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 ه همكارانخطاب ب

 

د كه عبارتند از ینما یب میا تعقر سه هدف كلی ،، در مجموعسی موسسه ی روحیدر یواحد ها

، و كما  باه یامار اه ا یمعلوماات در باار   دییا، تزیع روحاانیرت در مواضیبص به دست آوردن

  یااز ا یكای یممكا  اسات رو ،د. هار واحایخادمات امار یبعضا یارائاه  یبرا ییجاد م ارت ایا

  اسات كاه باه همراهاان كما  یااساساا  در دادد ا ، یكتاب  یها واحدد. یه نمایسه گا نه تك اهداف

ناارر به طاور گساترد  ای ند؛ و كتاب دوم ینش نمایكسب ب یمسائل روحان یپار  ا یكند در بار  

 اقدامات خدمتی مخصودی می باشد. یارائه  یبرا  ایم ارت ا و توانائ به برخی

 

 ینااه یرا، بادون توهاه باه زم یروحا یموسساه  یواحاادها یتماام یبارا ییر بناایاز یمف اوم ادال

 یان نمود. كساانیب "خدمت "حرکت در مسیر توان با عبارت ید هر كدام، میمخصوص مورد تاك

آن اا و  یروحاان دارند كه باه رشاد یگام بر م یریدر مسشوند،  یموسسه وارد م یكه در برنامه 

در نظار همراهاان  یباراكاه  یگونااگون یگاردد. دور  هاا یما یمنت ا ،انسان ا گریز خدمت به دین

       داافات یه بااه توسااع آن ااا تمركااز دادن، مربوطااهم یمفاااه یق ارائااه یااگرفتااه شااد  اساات، از طر

    از، بااه آنااان كماا  یاامااورد ن یهااا یبااه م ارت ااا و توانااائ مج ااز كردنشااان، و حاالتشااانو  یروحااان

     ساااد  آزاااز  یر، هزومااا  بااا خاادماتی  مساایااانااد. یمایبپر خاادمت مااورد عخقااه خااود را یمساا دیاانما یماا

 ید  و گساترد ، منت ایاچیپ یشركت كننادگان، باه خادمات یت ایش ررفیگردد و به موازات افزا یم

 شود.  یم

 

 یبارا یمبااح " یگاردد، ارائاه  یما ی  كتاب باه همراهاان معرفایدوم ا واحد كه در ی  خدمتیاوه

 دار از منااز یاد یبارا آن اا تیارفش ریفازاباشد كه باه قصاد ا یم "عمیقتر نمودن دوستان در امر

   موضاوع هاایاشاد  اسات. ا یبا آنان، طراح موضوع ها یبعض  ان گذاشتیو درم قانیتاز  تصد

، ییب ااا یات حضاارت ب ااامح، موباات و وحاادت در هامعااه یااخداونااد، ح یع ااد ابااد: عبارتنااد از

هار موضاوع و  ریادر زغ امار ح. یا، و تبلعااتتبر  ت یاافت نوزد  روز ، اهمیو ض ییهلسات ب ا

  منظاور یاباه ا ،  هاای  ساوا  هاا و تماریااز ا ی  آماد  اسات. بعضایسوا  و تمار یمبوث، تعداد

  یا یبرا ،گرید ید و بعضیت نمایارائه شد  است كه درك همراهان را از موضوع مطروحه تقو

موتواها به  یارائه  ینوو   ینه یزم خود را در یشد  است كه به آنان كم  كند م ارت ا یطراح

نات ید زیااسات كاه با یناارر باه دافات و حااالت ،ن اا هامیاز تمر یبعضاش دهناد. یخانواد  ها افزا

    خدمت و حركت باشند.یبخش ا

 

 مخصاوص، ی  موضاوع هاایامطاهعاه ا ی  فردات را بارای، اوهازلب همراهان ی، برا  واحدیا

 نسابت باه همراهاانداناش م م است كاه   نكته یتوهه به اسازد.  یم فراهم ،یدر هر سطح و عمق

  یاد بار ایاشاود. ام یگران حادال ماـیا ا باه دـاـه و آماوز  آنــارائ ی ازعرده اتوعـ  موضیا

و  یخصاش یو ترقا رشاد ،د كاه در آنیاات آناان آزااز نمایارا در ح ی  روناد، مرحلاه ایاست كه ا

ملوااور گااردد و نااه بااه عنااوان  ،شااانیر زندگافتااه دیتمكاا     كاال  یااگااران، بااه عنااوان یمت بااه دخااد

 .یزندگ گر اهدافیبا د  هم  درتضاد  اوقات  یو بعض یمجزا و مقطع یاهداف

 

( tutor)اد باود؛ راهنماای، ز  كخسی، اگر تعداد همراهان در یحرو یگر دور  هاید یم ل همه 

شتر متشكل باود یوخته اند، بكه آنان قبخ  آم ییواحدها. م كندیكوچكتر تقس یرا به گروه اد آن ا یبا

نش یاكارد باه كساب ب یكاـه باـه آناـان كما  ما باه دنباا  آن یین اایكوتا ، با سواه ا و تمر بیاناتیاز 

