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 همکاران"خطاب به قسمتی از متن "

 

در هر گروه مطالعه همواره فردی با تجربۀ بیشتری
1
وجود دارد که به عنوان راهنما فعالیّت می کند. سایر  

ن همراه است که می نمایند. ای حاضران در گروه حکم همراه را دارند که در مطالعات خود از کمک راهنما استفاده

می باشد و راهنما فقط این جریان را تسهیل می  فعّاالنه در جریان یادگیری مشارکت می کند و خودش مسئول یادگیری

نماید. در اینجا رابطۀ یک فرد آگاه و عدّه ای نا آگاه برقرار نیست. چنانچه همراهان به همدیگر کمک کنند تا از طریق 

جمالت خوانده شده، معنی و مفهوم کلمات و عبارات بهتر درک شود، فضای یادگیری  بحث و گفتگو دربارۀ عبارات و

بهتری نیز در جمع ایجاد می شود. در مراحل بعدی، هر کدام از همراهان که مشتاق و عالقمند به انجام این خدمت 

این فضای یادگیری را به باشند می توانند همین کتاب را با گروه دیگری از دوستان و نزدیکانشان مطالعه کنند و 

 وجود آورند. 

 

اولهین سهطح،  .این انتظار وجود دارد کهه همراههان در ایهن دورۀ مطالعهاتی، بهه سهه سهطح ازادراک نائهل شهوند      

مبارکهه ای اسهت کهه هسهته ی مرکهزی ایهن دوره هها را تشهکیل مهی دههد.  جمهالت آثهار فراگیری درست معانی کلمات و

 می باشد.  اّول مربوط به این سطح شده یان آوردهسواالتی که بعد از هر ب

 

دومین سطح ادراک از همراهان می خواهد تا دربارۀ کهاربرد مسهتقیم بعضهی مفهاهیم موجهود در بیانهات مبارکهه           

چگهونگی بکهار در زندگی روزمرۀ خود بیندیشهند. سهومین سهطح ادراک مسهتلزم ایهن اسهت کهه شهرات اننهدگان دربهارۀ 

 ارتباطی ندارد تفّکر نمایند.  مفهوم بیاناتموقعیّت هائی که مستقیماً با  درنات مبارکه بیابردن 

 

از بحث های غیر ضروری پرهیز کنند و بهه پاسه   تا همانگونه که ازپیش گفته شد، همراهان باید تشویق شوند

بعضهی ازتمهرین هها شهامل سه االتی  کننهد. نمهود، اکتفها طابرا مسهتقیماً از بیانهات اسهتن که می توان آن هها یصهای مشخّ 

دربههاره ی   بهه قصهد افهزایش آگهاهی  جهواب داد. ایهن پرسههش هها کهه نمهی تهوان بهه نحهو سههریع یها واضهح بهه آن هها اسهت

 موضوع مورد مطالعه طراحی شده اند و اگر شهرات اننهدگان صهرفاً بهه آن هها بیندشهند، ههدر یهادگیری متحقهق خواههد

 شد. 

 

اید به آن توّجه کرد این است که هنگامی که یک مفهوم تا حدّی درک شد و برخی نکتۀ بسیار مهّمی که ب  

روشن گری ها نسبت به کاربرد آن به دست آمد، گروه باید به نکتۀ بعدی بپردازد زیرا اگر بحث و گفتگو دربارۀ یک 

ته می شود. مطالعۀ آثار مطلب طوالنی شود، عمالَ تا حدّ زیادی از تأثیرگذاری و کارآئی این دورۀ مطالعاتی کاس

مبارکه ممکن است افکار و ایده های زیادی را در ذهن ما ایجاد نماید و در میان گذاشتن این افکار با سایر دوستان و 

آشنایان در مکان ها و زمان های مناسب دیگر باعث ایجاد شادی و ُسرور فراوان است، اّما باید دّقت نمود که این عمل 

نگردد. ما عمیقاً بر این باوریم که عادت به تفّکر دربارۀ اشاره های موجود در آثار، با کمترین  موجب اصرار در رأی

تداخل نظرات شخصی، بخش بزرگی از اختالر نظرهائی را که در بسیاری از جوامع وجود دارد و به فرایند 

    رتر می سازد.مشورت آسیب وارد می کند از میان می برد و فعّالیّت های جامعه های ما را موثّ 

 

 

 
                                                 

 مطالعه نموده دیگر را در گروهی  کتاب هاسلسلۀ منظور از اینکه راهنما تجربۀ بیشتری دارد این است که قبالً حد اقّل یکبار خودش   1

 است.
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 خطاب به همکاران

 کهاربرد جائی درکارمطالعه، تعلهیم، یها برای اشاره به همه ی کسانی که درهر "همکاران" م  سسه ی روحی ازعبارت

راسهتای  آن هها در تلقهی مهی شهوند، چهون همهه ی  همکار دوره هایش مشارکت دارند، استفاده می کند. تمامی چنین افرادی حقیقتا

رفهاه عهالم انسهانی  پیشهبرد دوره ههای روحهی بهه عنهوان ابهزاری بهرای خهدمت بهه امرالههی و کهاربرد م سسه، که همانها هدر این

 فعالیت می کند. سایرراهنما که به عنوان  دارد وجود ی با تجربه ی بیشتراست، عمل می نمایند. درهر گروه مطالعه همواره فرد

 مهورد ایهن نکتهه بایهد اسهتفاده مهی نماینهد. امها راهنمهاازکمهک  ه درمطالعهات خهودکه رادارند "همراه"  حاضران درگروه هم، حکم

یها  آن هرکسی چیزی می آموزد شرکت دارند؛ فرایندی که در طرفه  دو فرایند یک  که آنان در توجه همه ی حاضران قرارگیرد

یهادگیری  امهر اسهت کهه فعاالنهه در ههمهرایهک ازشهرکت کننهدگان اسهت. ایهن  به عبارت دیگر، مسئولیت فراگیری به عهده ی ههر

 ناآگهاه حکهم فرمها گروهی ازافهراد آگاه و اینجارابطه ی یک فرد تسهیل می کند. در را فقط این فرایند راهنما و مشارکت می نماید

 نیست.

 

ی اولهین واحهدهائی هسهتندکه یهک گهروه ازهمکهاران بهرا "حیات وممهات" و "دعاومناجات" "،درک آثاربهائی"  معموالً   

همکهاران  آن راباسایر در اندیشه های مذکور و دقت مطالعه نماید با این مقدمه را راهنما مطالعه انتخاب می نمایند. امیدواریم هر

درنظهر داشهته باشهندکه بعهداً ههم کهه بهه عنهوان  برای اولین بارمطالعه می کنند، بایهد را درمیان بگذارد. کسانی که این واحدها نیز

همین مباحهث رامطالعهه وبررسهی  ب، برای گروه های دیگری ازمبتدیان عمل خواهندکرد، موظف خواهند بودهمین کتا راهنمای

 نمایند.

 

داردکه شرکت کنندگان دردوره های مطالعاتی م سسه ی روحی، بهه سهه سهطح ازادراک نائهل شهوند:  وجود این انتظار      

رکه ای است که هسته ی مرکزی ایهن دوره هها را تشهکیل مهی دههد. مبا اولین سطح، فراگیری درست معانی کلمات وجمالت آثار

مرضهیه راضهیه ی اعمهال طیبهه ی طهاهره واخهالق  ازبنا براین برای مثهال، بعهد از قرائهت ایهن بیهان مبهارک کهه " اصهال  عهالم 

سهاده بهه  بسهیار اولین نگهاه چنهین سه الی ممکهن اسهت " اصال  عالم چگونه ممکن است؟" در پرسیده می شود همراهاناست" از

نشهان مهی دههد اهه چهرا چنهین روش و رویاهردی سهاده آمهد،  خواهنهددر ادامهه  نکته ای که عمالً آزمهوده شهده و دو نظربرسد. اما

 و ، گروه مطالعه رابهه گهروه ههای کوچهک دونفهره تقسهیم مهی کنهدراهنماغالباً  شده است.زینش برای این سطح  اولیه ی ادراك  گ

کهه پاسه   سه الی مطهر  نمایهد دیگر می خواههد نفر از و بخواند باصدای بلند بیان را می خواهد یک نفر ه کوچک ازوگر هر در

سهاده نیسهت. اکثریهت  اسهاس یهک جملهه، چنهدان ههم کهه بهه نظرمهی رسهد ساختن یهک سه ال بهر جزئی ازبیان باشد. کار آن تمام یا

هراً سههاده راکسههب نماینههد. نکتههه ی دوم مربههوط بههه شههرکت ایههن مهههارت ظهها تهها دارنههد شههرکت کننههدگان بههه تمههرین هههای زیههادی نیههاز

بیان بهه عنهوان پاسه  بهه یهک سه ال،  عین تکرار برابر در و می ورزند اصرار بیان عقیده ی شخصی خود کنندگانی است که در

آنکهه  ازمبارکهه، قبهل  درک آثهار نیسهت؛ امها بیان کهردن عقیهده ی شخصهی خطها سخت مقاومت می کنند. بدیهی است که داشتن و

 است که خوانده می شود.  یزیچ اندیشه روی آن ، مستلزم تمرکزدهد آزادانه مجال جوالن ص به تصورات خودخش

 

کهه وصهول بهه مرحلهه اول ادراک مسهتلزم بحهث وگفتگهوی مفصهل روی معهانی تهک تهک  مهم است توجهه شهود دراینجا      

یک فرهنگ لغهت بهرای  که کاربرد متوجه شده اند راهنماهاع اغلب واق مطالعه نیست. در زمینه ی مطالب مورد لغات، خارج از

بهه  تهر مهی کنهد. بسهیارمفید ایجهاد خلهل یهادگیری  فراینهد برای فهمیدن معانی واژه های مشهکل، عمهالً در شرات انندگانکمک به 
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مطالعهه،  ت ومتهون مهوردکهل عبهارا دربهاره ی گفتگهو ث وحخودشان ازطریق ب بگیرند فرا تا می رسدکه به آنان کمک شود نظر

 معانی کلمات رااستنتاج واستنباط کنند.

  

زنهدگی روزمههره.  بیانهات مبارکهه در در بعضهی مفهاهیم موجهود دومهین سهطح ادراک مربهوط ومتوجهه اسهت بهه کهاربرد      

 ندیده ی رفتهارنهوع پسه مهی خواههد شرات اننهدگان که از "درک آثارمبارکه" اولین بخش واحد برای مثال، تمرین شماره شش از

درباره ی بعضی کاربردهای ملموس بیان  درعین حال ازگروه می خواهد مشخص نمایند، به آسانی قابل پاس  گوئی است؛ اما را

ادراک نمهی تهوان جهواب ههائی  برای همه ی تمرین های ترتیب یافته برای ایهن سهطح از مطالعه دراین درس، بیندیشند. اما مورد

کههه  دارنههد درجهههان وجههود خههوب بسههیار امههی "افههراد گزینههه ی . بههه عنههوان مثههال، بههرای تعیههین اینکههه آیههاآشههکارتعیین کههرد آسههان و

چگونههه ایههن قضههیه بامضههمون بیههانی کههه  مشههخص نماینههد بایههد همراهههان" درسههت اسههت یانههه، نههداردثیری أتهههههیگ گونههه اعمالشههان 

 ازحضرت بهاءهللا مطالعه کرده اند، تناقض دارد.

 

موقعیهت ههائی کهه  دربهاره ی اشهارات کهاربردی بیانهات در شهرات اننهدگاناک مسهتلزم ایهن اسهت کهه سومین سهطح ادر     

می تواننهد نهزد دیگهران بهه گناههان انسان  مبارک ندارند، تفکرنمایند. برای مثال این س ال که آیاترجمه ن بامعیّ  ارتباطی مستقیم و

برای بخشش گناهان اشاره دارد؛ اقدامی که درمذهب کاتولیک عمیقاً  اعترار کند، به منع چنین اعترافی به عنوان وسیله ای خود

"حاسب نفسک فی کل یوم من قبل ان تحاسهب"  باید، هنگامی که گروه درباره ی مفاهیم آیه ی مبارکه یراهنما ریشه یافته است. 

 نماید.  بارز بیان و گفتگومی کند، این منع ونهی را

 

ایهن  در العهه ی دوره ههای م سسهه ی روحهی، نشهان داده اسهت کهه ارزیهابی اندیشهه ههاتجربه ی سال ههای متمهادی مط      

. درایهن ایجهاد نماینهدخهدمت بهه امرالههی  از یه  زنهدگی سرشهاربهرای   مبنائی آگاهانه سطو  سه گانه، به همراهان کمک می کند

روی ایهده ههائی بهر ش برای مشاورات طوالنی این است که تال متحیر سازد این تجربه را ناآشنا با رهگذر، آنچه ممکن است فرد

تآثیرگهذاری دوره ی  زیهادی از ، عمالً تاحهدمتعِددی اه با هم در ارتباط استورای این سطو  سه گانه، ازطریق ارائه ی مفاهیم 

 در ارخودمشخص برای پیشهرفت که روند یک ریتم و دوره ای باید که هربه این دلیل است مطالعه می کاهد. این مسئله تاحدودی 

گردنهد.  خود، برخوردار ص نسبت به پیشرفت سریع، مطابق ظرفیت واستعدادخی مشحسّ  از همراهانگیرد، به گونه ای که  نظر

نمهود. گهروه  روی دروس عبهور از بدون تجزیه وتحلیهل تمهرین هها، بایهد سطحی و سریع و طوره البته این بدان معنی نیست که ب

 بهیش ازچنهد کرده اند، هرگهز فقط به پرکردن جاهای خالی تمرین ها اکتفا و پیروی نموده اندچنین رویکردی سطحی  هائی که از

 برخهی روشهنگری هها   و داشت این است که هنگامی که یک مفهوم درک شد به خاطر جلسه دوام نیاورده اند. موضوعی که باید

گفتگوههای مراقبهت و انتهرل نمهودن برای  د. دلیل دیگربه نکته ی بعدی درس بپرداز آن به دست آمد، گروه باید نسبت به کاربرد

می گیرد. طبیعی اسهت  شال جوامع مااز برخی  ، مربوط است به عادت به لفاظی وشکاکی که متاسفانه بعضی اوقات درطوالنی

 سهایر بها هها دههد. درمیهان گذاشهتن ایهن ایهده بهه ذههن خطهور را زیبها ایهده ی عهالی و الهیه، ممکهن اسهت صهدها آثار که یک آیه از

کهه ایهن عمهل بهه نیهاز اسهت  زیهادیاسهت. امها دقهت فهراوان  سهرور شهادی و باعث ایجادمناسب  ماان ها و زمان های دردوستان 

م سسه ی روحی نشهان داده اسهت   شخصی تبدیل نشود. تجربه ی  ارجحیت عقاید در نفسانی واصرار وسیله ای برای بیان امور

شههرات چههه برداشههتی ازایههن موضههوع داریههد؟"، خههودداری کنههیم؛ تصههورات وشخصههیت  ماوقتههی ازطههر  پرسههش هههائی ماننههد" شهه

مسهئله ای  هنگام بها می کنیم که هر جامعه هائی کمک  نمو و برعکس، به این صورت، به رشدرا درهم ناوبیده ایم بلاه  انندگان

 ایهن بهاوریم کهه عهادت بهه تفکهر بهر ماینهد. مهانمهی بهه آثهارالهی مراجعهه  ،مواجه شوند، بدایتاً به عنوان تکیهه گهاه اساسهی مشهورت
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بسهیاری  کهه در آثهار، باحهداقل تهداخل نظریهات شخصهی، بخهش بزرگهی ازاخهتالر نظرههائی را ه های موجهود دردرباره ی اشار

 د.می نمای م ثرتر را فعالیت های جامعه های ما و می کند، ازمیان می برد آسیب وارد مشورت وتبادل آراء ازجوامع، به فرایند

 

 دقت بررسی نماید، تمهرین هها با بخش را هر باید راهنمابرای آمادگی به جهت آموزش واحدهای سه گانه ی این کتاب،       

 تبهادل نظهر کهه فراینهد تمهرین ههای بیشهتری باشهد صورت لهزوم، بهه فکهر در و سازد ، سازگاراه ذار شد یسه سطح ادراک با را

 نماید.  مفهوم را، تحریک وتقویت درباره ی هر

 

یهک بیهان تهک جملهه ای،  از آغهاز "، ایهن اسهت کهه بهدایتاً بهادرک آثاربههائی" این کتاب، تحت عنهوان اولین واحد مقصد      

 حهداقل در روز الههی، ههر آثهار نمایهد. تهالوت آیهات ود ایجها شهرات اننهدگان در را دربهاره ی آن هها تفکر و عادت به قرائت آثار

خوانهدن ههزاران صهفحه مطهالبی نیسهت کهه یهک  تهالوت آیهات هماننهد اسهت. امها مههم دیانهت مها سهیارشام، یکی ازاحکام ب صبح و

الههی اسهت کهه بهه  نوشهیدن ازسرچشهمه ی ظههور همچهون کهالم الههیسواد درطول زندگیش مشهاهده مهی نمایهد. قرائهت  شخص با

برای وصهول بهه درکهی  فراهم می سازد. امااست،  نیاز ادراک روحانی منتهی شده، قوائی راکه به جهت ترقی رو  انسان مورد

ً  نیز و حیات روزمره ی خود کاربردهای آن در بیان و درباره ی معانی هر حقیقی، انسان باید صحیح و  کند.  تفکر جامعه، عمیقا

 

 در بایهدراهنمها گنجانیده شده دراین کتاب است. برای آماده شدن جهت آموزش این واحهد،  " دومین واحدمناجات و دعا"      

 شهرات اننهدگانکمک کردن به  نیز است و دعا اهدار اساسی سه گانه ی آن اندیشه نماید. اولین هدر، روشن نمودن مفهوم خود

 مبارک آگاهی یابند. برای وصول به این هدر، بعضاً الزم اسهت شهک و احکام این دور اهمیت عظیم آن به عنوان یکی از که از

از همهه، ایهن  غلط گذشته داشته باشد، روشن گردد. بهاالتر تفاسیر افکاری که ممکن است ریشه در دقت، با و زدوده شود تردیدها

تغذیهه روزمهره ی جسهممان  کمتهر ازاهمیهتش کهه  نیهازیداللهت دارد؛  ضرورت رعایت این حکهم نیهز هدر، به درک روشنی از

 نیست.

