارهاى حضرت زرتشت در يک کتاب مقّدس به نام اوستا (دانش) ضبط شده است. با گذر زم
پندار نيک، گفتار نيک و کردار " ت آن حضرت کردند و سعى داشتند اوقتى مردم شروع به زندگى بر اساس هداي

آنها کامًال  شخصيّتمجّسم سازند، در عمل دهد را که هستۀ تعاليم حضرت زرتشت را تشکيل مى " نيک
پادشاهى به تحّقق پيوست و قلمروهاى  رفاه نواز شدند. وعدۀو مهربان، مؤّدب و مهمان شريفدگرگون شد. آنها 

واالى خود  رفتار  معيارهاى داشتنورى قوى تشکيل دادند که به تايران سرانجام با هم متّحد شدند و يک امپرا
  معروف بود.
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  ز. حقايق

  حضرت زرتشت حدود سه هزار سال پيش در ايران متولّد شدند.  .۱

خواندند و مىدر آنجا دعا و مناجات  ،ها رفتندى در کوهحضرت زرتشت در سن بيست سالگى به مکانى منزو  .۲
  فرمودند. مىروحانى  يشکردند و خود را وقف پاالمىتأّمل 

  حضرت زرتشت سى سال داشتند که وحى الهى را دريافت کردند.  .۳

  و کردار حضرت زرتشت در يک کتاب مقّدس به نام اوستا، به معناى دانش، ضبط شده است. گفتار  .۴

ه ويشتاسپ تعاليم حضرت زرتشت را پذيرفت و به بسيارى ديگر کمک کرد که حقيقت پيام آن حضرت را شا  .۵
  دريابند.

  مردم ايران، و نيز تمام اجتماع، شد. تعاليم حضرت زرتشت سبب دگرگونى شخصيّت  .۶

  ست.خالصه شده ا "پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک" عبارِت يک تعليم محورى حضرت زرتشت در   .۷

  ح. نمايش

به کودکان کمک کنيد تا داستان ديدار حضرت زرتشت از بارگاه ويشتاسپ را که با پذيرش پيام  توانيدمىامروز 
شود که شما به عنوان راوى رويدادها عمل کنيد تا د بازى کنند. پيشنهاد مىرسمىحضرت زرتشت توسط شاه به پايان 

. خواهد کردبازى ن مفّصلنسبتًا  تاريخى نمايشد مظهر ظهور را در اين اطمينان حاصل شود که هيچ کس سهوًا نقش خو
ها تعيين را بازى کنند. وقتى نقشدرباريان شاد کار و هاى ويشتاسپ، رؤساى مذهبى دسيسه توانند نقشپس کودکان مى

چگونه درباريان راى مثال: ، ببپرورندهاى متنّوع، به کودکان کمک کنيد تا نمايش را توانيد با مطرح کردن پرسششد، مى
دهد؟ او براى نشان دادن کنند؟ ويشتاسپ چگونه به گفتار حضرت زرتشت واکنش نشان مىخود را ابراز مى شادى قلبى

زرتشت، رؤساى مذهبى در ابتداى ورود حضرت کند؟ اشتياق خود به بيشتر شنيدن از چه عبارات و اشاراتى استفاده مى
دسيسه کردن براى تبعيد آن حضرت از بارگاه، چه ممکن  هنگامکند؟ آنها چطور تغيير مى کنند؟ واکنشچگونه عمل مى

  است به يکديگر بگويند؟
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  ط. نّقاشى

يادآورى کنيد که مظاهر ظهور  دهد و با اين کار به آنهاتوانيد از کودکان بخواهيد درختى بکشند که ميوه مىمى
توانيد براى آن که در . با اين حال مىبه بار آوريم شايستهو شخصيّت  سنديدهتا به ما کمک کنند کردارهاى پ آيندمىالهى 

  ديگرى بينديشيد. هاىگزينهگون کردن جهان تأکيد شود، رذهن آنها بر قدرت چنين اعمالى در دگ

  ى. مرور

  د با آنها مرور کنيد.م ياد گرفتندوّ کالس توانيد پس از مرور نّصى که امروز کودکان ياد گرفتند، نّص زير را که در مى

  (ترجمه) ٥٧".اعظم نياز نوع انسان تعاون و تعاضد است"

  هاى پايانىک. مناجات

  درس هفتم

  ها مناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

مناجاتى که طّى چند  حفظ کردنتوانيد کالس را به روش معمول آغاز کنيد و سپس به کودکان کمک کنيد تا مى
  ردند به پايان برند.کگذشته روى آن کار مى درس

  ب. معرّفى درس

عشق الهى را به يگانۀ هدف اين درس کمک به کودکان در درک اين نکته است که همۀ مظاهر ظهور الهى پيام 
 اش ، يک مظهر ظهور الهى که پيام عشق و دوستىمسيحجهان آوردند. در اين بستر، آنها دربارۀ زندگى و تعاليم حضرت 

درس امروز استفاده  مطلبهاى زير در معّرفى توانيد از انديشهمنتشر شد، ياد خواهند گرفت. مىسرانجام در سراسر جهان 
  کنيد:

شان و الگوى ديگر را دوست بدارند. مظاهر ظهور الهى با زيبايى تعاليمخواهد همهر مظهر ظهور الهى از مردم مى
خدا از سر ند. عشق يک صفت الهى است و ساز خود، پيوندهاى عشق و دوستى را بين مردم برقرار مى زندگى

دهند که افراد انسانى مىفرستد. آنها همه براى ما توضيح ما مىسوى مظاهر ظهورش را به دارد  به ماعشقى که 
ديگر را اند. اين چنين است که ما بايد بکوشيم همخدا که عاشق و رحيم است آفريده شدهبه شکل و صورت 
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تواند قلب مندترين نيروهاى موجود است. مىرحمت نشان دهيم. عشق يکى از قدرت ديگردوست بداريم و به هم
ها را به صلح و رفاه رساند و متّحد تتواند مردم و کّل ملّ سردى را به قلبى سرشار از سرور و شادى تغيير دهد. مى

گيريم قدرت ى ما ياد مىد. و براى عشق حّدى نيست. عشق نامحدود است. و از طريق تعاليم مظاهر ظهور الهساز
دهيم نوعان خودمان انجام مىهم در برخورد باديگر و کردارهاى خوبى که مان با همنامحدود عشق را در برخورد

  ابراز کنيم تا جهان را دگرگون سازيم.

ادند هر ظهور الهى بودند که حدود دو هزار سال پيش ظاهر شدند. ايشان به مردم تعليم دامظ از عيسى مسيح يکى
دارند، دوست بدارند. تمام وجود آن شان را دوست مىطور که دوستانکه همه حتّى دشمنان خود را همان

ترين مرگ، را تحّمل کنند تا بتوانند پيام حضرت تجلّى عشق بود و ايشان راضى بودند هر مشّقتى، حتّى ظالمانه
متّحد با دوستى و محبّت يارى منتشر شد و آنها را را اعالن کنند، پيامى که ميان مردم و ملل بس خدابخش زندگى

  ساخت. 

  هاج. پرسش

  مندترين نيروهاى موجود چيست؟يکى از قدرت  .۱

  سرد را به قلبى سرشار از سرور و شادى تغيير دهد؟ ىتواند قلبچه نيرويى مى  .۲

  متّحد سازد؟ رساند و صلح و رفاه بهتواند مردم و تمام ملل را چه نيرويى مى  .۳

  آيا حّدى براى قدرت عشق وجود دارد؟  .۴

  ؟بهره بريمگيريم از قدرت نامحدود عشق ما از طريق تعاليم چه کسانى ياد مى  .۵

  حضرت عيسى مسيح چه کسى بودند؟  .۶

  راضى بودند هر مشّقتى و حتّى مرگ را تحّمل کنند؟ مسيحچرا حضرت   .۷

  نصوص حفظ کردند. 

عشق در جهان است.  ساختن فرمايند که هدف حقيقى دين برقراريادآورى مى در نّص زير، حضرت بهاءاهلل به ما
  .تثبيت شوديگانگى اساسى همۀ اديان بزرگ جهان در اذهان کودکان کند کمک مى يادگيرى اين نّص 

  ٥٨"دين اهّلل و مذهب اهّلل از براى حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است."
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  ه. سرودها

  ريخىو. وقايع تا

خواهيد کرد. به هر روشى که  حکايتمختصرى از زندگى حضرت عيسى مسيح براى کودکان  روايتامروز 
آن حضرت به خاطر عشق کنيد، مهم است که کودکان بفهمند تصميم بگيريد وقايع مرتبط با زندگى آن حضرت را روايت 

به زبانى نوشته شده که براى معلّم قابل اين روايت نيز ، . مانند وقايع تاريخى پيشينرنج را داوطلبانه پذيرفتندخود به بشر 
  تان مناسب است ساده کنيد.آموزان کالسفهم است و ممکن است الزم باشد آن را به سطحى که براى دانش

اى که امروز به عنوان اللحم، در ناحيهحضرت عيسى مسيح کمى بيش از دو هزار سال پيش در شهرى به نام بيت
ها بردگى در شناسيم، متولّد شدند. به ياد داريد که حضرت موسى مردم يهود را پس از مّدتس مىسرزمين مقدّ 

ترين سطوح دگى رهانيد و به عالى. تعاليم حضرت موسى آنها را از برمصر به اين سرزمين رهنمون شده بودند
ها به ستوه آمده بودند، از مصيبتآن حضرت بار ديگر  پيرواند. اّما حاال چند صد سال گذشته بود و يتمّدن رسان

کردند آنها مجبور شده بودند نيازهاى ملل ديگر را که به خداى يگانه اعتقاد نداشتند و از تعاليم او پيروى نمى
  برآورده سازند.

وجود دارد. پيش از تولّد آن حضرت، مادرشان، مريم،  مسيحهاى بسيارى مرتبط با اوايل زندگى حضرت داستان
از ترس لبريز را  يد که ابتدا قلب اواى دفرشته اى ازگونهالهام ويژۀ آن حضرت آگاه شده بود. روزى رؤياىاز مقام 
او به  "اى مريم، نترس. زيرا خدا بر تو نظر لطف انداخته است."را مخاطب ساخت و گفت:  او. اّما فرشته ساخت

مردى بزرگ خواهد او "فرشته گفت:  ".نهاد ىرا عيسى خواهش نامو  آورد ىپسرى به دنيا خواه" ايشان گفت 
  "ناميده خواهد شد. اعلى[خداوند] پسر بود و 

آنها بايد کردند. اللحم سفر مىشان در ناصره به بيتشان از خانه، والدينندمتولّد شد در شبى که حضرت مسيح
ها در آن زمان آن گشتند. رومىمند به شهر خودشان بازمىقدرت انناحيه، به تقاضاى رومي آن يانمانند همۀ يهود

خواستند. هر فرد بايد يکى يکى در شهر خودش سرزمين را تحت کنترل داشتند و از مردم پول، کار و منابع مى
پس از يک  مسيحکه از هر يک چقدر پول بگيرند. حاال والدين حضرت  فهميدندمىها شد تا رومىشمرده مى

- سرايى توّقف کردند تا شب را بگذرانند. اّما کاروانرسيده بودند و در کارواناللحم سفر طوالنى، به تازگى به بيت

به دنيا آمدند، جز يک جعبۀ  نوزادشانماندند. وقتى پسر با حيوانات مى اىطويلهسرا پر بود، بنابراين بايد در 
  چوبى ساده که از يونجه پر شده بود، جايى نداشتند تا کودک گرامى را آنجا قرار دهند.
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اى در آسمان ، سه مرد دانا از مکانى دوردست در شرق توّجه کردند که ستارۀ تازهمسيحکمى پس از تولّد حضرت 
، ستاره را دنبال کردند. ستاره نمودنداى از ظهور يک وجود خاص تلّقى ظاهر شده است. آنها که اين را نشانه

به حالت ستايش زانو زده  در حالى کهشده بودند. آنها  اللحم کشاند، به کودکى که در طويله متولّدآنها را به بيت
  ايشان گذاشتند. مقابلبودند، هدايايى 

زده دادند و همه از دانش و حکمت ايشان شگفترا نشان مى هاى بزرگى از خودنشانه مسيح از کودکىحضرت 
کردند تا يک روز مقّدس يهودى شدند. روزى وقتى هنوز پسر جوانى بودند، با والدين خود به شهر اورشليم سفر مى

را جشن بگيرند. وقتى والدين ايشان آمادۀ بازگشت به خانه بودند، نتوانستند ايشان را بيابند. آنها سه روز جستجو 
-ند و به پرسشبود نشستهبه گفتگو که با بزرگان يهود  ، در حالىکردند تا سرانجام آن حضرت را در معبد يافتند

شان هاى ايشان و عمق درک شنيدند، از پاسخ. همۀ کسانى که سخنان ايشان را مىنداددشان پاسخ مىهاى
  متحيّر بودند.

کردند که حتمًا تعّجب نخواهيد کرد که بدانيد در حوالى آن زمان، مردم بسيارى به سوى خدا دعا و مناجات مى
يشانى را در آن سرزمين ببينند و نياز به توانستند فساد و پراى براى کمک به آنها بفرستد. آنها مىمظهر ظهور تازه

در آماده کردن  ودهنده بود. اکردند. از جملۀ آنها يحيى تعميدشان احساس مىهاىهدايت الهى را عميقًا در قلب
را از چيزهايى که آنها را از خود درونى و برونى  زندگى کمک کرد. از مردم خواست مسيحراه براى آمدن حضرت 

در  آنها را سازى، ايشان به عنوان نمادى از پاک"غسل تعميد" رد، پاک کنند. در مراسمى به نام داخدا دور مى
کند، بايد در تميز و پاک برد: درست مانند اين که کسى بدن خود را در آب پاک و تميز مىآب رود اردن فرو مى

  کردن قلب خود نيز بکوشد.

زيرا جوهر پاکى و وارستگى بودند. اّما  ،ه نيازى به تعميد نداشتندسى ساله بودند. البتّ  ًاحدود مسيححاال حضرت 
به رود اردن رفتند و به حضرت يحيى اجازه دادند ايشان را غسل تعميد دهند تا به ديگران نشان دهند که چنين 

از آب خارج شدند، روح الهى را ديدند که  مسيحشود وقتى حضرت  است. گفته مى شايستهعملى در نظر خدا 
که خدا به ايشان سپرده رسالتى کند. در آن لحظه از شود، مانند کبوترى که از ملکوت نزول مىبر ايشان نازل مى
ايشان  راى از تعاليم الهى ب مردم آن سرزمين از تاريکى نااميدى. مجموعۀ تازه نجات رسالِت بود، آگاه شدند، 

زرگ پيش رو، چهل روز و چهل شب را در تنهايى، در . ايشان جهت آماده کردن خودشان براى کار به بودنازل شد
  با خدا گذراندند. سپس عزم اعالن پيام خود را کردند. الفتصحرا بدون غذا يا نوشيدنى، در 
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سفر  ،درياى جليل در اطرافبا پاى پياده از مکانى به مکان ديگر، عمومًا  مسيح، حضرت بعدطّى سه سال 
شدند. از هر سو براى شنيدن پيام مىدند. تعداد زيادى به محضر ايشان جذب کراهلل را تبليغ مىکردند و کلمة

آمدند. طّى آن زمان، آن حضرت شروع به انتخاب کسانى کردند که به عنوان حواريون خود، شفابخش ايشان مى
ندين نفر از ، عمل کنند. ايشان در کل دوازده نفر را برگزيدند که چشانترين و مورد اعتمادترين همراهاننزديک

که حضرت مسيح از آنها خواستند  بودند کارسخت مشغول  (درياچۀ طبريه) در درياى جليل وگير بودند  آنها ماهى
به عنوان يک مظهر  مسيح. يکى از آنها پطرس نام داشت و اّولين فردى بود که به مقام حضرت به ايشان بپيوندند

ناپذير بود، است و ايمان پطرس به خدا لغزش " صخره" معناى  ظهور الهى شهادت داد. شايد بدانيد که پطرس به
پيوست، زنى به نام مريم  مسيحبه سختى يک صخره. يکى ديگر از افرادى که در حوالى آن زمان به حضرت 

را شناخت و  مسيحدر نزديکى درياى جليل بود و مانند پطرس مقام حضرت  اىدهکدهمجدليه بود. مريم اهل 
. مريم مجدليه گرچه يکى از دوازده حوارى نبود، اّما يکى از وفادارترين ساختدگرگون او را پيام آن حضرت 

  .شدپيروان آن حضرت 

اساسًا پيام عشق و محبّت بود. مردم در کلمات و اعمال ايشان توانستند مهربانى و حکمت  مسيحپيام حضرت 
طور که خدا آنها را دوست يگر را دوست بدارند، هماندنامحدود خدا را بيابند. ايشان به آنها تعليم دادند که هم

به گذرد. آن حضرت ند، همان طور که خدا از آنها درمىايرسانند ببخشدارد، و کسانى را که به ايشان آسيب مى
دادند که خدا همۀ افراد انسانى را صرف نظر از اين که هاى بسيارى که حول ايشان گرد آمدند اطمينان مىگروه

هاى متفاوت با قدرت کلمات آن اند دوست دارد. هزاران نفر از پيشينههستند يا در گذشته چه کرده چه کسى
  حضرت دگرگون شدند.

- ، به شکل تمثيل بود، داستاندادندمردم زمان خود تعليم به  مسيحهايى که حضرت ترين درسبسيارى از مهم

، مانند مسيحها و تعاليم ديگر حضرت تانهايى با معناى خاص دربارۀ ماهيت و هدف زندگى. اين داس
ها . يکى از اين تمثيلاست قّدس پيروان آن حضرت، ضبط شدهشان، در انجيل، کتاب مرويدادهاى زندگى

ديگر خوب راه است. ابتدا الزم است بدانيد که در آن روزها سامريان و قوم يهود با هم نيک سامرِى  مرد داستان
  آن تمثيل را بيان کردند. مسيحت که در آن حضرت آمدند. اين شرايطى اسنمى

با  مسيحدربارۀ نحوۀ دستيابى به زندگى ابدى سؤال کرد. حضرت  مسيحروزى يک مرد يهودى از حضرت 
از صميم قلب، "داد؟ مرد پاسخ داد:  ىپرسشى به مرد پاسخ فرمودند: احکام حضرت موسى به مردم چه تعليم

حضرت  "چون خودتان دوست بداريد.همسايۀ خود را هم" و  " را دوست بداريدبا تمام روح و قّوت و ذهن خدا 
بايد در  خواهد زندگى جاودانه داشته باشددند که اين به واقع مسيرى است که آن مرد اگر مىتأييد فرمو مسيح
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روح است. اّما اشاره به زندگى  " زندگى ابدى" از  مسيحدانيد که منظور حضرت پيروى آن بکوشد. البتّه شما مى
با يک داستان به اين سؤال پاسخ  مسيححضرت  " اّما همسايۀ من کيست؟"آن مرد هنوز راضى نبود و سؤال کرد: 

که او را مورد ضرب و شتم قرار  قرار گرفتدو دزد ، مورد حملۀ اريحااز اورشليم به  طى سفر گفتند:  زمانى مردى
عبور  ى که از آنجايرد. اين مرد از مردم يهود بود. بعدًا خاخامدادند و در يک سوى جاّده رهايش کردند تا بم

مرد مضروب را ديد، اّما از خيابان گذشت و با شتاب رفت. سپس مرد ديگرى آمد. او نيز پيشينۀ يهودى  کرد مى
ى کرد، اّما او نيز مرد مجروح را ناديده گرفت. سرانجام يک سامرها کمک مىداشت و گرچه در معبد به خاخام

طور هاى ديگر، تعليم ديده بود که از مردم يهود متنّفر باشد، درست همانبه جاّده رسيد. اين مرد، مانند سامرى
که مردم يهود ياد گرفتند از سامريان تنّفر داشته باشند. اّما مرد سامرى با ديدن مرد مجروح، فورًا به کمک او رفت. 

حت کند و خوب شود و به تمام نيازهايش رسيدگى کرد. روز بعد بايد د که بتواند استرارسرايى باو را به کاروان
هاى مرد مجروح سرا صحبت کرد و مطمئن شد که همۀ هزينهرفت، اّما با صاحب کاروانکار مىانجام براى 

که از کنار داستان را به پايان رساندند، پرسيدند کدام يک از سه مردى  مسيح. وقتى حضرت شده استپرداخت 
 مسيححضرت  "کسى که به او کمک کرد."همسايه عمل کردند. پاسخ اين بود: مضروب گذشتند، مثل يک مرد 

  خواهند به زندگى ابدى دست يابند، بايد بروند و همين کار را بکنند.فرمودند کسانى که مى

بر  ايشانعاليم و تأثير ت مسيحانگيز بسيار ديگرى در انجيل وجود دارند که از زندگى حضرت هاى شگفتداستان
مرد کورى شهرى، به شان حواريون و مسيححضرت  حين ورودگويند. براى مثال، زمانى مىبراى ما شان مردم زمان

مرد را نزد حضرت آن وقتى حواريون  "کن. بر من رحم"د. مرد کور فرياد زد: آن حضرت را صدا کردر کنار جاّده 
فرمودند به خاطر ايمان درمان  مسيحبرود و دوباره ببيند؛ حضرت آوردند، آن حضرت به ايشان فرمودند که  مسيح

دانيم که به مظاهر ظهور قدرت انجام هر کارى که خدا بپسندد، داده خواهد شد. فورًا مرد توانست ببيند. البتّه مى
وحانى او را بينش ر مسيحگويد مرد از درون کور بود و حضرت بيش از هر چيز به ما مى اين داستان شده است. اّما

 مسيحبازگرداندند. آن حضرت به مرد کمک کردند نگاه درون خود را بر خدا بدوزد. در داستان ديگرى، حضرت 
هاى پنج قرص نان و دو ماهى را به سبدهاى پر از نان و ماهى تبديل فرمودند آن قدر که براى تغذيۀ جمعيت

اين  ترمعناى عميق اين بار نيزبودند، کافى باشد. گرد آمده بر تپّه بزرگى که براى شنيدن سخنان آن حضرت 
 آرزوى شنيدنش را داشتند روزى روحانى را بدون حد براى همۀ کسانى که مسيحداستان آن است که حضرت 

  فراهم فرمودند.

که برخى مقامات از نفوذ فزايندۀ ايشان به  عميقى متوّجه حضرت مسيح شددر مّدت زمان کوتاهى چنان عشق 
دهند و بسيارى د که تعداد زيادى از مردم به کلمات آن حضرت گوش مىنتوانستند ببينتادند. آنها مىهراس اف
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شروع به پيروى از ايشان کرده بودند. نگرانى آنها بيشتر و بيشتر شد. آنها در شگفتى بودند که مقاصد ايشان 
ر ظهور، اغلب به خدا به براى کمک به مردم در درک مقام خود به عنوان يک مظه مسيحچيست. حضرت 

اى به قدرت  هيچ عالقه مسيحفرمودند. البتّه حضرت نشسته، اشاره مى خودعنوان پدر خود، قادرى که بر تخت 
 مسيحتهديد قرار دارند. حضرت  تحتکردند که دنيوى نداشتند، اّما با اين حال برخى مقامات احساس مى

هاى دوازده حوارى خود به شهر اورشليم رسيدند که در آن گروه ، به همراهشانرسالتحدود سه سال پس از آغاز 
. آنها در ستايش آن حضرت بانگ فرستندبر ايشان درود  عاشقانهمردم در انتظارشان بودند و همه اميد داشتند 

  دانستند که رنج زيادى پيش رو است.مى مسيحبرآوردند. با اين حال حضرت 

فرمودند، به آنها گفتند که روز بعد زندگى حوارى خود شام ميل مىبا دوازده  مسيحيک شب، وقتى حضرت 
بر عهده  ايشانشان به پايان خواهد رسيد. از آنها خواستند امر انتشار تعاليم آن حضرت را پس از زمينى حضرت

، يده بودشان شعله کشگيرند و قول دادند که همواره با آنها باشند. بعدًا در همان شب، با عشق الهى که در روح
حضرت  د. ورسانجام به ، با شور دعا و مناجات کردند که ارادۀ الهى گذاشته بودند بر زمين را چهره در حالى که

، دستگير و نزد مقامات برده شدند. در طلوع صبحبينى فرموده بودند، پيش از درست همان طور که پيش مسيح
با آن که جرمى  مسيحکشيدند و حضرت د به صليب مىشدنها مردمى را که مجرم شناخته مى، رومىدورانآن 

-ىوارمرتکب نشده بودند، به مرگ با صليب محکوم شدند. ايشان با تاجى از خار که براى تمسخر شکوه و بزرگ
صليبى ثابت شدند و رها شدند  روى هايى که بر بدن ايشان کوبيده شد،شان، بر سرشان گذاشته شده بود، با ميخ

- ؛ زيرا نمىاپدر، آنها را ببخش"خود به خدا دعا فرمودند: زندگى ند. آن حضرت در آخرين لحظات تا از دنيا برو

  "کنند.دانند چه مى

شان محکم ايماندين و زده بودند، اّما مريم مجدليه آنها را در از مرگ ايشان بسيار حيرت مسيححواريون حضرت 
شان همواره با آنها خواهد بود. حضرت اده بودند روحاطمينان د مسيح کرد و به آنها يادآورى کرد که حضرت

نيز پيروز شان به بشر رنج بکشند. و در مرگ عشق از سردند شبه ارادۀ خود راضى مانند مظاهر ظهور ديگر،  مسيح
سوخت قابل فرو نشاندن نبود و آنها عازم جهات هاى حواريون آن حضرت مى. آتش عشق الهى که در قلببودند

-د تا تعاليم آن حضرت را با ديگران در ميان گذارند. آنها با اعمال بسيار قهرمانانه و فداکارانه، پايهمختلف شدن

شوند، سرانجام مى ناميده " مسح شده"  يعنىکه اغلب مسيح  عيسىهاى تمّدن بزرگى را نهادند و پيام حضرت 
  در هر گوشۀ زمين منتشر شد.
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  ز. حقايق

  لحم متولّد شدند.الحضرت عيسى مسيح در بيت  .۱

  آماده کردند. مسيحيحيى تعميددهنده مردم را براى آمدن حضرت   .۲

  دوازده حوارى انتخاب فرمودند. مسيححضرت   .۳

  بود. مسيحپطرس يکى از حواريون حضرت   .۴

  بود. مسيحمريم مجدليه يکى از وفادارترين پيروان حضرت   .۵

  ل تمثيل تعليم فرمودند.هاى خود را به شکبسيارى از درس مسيححضرت   . ۶

  را تعليم دادند. ايشاهّميّت عشق و بخش مسيححضرت   .۷

  شان به بشريت، کشته شدن را پذيرفتند.عشق از سر مسيححضرت   .۸

پيام آن  انتشاربراى آنها ، مريم مجدليه در تقويت ايمان حواريون کمک کرد و مسيحپس از درگذشت حضرت   .۹
  حضرت پراکنده شدند.

  ح. نمايش

. از به نمايش درآورندرا  سامرِى نيک مرد مربوط به  که فصل تاريخىتوانيد به کودکان کمک کنيد امروز مى
هاى اصلى داستان را به ياد دارند و در صورت لزوم جزئيات را به آنها يادآورى کنيد. ممکن که آيا بخش بپرسيدکودکان 

هاى زير بازى با نقشرا تقسيم کنيد تا داستان  هچهار يا پنج نفر مثال تر براىهاى کوچکالس را به گروهاست بخواهيد ک
سرا. اگر تعداد کافى کودک در هر : مسافرى که از او دزدى شد، اّولين رهگذر، دومين رهگذر، سامرى و صاحب کاروانکنند

از مسافر دزدى شده و او تواند وقتى شروع شود که ه مىنحرا بازى کند. صتواند بيش از يک نقش مى نفرگروه نيست، يک 
را بازى خواهند کرد و  مختلفهاى در کنار جاّده رها شده تا بميرد. به کودکان کالس کمک کنيد فکر کنند که چگونه نقش

  سامرى تأکيد ويژه کنيد. شايسته رفتاربر 
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  ط. نّقاشى

 يکديگرکه نسبت به  ى کنندنقاشرا هايى از مردمى توانيد از کودکان بخواهيد نمونهالس، مىدر اين بخش از ک
  دهند.اعمال مهربانانه و دوستانه انجام مى

  ى. مرور

کردند، با آنها مرور کنيد و سپس از آنها بخواهيد نّص زير را که در  حفظشود نّصى را که امروز کودکان پيشنهاد مى
  تالوت کنند.حفظ م ياد گرفتند، از دوّ کالس 

اى دوستان  :(مضمون  ٥٩"ا يتکّدر به صافى سلسبيل المحبّة و ينقطع به َعْرُف الموّدة.يا أًِحبّاَء اهّلل ال َتعَملُوا م"
پروردگار، کارى را که با آن سلسبيل زالل محبت آلوده و کدر مى شود و رائحۀ مودت و دوستى از بين مى رود، 

  .)مرتکب نشويد

  هاى پايانىک. مناجات

  درس هشتم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

- هاى پيش به ياد سپرده هاى شروع، دو مناجاتى که کودکان طّى درسشود که امروز پس از مناجاتيشنهاد مىپ

  اند، با آنها مرور کنيد.

  ب. معرّفى درس

خواهند در حالت هدف از اين درس کمک به کودکان در درک اين است که همۀ مظاهر ظهور الهى از بشر مى
شان در ميان مردم آنها به ويژه دربارۀ زندگى حضرت محّمد ياد خواهند گرفت که تعاليم يم به ارادۀ خدا زندگى کنند.لتس

در علوم و صنايع و رياضيّات و مدنيّت و سياست و سائر فنون بر "، عرب منتشر شد و آنها را به توضيح حضرت عبدالبهاء
پيدا کنند که يکى از تعاليم  ليم به ارادۀ الهىدر اين زمينه، کودکان بايد حّسى از قدرت تسداد.  "سائر ملل عالم تفّوق

هاى زير براى انديشهباشد.  اصلى حضرت محّمد براى متّحد کردن مردم حول يک مرکز و ترويج نمودن نظم و رفاه مى
  اند.کمک به شما در معّرفى اين درس به کودکان فراهم شده



  يستبراى توزيع ن – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۸۶

خواهد انجام دهيم.  کوشيم هر چه از ما مىمى مان به زيبايى خدا، پيوستهدانيم که به خاطر عشق عميقمى
 يا انجام ندادن چه کارهائىو دادن د که او انجام گويآورند، به ما مىبراى بشر مى تعاليمى که مظاهر ظهور الهى

 فقطکم ند، کمرشار کرا س ما هاىها و ذهنخواهد. وقتى اجازه دهيم تعاليم مظاهر ظهور الهى قلبمىاز ما را 
شود يم و به آنچه او بدان خشنود مىشومىتمايل مخواهيم، تنها به آنچه او تمايل دارد  خواهد مىاو مىآنچه 

از مردم در حالت تسليم به ارادۀ الهى زندگى کنند و همه بر  اى فزايندهتعداد که چنان . همگرديممىخشنود 
به دور خورشيد ها فکر کنيد، همه با هماهنگى . به سيّارهشود ايجاد مى، نظم و هماهنگى نمايندرضاى او تمرکز 

 – شودحاصل مىد و پيشرفت زيادى نکزندگى مى ىهماهنگبا با تسليم به ارادۀ الهى،  يّتبشر .گردندمى
شود، دانش افزايش شکوفا مى ت، تحصيالشوندمىدهى د، جوامع خوب سازمانها عادل خواهند بوحکومت

  .شود مى ارنرها نموديابد و زيبايى در موسيقى و ه مى

فرستاد. ايشان در ميان  نزد بشر سال پيش ۱۴۰۰حدود خداوند هر ظهور بودند که امظ ى ازحضرت محّمد يک
هاى خواسته آنها در زير فراوان مردمى در يک ناحيۀ بيابانى ظاهر شدند، در زمانى که توانمندى و استعداد

هايى را کنار گذارند، به خدا ها تعليم دادند که چنان خواستهپنهان شده بود. ايشان به آن جهالتخودخواهانه و 
و به آنها نشان  ندو ستيز بيرون آورد قساوت و جنگآنها را از اعماق  آن حضرتتوّکل کنند و تسليم ارادۀ او باشند. 

و متمّدن در زندگى منّظم آنها  که سبب شد . همين امرچطور در هماهنگى مطابق تعاليم الهى زندگى کنند ندداد
  نمونه شوند.  

  هاج. پرسش

  ما همواره به دنبال رضاى چه کسى هستيم؟  .۱

  کنيم؟توانيم مطمئن باشيم که بر اساس رضاى الهى عمل مىچگونه مى  .۲

کنند؟ ديگر پيکار مىيکآيا هيچ وقت با  م و هماهنگ هستند؟نّظ گردند، چگونه مه دور خورشيد مىسيّاراتى که ب  .۳
  تر را کنترل کنند؟خواهند سيّارات کوچکتر هيچ وقت مىبزرگآيا سيّارات 

دهد؟ بشر کنند، چگونه مردم را تغيير مىهاى او را اجرا داشته باشند و فرمانتمرکز اين که همه بر رضاى خدا   .۴
  کند؟مى پيشرفتچگونه 

  ؟بودندحضرت محّمد چه کسى   .۵

  ان داشت؟شتعاليم حضرت محّمد چه تأثيرى بر مردم زمان  .۶
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  نصوص حفظ کردند. 

ت مفيد است توّکل به خدا، تسليم کند که آنچه حقيقتًا براى بشريّ کلمات زير از حضرت بهاءاهلل به ما يادآورى مى
  شدن خاضعانه در برابر ارادۀ او و پيروى از تعاليم او است:

ها اصل همۀ خوبى :(مضمون  ٦٠"لمرضاته.أصُل کّل الخير  ُهو االعتماُد على اهّلل و االنقياُد المره و الرّضاء "
  .)امر او و راضى بودن به رضاى اوست اطاعتاعتماد بر خدا و 

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

گذاريد. در انجام اين کار، بايد به آنها کمک کنيد امروز حکايتى از زندگى حضرت محّمد با کودکان در ميان مى
شالودۀ هنرها و علوم مشهور شدند و  هاى خود دريادگيرى خاطر بهحضرت محّمد، از طريق تعاليم درک کنند که مردم عرب 

مواقع توضيح را گذاشتند. در اين زمينه، کودکان بايد بفهمند همان طور که حضرت عبدالبهاء در بسيارى  يک تمّدن پايدار
  هر مظهر ظهورى تربيت و رشد مردم است.فرمودند، برهان قطعى رسالت 

سال پيش در مّکه در عربستان متولّد شدند، در زمانى که بسيارى از مردم ناحيه از  ۱۴۰۰دود حضرت محّمد ح
  خدا رو گردانده بودند و فراموش کرده بودند که چطور در صلح با هم زندگى کنند.

پدر حضرت محّمد پيش از تولّد آن حضرت و مادرشان زمانى که ايشان فقط شش سال داشتند، از دنيا رفتند. 
اى براى عموى خود پرورش يافتند. در آن زمان هيچ مدرسه نزد، خود شان در بيشتر دوران کودکى و جوانىاي

تحصيل رسمى در عربستان وجود نداشت و به حضرت محّمد خواندن و نوشتن تعليم داده نشد، اّما ايشان 
چنان که در کار به عموى خود تجارت عموى خود را که بازرگان بود ياد گرفتند. حضرت محّمد با گذر زمان، هم

- گفته مى " صديق" شهرت به دست آوردند. گاهى به ايشان خود و درستى  کماالتکردند، به خاطر کمک مى

-دادند و هميشه به قول خود وفا مىچون هرگز کسى را فريب نمى " امين" گفتند يا شد، زيرا هرگز دروغ نمى

-کردند، از ايشان خواست در نقطۀ خاصى در زمانى معيّن همکار مىکردند. زمانى مردى که حضرت محّمد با او 

را فراموش کرده بود و نرسيد. سه روز  شانديگر را مالقات کنند. حضرت محّمد به آنجا رفتند، اّما مرد مالقات
نتظر مگذشت و از ديدن حضرت محّمد تعّجب کرد. ايشان به مّدت سه روز آنجا بودند و بعد، مرد از آن محل مى

ند. شهرت اصيل آن حضرت سرانجام مورد توّجه خديجه قرار گرفت، زن عمل کنبه وعدۀ خود مرد مانده بودند تا 
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حضرت محّمد را تحسين  نيکدرست و  شخصيّت. او مشهور بود پاکىبه اى که تجارت خود را داشت و بيوه
  .ى پرداختندبازرگانکار ودند و با هم به کرد. حضرت محّمد در سّن بيست و پنج سالگى با خديجه ازدواج فرممى

براى پرستش  حرم مقّدسىحضرت محّمد از نحوۀ زندگى مردم مّکه عميقًا ناراحت بودند. هزاران سال پيش، 
خداى يگانه آن طور که حضرت ابراهيم تعليم فرموده بودند، در مّکه ساخته شده بود. اّما اين مکان مقّدس که به 

بت، هر يک با نامى متفاوت و مورد پرستش قبايل  ۳۶۰ها پر از بت بود، حدود کعبه معروف است، مّدت
کرد، زنان و کودکان مى را مختلف. اين قبايل پيوسته در جنگ بودند و وقتى يک قبيله اّدعاى پيروزى بر ديگرى

آن کشيدند. نج مىبسيار ر کردند وگى مىرحم بردبى صاحبانشدند و نزد خورده به اسارت گرفته مىقبيلۀ شکست
خدايى و تنّزل زندگى در توانستند بى. حضرت محّمد که نمىدها و نااميدى فرو رفته بوترين ظلمعميق دريه حنا

-بردند و دعا و مناجات و تأّمل مىمّکه را تحّمل کنند، اغلب به غارى در کوه حرا، درست بيرون شهر، پناه مى

الهى خود آگاه شدند. ايشان صداى فرشته  رسالت ، ازدر چهل سالگى کردند. در اين غار بود که حضرت محّمد
  خواست به نام پروردگار، خدا، سخن بگويند.شنيدند که از ايشان مىپيرامون خود جبرئيل را 

فرمودند. او اّولين فردى شد که مقام آن حضرت  بيان به خديجهتجربۀ خود را حضرت محّمد به خانه بازگشتند و 
شان را پذيرفت: اين که تنها يک خدا وجود دارد، خدايى که با مظاهر ظهور مظهر ظهور شناخت و پيام را به عنوان

اش پيشين سخن گفته بود؛ اين که مردم بايد با فروتنى رو به خدا کنند، او را پرستش نمايند، به او توّکل و از اراده
و عادل باشند. حضرت  کاردرستديگر مهربان، مارادۀ او، همۀ مردم بايد با ه مطابقاطاعت کنند؛ و اين که 

محّمد مّدتى مقام خود را تنها براى بستگان و دوستان نزديک خود معلوم ساختند که برخى از آنها، از جمله 
  شان على و دوست عزيزشان ابوبکر، انتخاب کردند از ايشان پيروى کنند.پسرعموى

يلۀ خود اعالن فرمودند. با اين حال تنها معدودى اهّميّت کلمات سرانجام حضرت محّمد پيام الهى را به مردم قب
آن حضرت را درک کردند و شروع به پيروى از تعاليم آن حضرت نمودند. آنها به عنوان مسلمان شناخته شدند. 