مباح ی كه برای عمیقتر نمودن دوساتان در امار ،   واحدی. در انائل شوند بیانات یدر بار   ییها

د  شاد ، یآثار مباركه هم گنجاناز بیاناتی، كه در خخ  آن ا  ینسبتا طوالن ییدر مت  ها آمد  است،
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ز یااز شاركت كننادگان چ یممكا  اسات بعضامات ،  كباار خوانادن هاریعرضه گشته است. بعد از 

  باار، پااراگراف باه یمات  را چناد ،است كه همراهاان ی  ضروریادشان نماند؛ بنابرایبه  یچندان

موهاود در آن  یشاه هاایكنناد و اندگر ساوا  یكادیات آن از یموتو یبخوانند و در بار   ،پراگراف

روند؛ كه به آن ا  یم ن ا ی  اقدام، همراهان به سراغ حل  تمریند. بعد از ایان نمایرا به زبان خود ب

ایا   یارائاه درباار ی انات مباركه حادل كنناد و یب ینسبت به موتوا یشترینش بیكند ب یكم  م

 ند.  خدمت، تفک ر نماییبه عنوان ، گرانیبه د اتموضوع

 

 یفقا  موضاوع هاا ست كه شركت كنندگان،ین یالزم، كاف ی ایم ارت ا و توانائ كسب یاهبته، برا

 ییاز است  فردت ایند. نیرا حل نما مربوط به آن ین اید و تمررا مطاهعه كنن   واحدیامطرح در

مطلاوب    منظاور،یاا یكنند به كار بندند. برا یرا كه كسب م ییآنان فراهم شود تا م ارت ا یبرا

ب تار، از  یكای یا فقا  باه همراهایاو  ی  است كه به دورت گروهای  كار ایتر از دوساتان مجار 

كاردن  یبااز شاود كاه نقاش   یشن اد میسر نبود، پی  كار میند. اگر ایدن نماید ، ینزد یخانواد  ها

  ش خانوادنق ،  همیریرد و سایند  را به ع د  گكن اردید   نفر نقش مبلغی ،آندر  كنند و یرا تمر

 .اقبا  نمود  اند یاه به امر یكه به تازگ را یا

 

مارتب  باا  یم ارت اا ی، باه بعضا"ییب اا اعتقاادات یمعرفا"   كتاب، توت عناوانیا   واحدیسوم

م ارت اا  یدوزد، بعضان یرح تجربه ممغ اینطور كه انسان در تبلیپردازد. هم یم یغ امر اه یتبل

كم  باه همراهاان اسات تاا  در ددد   واحدیساد ، ا ید. در سطوریگ یز فرا میرا ن ها یو توانائ

  یا  راساتا، ایادر اناد. یكساب نما یمعموه یرا در گفتگوها ییب ا یشه هایوارد كردن اند ییتوانا

دارد كه گرچه نقل  یمختلف را به آنان عرضه م یمتون كوتا  راهع به موضوع ها یتعداد واحد

طابات و اهواح آن حضرت و مشتمل خاست بر  یست؛ اما مبتنینانات حضرت عبداهب ام یم بیمستق

   د در یاا، همراهااان با یشااینااد. م اال واحاد پكااه بااه كاار باارد  ا یاز اهفاار و عبااارات یاریاسات باار بساا

موهاود در آن اا  یشاه هاایكاه باا اند ندیمطاهعه نما یطور ،  متون را با دقتیكوچ ، ا یگرو  ها

    كااه بعاد از هار ماات   یین اایتمر ان كنناد.یااآن اا را بااا كلماات خاود ب یآشانا شاوند و بتوانناد بااه راحتا

دشاند كاه انی  موضاوع بیاشد  است كه باه همراهاان كما  كناد باه ا ی  منظور طراحید، به ایآ یم

 یخود وارد سازند و چطور باه ساواه ا یرا كه فراگرفته اند در گفتگوها ییشه هاید اندیچگونه با

را  یتفكار ی  متون، اهگاویا ی د هست كه شركت كنندگان با مطاهعهیام  یند. ایپاسخ گو یاحتماه

د باه شاركت كننادگان كما  كناد یا  قسامت بایاباشاد. ا یم اه ایدر خود بپرورند كه هماهنگ باا تعااه

، غ امارحیاموفاق تبل یان حضرت عبداهب ام را، باه عناوان نموناه یب ی و یعادت نگا  كردن به ش

د خاود را درعمال یاهد ینكاه همراهاان م اارت هاایگذشاته، ا ن واحادناد. دوباار ، همچاویكسب نما

 آنان خواهد بود.  یریادگیند یاز فرا یضرور یند، هزئیازمایب

 

،   كتااب اساتیدوم ا آنچه كه اكنون واحد ی  بار به ارائه یاوه یبرا یروح یكه موسسه  یزمان

دادنااد و  یماا ادامااه واد  هاااخاااناز شااركت كنناادگان بااه مخقااات  یمتوهااه شااد كااه بعضاا آزاااز نمااود؛