 

نیهایش احسهاس نمایهد. بنهابراین ههدر  و دعا  میق برایتمایلی ع خود در شخص باید ورای مالحظه ی این حکم، هر در      

احسهاس  را او نزدیاهی بههنشهاط  و اینکهه سهرور و شهرات اننهدگان اسهت " درخداونهد بها گفتگهو " کهردن نیهاز بیدار واحددوم این 

 و ه دعهاکهه عهادت بهدههد پهرورش را روحهانی  ت ههایعهادههر شخصهی بایهد زنهدگی،  سال های اولیهه ی نمایند. عالوه براین، از

 است.  آن هامهمترین یکی از روزانهمناجات 

 

درآیهد.  بهه مرحلهه ی اجهرا نیهایش بایهد و دعها اسهاس آن هها کهه بهر مهی شهود حالت ههائی، مربوط به واحدهدر سوم این       

آداب  و ت می دههد، ازدسانجام شود نیایش چگونه باید و اینکه دعا از را دانش خود پیوسته درک و طوره متاسفانه عالم انسانی ب

می سازد. بنابراین، گروه مطالعهه  روحانی خود جایگزین رفع نیازهای مربوط به شرایط درونی و بی معنی را و پوچرسومی  و

بهه  اسهت و قلب وذههن خصوصیات درباره یکه صرر نماید  این واحد روی بخش هائی ازبر  را وقت خود زیادی از مقدار باید

همچنهین دربهاره ی شهرایط محیطهی اسهت اهه بایهد در اطهرار ههر فهرد در هنگهام  و دست یابد حالت دعابه تا  کمک می نماید فرد

 خواندن دعا ایجاد شود. 
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"، چالشههی مخصهوس اسههت بههرای همراههان م سسههه ی روحههی، حیهات وممههات" ایههن کتهاب، تحههت عنههوان سهومین واحههد      

 بهه تعلهیم محتهوای آن بهه دیگهرراهنمها کهه بهه عنهوان در وقتهی  بعهداً  نیهز و مطالعهه مهی اننهدبهرای اولهین مرتبهه  هنگامی کهه آن را

زیهرا اهه ایهن طهور درکتاب اول برنامه ی م سسه گنجانیده شده اسهت  به این دلیلممات  می پردازند. موضوع حیات و همراهان 

فهت بسهیار ضهروری و مطهالبش بهرای درك شهرات اننهدگان از مسهیر خهدمتی اهه در آینهده پهیش خواهنهد گرکهه به نظر مهی رسهد 

این مفههوم بهه ورای زنهدگی مها در ایهن اهره که زیرا  زندگی درک شود بستر اامل در این عالم باید مفهوم خدمت در حیاتی است.

ضهروری اسهت کهه  بهرای همیشهه بهه مهوازات ترقهی روحمهان درعهوالم الههی، ادامهه خواههدیافت. بسهیار خاای گسترش می یابد و

اهمیههت  از ای بطورفزاینههده یی مخصههوس فههرق دارد،آمههوزش بههرای کارههها بهها، کههه ی از پههرورشددریههک فراینهه شههرات اننههدگان

فعهال " صهاحبانِ " به عنهوان  را خود همراهانمی شود،  ومعنای آنچه که انجام می دهند، آگاه گردند. همچنانکه این آگاهی نمودار

 طالعات ارائه شده به آنان توسط معلمانشان. فعال ا نه به عنوان گیرندگان غیر و دید ومسئول یادگیریشان خواهند

 

یک سری ازتمهرین ههائی  با و می شود بهائی آغاز آثار یک فقره از موضوعی یا جمله ییک  با این واحد بخش از هر      

  ردیگه واحهد خهالر دو مفهاهیم بیهان کمهک نمایهد. بهر درک زبهان و در را شهرات اننهدگان ادامه می یابد که طراحی شهده اسهت تها

دارای تمرین ههایی بهود اهه بهه شهرات اننهدگان امه  مهی اهرد دربهاره ی اهاربرد مفهاهیم در زنهدگی خودشهان و نیهز در که اتاب 

درسهطح معنهائی عمهل مهی نماینهد. فقهط  مسهائل، همهه ی تمهرین هها ، بهه علهت سرشهت مجهردایهن واحهد ، درجامعه شان فار نمایند

مهل أت و زنهدگی هایشهان تفکهر در اتیمطالعه ی دورهایهن ثیرات أدربهاره ی ته ودخواسهته مهی شه شرات اننهدگاندربخش پایانی، از

 کنند. 

 

دقّههت  بحههث و از تشههویق شههوند دردوره هههای م سسههه ی روحههی بایههد شههرات اننههدگانپههیش گفتههه شههد،  همانگونههه کههه از      

بیانهات مبارکهه اسهتنتاج نمهود،  مسهتقیماً از را بهه پاسه  ههائی مشهخص کهه مهی تهوان آن هها و کننهد پرهیهزضهروری  یرغ نظرهای

بهه  جهواب داد. ایهن پرسهش هها بهه آن هها واضهح سریع یا که نمی توان به نحو س االتی هستند شامل تمرین ها اکتفاکنند. بعضی از

بیندشهند، ههدر  صهرفاً بهه آن هها شهرات اننهدگان اگهر و مطالعهه طراحهی شهده انهد افزایش آگهاهی دربهاره ی موضهوع مهورد قصد

 شد.  حقق خواهدتیادگیری م

 

 دو از مشهکل تهر)حیات و ممات( آمده است  دراین واحدای اه مبارکه  بیاناتالزم است که زبان  یادآوری این نکته نیز  

کهه  مطمهئن شهود مشهکل توقهف  ننمایهد؛ بلکهه بایهد لغهت ههایروی  بهر حدّ  بیش از خیلی مراقب باشد بایدراهنما است.  دیگر واحد

 ، درک می کنند. نشان میدهد ها است که تمرین چیزی را، که دقیقاً همان بیان هر اصلی و مرازیمفهوم  شرات انندگان،

 

، خهودداری در یه  جلسههمطالعه ی این واحد، مهم است کهه ازعرضهه ی ایهده ههای زیهاد،  برای حصول نتایج مفیده از      

 عرضه گردد: به ترتیب زیر ین واحدمواضیع ا شود. ورای همه ی آنچه گفته شد، بسیارمهم است که مفاهیم و

 

 

 مرگ چه پدیده ای است. و می شودزچگونه آغا زندگی .1

  است. لوق خداوندخحقیقتی روحانی وم ،رو 

 انسانند. رو  وجسم، باهم، شکل دهنده ی وجود 
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 ادامه می دهد. آن، رو  به ترقی ابدی خود از حالت است؛ بعد مرگ صرفاً یک تغییر 

 

 چیست. حیات ما مقصد .2

 است. او محضر در حضور و حیات شناخت خداوند قصدم 

 بهه  را خهود نمایهد را رد کسهی کهه او و نزدیهک مهی گهردد به خداونهد شود الهی فائز کسی که به شناخت مظهر

 خداوند، محکوم می نماید. از حیاتی دور

 ایهن  در نیهز مهاکسهب مهی کنهد،  این عهالم را در خود نیاز قوای مورد رحم مادر درست همانگونه که انسان در

 به دست می آوریم.  را عالم بعد در نیاز قوای مورد ،عالم

 

 سرشت رو  .3

 است. خداوند وجود رو  نشانه ای از 

 کشیده می شود. به سوی او و منعکس می سازد را او باشد، انوار روحی که م من به خدا 

 نهاتوان  ضهعیف و عاقبهت آن را می شهوند و رو  به سوی خداوند هواهای نفسانی مانع پرواز تعلقات دنیوی و

 می سازند.

 منعکس نماید. صفاتش را به انسان عنایت فرموده که تمامی اسماء و را این استعداد خداوند 

 

 الهی محتاج است. به مظهرکار این  ترقی نمی کند؛ در رو  به خودی خود .4

 می شوند. هی شکوفافقط به کمک مظهرال و هستندپوشیده و پنهان  ،قابلیت های انسان و استعدادها 

 است. عرفان خداوند مثلالهی  عرفان مظهر 

 می گردند. بارز و ظاهر ما وجود درپنهان گنجینه های  ،بواسطه ی تربیت روحانی 

 

 مرگ از وضعیت رو  بعد .5

 گهاه آ خود درماندگی و فقر م من از رو  غیر گشت، اما خواهد سعادتی ابدی فائز رو  م من به مقامی بلند و

 ماند. پشیمانی باقی خواهد ندامت و در و شد خواهد

 آنان  از برتر را خطاهای دیگران بربندیم و خود چشم بر آگاه نیست؛ بنابراین باید هیگ کس ازعاقبت حال خود

 نپنداریم.

 گشت. چشمشان به جمال الهی روشن خواهد و شد آگاه خواهند تمام اسرار درحیات بعد، اروا  مقدسه از 

 

 فعلی زندگیمان شرایطت به نسب پسندیدهحالت  .6

 در انتظارمان است. سرور از سعادت و ایامی پر ، زیرااندوهگین سازد را ما نباید دراین عالم هیگ چیز 
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 درک آثار بهائی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هدف

 مطالعمه ی  آثمار حكم ی قصد اجرابه  ،عانی آن هام آثار بهائی و تفکر در خواندنبرای  قابلیّت پرورش     

 .روز هردر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمرین

 

 .آثار و نوشته های امری را بخوانیدبعضی  ،در صبح و شامهر روز 
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 بخش اول
 

در ایههن واحههد شههما بیانههات کوتههاهی از آثههار بهههائی را خواهیههد خوانههد و دربههارۀ اینکههه چگونههه مههی توانیههد آنههها را در 

خوانهدن یهک جملهه از آثهار مبارکهه در ساده ترین سهطح، شهما کارتهان را بها هید نمود. زندگیتان به کار برید تفّکر خوا

بهرای رسهیدن  خود بیان است. عینآغاز می کنید و سپس به سوالی که بعد از آن آمده است پاس  می دهید، پاسخی که 

ه مطالعهه نمائیهد. در ایهن به هدر این تمرین بهتر است که بیان را با کمک یکی دیگر از شرکت کننهدگان در ایهن دور

      صههورت یکههی از شههما سههوال را مطههر  خواهههد کههرد و نفههر دیگههر بههه آن پاسهه  مههی دهههد. سههپس نقههش خههود را عههو  

چیهزی را در ارتبهاط بها بعضهی از بیانهات انجهام دهیهد امها ایهن نهوع تمهرین اگر چه ممکن است شما در آینده می کنید. 

. این تمرین به شما کمک می کنهد تها بهر معنها و مفههوم ۀ روحی تکرار کنیدنیست که آن را در طول دوره های موّسس

   بیانات مبارکه تأّمل و تفّکر نمائید و بتوانید آنها را از حفظ کنید.
 

 (ترجمه)1"شود انجام میپسندیده  اخالقو  پاكعمال " اصالح عال  با ا  

 

 ........................................................................................؟شود چگونه انجام میاصال  عالم   .1

............................................................................................................................................ 

 

2د"یگام نگذار ،ان فرق داردبا گفتارش اعمالشانکسانی که  راه در ،هل بهاءا یا "
 (ترجمه)

 

 ..............................چه کسانی نباید گام بگذاریم؟................................................... راه، در ما  .2

........................................................................................................................................... 
 

3کن."را محاسبه خودت  هر روز در رسیدگی شود، وت که به حساب قبل از آن ،" ای پسر وجود 
 

 (ترجمه)       

  

 .........................بکنیم؟......................................د بای  چه ،نکه به حسابمان رسیدگی شودپیش از آ  .3

............................................................................................................................................ 
 

 (ترجمه)4"گفتارنه به  آراسته نماییدخود را  ،اعمالبه  ،" ای برادران

 

 ..........................................................................زینت حقیقی ما باید چه چیزی باشد؟..............  .4

............................................................................................................................................. 
 

5."رفتخواهد  باالخداوند گواری ربه آسمان بز مقّدس، اعمالپاک و " كلمه ی
 (ترجمه)

 

 ..............................؟.............................................به کجا خواهد رفت مقدّس اعمالگفتار پاک و   .5

............................................................................................................................................. 
 

 

 

                                                 
 "  اصالح عال  از اعمال طیّبۀ طاهره و اخالق راضیّۀ مرضیه بودهاصل بیان مبارك : "  1
 "  كه اقوال و اعمالشان مخالف یكدیگر است سالك نشوید ی اهل بهاء در سبیل نفوسیااصل بیان مبارك : "  2
 "  وجود، حاِسب ن فس ك  فی ُكّل ی وٍم ِمن ق بِل ا ن تُحاس ب  ابن  ال ی ااصل بیان مبارك : "  3
 " برادران، به اعمال، خود را بیارائید نه به اقوال یااصل بیان مبارك : "  4
 " كلمۀ طیِبه و اعمال طاهرۀ مقّدسه به سماء عّز احدیه صعود نمایداصل بیان مبارك : "  5
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 بخش دوم

 
در ادامه تمریناتی آمهده اسهت مربهوط بهه بیانهاتی کهه شهما ههم اکنهون مطالعهه نمهوده ایهد. بعضهی از ایهن تمرینهات سهاده 

 هستند و نیازی نیست وقت زیادی برای مشورت دربارۀ آنها صرر کنید. وقتی که تمرین چهالش برانگیهز اسهت، شهما

 آن را بررسی نمائید.باید کمی صبر کنید و به کمک راهنمایتان 

 

 چیزی که قابل ستایش باشد. کدام یک از اعمال زیر پسندیده است؟ یعنیپسندیده  .1

 
 کارگر خوبی بودن 

 

 به دیگرن احترام گذاشتن 

 

 اهل مطالعه بودن 

 

 دروغ گفتن 

 

 تنبل بودن 

 

 به پیشرفت دیگران کمک کردن 

 

 ؟به چه معنی است رسیدگی شود" وت ز آنکه به حساب" قبل ا عبارت. 2
.............................................................................................................................................. 

 

 کنید عبارات زیر درست هستند یا غلط: تعیین . 3

 

 غلط درست  .تاثیری ندارد هیگ اعمالشانکه  وجود داردکمی در جهان ن های خوب بسیار انسا 

 

 غلط درست          سازگار باشد. دیگر  مردم وقتی درست است که با عقاید چیز  کی 

 

 .غلط درست                            یک چیز وقتی صحیح است که با تعالیم الهی سازگار باشد 

                              

 موارد زیر اعمال پاک و پسندیده هستند: آیا. 4

 

 غلط درست                            تبلیغ امر الهی 

                                                         

 غلط درست                 دزدی کردن 

 

 غلط درست                          مراقبت از بچه ها و آموزش آن ها 

 

 غلط درست                           دعا برای پیشرفت دیگران 

 

   غلط درست                                    برای رهائی از دردسر گفتن دروغ اوچ 

 

 غلط درست                                    منتظر پاداش بودن به دیگران کمک کردن و 
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 است: د بهائی سازگاریک فر گفتاریر با اعمال ز آیا. 5

 

  غلط درست                          صرر کردنمیک نوشیدنی الکلی 

 

 غلط درست                مهربان بودن 

               

  غلط درست                         یکسان رفتار کردن طوربا همه به 

 

 غلط درست             ازدواج یخارج از محدوده  داشتن روابط جنسی 

 

 به پرسش های زیر پاس  دهید: .6

 

  نماید؟.......................  به گناه نزد دیگران اعترار اجازه داردآیا یک فرد بهائی........................................... 

  

        .................................................................................................................................................... 

 

 چه باید بکنیم؟...................................... ،به جای اعترار نزد دیگران............................................... 

 

        ............................................................................................................................................ 

 

 "به چه معنی است؟..............................................  "خداوند گواریرآسمان بز................................. 

 

        ............................................................................................................................................ 

 

  چه تأثیری بر جهان دارد؟اعمال بد................................................................................................. 

 

        ............................................................................................................................................. 

 

  دارد؟.....را انجام می دهند کسانی که آن ها براعمال بد چه تاثیری ،....................................................... 

 

........................................................................................................................................................ 

 

 بخش سوم

 
رای بعضهی در این قسمت دوباره از شما خواسته می شود تا بیاناتی از آثار مبارکه را مطالعه کنیهد. توّجهه نمائیهد کهه به

کهرد. فکهر خهود را بهه ایهن مشهغول  ویبیانات می توان بیش از یک سوال مطر  نمهود. امها نبایهد در ایهن کهار زیهاده رَ 

 نکنید که هر گونه سوالی را مطر  نمائید.