 شان دست بکشند و بر اساس احکام خدا زندگى کنند. انديشۀ تغيير آنهاهاى قديمىخواستند از راهديگران نمى
شان رفتار کردند. کرد. آنها با نهايت ظلم با حضرت محّمد و دستۀ کوچک اّما رو به رشد پيروانرا عصبانى مى

کردند. خنديدند و با سنگ به ايشان حمله مىگفتند، آنها به ايشان مىوقتى حضرت محّمد از پيام خدا سخن مى
ل کردند. برخى از همراهان آن حضرت کشته شدند بارى را تحمّ شان آزار خشونتها حضرت محّمد و پيروانسال

ثروت و قدرت  با پيشنهادکردند . اعضاى قبيلۀ حضرت محّمد هر چند گاه سعى مىاز دست رفتشان و امالک
پذيرفتند. عمو و همسرشان در مّکه شان را متوّقف سازند. البتّه ايشان نمىمتقاعد کنند که انتشار تعاليمايشان را 

توانستند زمانى به عنوان حافظان حضرت محّمد عمل کنند. اّما پس از مرگ آنها احترام بودند و مىبسيار مورد 
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که هر دو در يک سال رخ داد، خطر براى حضرت محّمد افزايش يافت. زندگى براى مسلمان در شهر مّکه 
  تر از هميشه شد.سخت

نها تصميم گرفته بودند تعاليم آحضرت محّمد آمدند.  ها رنج، دو تن از رهبران از قبايل ديگر به ديدارپس از سال
آن حضرت را بپذيرند و به ايشان مکانى امن، در شهر مدينه، براى زندگى مسلمانان پيشنهاد کردند. حضرت 
محّمد پيروان خود را هدايت فرمودند به مدينه نقل مکان کنند و آنها به تدريج مّکه را به قصد آن شهر ترک 

ر ضمن دشمنان ايشان تصميم گرفتند وقتى فرصتى پيدا کردند، زندگى آن حضرت را به پايان کردند. اّما د
يش از آن که برنامه اجرا شود، پو براى کشتن ايشان دسيسه کردند. اّما در نيمۀ شب، درست چند ساعت  ،رسانند

اعتمادترين همراهان حضرت محّمد با دوست وفادار خود ابوبکر مّکه را ترک کردند. ابوبکر يکى از مورد 
هايش براى حفظ حضرت شود ابوبکر در تالشکرد. گفته مىحضرت محّمد بود و با ايثار به ايشان خدمت مى

کيسۀ بزرگى پنهان کرد. وقتى دربارۀ کيسه از ابوبکر سؤال شد، ابتدا  درمحّمد از نزديک شدن دشمنان، ايشان را 
گويى را به ياد آورد و  راست به فرمان خدا بعدکشند. اّما بو  ندبيارا بترسيد که حضرت محّمد درنگ کرد، مى

است. آنها که فکر کردند  بردهبراى پنهان کردن حضرت محّمد به کار  را بود که به مردان گفت کيسه مؤمنچنان 
يد که خدا فهمالبتّه مى تواند جّدى گفته باشد، به او اجازه دادند به راه خود ادامه دهد.ابوبکر احتماًال نمى

  باز دارد. اشهاراد از خدا راتواند مندترين دشمن نيز نمىترين و قدرتترين حافظ است و حتّى خائنبزرگ

حضرت محّمد و ابوبکر سوار بر شتر شبانه در بيابان سفر کردند و ماه و ستارگان سپس آن طور که در روايات آمده، 
 ديگر ارى پناه گرفتند و منتظر گذشتن خطر بودند. تا آن زمانگر آنها به سمت مدينه بودند. آنها در غهدايت

شان به سرعت در تعقيب ايشان بودند. وقتى خورشيد اند و دشمنانمشّخص شده بود که حضرت محّمد رفته
کرد حاال چطور در بيابان از د. فکر مىيترس بسيار تاز بلندتر شد و ابوبکروهاى در حال تاختبرآمد، صداى اسب

دشمنان نزديک و  ه بود، همان طور کهنفس خود را نگه داشت در حالى که ت محّمد محافظت کند. ابوبکرحضر
- ها درست به بيرون غار رسيد. ابوبکر صداها را شنيد، اّما نمىکه گام آنداد تا مىشدند، گوش تر مىنزديک

ا حضرت محّمد به ابوبکر اطمينان دادند و توانست کلمات را متوّجه شود. مطمئن بود که آنها را خواهند يافت. امّ 
به او يادآورى کردند که خدا با آنها است. و در واقع گروه جستجوگر به زودى، حتّى بدون نگاه کردن به درون غار، 

اى که حضرت محّمد وارد شده بودند، تار دانيد عنکبوتى در ورودى غار بود و لحظهآنجا را ترک کردند. مى
و ورودى را بسته بود. وقتى مردان در جستجوى حضرت محّمد به غار رسيدند، فکر کردند هيچ  بزرگى تنيده بود

ها از زمانى که کسى وارد بود. آنها فکر کردند بايد مّدت نديده تواند داخل باشد، زيرا تار کامل و آسيبکس نمى
ّما موّفق نشدند. سرانجام آنها خسته، آن غار شده گذشته باشد. بنابراين به گشتن در جاهاى ديگر ادامه دادند، ا
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درمانده و سردرگم دست خالى به مّکه بازگشتند. حضرت محّمد و ابوبکر سه روز در غار ماندند تا مطمئن شوند 
عمل کرده بود،  ايشان حافظمديگرى خارج شدند و تارى را که به عنوان  ورودىاند و سپس از که دشمنان رفته

  شبانه، سرانجام در امن و امان به مدينه رسيدند. ىرسف طىّ حفظ کردند دوباره 

ستند احکام نتواتازه، ايشان مى منزلشود. از اين نقل مکان حضرت محّمد از مّکه به مدينه به هجرت شناخته مى
و مردم از قبايل مختلف زندگى در هماهنگى در کنار هم و  ،تر تبليغ کنندهاى الهى را در سطحى گستردهو فرمان

پذيرفتند، هنوز را نمى شانحضرت محّمد و پيروان کردند. با اين حال کسانى که يشان را آغازاساس تعاليم ابر 
را بکشند. مسلمانان در ايمان خود مستقيم و به خدا و احکام او وفادار بودند. آنها نهايت سعى  آنها مصّمم بودند

تند و گاه مجبور بودند دست به اسلحه برند دانسشان را مىدشمنانبودن لم اخود را در پرهيز از ستيز کردند. اّما ظ
- هاى مسلمانان و راه زندگى دگرگونشان را از بردگى حفظ کنند. با گذر زمان، فداکارىتا از خود دفاع و کودکان

  شدۀ آنها، به مردم کمک کرد تا حقيقت پيام الهى را بفهمند.

هاى روحانى را که از شخص حضرت محّمد سرچشمه ز قدرتساوجود دارد که تأثير دگرگون ىحکايات بسيار
شود حضرت محّمد زمانى از خواب برخاستند و سربازى را دهد. در يک مورد، گفته مىگرفت نشان مىمى

حاال چه کسى "ايستاده با شمشير بر باالى سر خود يافتند که قصد جان ايشان را داشت. مرد عصبانى پرسيد: 
حضرت محّمد پاسخ دادند که خدا ايشان را نجات خواهد داد. سرباز ترسيد و  " ات دهد؟اينجاست که تو را نج

شمشير را انداخت که حضرت محّمد برداشتند. ايشان سپس از سرباز پرسيدند که چه کسى نجاتش خواهد داد. 
ضرت محّمد به ندارد که به کمکش بيايد. حرا کرد و فهميد که تنهاست و کسى مرد از تعاليم خدا پيروى نمى

سرباز آسيبى نرساندند، بلکه شمشير را به او بازگرداندند و فرمودند ياد بگيرد رحمت نشان دهد. مرد از اين تجربه 
  تغيير کرد و خود را وقف حضرت محّمد و تعاليم ايشان کرد.

ند و آنها هر سال مقّدس، کعبه، را بده حرمپس از چند سال مردم مّکه پذيرفتند که به مسلمانان اجازۀ زيارت 
توانستند براى پرستش خدا در آنجا گرد آيند. اّما به زودى توافق فروپاشيد و شهر بار ديگر به روى يک بار مى

مدند و آرسيد و آنها جمعى به مّکه مىمى مسلمانان بسته شد. شمار پيروان حضرت محّمد اکنون به هزاران نفر
در حال نزديک  هاى پيروان آن حضرت را. اّما مردم که موجبرند اسلحهدست به آماده بودند در صورت لزوم 

. ايشان ند، بدون مقاومت تسليم شدند. سپس حضرت محّمد به زيارت يا حج در کعبه رفتندديدىمبه شهر  شدن
  خداى حقيقى تبديل کردند. يگانه گاهى وقف ستايش و تجليل ازبه پرستشدوباره را  کعبه



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۹۱ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

کم به خداى يگانه باور يافتند و انى که ابتدا تعاليم حضرت محّمد را نپذيرفته بودند، کمسرانجام، بسيارى از کس
هاى خود را تغيير دادند و سعى داشتند ارادۀ خود را با ارادۀ الهى تطبيق دهند. آنها از طريق کلمات آن راه

و  نمازه ويژه از طريق دعا و هاى خود را، بحضرت که در کتاب مقّدسى به نام قرآن ضبط شد، ياد گرفتند قلب
روزه، به سوى خدا بگردانند و آن صفات آسمانى را که حضرت محّمد در سراسر زندگى خود ظاهر ساخته بودند 

اى که پيش از ظهور حضرت محّمد کنندهاز شرايط ناراحت منعکس سازند. مردم ناحيه تحت نفوذ آن حضرت
دهى هايى براى سازمانهاى در حال جنگ متّحد شدند و نظامند. قبيلهبه باالترين سطح تمّدن اعتال يافت داشتند،
هنرها و علوم گسترش  هاى بزرگ بنيان نهاده شد، دانشِ هايى منّظم تأسيس شد. دانشگاهملّتدر قالب جوامع 

ان عرب هاى ديگر جهان تنّزل يافته بودند، جهيافت و اشکال تازه و زيباى معمارى پديد آمد. در زمانى که بخش
  داد. شکوفا شد و آثار تعاليم حضرت محّمد طليعۀ دورى کامًال تازه از تمّدن بشرى را مى

  ز. حقايق

  متولّد شدند.منطقۀ عربستان سال پيش، در شهر مّکه در  ۱۴۰۰حضرت محّمد مظهر ظهور الهى بودند که حدود   .۱

  د.شياد مى "امين"و گاه به  "صديق" به از حضرت محّمد گاه   .۲

او را پرستش کنند، به  به او روى آورند،حضرت محّمد تعليم دادند که يک خداى يگانه وجود دارد، مردم بايد   .۳
  .نماينداش اطاعت از اراده نمودهاو توّکل 

توّسط مردم مّکه مورد آزار قرار گرفتند و به مدينه رفتند، جايى که پيام آن حضرت به  حضرت محّمد و پيروانش  .۴
  سيارى رسيد.نفوس ب

  پس از چندين سال در مدينه، حضرت محّمد به مّکه بازگشتند و مردم به زودى امر آن حضرت را پذيرفتند.  .۵

  کلمات حضرت محّمد در کتاب مقّدسى به نام قرآن ضبط شده است.  .۶

  پيام حضرت محّمد قبايل عرب را متّحد ساخت و سطح تمّدن آنها را باال برد.  .۷

  ح. نمايش

شود از کودکان بخواهيد داستان سفر از مّکه به مدينه را از چشمان همراه حضرت اين درس، پيشنهاد مىبراى 
تواند تظاهر کند که تواند نقش ابوبکر را بر عهده گيرد، فرد ديگرى مىمحّمد، ابوبکر، بازى کنند. يکى از کودکان مى

مّکه در جستجوى حضرت محّمد بودند به تصوير کشند. بايد  توانند نقش گروهى را که ازعنکبوت است و چند نفر ديگر مى
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نکات برجستۀ داستان را مرور کنيد تا به کودکان کمک شود دربارۀ چگونگى بازى کردن صحنه فکر کنند. بسته به اندازۀ 
يم کنيد. هاى پنج يا شش نفره تقس را براى اين بخش درس، به گروهخود آموزان کالس، ممکن است مفيد يابيد که دانش

  کند.مانند هميشه، مهم است اطمينان حاصل کنيد که هيچ کس نقش مظهر ظهور الهى را بازى نمى

  ط. نّقاشى

از آنها توانيد مىبراى آن که به کودکان يادآورى کنيد که حضرت محّمد به خدا توّکل داشتند و حفظ شدند، 
  ه بکشند.بخواهيد تصويرى از ورودى غار که با تار عنکبوت پوشيده شد

  ى. مرور

م دوّ کالس پس از آن که نّصى را که کودکان امروز ياد گرفتند با آنها مرور کرديد، از آنها بخواهيد نّص زير را که در 
  تالوت کنند.  حفظ کردند

  ٦١"يا حزب اهّلل وصاياى دوست يکتا را بگوش جان بشنويد."

  هاى پايانىک. مناجات

  درس نهم

  هااجاتمنحفظ کردن تالوت و  الف.

هاى شروع به هاست. بنابراين، پس از آن که مناجاتکردن مناجات حفظمانند هميشه، اّولين فّعاليّت کالس از 
دو  طىّ توانيد کودکان را در يادگيرى مناجات زير نازل از حضرت باب يارى کنيد. بيشتر آنها روش معمول تالوت شد، مى

هاى آينده بارها آن را تکرار گرچه الزم خواهد بود از آنها بخواهيد در هفتهکالس خواهند توانست آن را به ياد سپارند، 
  کنند تا کلمات در اذهان آنها حک و تثبيت شوند.

يكفى كلَّ شيئ عن كلِّ شيئ و ال يكفى عن اهّلل ربّك ِمن شيئ ال فى الّسموات و ال فى االرض و ال  اهّللُ قُلِ "
کند و هيچ چيز در نياز مىبگو خداوند هر چيز را از ديگر اشيا بى :(مضمون  ٦٢".يرًابيَنهما انّه كان عالّمًا كافيًا قد

  .  )به درستى که او بسيار دانا و کافى و قدير است .نياز نيستها و زمين و بين آنها از خدا، پروردگار تو، بىآسمان
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  ب. معرّفى درس

حضرت باب "فراهم شود:  عبارتفّکر دربارۀ اين تان فرصت تآموزانهدف از اين درس آن است که براى دانش
براى کودکان کمک کند. البتّه  عبارتهاى زير ممکن است به شما در توضيح اين انديشه "يک مظهر ظهور الهى هستند.

  کنيد.شما بايد اطمينان حاصل کنيد که توضيح خود را به زبانى که براى آنها به سادگى قابل فهم باشد، مطرح مى

 " ظاهر کردن چيزى"خورشيد در آينه است. " ظهور" ى را هنگام انعکاس نور خورشيد تصّور کنيد. انعکاس اآينه
و آشکار ساختن سيرت آن است. يک مظهر ظهور الهى صفات الهى خدا  شيئى آنبه معناى نشان دادن صفات 

-هور او عشق نامحدود بر ما مىسازد. براى مثال، خداوند عطوف است؛ بنابراين مظاهر ظرا براى بشر آشکار مى

دهند. خداوند عليم است؛ مظاهر ظهور بارند. خداوند قدير است؛ مظاهر ظهورش قدرت و شکوه بسيار نشان مى
اى که آنها را از همۀ العادهآنها و صفات خارق اتاو منابع دانش نامحدود هستند. ما مظاهر ظهور الهى را با کلم

  شناسيم.ىسازند ممردم ديگر متمايز مى

دايت بشر در اين زمان خاص در تاريخ فرستاد. ما در هحضرت باب يکى از دو مظهر ظهورى هستند که خدا براى 
آوريم. و در آيات الهى که آن از قدرت و شکوه خداوند به دست مى تصّورى کوتاهقدرت و شکوه آن حضرت، 

  کنيم. دريافت مى را الهىنامحدود عرفان حضرت نازل فرمودند، بخشى از حکمت و 

  هاج. پرسش

  سازد؟اى که رو به خورشيد دارد، چه چيز را منعکس مىآينه  .۱

  به چه معناست؟ "ظهور" کلمۀ   .۲

  چيست؟ "مظهر ظهور الهى" معناى عبارت   .۳

  سازد؟يک مظهر ظهور الهى چه چيز را ظاهر مى  .۴

  شناسيم؟ما چگونه يک مظهر ظهور الهى را مى  .۵

  و مظهر ظهورى که خدا براى هدايت بشر در اين زمان ويژه از تاريخ انسانى فرستاد، چه کسى هستند؟يکى از د  .۶
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  نصوص حفظ کردند. 

دهند که مظاهر فرمايند. ايشان براى ما توضيح مىدر نّص زير، حضرت بهاءاهلل دربارۀ مظاهر ظهور الهى به ما مى
کنند و به ياد حفظ ند. شما بايد به کودکان کمک کنيد بيان زير را کنظهور الهى چيزى جز صفات خداوند را منعکس نمى

  هاى محسوس براى آنها توضيح دهيد:داشته باشيد که هر کلمۀ دشوار يا ناآشنا را با مثال

کلّهم مرايا اهّلل بحيث اليُرى فيهم اّال نفس اهّلل و جماله و ": فرمايندحضرت بهاءاهلل دربارۀ مظاهر ظهور الهى مى
اى که در هستند به گونه خداهاى همۀ آنها آينه :(مضمون  ٦٣"اهّلل و بهائه لو انتم تعقلون و ما سويهم مراياهم. عزّ 

هاى آنها آينه غير ايشان و درک کنيدشود، اگر شما آنها جز نفس خدا و زيبايى و عّزت و شکوه او ديده نمى
  .)هستند

  ه. سرودها

ايد که چندين مورد مرتبط با تاريخ امر همراه با اين دروس، توّجه کرده مرور سرودهاى مجموعۀ ارائه شده در
هاى تعليم داده شده در اين کنيد انديشهآن وجود دارد. يک يا دو مورد را که احساس مى اصلىهاى مبارک و شخصيّت

  و امروز با کودکان بخوانيد. کنيد کنند انتخابت مىدرس را تقويّ 

  و. وقايع تاريخى

حضرت باب را  کند که چطور اّولين و آخرين حروف حىّ اين درس اين داستان را روايت مى ريخىفصل تا
چه  بخش کالسرا فهميدند. مانند هميشه بايد پيش از کالس تصميم بگيريد که رويکرد شما به اين شناختند و مقام ايشان 

آموزان خود را در گرفتن ايم، الزم است سطح فهم دانشتر اشاره کردهخواهد بود. به ياد داشته باشيد همان طور که پيش
 ممکن است الزم باشدکنيد که زبان آن براى کودکان بيش از حد دشوار است، اين تصميم در نظر بگيريد. اگر احساس مى

را  فصل تاريخىا مناسب باشد. عالوه بر آن، ممکن است بخواهيد تنها بخشى از آن را ساده کنيد تا براى توانمندى آنه
  داستان مّالحسين يا قّدوس. –روايت کنيد 

سال، بشر انتظار روزى را کشيده که همۀ مردمان جهان با هم کنيم. هزاران اى زندگى مىعادهالما در روزگار خارق
دانيم اين روز د. ما خوشبختيم که مىاستقرار يابند و صلح بر زمين ها و بدبختى ناپديد شومتّحد باشند، که جنگ

لوع کرده و زمان ساختن جهانى تازه آمده است. اين روز چنان ويژه است که خدا نه يک نفر بلکه دو طجديد 
مظهر ظهور براى هدايت بشر به ملکوت خويش فرستاده است. حضرت باب و حضرت بهاءاهلل دو مظهر ظهور 

  روز هستند.الهى ام
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-خود را اعالن فرمايند، چندين نفر در سراسر عالم در اعماق قلب خود مى رسالتپيش از آن که حضرت باب 

هاى مقّدس سيّد به زودى ظاهر خواهد شد. يکى از اين شخصيت –خيزد کسى که برمى –دانستند که قائم موعود 
ها انتظارش کشيده شده اى آمدن قائمى که مّدتبسيارى داشت که آنها را بر شاگردانکاظم بود. سيّد کاظم 

خود گفت که  شاگردانکرد. وقتى کار او انجام شد و زمان آن رسيده بود که اين جهان را ترک کند، به آماده مى
به پايان رسيده، کسى که در انتظارش بودند ظاهر خواهد شد و آنها بايد آنجا را ترک کنند و تا  آنها سازىآماده

در جستجوى  شاگردانشاند، راحت نيابند. پس از درگذشت سيّد کاظم، بسيارى از سيدهحضورش نر وقتى به
ترين قهرمانان ديانت بهائى، مّالحسين و قّدوس، مطلوب قلبى خود به راه افتادند. از جملۀ آنها دو نفر از بزرگ

  بودند.

دانستيد که ايشان کيستند يا در چه ابيد، اّما نمىسيّد کاظم بوديد و آرزو داشتيد قائم موعود را بي شاگرداگر شما 
کرديد؟ اّولين گام مّالحسين گذراندن چهل روز در دعا و مناجات و تأّمل بود. او کنند، چه مىشهرى زندگى مى

خواند و قلب خود را کرد؛ او دائم دعا و مناجات مىخوابيد و به ندرت با کسى گفتگو مىخورد، کم مىکم مى
کند. پس گشود. آن گاه به جستجو به راه افتاد. گويى نيرويى او را به جهتى معيّن هدايت مىام الهى مىبراى اله

راه رفت تا سرانجام به شهر  کرد رفت و ادامه داد. او راه رفت واى که در قلب خود احساس مىبه دنبال جاذبه
  شيراز رسيد. در آن شهر خدا پاسخ دعا و مناجات او را داد.

روازۀ شيراز، چند ساعت پيش از غروب خورشيد، او با شخصيتى جوان مالقات کرد که از او استقبال کردند و در د
العاده چنان با به خانۀ خود دعوتش کردند تا پس از سفر طوالنى و سخت خود نيروى تازه گيرد. اين جوان خارق

ميزبان او را از مهر سرشار ساختند. بر دستان  شان را پذيرفت. آن شبدعوتّالحسين مند بودند که مکرامت و شکوه
و به او تعارف کردند و پاهايش آب ريختند تا مّالحسين بتواند غبار سفرش را بشويد. ايشان خود چاى آماده 

  ايستادند.به نماز شان کنار او خواندن نماز شب براىو بعدًا  فرمودند

  جز خود حضرت باب نبودند. ايد که اين وجود مقّدس کسىالبتّه تا حاال پى برده

پس از سيّد کاظم چه "آن شب در حالى که مشغول گفتگو بودند، حضرت باب رو به مّالحسين کردند و پرسيدند: 
از  بلکهمّالحسين توضيح داد که سيّد کاظم جانشينى نام نبرده،  " دانيد؟کسى را جانشين او و رهبر خود مى

هاى آيا معلّم شما در زمينۀ ويژگى"د بروند. حضرت باب پرسيدند: خواسته به جستجوى قائم موعو شاگردانش
مّالحسين اشاره کرد که آن حضرت بايد از " هايى دربارۀ جزئيات به شما داده است؟ موعود، نشانه کنندۀمتمايز

متوّسط باشد، از  شداشته باشد؛ و قدّ  ذاتىنسل حضرت محّمد باشد؛ سنّش بين بيست و سى باشد؛ دانش 
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کردند و سپس با صدايى  مکث ر کشيدن بپرهيزد و هيچ نقص جسمانى نداشته باشد. حضرت باب مّدتىسيگا
ايشان سپس در ادامه براى مّالحسين حقايق  "ها در من ظاهر است!بنگر، تمام اين نشانه"انداز گفتند: طنين

را در حضور او نازل فرمودند.  هاى مقّدس خودروحانى بزرگى را توضيح دادند و حتّى اّولين فصل يکى از کتاب
توانيد سرورى را که آن شب قلب مّالحسين را پر کرده بود تصّور کنيد، وقتى حضرت باب را پذيرفت و اّولين مى

  کسى شد که مقام ايشان را شناخت؟

ميان گذارد.  د کاظم، درسيّ  شاگردانالعاده را با ديگران، به ويژه خواست خبر اين رويداد خارقالبتّه مّالحسين مى
اّما حضرت باب به او امر فرمودند چنين نکند. ايشان توضيح دادند که اّولين هجده نفر بايد خودشان آن حضرت 
را بيابند و به صورت مستقيم با بينش روحانى خودشان به سوى ايشان هدايت شوند و تنها وقتى که اين تعداد 

. حضرت باب اين هجده نفس مقّدس را حروف حّى کردتبليغ شود آئين تازه را به ديگران کامل شد، مى
  خواندند.

هنگام تأّمل،  نيزاى  هاى بعد، شانزده نفر ديگر، برخى از طريق رؤيا، بعضى حين دعا، عّدهبه تدريج در هفته
 . اّما قرار بود هجدهمين حرف حىّ ندحضرت باب را يافتند و ايشان را پذيرفتند. حروف حّى تقريبًا کامل شده بود

زدند که مّالحسين دوست خود را چه کسى باشد؟ روزى حضرت باب و مّالحسين در خيابانى در شيراز قدم مى
اش را  شناسيم. قّدوس، مانند مّالحسين، خانهقّدوس مىنام به  اکنون برجستۀ سيّد کاظم که ما شاگرد همانديد، 

کرد. او نيز ساعات زيادى را به دعا و د سفر مىشهر به شهر به اميد رسيدن به محضر قائم موعو و ترک کرده بود
به شهر او را نيز دست پنهان الهى مطلوبش رهنمون شود.  مناجات گذرانده و از خدا خواسته بود او را به مقصد

  بود. کردهشيراز هدايت 

-ين نمىاقانه از او پرسيد که آيا به هدف خود رسيده است. مّالحستقّدوس مّالحسين را در آغوش گرفت و مش

دانست چه بگويد. پس سعى کرد دوست خود را آرام کند. به او گفت که پس از چنين سفرى طوالنى، او بايد 
شد به آن سادگى آرام کرد. قلب او از سرور کنند. اّما قّدوس را نمى صحبتاستراحت کند و بعدًا دربارۀ اين مسئله 

قرارى به بودند. او با بى تر از آنهاچند قدم جلودر هيجان بود. نگاهش بر حضرت باب دوخته شده بود که 
شناسم. من با شان بهاى ايشان را از گامتوانم مىخواهى ايشان را از من پنهان کنى؟ من چرا مى"مّالحسين گفت: 

تواند اّدعا کند که حقيقت دهم که هيچ کس جز ايشان، چه در شرق و چه در غرب، نمىاطمينان شهادت مى
مّالحسين  "تابد، ظاهر سازد.تواند قدرت و شکوهى که از شخص مقّدس ايشان مىديگرى نمىاست. هيچ کس 

از رفتار "نزد حضرت باب رفت و ايشان را از گفتگوى خود با قّدوس مّطلع ساخت. پاسخ حضرت باب اين بود: 
م. ما در حقيقت منتظر شناسي ايم. ما او را مىعجيب او حيرت نکن. ما در عالم روح با آن جوان ارتباط داشته
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مّالحسين با شادى برگشت و قّدوس را به  "درنگ او را به حضور ما فرا خوان.آمدن او بوديم. نزد او برو و بى
به زودى پيام قرار بود . ندمحضر حضرت باب خواند. و اين گونه بود که در آن روز تاريخى حروف حّى کامل شد

  .شودحضرت باب در هر سو منتشر 

  قز. حقاي

  ) متولّد شدند.۱۸۱۹اکتبر  ۲۰( ۱۱۹۸مهر  ۲۷حضرت باب در   .۱

  ) اعالن فرمودند.۱۸۴۴مه  ۲۳( ۱۲۲۳خرداد  ۲گاه خود را در شام رسالتحضرت باب   .۲

  مّالحسين اّولين فردى بود که حضرت باب را شناخت.  .۳

  به معناى دروازه است. " باب" کلمۀ   .۴

  دادند که به معناى دروازۀ دروازه است.را  " البابباب" حضرت باب به مّالحسين لقب   .۵

  ناميده شدند. " حروف حىّ " اّولين هجده نفر که به حضرت باب ايمان آوردند،   .۶

  ترين حروف حّى بود.قّدوس آخرين و برجسته  .۷

  ح. نمايش

درآورند، يک مورد را که  توانند داستانى از تاريخ امر مبارک را به نمايشهاى متنّوعى که کودکان مىراه مياناز 
اى که انتخاب کنيد، امروز مناسب است انتخاب و به کودکان کمک کنيد آن را بازى کنند. هر گزينهفصل تاريخى براى 

  ند.بازى کحضرت باب را  داشته باشيد که هيچ کس نبايد نقش مهم است به ياد

  ط. نّقاشى

يک نّقاشى بکشند که به نحوى انديشۀ انعکاس نور شود براى درس امروز از کودکان بخواهيد پيشنهاد مى
  تقويت خواهد کرد. " مظهر ظهور الهى" درک آنها را از مفهوم کار خورشيد در يک آينه را منتقل کند. اين 

  ى. مرور

َِّمُه اهّللُ ُسبَُل ِعناَيتِه َو َمناِهَج َمکرَُمِتِه." او بايد به کمال جّد و : ن(مضمو  ٦٤"يطلُب الحقَّ بکماِل ِجّده و سِعيه ِليَُعل
  .)هاى عنايت و مناهج مکرمت خود را بر او معلوم سازدسعى طالب حق باشد تا خداوند راه

  هاى پايانىک. مناجات
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  درس دهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

که را جاتى شود. سپس بايد مناکنيد آغاز مىتالوت مى انآموزدانشتن از هايى که شما و دو کالس با مناجات
  توانند به خوبى آن را تالوت کنند.مرور نماييد تا مطمئن شويد همه مىبا آنها در درس پيش ياد گرفتند کودکان 

  ب. معرّفى درس

حضرت باب آماده کردن بشر براى آمدن  رسالتهدف اين درس آن است که به کودکان در درک اين که 
هاى توانيد از انديشهوييم که حضرت باب مبّشر حضرت بهاءاهلل بودند. مىگحضرت بهاءاهلل بود کمک کند. از اين نظر مى

  تان استفاده کنيد:آموزانزير براى معّرفى اين موضوع به دانش

ظهور حضرت شان بوده است. خدا پيش از مظهر کلّى الهى هستند که بشر هزاران سال منتظرحضرت بهاءاهلل 
ن مردم، به ويژه در ايران، کشور محّل تولّد ايشان، به جهت دريافت و ، حضرت باب را براى آماده کردبهاءاهلل

  پذيرش حضرت بهاءاهلل فرستاد.

اى بودند که راه را براى ورود همۀ به معناى دروازه است و حضرت باب در حقيقت مانند دروازه " باب" کلمۀ 
شان را از هاىفرمودند تا قلبمردم به محضر حضرت بهاءاهلل گشودند. حضرت باب پيروان خود را تشويق 

باشند تا و متذّکر پاک  و هاى زمينى پاک کنند و فروتن طلبى، حسادت، نفرت و وابستگىخودپسندى، جاه
را هنگام ظاهر شدن ايشان ببيند. حضرت باب در آثار خود از  مظهر کلّى الهى بتواند آنها چشمان روحانِى 

  .کردندياد  " اهلل َمن ُيظِهُرهُ " حضرت بهاءاهلل با عنوان 

  هاج. پرسش

  حضرت بهاءاهلل چه کسى هستند؟  .۱

  چه کسى پيش از حضرت بهاءاهلل آمدند؟  .۲

  حضرت باب چه بود؟ رسالت  .۳

  به چه معناست؟ "باب" کلمۀ   .۴

  حضرت باب پيروان خود را تشويق به چه کارى کردند؟  .۵

  کردند؟مىحضرت باب در آثار خود چگونه از حضرت بهاءاهلل ياد   .۶
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  نصوص حفظ کردند. 

ها و الواح بسيارى نازل فرمودند که شامل هزاران آيۀ الهى است. حضرت باب طّى زندگى کوتاه خود کتاب
کلمات زير از حضرت باب،  حفظ کردنشود. شما در کمک به کودکان براى ترين کتاب آن حضرت بيان ناميده مىمقّدس

  کنند:شان صحبت مىمات به حضرت بهاءاهلل اشاره دارند و از بزرگى و شکوه حضرتبايد به آنها توضيح دهيد که اين کل

به درستى هر  :(مضمون  ٦٥"َفِانَّ ُكلَّ ما ُرِفَع [فى] الَبيان َكخاَتٍم فى َيدى وِاَننّى اََنا خاَتٌم فى َيَدِى َمن يُظِهرُُه اهّلل."
 ى در دستان َمن ُيظِهُرُه اهللست و من صرفًا انگشترا من ، مانند انگشترى در دستبرپاداشته شدبيان در آنچه 
  .)هستم

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

وظيفۀ رساندن برخى از آثار گويد که در آنجا حسين از شهر تهران را مىمّال  ديدارامروز داستان  فصل تاريخى
ه به زبانى نوشته شده که براى معلّم قابل مانند وقايع گذشت بهاءاهلل به او سپرده شده بود. اين روايت حضرت باب به حضرت

تان برسانيد. پيش از شروع به آموزان کالسدرک است. ممکن است الزم باشد آن را ساده کنيد تا به سطحى مناسب دانش
  گفتن داستان، سعى کنيد يک فضاى انتظار ايجاد کنيد و از کودکان بخواهيد آرام بنشينند و با دّقت گوش کنند.

، نائل شدنداندکى دربارۀ اين که چطور اّولين هجده مؤمن، حروف حّى، به شناخت حضرت باب دفعۀ پيش 
تان گفتم. وقتى اين تعداد کامل شد، همه چيز براى رساندن پيام حضرت باب به همۀ مردم آماده بود. فکر براى
يک از آنها مأموريّتى  کنيد بعد از آن چه شد؟ حضرت باب حروف حّى را به حضور خويش خواندند و به هرمى

دادند. قرار بود آنها در جهات مختلف منتشر شوند و خبر سرورانگيز آمدن قائم موعود را به مردم هر شهر و روستايى 
اى به مّالحسين و قّدوس دادند. ايشان هاى بسيار ويژه و جداگانهدر مسير خود برسانند. اّما حضرت باب مأموريّت

رت را در زيارت شهر مقّدس مّکه همراهى خواهد نمود و مّالحسين را به تهران به قّدوس گفتند که آن حض
وقتى ظاهر "راز شگفتى در آن خوابيده بود. حضرت باب فرمودند:  جايى که به فرمودۀ آن حضرتفرستادند، 

  "شود، زمين را به بهشت تبديل خواهد کرد. اميدم آن است که از فيض آن بهره برى و شکوهش را بشناسى.

مّالحسين فورًا از فرمان محبوب خود اطاعت کرد و شيراز را ترک گفت. او در هنگام سفرش از چندين شهر و 
ن رسيد، ارتازه بودند. وقتى سرانجام به ته شهرستان گذشت و در برخى نفوس پاکى يافت که آمادۀ پذيرش آئين

ت ويژه را که بايد پيام حضرت باب را اتاق کوچکى در يک مدرسۀ مطالعات دينى گرفت و عزم يافتن آن شخصي
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د هاى آمدن قائم موعود و جستجوى نفوس مستعّ چنين شروع به انتشار بشارتکرد نمود. او همبه ايشان منتقل مى
- خواست گامکرد و از خدا مىبراى تبليغ کرد. مانند هميشه بيشتر وقت خود را صرف دعا و مناجات و تأّمل مى

  هايش را هدايت فرمايد.

هاى روحانى مّالحسين شده بود و کرد که مجذوب قدرتمرد جوانى بود که در اين مدرسه زندگى و تحصيل مى
شد، مؤّدبانه خود را به مّالحسين معرفى کرد و نام و محّل تولّدش  فراهمشود. وقتى فرصت دوست او آرزو داشت 

به من "شتياق زيادى نشان داد. مّالحسين گفت: نور است، ا ناحيۀ را به او گفت. مّالحسين وقتى شنيد که او اهل
- آوردهاى هنرى و عقالنىکه شخصيّت، جذبه و دستبگو، آيا امروز در ميان خانوادۀ مرحوم ميرزا بزرگ نورى 

مرد جوان  "باشد؟خاندان نامى  خود را داراى قابليّت حفظ سنن عالى آن اش مشهور بود، کسى وجود دارد که
اند. ى تصّورناپذيرى از خود نشان دادهوارهاى بزرگيکى از پسران ميرزا بزرگ نشانه واقعپاسخ داد که در 
 "ند.بخشدهند و گرسنگان را غذا مىى مىخوششکستگان را دل دل"  "شغل ايشان چيست؟"مّالحسين پرسيد: 

 "حسينعلى."   "؟تسشان چينام"  "ها مقامى ندارند.جز دوستى فقيرها و غريبه"  "رتبه و مسند ايشان چيست؟"
بخش گفته شد، آثار هاى رضايتهايش پاسخشد. وقتى به همۀ پرسشتر مىهر پاسخ سرزنده از شنيدنمّالحسين 

اى پيچيده شده بود، به دانشجوى جوان داد و از او خواست آن را به اين پسر نامى حضرت باب را که در پارچه
  ميرزا بزرگ تحويل دهد.

ن شخصيّت بزرگ کسى جز حضرت بهاءاهلل نبودند. حسينعلى نامى بود که هنگام تولّد به دانيد که ايالبتّه مى
اند. وقتى حضرت بهاءاهلل آثار ايشان داده شد و بهاءاهلل لقبى است که ايشان به عنوان مظهر ظهور الهى امروز گرفته

آنها تحت تأثير قرار گرفتند. ايشان  حضرت باب را دريافت کردند و آغاز به خواندن آنها کردند، عميقًا از محتواى
پيروان آن حضرت شدند. ايشان چند سال  ترينِ ترين و مورد احترامفورًا پيام حضرت باب را پذيرفتند و محبوب

خودشان معلوم شود. بشر بايد  رسالتقرار نبود هنوز و انرژى خود را وقف ترويج و دفاع از آئين تازه فرمودند.  وقت
  ماند.مقّدر فرموده بود منتظر مى مظهر ظهور کلّى خوداى که خدا براى ظهور دقيقًا تا لحظه

  ز. حقايق

  مّالحسين حامل پيامى بود که حضرت باب براى حضرت بهاءاهلل فرستادند.  .۱

  شهر مقّدس مّکه همراهى کرد. قّدوس حضرت باب را در زيارت  .۲
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  نام داده شده به حضرت بهاءاهلل حسينعلى بود.  .۳

  نور بودند. ناحيۀانوادۀ حضرت بهاءاهلل اهل خ  .۴

    ح. نمايش

ها، يک مورد را برگزينيد تا کودکان در به نمايش هاى متنّوع توصيف شده در معّرفى اين درساز ميان راه
 از آن پيروى کنند. به ياد داشته باشيد که هيچ کس نبايد حضرت بهاءاهلل يا حضرت باب را در نمايش به  بخشىدرآوردن 

کار کنند. يک  يکديگرهاى سه نفره با تصوير کشد. يک رويکرد مناسب اين خواهد بود که از کودکان بخواهيد در گروه
رسد که دانشجوى جوان خود را به مّالحسين معّرفى مىاى کودک در هر گروه داستان را روايت خواهد کرد. وقتى او به نقطه

گفتگوى خود را بازى خواهند کرد. سپس راوى ادامه خواهد داد و داستان را کند، دو کودک ديگر برخواهند خواست و مى
  به پايان خواهد برد.

را چندين بار مرور کنيد تا يک کودک در هر گروه بتواند آن را به خوبى روايت  فصل تاريخىالبتّه الزم است کّل 
توانيد نقش راوى را مى گاهآنرويدادها را ندارند،  تان هنوز توانايى روايت کاملآموزانکنيد که دانشکند. اگر احساس مى
  خود بر عهده بگيريد. 

  ط. نّقاشى

توانيد از کودکان بخواهيد يک نّقاشى از دروازۀ زيبايى که به يک باغ راه دارد بکشند. اين به تقويت امروز مى
را براى ورود همۀ مردم به محضر حضرت  اى که راهانديشۀ يادگرفته شده در اين درس دربارۀ حضرت باب به عنوان دروازه

  بهاءاهلل گشودند کمک خواهد کرد.