 برخای دیگارباود كاه  ی  در حاهیگذاشتند؛ وا یان میرا با آنان درم ید معلوماتییتز یهاموضوع 

برگازار شاد  یمتعادد یدادند. هلساات مشاورت ی  حركت را از دست میاق ایشور و اشت یبه زود

  یدر آگااهكارد،   اخاتخف عملیاا یمعلاوم شاد كاه علات ادال ،جهیدر نته كشف شود. یتا علت قض

آورد.  یه دساات مااـااـغ اماارح بـااـیگام تبلـااـان هنـااـكااه انس اساات ینشاااط مومنااان از منبااع ساارور و

اساتقبا  و  یساتجواقادام خاود، در ه یا بارایاشادند؛  یما یراضا یجانات هوظاه ایكه به ه یكسان

كااه  یندنااد. باارعكو، دوسااتایورز یشااان اسااتقامت نماایگااران بودنااد، معمااوال  در تخش ای  دیتوساا

را در نفو عمل  غیدادند، هذت و نشاط تبل یادامه م خانواد  هاخود ازمناز   یمستمرا  به مخقات ا

پاردازد  یئله ماــ  مسـیبه هم ،"غیتبل "سرور   كتاب، توت عنوانی  قسمت ایاوه. افتندی یمغ یتبل
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  یاكاه در ا ییاشاه هایاند یر  یاد. زنج  تفااوت م ام را انتقاا  دهایاكوشد نكاات و اشاارات ا یو م

 ر است:یبه قرار ز ،شود یارائه م واحد

 اشات  كلماا ح  ان گذیادر م ،م و آنیبار یمخصاوص سا م ما یم از بركتیكن یغ میتبل یوقت .1

قلاب و روح ماا را از  ،تیا  بركات و عنایا. اگرانیبا د است ناز  توس  حضرت ب امح

 سازد. یسرشار م یو نشاط روحان سرور

 

 ید هایمروار ،ه كرد كه در عمق آنیتشب اقیانوسیتوان به  ی را مب امح ر ور حضرت .2

 م وی  بور درآئایم كه به ساحل ایرا مبذو  دار ید هر تخشیاست. ما با پن ان یت اه یهدا

 م.یاز بركات آن ب ر  بر

 

م یر بخاواه  اسات. اگایاباه ماا نزد یزیر ور حضرت ب امح، به نوو اعجاب انگ یایدر .3

 م. یبه ساحل آن وادل شو ،هم زدن   چشم بریم در یتوان یم

 

را كااه در  یت اه اایهاادا یم هئاااهیلیض شااناخت حضاارت ب ااامح، مااایبعااد از ودااو  بااه فاا .4

خااود آن  ی  كااار، از قاادرت كلمااه یاام. درایز ببخشاایااگااران نیبااه د ،اساات ن فتااهر ورشااان 

 ریرا تساخ تواند قلوب مردمان یكه م  كلمه است یرا فق ، ایم؛ زیكن یحضرت استفاد  م

 د.یل نمایند و تبدك

 

كاه  یی، آن اامشغو  مای ساازدروز مر    یزندگما را در كه  ییت هایفعاه یان همه یاز م .5

 یت مخصودااایااااسااات، از ارز  و اهم یگاااران در كلماااات اه ااایم كاااردن دیسااا  شاااامل

 برخورداراست. 

 

غ یو عمل تبلسازد، از نف یما را سرشار م یغ امرح قلب ایكه هنگام تبل یو نشاط سرور .6

 ناز  توس  حضرت ب امح، ح  ان گذاشت  كلما یاز در م است شود كه عبارت یم یناش

ااهگااران. یبااا د        انیاارا از م ساارور  یاا ، ایگاار، چااون اسااتقبا  و توسااید یبااه امااور توه 

 امرح است. زیغ سرورآمیتبل ی، شرط ضروربرد. انقطاع یم

 

  یام كاه باه اید به خاطر داشته باشایم. بایباش یو فداكارل به مجاهدت ی ، ماید همچنیما با .7

باه  یم. فاداكاریبار یب ار  ما یمعناو یم و از ترقایكنا یكساب ما یب، سعادت روحانیترت

تار؛ كاه گرچاه درد باه  ب یزیبه دست آوردن چ یبرا ،ك تر است یزیرها كردن چ یمعن

 آورد.  یو نشاط به بار م یقت شادیهمرا  دارد؛ اما در حق
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بنا دیرنران در مینان  را خداونند كنمماینن اسنت کنه در  ،تبلیغ شادی و ُسرورحقیقت که درک این 

 . آن فورینتایج  صرف نظر از؛ برذاریم
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 بخش اول

 

  بااه اتمااام  ،ی داردروحاای عرضااه ماا ی اکنااون کااه دور  هااای اساساای اناادکی را کااه موسسااه     

روحانی، بینش و بصیرت حادل نمود  ایاد، زماان     بعضی مسائل بنیادی ی رساند  اید و دربار 