 

1انسانی است." نیك صفت هایپایه و اساس تمام   و راستی صداقت"
 (ترجمه)

 

  .......................................ت؟.................................................چیس یپایه و اساس تمام فضیلت های انسان  .1

 

2است."ممکن  های خداوند غیرجهان  همه یدر پیشرفت و  ترقّی ،و راستی بدون صداقت" 
 (ترجمه)

 

                                                 
 " است میع فضائل انسانیصدق و راستی اساس جاصل بیان مبارك : "  1
  " در كلّیۀ عوال  الهی ممنوع گردد اگر نفسی از آن ) صدق و راستی ( محروم ماند از ترقّی و تعالی"  اصل بیان مبارك : 2
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 ...................................................................................؟غیر ممکن است چه چیزی بدون صداقت و راستی  .2
 

1زینت بخشید." امانتخود را با  وجود زیبا کنید و را با راستگویی خود زبان ،" ای مردم
 (ترجمه)

 

 ...............................................؟...............................................با چه چیزی باید زبان خود را زیبا کنیم  .3

 

 ....................................................................................... خود را زینت بخشیم؟ با چه چیزی باید وجود  .4
 

2."خداوندقلب به یاد در زبان راستگو و در  ؛ندست امیدرنگا ه  پرهیزگار باشید؛ در " 
 (ترجمه)

 

زبانمههههههان چگونههههههه؟..........قلبمان تمان چطور؟......................باشد؟................دسههههههچشههههههم مهههههها بایههههههد چگونههههههه   .5

 چطور؟...............

 
 ، حتممی اگممرازتکیممه زده انممد ابممدیی ربزرگممواجایگمماه  " کسممانی کممه در خیمممه ی خداونممد داخممل شممده انممد و بممر

اهنمد کمرد؛ همر ممال همسمایه دراز نخوی نغیمر قمانو گرفتنگرسنگی در حال مرگ باشند؛ دستشان را برای 

 (ترجمه) شریر و حقیر باشد." مسایههاین چقدر که می خواهد 

 

 کرد؟  خواهند از چه چیزی خود داری اگر از گرسنگی در حال مرگ باشند بهائیان حتی  .6

 

........................................................................................................................................................

. 
 بخش چهارم

 
دارد، با وجود این اگهر شهک و دقیق و واضح پاسخی  سواالتمطالعه نمودید بعضی  2همان طور که در قسمت 

ن برسهید. امها تها تردیدی دربارۀ پاس  باقی بماند، راهنمای جمع می توانهد بهه شهما کمهک کنهد تها بهه نتیجهۀ دلخهواه

بحث و گفتگو می باشد و راهنما ممکن است جواب های مختلف برای بعضی سواالت دیگر چیزی که مهّم است 

اگر چه کمی پیچیده است امها از نهوع  4شرکت کنندگان را قبول نماید. در سواالتی که در ادامه آمده است، سوال 

 از نوع دّوم می باشد. 6اّول است، و سوال 

   

       را نهام صهفت ههای نیه اسهت. پهنج مهورد از ایهن  صفت های نیه پایه و اساس تمام  و راستی، ت. صداق1

 .بریدب
........................................................................................................................................................

. 

 

 ............................؟.......را به دست آوریم این صفت های نی ، و راستی بدون صداقتی توانیم آیا م .2

  

      ...................................................................................................................................................... 

 

 درست هستند یا غلط: آیا جمله های زیر دیتعیین کن. 3

 
 .غلط درست    یک شخص می تواند عادل باشد حتی اگر دروغ بگوید 

 

                                                 
 "  قُل یا قوم، زیّنوا لسان ُك  بالّصدق و نُفوس ُك  باال مان ةاصل بیان مبارك : "   1
 "  ف عفیفاً و فی الی د امیناً و فی اللّساِن صادقاً و فی الق لب متذّكراً الّطر كونوا فیاصل بیان مبارك : "  2
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 غلط رستد                 دستی امین دارد. ،کسی که دزدی می کند 

 

 غلط درست    لمس نمی کند. یک دست امین هرگز چیزی را که به او تعلق ندارد 

 

  حضرت بهاءهللا در ها و مجله های سکسی با نصیحتکتاب خواندن  

 غلط درست      .چشم پاک سازگاری ندارد اشتنمورد د                 

 

 .غلط درست      صداقت به معنی دروغ نگفتن است 

 

 غلط درست       است. امانت زینت انسان 

     

 غلط درست    ترقی کند. می تواند ازلحاظ روحانی ،شخصی که راستگو نیست 

 

 غلط درست                بگوئیم. غ ودر  گهگاهی عیبی ندارد  

 

  غلط درست    شخصی گرسنه باشد، دزدی اردن در نزد خداوند قابل قبول است.اگر 

 

 که بعدا آن فکر ، با این چیزی بدون اجازه ی صاحبش برداشتن 

 غلط ستدر                ت.دزدی نیسپس خواهیم داد؛  را به او      

 

 چیدن مقداری از میوه داشته باشد ازاگر یکی از دوستان درختی پر 

 غلط درست      مانعی ندارد. ،آن ها بدون اجازه ی او      

 

 قلبمان نورانیو با انصار و امین باشیم  عمل کنیم صادقانه اه وقتی  
 غلط درست                                                                     می گردد.  
 

     
 ..............................................................آیا ممکن است کسی به خودش دروغ بگوید؟...................... .4

 

 ....................................................................دست می دهیم؟... وقتی دروغ می گوییم چه چیزی را از .5

 

 ..........................................................امین بودیم دنیا چگونه می شد؟.......... اگر همه ی ما راستگو و .6

 

 بخش پنج 
 

با قلبتان یاد بگیرید. از حفظ نمهودن بیانهات مبارکهه ثمهرات عالیهه ای دارد، و بیانات زیر را بخوانید و سعی کنید آنها را 

ا باید نهایت سعی خهود را بنمائیهد تها ایهن کهار را انجهام دهیهد. امها بعضهی افهراد هسهتند کهه بهه دالئهل مختلفهی برایشهان    شم

غیر ممکن است که چیزی را از حفظ کنند. اگر شما هم چنین مشکلی دارید سعی کنید که بیانات را به خوبی یاد بگیریهد 

 کنید. بازگوکلماتی که در خود بیان است با  تا بتوانید مفاهیم آنها را با کلماتی مشابه

 

      اسممت؛  كلممماتمعنممی بخشممنده بممه قلممب همما اسممت؛ غممذای روح اسممت؛ ی جممذب کننممده  ،مالیمم  ومهربممان"زبممان 

1است." یدانائد و ر  سرچشمه ی نور خِ 
 (ترجمه)

 ................................................؟ ...........................مهربان را چگونه می توان توصیف کردمالیم و زبان  .  1

 

                                                 
1
است و مائدۀ روح و به مثابه معانی است از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق لسان شفقّت جذّاب قلوب اصل بیان مبارك : "  

 " آفتاب حكمت و دانایی
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 ...................................................................................... ؟دارد الماتمهربان چه تاثیری بر مالیم و زبان  .2
 

 

ر کسمی از ایمن حکم  جماز نیسمت. هموجمه مُ  جنم  و جمدال بمه همی  ،، در این دور مقدسدوستان خداوند " ای

1تجاوز کند از فیض الهی محروم خواهد بود."
 (ترجمه)

 

 ............................................................... ؟در این دور مقدس چه چیزی مجاز نیست ،ابق مفهوم این بیانمط.  3

 

 

 ................................................................... ؟وضعیتی خواهد داشت چه ،کسی که از دستور باال تجاوز کند.  4

 

 
 بمه ،میمان دوسمتاندر به اندازه ی فساد و نزاع و جدال و تیرگی و سردی  تواند نمی چیز" در این یوم، هی  

2بزند." ضرراین دیانت 
 (ترجمه)

 

  ............................................................... ؟الهی وارد می نماید بیشترین صدمه و زیان را به امر چه چیزی  .5
  

 کسمی کمه از را نشمان دهیمد؛ بگذاریمد قلبتمان بمه محبمت همر محبتتمان ،" به این قانع نشموید کمه فقما بما کلممات

 (ترجمه)باشد." شعله ور ،کنارتان می گذرد

 .................................................................................................... ؟قانع شویمچه نوع دوستی نباید  به.  6

 ............................................................................................ باشد؟ قلبمان به چه چیزی باید شعله ور.  7

 
با اندیشه ی قموی تمر صملح و دوسمتی مقابلمه کنیمد. فکمر  اآن ر ،جن  و جدال پیش می آیدی " وقتی اندیشه 

 (ترجمه)."با فکر نیرومند تر محبت نابود نمائیدباید را نفرت 

 

 ...................................................................................... ؟اید با اندیشه ی جنگ مقابله نمودچه چیزی ببا   .8

 

                      ............................................................................................ ؟بود کردچیزی باید فکر نفرت را ناچه با .  9

         

 بخش شش 

 
 :تمرینات زیر را انجام دهید

 

 ..............................نماید؟یم  ربا عمل آهن چگونه مثل یک سان شفقت()لِ  مهربانمالیم و یک زبان  .1

 
      

 مهربان جاری می شود:مالیم  و از یک زبان  مشخص کنید آیا عبارت های زیر. 2

 
   "خیر بله                 " مزاحم من نشو 

 

                                                 
 " محروم س نزاع و جدال ممنوع و هر متعّدیر این دور مقدّ ، دای احبّای الهیاصل بیان مبارك : "  1
 
 "  این امر، الیوم، اعظ  از فساد و نزاع و جدال و كدورت و بُرودت مابین احباب نبوده و نیست هی  ُضّری از برایاصل بیان مبارك : "  2
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   "خیر بله        " چرا نمی فهمی؟ 

 

 "خیر بله      " ممکن است لطفا کمی صبر کنید؟ 

 

  خیر بله         !"بدی" چه بچه های 

 

 ".خیر بله       " متشکرم، خیلی محبت دارید 

 

 خیر بله       " " حاال وقت ندارم؛ گرفتارم 

 

 :خیریا  ندهست جنگ و جدالد آیا موقعیت های زیر نشان دهنده ی  تعیین کنی .3

 
 خیر بله    نظریات متفاوتی بیان می کنند.  یدونفر در یک جلسه ی مشورت 

 

 خیر بله است.   قهر خانهی نمی رود چون با صاحب ا به جلسه شخصی 

 

 مرتب شکایت می نمایند که  می کنند کارموسسه یک  کسانی که در 

 خیر بله                         دیگران وظائفشان را انجام نمی دهند.           

 

  ّخیر بله  بروند.     غی به کجاسفر تبلیکه برای   با هم به توافق برسندغ نمی توانند دو نفرمبل 

  

 

 :آیا جمالت زیر نشان دهنده ی تیرگی و سردی است یا خیر تعیین کنید .4

 
 خیر بله              با او گرم نمی گیرد. هیگ کسیولی می شود وارد  جمعیک دوستان به  یکی از   

                                                                   

 و  می انندبه گروه های کوچک تقسیم  ، خود راهمراهان مطالعه در یک حلقۀ 

 خیر بله      .می شود گروهی به خودش مشغولهر      

 

  خیر بله    سکوت به خواندن کتاب مشغولند. همه در مطالعه،در وقت ،  آموزشیدر یک موسسه 

 

 خیر بله سفر تبلیغی بروند.  ا هم به ستند بحاضر نی دو نفر مبلغ، گرچه با هم دعوا نمی کنند؛ ولی 
 

 تعیین کنید این عبارات درست هستند یا غلط: .5

 
 دقیقا بیان نماید؛  ،می کند کسی باید هرچیزی را که در باره ی دیگران فکر هر 

 غلط درست      سبب رنجش قلبشان شود. اگر حتی           

 

  غلط درست   ه شود.گفت دروغاشکالی ندارد اگر  ،درگیرینزاع و برای جلو گیری از 

 

 غلط درست            درگیری غلبه یافت. و نزاعمهربانی می توان بر  و با محبت 

 

 غلط درست             شوند تاثیر بیشتری دارند. گفتهوقتی با محبت  ،کلمات 

 

 غلط درست  او زد و خورد کنیم.با  درست است اهد، وبا ما درگیر ش اگر کسی به خطا 

 

 غلط درست  کند. رفتاربا تندی  با دیگرانحق دارد  ،یا غمگین است وقتی کسی مریض 
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 غلط درست  بخندیم.به آن ها کار اشتباهی انجام می دهند،  وقتی دیگران  اه نیست این مهربانی 

 

 غلط درست  د؛ چون این کارغیبت نیست.نداراشکالی  ،ضور خودشانحذکرعیب های دیگران در 

 

 به دیگری تا یش می آید؛ هرکدام باید تالش مخصوس نماید دلخوری پ دوست وقتی بین دو 

 غلط درست                       نزدیک شود.             

 صبر اند تا فرد دیگر به او نزدی   وقتی بین دو دوست دلخوری پیش می آید؛ هرکدام باید 

 غلط   رستد         شود.               

 

 بخش هفت 
 

 انید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.بیانات زیر را بخو
 

 سراج ُمنیر قلب را خاموش نماید و حیات دل را بمیراند. " ،" غیبت
 

 (ترجمه)1 دیگران دم مزن." تا وقتی خودت خطا کاری، از عیب های" 

 

 ننماید." " بد مگو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ 
 

ول مشم  ا فراموش کنمی و بمه عیمب همای دیگمرانمی توانی عیب های خودت روجود، چگونه  " ای پسر

 (ترجمه)2 "نین کند.شوی؟ لعنت من بر کسی باد که چ

 

 

 .............................................................؟............غیبت کردن چه تاثیری بر خود غیبت کننده دارد .1

 

 ؟ان فکرکنیم، از چه چیزی باید آگاهی داشته باشیمدیگر خطاهایقبل از اینکه به  .2
          .................................................................................................................................................. 

 

 آمد؟خواهد مان پیش چه وضعیتی برای خود ،اگر عیب های دیگران را بزرگ کنیم .3

      .................................................................................................................................................... 

 

 ............................وقتی به عیب های مردم دیگر می اندیشیم، چه چیزی را باید به خاطر بیاوریم؟ .4
     ................................................................................................................................................. 

 

 بخش هشت 

 
 تمرینات زیر را انجام دهید:

 

 پیش خواهد آمد؟برای ترقی روحش  کسی که برعیب های دیگران متمرکز می شود، چه وضعیتی .1
     ...................................................................................................................................................    
  

                                                 
ً اصل بیان مبارك : "  1 ٍد ما ُدمت  خاطئا  "  ال تن فّس بخطاء اح 
ن كان  علیی ا ابن  الُوجود، ك یف  ن سیت  عیوب  مبارك : " اصل بیان   2  " لك  ف ع لیِه لعنةً ِمنّیاذ  نفسك  و اشت   لت  بعیوِب عبادی م 
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 ..........................................................................................؟ه می گذاردغیبت چه تاثیری بر جامع .2

 

 می کند، شما چه می کنید؟ یدیگر ه ی عیب های فردقتی دوستی شروع به حرر زدن در بارو .3
          .................................................................................................................................................. 

 

 تعیین کنید جمالت زیر درست هستند یا غلط: .4

 
 غلط درست   یبت نکرده ایم.غ ،اگر در باره ی عیب های واقعی کسی حرر بزنیم 

 

 عیب های شخصی صحبت در باره ی در باره ی صفات خوب و هم هم  ،اگر همزمان 

 غلط درست                             غیبت نکرده ایم. ،کنیم            

 

 درونی  باطانض پرورش ی با  و باید یک عادت شده است اردن جامعه ی ما غیبت در 

 غلط رستد           آن دوری کنیم . زا       

 

 غیبت نگوید؛جائی  در می گوئیم گرشنونده قول دهد آنچه را در باره ی شخصی دیگرا 

 غلط درست                                          ضرری ندارد. کردن            

 

 .غلط درست          غیبت یکی از بزرگ ترین دشمنان وحدت است 

 

 حرر بزنیم، در خطر سقوط در باره ی دیگران  اگر دچار این عادت شویم که همیشه 

 غلط    درست                                               رار می گیریم.ق کردن غیبت در            

 

 به افراد مختلف،  وقتی در یک جلسه ی محفل روحانی برای دادن مسئولیت هائی 

 غلط درست   در باره ی توانائی های آن ها بحث می شود، این هم نوعی غیبت است.            

 

 غلط رستد .مخودمان فکرکنی، باید به عیب های ما را وادار به غیبت می کند ،وقتی میلی درونی 

 

 

 جامعه ی بهائی ضررمی زند خصی دارد کاری می کند که به امرالهی یاوقتی می دانیم ش 

 غلط درست     ایر بهائیان درمیان بگذاریم.باید این موضوع را با س            

 

  وقتی می بینیم شخصی دارد کاری می کند که به امر الهی یا جامعه ی بهائی صدمه 

 غلط درست    مطلع سازیم. زند، فقط باید محفل روحانی محلی رامی             

 

 گفتگو کنند؛ چون  در باره ی عیب های دیگران مانعی ندارد برای زن وشوهرها 

 غلط درست                              هم پنهان نمایند. آن ها نباید چیزی را از             
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ه همم  اکنمون بممه پایمان رسمماندید، همدف بسممیار مخصوصمی دارد. حضممرت کمرا دوره ای 

هر صبح و شب قسمتی از آثمار مقدسمه را بهاءهللا  تعلی  می دهند که هر شخصی باید 

طمول ایمن دوره، تما کنممون، شمما شمروع کمرده ایممد کمه ایمن عمادت را درخممود . دربخوانمد

ز آثار حضرت بهماءهللا بمه دسمت ارا اکنون شاید عالقه مند هستید کتابی . ایجاد نمائید 

از   یکممی ه کم  « کلمممات مکنونمه  » کتمابآوریمد و همر روز قسمممتی از آن را بخوانیمد. 

 .آثار آن حضرت است، می تواند اولین انتخاب مناسب برای شما باشد
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 مناجاتدعا و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف:

 

 جاد شرایا و احوال دعا خواندنای درک اهمیت دعا و مناجات روزانه و .1

 

 آن ها یفهمیدن معنحفظ پنج مناجات و  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین:

 

 یک مناجات با آن ها یمالقات حد اقل دو نفر دیگر ازدوستان و مطالعه 
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 بخش اول

 
بهه معنهای حهرر زدن  بها کسهی اسهت؛  گفتگهو بما خداونمد اسمت." گفتگمو" حضرت عبدالبهاء می فرمایند دعا 

 این وقتی دعا می خوانیم در واقع داریم با خداوند حرر می زنیم.بنابر

 

اگر کسی به راستی شخص دیگری را دوست داشته باشد؛ تمام آرزویش این است که در جوار محبهوبش  باشهد 

 وند یگانه باشد. هنگام دعا خوانهدن، مهااو با او گفتگو کند. دعای ما باید گفتگویی عاشقانه با خالقمان؛ یعنی خد

و زاری کنیم و از او مدد و یاری بطلبیم. همواره تضّرع که ضعیف و ناتوان هستیم می توانیم به درگاه خداوند 

باید به خاطر داشته باشیم که دعا و مناجات در خالص ترین حالتش، به ما کمک می کند به خداوند نزدیهک تهر 

 شویم و احساس حضور او را بنماییم.