  ى. مرور

اى پسر وجود،  :(مضمون  ٦٦"يا ابَن الُوجود ُحبِّي ِحْصني َمْن َدَخَل ِفيِه َنجا َوأَِمَن َوَمْن أَْعرََض َغَوى َوَهلََك."
  . )ه روى بگرداند سرگردان و نابود شودمحبّت من حصن من است، آن که واردش شود نجات و امنيّت يابد و آن ک

  هاى پايانىک. مناجات
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  درس يازدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

توانيد مناجاتى که کودکان در درس نهم ياد گرفتند با آنها مرور کنيد و سپس به هاى شروع، مىپس از مناجات
  اد سپارند.آنها کمک کنيد مناجات کوتاه زير نازل از حضرت باب را به ي

َٔمِرِه قأُِمون." اى هدهندشآيا گشاي :(مضمون  ٦٧"َهل ِمن ُمَفرٍِّج َغيرُاهّلل قُل ُسبحاَن اهّللِ ُهَواهّلل ُکلٌّ ِعباُد لَُه َو ُکلٌّ ِبا
  .)ن اويند و همه به امر او پابرجاهست؟ بگو خداوند پاک و منّزه است، او خداست، همه بندگاجز خدا 

  ب. معرّفى درس

هايى را که مردم ن درس آن است که به کودکان در درک اين نکته کمک کند که حضرت باب حجابهدف اي
هاى زير ممکن است به شما در معّرفى داشت سوزاندند. انديشهرا از شناخت ايشان به عنوان يک مظهر ظهور الهى باز مى

  اين مطلب کمک کند:

هر ظهور الهى را فورًا هنگام پديدار شدن او در اين جهان توانند مظهمواره افرادى با قلوب پاک هستند که مى
 بينشبينند ببينند. با اين حال، خورشيد را مى به وضوحى کهتوانند حقيقت پيام آن حضرت را بشناسند. آنها مى

، مانند دارندديگران چنين روشن نيست. غفلت، تعّصب و خرافات، مثل ابرهايى که خورشيد فيزيکى را پنهان مى
ت کم، نورى که از شخصيّ . اّما کمدارند باز مىکنند که آنها را از ديدن درخشش مظهر ظهور  هايى عمل مىردهپ

اى از مردم به شناسايى مقام آن و تعداد فزاينده ،دانسوزها را مىتابد، بسيارى از اين حجابآن حضرت مى
  .شوند نائل مىحضرت 

تعّصب از را به محض دريافت بشارت آن پذيرفتند. ديگران که  هزاران هزار نفر در ايران پيام حضرت باب
بود، از ديدن بزرگى ايشان بازماندند. اّما  شده شان در آنها القا کرده بودند، کورخودشان يا نفرتى که رهبران

 هايى را که آنهاحجابداشتنى و کلمات نافذ ايشان به زودى رفتند، منش لطيف و دوستهر جا مىحضرت باب 
سوزاند. عصبانيّت، غرور يا ظلمى که آنها در  مىداشت را از شناخت ايشان به عنوان مظهر ظهور الهى بازمى

عادى، نگهبانان و ن دانا، مردم شق و پرستش حضرت باب داد. روحانيو، جاى خود را به عداشتندشان هاى قلب
  پشتيبانى کردند. کم به ايشان ايمان آوردند و از امر آن حضرت، کمرانان، همهحکم
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  هاج. پرسش

  درنگ بشناسند؟مظهر ظهور الهى را بىتا کند کدام کيفيت قلب به افراد کمک مى  .۱

  دارد؟چه چيز ما را از ديدن خورشيد فيزيکى باز مى  .۲

  دارد کدامند؟هايى که مردم را از شناختن مظهر ظهور الهى باز مىبرخى از حجاب  .۳

  کردند داشتند؟مردمى که با ايشان مالقات مى بر تأثيرىحضرت باب چه   .۴

  نصوص حفظ کردند. 

تواند ما را از شناختن مظهر ظهور الهى باز دارد و دهند که غرور مىحضرت بهاءاهلل در نّص زير به ما هشدار مى
خواهند به خدمت توانند تبديل به حجابى بين ما و خدا شوند. ايشان از ما مىمى چيزهايى که در اين جهان وجود دارند

  هاى قدرت خداوند هستيم.فرمايند که ما نشانهمظهر ظهور الهى برخيزيم و به ما يادآورى مى

مآِء قُوُموا َعلى ِخدَمِة ال" ُهوِر اَو َتحُجَبُکُم الّدنيا َعن فاِطِر السَّ َمقصوِد الّذى ِايّاُکم اَن َيمَنَعُکُم الُغروُر َعن َمشِرِق الظُّ
مبادا غرور شما را از مشرق  :(مضمون  ٦٨"َمٍة ِمن ِعنِده َو َجَعلَُکم َمظاِهَر الُقدَرِة ِلما کاَن َو ما َيُکونُ َخلََقُکم ِبَکلِ 

به خدمت آن مقصودى برخيزيد که شما را به  ممنوع و محروم دارد.آسمان  شما را از آفريدگار ظهور باز دارد يا دنيا
  .  )اى آنچه بود و هست قرار دادخود آفريد و مظاهر قدرت بر نزداى از کلمه

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

کند. الزم خواهد بود براى اين درس داستان زندانى بودن حضرت باب در قلعۀ ماکو را روايت مى فصل تاريخى
را  يىهاخشدر ميان گذاشتن اين حکايت با کودکان، از قبل دربارۀ جزئياتى که مايليد بر آنها تأکيد شود تصميم بگيريد و ب

  را در صورت لزوم ساده نماييد. آن اساس خالصه کنيد و زباناين بر 

داد وزيرانش او را کنترل کنند. شاه حضرت باب، ايران تحت فرمان شاه ضعيفى بود که اجازه مى ظهوردر زمان 
حت تأثير قرار دوستان خودش را در آن سرزمين ت برخى از دانست که پيام حضرت باب افراد بسيارى از جملهمى

شود و بنابراين حضرت باب را به بارگاه سلطنتى در تهران داده و تعداد پيروان آن حضرت به سرعت زياد مى
وزير، مشاور اعظم شاه، مردى العاده مالقات کند. اّما نخستاحضار کرد و آماده بود خود با اين شخصيت خارق
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ود. او پيامى فرستاد تا جلوى حضرت مالقاتى هرگز انجام نشود که چنين کفايت بود. او مصّمم بخودخواه و بى
شدند بگيرد و آن حضرت را به دهکدۀ کوچکى بفرستد که تا باب را که تحت حفاظت به پايتخت نزديک مى

وزير شاه را متقاعد کرد که حضرت باب تهديدى نخست اين ميان، بعدى در آنجا نگه داشته شوند. در اّطالع
کرد حضرت باب در وزير فکر مىتند و بايد به يک گوشۀ دوردست کشور تبعيد شوند. نخستبراى قدرت او هس

  شوند.آنجا که از پيروان خود جدا خواهند شد، فراموش مى

 .خود را به مالحسين اعالن فرمودند رسالت) بود، سه سال پس از آن که حضرت باب ۱۸۴۷( ۱۲۲۶تابستان 
ۀ ماکو، عمارت سنگى بزرگى بر فراز کوهى در يک ناحيۀ جداافتاده و دستور صادر شد که ايشان را به قلع

شد و يک خانۀ دوردست کشور، ببرند. در کوهپايه دهکدۀ کوچکى بود. تنها يک جاده به قلعه منتهى مى
داشت. حضرت باب  در نگهبانى در ورودى جاده قرار داشت که همه را از آمدن به آنجا بدون اجازه باز مى

هنوز تحت حفاظت بودند، به اين مکان حزين و متروک آورده شدند. ايشان تنها در يک اتاق نگه حالى که 
  .با آن مطالعه کنندبتوانند  شدند، بدون حتى يک چراغ کهداشته مى

تأثير بر او حضرت باب نگذارد خان بود که به او هشدار داده بودند که گير به نام علىنگهبان قلعه، مردى سخت
ريختند. هر شان شده بودند که هنگام وداع با ايشان اشک مىنگهبانان پيشين حضرت باب چنان عاشق رند.گذا

سختى صادر وخان دستورات سفتنمود. از اين رو علىب مىوجذمرفتند، طبيعت مهربان ايشان مردم را جا مى
ه بر آن، اگر هر يک از پيروان آن هيچ کس به جز دو همراه اجازۀ ديدن حضرت باب را نداشته باشد. عالو تا کرد

  آنجا بمانند.در داد که حتى يک شب آمدند، اجازه نمىحضرت به دهکده مى

بخش عشق حضرت باب نرم شد. آنها به اّما به زودى در ماکو مانند همه جاى ديگر، قلوب مردم از نفوذ شرافت
بسيارى پاى کوه کنار جادۀ زير قلعۀ شدند. صبح زود، افراد  جذبشان سوى شخصيت ايشان و حقيقت پيام

خان کردند. علىشان طلب برکت مىخواندند و براى کار روزانه شدند و ايشان را به بيرون مىزندانى جمع مى
چنان هر روز به شد و آنها همسعى کرد آنها را متوقف سازد، اّما از اشتياق مردم به ديدن حضرت باب کاسته نمى

  شدند.جرۀ اتاقش جمع مىپن پاىاميد ديدار او 

، ديگر مغرور و ظالم نبود، مؤّدب و مهربان بود تغيير کردهاو خان در درگاه اتاق حضرت باب ظاهر شد، روزى على
شده بود، اّما روشن بود که گيج و پريشان است. حضرت باب از صندلى خود برخاستند و از او استقبال فرمودند. 

مرا از حيرت نجات " چنين تقاضا کرد:اينرا به پاى حضرت باب انداخت.  خان با فروتنى و تکريم، خودعلى
تاختم و به دروازۀ شهر در ميان بيابان مى"انگيزى کرده بود: تازگى تجربۀ شگفتسپس توضيح داد که به "ده.
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با دستانى  کنار رود به نماز ايستاده بوديد. که در شدم که وقت طلوع، ناگهان چشمانم به شما افتادنزديک مى
حرکت ايستادم و شما را تماشا کردم. منتظر بودم  خوانديد. من بىنام خدا را مى فرازگشاده و چشمانى رو به 

 اقدام به ترک قلعه بدون اجازۀ خودم هاى خود را به پايان بريد تا بتوانم نزديک شوم و شما را به خاطرنيايش
رسيديد که کامًال خود را فراموش کرده بوديد. عبادت به نظر مى الفت با خدا چنان مستغرق در هنگامتوبيخ کنم. 

خان در ادامه توضيح داد که ناگهان از فکر ايجاد مزاحمت براى حضرت على "امى به شما نزديک شدم.رمن به آ
شان سرزنش کند. با ، پس تصميم گرفت ايشان را ترک کند و در عوض نگهبانان را به خاطر غفلتيدباب ترس

شان ديد. سپس شده و نگهبانان را سر ُپستقفلرا ها دروازهدر عين شگفتى، حال، هنگام رسيدن به قلعه  اين
بينم. کامًال مبهوت من به حضور شما هدايت شدم و حال در عين حيرت شما را مقابل خود نشسته مى"گفت: 
  "هستم.

ايشان توضيح دادند که خدا از راه اين  "ر.اى حقيقت است و انکارناپذيآنچه مشاهده کرده"حضرت باب گفتند: 
خان از کلمات خان ظاهر ساخته است. قلب علىتجربه، حقيقت پيام حضرت باب را به وضوح براى على

حضرت باب بسيار آرامش يافت و مصّمم بود که هر چه در توان دارد براى جبران رفتار گذشتۀ خود انجام دهد. 
ه بر حضرت باب را برداشت و درهاى قلعه به روى تمام کسانى که آرزوى ورود هاى تحميل شداو فورًا محدودّيت

هاى مختلف ايران شروع  اى از پيروان حضرت باب از بخشبه محضر ايشان را داشتند، گشوده شد. تعداد فزاينده
يافت نمايند. به سفر به ماکو کردند تا حضرت باب را مالقات کنند، با ايشان گفتگو کنند و از ايشان هدايت در

ايشان را به وفادارى و و باز نماند خان خود هرگز از به جا آوردن مراتب احترام به حضرت باب در هر جمعه على
  اطمينان داد.ناپذير خود فدايى بودن تزلزل

خود در سه سال پيش، مّالحسين را براى مأموريت بسيار  رسالتيد که حضرت باب پس از اعالن ربه ياد دا
شده بود، به انتشار بشارات آمدن  سپردهاى که به او وظيفه انجامه تهران فرستاده بودند. مّالحسين پس از مهّمى ب

توانست درد جدايى از حضرت باب را تحّمل کند. او سوگند ياد  قائم موعود ادامه داد. اّما سرانجام ديگر نمى
نائل گردد، و يک باره پياده عازم شد. بهار بود که او  کرد که مسير طوالنى تا ماکو را پياده برود تا به محضر ايشان

سرد بود، چنان که قطرات آبى که حضرت باب براى آماده  عادىغير  ىنحو به قلعه رسيد، پس از زمستانى که به
بست. اکنون فردى که حضرت باب از او به کردند، بر صورت ايشان يخ مىشدن به جهت نماز از آن استفاده مى

اّولين کسى که مقام ايشان را شناخت، به ايشان پيوسته بود. زمان  يعنى فرمودند،ياد مى " مرآت اوليه" عنوان 
  بود. ىشادمانو جشن 
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قلعه به منظرۀ بيرون و بام مّالحسين فقط براى مّدت کوتاهى در ماکو ماند. روزى حضرت باب در حالى که از 
هاى پيش رو قرار بود رخ ها و ماهدند و رويدادهايى را که در هفتهکردند، رو به مالحسين کرپيرامون خود  نگاه مى

شان در ماکو به زودى به پايان خواهد رسيد. که روزهاى آزادى نسبى روشن ساختنددهند توصيف فرمودند. سپس 
 چند روز پس از عزيمت تو از اين مکان، ما را به کوه ديگرى منتقل"حضرت باب به مالحسين اّطالع دادند: 

و کمى پس از آن،  "خواهند کرد. پيش از آن که به مقصدت برسى، اخبار عزيمت ما از ماکو به تو خواهد رسيد.
مقّدر است ": قرار دادندخطاب مورد شد، حضرت باب اين گونه او را وقتى مّالحسين براى حرکت آماده مى

الشعاع قرار هرمانان گذشته را تحتترين اعمال قچنان شجاعت، مهارت و قهرمانى از خود نشان دهى که قوى
  "و ستايش اهل ملکوت ابدى را برخواهد انگيخت.خواهد شد هد. شاهکار متهّورانۀ تو تحسين د

مخلص  انحامي ازخان وزير فهميده بود که علىهاى حضرت باب به زودى متحّقق شد. نخستبينىتمام پيش
قلعۀ ديگرى منتقل شود. حضرت باب با مردم ماکو که طّى حضرت باب شده و بنابراين دستور داد که زندانى به 

شان را فهميده ت ايشان در آنجا تا حد قابل توّجهى قدرت شخصيت ايشان و عظمت سيرتماه مسجونيّ  ۹
اى که انجام داد، بودند، وداعى عاشقانه کردند. در مورد باليايى که مّالحسين با آنها روبرو شد و اعمال شجاعانه

تر دربارۀ زمانى که حضرت باب در ماکو گذراندند وجود . اّما حاال يک چيز مهمخواهيم آموخت ديگردر کالسى 
  دارد که الزم است بدانيد.

خود را برقرار  ۀحضرت باب در دوران زندان خود در آنجا، بيان فارسى را ظاهر فرمودند که در آن احکام دور
 را و مستقيم اعالم فرمودند و پيروان خود را تشجيع نمودند که ، آمدن ظهورى اعظم از ظهور خود را آشکاساختند

هنگامى "را بجويند و بيابند. يکى از پيروان ايشان که در آن زمان در ماکو بود، بعدًا توضيح داد:  " َمن ُيظِهُرُه اهلل"
توانستند  مىند، کردند، کسانى که در پاى کوه ساکن بودکه حضرت باب تعاليم و اصول امر مبارک را ديکته مى

شد، هاى ايشان جارى مىبشنوند. آواى تالوت ايشان، جريان آهنگين آيات که از لبآشکارا صداى ايشان را 
کرد. کوه و دّره عظمت صداى ايشان را منعکس کرد و به درون ارواح ما رسوخ مىمان را تسخير مىهاىگوش
  "آمد.اش درمىب ما از جذبۀ بيان ايشان به ارتعوکرد. اعماق قلمى

- فرمايند، آنجا که زندان و در بيان فارسى، حضرت باب به روزهايى که در آن قلعۀ زندانى گذراندند، اشاره مى

از او بقدر يك ": داشتنداز ايشان محتجب بودند که حتى يک چراغ را از ايشان دريغ مى چنانبانان ايشان 
تواند خدا را از دستيابى به هدف خود باز دارد و نور ظهور نمىدانيد که هيچ چيز اّما البتّه مى " مصباح محتجب

داشت سوزاند و آتش را از ديدن حقيقت باز مى بانان آن حضرتهايى را که زندانى حجابحضرت باب به زود
در  شد.منتشر مىدر سراسر آن سرزمين  چنانهمافروخت، عشق الهى که ايشان يکى پس از ديگرى در قلوب مى
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، و همواره غرق نور است . اين محل بعد، آرامگاه زيبايى براى بزرگداشت حضرت باب ساخته شد ها ل  ساواقع، 
  روشن است براى کسى که در زمان زندانى بودنش در آن قلعه حتّى يک چراغ از ايشان دريغ شده بود. 

  ز. حقايق

  کو زندانى شدند.عدالتى در قلعۀ مابا بىشان رسالتاز اعالن  پسحضرت باب سه سال   .۱

  قلعۀ ماکو در يک ناحيۀ کوهستانى دوردست در ايران بود.  .۲

  خان نام داشت.نگهبان قلعۀ زندانى ماکو على  .۳

  ترين کتاب خود، را نازل فرمودند.حضرت باب در زمان زندانى بودن در ماکو، بيان فارسى، مقّدس  .۴

  گرى به نام چهريق منتقل شدند.ماه زندان در ماکو، به قلعۀ دي ۹حضرت باب پس از   .۵

  ح. نمايش

وزير تا هاى نخست باال، از دسيسه فصل تاريخىشود که از کودکان بخواهيد رويدادهاى مرتبط با پيشنهاد مى
بر اين انتقال حضرت باب به قلعۀ چهريق، را بازى کنند. البتّه هيچ کس شخص حضرت باب را به تصوير نخواهد کشيد، و 

  را روايت کنيد. فصل تاريخىهايى از  الزم باشد بخشممکن است  اساس

  ط. نّقاشى

  توانيد از کودکان بخواهيد تصويرى از قلعۀ کوهستانى ماکو بکشند.امروز مى

  ى. مرور

  ٦٩"نور اتّفاق آفاق را روشن و منّور سازد."

  هاى پايانىک. مناجات
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  درس دوازدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

مناجات زير نازل از حضرت  حفظ کردنتوانيد به کودکان در هاى شروع تالوت شد، مىاجاتپس از آن که من
 به طول انجامد. درس باب کمک کنيد. يادسپارى اين مناجات براى آنها بايد مّدت سه کالس

ُمَخلُِّص ُكلِّ َعبٍد َو ُمنِقُذ ُكلِّ َنفٍس َخلِّصنى  اَللُّهمَّ ِانََّك اَنَت ُمَفرُِّج ُكلِّ َهمٍّ َو ُمنِقُض ُكلِّ َكرٍب َو ُمذِهُب َكلِّ َغٍم وَ "
خدايا، به راستى که تو گشايندۀ هر هّم و رفع  :(مضمون  ٧٠"اَللُّهّم ِبَرحَمِتَك َو اجَعلنى ِمن ِعباِدَك الُمنَقذيَن ...

رحمت خود  با مرا اهر نفسى هستى. خداي رهانندۀهر بنده و  دهندۀنجاتو از بين برندۀ هر غم و  اندوهکنندۀ هر 
  .)و از بندگان رستگارت قرار ده بخش نجات

  ب. معرّفى درس

هاى زير به شما هدف اين درس آن است که کودکان درک کنند حضرت باب مبّشر دورى تازه بودند. انديشه
  کمک خواهد کرد اين مفهوم را به زبان خودتان براى کودکان توضيح دهيد:

به و دانش نوع بشر افزايش يافته است. زمانى بود که افراد انسانى در غارها و تجرّ  تجمعيّ ها ميليون سال، ميليون
، در قالب قبيله به هم درکپيشرفت وقتى فکرشان کردند. هاى کوچک زمين را سير مىکردند و در گروهزندگى مى

هاى بزرگ به وجود تمّدن ها و شهرها کردند. به تدريجها و بعد شهرستانپيوستند؛ برخى شروع به ساختن دهکده
ت ايفا کردند. در چند صد سال اخير، جهان تولّد ملل بسيارى را آمدند و هر يک سهم خود را در پيشرفت بشريّ 

  ديده که حال بايد ياد بگيرند با هم در صلح زندگى کنند.

ندگى آن پر از ترس و اى دست يافته است، اّما اغلب زالعادهدر طول اين تاريخ طوالنى، بشر به چيزهاى خارق
- عدالت بر مردمان زمين حکم رانده است. اعمال وحشتناک ظالمانه ،چند دورۀ کوتاهدر اندوه بوده است. تنها 

ها مدام بدبختى را براى جهان آورده است. فقيران و ضعيفان هميشه در دستان اند. جنگاى رخ داده
ده، اميد بوده که روزى جهانى تازه بنا خواهد شد، آموجود به اند. اّما از زمانى که بشر خداناشناسان رنج کشيده

دانيم که اين روز تازه ت آغاز خواهد شد. مىمند در زندگى بشريّ اشتباهات گذشته پاک خواهد شد و دورى شکوه
 اند تا بشر را به دورى سرشار از صلح و رفاه هدايتدانيم که حضرت بهاءاهلل آمدهاکنون طلوع کرده است. مى

خود را اعالن فرمودند، آغاز شد. حضرت  رسالتزمانى که حضرت باب ) ۱۸۴۴( ۱۲۲۳در کنند. اين روز تازه 
  اند.باب آمدند تا آغاز يک زندگى تازه براى بشريّت را اعالم کنند. حضرت باب مبّشر عصرى تازه
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  هاج. پرسش

  کرد؟بشريّت در ابتداى تاريخ خود چگونه زندگى مى  .۱

- آوردهايى که چندين خانواده متّحد در قالب قبيله به دست مىتواند به همان مقدار دستانواده مىآيا يک خ  .۲

  آورند، دست يابد؟

  ها بهتر است که جدا از هم بمانند يا متّحد شوند و يک ملّت را تشکيل دهند؟براى قبيله  .۳

  هاى امروز چه بايد بکنند؟ملّت  .۴

  ر گذشته انجام داده، کدامند؟برخى از چيزهاى خوبى که بشر د  .۵

  بوده است؟يا زندگى بشر هميشه يک زندگى توأم با شادى و خوشبختى آ  .۶

  اى آغاز شده است؟آيا اکنون دور تازه  .۷

  اين دور تازه چگونه با گذشته متفاوت خواهد بود؟  .۸

  مبّشر اين دور تازه چه کسى هستند؟  .۹

  نصوص حفظ کردند. 

کند. حضرت بهاءاهلل از  هاءاهلل به دور جديدى که حضرت باب اعالن فرمودند اشاره مىنّص زير از آثار حضرت ب
کنند به راستى خطاى خواهند که برخيزند و وارد اين دور شوند. کسانى که اهّميّت اين روز را درک نمىمردم جهان مى

  شوند.بزرگى را مرتکب مى

  ٧١"نَّها َقد اََتت ِبالَحقِّ ِايّاُکم اَن َتحَتِجبُوا ِمنها َو َتُکونُنَّ ِمَن الغاِفليَن ....اَِن ارَتِقبُوا يا َقوُم اَيّاَم الَعدِل َو اِ "
آمده است. مبادا از آن محتجب بمانيد و از آن ايّام به درستى که منتظر ايّام عدل باشيد و اى قوم،  :(مضمون

  .)غافالن باشيد

  ه. سرودها
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  و. وقايع تاريخى

- . مانند درسکند نقل مىو قهرمان امر برابرى مردان و زنان، را  ،ستان طاهره، شاعر بزرگامروز دا فصل تاريخى

را چگونه به کودکان ارائه خواهيد کرد و  فصل تاريخىهاى پيش، الزم خواهد بود پيش از کالس تصميم بگيريد که اين 
کالس هاى داستان طاهره را که در يکى از درسهايى از آن را ساده يا خالصه کنيد. بيشتر کودکان بخش دانيد مىاگر الزم 

زير، آن داستان را به آنها يادآورى  فصل تاريخىد داشت و ممکن است بخواهيد در معّرفى نم گفته شد به خاطر خواهدوّ 
  کنيد.

 اى بود که همواره به عنوان قهرمان شجاع امر برابرى مردان و زنان در خاطرهايکى از هجده حرف حّى زن برجسته
نهايت و خودش نيز بى ممتاز روحانى مسلمان به دنيا آمدخواهد ماند. نام او طاهره بود. او در يک خانوادۀ 

نوشت؛ وقتى روزى اشعار او را بخوانيد يا بشنويد، روح او را مند و بسيار فاضل بود. او زيباترين اشعار را مىدانش
  مندترين جواهر بود.اقيانوس بزرگى خواهيد ديد که عميق و سرشار از ارزش

از ميان هجده حرف حّى، فقط طاهره بدون اين که با حضرت باب مالقات کرده باشد، ايشان را پذيرفت. او در 
دانست که قائم موعود ظاهر شده و آن حضرت را در رؤيايى ديده بود. وقتى شوهر خواهرش تصميم قلب خود مى

اى داد و گفت آن را به کسى که مطمئن بود بستهنامۀ سر وبه ا گرفت عازم جستجوى قائم موعود شود، طاهره
"لمعات وجهک اشرقت و شعاع  :از جانب من به ايشان بگو برادرش مالقات خواهد کرد، برساند. طاهره گفت

(ترجمه: درخشش چهرۀ تو طلوع نمود و پرتو طلعت  ز چه رو الست بربکم نزنى بزن که بلى بلى" -طلعتک اعتلى 
شوهر  بر فراز طالع شد. از چه رو نگوئى "آيا پرودگار تو نيستم" و همه پاسخ دهيم که "هستى هستى") (رخسار) تو 

 سرورخواهر طاهره به حضور حضرت باب رسيد، ايشان را پذيرفت و نامۀ طاهره را به ايشان داد. حضرت باب با 
  بسيار طاهره را يکى از حروف حّى اعالن فرمودند.

خيزند و رنج انصافان و خداناشناسان عليه ايشان برمىشود، بىظاهر مى در جهانالهى هرگاه يک مظهر ظهور 
آورند. اين همان چيزى است که با انتشار شهرت  بسيار بر آن حضرت و کسانى که به ايشان ايمان دارند وارد مى

انيد که حضرت باب داکنون مىشان پيش آمد. شما همحضرت باب در سراسر کشور، براى حضرت باب و پيروان
هاى دوردست در گوشۀ شمال غرب کشور تبعيد شدند. مقامات فکر کرده بودند که با فرستادن ايشان  خود به کوه

تواند نورى به چنان مکان دورى، در خاموش کردن نور دين آن حضرت موّفق خواهند شد. اّما البتّه هيچ کس نمى
ادامه داد. تعداد بابيان به  شپيام حضرت باب به انتشار را که به دست خدا روشن شده، خاموش نمايد، و
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سرعت افزايش يافت، اّما مخالفت شديد رهبران تشنۀ قدرت و پيروان غافل آنها نيز ازدياد يافت. بابيان به 
  شد.ىشد، ايمان و شور بابيان نيز شديدتر مها مورد آزار قرار گرفتند. اّما هر چه آزارها بيشتر مىترين روش ظالمانه

آزارها بود که برخى از پيروان حضرت باب براى کنفرانسى تاريخى معروف به کنفرانس بدشت دور  دوره ازدر اين 
هم جمع شدند. حضرت بهاءاهلل يکى از حاضران در کنفرانس بودند، قّدوس و طاهره نيز حاضر بودند. روزى 

واهيد شد، اّما براى حاال کافى است گفته شود خودتان روايت بدشت را خواهيد خواند و از جزئيات آن مّطلع خ
باکى استقالل خود را از اسالم، دين رسمى کشور، اعالم کردند. آنها که در آن موقعيّت پيروان حضرت باب با بى

با هدايت حضرت بهاءاهلل که هنوز به عنوان مظهر ظهور الهى امروز شناخته نشده بودند، به اين درک رسيدند که 
  اى طلوع کرده و آنها بايد گذشته را پشت سر گذارند و وارد عصر تازه شوند.ز تازهبه واقع رو

انگيز کنفرانس بدشت، طاهره به نحوى بسيار مهيّج برابرى مردان و زنان را اعالن کرد. همان در فضاى هيجان
بعضى نقاط شده است و در تر از مردان رفتار دانيد در سراسر تاريخ، با زنان به عنوان موجوداتى پستطور که مى

شان قرار داشت نشان خود را به هر مردى که خارج از دايرۀ بستگان نزديک شد چهرهحتّى به آنها اجازه داده نمى
حضرت باب نيز در ايران و ديگر  زماندنياى امروز وجود دارد و در  هاى قسمتدهند. اين رسم هنوز در برخى 

رفتند، مجبور بودند خود را هاى خود بيرون مىار بود. زنان هر گاه از خانهکشورهاى اسالمى به نحوى محرز برقر
- گذاشت که از طريق آن مىپوشاند و تنها منفذ کوچکى باقى مىشان را مىاى بپيچند که از سر تا پاىدر پارچه

ديد، مى بودخود  خارج از دايرۀ بستگان نزديکرا که توانستند ببينند و تنّفس کنند. اگر مردى حتّى موى زنى 
آمد. پس تصّور کنيد که مردان جمع شده در کنفرانس بدشت چه احساسى ترين گناهان به حساب مىبزرگ

  داشتند وقتى يک روز طاهره در حالى که صورتش را با حجاب نپوشانده بود، در جمع ظاهر شد.

ه فرار کردند. ديگران حيران بودند ک زدهبهتغوغاى بزرگى برخاست. چند تن از پيروان حضرت باب چنان 
هاى عصبانيّت از خود نشان داد. اّما طاهره با کرامت و اطمينان خود را کنار قّدوس ايستادند. حتّى قّدوس نشانه

- جاى داد. احساس پيروزى و سرورى چهرۀ او را روشن کرد. سپس برخاست و سخن گفت. کلماتش چنان قدرت

سوخ کرد. او از مؤمنان خواست از گذشته جدا شوند و بر احکام عصرى هاى همۀ حاضران رمند بود که در قلب
بمانند. او حتّى دربارۀ عظمت حضرت بهاءاهلل نظرات معيّنى را بيان کرد که در آن زمان افراد معدودى  راسختازه 
قائم موعود بنا اى هستم که توانستند بفهمند. او سخنرانى خود را با گفتن اين مطلب به پايان برد که من کلمهمى

مند از زبان حضرت باب عمل اى قدرتتوانست انکار کند که او به عنوان کلمهبود بر زبان راند. و چه کسى مى
توانست انکار کند که او شيپورى را داد؟ چه کسى مىکرده بود که آغاز دورى تازه در وجود بشريّت را بشارت مى

  کرد؟ ان را اعالم مىبه صدا درآورده بود که برابرى مردان و زن
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  ز. حقايق

  طاهره هفدهمين حرف حّى بود.  .۱

  استقالل دين حضرت باب از اسالم در کنفرانس بدشت اعالن شد.  .۲

  حضرت بهاءاهلل، قّدوس و طاهره در کنفرانس بدشت حاضر بودند.  .۳

  عموم اعالم کرد. برابردر  مردان و زنان را ىطاهره در کنفرانس بدشت حجاب را از صورت خود برداشت و برابر  .۴

  ح. نمايش

توانيد به کودکان کمک کنيد هاى مقّدماتى کتاب، مىهاى توصيف شده در قسمتبا استفاده از يکى از روش
  .به نمايش در آورنداعالم دليرانۀ طاهره در کنفرانس بدشت را  فصل تاريخى

  ط. نّقاشى

انديشۀ مورد مطالعۀ امروز را مبنى کار يد را نّقاشى کنند. اين آموزان بخواهيد طلوع خورششود از دانشپيشنهاد مى
  خواهد کرد. تثبيتت طلوع کرده بر اين که روز جديدى در زندگى بشريّ 

  ى. مرور

  ٧٢"راه نمايد و آگاهى عطا کند. در جميع امور به مشورت متمّسک شويد چه که اوست سراج هدايت"

  هاى پايانىک. مناجات

  درس سيزدهم

  هامناجات حفظ کردنوت و تال الف.

شان براى هاىهايى شروع کنيد و سپس کودکان را در تالشتوانيد کالس را مانند هميشه با تالوت مناجاتمى
  مناجات معّرفى شده در درس پيش يارى دهيد. حفظ کردن
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  ب. معرّفى درس

توانيد آغاز فرمودند. مى اهدف اين درس آن است که کودکان ياد بگيرند حضرت باب عصر رسولى دور بهائى ر
  .خواهيد کردآموزان خود ساده اين موضوع را بر مبناى توضيح زير قرار دهيد. البتّه آن را مطابق توانايى دانش معّرفى

ها به طول خواهد دينى با اعمال بسيار قهرمانانه همراه است. در دور بهائى که قرن ۀوردُ اّوليۀ هر هاى سال
) با اعالن ۱۸۴۴( ۱۲۲۳شود. اين عصر در اد و هفت سال به عصر رسولى شناخته مىانجاميد، اّولين هفت

و اذيتى که تا  ترين آزارحضرت باب آغاز شد و به خاطر اعمال فداکارانۀ هزاران هزار نفس دلير که در برابر ظالمانه
حضرت  اصحابهزار تن از حدود بيست کنون پيروان اديان با آن روبرو شده بودند پايدارى کردند ممتاز است.

توانست به شکلى  دوران ماخود را با سرور تقديم کردند به طورى که دين الهى براى  باب و حضرت بهاءاهلل جان
بودند و فريب رهبران تشنۀ قدرت و پرغرور و تکبّر را  جاهلاستوار برقرار شود. کسانى که عليه دين تازه برخاستند 

- دادند، وسايل متعلّق به آنها را مىکردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار مىحمله مىخوردند. آنها به مؤمنان تازه 

نها دين خود را انکار کنند. همۀ آنچه بايد براى انکار ايمان خود آکردند به اين اميد که بردند و آنها را زندانى مى
من اعتقاد ندارم که حضرت " يا  "من اعتقاد ندارم که حضرت باب قائم موعود است" گفتند اين بود که مى

شان به خدا و بشريت چنان شديد اّما ايمان اين نفوس مقّدس چنان قوى و عشق "بهاءاهلل مظهر ظهور الهى است.
خود شهيد شوند.  پروردگاربود که از به زبان راندن اين کلمات سر باز زدند و در عوض انتخاب کردند که در راه 

و کردار خود معيار ايثار و استقامتى را که بايد بهائيان در سراسر اعصار از آن پيروى  اين قهرمانان خدا با گفتار
  کنند، برقرار ساختند. 

  هاج. پرسش

  عصر رسولى دور بهائى چه زمان آغاز شد؟  .۱

  عصر رسولى چقدر به طول انجاميد؟  .۲

  چه کسى عصر رسولى دور بهائى را آغاز کرد؟  .۳

  سازد؟ز اعصار ديگر متمايز مىچه چيز عصر رسولى را ا  .۴

  دادند؟شان مىخود را براى ايمان چرا مؤمنان زندگى  .۵
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  بود؟ليه ايمان خود را انکار کرده بودند، آيندۀ دنيا چگونه مىاگر مؤمنان اوّ   .۶

  گيريم؟خود را براى امر الهى فدا کردند، چه چيز ياد مى کسانى که جان سرمشقاز   .۷

  نصوص حفظ کردند. 

حضرت باب به حروف حّى است. اين بيان از جايگاه وااليى که نوع بشر در اين دور جديد به  ر از توقيعّص زين
کمک کنيد، ممکن است بخواهيد تمام  نّص  حفظ کردنگويد. پيش از آن که به کودکان در سخن مى شدهآن خوانده 
کتاب  درکه زندگى حضرت باب مربوط به  ۀدر دوريد توانرا مىبه حروف حى را دوباره بخوانيد، اين خطاب  توقيع خطاب

  .مطالعه کرديد بيابيد ۴

آور فتور آميز منقضى شد امروز روزى است که به واسطۀ قلب طاهر و اعمال  دوران کفايت عبادات کسالت"
تواند به ساحت عرش الهى صعود نمايد و در درگاه خداوند مقرّب شود و حسنه و تقواى خالص هر نفسى مى

  ٧٣"مقبول افتد.

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

وقايع ايم: ها را برگزيدههاى قهرمانانۀ بسيار است. براى درس امروز يکى از اينتاريخ امر مبارک مملو از داستان
ضوضاى مازندران. اين روايتى طوالنى است و ممکن است بخواهيد آن را خالصه و کلماتش را ساده کنيد تا  ينآغاز

  تان بتوانند آن را دنبال کنند و به خوبى بفهمند.زانآمودانش

) بود، فقط چهار سال پس از اعالن امر حضرت باب، و همۀ ايران در غوغا بود. هزاران ۱۸۴۸( ۱۲۲۷تابستان 
به آزار پيروان ديانت تازه پذيرفتند، اّما دشمنان آن حضرت با نيروى بسيار هزار نفر پيام حضرت باب را مى

دانيد خود حضرت باب در يک بسيارى جان خود را در راه امر مبارک داده بودند. همان طور که مى برخاستند.
گوشۀ دوردست ايران زندانى بودند. قّدوس در خانۀ يک روحانى متنّفذ در استان مازندران زندانى بودند و حتّى 

هاى ب به رنج افتادند. مّالحسين ماهند، به خاطر حمايت از امر حضرت بااز اشراف ايران بودحضرت بهاءاهلل که 
گذرانده بود. او در شرف يک سفر  در استان خراسان آور به اعالن پيام حضرت باببا موّفقيتى شگفتپيش را 

مبنى بر برافراشتن پرچم سياه، را و دستورات ايشان از راه رسيد آورى با عمامۀ حضرت باب طوالنى بود که پيام
. مّالحسين فورًا از دستورات محبوبش، حضرت باب، اطاعت کرد، به او رساند ى قّدوسرفتن به مازندران و يار
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عمامۀ سبز رنگ را بر سرش گذاشت، پرچم سياه را برافراشت و به همراه دويست و دو مرد، سفر خود را از 
  خراسان به مازندران آغاز کرد.