 آیناد  ی خاود باه هاای تدرباار  ی خادم ،اندکی درنگ کنید و به نوو مانظماست که  آن فرارسید 

  هاای را  تاا کوشایدکنید و مای اه ی را بررسی می  همینطور که نیازهای امر .دیشیاندیبامر اه ی 

و  سارورممک  است اندیشیدن باه خاود را، باه عناوان کسای کاه باا  ،دیبه آن ا را پیدا كن پاسخ دادن

        شاارفت یر پی  مساایاانطااور كااه در ایهمدر مساایر خاادمت گااام برماای دارد، مفیااد بیابیااد.  ،حیاارت

 وساتهیتاان پیكوشاش هاو فات مای داریاد خداوند دریا انیپا اف بیــاهط ود را ازـ، س م خدییمی نما

هناد که انجام مای دهیاد، سااد  و آساان خوا ییها خدمت ،. در ابتداابدیمی  ، بركتات اه یدـتاییاز 

هایتان توسعه می یابد، قادر خواهید باود در  و ررفیت رشد می كند دانشتانبود؛ اما همینطور که 

شاما  ،مسیر خدمت شت  دربردامشارکت نمایید. اهبته، گام  ،عرده های ضروری تری از خدمت

از  د كاهیاد داشاته باشایاباه اگار  ه خواهاد کارد. وهایبا امتوان ها و آزمایش های بسیاری مواها را

و اگاار  دییااسپاسااگزاری نما دیااكنخاادمت  متان نمااود  تااا بااه اویی كااه تقاادیفرداات هااا خداونااد باارای

ن ااایی هاار  ی نتیجااه ؛دت  باشاایوضااع و فاارامقاباال مخلوقاااتش متو نیااز در و ،همااوار  در براباار او

 چه کوچک. ،چه بزرگ باشد پیروزی برای امر اه ی خواهد بود؛ ، یکدیانجام می دهکه  تخشی

 

، دی دهیاهایی که انجام م ، بسیاری از فعاهیتدمسیر خدمت گام برمی داری  یا هنگامی که در     

هاای  کارد؛ کاخس دنفاوس هدیادی را باه امار اه ای هادایت خواهیا شاما .خواهد بود تبلیغ دانیمدر 

 دکماک خواهیادر امار اه ای  دوساتان ب اایی خاود ق تار شادنیاعمنمود؛ به  دخواهی ادار ا اطفا  ر

هاا، از یااک  در تمااامی ایا  فعاهیاات. ُهسات دشارکت خواهیاا ،کارد و در توکایم هامعااه هاای مولاای

اسات کاه توسا   خداوناد كاخمسا یم کاردن دیگاران در  ،رد و آنبُا دبرکت مخصوص ب ر  خواهیا

   روحااانی قیاا عم  سااروراز  و هماای  برکاات اساات کااه قلااب شااما را ،ضاارت ب ااام ح ناااز  گشااتهح

 . نمودسرشار خواهد 

 

 تمرین ا:

 

 ..................مؤمنی  هدید است؟.......... د ما از تبلیغ امرح، فق  ثبت نام ازآیا مقصو .1

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

 

 .فعاهیت تبلیغی نامید، عخمت بزنید مواردی را که می توان ،در ف رست اقدامات زیر .2

 یک دوست. ار ور حضرت ب ام ح ب خبر خو ان گذاشت  یدرم ----

 .ق تر شودیتا در امر اه ی عمبه یک مؤم  هدید کمک کردن  ----

 در خانه ی خود. غییت تبلیب  یزاری برگ ----

 ه و توکیم.توسع (Campaign)  كاریپدر یک مشارکت نمودن  ----

 یدی به روی امرح.ده گشودن مول   ----

 برای گرو  کوچکی از بچه ها. ب ائییک کخس نمودن ادار   ----

 به تشکیل یک گرو  نوهوان ب ایی.کمک کردن  ----

 .ه ت تشکیل ضیافت نوزد  روز ی كم  كردن به هامعه ا ----

 در یک مدرسه یا موسسه ی عمومی دیگر.در بار  ی امر اه ی سخنرانی  ----

 

 .........................وقتی تبلیغ می کنیم از چه برکت مخصودی ب ر  می بریم؟........ .3
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 ........می کند، چیست؟........ کسی که تبلیغ برای عمیق   روحانی یکی از منابع سرور   .4

 

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

 

ب ائیااان را بااه تبلیااع اماارح واماای دارد،  زییاا  كااه چااه چیااادر گاارو  خااود، دربااار  ی  .5

 مشورت نمایید.

 

 :ا از حفظ کنیدزیر ر انیب .6

 

ت الهی برگیر، و خود را از آنچنه مسهم خود را از دریای رح، راه خدا یای پوینده  "

     بننناه کننه از گنآهننای آن بهنننره  ییاز آنهننامحنننروم مسنناز.  ،در عمننق آن پنهننان اسننت

 هسنتند، زمنین و آسنمانها كسنانی كنه دربرده اند. اگر قطره ای از اینن درینا بنر تمنامی 

     داوننند قنندیر و علننیم و حنننیم،  نننی و را بننا فننی  خ هنناافشننانده شننود، کننافی اسننت تننا آن

همننه ی برگیننر و بننر  ،ایننن دریننا از آب حیننات بخننش   انقطننا ،بننا دسننت بننی نینناز سننازد. 