  

 ار خواندن این دو پاراگرار، به پرسش های زیر پاس  دهید؟آیا می توانید با چند ب

 
 ............................................دعا و مناجات چیست؟............................................................. .1

 

 ...........................................پرشورترین میل کسی که فرد دیگری را دوست دارد چیست؟.............. .2

 

 ..........................................................ی ما با خدوند باید چگونه باشد؟.........................گفتگو .3

 

 .....................................به چه معنی است؟.............................. «زاری » و  «  تضّرع»  کلمات .4

 

 ............................................ری ؟..............اآیا مقصد از دعا فقا خواستن چیز هائی است که نیاز د .5

 

 .............................................مهمترین تاثیرات دعا و مناجات چیست؟...................................... .6

 

 ................................؟...........................................................چه كسی استحضرت عبدالبهآء  .7
 

 بخش دوم

 
حضرت محمد فرموده اند دعا و مناجهات ماننهد نردبهانی اسهت بهین آسهمان و زمهین کهه مها مهی تهوانیم بها آن، بهه 

  1بهشت برین صعود نماییم.

 

.. نماز مرا آتشی قرار ده تا پرده همائی را کمه ممرا از دیمدار ." ء هللا می فرمایند: در نماز بزرگ، حضرت بها

2."كنداقیانوس وصالت هدایت و نوری بنما كه مرا به   جمالت باز می دارد؛  بسوزاند
 )مضمون( 

 

 ...........................................................؟..........................................است چه كسیحضرت محمد  .1

 

 ......................................................حضرت محمد در باره ی دعا چه فرموده اند؟........................... .2

 

 ..............................................................دعا و مناجات از چه لحاظ مانند نردبان است؟.................. .3

 

                                                 
 "ماء.الی السّ  دُ صع  ی   هِ المؤمن بِ  معراجُ  ةُ الّصال" 1
 
 "نی الی بحر وصالك.ل  دُ ی   ك و نوراً دة جمالن مشاه  عتنی ع  ن  تی م  باتی الّ جُ حُ  ق  حرِ تُ لِ  صالتی ناراً  ل  جع  ن ت  ا  ...بِ " 2
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 ..................................................می دارند، نام ببرید........ بعضی از پرده هایی که ما را از خداوند باز .4

 

 ........................................دعا و نماز از چه نظر شبیه آتش است؟ و چه چیزی را می سوزاند؟........... .5

 

 ....................................مانند نور است؟ و ما را به سوی کجا هدایت می کند؟.... و نماز از چه لحاظ  دعا .6

 

 آیا می توانید چهار عبارت درباره ی دعا و مناجات بنویسید؟ .7

 

 ...............است...دعا و مناجات......................... 

  است................... مناجاتدعا و....................... 

 ..............................است......دعا و مناجات........ 

  است.....................مناجاتدعا و.......................  

 

 بخش سوم

 
 کلمات زیر را از حضرت عبدالبهآء بخوانید و در آن ها تفکر نمایید:

 

. زنمدگی كنمد دعا و مناجات نیست. انسان باید در حالت دعا و مناجات "درعال  هستی هی  چیز شیرین تر از 

بما  گفتگومی آورد. دعا و مناجات  ع و زاری به وجودتضرّ  و مناجاتا  واحوال را دعا و یمبارک ترین  شرا

با خداوند است؛ چون روحانیت ایجاد  گفتگو ، هماناتحال شیرین ترین یا موفقیّتخداوند است و بزرگ ترین 

     ذابات بممدیع از ملکمموت الهممی حاصمملمممی نمایممد؛ انجممتولیممد   آسمممانیو احساسممات   ُهشممیاری و آگمماهیی کنممد؛ ممم

 ترجمه()."نمایدخلق می  كند و استعداد و قابلیّت ِ درك ِ عالی تر را می

 

 ...............................................................حالت در عال  هستی چیست؟..................... نشیرین تری .1

 

 ............................................................به چه معنی است؟.....................« حالت دعا و مناجات »  .2

 

 .....................................شود؟  نام ببرید........ ناجات چه شرایا و احوالی ایجاد میدرنتیجه ی دعا و م .3

 

 بخش چهارم

 
 بخوانید و در آن ها بیندیشید:را از حضرت بهاءهللا  کلمات زیر

 

، تما شمیوه ی مقّربمان درگماه الهمی،  ت نمی كمنرسمیده، بمه دسمتت  از آثار خداوند بمه را " ای بنده ی من، آنچه

بمه اش  کسمی کمه درخانمهو . جمذب نمایمد، روح خودت و نیز قلب های هممه ی مردممان را شیرینی ن مه هایت

 شمود، كه بر زبانش جاری می را كلماتی خوش ، بویپراکنده ساز آیات الهی را تالوت کند، فرشتگانِ تنهایی 

او  چمه ممكمن اسمتاگر .ه سو پراکنده خواهند کرد و قلب هر انسان درستكاری را به طپش خواهد آورددر هم

 ،. اینگونمهكمردخواهمد  اثمر، بمر روحمش زوددیمر یما این بخشمش، ولی  نیكی ِ  ؛تأثیر آن آگاه نباشد از در آغاز

 مشممخو و مقممّدرالهممی  کممه منبممع و مصممدر قممدرت و حکمممت اسممت، اسممرار ظهممور بواسممطه ی اراده ی كسممی 

 )ترجمه( 1است." گردیده

                                                 
ء قر  ن ی  جمعین و م  ا   الخالئقِ  فئدةُ ك ا  ن ن ماتِ ب مِ جذِ ست  ك و ت  فسُ ها ن  بِ  ب  جذِ ست  ت  بین لِ قرّ المُ  واتِ ب  ر  هللا بِ  ن آثارِ لیك مِ اِ  ل  ص  یا عبد ما و   أقر  اِ  نِ ا  " 1

 رُ ظه  فسه ولكن ی  فی ن   ر  شعِ ست  ن ی  و ل  و ل   سلی ٍ  نفٍس  ل  ها كُبِ  بُ نقلِ الجهات و ی   لّ اشرات الی كُ النّ  الئكةُ حاتها الم  ف  نشر ن  ی  ل   هُ وحد   هِ یتِ هللا فی ب   آیاتِ 

 ".حكی ٍ  رٍ قدِّ ن مُ دُ ن ل  مِ  مرِ اال   اتُ فیّ ر خ  دِّ ام كذلك قُ یّ اال   ن  مِ  علیه هذا الفضل فی یومٍ 
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 .................................................................چیست؟..................................... «ت نی کن » معنی  .1

 

 .............................................................چگونه باید آیات الهی را ت نی کنی ؟............................. .2

 

 ..................................................ما، چه تاثیری بر روح خودمان خواهد داشت؟....... شیرینی ن مه ی .3

 

 ....................................ما، چه تاثیری بر قلب های همه ی مردمان خواهد داشت؟...... ن مه ی شیرینی .4

 

 ................................................به  چه معنی است؟........................................... «تالوت کردن  » .5

 

 ................................................................................................یعنی چه؟...... «ردن پراکنده ک » .6

 

 ؟دعاهای ما، بر کسانی که حتی نمی دانند ما مش ول به دعا هستی ، چه تاثیری می تواند داشته باشد .7

 

......................................................................................................................................... 

 

 بخش پنج 

  
می دانیم که خداوند ما را خلق کرده  است؛ خداوندی که علیم و حکیم  است. او می دانهد مها چهه مهی خهواهیم و 

یهاجی نهدارد. امها بها وجهود ایهن به چه چیزی نیاز داریم. بنابراین چرا باید دعا کنهیم؟ او کهه بهه دعها ههای مها احت

    حقیقت، ترقی اروا  ما بهه دعها و مناجهات وابسهته اسهت؛ چهون دعها و مناجهات، غهذای  رو  اسهت. وقتهی دعها

می کنیم در واقع داریهم غهذای روحهانی صهرر مهی نمهاییم و از طریهق نیروههای عشهق و محبتهی کهه مها را بهه 

خداونهد را دریافهت مهی کنهیم. دعها و مناجهات ظرفیهت و جهان های الههی مهرتبط مهی سهازد، برکهات و عنایهات 

 استعداد ما را افزایش می دهد تا ازبخشش های روحانی بهره بریم و خوشبختی حقیقی را تجربه کنیم. 

 

 راه بهه سهوی خداونهد مسهتقیم و باریهک اسههت؛ ممکهن اسهت موانهع بهی شههماری راه را برمها مسهدود کنهد. امها بههه 

ادامهه ی راه،  و پر حرارت و پایدار، می توانیم براین موانع غلبه یهابیم  و در وسیله ی تضرع و زاری خالص

هدایت شویم. وقتی هدایت شدیم، باز هم دعا و مناجات کمکمان خواهد کهرد تها بهه سهوی خداونهد پهیش بهرویم و 

واسهطه ی دورنمای سرنوشت ویژه ی خود را گم نانیم. به همهین دلیهل اسهت کهه بایهد همهواره، دعها کنهیم تها بهه 

و اسههتقامت، در مسهیر سههعادت ابههدی پههیش بههرویم.  پایههداریعشهق الهههی، ارواحمههان وسههعت و قهدرت گیههرد و بهها 

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 

. در ایمن حالمت، دعما و دعما ممی کنمد بمه خماطر عشمق بمه خداونمد، انسمان فقما "در باال ترین مرتبه ی مناجات

دوزخ و یما بمه امیمد برخمورداری از رحممت الهمی  یما رسمیدن بمه   مناجات او به علت تمرس از خداونمد یما آتمش

زبمان نیماورد و  نمام محبموبش را بمر کسمی عاشمق انسمانی ممی شمود، ممكمن نیسمت ...وقتی بهشت برین نیست

که از ذکمر نمام او خمود داری کند...انسمان  ر و سخت تر خواهد بود برای انسان ِ عاشق ِ خداوندچقدر مشکل ت

 (ترجمه) خداوند." ذکر و یاد، مگر از نمی یابدیز شادمانی انی از هی  چروح

 

چنممین رد؟ وآ بممر زبممان فممرد دیگممری را دوسممت بممدارد، آیمما طبیعممی نیسممت آرزو کنممد ایممن عشممق را" اگممر کسممی، 

خواهمد از عشمق خمود بما او  ه است، آیما هنموز هم  نممیآگا ش از محبت اودر حالی که می داند محبوبشخصی 

 ،دعما ؛ امما تمایمل بمهآگماه اسمت د از اسرار و آرزو همای هممه ی قلمب هماست که خداونگوید؟...درست ا سخن 

 (ترجمه)می باشد."رحـمان د ـداونـه خـسان بـث از محبت انـنبعـه مُ ـی است کـبیعـری ذاتی و طـام

 

 .........................................................چرا باید دعا کنی ؟........................................................... .1
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 جمله های زیر را کامل کنید: .2

 

 

 دعا و  ،. در این حالت.......... .......ه خداوند....ـ...ب.............. رـاطــه خــا بــانسان فق .......،...................... در

 

 یا رسیدن  ................................ ..... و یا به امید....................داوند یا..ــرس از خــر تــاطـخه ــاو ب  اجاتِ ــنــم

 

 چقدر................................بر زبان نیاورد و ...........شود انسانی می.........وقتی............ به بهشت برین نیست.

 

 خودداری  ............................... ه از ذكرــ............... ک....ن...........اــســرای انــبود ــد بــو .................. خواه

 

 خداوند. ............................ کند. انسان روحانی از هی  چیز......................نمي یابد، مگر

 

 

 بخش شش 

 
 شده است؛ از حفظ نمایید:از آثار حضرت بهاء هللا که از نماز بزرگ گرفته  را فقرات زیر

 

" ای خدای من بمه آرزوهما و اعممال ممن منگمر؛ بلکمه بمه اراده ی خمودت نظمر نمما کمه آسممان هما و زممین را 

فراگرفته است. قس  به نام بزرگت ای مالک امت ها، من نخواسته ام مگر آنچمه را تمو خواسمته ای و دوسمت 

 (ترجمه) 1نمی دارم مگر آنچه را تو دوست می داری."

 

تمو  پادشماهیتما زممانی کمه  آن، ه یسمطاوبده كمه بمه " ای پروردگار من، نماز مرا چشمه ی آب زندگی قرار 

 (ترجمه) 2."ای تو، به ذکر و ثنایت مش ول گردمو در هر یک از جهان ه بمان  است، باقی و برقرارپایدار

 

رنمدگان بماال رود و یما  پ قربمت سممانمقربمان درگاهمت، تما آ سمتایشازآن هستی که  تر و برتر بسی پاک" تو 

واصمل شمود. گمواهی ممی دهم  کمه تمو مقدسمی از هممه ی صمفت هما و  قلب های  بنمدگانت، بمه آسمتان درگاهمت

 (ترجمه) 3و ابهی هستی." ها. خدایی نیست مگر تو، که علی هی از تمامی نامنزّ مُ 

  

 

 بخش هفت 

 
رکهز بهر خداونهد نمهاییم؛ بایهد همهه چیهز ایهن دنیها، از وقتی به دعا و مناجات می پردازیم  بایهد افکارمهان را متم

   ایهن بهاره  جمله چیزههایی کهه در اطرافمهان هسهتند و یها حتهی خودمهان را، فرامهوش کنهیم. حضهرت بههاء هللا در

 می فرمایند:

                                                 
 ما اّل اِ  دتُ ر    ما ا  م  االُ  یا مالك   عظ ِ اال   ك  اسمِ  رض. و  و اال   مواتِ السّ  حاطتِ تی ا  لّ ك ارادتِ ل الی اِ عمالی ب  مالی و ا  آر الی نظُ الهی الهی ال ت  " 1

 ".ب  حِ  ما تُ ااّل  حب  و ال اُ  هُ دت  ر  ا  

 "ك.مِ والِ ن ع  مِ   ٍ عال   لّ ك فی كُ رُ ذكُ سلطنتك و ی   وامِ د  ذاتی بِ  هِ بقی بِ ی  لِ   وانِ ی  الح   ل صالتی كوثر  اجع  ف   یربِّ ا  "  2
 
 نِ ع   سا  مقدّ  نت  نّك كُشهد اِ خلصین. ا  دة المُ فئِ ا   یورُ ك طُ بابِ  ناءِ الی فِ  ل  ِص ن ت  و ا  بین ا  المقرّ  ذكارُ ا   ك  ربِ قُ  لی سماءِ اِ  د  صع  ن ت  ن ا  انك مِ سبح" 3

ً نزّ فات و مُ الصّ   "بهی.اال    انت العلی  سماء. ال اله ااّل اال   نِ ع   ها
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. ایمن جموهر فرممان ممن اسمت؛ پمس مرا فراموش کن و با روح  انس بگیر" ای پسر روح، هرچیزی غیر از 

 (ترجمه) 1نما."به آن توجه 

 

اشههتیاق ِ عظههیم  آرزو و اسههت.  نیازمنههد تههالشفرامههوش کههردن همههه چیههز بههه جههز خداونههد، کههار آسههانی نیسههت. 

. وقتی قلب های ما پاک و از خیاالت و تصورات شخصی آزاد باشد، دعاهایمان عظیم تهرین تهاثیرات میخواهد

 را خواهد داشت.
 

و بمه  ؛ خواسمته و رضمای خمود را رهما كمناو بیماویزی بمه اراده ؛ ارده ی خود را بگذار و " به خدا توکل کن

 (ترجمه) 2خواسته و رضای او چن  بزن."

 

لیوانی را در نظر آورید که پر از شهیر پهاک و گهوارا اسهت. مهی تهوانیم ازایهن شهیر، محصهوالت متنهوعی مثهل 

م، آلهوده شهده و فایهده اش را از کره، پنیر و خامه بدست آوریم. اما اگر به همین شیر، یک قطره سّم اضهافه کنهی

   دست مهی دههد. دیگهر خهالص نخواههد بهود و بهه ههیگ دردی نخواههد خهورد. سهّمی کهه انسهان در زنهدگیش وارد 

می کند، خواسته های نفسانیش است. اگر می خواهیم  دعاهایمان تاثیرات زیادی داشته باشد؛ باید وجودمان را 

 از خواسته های نفسانی آزاد سازیم. 

 

یک شرط ضروری بسیار مهم دیگر برای حالهت دعها و مناجهات، ایمهان اسهت. بایهد بهه رحمهت و عنایهت الههی 

خیهر و صهالحمان اسهت برایمهان پهیش خواههد آورد. در  را کامال اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که خداونهد هرچهه

 این باره حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 

 د. بنمابراین دعما ممی کنمی  کمه " خمدایا ایمن ممریض را شمفا بخمش"، ورد؛ دعا اثر روحمانی دارا"روح تاثیر د

شاید خداوند پاسخ گوید. آیا مه  است که چه کسی دعما ممی کنمد؟ خداونمد بمه دعمای ملتمسمانه ی همر بنمده ای 

جمواب ممی دهمد. بمه دعمای  بنمدگانشپاسخ می دهد. رحمت او وسیع و نامحدود است. او بمه دعاهمای هممه ی 

باران ببار" و خدا پاسخ ممی دهمد و گیماه  من "خدایا، بر سخ می گوید. گیاه بالقوه دعا می کند:این گیاه ه  پا

  (ترجمه)رشد می نماید. خداوند به هر کسی پاسخ می دهد."