مورد پذيرايى قرار باز  آغوششدند، با وارد مىى اهر دهکدهفر، اين دسته از مردان پاک و دلير به در ابتداى س
شمارى ديانت دادند و نفوس بىبخش آمدن قائم موعود گوش مى. در هر دهکده، مردم به خبر مسّرتگرفتندمى

پذيرفتند. حتّى چند نفر در سفر گروه به سوى مازندران به آنها پيوستند. اّما همين که به مازندران نزديک تازه را مى
بود اخطار داد. او با اشاره به سوى هايى که در انتظارشان ها دربارۀ رنجکم به آنشدند، مّالحسين کممى

شود. او گفت هر کس براى مازندران، به آنها يادآورى کرد که اين راهى است که به شهادت آنها منتهى مى
ر را چندين بار تکرار کرد. سرانجام حدود بالياى پيش رو آماده نيست، بايد بازگردد و به خانه برود. او اين اخطا

هاى خود در راه فدا کردن جان به اشتياق بهبيست نفر از همراهان مّالحسين انتخاب کردند که بروند، اّما اکثرًا 
  به پيش راندند.سواره  ،شانمحبوب

ارۀ سرنوشتى که در وقتى به شهر بارفروش در مازندران نزديک شدند، مّالحسين بار ديگر به همراهان خود درب
شان دور بريزند تا ساکنان هاىها و شمشيرجز اسبرا خود شان بود اخطار داد. سپس از آنها خواست وسايل انتظار
مند هستند. اّولين کسى که از مّالحسين ى عالقههاى مادّ ها و شهرهاى در مسير فکر نکنند که آنها به داشتهدهکده

 استخراج شده بود از معدن پدرش در خراسانکه مند که کيفى پر از جواهر ارزش اطاعت کرد، يکى از مؤمنان بود
، بر آمدمنالى به شمار مى وروزگار در نوع خود مالاى درنگ نکرد و آنچه در آن کرد. او حتّى لحظهحمل مى

  کردند. خالصاشياى اين جهان  از زمين ريخت. ديگران همه از الگوى او پيروى کردند و خود را

- روحانى متنّفذ بارفروش مرد متکبّر و تشنۀ قدرتى بود که از کسب نفوذ بابيان در همۀ کسانى که با آنها مرتبط مى

آوران خود را فرستاد شوند، پيامشدند، ترسيده بود. وقتى شنيد که مّالحسين و همراهانش به بارفروش نزديک مى
بسيار، از منبر باال رفت، عمامۀ خود را به زمين انداخت،  تا مردم را در مسجد جمع کنند. آنجا، مقابل جمعيّتى

و اعالم کرد که بدترين دشمنان دين خدا در فاصلۀ اندکى از شهر قرار دارند. او در بيان کرد يقۀ لباس خود را پاره 
گين شدند، فرمانش را اطاعت کردند، مسلّح خطبۀ سرشار از دروغ خود چنان شيوايى داشت که جمعيّت خشم

شان اعالن دند و به جنگل نزديک رفتند تا به اين دسته از نفوس مقّدس حمله کنند، نفوسى که تنها آرزوىش
  بشارات طلوع عصرى تازه بود.

راه شده وقتى مّالحسين شمشير را ديد، از همراهانش خواست صبور باشند و اميد داشت که بتواند بااين افراد گم
جماعت بر آنها آتش  هنگامود را خورده بودند، اقامۀ برهان کند. اّما در آن طلب خکه فريب رهبر رياکار و جاه
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و هفت نفر از همراهان او يکى پس از ديگرى به زمين افتادند. مّالحسين چشمان خود را رو به آسمان  ندگشود
اين مردم از استقبال مشاهده کن ات را، و بنگر، خدايا، خداى من، مصيبت همراهان برگزيده"و دعا کرد:  کرد

ظهورت به آنها نداريم. تو  عرفاندانى که آرزوى ديگرى جز هدايت آنها به راه حقيقت و دادن حبيبانت را. مى
دفاع کنيم. اکنون من با ايمان به فرمان تو، با از جان خود حمالت دشمن  در برابراى که خود به ما فرمان داده

سپس شمشيرش را بيرون کشيد  "خيزم.اند برمىعليه ما به راه انداختهاى که همراهانم براى مقاومت در برابر حمله
دالورى که اين گروه کوچک از مردان خداترس نشان دادند چنان آن و با همراهانش به قلب دشمن تاخت. 

- مى هايى که بر اواعتنا به گلولهکنندگان به آنها از ترس لبريز شد. مّالحسين، خود، بىعظيم بود که قلوب حمله

باريد، راه خود را از ميان صفوف دشمن باز کرد و به سوى بارفروش به راه افتاد. او مستقيم به محّل سکونت 
باشد که آن بزدل "روحانى متنّفذى که مقّصر تمام اين رويداد بود تاخت، سه بار دور خانۀ او گشت و فرياد زد: 

کرده، از  اش پنهانا رسوايى خود را پشت ديوارهاى خانهخوار که ساکنان اين شهر را به جهاد با ما انگيخته و ب
کند، بايد خود در رأس پيروانش قدم رون آيد... آيا فراموش کرده آن که موعظۀ جهاد مىنشينى ننگين باين عقب

  " ه دارد؟اشان را پايدار نگايثار را در آنها برافروزد و اشتياق آتش بردارد و با کردار خود

و  " صلح، صلح!"زده بودند. آنها شروع به فرياد کردند: اين اقدامات قهرمانانه و دليرانه حيرت مردم بارفروش از
دانست که آنها چند تن از رهبران خود را فرستادند تا از مّالحسين طلب رحمت و بخشش کنند. مّالحسين مى

هند کرد، با اين حال، خالص نيستند و اقدامات ظالمانۀ خود را به محض يافتن فرصتى ديگر تکرار خوا
برقرار شد. سپس مّالحسين و همراهانش  ، حّداقل به مّدت يک روز،شان را پذيرفت و صلحدرخواست

  سراى بزرگ در ميان شهر راندند و براى استراحت پياده شدند.پيروزمندانه به مهمان

بر اين گروه  هاى پيش رو در مازندراندر ماه ى بود که قرار بودانگيزالعاده آغاز رويدادهاى غمارقاين رويداد خ
کوچک از پيروان حضرت باب وارد آيد. بنا بود آنها به رهبرى قّدوس و مّالحسين، بارها مورد حملۀ دشمنى 

 تان شويد، اىهاىسوار توسن" که مّالحسين بارها فريادبنا بود بر آنها فزونى داشت،  تعداددر درنده قرار گيرند که 
يک گروه کوچک از بابيان بر  بنا بود هاى دشمن را از ترس لبريز نمايد.نيده شود و قلبش " قهرمانان خدا

لشکريان دشمن بتازند و آنها را پراکنده سازند. اّما هر بار، چندين تن از اين نفوس فدايى به آرزوى قلبى خود 
هاى خود را ّما زود پيماند، انگاه دشمن خائن دعوت به صلح کند. آنورسند و به خاطر محبوب خود شهيد شب
ادامه يافت تا سرانجام  همين طوربابى، وارد آورد.  ۀو رنج بيشترى بر قهرمانان سرمست خدا، قهرمانان دور ندشکب

که خود اّولين فردى بود که ايشان را به  نمودمّالحسين قربانى گلولۀ دشمن شد و جان خود را براى کسى فدا 
دشمن افتاد، به  ، قّدوس، آخرين حرف حّى، به دستى نو شناخت. اندکى بعدعنوان قائم موعود و مبّشر عصر
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سکنۀ آن به شهادت رسيد. وقتى حضرت باب از اين  از همين شهر بارفروش آورده شد و به دست بزدالن و خائنان
الن امرشان در شان چنان عظيم بود که چندين ماه نزول الواح و آيات را که از زمان اعرويدادها آگاه شدند، اندوه
  شد، متوّقف فرمودند.مىشان جارى شيراز با چنان سرعتى از زبان

  ز. حقايق

  آغاز شد.) ۱۸۴۴( ۱۲۲۳عصر رسولى دور بهائى در سال   .۱

  عصر رسولى دور بهائى هفتاد و هفت سال به طول انجاميد.  .۲

  د بود، از خراسان به مازندران تاختند.پرچم سياه که نشانۀ ظاهر شدن قائم موعو ظلّ مّالحسين و همراهانش در   .۳

  مّالحسين و قّدوس هر دو در استان مازندران به شهادت رسيدند.  .۴

  ح. نمايش

در حالى که مهم است کودکان دربارۀ ضوضاى مازندران بدانند و از اقدامات قهرمانانۀ بابيان اّوليه تحت تأثير 
اى را که در آن مّالحسين به توانند صحنهازى نکنند. با اين حال، مىقرار گيرند، بهتر است صحنۀ جنگ داستان امروز را ب

آن  اساسصلح دارند بازى کنند. قالب نمايش را بر  تقاضاىراند و ساکنان شهر محّل سکونت روحانى متنّفذ اسب مى
  انتخاب کنيد.

  ط. نّقاشى

  قهرمانانه بکشند. توانيد از کودکان بخواهيد فردى را در حال انجام عملى بسيارامروز مى

  ى. مرور

خواهيم به نفوس انسانى عدالت عطا نمايد تا منصف باشند و در جهت تأمين خير همگان از خدا مى"
  ٧٤(ترجمه) "بکوشند.

  هاى پايانىک. مناجات
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  درس چهاردهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

، بنابراين بايد اطمينان حاصل کنيد که همه اى را آغاز خواهند کردکودکان در درس بعد يادگيرى مناجات تازه
توانيد کالس را توانند به خوبى مناجات معّرفى شده در درس دوازدهم را تالوت کنند. پيش از مرور مناجات با آنها، مىمى

  به روش معمول آغاز کنيد.

  ب. معرّفى درس

راه  حين آماده کردناب، هدف اين درس آن است که به کودکان در درک اين نکته کمک کند که حضرت ب
کنند همين طور که رشد مى، جان خود را با سرور فدا کردند. اين يک مفهوم عميق است که براى آمدن حضرت بهاءاهلل

  :شما را يارى خواهد کرد که امروز آن را به کودکان ارائه کنيدهاى زير نديشهاالزم خواهد بود بر آن تأّمل کنند. 

خود که به دست را فروخته شده باشد، ممکن است خاموش شود. اّما آتش عشق خدا آتشى که به دست انسان ا
توان فرونشاند، حتّى اگر همۀ مردم جهان براى اين کار با هم متّحد شوند. دشمنان قادر مطلق مشتعل شده نمى

غافل آنها را  مند بودند. آنها ممکن بود دستور کشتن صدها بابى را بدهند و مردمگين و قدرتحضرت باب خشم
دهند و براى  تشکيلهاى بزرگ هاى کوچک پيروان حضرت باب ارتشکردند. ممکن بود عليه گروهاجرا مى

ها و ند، زندانى کنند و از خانهکناستفاده کنند. ممکن بود آنها را مسخره کنند، غارت از خيانت چيرگى بر آنها 
را بارها انجام دادند. اّما آزارها مانند روغنى شد که آتش را شان تبعيد کنند. آنها همۀ اين کارها هاىخانواده
ن ايران تصميم گرفتند که تر منتشر شد. سپس حکومت و روحانيوتر شد و حتّى بيش؛آتش حتّى روشنکردور شعله

ال است. آنها تصّور کردند که اين کار مطمئنًّا جنبشى را که در مّدت چند س تنها راه حلّ  اعدام خود حضرت باب
  روايى مستبّدانۀ آنها را لرزانده بود، پايان خواهد داد.بنياد فرمان

ايشان کوتاه خواهد بود. هدف ايشان آن بود که راه را براى آمدن حضرت  ۀوردانستند که دُ البتّه حضرت باب مى
ردن جان خود در راه بهاءاهلل آماده کنند. و عشق ايشان به حضرت بهاءاهلل چنان عظيم بود که آرزويى بيش از فدا ک

خواستند بر همۀ ايران غلبه آن حضرت بود. اگر آن حضرت مى ىقلب خواستۀآن حضرت نداشتند. اين پرشورترين 
توانستند چنين کنند. اّما ايشان ن و حکومت فاسد پايان دهند، به آسانى مىروايى روحانيوفرمايند و به فرمان

ايران را. ايشان  ًاديدند و نه صرف. جهان را مىکه پيش رو بود اشتندرا د ىتردغدغۀ انجام کارهاى بسيار بزرگ
پاک کنند. آمده بودند که براى شناختن حضرت بهاءاهلل ها را مده بودند تا قلبآى تازه بودند. ايشان اهمبّشر دور
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خون خود درخت امر نزديکى ملکوت خدا را اعالم فرمايند. و براى اين کار با سرور جان خود را دادند. ايشان با 
  مبارک را که خود فقط چند سال پيش کاشته بودند، آبيارى فرمودند.

  هاج. پرسش

  ؟ه استچه کسى مسئول مصائبى است که بر مظاهر ظهور الهى وارد آمد  .۱

  شان بر ايشان تحميل کرده بودند، پذيرفتند؟هايى را که دشمنانچرا حضرت باب رنج  .۲

  ام با ايشان چه کردند؟دشمنان حضرت باب سرانج  .۳

  نتيجه چه بود؟  .۴

  زمين تحّقق يافت؟ درحضرت باب  رسالتآيا   .۵

  ترين آرزوى حضرت باب چه بود؟بزرگ  .۶

  نصوص حفظ کردند. 

کنند و آرزوى خود مبنى بر شهيد شدن ياد مى " اهللبقية" در نّص زير، حضرت باب از حضرت بهاءاهلل به عنوان 
کنند تا هميشه عشقى را که حضرت باب در قلب خود  حفظدارند. از کودکان بخواهيد آن را ز مىدر راه ايشان را ابرا

  نسبت به حضرت بهاءاهلل داشتند به ياد داشته باشند.

بَّ فى َسبيِلَك َو ما َتَمنَّيُت ِاالَّ الَقتَل فى َمَحبَِّتَك "  :(مضمون  ٧٥".يا َبِقيََّة اهّللِ َقد َفَديُت ِبُکلّى لََك َو َرضيُت السَّ
  . )جز کشته شدن را آرزو نکردمدر محبِّت تو و  گشتمراضى  دشناماهلل، به کلّى فداى تو شدم و در راه تو به اى بقيّۀ

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

زير داستان شهادت حضرت باب و انيس، همراهى را که آن حضرت براى سهيم شدن در اين تاج  فصل تاريخى
 ،از تاريخ امر مبارک آشنا باشند فصلآموزان شما اکنون با اين . ممکن است بسيارى از دانشکند نقل مى، ندمبارک برگزيد

براى  فصل تاريخىآن را در سراسر زندگى خود خواهند شنيد. بايد پيش از کالس دربارۀ نحوۀ روايت کردن اين نيز و بارها 
  آنها در کالس امروز تصميم بگيريد.



  يستبراى توزيع ن – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۱۲۰

کرد که تاريخ همواره او را با لقبش، انيس، به خاطر خواهد داشت. انيس پيام وانى زندگى مىدر شهر تبريز مرد ج
حضرت باب را طّى دورۀ کوتاه زندان حضرت باب در تبريز از خود ايشان شنيد. عشق الهى به چنان شّدتى در 

شت. ناپدرى او که خود ندا پروردگارقلب انيس مشتعل شده بود که آرزوى ديگرى جز راضى و خشنود کردن 
اش حبس کرد، از رفتار پسرش احساس خطر کرد و تصميم گرفت او را در خانهعظمت امر مبارک را درک نمى

گذراند تا تمام روزهاى خود را در حال دعا و نماز مى ،. انيس چند هفتهبان سرسختى را بر او بگماردديده کند و
-ب رسد. يک روز وقتى غرق دعا و نماز بود، رؤياى شگفتخدا به او اجازه دهد دوباره به حضور حضرت با

اندازه سرشار ساخت. او در رؤيايش حضرت باب را ديد انگيزى را تجربه کرد که قلبش را از سرور و اطمينان بى
او، با هاى  اند. انيس خود را به پاى آن حضرت انداخت. حضرت باب در پاسخ به التماس که مقابلش ايستاده

شود که در همين شهر مقابل چشمان شاد باش، آن ساعت دارد نزديک مى"مخاطب ساختند: او را اين کلمات 
 مجام شهادت با خوددر مردمان آويزان شوم و قربانى آتش دشمن گردم. من هيچ کس را جز تو براى سهيم شدن 

  "دهم متحّقق خواهد شد.انتخاب نخواهم کرد. مطمئن باش که اين وعده که به تو مى

و رسيدن به سرنوشت  اشهدف زندگى تحّققخود را به او انيس صبورانه منتظر ماند. با گذشت هر روز،  پس
کرد. سپس آن روز رسيد که حضرت باب دوباره، اين بار براى شهادت، به تبريز تر حس مىمند خود نزديکشکوه

س خود را به پاى آن حضرت کردند، انيشان هدايت مىآورده شدند. وقتى آن حضرت را به سلّول زندان
ايشان حرکت کند. انيس فورًا  به دنبالد همه جا نانداخت. او از حضرت باب استدعا کرد که به او اجازه ده

  حضرت باب افکنده شد. شد و به همان سلّول دستگير

از  شانايحضرت باب شب پيش از شهادت خود را همراه انيس و سه تن ديگر از پيروان وفادار خود گذراندند. 
فردا روز شهادت ". آن حضرت به همراهان خود فرمودند: ندگفتمىسخن  شادمانىو با  ه بودندسرور به اشتعال آمد

-داد. ترجيح مىخاست و با دستان خود زندگى مرا پايان مىمن خواهد بود. اى کاش يکى از شما اکنون برمى

- گين و مصيبتچشمان اين چهار مرد اندوه ها ازاشک "دهم به جاى دشمن، به دست يک دوست کشته شوم.

توانستند شد جان محبوب خود را به دستان خود بگيرند جارى شد. آنها نمىزده که اکنون از آنها خواسته مى
اى را بنمايند، حتّى اگر اين کار آرزوى خود حضرت باب باشد. سپس ناگهان تصّور ارتکاب چنين عمل ظالمانه

ترين وظيفۀ او بود؛ او فت که فرمان حضرت باب را اجرا کند. اطاعت از محبوب بزرگانيس به پا خاست و پذير
انتخابى نداشت مگر آن که دقيقًا همان کارى را که حضرت باب آرزويش را داشتند انجام دهد. حضرت باب 

ا اختيار نمودم تا قيام به اجابت ارادۀ من نموده با من شهيد خواهد شد و من او رهمين جوان که "اعالن فرمودند: 
  "در وصول به اين تاج افتخار با من سهيم گردد.
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را  ادبى کالم ايشان صبح بعد، حضرت باب مشغول گفتگو با منشى خود بودند که يک مأمور حکومتى با بى
. حضرت باب به مرد اخطار دادند تا زمانى که همۀ چيزهايى را که ميل مبارک بود به منشى خود نگفته قطع کرد

تأثير نداشت و  اّما سخنان ايشان در گوش ناشنواى اوتواند ايشان را خاموش سازد. ند، هيچ قدرت زمينى نمىباش
درنگ حکم اعدام آن شهر تبريز بردند که آنها نيز بى ترين روحانيونهاى برجستهبه خانهشان ايشان را از سلّول

خان، فرماندۀ هنگ سربازانى که  سام د و به دستبه ميدانى عمومى بردنحضرت را امضا کردند. سپس ايشان را 
خان را فرا گرفت که مبادا اقدامش خشم خدا را براى اعدام آن حضرت انتخاب شده بودند سپردند. اّما ترس سام

من به ديانت مسيحى ايمان دارم و هيچ نيّت بدى عليه شما در "بر او نازل کند. او به حضرت باب توضيح داد: 
 "خود را از وظيفۀ ريختن خون شما رها سازم. کارى کنيد که بتوانمم. اگر امر شما امر حقيقت باشد، پرورانسر نمى

پيروى کن و اگر نيّتت خالص باشد، خداى قادر قطعًا  رسدى که به تو مىاز دستورات"حضرت باب پاسخ فرمودند: 
  "تواند تو را از سرگشتگى خالص کند.مى

ها داد ميخى بر ستونى بکوبند و دو ريسمان به آن ميخ بياويزند. با اين ريسمانخان به مردان خود دستور سام
صد و پنجاه سرباز حضرت باب و انيس را چنان آويزان کردند که سر انيس بر سينۀ سرورش آرام گرفته بود. هفت

ها چنان بود يکدر سه رديف دويست و پنجاه نفرى ايستادند و به هر يک دستور آتش داده شد. دود حاصل از شل
دود زدوده شد، مردم حيران که در  تبديل کرد. به محض اين که ابرهاى ناشى از که نور خورشيد ظهر را به تاريکى

توانست باور کند. انيس بدون اين که صدمه شان نمىها گرد آمده بودند، چيزى ديدند که چشمانميدان و بر بام
  باب ناپديد شده بودند. ديده باشد، پيش روى آنها ايستاده و حضرت

شان مأموران شروع به جستجوى حضرت باب کردند و ايشان را در سلّول مشغول به ادامۀ گفتگوى خود با منشى
خان سام ".پردازيدتوانيد به اجراى مقصد خود ام. حال مىگفتگويم را تمام کرده"يافتند. حضرت باب فرمودند: 

کند. يک هنگ تازه آورده شد. حضرت باب و انيس بار  اقدامرت باب ريختن خون حض بهم نپذيرفت که بار دوّ 
اجراى مقصد  بهديگر از همان ستون آويزان شدند. سربازان شليک کردند و اين بار چون ارادۀ حضرت باب بود، 

سالم باقى ها تقريبًا شرحه شد، اّما با اين حال چهرهشمار شرحههاى بىخود موّفق شدند. دو بدن از گلوله ورآشرم
آورديد، هر يک از اى نسل نافرمان، اگر به من ايمان مى"ماندند. آخرين کلمات حضرت باب به مردمان اين بود: 

-شما برتر است، و داوطلبانه خود را در راه من فدا مى اکثرکرديد که در رتبه از  شما از الگوى اين جوان پيروى مى

  "آن روز ديگر با شما نخواهم بود. کرديد. آن روز خواهد آمد که مرا بشناسيد؛
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  ز. حقايق

  مؤمنى که براى شهادت با حضرت باب انتخاب شد، به انيس معروف است.  .۱

  خان فرماندۀ هنگى بود که دستور اعدام حضرت باب را داشت.سام  .۲

  صد و پنجاه سرباز بر ايشان و انيس آتش گشودند.در اّولين کوشش براى اعدام حضرت باب، هفت  .۳

 کامل کردنو ايشان را در حال  .در اّولين کوشش براى پايان دادن زندگى حضرت باب، به ايشان آسيبى نرسيد  .۴
  شان يافتند.گفتگوى ناتمام خود با منشى

  شهادت حضرت باب در تبريز رخ داد.  .۵

  ) رخ داد.۱۸۵۰ژوئيۀ  ۹( ۱۲۲۹تير  ۱۸شهادت حضرت باب در ظهر   .۶

  امين سال زندگى خود بودند.در سى و يک حضرت باب هنگام شهادت  .۷

  ح. نمايش

گزينيد، مهم است به ياد  رويدادهاى پيرامون شهادت حضرت باب توسط کودکان برمى نمايشهر قالبى براى 
  داشته باشيد که هيچ کس نبايد نقش خود حضرت باب را بازى کند.

  ط. نّقاشى

اين  حينکند. را بکشند که درختى از آن شروع به روييدن مىاى شود از کودکان بخواهيد نّقاشى دانهپيشنهاد مى
  کند تا درخت بتواند پديدار شود.توانيد براى آنها توضيح دهيد که دانه خود را فدا مىکار، شما مى

  ى. مرور

ْنساِن ال َتْترُْك أَواِمِري ُحبًّا ِلَجَماِلي، َوال َتْنَس َوصاياَي اْبِتغاًء ِلِرضا" اى پسر انسان،  :(مضمون  ٧٦"ِٔي.َيا اْبَن االِٕ
  . )به حّب جمالم اوامر مرا ترک مکن و به خاطر رضايم وصايايم را فراموش منما

  هاى پايانىک. مناجات
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  درس پانزدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

ند با کردحفظ مىهاى شروع تالوت شد، بايد مناجاتى را که کودکان در دو درس پيش پس از آن که مناجات
تر بايد به  توانيد مناجات زير را معّرفى نماييد. يادسپارى اين مناجات را در مّدت سه کالس يا کمگاه مىآنها مرور نماييد. آن

  :به پايان برندخوبى 

مآِء لََک الَحمُد ِبما َعرَّفَت ِعباَدَک هَذا الَيوَم الّذى فيِه " َجَرى َکوَثرُ الَحَيواِن ُسبحاَنَک يا ِالَه اَالسمآِء َو فاِطَر السَّ
پاک و  :(مضمون  ٧٧"ِمن ِاصَبِع َکرَِمَک َو َظَهَر َربيُع الُمکاَشَفِة َو اللِّقآِء ِبُظُهوِرَک ِلَمن فى َسمآَِٔک َو اَرِضَک.

ها و آفريدگار آسمان. سپاس تو را که اين روز را به بندگانت شناساندى، اين روزى که در منّزهى تو اى خداى نام
که در آسمان و  روى هر آنکرمت جارى شد و به ظهورت بهار مکاشفه و ديدار به  انى از انگشتزندگ شمۀچآن 

  .)ظاهر گشتست زمين تو

  ب. معرّفى درس

حضرت "آموزان شماست: براى دانش بيانمقصد از اين درس فراهم کردن فرصت تأّمل دربارۀ معناى اين 
گرچه آنها اکنون به خوبى از مقام حضرت بهاءاهلل آگاهند، ممکن است براى  "د.بهاءاهلل مظهر ظهور الهى براى امروز هستن

هاى زير به با ارائۀ انديشه مطالعه را توانيدد. مىکننتا حّدى عميق مطالعه مىرا از آنها اّولين بارى باشد که موضوع  ىبسيار
  آنها آغاز کنيد:

به را نوع بشر  آيند تامىيلى خاّصى هستند که هر چند گاه ايد که مظاهر ظهور الهى وجودات ختا حال ياد گرفته
-، صفات خدا را را منعکس مىکند. آنها همان طور که آينه نور خورشيد را منعکس مىهدايت کنند راه راست

ايد که حضرت باب يک مظهر ظهور الهى بودند که راه را براى آمدن حضرت چنين ياد گرفتهسازند. شما هم
به توانيم يعنى با شناختن ايشان مى ،ده کردند. حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهى براى امروز هستندبهاءاهلل آما

  کنيم.و با پيروى از ايشان بر اساس ارادۀ الهى زندگى مى دست يابيمعرفان الهى 

هست  کالس. وقتى کودکى تمام آنچه براى يادگيرى در يک به تربيت دارد بشريّت مانند کودکى است که نياز
، معلّم ديگرى خواهد داشت که به اندازۀ معلّم جديدکالس بعدى برود. در اين کالس ياد گرفته باشد، بايد به 

توانست درک کند. اگر کودکى بيش از حد به نمى قبالً  هايى خواهد آموخت کهپيشين عالى است و به او چيز
ه را نپذيرد، هرگز پيشرفت نخواهد کرد. به همين بستگى داشته باشد و تصميم بگيرد معلّم تازمعلّم قديمى دل
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شود، وظيفۀ پيروان همۀ مظاهر ظهور الهى پيشين آن است ظاهر مى در جهانشکل، وقتى يک مظهر ظهور الهى 
دانيد که ما در روز که آن حضرت را بپذيرند و ياد بگيرند مطابق تعاليم آن حضرت زندگى کنند. شما اکنون مى

تاريخ طوالنى نژاد بشرى. حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهى  ازکنيم، در شروع دورى جديد اى زندگى مىويژه
هر دينى آن است که از  آموزند قرار است در اين عصر چگونه زندگى کنيم. اکنون وظيفۀ پيروانهستند که به ما مى

  لکوت موعود الهى را بر زمين بنا نمايند.ممعلّم تازه پيروى کنند و اين 

  هارسشج. پ

  آيند؟چرا هر چند گاه مظاهر ظهور الهى به سوى بشريّت مى  .۱

  توانيم مطابق ارادۀ الهى زندگى کنيم؟چگونه مى  .۲

  هاى برخى مظاهر ظهور الهى که پيش از حضرت باب و حضرت بهاءاهلل آمدند، اشاره کنيد؟توانيد به نامآيا مى  .۳

  ازه براى هدايت آنها آمده، چه بايد بکنند؟اکنون که يک مظهر ظهور الهى ت جهانمردم   .۴

  نصوص حفظ کردند. 

فرمايند. گرچه خدا ياد مى ى ازو آنچه از ايشان است، به عنوان انعکاس شاندر نّص زير حضرت بهاءاهلل از خود
  گيرد.نّص چند کلمۀ دشوار دارد، اّما معناى آن کامًال در حوزۀ توانمندى درک کودکان قرار مى

رى فى َهيَکلى ِاّال َهيَکُل اهّللِ َو ال فى َجمالى ِاّال َجمالُُه َو ال فى َکينُوَنتى ِاّال َکينُوَنتُُه َو ال فى ذاتى ِاّال قُل ال يُ "
  ٧٨"ذاتُُه َو ال فى َحَرَکتى ِاّال َحرََکتُُه َو ال فى ُسُکونى ِاّال ُسُکونُُه َو ال فى َقلَمى ِاّال َقلَُمُه الَعزيزُ الَمحموُد.

بگو در هيکل من جز هيکل خدا و در جمالم جز جمال او و در هستى و حقيقتم جز هستى او و در ذاتم  :مضمون(
  .)شودجز ذات او و در حرکتم جز حرکت او و در سکونم جز سکون او و در قلمم جز قلِم عزيِز محموِد او ديده نمى

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

د در سکوت بنشينند تا شما براى آنها توضيح دهيد که چگونه ز آنها بخواهي، اخواندندوقتى کودکان چند سرود 
توانيد روايت را مطابق سطح فهم حضرت بهاءاهلل براى اّولين بار وحى الهى را دريافت فرمودند. به ياد داشته باشيد که مى

  کنيد. تعديل و جرح آموزان خوددانش
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وان حضرت باب به همراه داشت. حضرت باب خود دو سال )، رنج شديدى براى پير۱۸۵۲( ۱۲۳۱ تابستان
داده بودند. گروه شان ايشان جان خود را در راه آئين اصحابترين از برجسته ىپيش شهيد شده بودند و بسيار

احت بودند که تصميم به انتقام گرفتند. گرچه از شهادت حضرت باب محبوب خود نار کوچکى از بابيان چنان
آن حضرت  سخنان ند، اّما آنها بهنابخردانۀ خود بردارهاى نها فرمودند که دست از انديشهآ هحضرت بهاءاهلل ب

بار آنها با شکست مواجه شد، اّما چنان رّقت اقدام. کشيدندند و براى سوء قصد به جان شاه نقشه دگوش ندا
اى داد. اقدامات ظالمانه حضرت باب تل عام ديگرى براى پيروان آرامخشمى را در شاه برانگيخت که دستور ق

بيش از حّد ناراحتى باعث دهنده هستند که توصيف آنها ها عليه بابيان انجام شد، چنان تکانکه طّى اين ماه
. حتمًا بعدًا در زندگانى خود دربارۀ آنها خواهيد خواند و در حيرت خواهيد ماند که هاى شما خواهد شدقلب

الزم است بدانيد آن که  اکنون را در ميان مردم خود ترويج دهد. آنچه چطور حکومتى ممکن است چنين ددمنشى
در اجتماع، از آزادى نسبى  شانجايگاهاين موج آزارها رنج عظيمى براى حضرت بهاءاهلل که تا آن زمان به خاطر 

  مند بودند به بار آورد. دستور دستگيرى فورى آن حضرت صادر شد.بهره

اى در چند کيلومترى شهر تهران اقامت داشتند. اين خبر ، حضرت بهاءاهلل در دهکدهروزى که شاه دستور را داد
نشد و ايشان با شجاعت معمول خود  در ايشان ترين اضطرابىکه به زودى قرار است زندانى شوند، سبب کوچک

- شد. اين کلمهمىخوانده  "چالسياه" . زندانى که براى ايشان انتخاب شده بود، شان برخورد کردندبا دستگيرى

 در اصلچال اى است که الزم است ياد بگيريد و به ياد داشته باشيد. معناى آن گودال سياه است. سياه
انبارى براى حّمام عمومى در تهران بود و در آن زمان به عنوان يک زندان زيرزمينى براى نگه داشتن مجرمانى  آب

  رفت.از بدترين انواع به کار مى

چال مجبور کردند که با پا و سر برهنه زير اشعۀ سوزان خورشيد نيمۀ تابستان راه را در مسير سياه حضرت بهاءاهلل
بروند. جمعيّتى که کنار جاّده ايستاده بودند، با گستاخى تمام با ايشان رفتار کردند. اّما هنوز چهرۀ ايشان آرامش 

  بود که آرزوى صدمه ديدن ايشان را داشتند. کسانى شان سرشار از عشق به حتّىداد و قلبشان را نشان مىدرونى

مند و فرتوتى با سنگى در دست، از ميان جمعّيت بيرون آمد. شدند، زن سالچال نزديک مىوقتى به سياه
درخشيد. چنان متقاعد شده بود که حضرت بهاءاهلل خطاکارند که کامًال از اصالت چشمانش از عزم و تعّصب مى

، ناآگاه بود. وقتى به جلو گام برداشت و دستش را بلند کرد تا نمودار بودانگيز ندانى شگفتاين زاز و عشقى که 
لرزيد. همان طور که به حضرت بهاءاهلل سنگ را به سوى حضرت بهاءاهلل پرتاب کند، تمام بدنش از خشم مى

لمات حضرت بهاءاهلل به ک "به من فرصتى دهيد تا سنگم را به صورتش پرتاب کنم!"شد التماس کرد: نزديک مى
 او را از آنچهنگذاريد اين زن نااميد گردد. "نگهبانان، هنگامى که پيرزن را شتابان پشت خود ديدند، چنين بود: 
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رنج شديد، حضرت بهاءاهلل دغدغۀ خود را  زمانحتّى در  "نکنيد. محرومبيند، عملى شايسته مىنزد خدا 
پذيرفتند تا شادى را به قلب يک نان عظيم بود که چنين بدرفتارى را مىنداشتند. عشق ايشان به هر فرد انسانى چ

  راه شده اّما خالص بياورند.پيرزن گم

همراه چندين تن از پيروان حضرت باب زندانى شدند.  ايشانچال رسيدند. حضرت بهاءاهلل سرانجام به سياه
ى بسيار سنگين محکم شده بود، زنجيرهايى آن ذاشته شده بود و دور گردن ايشان زنجيرهايُکند گپاهاى آنها در 

کردند، ناپسندترين بو را قدر سنگين که با نامى ويژه در سراسر ايران معروف بودند. هوايى که آنها تنّفس مى
شد يا چال تاريک نمىبود. هيچ شعاع نورى وارد سياه تعّفن از نشستند پوشيده داشت، و زمينى که بر آن مى

 ازشان هاىو قلب بخشيدشان روشنى مىبه پيروانحضرت باب  تعاليمکرد. اّما آن را گرم نمى بندانِ سرماى يخ
پذيرفتند و اميدوار بودند از جمله کسانى باشند که هر روز را ا هور بود. آنها با شادى آن رنجلهآتش عشق الهى شع

  ند.اندرسمىبه شهادت  ند وبردمىاز زندان بيرون شان را تعدادى

شان در دو رديف جاى داده شده بودند که هر يک روبروى ديگرى بود. حضرت رت بهاءاهلل و همراهانحض
کردند. ممکن است تا اّولين ساعات صبح تالوت مى ببهاءاهلل آيات خاّصى به ايشان تعليم داده بودند که هر ش

- اد داشته باشيد. يک رديف مىبه ي روايت شدمان در سال گذشته هاىداستانى که در کالسرا از آيات اين 

َو " داد:و رديف ديگر پاسخ مى) خداوند کفايت مى کند از هر چيزى(مضمون:  " اهللُ َيکفى ِمن ُکلِّ شىٍء" خواند:
اين آيات را . آنها با چنان شجاعت و سرورى )و متوّکالن بايد بر خدا توکل کنند( " َعَلى اهللِ َفلَيَتَوکِل الُمَتَوکِّلون

 ؟چهيعنى  اين صدا"رسيد. شاه يک بار با سرآسيمگى پرسيد: شان به قصر شاه مىکردند که صداهاىت مىتالو
  شاه ساکت ماند و ديگر چيزى نگفت. "خوانند.سرودى است که بابيان در زندان مى" پاسخ آن بود که  "

رايط زندان بهبود نيافت، اّما آن چال به عنوان يک زندانى نگه داشته شدند. شحضرت بهاءاهلل چهار ماه در سياه
شان شان در زنجير بود، روحهاى خود را با سکون و آرامش تحّمل فرمودند. زيرا در حالى که بدنحضرت رنج

. در حقيقت، در اين شرايط رنج شديد جسمانى بود که حضرت کرد مى هاى قرب الهى پروازآزاد بود و در آسمان
چنان روح آن حضرت را لهى کردند، وحيى که نزديک به چهل سال ديگر همبهاءاهلل شروع به دريافت وحى ا

و در ايّام توّقف در سجن ارض طا "فرمايند: ساخت. حضرت بهاءاهلل خودشان آن روزها را توصيف مىسرشار مى
از شد ىاحساس م دادىو روائح منتنه قليل بود و لکن بعضى از اوقات که دست م اگر چه نوم از زحمت سالسل

ه و ب عظيمى که از قلّه جبل باذخ رفيعى بر ارض بريزد ۀبمثابه رودخان ريختىجهت اعالى رأس چيزى بر صدر م
  "نمود آنچه را که بر اصغاء آن احدى قادر نهمىقرائت  آن جهت از جميع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حين لسان
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ِانّا َننُصُرَک ِبَک َو ِبَقَلِمَک ال َتحَزن َعّما َوَرَد "يدند: شبى حضرت بهاءاهلل اين کلمات پرشکوه را در يک رؤيا شن
ى ِبه َعَليَک َو الَتَخف ِانَک ِمَن االِٓمنيَن َسوَف َيبَعُث اهلل ُکُنوَز االٔرِض َو ُهم ِرجاٌل َينُصُروَنَک ِبَک َو ِباسِمَک الّذ

ا به خودت و به قلمت يارى مى کنيم. از آنچه بر تو وارد درستى که ما تو ره ب :(مضمون " أحَيا اهلل أفَِٔدَة العارفينَ 
هاى زمين را برخواهد زودى خداوند گنجينهه . بو مترس. به راستى تو در امان هستى گشته غمگين مباش

زنده کرد، يارى با آن ن را اعارف افئدۀانگيخت و ايشان مردانى هستند که تو را به خودت و به اسمت که خداوند 
  )د.خواهند کر

انگيز است. ظهور پرشکوه حضرت بهاءاهلل که مقّدر آن چقدر شگفت توانامر الهى چقدر عظيم است. قدرت و 
. بسيار متالطم آغاز شدها در زمانى ترين زندان نوع بشر را تغيير دهد، در يکى از حزين تقدير و سرنوشتاست 

  د.تابانبر کّل نوع بشر مىرا  چال برخاست و نورشخورشيد حقيقت از پشت ابرهاى تاريکى سياه

  ز. حقايق

  به معناى گودال سياه است. " چالسياه" عبارت   .۱

  چال يک زندان زيرزمينى در تهران بود.سياه  .۲

  چال برده شدند.به سياه )۱۸۵۲( ۱۲۳۱حضرت بهاءاهلل در تابستان   .۳

  داشته شدند. چال نگهحضرت بهاءاهلل به مّدت چهار ماه در سياه  .۴

وحى الهى را در روح مبارک خود دريافت هاى بارقهچال اّولين حضرت بهاءاهلل حين زندانى بودن در سياه  .۵
  فرمودند.

  ح. نمايش

چال زندانى اى از داستان امروز را که در آن بابيان در سياهآموزان خود بخواهيد صحنهشود از دانشپيشنهاد مى
محترمانه خواهد بود حرمتى و غيرکه بىدانيد نود، بازى کنند. البتّه مىشخود مى هستند و شاه تالوت دعاى آنها را در قصر

  کودکى نقش حضرت بهاءاهلل را بر عهده بگيرد. اگر
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  ط. نّقاشى

. به نشان دهدچال توانيد از کودکان بخواهيد تصويرى را نّقاشى کنند که برداشت آنها را از داخل سياهامروز مى
شد و زمينى داشت که از بندان بود و بدترين بوها در آن استشمام مىچال تاريک و به سردى يخکه سياهآنها يادآورى کنيد 

هاى خود بگنجانند، زيرا ممکن است به پوشيده بود. براى آنها توضيح دهيد که نبايد هيچ شخصيّتى را در نّقاشى تعّفن
  مناسب نخواهد بود. حضرت بهاءاهلل در نظر گرفته شود که نموداشتباه به عنوان 

  ى. مرور

در تحصيل کماالت مادى و معنوى  .هاى متنّوع دانش و درک حقيقى هر تالشى بنماييدبراى تحصيل شاخه"
  (ترجمه) ٧٩"از هيچ کوششى دريغ مداريد.