پاک گردند و بنه محرنر  ،انسان از محدودیتهای ساخته ی ،تا همران ،پاهب مخلوقات

 1) مضمون (خداوند، این جایراه مقدس و نور افشان، نزدیک شوند."

 

 

 بخش دوم

 

 کاه توسا  حضارت ب اام ح نااز  گشاته،  خداوناد كاخمدیگاران در  كاردنمی دانایم کاه سا یم      

 دام از مااا بایاادـ، هاار کاا. بنااا باارای اساات مااانهااای تبلیغی در تمااامی فعاهیاات ان،یااباای پا ساارور منبااع

ار گرانب اای  یهاای بسارُگ   كاه و تاخ  نمایاد  دشایاندیبعظمت ر اور حضارت ب اام ح در وستهیپ

از آثاار آن  حضارت، آزااز  ،زیر انیب. بیایید ای  کار را با مطاهعه ی در آن را کشف کند دموهو

 کنیم:

 

اسنت کنه در عمنق آن  مییای عظیدرس و الهی من، همچون ، ظهور مقد  " ای بندگان

اینن  بی نظیر و ارزه بسیار، پنهان شده باشد. درخششیمروارید ها ی بی شمار، با 

تنا بنه سناحی اینن  نمایند كوشنشست که کمر همنت بربنندد و ا نده اییجووظیفه ی هر 

کنه  یینعمت هنا، از دیمی نمای كه و تمش ستآوج   قشو نسبت، تا شاید به دیدرآ دریا

صنننننیب ن، ر گشنننننته، مقننننند  ر خداونننننندیر ناپنننننذیینننننپنهنننننان و ت    در النننننوا پیشننننناپیش، 

  2)مضمون(رد."ب

 

 تمرین ا:

 

 ...................وان تشبیه نمود؟.............ر ور حضرت ب ام ح را به چه چیزی می ت .1

 

 عبارتند از: ،ر ور حضرت ب ام ح انوسیاقدر عمق  پن انبعضی از مروارید های  .2

 ........................................................................مروارید...........................

 ................................................................................مروارید...................

 .....................................................مروارید..............................................

 .............................................مروارید......................................................
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 همله های زیر را کامل کنید: .3

 ...................تاا ..................بربندیم و.. ای  وریفه ی ما است که.............. 

 .. ........دریای ر ور حضرت ب ام ح.....

 

 

  دیشااا آیاایم تااامااا بایااد بکوشاایم تااا بااه ساااحل دریااای ر ااور حضاارت ب ااام ح در 

 ..............از..... مییمی نماكه  ...............مان و یو....هستج......................

 بریم.ر گشته.............. مقد  ر خداوند، یر ناپذییش، در اهواح پن ان و تغیشاپیپه ک

 

 .........................................به چه معنی است؟............... «کمر همت بر بست  »  .4

 

 ..............برای رسیدن به چیزی، یعنی چه؟............................ «كوشش نمودن  » .5

 

 ........................................؟.برسدچه چیزی  به نماید تا كوششباید  ند  اییهوهر  .6

 

 .......................می باشد، چیست؟.. چیز دیگر « نسبتبه  »که یک چیزی   معنی ای .7

 

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

 

 نسابتان باه ر ورشا میعظا دریاای نعمت هاایاز  كهمی فرمایند به ما حضرت ب ام ح  .8

 خواهیم برد. بینص مییی كه می نماتخش

 هایی بزنید. م ا  ،می نماییم نعمت هایافت ای  هایی که به ه ت در تخ  برای 

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

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

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

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

 

 

 بخش سوم

 

اسات کاه در  ماییهمچاون دریاای عظ ر حضرت ب ام حکه ر و ای  دانست کدام از ما با  هر     

  نعمات هاایکاه از  ن فته است؛ ن ایت ساعی خاود را مای نمااییم یعمق آن مروارید های پر ارزش

فاداله ی ماا تاا  . اماا برساندبه سااحل ایا  دریاا تا آن نصیب بریم و به دیگران نیز کمک می کنیم 

 ت ب امح می فرمایند:؟ حضرم چقدر می باشدیای عظی  دریكرانه های ا

 

اینن در ینای  انه شاهد و گواه است کنه اینن بحنر اعظنم ویر    " ای بندگان من، خداوند

 .نزدینن ک اسننت عآنناب انریننزیو ا  نزدیننک اسننت؛ بننه نحنن بننه شننمااج و بننی انتهننا، مننو  

بنه می توانیند د یاگر طالبش باش نزدیک تر است. نیز اتتانیح بنررید؛ به شما، از رگ 

، فرنی الهنی نین، از اابندیبه آن برسید و از این فنی   ،هم زدن چشم بریک  سرعت  

نصنیب  ،یزدینابخشنش  نیباشنكوه تنر ن ویمنؤررتراینن  و از جناودانیموهبنت  نیاز ا

 3)مضمون(برید."
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 همله های زیر را کامل کنید: .1

 

 نزدیک است؛.. به ما بور اعظم ر ور حضرت ب ام ح............................. 