 
 ..........................................وقتی دعا می خوانی ، باید چه حالتی داشته باشی ؟................................. .1

 

 ...........................................وقتی دعا می خوانی ، افکارمان باید متمرکز بر کجا باشد؟..................... .2

 

 .............................................چگونه می توانی  همه چیز، جز خداوند را فراموش کنی ؟.................... .3

 

 آزاد باشد، دعاهایمان چه  تاثیراتی و  آرزوهای خودخواهانه، پاكمان از تصورات بیهوده و وقتی قلب های .4

 

 ؟خواهد داشت      

 

      ................................................................................................................................................... 

 

 . .................................روحانی را که می توانی  هنگام  دعاهایمان طلب کنی ، بنویسید  بعضی صفت های .5

 

 .....................................................................توضیح بدهید چرا مه  است که با ایمان دعا کنی ؟.......... .6

                                                 

 "لیه.ل اِ قبِ ا  مری ف  ا   ن جوهرِ حی، هذا مِ روس بِ نِ آدونی و  نس  ور، اِ النّ  ا ابن  ی  " 1
 
 "هللا ذی رضاء  و خُ  كِ عی رضائ  هللا و د   رادةِ اِ كی بِ س  م  و ت   كِ ت  راد  كی اِ ی هللا و اترُ ل  لی ع  وك  ت  " 2
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 ...................................................................چیست؟............................. « رحمت الهی»  منظور از .7

 

 .وقتی در حین دعا و مناجات، افکارمان مش ول به چیزهای دیگراست، چه وضعی پیش خواهد آمد .8
 

      ........................................................................................................................................... 

 

 خش هشت ب

 
در درس های قبلی در باره ی سرشت دعا و مناجات و اینکه چگونهه و چهرا بایهد دعها کنهیم، مطهالبی آمهوختیم. 

ت و بایهد از آن اطاعهت کهرد. همچنین بسیار مهم است که بدانیم دعا اردن یکی از احکام حضهرت بههاء هللا اسه

 را آیهات الههی ،هر صبح و شهام، حد اقل درباید عالوه بر این نه تنها باید هر روز دعا و مناجات بخوانیم؛ بلکه

 در این باره حضرت بهاء هللا می فرمایند: .نیز تالوت کنیم

 

اسمت و  ننمموده خداونمد وفما  نخوان د، به عهمد و میثماق ِ. کسی که بخوانید" در هر صبح و شام آیات الهی را 

روی گردانمده  خداونمد، از بگردانمد؛ در حقیقمت،از زممان بمی آغمازروی  هر کسی، در این یموم، از كلممات خمدا

 (ترجمه) 1."از خدا، همه ی شما، ای بندگان من است. بترسید
 

های بسیار زیادی  دعاهایی را که  در صبح، درشب و یا دراوقات دیگر تالوت می کنیم، می توانیم از مناجات

اهه توسههط حضههرت بهاب، حضههرت بهههآء هللا و حضههرت عبهدالبهاء نههازل شههده، انتخههاب نمهاییم. مههدت زمههانی کههه 

صرر دعا می نماییم و تعداد مناجات هایی که می خوانیم، بستگی به نیازهایمان و عطش روحانیمان دارد. بها 

نهازل نمهوده انهد کهه در بهاره ی آن هها حضهرت  این وجود، حضرت بهاء هللا سه دعای اجباری؛ یعنی نماز، هم

 شوقی افندی می فرمایند:

 

اسمت کمه بایمد در همر بیسمت و چهمار تمرین آن هما، تنهما یمک آیمه  " نمازهای روزانمه سمه عمدد هسمتند. کوتماه

بمار، در صمبح و   باید همر روز سمه نماز دوم كه حالت متوسا داردساعت یک بار، در هنگام ظهر، ادا شود. 

باید در هر بیست و چهار سماعت یمک  ،ستا شود. اما نماز بزرگ که مفصل ترین آن ها ام، خواندهظهر و ش

 ، ادا شود.به انجام آن داردیل امت ،که شخو وقتو در هر  بار

 

دستورالعمل  طبق خواندن یكی از آن ها؛ اما  برگزیندرا  سه نمازمختار است هر کدام از این  کامالً  منؤفرد م

 .استبرایش واجب ، های مربوطه

 

و لموح احممد،  ، مثمل دعمای شمفاروزانه و نیز چنمد دعما ی مخصموي دیگمرحضرت بهاءهللا به این نماز های 

صمورت بپذیرنمد و بما ایممان و  منین باید آن هما را بمه هممینؤم ،اند و بنابراین قدرت و اهمیت خاصی بخشیده

زدیک تری بما خداونمد منین می توانند ارتباط نؤه مست کا . به واسطه ی آن هااطمینانی تردید ناپذیر بخوانند

 (ترجمه)سازند." جاری زندگیشانو احکام او را هر چه بیشتر، در  قوانینبرقرار نمایند و 

 

 ................................................ ، دعا می کنی ؟.........ریآیا فقا وقتی به چیزی نیازدا ،در دیانت بهائی .1

 

 ............................................ز احکام حضرت بهاء هللا پیروی می کنی ؟..............................چرا ما ا .2

 

 ........................................بخوانی ؟............................... یات الهی راآحد اقل چند مرتبه در روز باید  .3

                                                 
هللا فی  نِ ع   ض  عر  ن ا  م  مِ  نّهُ اِ  نها الیوم  ع   ض  عر  ا  ذی و الّ  هِ هللا و میثاقِ  هدِ ع  بِ  وف    یُ ل   تلُ   ی  ذی ل   الّ ن  اِ  ساءٍ و م   باحٍ ص   لِّ هللا فی كُ  تلوا آیاتِ اُ " 1

 "عون.جم  ك  ا  ل  هللا یا عبادی كُ قن  تّ زال اِ اآل زلِ ا  
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 ..........................................را نخوانی ، چه وضعی خواهی  داشت؟........ الهی اگر در صبح و شام آیات .4

 

 ......................................به چه معنی است؟.................................................... «روی گرداندن »  .5

 

 ...............................................................................حضرت بهاء هللا چند عدد نماز نازل نموده اند؟ .6

 

 .......................................................آیا باید هر سه نماز را در هر روز بخوانی ؟.......................... .7

 

 .................................ن را بجا آوری ؟...............اگر نماز بزرگ را انتخاب کنی ، چند بار در روز باید آ .8

 

 ........................................................................سطی را چطور؟....................................نماز وُ  .9

 

 ................................................................... نماز کوچک را چطور؟........................................10

 

 .................................................... بعضی دعا ها را که دارای قدرت مخصوي هستند نام ببرید........11

 

 ........................................................ نماز کوچک را تالوت کنید..............................................12

 

 ................................................................ دراین نماز به چه چیزی گواهی می دهید؟..................13

 

 .......................................................به چه معنی است؟............................... «واجب » . کلمه ی 14

 

 بخش نه 

 
آمههوختیم کههه حضههرت بهههاء هللا بههرای ایههن عصههرو زمههان، دعهها خوانههدن را بههه صههورت یهه  حکههم و قههانون        

درآورده اند و نیزیاد گرفتیم که هرگاه دعا  بخوانیم به عـهد و مـیثاق ِ خداوند وفا می نماییم. همچنین می دانهیم 

آن حضرت برای همه ی موقعیت ها ی زندگی ما، دعا و مناجات هایی عنایت فرموده انهد و بهه بعضهی از که 

آن ها قدرت ونیروی مخصوصی بخشیده اند که از آن جمله، نمازهای سه گانه هستند. این نمازها به صهورت 

شغولیم. سایر دعاها را می توان فردی برگزار می شوند یعنی در وقتی که به تنهایی به راز و نیاز با خداوند م

به صورت فردی و یا هنگامی اه در جمع هستیم تالوت کرد. باید به خاطرداشته باشهیم کهه نمهاز جماعهت؛ بهه 

این معنی که کسی آیه ای را بخواند و دیگران تاهرار اننهد، در دیانهت بههائی وجهود نهدارد. البتهه تنهها اسهتثناء، 

 نمازمیّت است. 

یم تمام  فکر و روحمان را متوجه خداوند می نمهاییم. بایهد قبهل از آغهاز بهه دعها و مناجهات، وقتی دعا می خوان

چند لحظه تمرکز کنیم و بکوشیم ذهنمان را از امور دنیوی پاک سازیم. بهه ایهن منظهور، بعضهی از افهراد، در 

که خوانده ایم فاهر انهیم  سکوت، اسم اعظم را تکرار می نمایند. وقتی دعایمان تمام شد باید در باره ی کلماتی

دعا می خوانیم و چه وقتهی  حوه ی عمل چه هنگامی که به تنهاییو شتاب زده به فعالیتی دیگر نپردازیم. این ن

شنویم، می تهوانیم چنهین  ر، دعا و مناجات می خواند و ما میکه در جمع هستیم، صادق است. وقتی کسی دیگ

خوانهد دقیقها توجهه کنهیم و  م؛ باید به کلمهاتی کهه شهخص دیگرمهییاحساس کنیم که انگار خودمان دعا می خوان

 حالت دعا و مناجات را در خود حفظ نماییم.

 
 .....................................وقتی هر روز دعا و مناجات می خوانی  به چه چیزی وفادارهستی ؟............... .1

 

 .........................................................................حضرت بهاء هللا چند نوع دعا نازل فرموده اند؟.... .2

 

 ..............................................................چند عدد نماز روزانه موجود است؟.............................. .3

 



30 

 

 ...........................................؟..........روزانه را در جلسات عمومی تالوت کنی  یا می توانی  نمازهایآ .4

 

 ......................................قبل از شروع به دعا باید چه کنی ؟...................................................... .5

 

 ......................................................بعد از اتمام دعا باید چه کنی ؟............................................ .6

 

 وقتی در جلسه ای، فرد دیگری مناجات تالوت می کند، ما باید چه حالتی به خود بگیری ؟ .7

      ........................................................................................................................................ 

 

 وقتی درجلسه ای، فرد دیگری مناجات می خواند، ما باید به چه چیزی بیندیشی ؟ .8

      ......................................................................................................................................... 

 

 تی شخو دیگری مش ول تالوت دعا است، ما برای پیدا کردن  مناجات مورد نظرمان، یا درست است وقآ .9

 

 .................................................را ورق بزنی ؟..................................................... مناجات کتاب

 

 

 داشته باشی ، لسات،ــصوي در جـــخه مناجات، بدعا و  خواندندر باره ی حالت احترامی که باید هنگام   .10

 .توضیح دهیدمختصراً                

           ......................................................................................................................................... 
 

        ........................................................................................... ............................................... 
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 زندگی و مرگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هدف

 

 اهمیت حقیقی آن در ترقی روح انسانی درک اینکه  زندگی، ت ییرات و حوادث این جهان نیست؛ بلکه

 

 مدتی کوتاه در این عال  ظاهر می شود و سپس برای کهاست ـی روح دگـزن حقیقی،ی ـاست. زندگ

 

 همیشه در جهان های دیگر خداوند، ادامه می یابد.
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 بخش اول
 

دنیههای مههادی اسههت.  منشههاء و سرچشههمه ی رو ، جهههان هههای روحههانی خداونههد اسههت. رو ، برتههر از مههاده و

همراهی و م انست رو  که ازاین جهان های روحانی آمده است، بها جنهین، در لحظهه ی شهکل گیهریش، آغهاز 

زندگی فرد انسانی است. این همراهی و م انست، مادی نیست؛ یعنی رو  وارد بدن نمهی شهود و از آن خهارج 

ق نهدارد و همراههی آن بها جسهم، ماننهد ارتبهاط نمی گردد و فضای مادی اشغال نمی کند. رو  به عالم مادی تعل

انعکاس می یابد. نوری که در آینه ظاهر می شود، داخهل آن نیسهت، بلکهه از یه   آینهنور است هنگامی که در 

منبع خارجی سرچشمه می گیرد. به همین صورت، رو  داخل بدن نیست؛ بلکه رابطه مخصوصی میان رو  

 جود انسان را شکل می دهند.و جسم برقرار است و هر دو باهم، و

 

 با توجه به پاراگرار باال، تعیین کنید آیا جمله های زیر درست است یا غلط: .1

 
 غلا درست    ز جهان های روحانی خداوند است.روح ا سرچشمه ی 

 

 غلا درست                                      ،  با جنین خود را ،آغاز زندگی فرد وقتی است که روح 

                                                                                                می سازد.راه و مؤانِس هم      

                                                                 

 غلا درست                متعلق به دنیای مادی است. ،روح 

 

 غلا درست                 ست.داخل بدن ا ،روح 

 

 غلا درست              انسان را شکل می دهند. ، وجودروح و جس  با همدیگر 

 

 غلا درست                برتر از عال  مادی است. ،روح 

 

  که آن   بین نور و آینه ای استرابطه ی میان روح و جس ، شبیه رابطه ی 

 غلا درست                                                             منعکس می نماید. را      

 

 این پاراگرار به این اشاره دارد اه: .2

 
  غلا درست            در این جهان متولد می شود. وقتی شروع می شود که فرد حقیقیزندگی 

 

 غلا درست              ادامه می یابد. در جهان های دیگر خداوند ،وجود مادی 

 

  غلا ستدر                مالک روح است. ،جس 

 

 غلا درست                 .، تشكیل می شودما اتفاق می افتد زندگی از چیزهایی که هر روز برای 
 

 

 

 پرسش ها: .3

 
  می گیرد؟....................... سرچشمهروح از کجا.............................................................. 

 

 غاز زندگی یک فرد چه وقتی است؟..............آ.................................................................. 
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 ..............چه چیزی وجود انسان را شکل می دهد؟............................................................. 

 

 .....روح به چه جهان هایی تعلق دارد؟............................................................................. 

 

 بخش دوم
 

بین رو  و جسم که با همدیگر وجود ی  انسان را تشایل میدهند؛ ارتباط بسیار مخصوصی موجود است. این  

کهدام ازآن هها بهه اصهل خهود ارتباط فقط در طول زندگی فانی ادامه می یابد. وقتی این زندگی پایهان یافهت، ههر 

بازمی گردد، جسهم بهه عهالم خهاک و رو  بهه جههان ههای روحهانی خداونهد مهی رود. رو  کهه از عرصهه ههای 

به صورت و مثال خداوند خلق شهده، قهادر بهه اسهب خصهائص الههی و صهفات آسهمانی  و روحانی صادر گشته

 بعد از جدایی از بدن، تا ابد، پیشرفت و ترقی می نماید. و است

 

 پرسش ها: .1

 
 .....رابطه ی میان روح و جس  تا کی ادامه می یابد؟............................................................ 

 

 .............جس  بعد از مرگ به کجا می رود؟...................................................................... 

 

 ا می رود؟........روح بعد از مرگ به کج........................................................................... 

 

 .....................روح تا کی ترقی می کند؟......................................................................... 

 

 .............کدام یک مه  تر است، روح یا جس ؟.................................................................. 

 

 .................................روح از کجا می آید؟................................................................... 

 

  خلق شده است؟........ خداوندچه قسمت از وجود انسان به صورت و مثال............................... 

 

 ...................وقتی می میری  زندگیمان چگونه ت ییر می کند؟.............................................. 

 

 .................................زندگی چه وقت پایان می پذیرد؟.................................................... 

 

 ؟ مان پیش خواهد آمدی می میری ، چه وضعی  برای رابطه ی میان جس  و روحوقت.................. 

 
     ............................................................................................................................ 

 

 

 ید اه:پاراگرار باال می گوید یا اشاره می نما .2

 
 غلا درست              است. مجازاتیک  ،مرگ 

 

 .غلا درست                         جس  های ما به صورت و مثال الهی خلق شده است 

 

  غلا درست                       برقرار است. فانیرابطه ی میان روح و جس  فقا در طول زندگی 

 

  غلا درست               کسب صفات الهی است. قادر به ،جس 
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 غلا درست                           برای همیشه ترقی خواهد کرد. ،روح 

 

 غلا درست                                                                           پایان زندگی است. ،مرگ 

      

  غلا درست                          جس  های ما به پا می خیزند. مردن،بعد از 

 

  جهانبعد از مرگ، روح ما از آزادی بیشتری، نسبت به این،                             

     غلا درست                                                                        برخوردار خواهد بود.                        

                                                                                                                       

 .غلا درست                زندگی با مرگ پایان می پذیرد 

 

 . غلا درست                 باید از مرگ بترسی 
 

 بخش سوم

 
 حضرت بهاء هللا می فرمایند:

 

کمه روح بعمد  این حقیقت را بدانه ی روح انسان و بقای آن بعد از مرگ. "واکنون راجع به سوال شما دربار

و  صمورتخداونمد برسمد؛ آن هم  بمه  محضمراز جدائیش از بدن، به ترقی خود ادامه خواهد داد تما ایمن کمه بمه 

، ت ییری در آن ایجاد نخواهد کمرد. وتما زممانی این جهانحالتی که نه دگرگونی های روزگار و نه رخداد های 

ه ملکوت خداوند و سلطنت و قدرت و حکومت او باقی است، پایدار و برقرار خواهد ماند. و آثمار خداونمد و ک

 (ترجمه)1".صفات او را ظاهر خواهد کرد، و نیز عنایت خداوند و لطف او را پدیدار خواهد نمود
 

 پرسش ها: .1
  چه نامیده می شود؟............ ،بدن ازجدایی روح............................................................. 

 

 .........روح تا کی به ترقی خود ادامه خواهد داد؟............................................................. 

 

 .آثار و صفاتی  که روح در جهان دیگر ظاهر خواهد کرد، چه هستند؟.................................... 