  هاى پايانىک. مناجات

  درس شانزدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

 حفظ کردنهاى شروع را تالوت کرديد، کودکان بايد دکان مناجاتپس از آن که شما و دو يا سه نفر از کو
  مناجات معّرفى شده در درس پيش را ادامه دهند.

  ب. معرّفى درس

شود و نفوذ تعاليم آن نداى حضرت بهاءاهلل بيدار مى ازاميد است در اين درس کودکان درک کنند که بشر دارد 
  آنها فراهم شده است:  بههاى زير براى يارى شما در توضيح اين مطلب يشهکند. انداى ايجاد مىحضرت دارد جهان تازه

مردم از ماهيّت وسيعى از شد. اکثريت حضرت بهاءاهلل در زمانى آمدند که نوع بشر از خدا دورتر و دورتر مى
مان حقيقت، کسانى که چش شمساند. با ظهور روحانى خود ناآگاه بودند و هستند و در خواب غفلت گم شده

تازه  حياتىشناسند و سرشار از شوند. آنها حضرت بهاءاهلل را مىدرونى براى ديدن دارند از خواب خود بيدار مى
افزايش يابد، اين جهان به تدريج تغيير  گيرندروشنى مىتعاليم ايشان نور شوند. وقتى تعداد افرادى که از مى

سرور تبديل خواهد شد. غفلت جاى خود را به دانش خواهد خواهد کرد: رنج با رفاه جايگزين خواهد شد. غم به 
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همه  ،يارىداد. عدالت بر ستم چيره خواهد گشت. صداقت، درستى و صلح ظاهر خواهند شد و اتّحاد، عشق و 
  حاکم خواهد شد.بر قلوب مردم جا 

ميزانى از  هر باحقيقت  شمسفاسد خودشان آنها را کور کرده است. اشعۀ  هاىخواهشکسانى نيز هستند که 
مانند و سعى دارند ديگران را از خود مى غافالنۀهاى بر آنان بتابد، آنها مصّرانه در روش درخشش نيز که

دارند. اّما آنها هرگز موّفق نخواهند شد، و هر روز نفوس بيشترى از نور عشق  درخشش شکوه آن حضرت دور نگه
يم ديد که همراه با ادامۀ انتشار تعاليم آن حضرت در گوشه و حضرت بهاءاهلل روشن خواهند شد. و به زودى خواه

  کنار و تأثير بر افکار و اقدامات همۀ مردم، ملکوت خدا بر زمين تأسيس شده است.

  هاج. پرسش

  به چه معناست؟" انددر خواب غفلت گم شده" اين که مردم   .۱

  چه کسى هستند؟ " حقيقت شمس"  .۲

  آيد؟ود، براى کسانى که چشمان درونى براى ديدن دارند، چه پيش مىشحقيقت ظاهر مى شمسوقتى   .۳

  آيد؟شان بسته است چه پيش مىبراى کسانى که چشمان درونى  .۴

  وقتى مردم بيشترى حضرت بهاءاهلل را بپذيرند، براى جهان چه پيش خواهد آمد؟  .۵

  نصوص حفظ کردند. 

خواهند که از خواب خود برخيزند و اهلل از مردم جهان مىخواهند کرد، حضرت بهاء حفظدر نّص زير که کودکان 
  توانند چنين کنند.به خدا رو کنند. آنها با شناختن مظهر ظهور او براى امروز و پيروى از تعاليم آن حضرت مى

درستى که مردم خوابند. اگر ه ب :(مضمون   ٨٠"ِانَّ النّاَس ِنياٌم لَِو انَتَبُهوا َسِرُعوا ِبالُقلوِب ِالُى اهّللِ الَعليِم الَحکيِم."
  .)شتافتندشان به سوى خداوند عليم حکيم مىهاىقلب اشدند ببيدار مى

  ه. سرودها
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  و. وقايع تاريخى

امروز براى کودکان رويدادهاى پيرامون اقامت حضرت بهاءاهلل در بغداد را روايت خواهيد کرد. داستان اعالن امر 
براى عزيمت آن حضرت به استانبول، براى درس بعد خواهد ماند. هر روشى که  ايشان در باغ رضوان، درست پيش از

اى از تأثير تعاليم حضرت بهاءاهلل بر نوع نتخاب کنيد، بايد اطمينان حاصل کنيد که کودکان بارقها فصل تاريخىروايت اين 
  درک خواهند کرد.را بشر 

د. سرانجام آزاد و همراه خانوادۀ خود به بغداد، شهرى چال زندانى بودنحضرت بهاءاهلل مّدت چهار ماه در سياه
ها بود. پس از ى عثمانى، تبعيد شدند. در آغاز، زندگى آن حضرت در بغداد سرشار از دشوارىامپراتوردر 

-گشته و پريشان شدند. آنها نمىماندۀ آن حضرت گم، پيروان باقىبابيانشهادت حضرت باب و تعداد بسيارى از 

کم معيارهاى وااليى را که کدام سو رو کنند يا کدام جهت را پيش گيرند. و متأّسفانه برخى از آنها کمدانستند به 
کردند و بسيار از هم جدا  با هم جدالبه آنها فرا خوانده بودند، فراموش کردند. آنها  مردم را حضرت باب
طلب و بزدل بود که به زا يحيى، مردى جاه، برادر ناتنى خود حضرت بهاءاهلل، ميرمشکلترين علّت افتادند. بزرگ

کارى ورزيد. ميرزا يحيى با همنفوذى که حضرت بهاءاهلل بر همۀ افراد مرتبط با ايشان داشتند، حسادت مى
حضرت بهاءاهلل متمايل کند. وضعيّت هر روز بدتر شد  به مخالفت باتر، سعى کرد مؤمنان را شرمشريکى از خود بى

  .بود از غم لبريز و روح حضرت بهاءاهلل

اند. يک سال پس از رسيدن به بغداد، خانوادۀ حضرت بهاءاهلل صبحى برخاستند و دريافتند که آن حضرت رفته
روند. حضرت بهاءاهلل که ديده ايشان شهر را ترک کرده بودند، بدون اين که به کسى بگويند کجا و چرا دارند مى

هاى کردستان، در شمال برد، انتخاب کرده بودند که در کوهرا از بين مىبودند ميرزا يحيى دارد اين قدر اتّحاد 
و  مقصود جز اين نبود که محّل اختالف احباب "اند: بغداد، گوشۀ عزلت گزينند. ايشان خود بعدًا فرموده شرقى

  "نشوم و مصدر انقالب اصحاب نگردم و سبب ضّر احدى نشوم و علّت حزن قلبى نگردم.

کردند. ايشان به غذاى کم شهر سليمانيه، به تنهايى زندگى مىحوزۀ از  اندکى بيروندر بيابان،  حضرت بهاءاهلل
کردند و گاه براى فراهم کردن حّداقل فرمودند. گاه مقدارى شير از چوپانان ناحيۀ پيرامون دريافت مىقناعت مى
ّما ايشان شاد بودند که با خدا الفت کردند. شرايط به شّدت سخت بود، اهاى زندگى از شهر بازديد مىضرورت

  آيد:. در اينجا توصيف آن حضرت از آن روزهاى سختى جسمانى مىکردندمى
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سر بردم و از عيونم عيون جارى ه هاى فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهاى هجر ب سر در بيابان"
و با اين  که جسد راحت نيافت.بود و از قلبم بحور دم ظاهر.  چه ليالى که قوت دست نداد و چه ايّام 

  "رزاياى متواتره فَوالذى نفسى ِبَيِدِه کمال سرور موجود بود و نهايت فرح مشهود. بالياى نازله و

شد براى مّدت طوالنى از چشمان توانيد تصّور کنيد، عظمت حضرت بهاءاهلل را نمىهمان طور که به خوبى مى
گريد. از او آموز جوانى را ديدند که کنار جاّده نشسته و مىيشان دانشمردم پنهان نگه داشت. براى مثال روزى ا

داده تا  سرمشقىدليل اين ناراحتى را سؤال فرمودند که به ايشان گفت معلّم به هر يک از پسران ديگر در مدرسه 
اى  ودند که نمونهاى ندارد. حضرت بهاءاهلل با لطف و مهربانى پيشنهاد فرمخّطاطى را تمرين کنند، اّما او نسخه

خّط براى او بنويسند. وقتى پسر جوان نمونه را به معلّمش در مدرسه نشان داد، همه از زيبايى و عالى بودن دست
  حضرت بهاءاهلل تعّجب کرده بودند. و خبر آن در سراسر سليمانيه منتشر شد.

و به ايشان احترام گذاشتند. برخى از به تدريج، تعداد بيشترى از ساکنان سليمانيه حضرت بهاءاهلل را شناختند 
شان رهبران حکيم شهر خواستند به حضور ايشان برسند و از ايشان تقاضا کردند که مسائل روحانى دشوار را براى

توضيح دهند. کلمات حضرت بهاءاهلل اثر معمول خود را بر اين افراد داشت. چه بسيار قلوب که از عشق آن 
در نواحى مجاور کم کمذهن که از دانش آن حضرت روشن گرديد. شهرت ايشان  حضرت دگرگون شد و چه بسيار

العاده در منطقۀ کردستان سرانجام به بغداد رسيد. خانواده . خبر زندگى مردى با حکمت و بالغت خارقمنتشر شد
تا  ندفرستاد تواند باشد، يکى از مؤمنان مورد اعتماد راکه فهميدند اين شخصيّت کسى جز حضرت بهاءاهلل نمى

گيرى دو سالۀ به ايشان التماس کند که برگردند. حضرت بهاءاهلل اين تقاضا را پذيرفتند و به اين ترتيب کناره
  داوطلبانۀ آن حضرت پايان يافت.

کفايتى طّى آن دو سال غيبت حضرت بهاءاهلل از بغداد، سرنوشت بابيان از بد به بدتر رسيده بود. ميرزا يحيى بى
را نشان داده بود و براى متوّقف ساختن اين انحطاط سريع هيچ کارى نکرده بود. حضرت بهاءاهلل عزم  کامل خود

ها، در آنها زنده کنند. طّى سال زنده بوداين افراد زمانى در کردند که به تربيت بابيان پردازند و روح ايمانى را که 
ضرت باب را تغيير دادند. بابيان تحت هدايت آن شان، رفتار پيروان حبا عشق و حکمت خود و با قدرت کلمات

کار شدند که خيرخواه نوع بشر بودند. آنها تعارض را کنار گذاشتند و مرّوجان حضرت بار ديگر افرادى درست
  اتّحاد و صلح شدند.

شان مورد از حضرت بهاءاهلل افزايش يافت. اي و تمجيد از نظر روحانى احيا شد و تحسينبا گذر زمان، جامعۀ بابى 
. بردنددر بهشت به سر مىعشق و احترام ساکنان بغداد قرار گرفتند. طّى اين دوره، کسانى که نزديک ايشان بودند 
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ور بودند. نبيل، موّرخ بزرگ ديانت بهائى، آن شان غوطهآنها را عشق آن حضرت فرا گرفته بود و در درياى کلمات
  روزها را اين گونه توصيف کرده است:

گذرانيدند و معلوم نبود که کفش و عبا و قبايى ها را ده نفر به يک قمرى خرماى زاهدى مىشباکثر "
که در آن منازل است صاحبش کيست هر کس که در بازار کار داشت کفش به او تعلّق داشت و هر 

شد عبا و قبا به او تعلّق داشت. حتّى اسماى خود را فراموش کرده کس به حضور مبارک مشّرف مى
   "شان باقى نمانده بود... چه خوش ايّامى بود.بودند و جز هواى جانان چيزى در دل و جان

ور سازند و با عشق توانند خود را در اقيانوس رحمت الهى غوطهبخت هستند وقتى که مىافراد انسانى چه خوش
ز بشارات طلوع روز تازه بيدار سازى نفوسى که ا اهلل چقدر در دگرگونبه مظهر ظهور او با هم متّحد شوند! کلمة

محضر ايشان لّذت  تهبنزديک حضرت بهاءاهلل بودند از مواين حال، گرچه کسانى که  ا. بدارد اند قدرتشده
طلبى سبب جاهشان بهبردند و مردم بغداد مجذوب اصالت و حکمت آن حضرت شده بودند، برخى از رهبرانمى

کور بودند. آنها منزلت فزايندۀ حضرت بهاءاهلل را تهديدى براى و غرور خودشان، نسبت به عظمت آن حضرت 
  ديدند. و به اين ترتيب مخالفت با امر تازه پيوسته افزايش يافت.قدرت خودشان مى

در يک مورد، گروهى از رهبران دينى تصميم گرفتند مرد دانايى را نزد حضرت بهاءاهلل بفرستند و چند سؤال به 
بخش پاسخ يشان را بيازمايند. وقتى حضرت بهاءاهلل به همۀ سؤاالت به نحوى رضايتايشان ارائه دهند تا ا

دادند، مرد دانا از جانب گروه وسعت دانش آن حضرت را پذيرفت. سپس تقاضاى گروه از حضرت بهاءاهلل را 
انجام اى العادۀ آن حضرت، معجزههاى خارقمطرح کرد که خواسته بودند براى متقاعد شدن دربارۀ قدرت

  دهند.

هر چند حّق ندارند زيرا حّق بايد خلق را امتحان نمايد نه خلق حّق را ولى حال "حضرت بهاءاهلل پاسخ فرمودند: 
اى برگزيند و به صورت نوشته آن را ايشان به مرد فرمودند که ابتدا گروه بايد معجزه ".اين قول مرغوب و مقبول

ى دربارۀ ايشان نخواهند داشت و همه ايشان را خواهند شناخت و اعالن دارد که پس از اجراى آن، ديگر شکّ 
حقيقت امرشان را خواهند پذيرفت. آنها بايد مدرک را مهر کنند و نزد ايشان بياورند. مرد از اين پاسخ واضح و 

ام . او فورًا برخاست، زانوى حضرت بهاءاهلل را بوسيد و مکان را ترک کرد. پيبه شّدت حيران شدانگيز  چالش
حضرت بهاءاهلل را به گروه رساند. اين مردان تشنۀ قدرت به مّدت چند روز مذاکره کردند که چطور بايد پاسخ 
گويند، اّما نتوانستند تصميمى بگيرند. سرانجام، انتخاب ديگرى نداشتند جز اين که مسئله را رها کنند. افسوس! 
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طلبى و تابيدند، خيلى نزديک شده بودند. اّما جاههمه مىنور دانشى که حضرت بهاءاهلل بر  باآنها به بيدار شدن 
  حقيقت بازداشت. شمسشان مانند حجابى بود که آنها را از شناخت ترس

  ز. حقايق

  از ايران تبعيد شدند. )۱۸۵۳( ۱۲۳۱حضرت بهاءاهلل در سال   .۱

  يد.سفر بسيار سخت حضرت بهاءاهلل از ايران به بغداد حدود سه ماه به طول انجام  .۲

  ) بغداد را به قصد کردستان ترک فرمودند.۱۸۵۴آوريل ( ١٢٣٢فروردين حضرت بهاءاهلل در   .۳

  سال در بغداد اقامت فرمودند که دو سال آن را در سليمانيه گذراندند. ۱۰مجموعًا حضرت بهاءاهلل   .۴

  شان احيا شد.کلمات با عشق و حکمت آن حضرت و قدرت بابىطّى اقامت حضرت بهاءاهلل در بغداد، جامعۀ   .۵

  ح. نمايش

توانيد از کودکان بخواهيد در اين باره فکر کنند که حّداقل دو گزينه براى اين بخش کالس امروز وجود دارد. مى
ور بودن در عشق آن حضرت و فراموش زندگى در محضر حضرت بهاءاهلل در مّدت اقامت آن حضرت در بغداد و غوطه

توانيد دوباره توضيح دهيد که نبيل چگونه آن دوره را نان چگونه بود. براى کمک به آنها مىکردن هر چيز ديگر، براى مؤم
اى را بازى کنند که نشان دهد زندگى براى آن مؤمنان اّوليه چگونه بوده است. توصيف کرد. سپس از آنها بخواهيد صحنه

خّط حضرت بهاءاهلل را به  موز جوان نمونۀ دستآاى را بازى کنند که دانشامکان ديگر آن است که در کالس درس صحنه
  دهد.معلّم خود نشان مى

رهبران فاسد بغداد را که عليه حضرت  ست از کودکان خواسته نشود نقشهر امکان ديگرى که بينديشيد، بهتر ا
  تعالى روحانى آنها سودمند نخواهند بود. ىکردند بازى کنند، زيرا برابهاءاهلل دسيسه مى

  ط. نّقاشى

ت درک کودکان از مفاهيم ارائه شده در اين درس، آنها را تشويق کنيد که تصويرى از فردى بکشند که براى تقويّ 
  توانيد دربارۀ تصاوير مفيد ديگرى نيز بينديشيد.خيزد. البتّه مىدر طلوع يک روز جديد از خواب برمى
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  ى. مرور

  ٨١"وحانى و ارتباط محکم به قّوۀ کلمة اهّلل اندازيد....تا توانيد... بين افراد نفوس محبّت حقيقى و الفت ر"

  هاى پايانىک. مناجات

  درس هفدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

مناجات معّرفى شده  حفظ کردنشود. همۀ کودکان بايد بتوانند ها آغاز مىکالس مانند هميشه با تالوت مناجات
  در درس پانزدهم را به پايان رسانند.

  ى درسب. معرّف

حضرت بهاءاهلل موعود همۀ اعصار  گوييموقتى مىکنند که آموزان شما اکنون تا حدودى درک مىگرچه دانش
- اميد است که درس امروز به آنها کمک کند درک عميقاّما ، به چه معناستاند هستند و براى برقرارى اتّحاد نوع بشر آمده

  هاى زير را به آنها معّرفى کنيد:آغاز انديشهتوانيد در ترى از اين مفهوم به دست آورند. مى

صلح و  تاگويند که خدا مظهر ظهورى براى بشريّت خواهد فرستاد همۀ اديان بزرگ گذشته از زمانى سخن مى
عدالتى، نفرت و جنگ ناپديد خواهد شد و ملل جهان با هم در دوستى د. بىاينبرقرار فرم در جهانهماهنگى را 

بختيم اند. ما خوشها، مردم در همه جا مضطربانه منتظر اين روز موعود خدا بودهبراى قرنزندگى خواهند کرد. 
کنيم. حضرت بهاءاهلل موعود همۀ اعصار هستند و تعاليم آن حضرت بشر را توانا خواهد که در اين روز زندگى مى

تا مردمان جهان را در يک اند برقرار سازد. آن حضرت آمده رادگساخت تا جنگ را کنار گذارد و صلحى مان
  خانواده با هم متّحد سازند.

برقرار نخواهد شد. تعاليم آن  زميندر  فرمايند تا زمانى که نوع بشر متّحد نشده، صلححضرت بهاءاهلل به ما مى
کند. ما مردم ديگر را نه به عنوان بيگانه بلکه به عنوان هاى ما عشق به همگان را ايجاد مىحضرت در قلب

ها هاى يک باغ فکر کنيد. هر نوع گل رنگ، بو و ترکيب متفاوتى دارد. اين تفاوتبينيم. دربارۀ گلمى دوست
ديگر متفاوت هستيم، اّما همه کودکان يک خدا هستيم که به ما عشق کنند. گرچه ما در ظاهر با همباغ را زيبا مى

د کنيم. ما در حقيقت برادران و خواهرانيم و اگر ديگر در هماهنگى رشورزد، به فکر ماست و آرزو دارد با هممى



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۳۵ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

عشقى را که خدا به هر يک از ما دارد به ياد داشته باشيم، هر کار ممکنى را براى زندگى در اتّحاد انجام 
شان به تمام بشر از هر نژاد و ملّيّت و دينى عشق و خيرخواهى خواهيم داد. حضرت بهاءاهلل آرزو دارند که پيروان

  ند.نشان ده

  هاج. پرسش

  موعود همۀ اعصار چه کسى هستند؟  .۱

  اند؟حضرت بهاءاهلل براى به انجام رساندن چه چيزى آمده  .۲

  ديگر چه چيزى داشته باشيم؟مان نسبت به همهاىما بايد در قلب  .۳

  ها در يک باغ چيست؟نتيجۀ تنّوع گل  .۴

  نتيجۀ تنّوع نژاد بشرى چه بايد باشد؟  .۵

  ديگر چگونه تعامل خواهيم کرد؟ا که خدا به هر يک از ما دارد به ياد داشته باشيم، با هماگر عشقى ر  .۶

  شان نسبت به هر نژاد، ملّيّت و دينى چه چيز نشان دهند؟خواهند پيروانحضرت بهاءاهلل مى  .۷

  نصوصحفظ کردن د. 

ها بين آنها اند که تفاوتزه دادهخواهند در صلح و هماهنگى زندگى کنند، اّما آنها اجاهمۀ مردمان جهان مى
خواهند کرد، زمان آن فرا رسيده که مردم چنان  حفظ. بر اساس نّص زير از آثار حضرت بهاءاهلل که کودکان امروز مانع شوند

  هايى را کنار گذارند، در صلح زندگى کنند و براى خير همگان کار کنند.تفاوت

سدرۀ عنايت الهى ساکن و مستريح باشند و تمّسک نمايند به آنچه  بايد کّل به کمال اتّحاد و اتّفاق در ظلّ "
  ٨٢"اليوم سبب عزّت  و ارتفاع است.

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

در باغ رضوان به پايان رسيد. شان رسالتدانيد دورۀ اقامت حضرت بهاءاهلل در بغداد با اعالن همان طور که مى
ن حضرت را براى کودکان روايت خواهيد کرد. ضمن اين کار، درک آنها را از اين که امروز رويدادهاى پيرامون اعالن امر آ
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اند، افزايش خواهيد براى متّحد ساختن همۀ مردم تحت يک امر جهانى آمده وحضرت بهاءاهلل موعود همۀ اعصار هستند 
  داد.

را با عشق و حکمت خود و  بابىدانيد که حضرت بهاءاهلل در مّدت اقامت خود در بغداد سرنوشت جامعۀ مى
- هانور بود و همراههاى کسانى که نزديک ايشان بودند از عشق الهى شعلهشان احيا فرمودند. قلبقدرت کلمات

اند. اّما قرار نبود سرور آن روزها طوالنى باشد. دشمنان امر کردند که گويى وارد بهشت شدهشان احساس مى
  ضرت بهاءاهلل دست برنداشتند و سرانجام به هدف خود دست يافتند.هاى خود عليه حچينىمبارک از دسيسه

سال از رسيدن آن حضرت به بغداد گذشته بود و حضرت بهاءاهلل شروع به صحبت کردن از امتحانات و  ۱۰حدود 
هاى پيش رو فرمودند. رؤيايى که يک بار براى دوستان روايت فرمودند، باعث اضطراب آنها شد. در دشوارى
َرأيُت ِبَان اجتَمَعت فى َحولَى النّبيِّوَن َو الُمرَسلوَن َو ُهم قد َجلُسوا فى َاطرافى َو كلُّهم َينوُحوَن َو " نوشتندلوحى 

ِسَک يا َيبکوَن َو َيصُرخوَن و َيِضّجوَن َو ِاّنى َتَحيّرُت فى َنفسى َفَسئلُت َعنُهم ِاذًا اشتّد ُبکائُهم َو َصريُخُهم َو قالوا ِلَنف
االعظم و يا هيكل القدم و بکوا على شأٍن بکيُت ِبُبکأِِهم و اذًا َسِمعُت ُبکاء اهل مالِٔ االعلى و فى تلک سّر 

احد من معشر النّبيّين... فصبرًا صبرًا يا سّر اهلل المکنون و رمز  الحالة خاطبونى و قالوا... سوف ترى بعينک ما رآه 
ديدم که انبيا و  :(مضمون "ِة خاطبُتُهم و خاِطبونى الى َان َقرَب الَفجر.المخزون... و کنُت َمَعُهم فى ِتلَک اللّيل

کنند و من در خود متحيّر شان گريه و ناله و فرياد و زارى مىاند و همهپيامبران گرد من جمع شدند و در کنارم نشسته
و است اى سّر اعظم و هيکل شدم پس از ايشان علّت را پرسيدم لذا گريه و فريادشان شّدت يافت و گفتند براى ت

گاه گريۀ اهل مالٔ اعلى را شنيدم و در آن حالت مرا مخاطب شان گريستم و آنقدم و به شأنى گريستند که از گريه
ساختند و گفتند... به زودى به چشم خود چيزى را خواهى ديد که احدى از جمع پيامبران نديده... پس قطعًا صبر 

دادم خزون... و در آن شب با آنها بودم، تا نزديکى فجر، آنها را مورد خطاب قرار مىکن اى سّراهلل مکنون و رمز م
  )کردند.و آنها مرا خطاب مى

کرد آورى يک ابالغيه به حضرت بهاءاهلل داد که تقاضا مىتازه آغاز شده بود که روزى پيام )۱۸۶۳( ۱۲۴۲بهار 
ى عثمانى امپراتوروزير اى از سوى نخستز بعد، نامهاى انجام شود. روران بغداد مصاحبهبين ايشان و حکم
کرد به ران به حضرت بهاءاهلل نشان داده شد که به زبانى مؤّدبانه، از حضرت بهاءاهلل دعوت مىخطاب به حکم

پايتخت عثمانى، استانبول، سفر فرمايند. به يک نگهبان سواره دستور داده شد براى حفاظت ايشان را همراهى 
شان به ايشان بهاءاهلل تقاضا را بالفاصله پذيرفتند، اّما از پذيرفتن پولى که حکومت براى سفرهاى کند. حضرت
ران اصرار کرد و گفت اگر پول را نپذيرند، مقامات آزرده خواهند شد. کرد سر باز زدند. نمايندۀ حکمپيشنهاد مى

  توزيع فرمودند. بنابراين حضرت بهاءاهلل آن را گرفتند و فورًا ميان فقيران شهر
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آورد. غم بر دوستان غلبه کرده بود و ابتدا هيچ کس خبر تبعيد حضرت بهاءاهلل از بغداد جامعۀ بابى را به لرزه در
بخش حضرت بهاءاهلل آرام . با اين حال به تدريج با کلمات مهرآميز و آرامشقادر به خوردن يا خوابيدن نبود

- ق خود، به خّط مبارک براى هر يک از دوستانى که در شهر زندگى مىاى از عششدند. ايشان به عنوان نشانه

  کردند، هر مرد و زن و کودک، لوحى نوشتند.

 ۲۲( ۱۲۴۲ارديبهشت  ۱در نزديکى بغداد باغ زيبايى بود که امروز به باغ رضوان معروف است. در بعدازظهر 
ند. قرار بود اين اّولين مرحلۀ سفر ايشان به )، حضرت بهاءاهلل شهر را ترک فرمودند و وارد باغ شد۱۸۶۳آوريل 

شدند، آيندۀ اين دين جوان زده بود. حال که حضرت بهاءاهلل بار ديگر تبعيد مىاستانبول باشد. جامعۀ بابى غم
دانستند خدا به واقع چه شکسته که براى وداع با حضرت بهاءاهلل جمع شده بودند، نمى شد؟ بابيان دلچه مى

  يشان تدارک ديده است.ا سرورى براى

حضرت بهاءاهلل به مّدت دوازده روز در باغ ماندند. دشمنان ايشان سعى کرده بودند با جدا کردن آن حضرت از 
اندازه شاد ع را به يک موقعيّت بىااى کارى به امر مبارک وارد آورند. با اين حال خدا وداکثر مؤمنان، ضربه

زهاى به ياد ماندنى، به حاضران اعالن فرمودند کسى هستند که حضرت تبديل کرد. حضرت بهاءاهلل طّى آن رو
- بلند مى ههم شر اکنون در برابر ديدگانباب وعده داده بودند، که موعود همۀ اعصار هستند. پرچم يگانگى نوع ب

  شد.

رت باب آنها را االيّامى بود که حضارواح همراهان ايشان ايجاد کرد. اين يوم دراعالن امر آن حضرت حياتى تازه 
  ."قِد انَغَمَسِت االشيآُء فى َبحِر الّطهاَرة" اند که در آن روز، برايش آماده فرموده بودند. حضرت بهاءاهلل خود فرموده

  )مضمون: همانا همۀ چيزها در درياى طهارت و پاکى فرو رفت(

پذيرفتند، چيز شان در باغ رضوان مىمتأّسفانه دربارۀ جزئيات گفتگوهاى حضرت بهاءاهلل با زائران بسيارى که اي
  :سازدنمودار مىاى از شکوه آن روزها بر ما نبيل، تنها بارقه ،زيادى معلوم نيست. کلمات زير از موّرخ

چيدند و در ميان خيمۀ مبارک خرمن هاى زيادى از چهار خيابان باغ مىها گلهر روز صبح باغبان"
نشستند آن خرمن گل اى چاى صبح در محضر مبارک مىنمودند چنان خرمنى که اصحاب چون برمى

مانع از آن بود که يکديگر را ببينند و به دست مبارک به جميع نفوسى که بعد از صرف چاى مرّخص 
فرستادند. شب نهم شدند گل عنايت شده براى اهل حرم و ساير احباب عرب و عجم نيز گل مىمى

کشيدم. قرب سحر جمال م که حول خيمۀ مبارک کشيک مىبنده در رضوان توّقف نموده از نفوسى بود
ابهى از خيمه بيرون تشريف آوردند و از محّالتى که بعضى احباب استراحت نموده بودند عبور فرمودند 
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فرمودند و مرغان بوستان و بلبالن گلستان نيز مانند هاى پر گل،  شب مهتاب مشى مىو بعد در خيابان
ها که . در وسط يک خيابان توّقف نمودند و فرمودند مالحظه کنيد اين بلبلسرو روان در تغنّى بودند

خوابند دائم در تغنّى و سوز و گدازند پس ها دارند از سر شب تا صبح از عشق نمىمحبّت به اين گل
شود که عاشقان معنوى و شيدائيان گل روى محبوب حقيقى در خواب باشند. سه شب که چگونه مى

-نمودم هيكل قيّوم را الَينام مىيمۀ مبارک بودم هر وقت نزديک سرير مبارک عبور مىبنده در حول خ

ديدم و هر روز از صبح تا شام هم از کثرت آمد و شد  نفوس از بغداد آنى لسان قدم ساکت و صامت 
  "نبود و در اظهار امر پرده و حجابى نه.

ترين ، را به عنوان عيد رضوان، مقّدس)مه ۲آوريل تا  ۲۱(ارديبهشت  ۱۲تا  ۱ امروزه بهائيان جهان دوازده روز، از
  گيرند.ترين همۀ اعياد بهائى، جشن مىو مهم

  ز. حقايق

  سال اقامت در بغداد، به استانبول تبعيد شدند. ۱۰حضرت بهاءاهلل پس از   .۱

  حضرت بهاءاهلل پيش از عزيمت به استانبول، دوازده روز را در باغ رضوان گذراندند.  .۲

  باغ رضوان بيرون شهر بغداد واقع بود.  .۳

  خود را اعالن فرمودند. رسالتحضرت بهاءاهلل در باغ رضوان   .۴

  گيرند.را بهائيان هر سال به عنوان عيد رضوان جشن مى )مه ۲آوريل تا  ۲۱ارديبهشت ( ۱۲تا  ۱ دورۀ  .۵

  ترين عيد بهائى است.ترين و مهمعيد رضوان مقّدس  .۶

  ح. نمايش

اين درس بازى کنند. آنها  نقل شده در فصل تاريخىنيد در نظر بگيريد که کودکان دو صحنه را در زمينۀ توامى
عزيمت حضرت بهاءاهلل از شهر  بودن به تازگى خبر نزديکدر حالى که در بغداد را توانند ابتدا صحنۀ گروهى از مؤمنان مى

روع کنند، از آنها بخواهيد دربارۀ غمى که حتمًا در اثر فکر جدايى بازى کنند. پيش از آن که ش بدون آمادگى اند،را شنيده
از حضرت بهاءاهلل قلوب آنها را پر کرده است، فکر کنند. سپس از آنها بخواهيد وانمود کنند که اکنون در باغ رضوان هستند 

  کنند.صحبت مى و در سرور شنيدن اعالن امر حضرت بهاءاهلل سهيم هستند و دربارۀ اهّميّت چنان رويدادى



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۳۹ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  ط. نّقاشى

هايى که در معّرفى يگانگى نوع بشر به شود از کودکان بخواهيد تصويرى از يک باغ بکشند تا انديشهپيشنهاد مى
  کند.ها باغ را زيبا مىتوانيد به آنها يادآورى کنيد که تنّوع گلت شود. مىکالس منتقل کرديد تقويّ 

  ى. مرور

جذب به ملکوت الهى آن است که زمانى براى نيايش کامل محبوب خود بيابد ترين آرزوى هر نفس منبزرگ"
  (ترجمه) ٨٣".تا لطف و موهبت او را بجويد و خود را در درياى الفت، التماس و تضرّع مستغرق سازد

  هاى پايانىک. مناجات

  درس هجدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

اند، کردهمى حفظسپس مناجاتى را که کودکان طّى سه درس گذشته  هاى شروع آغاز کنيد وکالس را با مناجات
را ياد بگيرند. بيشتر آن توانيد مناجات زير را معّرفى و به آنها کمک کنيد اّولين عبارات با آنها مرور نماييد. پس از آن، مى

  نمايند. حفظآموزان بايد بتوانند مناجات را در مّدت سه کالس دانش

تا خداوندا جودت وجود را هستى بخشيد و موجود نمود . اين مظلومان را در ظّل سدره عدلت الها كريما يك"
  ٨٤"مأوى ده و فقيران را ببحر غنايت راه نما . توئى مالك جود و سلطان عطا.

  ب. معرّفى درس

و آن حضرت  رسالتاز درس امروز آن است که درک کودکان از فرمان حضرت بهاءاهلل مبنى بر اعالن  مقصد
شما در توضيح اين مطلب براى آنها يارى خواهد  بهشده که  ارائههايى شان را افزايش دهد. در زير انديشهانتشار تعاليم

  ها را به زبانى که بتوانند به سادگى دريابند، بيان کنيد.رساند. به ياد داشته باشيد که الزم خواهد بود اين انديشه

عدالت و  باو جهانى  نمايندنوع بشر را تحت يک امر جهانى متّحد  حضرت بهاءاهلل آن است کهرسالت هدف 
توانند شادى و رفاه حقيقى را بيابند. الزم است تعاليم آن حضرت به هر صلح برقرار سازند که در آن همۀ مردم مى

بنابراين ها و شهرها، در شرق و غرب، برسد. فرد انسانى روى کرۀ زمين، از جوان و پير، مرد و زن، در دهکده
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وظيفۀ همۀ پيروان آن حضرت است که پيام ايشان را اعالن کنند و تعاليم ايشان را در گوشه و کنار منتشر سازند. 
کنند امر مبارک ايشان را تبليغ کنيم و اهّميّت اين حضرت بهاءاهلل خود در بسيارى از آثارشان از ما دعوت مى

  دهند.عمل را در نظر خدا براى ما توضيح مى

اهلل را که حضرت بهاءاهلل براى بليغ امر مبارک دادن بشارات آمدن حضرت بهاءاهلل به ديگران است. وقتى کلمةت
کنيم. در اين عمل مقّدس، کلماتى که گذاريم، داريم امر آن حضرت را تبليغ مىاند با آنها در ميان مىما آورده

سازند که از نور مى قادرگشايند و آن را انسان را مى هاى قلب شوند که دروازهبريم ماند کليدى مىبه کار مى
ظهور هاى مردم را به کنيم تا قلبور گردد. ما تبليغ مىحقيقت سرشار شود و از عشق آن حضرت شعله شمس

باشيم،  مؤثّرىمندترين هديۀ آن حضرت به نوع بشر، متّصل سازيم. براى آن که مبلّغان حضرت بهاءاهلل، ارزش
مان داشته باشيم تا کردارمان با کلمات شايستهکنيم. ما بايد شخصيّتى نيکو و لمات استفاده نمىصرفًا از ک

هماهنگ باشد و مردم را به امر مبارک جذب کند. و اگر هنگام انتشار پيام آن حضرت با مخالفت روبرو شويم، 
کنيم و سرانجام دريافت مى را الهى مدد دهند کهخاطر گرديم، زيرا حضرت بهاءاهلل به ما اطمينان مىنبايد رنجيده

  کنند، شکست خواهند خورد.نيروهاى تاريکى که با امر مبارک مخالفت مى

  هاج. پرسش

  حضرت بهاءاهلل چيست؟ رسالتهدف   .۱

  تعاليم آن حضرت الزم است به چه کسانى برسد؟  .۲

  وظيفۀ هر يک از پيروان آن حضرت چيست؟  .۳

  کنيم؟دهيم، داريم چه مىءاهلل را به ديگران مىوقتى خبر آمدن حضرت بها  .۴

  کنيم؟گذاريم، داريم چه مىاند با ديگران در ميان مىاهلل را که حضرت بهاءاهلل براى ما آوردهوقتى کلمة  .۵

  آيد؟در عمل تبليغ براى کلمات ما چه پيش مى  .۶

  م است؟شويم، چه چيز عالوه بر کلمات الز مؤثّرىاگر قرار است مبلّغان   .۷

کنيم، چه چيزى دريافت خواهيم دهند که وقتى داريم امر مبارک را تبليغ مىحضرت بهاءاهلل به ما اطمينان مى  .۸
  کرد؟
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  نصوص حفظ کردند. 