 است........... ..

 

 است. ...................به ما نیز اتمانیحب ام ح از رگ  دریای ر ور حضرت 

 

 

  بااه دریااای  .........................، ماای تااوانیم بااه ساارعت.....میطاااهبش باشاااگاار

 بریم.و از آن...............  ..................اور ور 

 

 .................. ، ....ر ور   دریایهم زدن به  م به سرعت یک چشم برمی توانی

 نصیب بریم.  آن برسیم و از حضرت ب ام ح 

 

 ..به چه چیزی اشار  دارد؟....« عظم و ای  دریای مواج و بی انت ا ای  بور ا » عبارت .2

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

 

 ......................................ای  دریا چقدر به ما نزدیک است؟............................ .3

 

 ................................با چه سرعتی می توانیم به ای  دریا برسیم؟....................... .4

 

 

 بخش چهارم

 

کاه در عماق  انب ام ح و پی بردن به اینکه به دریاای ر ورشابعد از شناخت  عظمت حضرت      

ان سرشار ـبسیار نزدیک هستیم؛ وهود خود را از روح ایم ،ن فته است پر ارزشیآن مرواریدهای 

دهایی کاه ـ؛ مرواریامیم مای شاویسا می سازیم و ایا  مرواریادهای هادایت اه ای را باا دیگاران نیاز 

      درتبااا ایاا  اقاادام، مـااـا از قـااـکشااف ماای نماااییم. آن ااا را  ،ودپیوسااته در مطاهعااه و دعااا و تفکاار خاا

و  خداوناد كاخمقادرت  م ام اسات کاه عمیقاا  در باار  ی ،استفاد  می کنیم. بنا بارای  خود ایشان كخم

درک درستی تا می کند  زیر از حضرت ب ام ح به ما کمک انیب. میشیاندی، بقلب انسانتاثیر آن بر 

 یم به دست آوریم:از ای  قدرت عظ

 

 هننای را مننی تننوان بننه یننک نهننال تشننبیه کننرد کننه ریشننه هننایش در قلننب خداوننند كننمم" 

پنا  و  گفتنار و ییداننا ات بخنشینح   که با آب واجب است بر شما. جای داردانسان ها 

مسنتقر گنردد و  ،حننممطنور ه تنا ریشنه اه بن ، رشنده را محافظنت کنیندخنود مقد س

 "ابننندیگسنننتره بننناو رود و  ،ورای آن ن و حتنننی تننناخه هنننایش تنننا بلنننندای آسنننماشنننا
 4)مضمون(

 

 

 تمرین ا:

 

 ....................................ان تشبیه نمود؟..............را به چه چیزی می تو خداوند كخم .1
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 ............................................؟.......های دارددر کجا  خداوند كخمدرخت ریشه های  .2

 

 .....................................................؟...را موافظت کنیم درختای   رشد گونه بایدچ .3

 

طاور موکام در قلب ایماان ه با كاخم خداونادرا ذکار نماییاد کاه وقتای  ییت هاایقابلبعضی از  .4

 .................................................................م دادیاز خود نشان خواهمستقر گشت، 

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

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

 

باه ،  «اباد یگستر  باال رود و  ،اخه هایش تا بلندای آسمان و حتی تا ورای آنش »عبارت  .5

 .................................................................چه معنی است؟............................

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

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

 

اهمیات  دارای ،باا دیگاران خداوناد كخمدر چند همله توضیح دهید که چرا در میان گذاشت   .6

 ..................................................................................فراوان است...............

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

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

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

 

 

 بخش پنآم

 

کاار  ماارا مشغو  می دارد فکر کنیاد.  ما ،اکنون به فعاهیت ای گوناگونی که در زندگی روزمر      

های دیگر شارکت  ها و سرگرمی خود را به دست می آوریم؛ در ورز  ه ییومیمی کنیم و رزق 

د را گساتر  هاای ذهنای خاو های تاز  به دست آوریم و قابلیت می کنیم؛ مطاهعه می نماییم تا دانش

هایمان را توسعه می دهیم تا باه ماا کماک کناد شارای  زنادگی خاود را ب باود بخشایم.  دهیم؛ م ارت

بساایار  کااه همااه ی آن ااا باارای پیشاارفت ذهناای و رفااا  مااادی مااا ،لیااقبهااای متعااددی از ایاا   فعاهیاات

    ی را کااه داارف ایاا  اشااغا  ماای کنااد. امااا، اوقااات ار بخااش بزرگاای از وقاات مااا ،ضااروری اساات

وقتای  م ال – میساه مای كنایاسات مقاروحانیت  سرشار ازبا هوظاتی که چگونه  ،مها می کنی فعاهیت

بااا را  خداونااد كااخمهنگااامی کااه  ؛کر و تعمااق ماای پااردازیمـوقتاای کااه بااه تفاا ؛میماای خااوانکااه دعااا 