 

       ........................................................................................................................... 

 

 ...............روح چه چیزی را پدیدار خواهد نمود؟............................................................. 

 

 خود بعد از مرگ ادامه خواهد داد؟................ آیا روح به زندگی......................................... 

 

 کلمات حضرت بهاء آهلل اشاره به ا ین دارد که: .2

 
  غلا درست                        .رسیدخداوند خواهد  محضرروح به 

 

 

                                                 
رون و القُ  هُ ر   یّ تُ  ال لٍ یك  دی هللا فی ه  ین ی  ب   حضر  ن ی  لی ا  اِ  هِ قائِ ارتِ  حین   دُ صع  ی   هُ ن    ا  اعل  ف   هِ عودِ صُ  عد  ب   هِ قائِ وح و ب  الر   نِ ع   لت  ئ  ا ما س  مّ ا   و  " 1

و  هِ آثار هللا و صفاتِ  رُ ظه  ی   نهُ و مِ  هِ و اقتدارِ  هِ ه و جبروتِ لطانِ وام ملكوت هللا و سُ د  بِ  باقیا   كونُ فیه و ی   ظهرُ   و ما ی  العال   عصار و ال حوادثُ االُ 

 "هللا و الطافه. اتعنای
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 رار خواهد گرفتوضعیت روح، حتی بعد از مرگ، تحت تاثیر ت ییرات این عال  ق 

 غلا رستد         

 

 .غلا درست                      ملکوت خداوند همواره باقی و بر قرار است 

 

 

 مثل را ظاهر سازد؛ صفاتی  که صفات خداوند درا دار تواناییاین  ،روح 

 غلا درست                                   .مهربانی و بخشندگی را      

 

 آن در این دنیا خواهد بود. بسیار عالی تر از وضعیت ،د از مرگبع ،وضعیت روح  

 غلا درست

 

 بخش چهارم
 

 حضرت بهاء هللا می فرمایند:

 

     همممه ی در همممه ی زمممان همما و ازبایممد نگمماه داشممته شممود،  پمماك و طمماهر"بممدان کممه هممر گمموش شممنوایی، اگممر 

به راستی ما از خداوند هستی  و به  »ی كند: مقّدس را بیان م این کلمات سپارد كه گوش صداییبه جهت ها، 

 ناخوانمدهنگشمته و هنموز  ، آشمكاراسمرار ممرگ جسممانی انسمان و بماز گشمت او «سوی او باز خواهی  گشمت.

که اگمر آشمکار گمردد، چنمان تمرس و انمدوهی ایجماد خواهمد کمرد کمه بعضمی افمراد  ،مانده است. قس  به خداوند

که آرزوی ممرگ نماینمد و  شدخواهند   رور و نشاطچنان سرشار از سُ هالک شوند؛ در حالی که بعضی دیگر 

تمنما كننمد كمه هرچمه زودتمر بمه زندگیشمان   -کمه برتمر بماد بزرگمواری او -، از خداوند یگانمه مداوم یبا اشتیاق

 پایان دهد.

 

 شمادمانی ممی بخشمد  و ،زنمدگی اسمت. ممرگ ،حقیقمت در جامی عطا ممی کنمد کمه ی،من مطمئنؤمرگ به هر م

 كند.عطا می  جاودانیرور می آورد و زندگی سُ 

 

  -کمه برتمر بماد بزرگمواری او -خداونمد یگانمه  شمناختثمره ی زندگی زمینی، یعنی از کسانی که  به خصوي،

فقمما نممزد  . علمم  و آگمماهی از آن،نمممی تمموانی  توصممیف کنممی  ممما بعممدی آن همما چنممان اسممت کممه حیمماتچشممیده انممد، 

 (ترجمه) 1"است. ها همه ی جهان پروردگار ،خداوند

 

 

 درست یا غلط را مشخص کنید: .1

 
 غلا درست  او باز خواهد گشت. روح انسان از نزد خداوند می آید و به سوی 

 

 .غلا درست                       مرگ جسمانی انسان یک راز است 

 

  غلا درست                   هر کسی وحشت زده خواهد شد. شود آشكاراگر اسرار مرگ 

                                                 
د. اسرار موت و رجوع مستور ینمایه راجعون اص ا میانّا هلل و انّا ال ۀركمبا ۀان از كل اشطار كلمیع احیمقدسه در جم ۀطاهر ۀیاذن واع" 1

از حق جل جالله  ینآمسرور گردند كه در هر  ینأبش یاز خوف و حزن هالك شوند و بعض یبوده و هست لعمر هللا اگر ظاهر شود بعض

    "ند .یموت را طلب نما

 "د.ینده عطا فرمایپا یرد و زندگانآخشد و سرور وان است فرح بی  س ح  أن بمثابه كیموقن یموت از برا"

گر است. العل  عند هللا ید یگر و ذكرید یانین مقام را بیخلقت كه عرفان حق جل جالله است فائز شده اند ا ۀی كه بثمرنفوس ،مخصوي"

 "ن.یرب العالم
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 غلا درست   خواهد کرد. گر این اسرار فاش شود هر کسی آرزوی مرگا 

 

 غلا درست      زندگی است. ،مرگ ،من حقیقیؤبرای م 

 

  ِغلا درست                               نزد خداوند است.، زندگی بعد از مرگ ل همه ی ع 

 

 غلا درست             .می آوردرور و شادمانی سُ  ،مرگ 

 

  غلا درست                     و همه آن را می خوانند.            است  شده ظاهراسرار مرگ 

 

 . غلا درست                    برای ما مه  است که در باره ی زندگی بعد از مرگ بدانی 
 

 ت های خالی را پر کنید:مقس .2

 
 انسان اسرار مرگ جسمانی.......................................................................................... 

 

  آشكار شود آن هااگر.................................................................................................. 

 

                          ............................................................................................................................. 

 

 ..کسانی که در عهد و میثاق ِ خداوند پایدار نبوده اند احساس. .............................................. 

 

 خواهند شد ..........................چنان سرشار از کسانی که در عهد و میثاق ِ خداوند پایدار بوده اند 

 

 آرزوی.................نمایند. كه      

 

 بخش پنج 
 

 حضرت بهاء هللا می فرمایند:

 

لق خمود اخمتما دهمد  تواناییکه او را  و همواره نیز همین خواهد بودخداوند از خلق انسان این بوده  مقصود"

بمه وضموح و روشمنی،  یاله. همه ی کتاب های آسمانی و صحیفه های در محضرش وارد شودرا بشناسد و 

هدایت الهی را شناخت و به بارگاه مقدسمش راه یافمت،  به این هدف عالی گواهی می دهند. هر کسی که صبحِ 

عمالی تمرین قصمرهای  اسمت وحقیقی  بهشتحضری که م؛ قرار گرفتهحضرش م دربه خداوند نزدیک شده و 

محکوم می نماید؛  ،دوری ت، خود را به ذلتِ ...و هر کسی که او را نشناخمی باشدنمادی از آن  فقا  آسمانی

دوزخ. ایمن اسمت عاقبمت چنمین انسمانی؛ حتمی اگمر در  ذلتی که چیزی نیست مگر نابودی محمض و اصمل آتمش

 (ترجمه) 1و بربلند ترین تخت های گیتی تکیه زند." صاحب شودعالی ترین مقام های زمینی را  ،ظاهر
 

 پرسش ها: .1

 
 بوده است؟........... د خداوند از خلق انسان چهوقصم........................................................ 

                                                 
ن یر حجاب این غه مِ یربان ۀه و صحف متقنیلهع كتب ایبوده و خواهد بود چنانچه در جم او یعرفان حق و لقا ،نشیفرآمقصود از " 1

مقام قرب و وصل كه اصل ه ت فائز شد بیت و فجر احدین صبح هداآكه به  یمذكور و واضح است و هر نفس یو مقصد اعل یمطلب احل

هد بود اگر چه در ظاهر بر است ساكن بوده و خوا یقت نفیعد كه اصل نار و حقبُ  ۀ در امكنااّل  و . . .د یالجنان است فائز گرد یجنت و اعل

 "عه جالس باشد.یعه و اعراش منیكراس رفا  
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  دیگر، ت ییر می کند؟.................... زمان تا زمانآیا این مقصود از یک............................... 

 

 گواهی می دهند؟..... ،چه کتاب هایی به این هدف............................................................. 

 

  « چه کسی است؟.............. «صبح ِ هدایت الهی............................................................ 

 

  را بشناسی ، به چه کسی نزدیک می شوی ؟....... «صبح هدایت الهی » وقتی......................... 

 

 «  چیست؟ «بهشت حقیقی.......................................................................................... 

 

 را نشناسی ، باید منتظر چه چیزی باشی ؟...... « صبح هدایت الهی »اگر................................ 

 

  « به چه وضعیتی اشاره دارند؟.....« اصل آتش دوزخ » و «  نابودی محض.......................... 

 

 بخش شش 
 

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 

الزم را بمرای  قابلیمتاو اسمتعداد و  ،  بمود. در آنجماِحم"انسان در آغاز زندگیش، به صورت جنمین، در عمال  ر  

بممه او  جهممانیهممای الزم بممرای ایممن ائانسممانی، دریافممت نمممود. در آن شممرایا محممدود، قمموا و توان حقیقممت وجممود

آن  بخشیده شد. در این دنیا او به چش  نیاز داشت، بالقوه آن را در آنجا دریافمت کمرد؛ بمه گموش محتماج بمود،

  حِ الزم داشت، در عال  ر   جهان. قوایی که در این جدیدش آماده شود زندگیبرای تا  را در آنجا به دست آورد

 . . به او بخشیده شد.

ای زندگی بعدی آماده کند. آنچه را که در عمال  ملکموت نیماز دارد بایمد او باید خود را بر نیزپس، در این عال  

ایمن عرصمه ی  بمرای ، با به دسمت آوردن نیروهمای الزم حِ در اینجا به دست آورد. همانطور که او در عال  ر  

ملکموتیش را بمالقوه، در ایمن  ن صورت، باید قوای ضمروری بمرای هسمتیِ یهستی، خود را آماده نمود؛ به هم

 (ترجمه) 1، به دست آورد."نجها

 

 درست یا غلط را مشخص کنید: .1

 
  در عال    ،رینیاز دا جهانهایی را که در این  قابلیتما، استعدادها و 

 غلا درست                     دریافت کردی .حِ ر        

 

   غلا درست                                  محدود نبود.حِ شرایا انسان در ر 

 

 به انسان حِ الزم برای این عال ، در عال  ر   توانائی هایوا و همه ی ق   

 غلا درست                                                                                 بخشیده شد.      

 

                                                 
ن عال  الزم بود یكه در ا ین عال  حاصل كرد. و قوائیبا یاقت ترقی  بود و در عال  رح  استعداد و لحِ اتش انسان در عال  ر  یت حیدر بدا" 1

دا كرد. ین عال ، در عال  رح  پیاصل نمود. گوش الزم داشت در ا، در عال  رح  حل ن عایل نمود. چش  الزم داشت در این عال  تحصآدر 

 یع قواید كه جمیمد دآن عال  كه ین عال  شد، و به ایا یایل كرد. در عال  رح  مهین عال  الزم بود در عال  رح  تحصیكه در ا یع قوائیجم

 . .  ن عال  حاصل نموده .آدر  ات الزم داردین عال  حیا یكه از برا یع اعضاء و اجزائیا است، جمیالزمه مه

. همچنانكه در ییندنجا بین در اآه و تدارك ید تهینچه در عال  ملكوت محتاج باآد، و یه و تدارك عال  بعد را دید تهیز باین عال  نیپس در ا"

را  یملكوت یع قوایجم یعنیالزم نچه در عال  ملكوت آن الزم است كه یدا نمود، همچنین است پآن عال  محتاج به یكه در ا یعال  رح  قوائ

 "ل بكند.ین عال  تحصیدر ا
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 ،غلا درست   ماده نماید.آ نیازی به این نیست که کسی خود را برای عال  بعد 

 

 جاآنل  ملکوت نیاز داری ، می توانی  در آنچه را که در عا  

 غلا درست      ه دست آوری .                                                                              ب                           

 

  که برای زندگی  را توانائی هاییهدف زندگی در اینجا این است که قوا و 

 غلا درست                                            است، به دست آوری . بعدی الزم      

 

 غلا درست سان بمیرد و به ملکوت الهی برود.زندگی حقیقی وقتی آغاز می شود که ان 

 

  غلا درست      ، زندگی روح است.حقیقیزندگی 

 

  مرگ جسمانی،  شروع می شود و بعد از جهان، در این حقیقیزندگی 

 غلا درست        ادامه می یابد.      

 

 

 پرسش ها: .2

 
 زندگیش را چگونه آغاز می نماید؟................. ،انسان.................................................... 

 

  یش را در کجا دریافت می کند؟......توانائی هااو، استعدادها و............................................ 

 

   به او داده می شود چیست؟حِ بعضی چیز ها که انسان در این جهان نیاز دارد و در عال  ر  ........ 

 

.................................................................................................................................. 

 

  باید در اینجا به دست آید؟................ز مرگزندگی بعد اهایی برای قابلیت چه ،.................... 

 

................................................................................................................................... 

 

 بخش هفت 
 

 حضرت بهاء هللا می فرمایند:

 

کمه خداونمد بمرای او  فضمل و بخشمش از دریمای را این یوم، این است که سمهمی انسان دروظیفه ی همه ی "

بعضمی ممکمن  به کوچکی و بزرگی ظرف نباشمد. سمه ، بهتر است نظر ،به دست آورد. بنا براین ،مقدر کرده

 1."حیدستی  باشد، و سه   دیگران به اندازه ی جمامی، و سمه   کسمانی  دیگمر، بمه قمدر قمد   است در حد کفِ 
 (ترجمه)

 

 پرسش ها: .1

 
  برکت هایی را که از خداوند دریافت داشته اید، بنویسید..... بعضی...................................... 

 

.......................................................................................................................... 

                                                 
ن ینچو هم یسأك یگریاخذ نموده و د یكفّ  یكیظروف باشد،  یو بزرگ یكچكوه د نظر بیگر نبایوضات است دیوم اخذ از بحر فیاصل ال" 1

 ".یقدر یگریو د یكوب یگرید
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 نماید ـیروم مــ، محبخشش خداوندکه چگونه انسان خود را، از دریافت سهمش از اره در این ب 

 .هایی بزنید مثال      

      ........................................................................................................................... 

 

  ظرفمان نظر کنی ؟.......... «گی کوچکی و بزر» چرا نباید به............................................. 

 

........................................................................................................................... 

 

 

 درست یا غلط را مشخص کیند: .2

 
 غلا درست   خداوند را دارند. اد شناختهای بزرگ استعد فقا فیلسوف 

 

 خود را فراموش نیاز داری  ضعف ها ی ،برای خدمت به خداوند 

 غلا درست                                                                      اعتماد نمایی .کنی  و به او                             

    

  رشد و توسعه  که خداوند به ما بخشیده استاگر در این عال ، آنچه را               

  غلا درست   داشت.      روحی ضعیف خواهی دیگر وارد شوی ، جهانندهی ، وقتی به        

 

 

 

 بخش هشت 
 

 حضرت بهاء هللا می فرمایند:

 

ت؛ جمموهری اسمم نشممانه ی خداونممد ،ال کمرده ایممد. بممه راسممتی بممدان کمه روحؤ"شمما در بمماره ی طبیعممت روح سمم

اسمرارش  نممودن آشمكاراز دقیقترین عقل هماش عاجزند و ـتـملکوتی است که دانا ترین مردمان از درک حقیق

عظمت او و  شناختو در ، اولین است خود خالق ، در بیانِ   برتری ِناتوانند. درمیان همه ی مخلوقات، روح

او را ممنعکس  نمورباشمد،  وفمادار ،خداونمدک به حقیقت او و سجده در برابر او، نخسمتین اسمت. اگمر بمه تمسُ 

 قربمانیشکسمت خمورد،  ،خمالقش اطاعمت ازخواهد کرد، و سرانجام به سوی او باز خواهد گشت. امما اگمر در 

 (ترجمه) 1آن ها فرو خواهد رفت." ُعمق ِنفس و هوی خواهد شد و عاقبت، در 

 

 

 .  جاهای خالی را پرکنید:1

 
 ..است. خداوند...........روح 

 

 ..جوهری ملکوتی است........... 

 

  اولین است. ،خالق خود برتری............در بیان 

 

                                                 
عرفان عن  یذ قتها و كلّ ین عرفان حقع   ل ٍ عِ  یذ ز كلّ ج  ع   یة التیة ملكوتة و جوهریة الهیآد انّها یقت نفس سؤال نمودینكه از حقیا" 1

ن آر ین غاو راجع و مِ ه حق منسوب و به نصورت بی. در اهُ د ل  ج  و س   هِ ه و تمّسك بِ یقبل العن هللا موجده و ا   یكء ح  یمعرفتها. انّها اّول ش

 "او راجع.ه منسوب و ب یهوه ب
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 ...به سوی خدا باز خواهد گشت.............................روح اگر............ 

 

 ...نفس و هوی خواهد شد. قربانی...............................................روح اگر 

 

  فرو خواهد رفت...................فس و هوی شود، در...ن قربانیروح اگر......... 

 

  خواهد کرد........................باشد،......... وفا دارروح اگر به خداوند............. 

 

 

 .  درست یا غلط را عالمت بزنید:2

 
  « غلا درست          است. فهمیدنبه معنی  «آشكار نمودن 

 

  غلا درست   اولین است.، ات، عقل در شناخت خداوندتمام مخلوق بیندر 

 

  « غلا درست      است. تیزتند و به معنی  «دقیق 

 

 .غلا درست     یک فرد دانا اسرار روح را درک می کند 

 

 هرگز قادر به شناختن آن نخواهی   چون ،درباره ی روح بیندیشی  الزم نیست 

 غلا درست         بود.      