شان را تبليغ کنيم. همۀ ما وظيفه داريم پيام آن خواهند که امر مبارکدر نّص زير، حضرت بهاءاهلل از ما مى
  تر است.نا به فرمودۀ ايشان از هر عمل ديگرى شايستهحضرت را اعالن کنيم که ب

بگو اى : (مضمون  ٨٥"قل يا مالٔ البهاء بلّغوا امر اهّلل الَّٔن اهّلل کتب لکّل نفس تبليغ امره و جعله افضل االعمال."
ترين اعمال گروه بهاء (بهائيان) امر خدا را تبليغ کنيد زيرا که خدا براى هر نفسى تبليغ امرش را نوشت و آن را بر

  .)قرار داد

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

امروز بر تبعيد حضرت بهاءاهلل به استانبول و ادرنه تمرکز دارد. در روايت کردن رويدادهاى اين دوره  فصل تاريخى
از زندگى آن حضرت، بايد براى کودکان روشن کنيد که گرچه دشمنان امر مبارک عليه آن حضرت برخاستند و موجب رنج 

  باز دارد.شان رسالتهيچ کس نتوانست ايشان را از اجراى اّما بسيار براى آن حضرت شدند، 

 - شان به مّدت چهار ماه در استانبول ماندند. در آن زمان، سفير ايران در بارگاه سلطان حضرت بهاءاهلل و خانواده
پرداخت. وزيران ت بهاءاهلل مىمدام به پخش شايعات وحشتناک دربارۀ حضر - ى عثمانى امپراتوررواى فرمان

خواستند کارى با آنها داشته عمومًا افرادى فاسد و نااليق بودند و حضرت بهاءاهلل نمى آنهاسلطان و وابستگان 
هاى سفير آنها را پذيراتر نمود. سرانجام سلطان متقاعد دروغ در برابردار کرد و حتّى باشند. اين غرور آنها را جريحه

  دورتر بود صادر کند.باز هم تبعيد حضرت بهاءاهلل به شهر ادرنه که از مرز ايران  ى برمبنشد دستورى 

نهايت دليرانه به دستور پاسخ دادند. آن حضرت لوحى نازل فرمودند که خطاب به بىحضرت بهاءاهلل با اقدامى 
کرد. لوح در سرزنش مى کتممل روايى بر مردم ناک فرمانو و وزيرانش را به خاطر روش وحشتخود سلطان بود و ا

پريده شد شود وقتى او نامه را گشود و شروع به خواندن کرد، رنگپاکتى دربسته به نخست وزير داده شد. گفته مى
لحن اين نامه بمثابه آنست که پادشاهى مقتدر و قّهار خطابى به يکى از چاکران و زيردستان خويش "و گفت: 

  ".ورد انتقاد قرار داده باشدصادر نموده رفتار و کردار او را م

- شان که اکنون به سومين تبعيدگاه خود مىسفر دوازده روزه از استانبول به ادرنه براى حضرت بهاءاهلل و خانواده

هاى الزم براى رحمانه سرد. بيشتر تبعيدشدگان لباسبود و هوا بى )دسامبر(ماه آذر نهايت دشوار بود. رفتند بى
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هاى ميان را نداشتند. آنها حتّى براى به دست آوردن آب از چشمه ناگوارىآب و هواى  محافظت در برابر چنان
  کردند تا يخ را ذوب کند.راه، بايد آتشى روشن مى

) وارد ادرنه شدند و فقط کمى بيش از چهار سال و نيم در ۱۸۶۳دسامبر  ۱۲( ۱۲۴۲آذر  ۲۱حضرت بهاءاهلل در 
هاى بزرگى نيز براى امر مبارک به ، اّما پيروزىدر پى ايشان روانه گشترنج آن شهر اقامت کردند. مانند هميشه، 

که با  نابخردى اّوليناى شّدت بيشتر گرفت. دست آمد. با افزايش نفوذ حضرت بهاءاهلل، آتش حسد در قلوب عّده
راهى کرده بود. شان را همکرد، برادر ناتنى ايشان، ميرزا يحيى، بود که در تبعيد حضرتآن حضرت مخالفت مى

توانست براى منع بابيان از پذيرفتن مظهر ظهور الهى روز کرد. او سبب زحمت ميرزا يحيى هر کوششى که مى
شان بسيارى براى جامعه شد و شرارتش دشمنان امر مبارک را به افزايش حمالت خود بر حضرت بهاءاهلل و پيروان

ا مسموم نمايد و آن قدر دسيسه کرد تا سرانجام موّفق شد. اثر تشويق کرد. او حتّى تصميم گرفت حضرت بهاءاهلل ر
  شان تا پايان زندگى مبارک لرزان بود.سم بر حضرت بهاءاهلل جّدى بود و گرچه ايشان بهبود يافتند، اّما دست

م تن پرچشتوانست ايشان را از افرادانيد که که حضرت بهاءاهلل ترسى از رنج نداشتند و هيچ کس نمىاّما مى
اى را به اهلل ادامه دادند و مؤمنان برجستهيگانگى نوع بشر باز دارد. پس در ميان تمام اين مشّقات، به نزول کلمة

را به آنها  -َمن ُيظِهُرُه اهلل  -موعود حضرت باب  رسالتايران فرستادند تا با بابيان مالقات کنند و بشارات اعالن 
  بدهند.

کرد، احمد نام داشت. او در يزد، شهرى در بخش مىزمان در سراسر ايران سفر  يکى از مبلّغان بزرگى که در آن
داد. در سّن اى به معنّويت و روحانيّت نشان مىالعادهخارق ولّد شده بود و از اوايل کودکى عطشمرکزى کشور، مت

محدود بود؛ او پانزده سالگى، جستجوى قائم را آغاز کرده بود. اشتياق او به حضور در محضر آن حضرت نا
گرفت و دربارۀ اين که چگونه محبوب قلب خود را بيابد تفّکر و تأّمل خواند و روزه مى ها دعا و نماز مىساعت

هاى خود را در بقچۀ کوچکى پيچيد و خانه را ترک کرد. او در جستجوى رهبران روحانى کرد. يک روز، لباسمى
اى به دهکدۀ ديگر سفر کرد. اّما همۀ اين تالش او را به دهکدهکه بتوانند او را در جستجويش يارى دهند، از 

بافى زندگى را جايى نرساند و سرانجام با قلبى ناراحت و سنگين، در شهر کاشان سکونت گزيد تا با پارچه
  قرار بود.اين جهان او را راضى نکرد؛ او بى بگذراند. در آن شهر تاجرى موّفق و محترم شد. اّما آسايش

 خبر هايى دربارۀ کسى شنيد که اّدعاى فرستاده شدن از سوى خدا دارد. ايندر کاشان بود، صحبت وقتى احمد
-نمىکس  اش را در او بيدار کرد. او دربارۀ اين شخصيت بزرگ شروع به پرسش کرد، اّما هيچاشتياق جوانى

روحانى يک راسان برود که در آن گاه فردى به او گفت به استان دوردست ختوانست اّطالعاتى به او بدهد. آن
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هاى او را بدهد. روز بعد او خانه را ترک کرد و عازم آن استان شد. گرچه خسته هاى پرسش تواند پاسخخاّصى مى
و بيمار به آنجا رسيد، حاضر نبود استراحت کند. فرد روحانى که او به دنبالش بود در حقيقت يکى از پيروان 

اى زمان بابيان چنان آزار ديده بودند که پيش از آن که تصميم بگيرند به غريبهحضرت باب بود، اّما در آن 
و  مرد او را دست به سر کردحمد اين مرد را يافت، دادند. وقتى سرانجام ااعتماد کنند، اندکى زمان به خود مى

برجستۀ حضرت باب بردند  . سرانجام او را نزد يکى از پيرواننشنيدآن قدر براى شنيدنش آماده بود را آنچه احمد 
  که درهاى دانش را به روى او گشود.

خواست انجام احمد در حالى که تغيير کرده بود به کاشان بازگشت. او به کار خود بازگشت، اّما همۀ آنچه مى
ى کرد تنها بابدانست که بايد محتاط بماند. براى مّدتى فکر مىدهد، تبليغ امر مبارک بود. با اين حال، او مى

اين يافت. و سرور او را تصّور کنيد وقتى که يک روز  را شهر است، اّما باعث شادى بسيارش شد که مؤمن ديگرى
  خواهد توانست به حضور ايشان برسد. او گذرند وگفت خود حضرت باب دارند از کاشان مى دوست تازه به او

بعدًا او به بغداد رفت و به حضور حضرت بهاءاهلل  فرمود در آنجا به پايان نرسيد.مواهبى که خدا بر احمد نازل مى
بختى بود که چندين سال در نزديکى مظهر ظهور زندگى کرد. اّما هر وصلى بايد به رسيد. او از جمله افراد خوش

نجامد. وقتى حضرت بهاءاهلل به استانبول تبعيد شدند، احمد از جمله کسانى که براى همراهى ايشان اجدايى بي
  ه بودند نبود.انتخاب شد

احمد چند سال را دور از حضرت بهاءاهلل گذراند، اّما سرانجام ديگر نتوانست درد جدايى را تحّمل کند. او عازم 
ترين محبوبش به آنجا تبعيد شده بود، زندگى کند. اّما ادرنه شد، به اين اميد که اجازه يابد در آن شهر که محبوب

با دستوراتى مبنى بر اين کشيد انتظارش را مىى نازله از قلم حضرت بهاءاهلل فقط تا استانبول رسيد. در آنجا لوح
را برساند. لوح اکنون در ميان بهائيان معروف است که  پروردگارشانکه او بايد به ايران برود و به بابيان پيام تازۀ 

بگيريد تمام اين لوح را از  يادکنند. وقتى بزرگ شويد، شايد هاى سختى آن را تالوت مىاغلب به ويژه در زمان
لطاُن الَعليُم الَحکيم هِذه َورَقُة الِفرَدوس ُتَغنّى "بخوانيد. اکنون بايد چند خّط اّول آن را ياد بگيريد:  حفظ ُهَو الس

ديَن ٕالى ُر الُمخِلصيَن ٕالى ِجواِر اهلل َو الُمَوحِّ ساَحِة ُقرٍب َکريم و  َعلى أفناِن ِسدَرِة الَبقاء ِبألحاِن ُقدٍس َمليح و ُتَبشِّ
َل ِمن َنَبأِ اهللِ َمِلِک الَعزيِز الَفريد و َتهِدى الُمِحبّيَن ٕالى َمقَعدِ   الُقدس ُثم الى ُتخِبُر الُمنَقِطعين ِبهَذا النَبأِ الذى ُفصِّ

درخت بقا به  هاىاوست سلطان عليم حکيم. اين کبوتر بهشت است که بر شاخه :(مضمون  "هَذا الَمنَظِر الَبديع.
- ا به درگاه نزديکِى کريم مژده مىخواند و مخلصين را به پناه خدا و يکتاپرستان رهاى قدس مليح نغمه مىلحن

دهد. و محبّين را دهد و منقطعين را به اين خبرى که از خبر خداوند ملک عزيز فريد آشکار و تشريح شد، خبر مى
  .)کندبديع هدايت مىبه سوى جايگاه قدس و سپس به سوى اين منظر 
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به او اطمينان  احمد فورًا اطاعت کرد. وظيفۀ پيش رويش اصًال آسان نبود. اّما کلمات حضرت بهاءاهلل در لوح
لُة ِالجِل اسمى الَتضَطِرب َفَتَوکل َعَلى اهللِ َربَِّک َو َربِّ " داد که مى َک الُحزُن فى َسبيلى أِو الذِّ َو ٕان َيَمس ...

پس  به اين مضمون که اگر در راه من به تو حزنى و يا به خاطر اسم من ذلّتى رسد نگران مشو "االولين. آبأَِک 
و به اين ترتيب او به ايران برگشت و مانند  توکل کن بر خداوندى که پروردگار تو و پروردگار پدران اولين توست.

  ور برد.باد، بدون محدوديّت، پيام حضرت بهاءاهلل را به سراسر کش

هاى پيش در آن خبر ظهور حضرت باب هايى که بازديد کرد، خراسان بود، همان استانى که سالاز جمله مکان
به پروا بود و اى از ميان بابيان به نام فروغى رفت. فروغى فردى بىرا دريافت کرده بود. آنجا به خانۀ مرد برجسته

ح توضيح داد که موعود حضرت باب که از او به َمن ُيظِهُرُه شد متقاعدش کرد. احمد به عبارات واضنمى ىراحت
ها بحث کردند. سرانجام فروغى بردند، حضرت بهاءاهلل بودند. اّما فروغى اعتراض کرد. آنها ساعتاهلل نام مى

  اش بيرون افکند.را از خانه اوهاى او را شکست و عصبانى شد، به دهان احمد ضربه زد، يکى از دندان

به  " َکوَثِر الَبقاء ِالِحبّايى" احمد تسليم نشد. در لوح خطاب به او، حضرت بهاءاهلل به او فرموده بودند  البتّه
باشد. احمد به خانۀ فروغى بازگشت، در را زد و دوباره با او وارد مذاکره مضمون چشمۀ زندگانى براى دوستانم 

فرمايند، چطور فروغى بهاء اشاره مى با ناماسم اعظم شد. او پرسيد وقتى اين همه متون در آثار حضرت باب به 
انکار کند که حضرت بهاءاهلل موعود هستند. فروغى در پاسخ گفت اگر احمد بتواند اين را اثبات کند، او تواند مى

-هاى خود را از نظر پنهان مى خواهد پذيرفت. در آن زمان آزارها عليه بابيان چنان شديد بود که آنها بايد کتاب

هاى خود. پس فروغى به سمت ديوار رفت، بخشى از آن را باز هايى در ديوارهاى خانهداشتند، معموًال در مکان
 بهاء" اى که گشود، کلمۀ اّولين صفحه در کنيد چه شد؟اى از آثار حضرت باب بيرون آورد. و فکر مىکرد و بقچه

ترين اءاهلل را شناختند و او ادامه داد و يکى از بزرگاش فورًا حضرت به. فروغى و تمام خانوادهذکر شده بود "
  مبلّغان امر مبارک شد.

اى مانند احمد که فرمان تبليغ را اطاعت کردند بود که به زودى اکثر بابيان هاى بهائيان برجستهبنابراين با تالش
  حضرت بهاءاهلل را پذيرفتند و پيروان وفادار ايشان شدند.

  ز. حقايق

  ) به استانبول رسيدند.۱۸۶۳اوت  ۱۶( ۱۲۴۲مرداد  ۲۵شان در اهلل و خانوادهحضرت بهاء  .۱

  حضرت بهاءاهلل حدود چهار ماه در استانبول ماندند.  .۲
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  حضرت بهاءاهلل از استانبول به ادرنه تبعيد شدند.  .۳

  ) به ادرنه رسيدند.۱۸۶۳دسامبر  ۱۲( ۱۲۴۲آذر  ۲۱ شان درحضرت بهاءاهلل و خانواده  .۴

  رت بهاءاهلل فقط کمى بيش از چهار سال و نيم در ادرنه اقامت کردند.حض  .۵

  ح. نمايش

هاى داستان احمد لّذت خواهند برد. بسته به استعدادها و هايى از صحنهآموزان شما از بازى کردن بخشدانش
ند يا خودتان اين نقش را بر توانيد از آنها بخواهيد اگر مناسب است نقش راوى را بازى کنهاى کودکان کالس، مىتوانايى

ها صحنهاز هاى کوچک کودکان هر يک دهد، در حالى که گروههاى متنّوع را به هم پيوند مىعهده بگيريد. راوى صحنه
- ها با جستجوى احمد جوان به دنبال قائم موعود آغاز و با مالقات متالطم او با فروغى پايان مىکنند. صحنهرا بازى مى

  يابد.

  شىط. نّقا

هاى منتقل شده در درس را در اذهان کودکان تقويت خواهد کرد بينديشيد و آنها را به دربارۀ تصويرى که انديشه
اى بکشند که به آنها توانيد از آنها بخواهيد کليدى را در حال باز کردن دروازهکشيدن آن تشويق کنيد. براى مثال مى

  گشايند.هاى قلب انسان را مىشوند که دروازهکليدى مى کند در عمل تبليغ کلمات ما ماننديادآورى مى

  ى. مرور

  ٨٦"ى أالرض قيام نمايد.لَ ن عَ خدمت جميع مَ ه امروز انسان کسى است که ب"

  هاى پايانىک. مناجات

  درس نوزدهم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

عبارت ديگر از مناجات ارائه شده چند  حفظ کردنتوانند با کمک شما هاى شروع، کودکان مىپس از مناجات
  در درس پيش را ادامه دهند.
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  ب. معرّفى درس

هدف اين درس آن است که به کودکان در فهم اين نکته که حضرت بهاءاهلل به خاطر ما رنج بردند کمک کند و 
تان براى هاىبه شما در تالش هاى زيراى از امتحانات و مشّقاتى که براى بشر تحّمل فرمودند نشان دهد. انديشهبه آنها بارقه

  معّرفى اين مطلب به آنها يارى خواهد رساند:

اند. اين رهبران اند رنج بردهثروت و قدرت خود بوده در پىرهبرانى که فقط  از دستهمۀ مظاهر ظهور الهى 
متقاعد کنند  آنها را کردند استفاده کردند تا خودخواه از نفوذ خود بر مردم نادانى که کورکورانه از آنها پيروى مى

زند. حضرت بهاءاهلل نيز در رنج و مصيبت زندگى کردند. ايشان زندانى و تبعيد خيعليه مظاهر ظهور الهى بر که
انکار قرار گرفت و پيروان وفادار  مورد وناديده گرفته شد شان هايى گفته شد، تعاليمشدند. دربارۀ آن حضرت دروغ

زيرا توسط خدا انتخاب شدند و تنها  ،ها را پذيرفتندار گرفتند. ايشان اين مصيبترحمى مورد آزار قرايشان با بى
دانستند دانشى که ايشان از سوى ورزيدند و مى دادند. ايشان به بشر عشق مىداد انجام مىآنچه خدا فرمان مى

شان، عشق و دترين دشمناناند، سرانجام بر نادانى غلبه خواهد کرد. ايشان به هر فرد انسانى، حتّى بخدا آورده
نور خدا بر تمام جهان را  شحتّى آنى تابهاى خود را صبورانه تحّمل فرمودند. دادند. ايشان رنج محبّت نشان مى
  ترين شرايط، بشر را هدايت فرمودند.به مّدت چهل سال، تحت سختمتوّقف نساختند. 

سازد. فرمودند، ما را در عشق آن حضرت محکم مى به ياد داشتن امتحانات و مشّقاتى که حضرت بهاءاهلل تحّمل
قلوب ما در لحظات سختى متزلزل نخواهد شد. ما ياد خواهيم گرفت که هنگام مخالفت مردم نادان با امر 

  کوه استوار باشيم. مانندمبارک، 

  هاج. پرسش

  کند؟ها را بر مظاهر ظهور الهى تحميل مىچه کسى رنج  .۱

  ؟پذيرفتندهاى خود را صبورانه جچرا حضرت بهاءاهلل رن  .۲

  حضرت بهاءاهلل چه مّدت و تحت چه شرايطى بشر را هدايت فرمودند؟  .۳

  هاى حضرت بهاءاهلل چه اثرى بر ما دارد؟به ياد داشتن رنج  .۴



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۴۷ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  نصوص حفظ کردند. 

باشيم و صرف  خواهند رنجى را که آن حضرت تحّمل فرمودند به ياد داشتهدر نّص زير، حضرت بهاءاهلل از ما مى
نص اين ، در عشق ايشان ثابت بمانيم. يادگيرى آيد مى واردما  بر نظر از ميزان سختى امتحانات و باليايى که در راه خدا

  منشأ قّوتى براى کودکان خواهد بود. 

 الَبعيد َو ُكن ُمسَتقيمًا "
ِ
جن في ُحبّي ِبَحيُث لَن يَُحوََّل َقلبَُك َذكِّر اَيّامى في اَيّاِمَك ثُمَّ ُكرَبتى َو ُغرَبتي في هَذا السِّ

مواِت َو اَالَرضين. خود  روزگارايام مرا در  :(مضمون  ٨٧"َو لَو تُضرَُب ِبُسيُوِف االَٔعداء َو َيمَنُعَك ُكلُّ َمن ِفي السَّ
هرگز طورى که ه و در حبّم مستقيم باش ب ].ادرنه[و غربتم را در اين زندان بسيار دور  مسپس حزن شديد ياد کن،

منع تو را  هستند هاها و زمينکه در آسمان همۀ کسانىقلبت دگرگون نگردد ولو به شمشيرهاى دشمنان زده شود و 
  .)نمايند

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

آموزان خود امروز رويدادهاى پيرامون چهارمين و آخرين تبعيد حضرت بهاءاهلل، به شهر و قلعۀ عّکا، را براى دانش
ترين به معناى خراب "َاخَرُب ُمُدِن الّدنيا" عنواندانيد که حضرت بهاءاهلل از عّکا به هيد کرد. البتّه اکنون مىروايت خوا

شديد بود. روايت زير گرچه مختصر است،  بسيارهاى ايشان در آنجا فرمودند، رنج ياد مى " سجن اعظم"و شهرهاى جهان 
آموزان مهم خواهد بود آن است که حضرت بهاءاهلل اجازه انتقالش به دانشاّما توّجه کودکان را جلب خواهد کرد. آنچه 

  فرمودند که زندانى شوند و آن همه رنج را پذيرفتند تا بشر بتواند به آزادى حقيقى دست يابد.

به شما مختصرى دربارۀ تبعيد حضرت بهاءاهلل به استانبول و ادرنه گفتم. رهبران فاسد ايران و  درس گذشتهدر 
ى عثمانى نابخردانه فکر کرده بودند که با هر تبعيد در پايان دادن به نفوذ فزايندۀ حضرت بهاءاهلل در ميان پراتورام

هاى قهرمانانۀ مؤمنان برجسته مانند احمد، تعداد پيروان دانيد که از طريق تالشمردم موّفق خواهند شد. البتّه مى
ن ترتيب مقامات تصميم گرفتند ايشان را بار ديگر تبعيد کنند، اين يافت. و به ايحضرت بهاءاهلل مدام افزايش مى

  امر مبارک به زودى از بين خواهد رفت. جاشهر حزين که مطمئن بودند در آنبار به قلعۀ عّکا، يک زندان

خانۀ حضرت بهاءاهلل در ادرنه را احاطه کردند و به همه گفته شد خود را براى سربازان ناگهان صبح  روز يک
ترين ترس بيشتر آنها آن دانست تقديرشان چه خواهد بود. بزرگزيمت فورى آماده سازند. مّدتى، هيچ کس نمىع

شان به مکانى تبعيد خواهند شد بود که از محبوب خود جدا شوند، زيرا شايعاتى بود که حضرت بهاءاهلل و خانواده
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هفتاد  حدود د که قرار است حضرت بهاءاهلل، همراهو ديگران مجبور خواهند بود پراکنده شوند. سرانجام، روشن ش
  خود، به عّکا تبعيد شوند. انهمراهتن از 

) ادرنه را ترک کردند و پس از سفرى ۱۸۶۸اوت  ۱۲( ۱۲۴۷مرداد  ۲۲ شان درحضرت بهاءاهلل و خانواده
 واردينتازه شد که  يدند. به ساکنان عّکا گفتهاوت) به عّکا رس ۳۱( شهريور ۱۰ طوالنى در خشکى و دريا، در

فقط مجرم نيستند، بلکه دشمنان دين خدا هستند. سلطان دستور داده بود که آنها در حبس سخت نگه داشته 
شوند. دستورات او به صورت عمومى در مسجد خوانده شده بود و همه درک کرده بودند که اين ايرانيان به 

  وع است.اند و ارتباط با آنها اکيدًا ممنحبس ابد محکوم شده

زندان آنها باشد، برده  قرار بود تبعيدشدگان هنگام پياده شدن در عّکا، به سربازخانۀ ارتش که بخشى از آن
شدند. اّولين شب، آنها از غذا و نوشيدنى محروم شدند و پس از آن به هر يک در هر روز سه قرص نان با کيفيّت 

مار شدند و کمى بعد سه نفر از آنها از دنيا رفتند. نگهبانان شد. به زودى همه جز دو نفر بيپايين تخصيص داده مى
زدند. فرش کوچکى فروخته شد و پول آن به هاى ضرورى، از دفن مردگان سر باز مىبدون دريافت پول براى هزينه

ن و ها را غسل نداده و بدون کفاند و مردهنگهبانان داده شد. بعدًا مشّخص شد که آنها به قول خود وفا نکرده
  سپارى به آنها داده شده بود. اند. در حقيقت دو برابر مقدار الزم براى خاکتابوت به خاک سپرده

بارترين رويداد اين دوره مرگ ناگهانى پسر حضرت بهاءاهلل، ميرزا مهدى، معروف به غصن اطهر، در سّن کم اندوه
بود. وقتى پدر ايشان ابتدا از ايران تبعيد  تر حضرت عبدالبهاءبيست و دو سالگى بود. ميرزا مهدى برادر کوچک

. سرانجام بسپارند و بروندبستگان  ند ايشان را بهبسيار خردسال بود و مجبور بودبراى آن سفر سخت شدند، ايشان 
شان همراهى فرمود. او چند سال بعد در بغداد به پدر و مادر خود پيوست و حضرت بهاءاهلل را در بقيّۀ تبعيدهاى

اش  به عّکا رسيدند، يبايى داشت و همۀ احبّا مجذوب روح اصيل او بودند. تا زمانى که او و خانوادهشخصيّت ز
- نوشت و نسخهفرمودند مىوقفه نازل مىکرد و الواحى را که ايشان بىاو به عنوان کاتب پدر خود خدمت مى

  کرد.بردارى مى

 در شب، براى قدم زدن و دعا و نماز خواندن به ميرزا مهدى اغلب پس از مکتوب کردن کلمات حضرت بهاءاهلل
 به آن مکان متروک، شانو خانواده ايشاناز رسيدن  پسرفت. يک شب، حدود دو سال زندان مى بامپشت
مقابل خود نشد. او از آنجا افتاد و روى  ود که متوّجه پنجرۀ نورگير باززد و غرق نيايش بروى سقف قدم مى ايشان

اش را سوراخ کرد. حضرت بهاءاهلل با شنيدن صداى افتادن او و کف زمين سقوط فرمود که سينهصندوقى چوبى بر 
هاى خود را تا به بالين پسر خود شتافتند. ميرزا مهدى براى پدر خود توضيح داد که هميشه گام احبّافريادهاى 
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ا و مناجات شده بود که اين کار را شمرده تا بداند چه زمان توّقف کند، اّما آن قدر جذب دعحفاظ مىنورگير بى
اهل که آرزو دارم "ى دارد. او پاسخ داد: يفراموش کرده بود. حضرت بهاءاهلل از غصن اطهر پرسيدند که چه آرزو

خداوند آرزويت را برآورده ": چنين خواهد شد حضرت بهاءاهلل فرمودند ".موّفق به ورود در محضر شما بشوندبهاء 
  "خواهد فرمود.

دو ساعت پس از سقوط، روح ميرزا مهدى پرواز خود را به جهان بعد آغاز کرد. حال از دست دادن پسرى  بيست و
هاى اّوليۀ زندان در ديگر حضرت بهاءاهلل افزوده شد. آن سال شماربىهاى که آن چنان دوست داشتند، به رنج

  ۀ آن دوران است:ترين آنها بود. اين بيان خود حضرت بهاءاهلل دربارعّکا از جمله سخت

يناهُ " فى ُوُروِدنا هَذا الَمقاِم َسم جِن االعظم َو ِمن قبُل ُکنّا فى َارٍض ُاخرى َتحَت َسالِسِل  ِاعَلم َان ِبالسِّ
َى ِبذِلَک قل َتَفّکروا فيه يا اوِلى اَاللباب َواَالغالل َو ما بدان که هنگام ورودمان به اين  :(مضمون  ".ُسمِّ

اعظم ناميديم و قبًال در زمينى ديگر زير زنجير ها و بندها بوديم و به اين نام ناميده  مقام آن را سجن
  .)نشد. بگو در آن تفکر کنيد اى صاحبان عقل و خرد

  ز. حقايق

  ) از ادرنه به عّکا تبعيد شدند.۱۸۶۸( ۱۲۴۷حضرت بهاءاهلل و خانوادۀ ايشان در   .۱

  ) ادرنه را ترک فرمودند.۱۸۶۸اوت  ۱۲( ۱۲۴۷رداد م ۲۲حضرت بهاءاهلل و خانوادۀ ايشان در   .۲

  ) به عّکا رسيدند.۱۸۶۸اوت  ۳۱( ۱۲۴۷شهريور  ۱۰حضرت بهاءاهلل و خانوادۀ ايشان در   .۳

  شان در يک سربازخانۀ ارتش زندانى شدند.در عّکا، حضرت بهاءاهلل و همراهان  .۴

  به عّکا اشاره دارد. " سجن اعظم" عبارت   .۵

  تر حضرت عبدالبهاء بود.برادر کوچک ميرزا مهدى  .۶

  ميرزا مهدى به غصن اطهر معروف بود.  .۷

  صن اطهر هنگام درگذشت بيست و دو ساله بود.غ  .۸
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  ح. نمايش

عمل  فصل تاريخىتوانيد به عنوان راوى اين مانند درس پيش، شما يا يکى از کودکان داراى توانايى الزم مى
ربوط به رسيدن حضرت بهاءاهلل به عّکا و رويدادهاى پيرامون درگذشت غصن اطهر را هاى مکنيد. در حالى که راوى صحنه

توانند به تناسب آنها را بازى کنند. بايد اطمينان حاصل شود که هيچ کس هاى کوچک کودکان مىکند، گروهروايت مى
  کند.نقش خود مظهر ظهور را بازى نمى

  ط. نّقاشى

شان هنگام رسيدن به عّکا در آن عّکا، جايى که حضرت بهاءاهلل و همراهانهايى از سربازخانۀ احتماًال عکس
مراجعه کنيد. سربازخانه را براى کودکان  ۴توانيد به نّقاشى موجود در کتاب ايد. اگر چنين نيست، مىزندانى شدند، ديده

  توصيف کنيد و از آنها بخواهيد آن را بکشند.

  ى. مرور

نآِِٔع َو اِالقِتراِف َو اَمثاِلها َو َجَعلَنا الَبهآء َقد َوجَ  يا أَهلَ " َٔمٍر ِمَن اُالموِر ِمَن الصَّ َب َعلى ُکلِّ واِحٍد ِمنُکُم اِالشِتغاُل ِبا
. اشِتغالَُکم  اى اهل بهاء بر هر يک از شما اشتغال به امرى از امور از  :مضمون(  ٨٨"ِبها َنفَس الِعباَدِة للِّه الَحقِّ

  .)ن واجب شده است و ما اشتغال شما به آنها را نفِس عبادت خداوند حّق قرار داديمصنايع و کسب و امثال آ

  هاى پايانىک. مناجات

  درس بيستم

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

 حفظ کردنتوانند  کنيد آغاز نماييد. آنها سپس مىکالس را با چند مناجات که خود و کودکان تالوت مى
  س هجدهم را به پايان رسانند.مناجات معّرفى شده در در

 ب. معرّفى درس

برد درک کودکان از اين حقيقت است که ما بايد براى انتشار تعاليم حضرت بهاءاهلل کار منظور از درس امروز پيش
  به کار بريد: موضوعهاى زير را براى معّرفى اين برقرار شود. ممکن است بخواهيد برخى از انديشه در جهانکنيم تا عدالت 
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شويم محبوب است. بدون عدالت، ما نسبت به حقيقت کور مىنزد خدا عدالت کيفيّتى است که بيش از هر چيز 
گيريم. بدون عدالت، ما شويم و حقوق ديگران را ناديده مىرويم. ما بدون عدالت ظالم مىهاى خطا مىو به راه

روا نباشد، بشر در بدبختى و رنج بر جهان فرمانآوريم. وقتى عدالت  براى اطرافيان خود غم و بدبختى به بار مى
  کند. بسيار زندگى مى

روايان اتباع خود را در حضرت بهاءاهلل در زمانى ظاهر شدند که نور عدالت در حال محو شدن از جهان بود. فرمان
ند. حضرت کردداشتند و از مقامات خود براى گردآورى ثروت و قدرت براى خودشان استفاده مىنادانى نگه مى

روايان دعوت کردند که خود را وقف رفاه مردم خود نمايند. افسوس، بيش از يک قرن بعد، بهاءاهلل از اين فرمان
يابد. اّما وقتى تعاليم حضرت بهاءاهلل عدالتى است و رنج نوع بشر هر روز افزايش مىچنان پر از بىجهان ما هم

آن حضرت زندگى کنند، همۀ اين  تعاليميگر مطابق يکدکه با  ها ياد بگيرندتر شود و مردم و ملّتگسترده
تر خواهد درخشيد. در پرتو اين حقيقت، همۀ ساکنان تر و روشنها از بين خواهد رفت. نور عدالت روشنمصيبت

  کرۀ زمين متّحد خواهند شد و نظم جهانى حضرت بهاءاهلل تأسيس خواهد شد.

  هاج. پرسش

  محبوب است؟نزد خدا چيز  چه کيفيّتى بيش از هر  .۱

  ، چه ممکن است براى ما رخ دهد؟داشبوقتى عدالت ن  .۲

  دهد؟روا نباشد، چه رخ مىوقتى عدالت بر جهان فرمان  .۳

  شرايط جهان امروز چيست؟  .۴

  وقتى بشر ياد بگيرد بر اساس تعاليم حضرت بهاءاهلل زندگى کند، چه رخ خواهد داد؟  .۵

  نصوص حفظ کردند. 

به کودکان کمک خواهيد کرد تا نّص زير را که در آن حضرت بهاءاهلل براى ما از اهّميّت عدالت سخن سپس شما 
دانيد که اين بخش آغازين از يکى از کلمات مکنونۀ حضرت بهاءاهلل است که ممکن کنند. البتّه شما مى حفظگويند، مى

  است بخواهيد خودتان تمام آن را مرور نماييد.
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  ٨٩"أَِمينًا.وِح أََحبُّ االَْٔشَياِء ِعْنِدي إالْنصاُف. ال َتْرَغْب َعْنُه إِْن َتُكْن إِلَيَّ راِغبًا َوال َتْغَفْل ِمْنُه ِلَتُكوَن ِلي َيا اْبَن الرُّ "
خواهى از آن روى برمگردان و از آن است. اگر مرا مى عدالتترين چيزها نزد من اى پسر روح محبوب :(مضمون

  .)امين باشىغافل مشو تا نزد من 

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

اى، را براى آنها بگوييد که حامل حال براى کودکان توضيح دهيد که قرار است داستان بديع، جوان هفده ساله
- توانمندى دانشمتناسب با ايم کرده ارائهلوح حضرت بهاءاهلل به شاه ايران بود. مانند هميشه، بايد زبان روايتى را که 

  .تنظيم کنيدتان آموزان

و مشّقات ها  در معرض سختى دانيد که گرچه حضرت بهاءاهلل تبعيد و زندانى شدند وهاى قبلى مىاز کالس
ناکى قرار گرفتند، هرگز اعالن امر خود و هدايت نوع بشر را متوّقف نساختند. به ياد داشته باشيد که مقام وحشت

کس آنچه را رخ  گرچه به هيچ .آشکار شدچال تهران بر ايشان هآن حضرت به عنوان يک مظهر ظهور الهى در سيا
آن حضرت، مانند طلوع، نفوس مستعد را به جنبش آورده بود. آنها به  اّطالع ندادند، اّما تولّد ظهور داده بود

خود را به تعداد اندکى از کسانى  رسالتتدريج بيدار و آمادۀ شناختن آن حضرت شدند. سپس در باغ رضوان، 
ه براى وداع با ايشان گرد آمده بودند اعالن فرمودند و آنها به زودى شروع به در ميان گذاشتن پيام آن حضرت با ک

  شان آماده شده بود کردند.ديگر کسانى که قلوب

آن حضرت رسيد. حضرت بهاءاهلل از استانبول، اّما به ويژه در ادرنه و بعدًا در  رسالتسرانجام زمان اعالن عمومى 
و پيام خود را در همه جا اعالن فرمودند. در اين  خطاب نمودندروايان جهان ا، الواحى به شاهان و فرمانعکّ 

روايان شرق و غرب خواستند عدالت را بر پا سازند و در جهت استقرار اتّحاد نوع بشر کار کنند. اين الواح از فرمان
  "ابداع تا حال چنين تبليغى جهرة واقع نشده.از اّول "فرمايند: کلمات خود حضرت بهاءاهلل است که مى

امر مبارک، بود. رساندن لوح  ناعادل و يک دشمن مستبدّ بسيار يکى از اين الواح خطاب به شاه ايران، مردى 
اى بسيار خطرناک بود. سفر دراز بود و براى حفظ لوح از دشمنان امر مبارک رواى ظالم وظيفهبه آن فرمان

- شدند، از رسيدن آن به مقصدش جلوگيرى مى، اگر دشمنان زمانى از آن خبردار مىحکمت زيادى الزم بود

کرد از نهايت ايمان و ى که آن را دريافت مىبرد، بايد براى روبرو شدن با خشم مستبدّ  کردند. و کسى که آن را مى
  بود.مند مىشجاعت بهره
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حضرت بهاءاهلل به او لقب بديع را دادند. پدر بديع  کرد که نامش آقا بزرگ بود و بعدًاجوانى در ايران زندگى مى
اى به امر مبارک نداشت. با اين حال تقدير چنان دار بود. اّما بديع سرکش بود و اصًال عالقهيکى از مؤمنان نام

 ه نبيل، موّرخ بزرگ و مبلّغ امر مبارک، طىّ وقتى کبود که حقيقت را بپذيرد و خود را فداى محبوب خود گرداند. 
. نبيل هنگام ديدار با پدر بديع، از اش آغاز شداى در زندگى، فصل تازههاى شهر آنها رسيدسفرهايش به دروازه

با هدايت بديع به شناختن  ،تواندناراحتى عميق او از رفتار پسرش آگاه شد و تصميم گرفت ببيند که آيا مى
دريافت آن جوان قلب پاک و روح پذيرايى دارد.  اش بود کهکمکى کند. باعث خوشحالىبه او  ،حضرت بهاءاهلل

او شبى عزم کرد که حقايق روحانى معيّنى را براى او توضيح دهد و آيات الهى را با او در ميان گذارد. وقتى بديع 
  آن شب دگرگون شد.در آيات مقّدس را شنيد، گريست و 

ا و با پاى پياده براى ديدار آن حضرت سفر کرد. عشق بديع به حضرت بهاءاهلل آن قدر ازدياد يافت که به زودى تنه
دانست چطور با شهر عّکا رسيد، اّما نمىها، سرانجام به زندانها و کوهپس از سفرى طوالنى و سخت در بيابان

پرسيد، ممکن بود به او خيانت شود و او را از شهر اى مکان بهائيان را مى دينان خود تماس بگيرد. اگر از غريبههم
رون کنند. پس تصميم گرفت به مسجد برود تا دعا و نماز بخواند. نزديک شب، گروهى از ايرانيان براى نماز بي

که حضرت عبدالبهاء را در ميان آنها شناخت. او به سرعت يادداشتى نوشت و  شدوارد مسجد شدند و بديع شاد 
او به محضر حضرت بهاءاهلل وارد شود.  محرمانه به حضرت عبدالبهاء رساند. همان شب قرارهايى گذاشته شد که

بديع موهبت دو مالقات اين چنينى را داشت که به فرمودۀ خود حضرت بهاءاهلل، طّى آنها در دستان قدرت خلق 
  .گرديدم اعزااى از آتش جديد شد و مانند گلوله

حال ايشان منتظر کسى که  حضرت بهاءاهلل در واقع لوح شاه ايران را چند سال قبل نازل فرموده بودند. با اين 
مقّدر بود حامل آن باشد مانده بودند. بهائيان بسيارى بودند که آرزو داشتند آن پيک باشند، اّما به هيچ يک اين 
افتخار داده نشد. وقتى بديع از حضرت بهاءاهلل شنيد که چنين لوحى وجود دارد، خواست که به او اجازه دهند 

هاد او را حضرت بهاءاهلل پذيرفتند و به بديع امر شد که عّکا را ترک کند و به حيفا برود آن را به شاه ارائه کند. پيشن
به " اى از حضرت بهاءاهلل دريافت کرد که در آن به او گفته شده بود و آنجا منتظر دستور بماند. در حيفا نامه

قلبش " ساخت و از همه چيز منقطع مىبرود و لوح را به او تحويل دهد. او بايد خود را  "گاه شاهسرعت به اقامت
د که اگر شاه حکم قتل او را بومىاو بايد چنان  وارستگىکرد. روح مى " دارى مزيّنرا به زينت قّوت و خويشتن

کرد، مضطرب نشود و خدا را به خاطر تعارف کردن جام شهادت به او ستايش کند. اّما اگر شاه به او مىصادر 
م بايد خدا را بستايد و به رضاى او راضى باشد، حتّى اگر آرزو داشته جان خود را در راه اجازۀ رفتن داد، باز ه

  آن حضرت تقديم کند. 
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و بديع اين چنين سفر دشوار بازگشت خود به ايران را آغاز کرد. چند ماه طول کشيد تا به مرزهاى آن رسيد. يکى 
او سرشار "به جا گذاشته است:  نورانىير را از آن جوان از مؤمنان که در بخشى از سفر همراه بديع بود، توصيف ز

دانستم که او در محضر حضرت بهاءاهلل بوده و حال به دارى بود. و من فقط مىاز سرور، خنده، سپاس و خويشتن
کرد، رو به عّکا گردد. بارها ديدم که پس از طّى حدود صد گام، جاّده را ترک مىاش در خراسان باز مىخانه
خدايا، آنچه به فضل دادى، به عدل باز مگير؛ قّوتى ده ’گفت: شد که مىافتاد و شنيده مىرد و به زمين مىکمى

  "تا آن را حراست کنم.