عاه ی باه مطاهکه به تن ایی یا با دوستانمان را  ییها آیا ساعت ؟  ـان می گـذاریمیهمنـوعانمان در م

مطمائ   و میم تا به اطفا  آماوز  دهایرا كه ن ار می كنیا زمانی  ؛ ومیاختصاص می دهآثار امری 

گاردد؛ و یاا هوظااتی مای  شان مستقریها در قلب به طور موكم، خداوند كخمن ا   شه ییرم كه یشو

 ام ححضارت ب ا یاای ر اوردر به سااحلرا  انسان ها بمان می كند تایرا نصفیض   ی، اکه خداوند

 ،آیاا ایا  هوظاات ،نادیكشاف نمادر آن را  پن اانمرواریاد هاای  م تاایینماا کمکبه آن ا و  میت كنیهدا

      تااوانیم از ایاا  ماای مااا ه ـااـک بزرگتـااـر از ایاا  یا ساارورآیاا؟ نماای باشااندباایش از انااداز  ارزشاامند 

یم کااه حضاارت داشااته باشاا ادیاامااا بایااد همااوار  بااه  ؟وهااود دارد ،آساامانی نصاایب بااریمهااای برکاات 

 بودناد تاا امارچطور مشاتاق نمودند و  میعبداهب ام چگونه انرژی های خود را درف تبلیغ امرح 

 .دنیا برسانند  یكنار اگوشه و شان را به هر پدر

 

كمال فقنر، بنه آن صنفحات  اده، ولو بهیپ سر می شد كه پاییمن مُ  یكاه از برا " ای

   ا،  نن یان و در ن اب  یوه و ب هنا و دهنات و كننمنودم و نعنره زننان، در شنهر  مسنافرت منی
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م اله نن ی مننی نمننودم. ولننی حننال از ی نن ال ج تعیننگفت نن م و ترو مننی«  ی اءاوب نن ه   ا به ینن» 

م هسننتم. بلكننه انشنناء ا شننماها موفننق یعظنن سننر نننه؛ لهننذا در حسننرتییبننرای مننن م

 5د."یگرد

 

چااه  ،زناادگیتان انجااام دهیااددر  دیمجبااور هسااتی کااه یاز بعضاای کارهااا ت یااه نماییااد ف رسااتی .1

 .......................................................................................دیچه نخواه  دیبخواه

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

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

 

کاه باه شاما   یانجام دهید و آن اا را بار حساب سارورکه دوست دارید د یفكر كن کارهاییبه  .2

 ......................................................می دهند، مرتب نمایید...............................

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

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

 

گااران ید باارای خودتااان و دیماای شااوی كااه از انجااام دادن آن ااا مساارور یكارهااا ،باادون شااک .3

نتاای  حادال  به خااطر، فق  دیكن افت مییدرکه از ای  کارها  سروریا ـآی سودمند هستند.

 ..........................................از آن است و یا ناشی از نفو انجام دادن آن ا هم هست؟..

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

 

 

 بخش ششم

 

    کاه هوظااتیآن به ای  نتیجه رسیدیم که از بی  تمامی کارهایی که در زندگیمان انجام می دهیم،      

  ی مخصوداا هااای برکاات باااماای نمااا یاایم، داارف ران دیگاا بااا خداونااد كااخمدر میااان گذاشاات   باارای

تبلیغ احساس مای کنایم  هنگامکه  سروریداشته باشیم که  باید به خاطر شهیهم ،. امااحاطه می شود

    كااخمدر بااار  ی و تفكاار گفتگااو بااه شاادن  مشااغو از  عناایی، ناشاای ماای شااود غیااتبل از نفااو عماال
  را در  كاه ناور ساروراهااز  خواهاد یافات  ،یگارد . اگر ای  حقیقات را فراماو  کنایم، افکاارخداوند

  کاه دیگاران چگوناه باه تعااهیم امارح پاساخ اگر باه ایا  و حتی خامو  سازد.د یكم نما ،هایمان قلب

   و بااالخر  گیاریم؛ببادهیم؛ اگرخیلای توات تااثیر انتقادهاای دیگاران قارار  ادییات زیااهم، می دهناد

تبلیاغ را از دسات خاواهیم  سارور باشایم،  یو آفار توسی  منتظراگر برای کاری که انجام می دهیم 

فقیت، میل به مو نه و موبت ح است ،به تبلیغ امرح بپردازیمتا بخشد بد به ما اه ام ـ. آنچه که بایداد

د             .یا توسای  شادن توسا  آناان و در نزد دیگران مطرح نمودن خود، یا منفعت    حصو یا 

شاما   زیار باه انااتیباسات. مطاهعاه ی  زیسرور انگلیغ این ا، شرط ضروری تباز همه ی  برداشت 

 کمک می کند به ای  موضوع  بسیار م م، بیاندیشید: 

 

" ای صننناحب دو چشنننم، چشنننمی بنننر بنننند و چشنننمی برگشنننا. بربنننند، یعننننی از عنننالم و 