 

 بخش نه 
 

 ت بهاء هللا می فرمایند:حضر

 

در نمدش، قدرتمبمال همای  کامملنیمروی "شما ماننمد پرنمده ای هسمتید کمه بما اطمینمان تممام و نشماط بسمیار، بما 

، ل زمینرفع گرسنگی، مشتاقانه به سوی آب و گِ  خیالآسمان ها پرواز می کند تا این که به  وسعت بی پایان

  ، درمممی یابممد کممه دیگممر قممادر نیسممت پممروازش را بممه سمموی دهگرفتممار شمم خممود آرزوی دام؛ اممما در رو مممی كنممد

بمر بمال همای آلموده اش را  شمده سمنگین ، از سمرگیرد. و چمون نممی توانمد بمارِ كمه از آن هما آممدهی یآسمان هما

بمر خماک  بمرای خمود، زیسمتگاهی سماکن آسممان هما بمود، اکنمون مجبمور اسمت پیشمتر،؛ ایمن پرنمده، کمه بزداید

آلموده مسمازید و  دشممنی و آرزوهمای بیهموده و كینمهل گان من، بال های خود را با ِگمجستجو کند. حال ای بند

 1نمانیمد." بماز علم  و عرفمان ،در آسممان همای پرواز گردد، تا از  آغشتهد که با خاک نفرت و حسادت گذاریم
 (ترجمه)

 

 .  قسمت های خالی را پر کنید:1

 
  اشاره می فرمایند.................انسان است.پرنده ای که حضرت بهاء هللا در این بیان به آن 

 بوده است.........ساکن........ ،از قبل این پرنده. 

  بر.............جستجو کند زیستگاهیاین پرنده اکنون مجبور است. 

                                                 
ه د و بعد بیران نماینان طیت اطمیخوش سبحان با نها یحان در هواهایعه در كمال روح و ریمن ۀاجنحه ب است كه یریمثل شما مثل ط" 1

د خود را عاجز و مقهور یصعود نما ۀد و بعد كه ارادیاالیب و تراب به آحري تمام خود را به د و بیل نمایل ارض مب و گِ ه آگمان دانه ب

ه خود را ساكن ارض یر سماء عالین طاآن وقت یدر ا .ران نبوده و نخواهد بودیگل قادر بر ط ب وه آلوده بآ ۀد چه كه اجنحیمشاهده نما

قدس عرفان محروم  یسمانهاآران در ید تا از طیاالئین غفلت و ظنون و تراب غل و ب ضا میطه خود را ب یعباد پرها یند. حال ایه بیفان

    "د.یو ممنوع نمان
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 پرسش ها:  .2

 
 گردد؟........ «آلوده » روح،  «بال های »  چگونه ممکن است............................................. 

 

      ................................................................................................................................... 

 

  است، نام ببرید «آب و گل زمین » مثل را که  بارهای سنگینیتعدادی از............................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

  ِ؟ باز می دارد عل  و عرفان خداونددر آسمان  دوباره  آن چه چیزی است که ما را از پرواز 

 

     ...................................................................................................................................... 

 

  عل  و عرفان خداوند جــــــلوگیری می کنند، مثال هائیدر آسمان ، پرواز مااز  چیزهایی کهبرای 

 

 ..............................................................................................................بزنید................      

 

  کند؟...... می ، عوضبرای خاك این جهانچرا یک روح انسانی، خانه ی آسمانیش را.............. 
 

                     ..................................................................................................................................... 

 

 

 بخش ده 
 

  می فرمایند:حضرت بهاءهللا

 

ی  طهد، خلمق فرممود؛ بمـه واسمكنمحرکت ممی  جهان و همه ی آنچه را در آن زندگی و ،"بعد از آن که خداوند

ه را نصممیب انسممان نمممود کممه او را یگانمم امتیممازقابلیممت و ختممارش، ایممن عمممل کممرد مسممتقی  اراده ی مقتممدر و مُ 

، و مقصمد اولیمه ای دانسمت کمه زیربنمای ایجماد كننمدهی  انگیزهکه باید آن را  قابلیتیبشناسد و دوست بدارد؛ 

را  مخلموق یکمی از اسم  همای خمود را تابانمد و آن نموربر حقیقت هر یک از مخلوقات،  اوکل آفرینش است....

    انسممان، تممابش تمممامی اسمم  همما و خممود گردانممد؛ اممما بممر حقیقممت ِ عظمممت یکممی از صممفت هممای دریافممت كننممده ی

انسمان  تنهمااز میمان هممه ی مخلوقمات،  ر فرممود.اقمرمود و او را آینمه ی ذات خمود صفت هایش را متمرکز ن

مو  بی كراناست که به این فضل   (ترجمه) 1جاویدان اختصاي یافته است." ك ر 

 

 های خالی را پر کنید:.  به پرسش های زیر پاس  دهید و جا1

 
 .................خداوند چه امتیاز ویژه ای را نصیب انسان نمود؟............................................ 

 

 ...........:بعضی از صفت های خداوند را نام ببرید............................................................. 

 

............................................................................................................................ 

                                                 
ت ت خود كه علّ معرفت و محبّ  یق براین ام  و خالیا مختار انسان را از بیاس   یتجلّ ه جاد موجودات بیو بعد از خلق كل ممكنات و ا" 1

از صفات اشراق فرمود  یصفته از اسماء و ب یاسمه ء را بیقت هر شینونت و حقیرا كیار نمود...زیو سبب خلقت كائنات بود اخت یغائ

   "  خود اختصاي نمود.ی  و مرحمت قدین فضل عظیاه نونت خود قرار فرمود و بیكت آر انسان را كه مظهر كّل اسماء و صفات و مرگم
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 مخلوق راتاباند و آن را ...........ر.....................نو ،اتـلوقـر یک از مخـت هــقـیـقـخداوند بر ح  

 

 ...گرداند.........................................دریافت كننده ی       

 

  ِی  و او را آینه کز نمودمتمررا  ................................................،انسان خداوند بر حقیقت  

 

 .ر فرموداقر...........................      

 

 ...بعضی از صفت های خداوند را که در روح انسان منعکس است، نام ببرید........................... 

 

................................................................................................................................... 

 

  ؟.......ظاهر شونداین صفت ها چگونه می توانند............................................................... 

 

................................................................................................................................. 

 

 .....انسان به چه فضل مخصوصی اختصاي یافته است؟.................................................... 
 

 

 ل، درست و غلط  را مشخص کنید:بر اساس دو بیان قب  .2

 
 غلا درست       .، ما را از ترقی روحانی باز می دارددلبستگی های دنیایی 

 

 س ها و آرزوهای ما          به سوی ملکوت مان را ، موانعی نیستند که پروازه و 

 غلا درست                                                                                 ارند.د خداوند، باز      

              

  بار سنگینی که مانع  این دنیا، خود را از دل نبستن به چیزهایما می توانی  با      

 غلا درست         سازی . رها ،استصعودمان به سوی خدوند       

  

 ِ غلا درست                      روح، خاک است. وطن 

 

  غلا درست   روح نیستند.ترقی بر  سنگین خواهی، باریحسادت، نفرت و بد 

 

  غلا درست     .قرار گیرداراده ی خداوند  در مقابلهی  چیز نمی تواند 

 

 غلا درست        است.برابر  سایر موجودات با ،انسان 

 

  ،زیربنای است كه ی ا انگیزه ی ایجاد كننده، و مقصد اولیهشناخت خداوند            

 غلا درست                                                                                  .آفرینش استکل       

                           

  غلا درست  می سازد. ظاهر ، یکی از صفات خداوند رااتمخلوقكدام از حقیقت هر 
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 بخش یازده 
 

 حضرت بهاءهللا می فرمایند:

 

 انسان بخشمیده اسمت، در نهمادِ  حقیقتِ به ، آسمانی تهدای منبعکه شمس عنایت الهی و  یینیروها"این قوا و 

پرتوهمای اسمت و پوشمیده  ،شممع در نهمادِ  ،شمعله بمالقوه،پنهان می باشد؛ درسمت همانگونمه کمه  پوشیده و او

پوشمیده دنیمایی  آرزوهمایاین قموا و نیروهما، ممکمن اسمت بما  گیددرخشن ، پنهان است.چراغ در حقیقتِ  نور،

گرد و غباری که بر سطح آینه نشسته است، پنهان گمردد.  در زیرشوند؛ همانطور که نور خورشید می تواند 

نیسمت خمود را از گمرد  ممكمننه شمع و نه چراغ، هی  کدام نمی توانند خود را روشن نمایند و برای آینه نیز 

، روشمن نشمود و تما سمطح آینمه ،هرگمز شممع ،دزآزاد سازد. واضح و روشن است کمه تما آتشمی نیفمرو و غبار

 (ترجمه) 1نگردد هرگز تصویر خورشید را نمایان نکند و نور و عظمت آن را منعکس نسازد." پاک

  

 .  به پرسش های زیر پاس  دهید:1

 
  « است، یعنی چه؟.............................. «پوشیده در نهاد او............................................ 

 

 ..........چه استعداد هایی در روح انسان پوشیده و پنهان است؟........................................... 

 

 نهفته ای دارد؟................. استعدادچه  ،چراغ................................................................. 

 

 دارد؟............. ای نهفتهچه استعداد  ،آینه....................................................................... 

 

 تا نورش بر افروزد؟........... نیدکكار  چراغ را باید چه...................................................... 

 

 تا نور را منعکس سازد؟..... نیدکكار  آینه را باید چه......................................................... 

 

  ،خود را ظاهر سازند؟...... استعداد نهفته یآیا چراغ و آینه می توانند خودشان....................... 

 

  روح انسان ربا دهی ؟..... وضعیتچگونه می توانی  این دو مثال را به................................. 

 

 را نمایان سازد؟ كه استعداد های نهفته ی خودکسی می تواند روح انسان را وادارد  چه............. 

 

 بخش دوازده 
 

 حضرت بهاءهللا می فرمایند:

 

. مانمدبسمته بموده و هممواره نیمز بسمته خواهمد  انسمان هما)خداوند( همیشمه بمه روی  شناخت وجود قدی  "بابِ 

مقدسش راه یابد. اما به عنوان نشانی از رحمت خود و دلیلی بر  آستان درک هی  انسانی هرگز نمی تواند به

ه فرممود اممرو  هرا برای مردمان ظاهر نممود وحدت ربانیو نمادهای  الهی خود، خورشید های هدایت محبت

                                                 
قت انسان مستور و محجوبست چنانچه شعله و اشعه و انوار در یت در حقیت و اشراقات انوار شمس عنایات انوار صبح هداین تجلیا" 1

ره و مظل  یت یكه از زن  و غبار شئونات بشر یجالا و میفتاب جهانتاب در مراآقت شمع و سراج مستور است و تابش درخشش یحق

د. و واضح است كه یشا ای قل دهندهیرا ص یا و مجالین مراید و ایبا ای ن شمع و سراج را افروزندهیو مهجور است. حال ا یگشته مخف

مس ا   یو اشراق شمس ب یتجل نه از زن  و غبار ممتاز نگردد صورت و مثال ویآفروزد و تا یمشتعل ظاهر نشود هرگز سراج ن یتا نار

 "در او منطبع نشود.
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شمناخت خمودش باشمد. همر کمس آن هما را بشناسمد، خداونمد را  برابمرمقمدس،  همایکه شناخت ایمن وجود است

خداونمد گموش داده اسمت، و همر کمس بمه حقانیمت  صمدایآن ها گوش دهد، بمه  ندایهر کس به شناخته است. 

گردانمد، از خداونمد بخداوند گواهی داده است. همر کمس از آنمان روی  ظهورشان گواهی دهد، به حقانیت خودِ 

راه آن هما، ایممان نیماورده اسمت. همر كمدام از خداونمد بمه ، به آن ها ایمان نیاوردروی گردانده است و هرکس 

اسمت خداونمد  حقیقمت معیمار ،ارتباط می دهد و هر یک از آنان باالخداوند است که این عال  را به جهان های 

 در میان مردمان و نیز نشمانه همای حقانیمت او و مظاهر الهی هستند ها برای همه ی اهل زمین و آسمان. آن

 (ترجمه) 1عالمت های عظمت او."

 

 

 .  پرسش ها:1

 
  استعداد های خود را ظاهر سازد؛ امما آیما بمرای  تا که فقا خداوند می تواند روح انسان را وادارد می دانی

 ؟كه خداوند را مستقیماً بشناسدانسان ممکن است 

..................................................................................................................................... 

 

 ...................................پس چگونه باید خداوند را بشناسی ؟.............................................. 

 

 ..........بعضی از خورشید های هدایت الهی را نام ببرید........................................................ 

 

 ناخت خداوند است؟.....................................چه شناختی مساوی ش..................................... 

 

 گوش می دهند، در واقع به سخن چه کسی گوش داده اند؟ الهیکسانی که به سخن مظاهر......... 

 

  ؟توجهی نمی کنی ، در واقع از چــــــه کسی روی گردانده ای  الهیوقتی به ندای مظاهر......... 

      

 .  عبارت های زیر را تکمیل کنید:2        

 
  و همواره نیز............انسان هاباب شناخت وجود قدی  همیشه به روی...................... ......... 

 

 .............................................درک هی  انسانی هرگز  . 

 

 ظاهر نمود.....................نشانی از.... مظاهر خود را به عنوان ،خداوند................................. 

 

  است با............................ برابر شناخت مظاهر الهی . 

 

 را بشناسد،......................................است. ها هرکس آن 

 

  است.آن ها گوش دهد،........................ ندایهرکس به..................... 

 

  می دهد....................................................راه خداوند است که........... ها از آن كدامهر 
 

 
                                                 

ن ناس یه را بیشرقه از افق احدت شموس مُ یق كل مقطوع خواهد بود و محض فضل و عنایم مسدود بوده وطرد  ـذات قِ ه ل كل بیبس  " 1

ع كلماته  فقد سمع كلمات هللا و مِ ن س  ف هللا و م  ر  قد ع    ف  هُ ف  ر  ن ع  سه را عرفان خود قرار فرموده م  س مقدّ ن انفُ یظاهر فرموده و عرفان ا

ن السموات و االرض و ی  صراط هللا ب  فقد كفر باهلل و هُ هِ ر بِ ف  ن ك  ض عنه  فقد اعرض عن هللا و م  عر  ن ا    فقد اقّر باهلل و م  هِ ّر بِ ق  ن ا  م  

 "ته.ین بریبن عباده و دالئله یه بج  ج  هللا و حُ    ظهورُ ملكوت االمر و الخلق و هُ  یهللا ف زانُ یم
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 بخش سیزده 
 

 حضرت بهاءهللا می فرمایند:

 

محممروم سممت، ا انسممان بزرگتممرین طلسمم  اسممت؛ اممما فقممدان تربیممت صممحیح، او را از آنچممه در نهمماد خممود دارا"

. انسان با یک کلمه که از دهان خداوند صادر گشت، به هسمتی فراخوانمده شمد و بما کلممه ای دیگمر، بمه نموده

سوی شناخت مصدر تربیت خود، هدایت گشت؛ و باز ه  با کلمه ای دیگر، مقام  و سرنوشتش محافظت شد. 

 ،قیممت اسمت. تنهما گمراناهرات عظی  ممی فرمایمد: انسمان را چمون معمدنی در نظمر گیریمد کمه پمر از جمو وجودِ 

 تما وجودش را ظاهر نماید و نیز عال  انسمانی را قمادر سمازد گنج هایتربیت است که می تواند باعث شود او 

مقممدس خداونممد نممازل  ی حتمموای کتمماب هممایی  کممه از آسمممان ارادهدر مُ  هممر انسممانیاز آن بهممره منممد شممود. اگممر 

یمک همچمون  انسمان هما،مقصمد آن هما ایمن اسمت کمه هممه ی  کمه همدف وآسانی می فهممد به  ؛گشته، بیندیشد

بر هر قلبی زده شود و نور «  خداوند است  ِاز آن پادشاهی»  هر کلماتِ مشاهده شوند؛ به طوری که مُ  نفس،

  (ترجمه) 1"بشریت را احاطه نماید. ی و رحمت خداوند همه بخشش
 

 

 پرسش ها: .1

 
  «  ؟........................یعنی چه «طلس............................................................................ 

 

 ی بر انسان داشته است؟..............هایتربیت چه تاثیر نبودن................................................ 

 

 ............یک تربیت صحیح، باعث چه چیزی می شود؟........................................................ 

 

  ت؟....................................چیسمصدر تربیت انسان...................................................... 

 

 ...................................سرنوشت بشر چیست؟............................................................. 

 

 نام ببرید؟.... ،در انسان ظاهر می نماید ،بعضی از جواهری را که تربیت.................................. 

 

.................................................................................................................................... 

 

 چیست؟............................. خداوندور هدف و مقصد ظه................................................... 

 

 خواهد شد؟...................... ُمهر های انسان ها چه کلماتی بر قلب....................................... 
 

     ................................................................................................................................. 

 

 درست یا غلط را مشخص کیند: .2

 
    .غلا درست                   انسان با تالش های خود، وجودی روحانی خواهد شد 

                                                 
  یمقام تعله ب یاخر ۀك كلمه خلق فرمود و بكلمیه نچه با اوست محروم نموده بآت او را از یانسان طلس  اعظ  است ولكن عدم ترب" 1

مه است یاحجار كر یمعدن كه دارا ۀانسان را بمثاب: دیفرمایحضرت موجود م .گر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمودید ۀت نمود و بكلمیهدا

 ۀدیده ه بیدر كتب منزله از سماء احد یاگر نفس ن منتفع گردد.آاز  ید و عال  انسانیآشهود  ۀعرصه ن بآت جواهر یتربه ب ،هده نمامشا

ع قلوب نقش خات  یواحده مشاهده شوند تا در جم ع نفوس نفِس ینست جمآد كه مقصود ینمایر كند ادراك مد و تفكّ یرت مشاهده نمایبص

    "د.یع را احاطه نمایت و اشراقات انج  فضل و رحمت جمیود و شموس عناهلل منطبع ش لكُ المُ 
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  غلا درست        وهمین برای ترقیش کافی است. دادخداوند به انسان عقل 

 

 نسان با شناخت مظهر الهی، از لحاظ روحانی، ترقی خواهد کرد و نیازی ا              

 غلا درست                                                          نیست تالش بیشتری به خرج دهد.       