دينان خود نشد. سه روز و شب را در حالت دعا و روزه گذراند. در روز وقتى بديع به تهران رسيد، جوياى هم
سلطنتى منتظر ماند، سرانجام مورد توّجه  تابستانۀ کى در نزديکى اردوىچهارم، پس از آن که صبورانه بر تپّۀ کوچ

يا ُسلطاُن "شاه قرار گرفت و نزد او آورده شد. بديع با آرامش به او نزديک شد و با احترام او را مخاطب ساخت: 
لوح حضرت بهاءاهلل  ه ام.)(مضمون: اى سلطان با خبرى عظيم از سبا نزد تو آمد "قد ِجئُتَک ِمن َسَبأٍ ِبَنبأٍ َعظيٍم.

  اين چنين به شاه ايران تحويل داده شد.

هايى که به دستور شاه بر بديع سرازير شد، چنان تر از آن است که گفته شود. توهينرويدادهاى پس از آن ظالمانه
ستنش براى آورد. آنچه دانمىتان وحشيانه بود که اگر قرار بود امروز دربارۀ آنها صحبت کنم، اشک به چشمان

عدالتى، محکم ايستاد. او هرگز ، آن تجّسم بىشما مهم است آن که بديع هنگام روبرو شدن با خشم شاه مستبدّ 
اش را از دست نداد. او شادمانه جان خود را در راه محبوبش فدا کرد و از سوى حضرت  دارى آرامش و خويشتن

  نام گرفت. " ءشهداالفخر " بهاءاهلل 

  ز. حقايق

  خود را در استانبول شروع کردند. رسالتت بهاءاهلل اعالن عمومى حضر  .۱

  روايان جهان دعوت کردند که عدالت را بر پا دارند.حضرت بهاءاهلل از شاهان و فرمان  .۲

  است. انگيزعجيب و شگفتبه معناى  " بديع" لقب   .۳

  حويل داد. ) به شاه ايران ت۱۸۶۹( ۱۲۴۸بديع لوح حضرت بهاءاهلل را در تابستان   .۴

  بديع هنگام تحويل لوح حضرت بهاءاهلل به شاه ايران هفده ساله بود.  .۵

  ناميدند. " ءشهداالفخر " حضرت بهاءاهلل بديع را   .۶
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  ح. نمايش

  توانيد به کودکان کمک کنيد نمايشى کوتاه بر مبناى داستان بديع آماده کنند.اکنون مى

  ط. نّقاشى

آموزان بخواهيد عکسى از جناب بديع با لوح حضرت بهاءاهلل در دست، در دانشتوانيد از براى درس امروز، مى
  بکشند. است که پادشاه او را ببيند،و منتظر نشسته بر باالى تپّه  ى کهحال

  ى. مرور

رسد مگر با عدل و انصاف و هيچ قدرتى باقى نمى ماند مگر با بگو هيچ انسانى به مقام واقعى خود نمى"
  ٩٠".شود نائل گشت مگر با مشورتبه هيچ سعادت و رفاهى نمىايجاد اتحاد و 

  هاى پايانىک. مناجات

  يکمودرس بيست

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

اند، کردهمى حفظهاى شروع آغاز کنيد و سپس مناجاتى را که کودکان طّى سه درس گذشته کالس را با مناجات
کنند. آنها بايد بتوانند کّل  حفظه آنها کمک کنيد تا چند خط اّول مناجات زير را توانيد ببا آنها مرور نماييد. سپس مى

  مناجات را در مّدت چهار کالس ياد بگيرند. به ياد داشته باشيد که کلمات و عبارات دشوار را براى آنها توضيح دهيد.

ذ رفيعت مسکن بخش شمع ده و در مال درمانده را در کهف منيعت مأوى ۀبهى اى پروردگار اين بنداالو ه"
و اسرار غيب به  و چشمه سلسبيلى از دلش جارى کن ابواب فيض بر رخش بر گشا  روشنى در قلبش بر افروز

چون به  توئى ُمجير توئى دستگير  چون به تو پردازيم از همه چيز آزاديم فؤادش الهام فرما توئى نصير توئى ظهير
  ٩١"ير تو بيزاريم پروردگارا رحم کن استقامت بخش.     ع عپيمان و ايمان تو ثابت و استواريم از غ
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  ب. معرّفى درس

در اين کالس، با صحبت دربارۀ قدرت حضرت بهاءاهلل براى دگرگون ساختن نفوس، به درک کودکان دربارۀ 
- نشهايى آمده که ممکن است به شما در معّرفى اين مطلب به دامقام آن حضرت کمک خواهيد کرد. در زير انديشه

  تان کمک کند.آموزان

سازند. يکى از اين صفات ها و صفات خدا را براى نوع بشر ظاهر مىدانيم که مظاهر ظهور الهى همۀ ناممى
اند که خدا ما را به خاطر عشقى که به ما  عشق نامحدود او به هر فرد انسانى است. حضرت بهاءاهلل به ما گفته

شديم و ديگر نبوديم. عشق خدا در اى از عشق خدا محروم باشيم، هالک مىدارد آفريد. اگر قرار بود حتّى لحظه
کنند، حيوانات زاد تابد، گياهان رشد مىگير اوست که خورشيد مىهکند. به خاطر عشق همهمۀ خلقت رسوخ مى

ديگر، محبّتى يابند. عشق ما به هم به مواهبى دست مىبا هر نَفسى خود  کنند و افراد انسانى در زندگىو ولد مى
کنيم، همه جز کنيم، شفقتى که در قلب خود نسبت به افراد بسيارى احساس مىو دريافت مى داريم ابراز مىکه 

انعکاسى از عشق خدا به آفريدگانش نيست. اين عشق امروز توّسط حضرت بهاءاهلل ظاهر شده است. و عشق آن 
  حضرت قدرت دگرگون کردن ما را دارد.

به معناى تغيير از حالتى به حالت ديگر است. براى مثال، يک کرم ابريشم خود را در پيله  " ردندگرگون ک" کلمۀ 
شود. کرم ابريشم دگرگون و به پروانه تبديل شده است. پس از پيچد و بعدًا به صورت پروانۀ زيبايى ظاهر مىمى

کند. به همين زار تبديل مىچمن حاصل را دگرگون و به دشت وآيد و زمين بىسالى، باران مىيک دوره خشک
درخشد. تعاليم آن حضرت دهد، از حضرت بهاءاهلل مىهاى عشق الهى که به جهان زندگى مىترتيب، بارقه

توانيم قدرت دگرگون کردن ارواح ما را دارد. ما با دعا و مناجات، مطالعۀ آثار آن حضرت و تالش دائم، مى
نيم. کلمات آن حضرت قدرت روشن کردن اذهان و قلوب ما را دارند و هاى خود را از عشق آن حضرت پر کقلب

  آورند.در ما توانمندى انجام کارهاى عالى براى خدمت به نوع بشر به وجود مى

کنيد، پس هميشه عشق فراوان ايشان به خود را به ياد داشته باشيد. ايشان را وقتى دربارۀ حضرت بهاءاهلل فکر مى
تان را استوار هاىشان شما را هدايت خواهد کرد و گامر نظر بگيريد که تعاليم و اندرزهاىپدرى بسيار مهربان د

خواهد ساخت. به عشق ايشان تکيه کنيد. بگذاريد عشق ايشان به شما شجاعت دهد تا از تغيير نترسيد. بگذاريد 
  شان شما را تغيير دهد و سبب رشد شما شود.کلمات



  براى توزيع نيست – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۵۷ – ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس

  هاج. پرسش

  سازند؟لهى چه چيز را براى بشر ظاهر مىمظاهر ظهور ا  .۱

  چرا خدا ما را آفريد؟  .۲

  هاى عشق خدا چه هستند؟برخى از نشانه  .۳

  آمد؟رسيد، چه بر سر ما مىاگر عشق خدا به ما نمى  .۴

  گيرد؟ديگر از کجا سرچشمه مىعشق ما به هم  .۵

  سازند؟چه کسى عشق خدا به بشر را ظاهر مى هامروز  .۶

  به چه معناست؟ " دگرگون کردن" کلمۀ   .۷

  توانيد چند مثال از دنياى فيزيکى در زمينۀ دگرگون شدن يک چيز به چيز ديگر بياوريد؟مى  .۸

  تعاليم حضرت بهاءاهلل قدرت انجام چه کارى را دارند؟   .۹

  نصوص حفظ کردند. 

  کنند. حفظير را ايد، از آنها بخواهيد نّص زحال که مفهوم دگرگونى را با کودکان بررسى کرده

  ٩٢"بسته باش زيرا تأييدات او قطره را دريا کند و پّشه را عنقا نمايد.به تأييدات حضرت بهآءاهّلل دل"

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

شمارى در تاريخ امر مبارک وجود دارند که قدرت حضرت بهاءاهلل در دگرگون ساختن نفوس را هاى بىداستان
ها در اينجا براى شما آورده شده است. اّولى دربارۀ مؤمن برجسته، نبيل اکبر، و دّومى از اين داستاندهند. دو مورد نشان مى

کرد. الزم خواهد بود قبل از اى در شهر عّکاست که در زمان تبعيد حضرت بهاءاهلل در آنجا زندگى مىدربارۀ مرد برجسته
تان خالصه و بر آموزانکامل ارائه خواهيد کرد يا آنها را براى دانشکالس تصميم بگيريد که آيا يک يا دو داستان را به طور 

  هاى کليدى تأکيد خواهيد کرد.بخش



  يستبراى توزيع ن – PP.PV۱.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ۲واحد  - ۳هاى کودکان، سال  تدريس کالس – ۱۵۸

گيرند. وقتى آتش عشق آن شان ياد مىهر روز، پيرامون جهان، مردم بيشترى دربارۀ حضرت بهاءاهلل و تعاليم
توانند به تدريج سازد، مىلبريز مى شود و کلمات آن حضرت ارواح آنها راشان افروخته مىحضرت در قلوب

اى که امروز به عادات يک جهان قديمى را دور بريزند و به کيفيّات و صفات افرادى دست يابند که شايستۀ وظيفه
  د باشند: استقرار ملکوت خدا بر زمين.نشوآن دعوت مى

اى برخوردار بودند. وقتى  امتياز ويژهشان باز بود، از در مّدت زندگانى حضرت بهاءاهلل، کسانى که چشمان روحانى
- اى از چنان شفقت و عشقى با چنان شکوه و جاللى دريافت مىشدند، بارقهبه حضور ملکوتى ايشان وارد مى

شدند. امروز داستان يکى از آن افراد، نبيل اکبر، را براى شد. آنها خلق جديد مىشان دگرگون مىارواح و کردند
  شما تعريف خواهم کرد.

-ها داشت. معدودى در شيوايى به او مىاى در بسيارى زمينهنبيل اکبر پژوهشگر بزرگى بود که دانش گسترده

- را نمىگفت که هويّتش شود زمانى با گروهى از دانشمندان در شهرى دوردست سخن مىرسيدند. گفته مى

تواند چنين دانشمند باشد و مى چه کسى"بودند:  ى. شنوندگان او غرق تحسين او شدند. آنها در شگفتدانستند
همه توافق داشتند تنها کسى که  "گرى ارائه دهد؟ اين به واقع مردى بسيار استثنايى است.چنان توضيحات روشن

  آوردهاى عقالنى او چنين بود.توانست با او رقابت کند، نبيل اکبر مشهور است. شهرت گستردۀ دستاحتماًال مى

دينان خود شخصيّتى بسيار محترم شد. شش سال پس يانت حضرت باب، در ميان همنبيل اکبر پس از پذيرفتن د
 رسالتاز پذيرفتن دين تازه بود که در بغداد حضرت بهاءاهلل را زيارت کرد. در آن زمان، حضرت بهاءاهلل هنوز 

داشت. نبيل اکبر  خود را آشکارا اعالن نفرموده بودند و کمتر کسى ميان بابيان بود که از مقام آن حضرت آگاهى
هايى که براى در خانۀ حضرت بهاءاهلل با گرمى مورد استقبال قرار گرفت و از او دعوت شد در يکى از اتاق

  پذيرايى از مهمانان اختصاص داده شده بود، اقامت کند.

داخت. کمى بعد از رسيدنش، مشاهده کرد که يک بابى دانا و بسيار شريف خود را به پاهاى حضرت بهاءاهلل ان
بود، اّما موجب خشنودى حضرت بهاءاهلل نشد. ايشان از او خواستند فورًا  انهاندازه، گرچه خالصاين تکريم بى

توانست بفهمد که چرا يک برخيزد. نبيل اکبر احساس کرد که حضرت بهاءاهلل قطعًا اليق احترام هستند، اّما نمى
تا  زير نظر بگيردد. تصميم گرفت به دّقت حضرت بهاءاهلل را کندار ايشان را اين چنين پرستش مىبابى چنان نام

دريابد که آيا به ايشان قدرت ويژه عنايت شده است يا نه. اّما در حضرت بهاءاهلل تنها فروتنى و عبوديّت ديد و هر 
خودش از چه بيشتر ايشان را مشاهده کرد، نسبت به برترى عقالنى خودش بيشتر متقاعد شد. بنابراين فکر کرد که 

  تر است.وارهر رو از حضرت بهاءاهلل بزرگ
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اى در خانۀ خود ترتيب دادند. نبيل اکبر در جايگاه افتخارى نشست، در يک بعد از ظهر، حضرت بهاءاهلل جلسه
حالى که حضرت بهاءاهلل در ميان دوستان نشستند و با دستان خود چاى عنايت فرمودند. طّى جلسه، فردى سؤالى 

تواند به خوبى به پرسش پاسخ گويد. گرى نمىيکرد هيچ کس دکبر فورًا شروع به صحبت کرد و فکر مىکرد. نبيل ا
همۀ دوستان ساکت بودند، جز حضرت بهاءاهلل که گاهى در عين موافقت با توضيح نبيل اکبر نظراتى دربارۀ 

تر به کلمات تر و دقيقد و دقيقشنيد، به تدريج ساکت شمىنبيل اکبر اين نظرات را  وقتى کهدادند. موضوع مى
توانست بشنود حضرت بهاءاهلل گوش فرا داد. او از عمق معناى آنها در بهت و حيرت بود. پس از مّدتى ديگر نمى

کرد که در جايگاه افتخارى نشسته است. وقتى حضرت بهاءاهلل شود. عميقًا احساس خجالت مىکه چه گفته مى
ت و از اتاق بيرون رفت و سرش را سه بار محکم به ديوار کوبيد و از خود صحبت را متوّقف ساختند، برخاس

  گين بود که شکوه واقعى حضرت بهاءاهلل را نديده است.خشم

-کمى بعد، در جلسۀ ديگرى شرکت کرد که حضرت بهاءاهلل در آن حاضر بودند. اين بار وقتى به ايشان گوش مى

هاى پيشينش در مقايسه با آنها بهايى هستند که همۀ يادگيرىگران داد، کشف کرد که کلمات ايشان مانند جواهر
نوشت و لوحى از ايشان دريافت کرد که به او  متنى رسيدند. او سپس به حضرت بهاءاهللارزش به نظر مىبى

  کمک کرد شکوه کامل مقام حضرت بهاءاهلل را بشناسد.

کند. به اختيار راحت توانست نند شعله شد. ديگر نمىماوقتى چشمان نبيل اکبر به نور هدايت الهى باز شد، او 
شمارى را به دستور حضرت بهاءاهلل به ايران بازگشت و شروع به تبليغ امر مبارک کرد. در وطن خود، نفوس بى

آوردهاى او شد. دوباره در شناسايى پروردگارشان راهبر شد. حتّى شاهزادۀ شهر مجذوب شيوايى، دانش و دست
يک شناخته شد، اّما اين بار به عنوان يکى از پيروان حضرت بهاءاهلل. دشمنان امر مبارک حسادت دور و نزد

شم شاه شاهزاده را ترساند. او شروع خکردند به توّجه شاه رسانده شد و کردند. اتّهامات نادرستى که آنها مطرح مى
شد به سکوت واداشت. سرانجام او را به را نمىبرگرداند. اّما نبيل  اوبه حمله به نبيل کرد و مردم شهر را عليه 

بيرون شهر راندند. او به تهران رفت. در آنجا نيز همواره در معرض خطر بود. اّما به انتشار امر مبارک ادامه داد و 
آباد و بخارا رفت که در آنجا ضمن تبليغ امر الهى تا چراغى براى هدايت نفوس بسيارى شد. سپس به عشق

هر چند در "اند: ) از دنيا رفت. حضرت عبدالبهاء دربارۀ او نوشته۱۸۹۲( ۱۲۷۰/۱۲۷۱در سال  آخرين نَفس،
نام و نشان گردند  اين دار فانى مورد بالياى نامتناهى گشت و لکن جميع مشايخ عظام... مشايخ سلف و خلف بى

نبيل اکبر الى االبد از افق  و محو و نابود شوند نه اثرى و نه ثمرى نه ذکرى و نه خبرى لکن نجم بازغ حضرت
نمود و به نشر درخشد زيرا هميشه ثابت بر امر مبارک و مشغول به خدمت بود تبليغ نفوس مىعّزت ابديّه مى

  " پرداختنفحات مى
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تر شويد، احتماًال دربارۀ زندگى و کارهاى او نبيل اکبر يکى از مؤمنان برجستۀ اّوليۀ ديانت ما است و وقتى بزرگ
گويم که حضرت بهاءاهلل او را دگرگون  ياد خواهيد گرفت. امروز به شما داستان ديگرى دربارۀ فردى مىبيشتر 

  ساختند.

شان هنگام رسيدن به عّکا توّسط دانيد، حضرت بهاءاهلل و همراهانمان مىهاى قبلىهمان طور که از کالس 
-ا باور به اين اتّهامات دروغين، از آمدن آنها بىتقبيح شدند. بسيارى از ساکنان شهر ب علنًا دشمنان امر مبارک

نهايت ناراحت بودند. از جملۀ آنها شيخ محمود، يکى از شهروندان محترم، بود که از اين که حکومت چنين 
خواست از دست آنها خالص شود. يک بار حتّى احساس کرد افرادى را به شهر او فرستاده بود عصبانى بود و مى

  بهاءاهلل را به قتل رساند.که حق دارد حضرت 

را که در ده سالگى يکى از دوستان سالمند پدرش گفته بود، فراموش کرده بود. بر اساس  شيخ محمود الهامى
گويى، روزى موعود همۀ اعصار به عّکا خواهد آمد. او به فارسى سخن خواهد گفت و در اتاقى در اين پيش

زنگ بماند تا موعود را به. پيرمرد به پسر اندرز داده بود که گوشپلّۀ طوالنى زندگى خواهد کردباالى يک راه
  بشناسد. اّما وقتى بزرگ شده بود، اين کلمات از ذهنش محو شده بودند.

 ندروزى شيخ محمود سالحى زير ُکت خود پنهان کرد و به سربازخانۀ ارتش که حضرت بهاءاهلل در آن زندانى بود
اهد حضرت بهاءاهلل را ببيند و چون شهروند محترمى بود، آنها به او اجازۀ ورود خورفت. به نگهبانان گفت که مى

به او "کننده را به حضرت بهاءاهلل اعالم کردند، ايشان فرمودند: تامالقورود دادند. با اين حال، وقتى نگهبانان 
سخن از نگهبانان، چنان شيخ محمود به محض شنيدن اين  "تواند وارد شود.بگوييد سالح را بيندازد و سپس مى

  سراسيمه شد که مکان را ترک کرد و به خانه رفت.

پس از مّدتى به سربازخانۀ ارتش بازگشت و هنوز قصد داشت حضرت بهاءاهلل را به قتل رساند. او مردى قوى بود 
ّما اين بار وقتى و تصميم گرفت تنها از دستان خود استفاده کند. دوباره نزد نگهبانان رفت و اجازۀ ورود خواست. ا

به او بگوييد ابتدا قلب "خواهد ايشان را ببيند، آن حضرت فرمودند: به حضرت بهاءاهلل گفتند که شيخ محمود مى
ماند و در حالت حيرت فرو از بار پيش تر اين بار حتّى متعّجب "تواند وارد شود.خود را پاک کند و سپس مى

  رفت.

دوست پدرش، آن مرد پير، به او يادآورى کردند که ملتفت باشد، واّال از بعدًا رؤيايى ديد که در آن پدرش و 
شناخت موعود محروم خواهد شد. رؤيا اثر قابل توّجهى بر او داشت. او به سربازخانۀ ارتش بازگشت و خواست با 

ه شد بحضرت عبدالبهاء صحبت کند. وقتى به کلمات آن حضرت گوش فرا داد، نفرتش از بين رفت. حال مى
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حضور حضرت بهاءاهلل پذيرفته شود. او با تکريم وارد محضر مبارک شد و اجازه داد که قلبش از عشق به آن 
  حضرت لبريز شود.

  ز. حقايق

شود حقايقى را که از آنجا که حقايق خاّصى که کودکان بايد ياد بگيرند در درس امروز وجود ندارد، پيشنهاد مى
  ند با آنها مرور کنيد.اهاى پيشين مطالعه کردهدر کالس

  ح. نمايش

  هايى را که در درس روايت کرديد، بازى کنند.روش مناسبى پيدا کنيد که کودکان يکى از داستان

  ط. نّقاشى

شدن به يک کرم ابريشمى را در حال دگرگون  توانيد از کودکان بخواهيد، مىدرسمعّرفى  بخشبه  مراجعهبا 
  يگرى از عالم ماّدى از چيزى که در حال دگرگون شدن به چيز ديگرى است بزنيد.توانيد مثال دپروانه بکشند يا مى

  ى. مرور

در نهايت خلوص و وقار و سکون و آداب در انجمن قرار يابند و بنهايت ادب و ماليمت کالم و اهميّت "
  ٩٣"خطاب ببيان آراء پردازند.

  هاى پايانىک. مناجات

  دومودرس بيست

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

مناجات  حفظ کردنتوانند به يارى شما به ها آغاز کنيد. کودکان سپس مىکالس را به روش معمول با مناجات
  ارائه شده در درس پيش بپردازند.
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  ب. معرّفى درس

و درک کنند که  را دريافت کننداى از شکوه و جالل حضرت بهاءاهلل اميد است که در اين درس کودکان بارقه
اى از محن بر ايشان وارد نيامد، اّما همواره و در هر ترين آزار را ديدند و روزى نگذشت که در آن موج تازهيشان شديدگرچه ا

هاى زير براى آنها شروع توانيد با توضيح انديشهيافتند پيروز بودند. مىشرايطى ايشان که به هدف مقّدس الهى دست مى
  کنيد:

سرشار از رنج بود. ايشان زندانى شدند، به  در اين جهاندگى حضرت بهاءاهلل ايم، زنهمان طور که ياد گرفته
ها د و چهار بار تبعيدشان کردند. اّما با وجود همۀ اين تالشه ششان گرفتهاى دنيوى، دارايىافکنده شدندزنجير 

ب مردم کاشته شد و شان، کلمۀ ايشان با ثبات بيشترى در قلوبراى خاموش کردن صداى ايشان و نابود کردن دين
  منتشر شد. ترىوسيعتر شد و هر روز در گسترۀ امرشان قوى

چال زندانى و در زنجير بودند، اين کلمات را از هر کنار به ياد خواهيد آورد که وقتى حضرت بهاءاهلل در سياه
ها بعد سال کنيم.ه قلمت يارى مىما تو را به خودت و ب به اين مضمون که " ِانّا َننُصُرَک ِبَک َو ِبَقَلِمَک "شنيدند: 

. اّما در واقع شان شدنصيبآن  ها و برخورد غيردوستانۀ ساکنانو طعنه و توهينرسيدند عّکا  بهبعيد ايشان در اثر ت
روحانى در سراسر جهان در حال آزاد شدن بودند که همۀ مند قدرتداد بسيار متفاوت بود. نيروهاى آنچه رخ مى

ها پيش از آن که سلطان ها پيش نازل شده بود، مّدتدادند. در لوحى که سالقرار مى بشر را تحت تأثير
َوَجدنا قومًا ِاستقَبلونا " ى عثمانى تصميم به تبعيد ايشان به آن نقطۀ حزين بگيرد، ايشان فرموده بودند:امپراتور

َذن ناَدى الُمناِد َفَسوَف َيبَعُث اهللُ َمن ُيدِخُل النّاَس فى ِظلِّ هِذِه ِبُوُجوِه ِعزٍّ ُدّريًّا ... َو کاَن ِبَايديِهم َاعالُم النصِر... اِ 
هاى شان پرچمو در دستانروشن از ما استقبال کردند...  عزيز وهاى قومى را يافتيم که با روى :(مضمون "اَالعالم.
ها وارد مردم را در سايۀ اين پرچمانگيزد که گاه منادى ندا کرد که به زودى خداوند کسى را برمىآن ...نصر بود

  .)خواهد کرد

هاى زمينى استيالى بيشتر و بيشترى به دست يک زندانى بودند، بر قدرت به ظاهرحضرت بهاءاهلل در حالى که 
کردند، شهرت و اى براى به سکوت واداشتن ايشان طراحى مىآوردند. هر بار دشمنان آن حضرت راه تازهمى

ى عثمانى را بيش از حد کور امپراتورروايان نادان ايران و طلبى فرمانيافتند. جاهايش مىپيروان آن حضرت افز
درک کنند از آسيب رساندن به امر الهى ناتوانند يا ببينند که اعمال ناعادالنه  توانستند به طورى که نمىکرده بود 
يخ ثابت خواهد کرد که زندانى عّکا گرانۀ ايشان در نابودى خودشان نقش دارد. خوب نفهميدند که تارو ستم

  هستند.سلطان ظهور 
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  هاج. پرسش

  د؟ه حضرت بهاءاهلل وارد آمد چه بوهايى که ببرخى از رنج  .۱

  هايى که براى به سکوت واداشتن ايشان انجام شد، چه رخ داد؟با وجود تمام تالش  .۲

  فرمايند؟ىشهر عّکا چطور توصيف محضرت بهاءاهلل رسيدن خود را به زندان  .۳

  توانند پيشرفت آن را متوّقف سازند؟آيا دشمنان امر مبارک هرگز مى  .۴

  پيروز بودند؟  از چه منظرهايىحضرت بهاءاهلل   .۵

  نصوص حفظ کردند. 

دهد توانيد به آنها کمک کنيد نّص زير را که به ما اطمينان مىامروز با کودکان، مى مطلبپس از مطرح کردن 
  .حفظ کنندها را دارد ومت در برابر همۀ مخالفتامراهلل قدرت مقا

سوف يظهر امرًا من عنده انّه ال تضعفه قّوة الجنود و ال سطوة الملوک ينطق بالحّق و يدع الکّل الى الفرد "
 پادشاهان سطوتو  ه درستى که قّوت لشکريانکند ببه زودى امرى را از نزد خود آشکار مى :(مضمون  ٩٤"الخبير.

  .)خواند گويد و همه را به سوى فرِد خبير مىسازد او به حّق سخن مىنمى او را ضعيف

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

اى از زندگى حضرت بهاءاهلل که در عّکا و حومۀ آن گذراندند، براى کودکان صحبت در اين درس دربارۀ دوره
تان انتخاب کنيد، بايد آموزانبراى دانشخواهيد کرد. هر روشى که براى روايت کردن اين بخش از زندگى آن حضرت 

  را منتقل نماييد. امر مبارکرسيدن به هدف  دربکوشيد حّسى از شکوه و جالل آن حضرت و قدرت امر ايشان 

لقب دادند. ايشان و گروه  " سجن اعظم" دانيد که رنج حضرت بهاءاهلل در قلعۀ عّکا چنان شديد بود که آن را مى
کردند، تحت حبس شديد در سربازخانۀ ارتش به دستور سلطان ايشان را همراهى مىکوچک تبعيدشدگان که 

از اّول دنيا تا   ...الَيعَلُم ما َوَرَد َعَلينا ِاّالاهللُ العزيُزالعليم"اند: مورد شديدترين سختى واقع شدند. ايشان خود نوشته
ه را که بر ما وارد شد کسى جز خداوند عربى: آنچبخش مضمون ( " حال چنين ظلمى ديده نشده و شنيده نگشت

  )داند.عزيز عليم  نمى
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 فراوانشان ميرزا مهدى، غصن اطهر، به محن حدود دو سال پس از رسيدن به آنجا، از دست دادن پسر محبوب
- رسيد جام اندوه ايشان لبريز شده است. اّما چهار ماه بعد، از ايشان و همراهانه شد. به نظر مىضافآن حضرت ا

اى به خانۀ ديگر منتقل ان خواسته شد سربازخانۀ ارتش را ترک کنند تا جا براى لشکرها باز شود. آنها از خانهش
-. حضرت بهاءاهلل و خانوادهشتندات درنظاآنها بر کردند و نگهبانان مىشدند و تنها چند ماه در هر يک اقامت 

ر شدند. آنها چندين سال در آنجا ماندند و در آن شان سرانجام در آنچه اکنون به بيت عبّود معروف است مستق
اش ياد ترين کتاب خود، کتاب اقدس، را نازل فرمودند که در درس بعدى بيشتر دربارهخانه بود که مقّدس

به تحسين و تکريم و را فهميدند گناهى آنان بى کمکمخواهيد گرفت. به تدريج همين طور که ساکنان شهر 
اى شد کاهش يافت. در اين دوره، تعداد فزايندههايى که بر آنها اعمال مى، محدوديّتندپرداختحضرت بهاءاهلل 

از زائران از ايران توانستند به حضور ايشان رسند و بنابراين آرزوى غصن اطهر مبنى بر گشايش درهاى شهر به روى 
  پيروان پدر بزرگوارشان به تحّقق پيوست.

و به حضرت بهاءاهلل احترام  پيدا کردنددوستانه  تمايل نجام نسبت به امر مبارکمردم داراى نفوذ و اقتدار نيز سرا
است. او  را درک کردهاى از مقام آن حضرت بارقهرسيد رانان عّکا بود که به نظر مىکمگذاشتند. حتّى يکى از ح

آن خدمت به  امتيازکرد که از ايشان التماس به طورى تحت تأثير شکوه حضرت بهاءاهلل قرار گرفته بود  ًاعميق
خواستند نپذيرفتند، اّما در عوض به نحوى به او داده شود. حضرت بهاءاهلل که براى خودشان هيچ نمى حضرت

پيشنهاد فرمودند که کانال آب متروکى را بازسازى کند. در آن زمان در عّکا آب بيش از آن که به توصيف آيد 
  داد آب تازه داشته باشند.جازه مىکثيف بود و بازسازى کانال به مردم شهر ا

مند بودند، اّما ايشان درون ديوارهاى شهر محبوس شان در عّکا از آزادى زيادى بهرهگرچه حضرت بهاءاهلل و پيروان
ماندند، زيرا دستور سلطان هنوز معتبر بود. اّما بنا نبود اين وضعيّت به طول انجامد. روزى حضرت بهاءاهلل اشاره 

که ييالق دنياى روح و شهر دنياى جسم است. وقتى  فرمودنداند. ايشان سال سبزه نديده ۹به مّدت فرمودند که 
حضرت عبدالبهاء اين کلمات را شنيدند، فهميدند که پدر بزرگوارشان مايلند در ييالق وقت بگذرانند و زيبايى 

  محاط سازد. ، ايشان راطبيعت که اين چنين دوستش داشتند

داشتنى در ييالق به نام مزرعه داشت. کرد که مکانى دوستاى زندگى مىّکا مرد برجستهدر آن زمان در ع
متأّسفانه مرد نسبت به امر مبارک حّس دوستى نداشت. حضرت عبدالبهاء به خانۀ او رفتند و از او خواستند که 

وافقت کرد. حضرت عبدالبهاء شگفتى مدر مزرعه را اجاره دهد. صاحب از اين پيشنهاد متهّورانه يّکه خورد، اّما 
مکان را با قيمتى پايين کرايه کردند، آن را تعمير و باغ را زيبا فرمودند. سپس به حضور حضرت بهاءاهلل رفتند و به 

اى بيرون منتظر ايشان است. اّما حضرت بهاءاهلل از ايشان اّطالع دادند که مزرعه براى ايشان آماده است و کالسکه
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و گفتند که هنوز زندانى هستند. رهبر دينى بسيار محترمى در عّکا بود که به حضرت بهاءاهلل  رفتن سر باز زدند
ايشان بود. حضرت عبدالبهاء وضعيّت را براى مرد توضيح دادند و از او  لطفورزيد و بسيار مورد عشق مى

بگيرد و تا زمانى که ايشان  شان افتد، دستان حضرت بهاءاهلل راخواستند به محضر حضرت بهاءاهلل برود، به پاى
اند دست برندارد. مرد دقيقًا همان کارى که حضرت عبدالبهاء خواسته بودند انجام داد. وعدۀ ترک شهر را نداده

استغفر اهلل کيست که "اّما حضرت بهاءاهلل دوباره نپذيرفتند و تکرار فرمودند که زندانى هستند. مرد اصرار کرد: 
به حضرت بهاءاهلل  "ايد ارادۀ خود شما چنين است... ند شما خود خود را حبس کردهبتواند شما را محبوس ک
سبز است خرم است "  که مزرعه شهر را ترک کنند و به مزرعه بروند. به ايشان گفت زندان التماس کرد که محدوده

اس کرد تا سرانجام مرد يک ساعت تمام التم "ها قرمز است.ها سبز است پرتقالها خيلى با صفاست برگدرخت
رسيد و حضرت بهاءاهلل موافقت کردند که به مزرعه نقل مکان کنند. روز بعد، حضرت  نتيجهصبر و اصرار او به 

دانستند حضرت شان بردند. در حالى که همه مىعبدالبهاء کالسکه را آوردند و حضرت بهاءاهلل را به مسکن تازه
تند، هيچ کس جرئت مخالفت نداشت. ايشان به واقع به اندازۀ يک بهاءاهلل هنوز به دستور سلطان زندانى هس

  شاه محبوب و مورد احترام بودند.

دو سال پس از آن که حضرت بهاءاهلل براى زندگى به مزرعه رفتند، قصر زيبايى در همان حوالى تخليه شد. آن 
نام داشت  " بهجى" بود. قصر  اش ساخته شدهمند و خانوادهقصر به عنوان يک خانۀ ييالقى براى مردى ثروت

گير در ناحيه شيوع يافت و بسيارى را ُکشت، مردم ترسيدند و که به معناى شادمانى است. وقتى يک بيمارى همه
هاى خود را ترک کردند. حضرت عبدالبهاء به اين ترتيب توانستند بهجى را براى پدر بزرگوارشان اجاره خانه

ماندۀ زندگى مبارک خود را در آرامش محيط آن گذراندند. ايشان ل باقىکنند، و حضرت بهاءاهلل سيزده سا
شده  به خوبى محرز ها اعتبار و احترام داشتند و منزلت جامعۀ پيروان آن حضرتاکنون نزد مردمى از همۀ پيشينه

چه ديانت آن . و گرکردند افتخار رسيدن به محضر مبارک را بيابندتقاضا مىبود. رهبران و مقامات محلّى اغلب 
اى بودند که از زندانى عّکا و نفوذ بسيار ايشان بر همۀ کسانى حضرت هنوز در جهان غرب منتشر نشده بود، عّده
 ها ادوارد گرانويل براون، يک پژوهشگر معروف بريتانيايى، درکه با ايشان ارتباط داشتند آگاه بودند. يکى از اين

چهار مصاحبه با حضرت بهاءاهلل به او داده شد. گزارش او از اّولين  ) از بهجى ديدن کرد و اجازۀ۱۸۹۰( ۱۲۶۹
  اش چنين است:جلسۀ تاريخى

هايم را درآوردم. سپس با يک حرکت سريع اى توّقف کرد در حالى که من کفش... راهنمايم لحظه"
افتم که در بزرگى ي اتاق؛ و من خود را در انداختو وقتى من گذشتم، پرده را  پرده را عقب زددست، 

دو يا سه صندلى قرار  قسمت روبروى درقرار داشت، در حالى که در  ىکوتاه نيمکتآن  سرتاسر صدر
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زدم که قرار است کجا بروم و چه کسى را ببينم (زيرا داده شده بود. گرچه به صورت مبهم حدس مى
را به تپش درآورد و ولى عظمت و ابّهت آن محيط قلبم نشده بود)، داده به من  شّخصىم اّطالعهيچ 

اى که . در گوشهو متوّجه شدم که در اتاق تنها نيستميک يا دو لحظه گذشت تا کامًال هشيار شدم 
رسيد، شخصيّتى شگفت و محترم نشسته بود که تاجى از نمد که در ميان درويشان به ديوار مى نيمکت

اشت که دور لبۀ آن عّمامۀ سفيد غيرمعمول) بر سر د شکلىمعروف است (اّما با ارتفاع و ‘ تاج’به 
توانم توانم فراموش کنم، گرچه نمىاى را که بر او خيره شدم هرگز نمىکوچکى پيچيده شده بود. چهره
خواند؛ قدرت و اقتدار بر آن رسيد آن چشمان نافذ روح انسان را مىآن را توصيف کنم. به نظر مى

يشانى و چهره داللت بر سّن باال داشت، اّما جاى داشت؛ در حالى که خطوط عميق پ عظمتپيشانى 
خالف آن را رسيد، تقريبًا تا کمر مى و پرپشت که به يکديگر آميخته و مو و ريش مشکى خالص

تعظيم  منبع پرستش و عشقى. الزم نبود بپرسم در حضور چه کسى ايستادم، چه که در برابر نمود مى
اى ان افسوسش را بخورند بدون آن که به نتيجهتورامپراکردم که شاهان ممکن است حسادت ورزند و 

  "برسند!

ها با او فرمودند ثبت کرد و به ويژه متنى وجود پروفسور براون برخى از کلماتى که حضرت بهاءاهلل طّى مصاحبه
  دارد که اکنون در ميان بهائيان در همه جا معروف است:

شما به ايد... الحمدهلل که فائز شده’ادامه داد: صداى باوقار و آرامى به من دستور نشستن داد و سپس "
اصالح عالم و سعادت امم مقصدى نداريم معذلک ما را ما جز  ايد...ديدار يک مسجون منفى آمده

اين که همۀ ملل در دين يگانه  . آيا..داننداهل نزاع و فساد شمرده مستحّق سجن و نفى به بالد مى
دم تقويت شود؛ يگانگى بين فرزندان آند؛ اين که پيوندهاى مهر و ها برادر هم باششوند و همۀ انسان

 ى در اين وجود دارد؟... بارى،هاى نژادى باطل گردد، چه آسيباين که تنّوع دين متوّقف شود و تفاوت
 " صلح اعظم"گر از بين خواهند رفت و هاى ويرانثمر، اين جنگهاى بىچنين خواهد شد؛ اين نزاع

بينى نياز نداريد؟ آيا اين همان نيست که مسيح پيش همينيا شما در اروپا نيز به خواهد آمد... آ
وسايل  در جهتهاى خود را بينيم که گنجينهروايان شما را مىفرمود؟... با اين حال شاهان و فرمان

اين کنند... بختى نوع انسان خواهد انجاميد اسراف مىتر از آنچه به خوشتخريب نژاد بشرى آزادانه
ها يک خاندان و يک خانواده شوند... ريزى و اختالف بايد متوّقف شود و همۀ انسانها و اين خوننزاع

فخر از آن انسانى نيست که کشور  (مضمون: "...ليس الفخر لمن يحّب الوطن بل ِلَمن ُيِحب العاَلم
  )داردنوع خود را دوست مىخود را دوست بدارد، فخر از آن کسى است که هم
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حضرت بهاءاهلل طّى اين دوره از زندگى خود، چهار بار از شهر مجاور، حيفا، ديدن کردند. در آخرين ديدارشان از 
گاه حضرت باب قرار بود در آن ساخته که آرامرا اى هاى کوه کرمل نقطهاين شهر بود که در حال ايستاده بر دامنه

گاه مقّدس حضرت باب، مقّر دانيد که بعدًا در حومۀ آرامشود، به اشاره به حضرت عبدالبهاء نشان دادند. مى
شده العدل اعظم تأسيس شد. امروز شهرهاى دوقلوى حيفا و عّکا مرکز جهانى ادارى و روحانى ديانت بهائى بيت

  کشورهاى سراسر کرۀ زمين منتشر شده است. درکه اى است، جامعه

هاى اهلل را براى بشر ظاهر فرمودند. گرچه قدرتراشتند و کلمةحضرت بهاءاهلل پرچم صلح و برادرى جهانى را براف
چال ، ايشان بر آنها پيروز شدند زيرا خدا هنگامى که در سياهمتّحد کردندزمينى نيروهاى خود را عليه آن حضرت 

فر را احيا شان قلوب هزاران نپيامحضرت بهاءاهلل  در زنجير بودند، به ايشان چنين وعده داده بود.  طّى زندگانى
را از دست  امر مبارکتازد. نيروهاى کّل جهان قابليّت آن را ندارند که چنان به پيش مىکرد و امروز امر ايشان هم

اش که متّحد ساختن نوع بشر تحت يک امر جهانى و يک ديانت مشترک يگانه است، باز يافتن به هدف نهايى
  دارند.