   

  مظهر خداوند و سپس تالش برای زندگی بر  شناخت باانسان ، فقا می تواند          

 غلا درست                                         ترقی نماید. طبق تعالی  او، از لحاظ روحانی،       

                                 

 .غلا درست                     انسان می تواند مستقیما خداوند را بشناسد 

 

 .غلا درست                     انسان می تواند مانند خداوند بشود 

 

 غلا درست                     ورای ادراک انسان ها است. ،خداوند 

 

  غلا درست  خداوند  صدایهر الهی گوش می دهی ، در واقع به ایکی از مظ كلماتوقتی به 

     گوش داده ای .      

  خداونداست که می تواند صفت های  الهیانسان، فقا به واسطه ی مظاهر          
 غلا درست                                                             را منعکس سازد.      

 

 

 بخش چهارده 
 

 حضرت بهاءهللا می فرمایند:

 

باشمد.  مقمّدسمردممان جهمان، پماک و  تصمورات باطملاست روحی که در وقمت جمدا شمدن از بمدن، از  مبارك"

فمردوس بمرین، وارد خواهمد شمد.  بمهدگی و حرکت خواهد کمرد و خود زن آفریدگارچنین روحی، طبق اراده ی 

ران خداونممد و بردش حلقممه خواهنممد زد و پیممام، بممه ِگممهسممتند سمماکن بمماالترین قصممرها آسمممانی كممهفرشممتگان 

آزادانمه گفتگمو خواهمد کمرد و آنچمه را کمه  هماد شتافت. چنین روحـی، با آنــان او، به دیدارش خواهنــبرگزیدگ

  ."كرداست؛ برایشان باز گو خواهد  نمودهتحمل  پروردگار همه ی جهان ها،در راه خداوند، 

 

 دسمتچیزهای خموبی کمه از به ، گواهی می ده  که در وقت برآوردن آخرین نفس ها، ارواح بی ایمانان"اما 

و  بمودخواهنمد  شرمسمار ،و در برابر خداوند افسوس خواهند خوردخود،  حالخواهند شد و بر  آگاه داده اند،

 پس از جدایی روح از بدن هایشان نیز، به همین منوال ادامه خواهند داد."

 

پایمان نمد؛ زیمرا همی   کمس نممی دانمد نكبخشمد و هرگمز او را خموار و ذلیمل بفرد گنماه کمار را  باید (انسان) "او

شمیدن مرگ، به جموهر ایممان فمائز شمده و بما نو ساعتچگونه خواهد بود. چه بسا گناه کاری که در  زندگیش

 کمه در سماعت صمعود پرهیزكماریمن ؤالء اعلی پرواز نمموده اسمت. و چمه بسما مم، به سوی م  یشراب جاودان

 (ترجمه) 1."فرو افتاده است، آن چنان دگرگون گشته که به اعماق آتش دوزخ، روحش

                                                 
ً قدّ ن البدن مُ ج مِ ر  خ   روحٍ لِ  یطوب" 1 الفردوس  طلعاتُ  هُ طوف  ا و ت  یالجنة العل یف لُ دخُ ی  و  هِ ربِّ  رادةِ هواء اِ  یف حّركُ ت  ی  نّه م  اِ هات االُ ب  ن شُ ع   سا

 "ن.یل هللا رّب العالمیسب یه فیعل د  ر  ه  ما و  یعل و  قُ ی    و هُ ع  م    ُ لّ ك  ت  ی  و  هُ ائ  یلاواء هللا و یانب رُ عاشِ یُ و  یاالعل

  

    " .هِ بدانِ ن ا    مِ هُ رواح  خروج ا   عد  عون و كذلك ب  رّ ض  ت  ی  نوحون و ی    و عنهُ  عرفون ما فات  ی  حتضار االِ  ن  یح یمرع  فّار ل  كُ الو اّما ارواح "

  

مان موفّق یجوهر اه ن موت بیكه در ح یبسا عاص یسن خاتمه مجهول است. ارا حُ یحقارت ننگرد زه ب ان قل  عفو دركشد ویو بر عاص"

   "ابد.یران مقّر یاسفل دركات نه ب شود و بیروح تقل یع و مؤمن كه در وقت ارتقایشتابد. و بسا مط یاعل مأله شود و خمر بقا چشد و ب
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 .  پرسش ها:1

 
 ...........وضعیت روحمان، وقتی از بدن جدا می شود، چگونه باید باشد؟................................. 

 

  را نام ببرید.......... تصورات باطلبعضی از...................................................................... 

 

.................................................................................................................................. 

 

 

 به کجا خواهند رفت؟.............كه از تصورات باطل پاك و مقّدس هستند یارواح ،.................... 

 

................................................................................................................................... 

 

 حی، با چه مخلوقاتی مواجه خواهند شد؟...........چنین اروا.................................................. 

 

 ران خداوند صحبت کنند؟.........بآیا چنین ارواحی می توانند با پیام........................................ 

 

 ه آن دست یابید؟.......، عظی  به نظر می رسد؟ آیا مایل هستید بجایگاه آیا این.......................... 

 

................................................................................................................................... 

 

 ،چه کسانی هستند؟................................... بی ایمانان...................................................... 

 

 در وقت برآوردن آخرین نفس ها، متوجه چه چیزی خواهند شد؟نارواح بی ایمانا ،................... 

 

      .................................................................................................................................... 

 

 ...............وقتی آن ها متوجه وضعیت خود شوند، چه خواهند کرد؟...................................... 

 

 ........آیا از قبل، می دانی  زندگیمان چه وقت و چگونه، پایان خواهد یافت؟.............................. 

 

 تا زندگی جاویدانمان را تضمین نمایی ؟......... م دهی انجامی توانی   كاریه  اکنون، چ............. 

 

.................................................................................................................................... 

 

 ؟........چه خصائصی روحانی، برای رسیدن به زندگی جاودانی، الزم است...................... ........ 

 

................................................................................................................................... 

 

 بخش پانزده 
 

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 

آن ها غافل است، در عال  آسممانی کشمف خواهمد کمرد. در آنجما، اسراری را که انسان در این عال  خاکی از "

شناسمایی و درك خواهمد او از راز حقیقت آگاه خواهد شد و بسیاری از افرادی را کمه بما آن هما معاشمر بموده، 

. بدون تردید، ارواح مقدسه ای که چشمی پاک و بینا داشمته انمد، درملــــمـکوت انموار، از هممه ی اسمرار كرد

هند شد و از فیض مشاهده ی حقیقت ارواح عظیممه، برخموردار خواهنمد گشمت. آن هما در آن جهمان، آگاه خوا
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حتی می توانند، به وضوح و روشنی، جمال و زیبمایی خداونمد را تماشما کننمد. آنهما همچنمین هممه ی دوسمتان 

 هند یافت."خداوند را، چه از زمان های گذشته و چه از دوران کنونی، در آن محفل ملکوتی، حاضر خوا

 

"بعد از جدایی انسان ها از این عال  فانی، به طور طبیعی، تمایزها و تفماوت همای بمین آن هما، معلموم خواهمد 

)تمایز(، نه براساس جا و مکان؛ بلکه براساس روح و وجدان خواهد بود؛ زیرا ملکوت خداونمد  شد. اما این

 ،و کیهممانی دیگممر اسممت. اممما بممه ارواح مقممدس دیگممر جهممانی)یمما آزاد( اسممت. آنجمما  از زمممان و مکممان، مقممدس

             روحممانی حبممـیباندان کممه در جهممان هممای خداونممد، ـممـِ موهبممت شممفاعت وعممده داده شممده اسممت. بمما اطمینممان ب

ً  )مومنان(، یکدیگر را خواهند شناخت و وحدتِ  روحانی  با همدیگر را خواهند خواست؛ اما  وحدتی که صرفا

فردی نسبت به فرد دیگر داشته است، در عمال  ملکموت، فرامموش نخواهمد  احتماالً محبتی که  ،است. همچنین

 (ترجمه) از یاد نخواهید برد." را در عال  عنصری )آنجا( شما زندگی خود شد و نیز در
 

 .  پرسش ها:1

 
 ........انسان در عال  آسمانی، چه اسراری را کشف خواهد کرد؟............................................ 

 

.................................................................................................................................. 

 

  در آنجا، آشنایان خود در این عال  را، خواهی  شناخت؟..........ما آیا..................................... 

 

 خواهند شد؟............آگاه همه ی اسرار،  ازرواح، کدام ا................................................... 

 

   خواهد بود؟...........موجود آیا در بین ارواح، تمایز و تفاوتی ه.......................................... 

 

 ..............ملکوت خداوند از چه چیزی آزاد است؟............................................................... 

 

 از رابطه ی محبتی که دو نفر را در این عال  متحد می کند، چه چیزی باقی خواهد ماند؟.............. 

 

      .................................................................................................................................... 

 

 درست و غلط را مشخص کنید: .2

 
 غلا درست                       در عال  آسمانی یكدیگر را نخواهند شناخت. ،ارواح 

 

 ،غلا درست        خواهند بود. ارواح مقدس، طالب فیض حضور هر روح عظیمی 

 

 غلا درست       .ه  می باشد ن های گذشتهمالء اعلی،  شامل ارواح مقدس، از زما 

 

 ظاهر  بعد از آن که ارواح، این عال  را ترک کردند، تمایزها و تفاوت ها  

  غلا درست                                                             نخواهد شد.      

  

  غلا درست                      ، زمان و مکان وجود ندارد.جهان خداونددر 

  

 .غلا درست          جهان دیگر، به کیهانی دیگر، تعلق دارد 

 

 غلا درست    محبتی را که نسبت به دیگران داشته است، فراموش  ،در عال  دیگر، انسان 

    خواهد کرد.      
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 بخش شانزده 
 

 حضرت بهاءهللا می فرمایند:

 

جدائیش از بدن سوال نموده ایمد. بمه راسمتی بمدان کمه "شما همچنین در باره ی حالت و وضعیت روح بعد از 

ً  حركت كردهدر راه خداوند  ،اگر روح انسان  نوس خواهدأم ،باز خواهد گشت و با جالل محبوب باشد، مطمئنا

و همی  زبمانی قمدرت  را شد. قس  به حقانیت خداونمد، بمه مقمامی خواهمد رسمید کمه همی  قلممی تموان توصمیفش

بممه امممر خداونممد وفمما دار بمموده، در راهممش مسممتقی  و اسممتوار مانممده باشممد، بعممد از  بیممانش را نممدارد. روحممی کممه

، می تواننمد توانا خلق كردهخداونــــد  كهی یها صعود، از چنان قدرتی برخوردار خواهد بود که همه ی جهان

 (ترجمه) 1از آن کسب فیض کنند."

 

 

 .  جمله های زیر را تکمیل کنید:1

 
  باشد، مطمئنا....... حركت كردهخداوند اگر روح انسان در راه............................................ 

 

 ............................. خواهد شد.

 

 ................................................ ندارد........................به مقامی خواهد رسید که.................... 

 

 ............ مانده باشد،...................... .................................بوده، در............................که........ 

 

       ...........................................كه یی...........که همه ی جهان ها..........................از چنان..........

 

 كنند. ......................ن...ازآ می توانند

 

 

 بخش هفده 
 

 حضرت بهاءهللا می فرمایند:

 

"ای بنممدگان مممن، اگممر در ایممام زنممدگانی و در ایممن عرصممه ی خمماکی، خداونممد، چیزهممایی بممر خممالف آرزوهمما و 

ر کرده و ظاهر نموده، غمگین و دلتن  نشموید؛ زیمرا بمه یقمین، روزهمایی سرشمار از خواسته های شما، مقدّ 

جهان هایی پماک و پمر شمكوه و روحمانی در برابمر  ؛ر گشته استرور آسمانی، برایتان مقدّ نشاط روحانی و سُ 

ر فرموده است که شما در این زندگی و نیز در زندگی آینده، از نان مقدّ چ . خداوندچشمانتان پدیدار خواهد شد

د و سمممه  خمممود را از فمممیض رور و نشممماط آن هممما شمممریک شمممویمزایمممای ایمممن جهمممان هممما، بهمممره بریمممد و در ُسممم

 (ترجمه) 2خواهید شد." جاویدانشان، به دست آورید. بی تردید به هر یک و همه ی این ها، فائز 

                                                 
 یمقامه هللا ب مرِ ع  راجع، ل   یق اعلیرفه حق منسوب است به اگر ب ،شودیكجا راجع مه بد روح بعد از خراب بدن ینكه سؤال نمودیا و" 1

ع عوال  از او یكه در امر هللا ثابت و راسخ است بعد از صعود جم یقالم از ذكرش عاجز است. هر نفسن و ا  ع السُ یشود كه جمیراجع م

  "ند.ینمایض میكسب ف
  
ام خوش ید كه ایالجمله امور بر خالف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتن  مشو یعال  موجود ف ام مشهود وین ایعباد اگر در ا یا" 2

قّرر است مُ  ین و رزقیّ عمُ  یشیمقّدر و ع یام و عوال  قسمتین ایع اید و شما را در جمیجلوه نما یقدس روحان یها د و عال یآ یرحمان

 "د.یده فائز گردینها رسآع یجمه البته ب
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 .  درست و غلط را  مشخص کنید:1

 
 . غلا درست                                   وقتی امور بر وفق مرادمان نیست، باید دلتن  شوی            

   

 ،غلا درست          چه بد، خداوند مقدر می فرماید.وچه خوب  همه چیز را 

 

 .غلا درست                       ایام خوشی و شادمانی برای ما تضمین شده است 

   

 .غلا درست                       جهان های دیگر خداوند، پاک و پر شکوه  و روحانیند 

 

  ،از مزایای  زندگی آینده، در ه این زندگی و  كه ه  درتقدیر ما است 

 غلا درست                                     این جهان ها، بهره بری .      

 

 .  جمله های زیر را کامل کنید:2

 
 ،شوی ................................نباید اگر چیزهایی بر خالف آرزوها و خواسته هایمان رخ می دهد 

 

 برایمان مقدر گشته است.......................و..........از........ روزهایی سرشار........... 

 

 .. خواهی  دید..............و.................و.......جهان هایی............ 

 

 ......مطمئن می سازد................... و نیز در...خداوند ما را از فیض جاویدان این جهان ها، در............. 

 

 ....بهرهآن ها   ..........................از..... و ....این جهان ها، شریک خواهی  شد........و..................در 

 

 .........................به دست خواهی  آورد................خواهی   برد و..........      

 

 

 .  پرسش ها:3

 
 غمگین و دلتن  شوی ؟نباید مان رخ می دهد، چرا وقتی چیزهایی برخالف آرزوها و خواسته های 

 

      ........................................................................................................................... 

 

 ...........وعده ای که حضرت بهاء هللا در این فقره به ما می دهند، چیست؟............................. 

 

........................................................................................................................... 
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 بخش هجده 
 

رات در این دوره، شما به مطالعه و تفکر در باره ی معنای حقیقی زندگی انسان، مشغول شدید. با استفاده از فق

متنوعی از بیانات حضرت بهاء هللا و حضرت عبدالبهاء، مطالب زیادی راجع به طبیعت رو ، هدر زنهدگی، 

و نیاز به کسب صفات و کماالت روحانی در این عهالم فهانی، فهرا گرفتیهد. بهه همهین طریهق، نکهاتی در بهاره ی 

ظهر خداوند را شهناخته انهد و در که سرشار از نشاط و شادمانی است برای کسانی که م -وعده ی زندگی ابدی

آموختید. در خاتمه ی این دوره، شایسته است درباره ی تاثیراتی که این ادراک جدیهد،  -محبتش پایدار مانده اند

اکنهون کهه مهی دانیهد زنهدگی زمینیتهان، بخهش کهوچکی از یهک زنهدگی  .در زندگی شما خواهد داشهت، بیندیشهید

 چگونه آن را ادامه خواهید داد؟  -ار، خود را برای آن آماده نماییدکه باید مصمم و پاید -جاودانی است 

 

   برای کمک به شما در باره ی تصمیماتی که باید در زندگی خهود اتخهاذ نماییهد، چنهد موضهوع، کهه ههر یهک از

ی شهود. ممکهن مهـهـا  ذکهر ههد، در ایهن جآن ها می تواند ساعت ها و ساعت هها، تفکهر را بهه خهود اختصهاس د

ک از چهایل باشهید چنهد پهاراگرار، راجهع بهه هرکهدام از آن هها بنویسهید و یها آن هها را در یهک گهروه کواست م

 دوستانتان، به بحث و گفتگو بگذارید.

 

 

 

 

تا ابد مرا به سوی خداونمد  اّما می شود زمین آغاز روی بر اینجا زندگی  فهمیدماکنون که 
 می باشد؟ مه ّ  برای مندر ، چق زندگیاز  ؛ زمینه های زیرنمودخواهد  هدایت

 
 

 اطاعت از احکام حضرت بهاء هللا  .1

 

 مشارکت  در رفاه و آسایش بشریت  .2

 

 خدمت  به امر الهی و عال  انسانی  .3

 

 پایداری  در عهد و میثاق الهی  .4
 

 

 

 

      

 

 

 

   