  ز. حقايق

  ) را در عّکا و حومۀ آن گذراندند.۱۸۹۲( ۱۲۷۱) تا ۱۸۶۸( ۱۲۴۷سال، از  حضرت بهاءاهلل بيست و چهار  .۱

  هاى آن را ترک گويند.سال حبس در عّکا راضى شدند که دروازه ۹حضرت بهاءاهلل پس از   .۲

  در بهجى گذراندند. را در اين جهان حضرت بهاءاهلل سيزده سال پايان زندگى خود  .۳

 ۱۲۶۹فروردين/ارديبهشت هاى تاريخى خود با حضرت بهاءاهلل را در مصاحبه پروفسور ادوارد گرانويل براون  .۴
  ) انجام داد.۱۸۹۰(آوريل 

-در آن ساخته مىگاه حضرت باب آرام بايداى را که نقطه ،حضرت بهاءاهلل در يکى از ديدارهاى خود از حيفا  .۵

  شد، با اشاره به حضرت عبدالبهاء نشان دادند.

  ا و عّکا مرکز جهانى ادارى و روحانى ديانت بهائى هستند.شهرهاى دوقلوى حيف  .۶

  ح. نمايش

ممکن است اين قسمت کالس را با توضيح اين نکته شروع کنيد که امروزه هر سال صدها نفر از سراسر جهان در 
اشاره شد زيارت هاى حيفا و عّکا را که در درس به آنها روند و بسيارى از مکانمى ارض اقدسروزه به زيارت  ۹هاى دوره
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اند و با گروهى از کنند. سپس از يک يا دو تن از کودکان بخواهيد وانمود کنند که به تازگى از زيارت به خانه بازگشتهمى
هايى که کنند. براى اين کار، ممکن است دربارۀ اهّميّت هر يک از مکاناحبّا دربارۀ آنچه کردند و ديدند صحبت مى

اّطالعاتى دربارۀ هايى کنند تا در پاسخ توانند از آنها پرسشى، در حالى که کودکان ديگر مزيارت کردند سخن بگويند
تان توانايى الزم براى بر عهده آموزانکنيد هيچ يک از دانش. اگر حس مىگفته شودهاى متفاوت تاريخ اين دين جنبه

  د.توانيد آن نقش را خودتان بازى کنيند، مىرگرفتن نقش زائران را ندا

  ط. نّقاشى

العدل اعظم به عنوان نماد پيروزى امر آموزان خود بخواهيد تصويرى از مقّر بيتاز دانش مايل باشيدممکن است 
اند، يدهالعدل اعظم نداز مقّر بيت پاخاستند بکشند. اگر هرگز تصويرىحضرت بهاءاهلل بر نيروهايى که عليه آن حضرت به

  شان توصيف کنيد.ا نشان دهيد يا به اختصار آن را براىتوانيد به آنها عکسى از آن رمى

  هاى پايانىى. مناجات

  سومودرس بيست

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

مناجاتى را که طّى دو درس گذشته  حفظ کردنتوانند هاى شروع تالوت شد، کودکان مىپس از آن که مناجات
  اند ادامه دهند.کردهروى آن کار مى

  فى درسب. معرّ 

- اند و ظهور ايشان گراناهلل را براى ما آوردههدف اين درس آن است که کودکان بفهمند حضرت بهاءاهلل کلمة

تان کمک آموزانهاى زير به شما در آماده شدن براى صحبت دربارۀ اين مطلب با دانشبهاترين هديه به بشر است. انديشه
  خواهد کرد:

اند. با مطالعۀ بيانات و تعاليم ايشان است که ما ارادۀ خدا براى را براى بشر آورده اهللهمۀ مظاهر ظهور الهى کلمة
اهلل را به مّدت چهل سال نازل فرمودند. ، کلمةجديدکنيم. حضرت بهاءاهلل در اين عصر خودمان را درک مى

ه به اشعۀ خورشيد نياز اهلل مانند اشعۀ خورشيد است. درست همان طور که همۀ آفريدگان براى رشد و توسعکلمة
تر شود. حضرت بهاءاهلل به ما اهلل نياز دارد تا بتواند رشد کند و به خدا نزديکدارند، روح انسان به کلمة
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کند. دهد و تربيت مىما را آموزش مىاهلل کلمة ".کلمۀ الهى سلطان کلمات است و نفوذ آن التحصى"فرمايند:  مى
تواند داشته باشد. خّالق است. قدرت دگرگون کردن ما را ديگر احتماًال نمىاى دارد که هيچ کلمۀ قدرت ويژه

اهلل قدرت تبديل اين جهان به جهانى تازه دارد. قدرت ايجاد شجاعت، درک، هوش و عشق در ما را دارد. کلمة
  د.را دارد، جهانى که در آن افراد انسانى ياد خواهند گرفت در اتّحاد و هماهنگى با هم زندگى کنن

هاى آن حضرت، اهلل يک تجلّى عشق خدا به ماست. ما با پيروى از تعاليم الهى و اطاعت از احکام و فرمانکلمة
د. آنها معيارى نکهدايت مى که ما را در سراسر زندگى است يابيم. احکام آن حضرت نورىسرور حقيقى مى

اى هستند که ما را از اشارات نها مانند قلعهآيم. مان را بسنجپاکى کلمات و کردارهاى يمتوانهستند که با آن مى
  کنند.تر حفظ مىماهيّت پست

  هاج. پرسش

  اند چيست؟اى که حضرت بهاءاهلل به بشر دادهبهاترين هديهگران  .۱

  اى دارد؟فهميم که خدا براى ما چه ارادهچگونه مى  .۲

  اى دارد؟اهلل چه نيروى ويژهکلمة  .۳

  تواند ايجاد کند؟ه چيز را مىاهلل در ما چکلمة  .۴

  تواند بکند؟اهلل با جهان چه مىکلمة  .۵

  توان تشبيه کرد؟ها و احکام الهى را به چه چيز مىفرمان  .۶

  نصوص حفظ کردند. 

کتاب احکام خود، کتاب اقدس، به عنوان يک موهبت و گنجى از سوى خدا  ازدر نّص زير، حضرت بهاءاهلل 
فرمايند. گرچه اين نّص از موارد ديگر که  به يک چراغ و يک راه مستقيم بدون انحراف تشبيه مىفرمايند. آن را ياد مى

تر است، اّما تقريبًا همۀ آنها بايد بتوانند آن را در مّدت اين کالس به اند طوالنىکرده حفظهاى پيش کودکان در درس
  خوبى ياد بگيرند.

 .هذا ذکر اهّلل لو انت من الّشاعرين   فضل اهّلل لو انت من المقبلين. هذا  .لو انت من الّسامعين هذا نصح اهّلل "
قل انّه  .هذا کنز اهّلل لو انت من العارفين. هذا کتاب اصبح مصباح القدم للعالم و صراطه االقوم بين العالمين
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صيحت خداست اگر از اين ن :(مضمون  ٩٥"و مشرق اوامر اهّلل لو انتم تعرفون. .لو انتم تعلمون لمطلع علم اهّلل 
کنندگان باشيد. اين ن باشيد. اين ذکر خداست اگر از درککنندگا لباشيد. اين فضل خداست اگر از اقبا شنوندگان

ترين راه بين عالميان و راستبراى جهان ن باشيد. اين کتابى است که چراغ جاودان اگنج خداست اگر از عارف
  .)و َمشِرِق اوامِر خداست اگر بدانيد آگاه باشيدخداست اگر علِم محّل طلوع ى که او ه راست. بگو بشد

  ه. سرودها

  و. وقايع تاريخى

- اى از عظمت ظهور حضرت بهاءاهلل به ما مىايم که بارقهدر زير چند روايت از مؤمنان اّوليه براى شما فراهم کرده

آموزان خود يا برخى از آنها را امروز با دانشتان، همه دهد. ممکن است اين طور برگزينيد که بسته به شرايط خاّص کالس
  در ميان گذاريد. هر تصميمى بگيريد، مهم است که بفهمند ظهور حضرت بهاءاهلل چه موهبت بزرگى براى نوع بشر است.

زبان برگزيدۀ خدا براى اين روز بودند. دانش و حکمت الهى از طريق ايشان بر بشر اهلل و لسانحضرت بهاءاهلل 
هاى همۀ . تصّور اين که لحظات نزول آيات الهى بر ايشان چگونه بود براى ما دشوار است. از گزارشجارى شد

دانيم نيروهايى که در کار را داشتند، مىها در آن زمانبودن در حضور حضرت بهاءاهلل  کرانِ بىکسانى که موهبت 
ميرزا حيدرعلى، يکى از مؤمنان مخلص که کرد. حاجى بودند چنان قوى بودند که به نظر فضا و محيط تغيير مى

حين نزول يک لوح اجازۀ بودن در محضر حضرت بهاءاهلل در عّکا را داشت، تالشى هر چند نابسنده در توصيف 
  آنچه در آن موقعيّت رخ داده کرد:

ان رواى اين جهان و جه، وارد اتاقى شدم که شاه شاهان و فرمانزده شدوقتى اجازه داده و پرده کنار "
ت خود نشسته بودند. آيات الهى نازل الم الهى، با اقتدار فراوان بر تخرواى همۀ عوبعد، نه بلکه فرمان

در، ديوار، فرش، سقف، کف زمين و هوا  شد و کلمات مانند بارانى مفّصل جارى بودند. فکر کردممى
ه گوش شده بودند و سرشار همه معّطر و روشن بودند. همۀ آنها دگرگون شده بودند، همه و همه تبديل ب

کس که چنين  راز روح سرور و نشاط بودند. هر شىء باطراوت شده بود و روح حيات گرفته بودند... ه
  "هايى برده شدم و در چه حالتى بودم.تواند بداند که به چه جهانهرگز نمىنداشته است اى تجربه

اهلل توّسط حضرت اى از سرعت نزول کلمةکه به ما بارقهيکى ديگر از مؤمنان گزارش زير را براى ما به جا گذاشته 
ورد که وقتى ميرزا آقا جان، منشى آکرد، به ياد مىر عّکا زندگى مىها ددهد. اين مؤمن که سالمى را بهاءاهلل

ن آاز فاصلۀ بيست قدمى شنيد. در  شدلمش را مىقکرد، صداى تيز  حضرت بهاءاهلل، کلمات ايشان را ضبط مى
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بر کاغذ،  آن شد که با حرکتهاى وحى حضرت بهاءاهلل، با قلم نى نوشته مى، متون فارسى و عربى، زبانزمان
  رود:د. گزارش اين چنين پيش مىشصدايى مشّخصى ايجاد مى

چنين حدود ده تا دوازده داشت. او هم ۀ کوچکدان بزرگى به اندازۀ يک کاسميرزا آقا جان مرّکب"
رسيد، هايى که به حضرت بهاءاهلل مى کاغذ آماده داشت. در آن روزها همۀ نامههاى بزرگ قلم و ورقه

خواند. آورد و با اجازه آنها را مىها را به حضور حضرت بهاءاهلل مىرسيد. او اينبه ميرزا آقا جان مى
شد ثبت کردند تا قلم بردارد و لوحى را که در پاسخ نازل مىسپس جمال مبارک او را هدايت مى

  کند...

رسيد، چنان بود که وقتى تمام صفحه به پايان مى داشتنازله  کلمات در نوشتن سرعتى که او معموالً 
اى مو در جوهر فرو رسيد که گويا فردى دستهجوهر اّولين کلمه به سختى خشک شده بود. به نظر مى

شد و جز براى ميرزا ى. هيچ يک از کلمات به وضوح نوشته نماستبرده و آن را بر تمام صفحه کشيده 
توانست کلمات را رمزگشايى کند و هايى بود که حتّى او نمىآقا جان براى بقيه ناخوانا بود. موقعيّت

  ."گرفت..بايد از حضرت بهاءاهلل کمک مى

سازد جهانى اند که هدايات موجود در آن بشر را قادر مىحضرت بهاءاهلل صدها و صدها کتاب و لوح نازل فرموده
چال مند بسازند و براى هزاران سال آينده در صلح و اتّحاد زندگى کنند. از زمانى که ايشان در سياهزه و شکوهتا

  شان در بهجى، جريان آيات الهى از ايشان هرگز متوّقف نشد.زندانى شدند تا پايان زندگانى

ازله بر ايشان در دايت الهى نشان را مشّخص نکرده بودند، هدر دورۀ تبعيدشان از بغداد، گرچه هنوز مقام
-کرد. خود ايشان با اشاره به آن دورۀ توانايى خارقهاى بسيارى را دگرگون مىمکتوب قلب گفتگوها و الواِح 

  "آيات بمثل غيث هاطل نازل و به اطراف ارض ارسال شد."اند: العاده، فرموده

کلمات مکنونه را که  فّکر،حل رود دجله حين تطّى اقامت حضرت بهاءاهلل در بغداد بود که حين قدم زدن در سوا
دارند، نازل فرمودند. ممکن است راهنما براى رشد روحانى خود آن را گرامى مىيک بهائيان همه جا مانند 

َيا ابَْن الروِح "باشيد. اين اّولين آنهاست:  حفظبرخى از جواهر حکمت الهى مندرج در اين کتاب کوچک را از 
اى پسر روح، نخستين پند  :(مضمون "ْوِل اْمِلْك َقلْبًا َجيِّدًا َحَسنًا ُمنيرًا ِلَتْمِلَك ُملْكًا دأِمًا باِقيًا اَزًال َقِديمًا.ِفي اوِل القَ 

  .)تا ملکى دائم و باقى و ازلى و قديم صاحب شوىمن اين است که قلبى پاک، مهربان و نورانى دارا شو 

ن ماهيّت ظهور الهى را آ اد بودند کتاب ايقان را نيز نازل فرمودند که درحضرت بهاءاهلل در حالى که در بغد
کنند و همۀ فرمايند. ايشان در آن کتاب به عبارات واضح اتّحاد اديان بزرگ جهان را تصديق مىتوضيح مى
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محّمد،  هاى حاجى ميرزا سيّدزدايند. کتاب در پاسخ برخى پرسشکند مىموانعى را که آنها را از هم جدا مى
) در بغداد به ۱۸۶۲( ۱۲۴۰/۱۲۴۱هاى حضرت باب، نازل شد. وقتى حاجى ميرزا سيّد محّمد در يکى از دايى

ها منتظر حضور مبارک رسيد، هنوز حضرت باب را به عنوان يک مظهر ظهور، قائم موعودى که مردم ايران مّدت
ام سؤاالتى را که او را سردرگم کرده و دربارۀ مقام ظهورش بودند، نپذيرفته بود. حضرت بهاءاهلل از او خواستند تم

درنگ چنين کرد و حضرت بهاءاهلل در مّدت دو روز و دو شب پاسخ  حضرت باب مرّدد گذاشته بنويسد. او بى
طوالنى خود را نازل فرمودند. پس از خواندن کتاب، حاجى ميرزا سيّد محّمد حضرت باب را شناخت و مؤمنى 

  ثابت و مستقيم شد.

تواند اميد دهد که هيچ فرد انسانى، هر قدر فاضل و دانا، هرگز نمىداستانى دربارۀ کتاب ايقان به ما نشان مى
اهلل باشد. ميرزا ابوالفضائل پيش از پذيرفتن امر مبارک اى بنويسد که همتاى توان کلمةداشته باشد حتّى کلمه

شد. برخى از مؤمنان که دانا و دانشمند پنداشته مى رئيس يک مدرسۀ دينى مهم در تهران بود. او مردى بسيار
ادند. اّما اى از کتاب ايقان دکردند چشمان او را به حقيقت ظهور حضرت بهاءاهلل باز کنند، به او نسخهسعى مى

  تواند کتابى بسيار بهتر بنويسد.ن را درک نکرد و اعالن کرد که مىاو با خواندن کتاب، عمق آ

ه نزد او رفت و از او خواست نامۀ مهّمى براى او بنويسد. به او گفته شده بود که ميرزا روز بعد زنى برجست
اش بود که اى عالى است. او موافقت کرد و قلم برداشت تا شروع کند، اّما باعث شگفتىابوالفضائل نويسنده

وشتن در گوشۀ کاغذ کرد، دانست بايد چه کند، شروع به ن تواند حتّى يک جمله بنويسد. او که نمىدريافت نمى
شد. زن که اين را ديد، صبر خود را از دست داد و برخاست که برود. وقتى اى از قلمش جارى نمىاّما هنوز کلمه
گفت و رفت به مسخره به او گفت که اگر فراموش کرده چطور يک نامۀ ساده بنويسد، بايد اين را مىداشت مى

. او ناگهان نظرى را که روز قبل دربارۀ کتاب ايقان تفشفضائل به شّدت برآيرزا ابوالداد. موقت او را هدر نمى
تواند کتابى بهتر از کتاب که مى بود اش نتيجۀ اين باور گستاخانهداده بود به ياد آورد و فهميد که وضعيّت کنونى

وهشگر برجستۀ امر زده بود. ديگر وقتى يک پژحضرت بهاءاهلل بنويسد.  ميرزا ابوالفضل از غرور خود خجالت
  مبارک شد، هرگز از مسير فروتنى خارج نشد.

- دانيد حضرت بهاءاهلل در استانبول، ادرنه و بعدًا در عّکا، الواحى خطاب به شاهان و فرمانهمان طور که مى

ت عبّود ساکن بودند، ) وقتى در بي۱۸۷۳( ۱۲۵۱/۱۲۵۲حدود  چنين در آنجا بود که درروايان جهان نوشتند. هم
 ، " فرات الّرحمة" تاب خود، کتاب اقدس، را نازل فرمودند. حضرت بهاءاهلل به اين کتاب به عنوان ترين کقّدسم
هاى اين اند. ايشان در آن احکام و فرماناشاره کرده " محيى العالم" ، و " صراط االقوم" ، "قسطاس الهدى"

تر شويد، دربارۀ اين فرمايند. وقتى بزرگند، تنظيم مىسازد مطابق ارادۀ الهى زندگى کدور را که بشر را قادر مى
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کنيد، بايد هميشه تان، وقتى از احکام ايشان پيروى مىاحکام به تفصيل ياد خواهيد گرفت. در سراسر زندگى
به احکام و به عشق جمالم،  :(مضمون "َجَماِلي.اعملوا حدودى حبًّا لِ " کلمات ايشان را به ياد داشته باشيد:

  .)عمل کنيد حدودم

  ز. حقايق

  اهلل را نازل فرمودند.حضرت بهاءاهلل به مّدت حدود چهل سال کلمة  .۱

مند اند که او را بر ساختن جهانى تازه و شکوههدايت الهى براى بشر به جا گذاشتهاز ها حضرت بهاءاهلل کتاب  .۲
  توانا خواهد ساخت.

  در بغداد نازل شد. ۀ حضرت بهاءاهللکلمات مکنون  .۳

  کتاب ايقان در بغداد نازل شد.  .۴

هاى دايى حضرت باب از حضرت بهاءاهلل نازل ) در پاسخ برخى پرسش۱۸۶۲( ۱۲۴۰/۱۲۴۱کتاب ايقان در   .۵
  شد.

  کتاب ايقان در دو روز و دو شب نازل شد.  .۶

روايان جهان ن و فرمانحضرت بهاءاهلل طّى تبعيد خود به استانبول و ادرنه و بعدًا در عّکا الواحى خطاب به شاها  .۷
  نوشتند.

  ) در بيت عبّود در عّکا نازل شد.۱۸۷۳( ۱۵۱/۱۲۵۲کتاب اقدس در حدود   .۸

  ح. نمايش

- تان تعريف کرديد، يک يا چند مورد از صحنهآموزانامروز براى دانشفصل تاريخى  هايى که از بسته به روايت

- وانمود کند که حاجى ميرزا حيدرعلى است و روايت خود را در جلسهتواند تواند اجرا شود: يکى از کودکان مىهاى زير مى

تواند در مورد آن مؤمن اّوليه که ثبت کلمات حضرت بهاءاهلل توّسط کند. همين رويکرد مىاى از گروهى از احبّا تعريف مى
تواند نقش ايشان را بر ىآموزان مشان را توصيف کرد اتّخاذ شود. در مورد داستان دايى حضرت باب، يکى از دانشمنشى

دهد که چطور کتاب ايقان را دريافت کرد. عهده گيرد و وانمود کند که يکى از احبّا را مالقات کرده و براى او توضيح مى
  توانند به طور کامل بازى کنند.داستان ميرزا ابوالفضائل را مى
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  ط. نّقاشى

هاى ارائه شده در انديشه ىيادآور براىو يک قلم پر را آموزان بخواهيد يک تّکه کاغذ شود از دانشپيشنهاد مى
  .در نظر گيريديابد که به اين هدف دست مى را درس بکشند. البتّه ممکن است تصوير يا صحنۀ ديگرى

  هاى پايانىى. مناجات

  چهارمودرس بيست

  هامناجات حفظ کردنتالوت و  الف.

يکم روى آن کار ود. سپس مناجاتى را که کودکان از درس بيستکنيها آغاز مىمانند هميشه کالس را با مناجات
  اند با آنها مرور کنيد. تا حال هر کودک بايد بتواند تمام مناجات را به خوبى بخواند.کردهمى

  ب. معرّفى درس

هدف اين درس آن است که کودکان ياد بگيرند حضرت بهاءاهلل پيش از درگذشت خود ميثاقى با مؤمنان خود 
کند و پيشرفت دهد، آن را حفظ مىند و اين که قدرت همين ميثاق است که جامعۀ پيروان ايشان را به هم پيوند مىبست

توانيد به آنها کمک کنيد مفهوم آموزان خود، مىهاى زير با دانش. با در ميان گذاشتن انديشهنمايددائمى آن را تضمين مى
  ميثاق را درک کنند:

هاى اهلل را نازل فرمودند و آثار ايشان براى قرنحضرت بهاءاهلل نزديک به چهل سال کلمة دانيدهمان طور که مى
- ايشان کتاب عهدى است که در آن آخرين راهنمايى آثارمندترين ه بشر را هدايت خواهد کرد. يکى از ارزشدآين

فرمايند و دربارۀ د را اعالن مىدهند. حضرت بهاءاهلل در آن هدف بنيادى ظهور خوها و آرزوهاى خود را ارائه مى
تر از همه حضرت عبدالبهاء را به عنوان مرکز ميثاق دهند. مهم، اندرزهاى مهرآميز به پيروان خود مىرفتارنحوۀ 

  فرمايند. خود، فردى که پس از صعود آن حضرت، همۀ مؤمنان بايد به ايشان رو کنند، تعيين مى

هاى خود براى زندگى مطابق ان مرکز ميثاق حضرت بهاءاهلل، در تالشما با تمرکز بر حضرت عبدالبهاء به عنو
 مانآوريم. ما به ياد داريم که به عنوان بخشى از قولمانيم و جهانى تازه به وجود مىن حضرت متّحد مىآتعاليم 

بينيم. مى ديگر عشق بورزيم و در حضرت عبدالبهاء مثال کامل يک عاشق رابه حضرت بهاءاهلل، قرار است به هم
ما به ياد داريم که بايد عدالت را بر پا داريم، بايد بخشنده باشيم، بايد از خطاهاى ديگران چشم پوشيم، و از 
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گيريم. باالتر از همه، با تمرکز ببخشنده و آمرزنده بودن را ياد  زندگى حضرت عبدالبهاء معناى عادل،مثال 
ه ميثاق خودمان با حضرت بهاءاهلل هشياريم که نخواهيم ديدگان خود بر حضرت عبدالبهاء، هميشه نسبت ب

د پاره شوند و با اتّحاد در يک جامعۀ جهانى، تا نپيوندگذاشت پيوندهاى دوستى و عشقى که ما را به هم مى
  زمانى که يگانگى نوع بشر به صورت استوار مستقر شود و اين جهان ملکوت مقّدس خدا گردد، کار خواهيم کرد.

رت بهاءاهلل جامعۀ پيروان خود را تحت حمايت حضرت عبدالبهاء، غصن اعظم، گذاشتند، موهبتى اين که حض
نه تنها با ظهور واالى خود توانيم موهبتى را که حضرت بهاءاهلل آيد. ما هرگز نمىاست که ارزشش به تصّور نمى

کمت آن حضرت عامل هدايت و روشنى که به فرمودۀ ايشان دانش و ح -اند  بلکه با  پسر بزرگوارشان به بشر داده
  کامًال درک کنيم. -براى ما خواهد بود 

  هاج. پرسش

  خواهند که پس از درگذشت ايشان به چه کسى رو کنند؟حضرت بهاءاهلل از همۀ مؤمنان مى  .۱

د بمانيم، مان براى زندگى بر اساس تعاليم حضرت بهاءاهلل و ايجاد جهانى تازه متّحهاىاگر قرار است در تالش  .۲
  بايد بر چه کسى تمرکز کنيم؟

  يابيم؟مثال کامل تعاليم بهائى را در چه کسى مى  .۳

  مرکز ميثاق حضرت بهاءاهلل چه کسى هستند؟  .۴

  نصوص حفظ کردند. 

خواهند پس از آن که ايشان عرصۀ زمينى وجود را در نّص زير از کتاب اقدس، حضرت بهاءاهلل از پيروان خود مى
  ، به حضرت عبدالبهاء، غصن اعظم، رو کنند.ترک فرمودند

ُهوا إلى َمن أَراَدهُ "  اهّللُ الَِّذى انَشَعَب ِمن هَذا االَٔصِل  إذا غيَض َبحرُ الِوصال َو قُِضَى ِکتاُب الَمبَدِء ِفى الَمآل َتَوجَّ
وند او را اراده و کتاب آغاز به انتها رسيد به آن که خدا فرو نشستوقتى درياى وصال  :(مضمون  ٩٦"الَقديم.

  .)فرمود، آن که از اين اصل قديم منشعب گرديد، رو کنيد

  ه. سرودها
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  و. وقايع تاريخى

امروز رويدادهاى پيرامون صعود حضرت بهاءاهلل را براى کودکان تعريف خواهيد کرد. الزم است مانند کارى که 
با سطح که کنيد را به زبان و روشى روايت مى خىفصل تارياطمينان حاصل کنيد که اين  ،ايدها کردهاين درس براى همۀ
  تان متناسب باشد.آموزانفهم دانش

هاى عظيم آن حضرت  کند، تمام آفرينش از طريق قدرتاى که مظهر ظهور الهى در ميان بشر زندگى مىطّى دوره
در هفتاد و . ايشان حال اهلل را براى بشر نازل فرمودند شود. حضرت بهاءاهلل نزديک به چهل سال کلمةدگرگون مى

د و دوستان درد جدايى از ايشان را کنروح ايشان به زودى پرواز  قرار بود بودند و پنجميمن سال زندگى خود 
  ند.ندرک ک

ماه پيش از صعود مبارک، حضرت بهاءاهلل آرزوى خود را براى ترک اين جهان ابراز فرمودند. از آن زمان،  ۹
 ،احبّا شان بهفرمودند و نحوۀ اندرز دادنموضوع صحبت نکردند، از بياناتى که مى گرچه هرگز آشکارا دربارۀ اين

  شود.تر شد که پايان زندگى زمينى ايشان نزديک مىروز به روز واضح

)، حضرت بهاءاهلل دچار تب شدند. در روزهاى بعد، ۱۸۹۲مه  ۸( ۱۳۷۱ارديبهشت  ۱۹ شنبه،گاه يکدر شام
پذيرفتند، گرچه واضح بود که حال خوشى هاى کوچک مىيا به صورت فردى يا در گروهگاهى احبّا و زائران را 

تحيّات مشفقانۀ  ،روز بعد تب کردند. حضرت عبدالبهاء به احبّايى که در قصر بهجى گرد آمده بودند ۹ندارند. 
ًا ثابتًا راسخًا بر ارتفاع امر اهلل بايد کّل صابرًا ساکن"حضرت بهاءاهلل را رساندند و پيام زير را به آنها منتقل کردند: 

مؤمنان با شنيدن  "قيام نمايند و ابدًا مضطرب نشوند که من هميشه با شما هستم و در ذکر شما و فکر شما هستم.
ها آخرين کلمات حضرت بهاءاهلل به آنها باشد. اّما روز بعد ترسيدند که ايناين پيام غرق درياى اندوه شدند و مى

شادى تبديل شد، وقتى حضرت عبدالبهاء سحر آنها را بيدار فرمودند و چاى صبحانه را به ايشان غم آنها به 
ن را با نهايت شادى ميل کنند و خدا را سپاس گويند. حضرت بهاءاهلل دوباره آتعارف کردند و از آنها خواستند 

  سالمت خود را به دست آورده بودند.

ى از بين رود. چند روز بعد، حضرت بهاءاهلل همۀ مؤمنانى را که در قصر گرد آنها به زود شادىبا اين حال قرار بود 
فرموده در حالى که به يکى از پسران خود تکيه  ،ت خودوقتى ايشان از تخآمده بودند، به حضور خواندند. 

 ن موقعيّتها کلمات حضرت بهاءاهلل در آ. اينآنها سرازير شد ، اشک از ديدگاننها را مخاطب ساختندبودند، آ
  :آئين، روايت کرده استنبيل، موّرخ اّوليۀ اين است، آن طور که 
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از جميع شماها راضيم بسيار خدمت کرديد و زحمت کشيديد هر صبح آمديد و هر شام آمديد همگى "
  "مؤيّد و موّفق باشيد بر اتّحاد و ارتفاع امر مالک ايجاد.

خرداد  ۸ت بهاءاهلل مشّرف شدند. شش روز بعد، در شنبه، اين آخرين بارى بود که گروه دوستان به حضور حضر
)، آرزوى ايشان مبنى بر ترک اين جهان تحّقق يافت. در اّولين ساعات صبح آن روز، روح ۱۸۹۲مه  ۲۹( ۱۳۷۱

  ايشان اين عرصۀ زمينى وجود را ترک گفت.

ين تلگرافى بود که حضرت عبدالبهاء ها کلمات آغازاين .شمس بهاء غروب فرمود يعنى " قد َاَفلت َشمُس الَبهاء"
ى عثمانى فرستادند و او را از درگذشت حضرت بهاءاهلل مطلّع ساختند. اتاق کوچکى در امپراتورفورًا به سلطان 

 پذيرفت انتخاب شد. کمىاى در غرب قصر به عنوان نقطۀ مقّدسى که بقاياى مقّدس ايشان را در خود مىخانه
جسد ايشان در آنجا به خاک سپرده شد. قبلۀ اهل بهاء اکنون در اين  مبارک،پس از غروب همان روز صعود 

  ترين نقطه ثابت شده است.مقّدس

مردمى از دور و نزديک که همه مشتاق ابراز اندوه خود به  سبب شد درگذشت فردى چنان محبوب و مورد پرستش
هاى نزديک در حال گريستن و فرياد دهکدهدم مر از. بسيارى بيايندخانوادۀ حضرت بهاءاهلل بودند، به قصر بهجى 

هاى اطراف قصر ديده شدند. مقامات حکومتى و رهبران دينى در سوگوارى براى از اندوه خود در زمين زدنِ 
ها و هاى خود به عظمت ايشان اداى احترام کردند. اينبا نوشتهافراد زيادى دست دادن ايشان همراه شدند، 

رسيد، همه به حضرت عبدالبهاء که اکنون نمايندۀ ديانت پدر مى ناحيههرهاى سراسر هاى مشابه که از شپيام
  شدند.بزرگوار خود بودند، ارائه مى

به عنوان حافظ حضرت بهاءاهلل در برابر خداناشناسان و حسودان اين  هر روز بيش از پيشحضرت عبدالبهاء 
يشان. خدمت به جمال مبارک تمرکز وجود ايشان بود و خر زندگى اهاى آکرده بودند، به ويژه در سال جهان عمل

ديدند. حال همۀ پيروان مؤمن به حضرت بهاءاهلل به مؤمنان در ايشان مثال کامل تعاليم پدر بزرگوارشان را مى
بنا بود حکيمانۀ آن حضرت، اميدهاى آنان احيا شد و  رهبرىحضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز ميثاق رو کردند. با 

  حضرت بهاءاهلل به زودى در سراسر جهان منتشر شود.پيام 

  ز. حقايق

سال از زندگى ايشان اين جهان را  هفتاد و پنجمين)، روح حضرت بهاءاهلل در ۱۸۹۲ مه ۲۹( ۱۲۷۱خرداد  ۸در   .۱
  ترک گفت.
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(مضمون:  " اءَقد َاَفلت َشمُس الَبه"با صعود حضرت بهاءاهلل، تلگرافى با کلمات زير به سلطان فرستاده شد:   .۲
  ).شمس بهاء غروب فرمود

  حضرت بهاءاهلل در خانۀ کوچکى در نزديکى قصر بهجى به خاک سپرده شد. پيکر  .۳

 ترين نقطۀ روى زمين و قبلۀ اين دين است.گاه حضرت بهاءاهلل در بهجى مقّدسآرام  .۴

  ح. نمايش

آموزان يا دو يا سه نفر از آنها که توانايى نششود از همۀ داامروز، پيشنهاد مى فصل تاريخىبا توّجه به ماهيّت 
، بخواهيد در برابر کالس بايستند و رويدادهاى پيرامون صعود حضرت بهاءاهلل را با تکريم به بيان خود اند نشان دادهالزم را 
  بگويند.

  ط. نّقاشى

ّدس حضرت بهاءاهلل در آن به مق پيکرتوانيد محيط زيبا و باشکوه بهجى را که به عنوان آخرين فّعاليّت کالس، مى
گاه توانيد نّقاشى آرامتان بخواهيد آن را بکشند. براى کمک به آنها مىآموزانخاک سپرده شده توصيف کنيد و از دانش

  يابيد، به آنها نشان دهيد.مى ۴حضرت بهاءاهلل را که در کتاب 

  هاى پايانىى. مناجات
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  .٢٠۶هلل، ص منتخباتى از آثار حضرت بهاءا ٤
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 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His‘ترجمه  ٦

Visit to the United States and Canada in 1912 (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2007), talk delivered on 
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  .٩١منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٧
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St. James Methodist Church, par. 1, p. 444.  
  .Ibid., talk delivered on 7 May 1912 at Hotel Schenley, par. 2, p. 146ترجمه  ١٧
  .٢٨٧منتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ص  ١٨
 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, talk delivered on 28 May 1912 at Metropolitan‘ترجمه  ١٩

Temple, par. 3, pp. 209-210.  
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م من منشورات دار النّشر البهائيّة في البرازيل ۲۰۰۳بديع أيار  ۱۶۰ث: الّطبعة االٔولى شهر العظمة أدعَيٌة مَباَركٌة الجزء الثالِ  ٥١
  .۱۴۰ فقره
  .١۴٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٥٢
  .١٨٩، ص ١٣٦اهلل، شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، منتخبات از آثار حضرت بهاء ٥٣
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 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, talk delivered on 25 September 1912 at‘. ترجمه  ٥٧

Second Divine Science Church, par. 2, p. 478.  
  .١۴٠حضرت بهاءاهلل، ص  آثار از منتخباتى ٥٨
  .٨١الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص  ٥٩
  .٩٢الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص  ٦٠
  .۶٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٦١
  .۸۷منتخبات آيات از آثار حضرت  نقطه اولى عّز اسمه االٔعلى، ص  ٦٢
  .۵۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٦٣
  فايل ورد. ۷، ص ۳آثار قلم اعلى، جلد جواهراالسرار،  ٦٤
  .۱۱۹منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولى، ص  ٦٥
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  .١٨۴منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٦٩
  .۱۳۷آيات از آثار حضرت  نقطه اولى عّز اسمه االٔعلى، ص  منتخبات ٧٠
  .۱۹منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٧١
  .١٠٢الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص  ٧٢

  .٧۵تاريخ نبيل، ص  ٧٣ 
 ٧٤ ‘Abdu’l-Bahá, Foundations of World Unity, (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1972), p. 43.  
   .٣٩ ص اولى، نقطه حضرت آثار از آيات اتمنتخب٧٥ 

  .١٩کلمات مبارکۀ مکنونه عربى، ص  ٧٦
  ) ، فقرۀ پنجم.٤و ٣و  ٢(آثار قلم اعلى، جلد دوم (مجموعه مجلدات   ٧٧
  .٩آثار قلم اعلى، جلد يک، ص   ٧٨
٧٩  ‘Abdu’l-Bahá, Bahá’í Education: A Compilation of Extracts from the Bahá’í Writings, comp. the 

Research  Department of the Universal House of Justice (Haifa: Bahá’í World Centre, 1998) no. 53, p. 20. 
در تحصيل کماالت ظاهره و باطنه جهد بليغ نمائيد «فرمايند: بخشى از نص زير مشابه بيان انگليسى است: حضرت عبدالبهاء مى

امر و خلق؛ نيز: گلزار  ٣ج  ٣٠٧(ص » ت ظاهريّه و باطنيّه بوده انسان بى علم و هنر محبوب نه.چه که ثمره سدره انسانى کماال
  )۲۲۲تعاليم بهائى، ص 

   .٩۴ص منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ٨٠ 
  .٢٣٨منتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ص  ٨١

   .١٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص ٨٢ 
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 ٨٣ ‘Abdu’l-Bahá, cited in The Importance of Obligatory Prayer and Fasting, comp. the Research Department 

of the Universal House of Justice (Haifa: Bahá’í World Centre, 2000), VII, p. 11.  
  .٣٣٧ادعيه حضرت محبوب، ص  ٨٤ 
   .١٧٨بهاءاهلل، ص منتخباتى از آثار حضرت ٨٥ 
   .١۶٠بهاءاهلل، ص منتخباتى از آثار حضرت ٨٦ 
   .١٩۶ادعيه حضرت محبوب، ص  ٨٧ 
   .٢٨اقدس، ص مستطاب کتاب  ٨٨ 
   .۵-۴صص کلمات مبارکۀ مکنونه عربى،  ٨٩ 
 Bahá’u’lláh, Consultation: A Compilation: Extracts from the . ترجمۀ غير مصوب.٥٧٧انوار هدايت شمارۀ  ٩٠ 

Writings and Utterances of Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi, and The Universal House of Justice 
comp. the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1995), 

no. 2, p. 1.  
  .۱۷، شماره ۱۶مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء، ص مناجات انتخابى از مجموعه  ٩١

   .١٠٠نتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ص م٩٢ 
   .٨۵منتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ص ٩٣ 
   .١۴٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص ٩٤ 

  .۱۷۸-۱۷۷اقدس، صص مستطاب کتاب  ٩٥
   .١١۵اقدس، ص  مستطابکتاب ٩٦ 
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