  6برگشا، یعنی به جمال قدس جانان."  .عالمیان

 

 7جمال باقی مرذرید و به خاکدان ترابی دل مبندید." " ای دوستان، به جمال فانی از 

 

؛ زینرا " ای پسر بیان، رویت را به سویم برردان و از همه چیز جز منن چشنم بپنوه

هر گنز  ،را می جوییکسی جز ماگر  .من فنا نا پذیر تیحاكماست و  داریپاسلطنت من 

 8)مضمون(حتی اگر کی هستی را تا ابد بناوی." یافت؛نخواهی 
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       آن را بننه ه بننا یرانننه، شننمب دلننت برافروختننه ی دسننت قنندرت مننن اسننت؛ نننبیرا ای"

منن اسنت  و طبیب جمیب علتهای تو ذکنر؛ ی خاموه منننفس و هو باد های مخالف  

 9مرا سرمایه ی خود کن و چون بصر و جان عزیزه دار." ب  فراموشش منما. حُ 

 

ش حنر  و هنوی را خناموه ، آتنهر قلبی بتابد " انقطا  همچون خورشید است؛ در

    و  ایننندناز  ،، بنننه یقنننینشنننودبروشنننن  صنننیرتش بنننا ننننور عرفنننانکسنننی کنننه ب. منننی کنننند

ن ی مرنرا  شنما تبناهی هنای آن...مرذارید دنینا و دل برخواهد داشت ،شیهودگی هایب

بنر  ،و ننه فقنر دینر از  نرور نماسرشنا او را ،رنروت ننه. خوشا به حال کسی کنه دینما

 10ضمون()م".دیافزایهش باندو

 

 تمرین ا:

 

 .....، زندگی کنیم؟.گوشه نشی  ش  ی  درویم ل   معنی است كه یبه اآیا انقطاع از ای  دنیا  .1

 

 .........باشیم؟.... ی را ماه یزهایچ ،عی  حا  و در میشومنقطع  ایدنآیا ممک  است از ای   .2

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

 

اختصااص مای دهاد، از اماور   دگیش را باه کاار خاودهر ساعت از زن ،واقعا  آیا کسی که  .3

 .............................................................است؟..........................دنیا منقطع   یا

 

چ یهوقتش را فع نیازهای ضروری خود کار می کند و بقیه ی آیا شخصی که فق  در حد ر .4

 .........................................است؟..............منقطع ، از ای  دنیا كاری انجام نمی دهد

 

دهبساتگی دیگری هست که ما می توانیم به آن اا    های بسیارچیزی، ماد   ی هاییدارازیر از  .5

 ، اگر شخصی باشید که:خواهید داشت دهبستگیچیزی  به چه. شما داشته باشیم

 

  زمگاای  و کساای بااه آن تااوه ی نماای کنااد،  انجااام ماای دهاادوقتاای خاادمتی بااه اماار        

 .......................................................................................... شود؟ می

 

  دهسارد مای شاود و شا امت خاود می پذیرد، ندربار  ی امر  را پیام او   نفریوقتی

 ..............................................................؟...............را از دست می دهد

 

 یکای از  باه شارط ایا  کاهمای رود؛   یانزدفق  به یکی از روساتاهای  ،برای تبلیغ

 ..................................دوستانش با اتومبیل خود، او را به آنجا ببرد؟............

 

 مااای کناااد او را نخواهناااد  فكااارب اااایی اسااات؛ چاااون كاااه ف مناااد بماااردم  نمااای گاااذارد

 ............................................................................................پذیرفت؟

 

 ا هایچ وقات بارای بارود؛ اما خرج می کند که به گرد  و تفاریح پو  زیادی ،ازلب

 ............................................پو  ندارد؟....... ،های ب ایی رفت  به کنفرانو
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 باه اماار اه اای، نبایااد طاهااب توسای  و تمجیااد دیگااران باشاایم. امااا، مان باارای خاادمات مای داناایم .6

اریم. وهای تبلیغای خاود را باا دیگاران در میاان بگاذ ه هایبسیار م م است که تجرب ام برای

زیار، نکنایم. در افتخاار  ،موفقیت های خاودبه باید مراقب باشیم هنگام انجام دادن ای  کار، 

  كاااریپت در یااک کااه ممکاا  اساات کساای بعااد از مشااارک ذكاار ماای شااود بعضاای گفتارهااا

(Campaign) .بادون ایا  دییاخودتاان بگوکه ممک  اسات را  آن ایی تبلیغی بر زبان راند ،

 تنی تجاوز کرد  اید، عخمت بزنید:تواضع و فروحد از  دیاحساس كنکه 

 

 20تاا  15به راحتی می تاوانم  و دارمادی یلی زیخی  ی تجربهتبلیغ های یكمپم  در  ----

 کنم.ل یتسجرا در یک روز  دیمؤم  هد نفر

 

عمیقای برخاوردار باود  امروز خانمی را مخقات کردم کاه از چناان بصایرت روحاانی ----

باارای ناادک، اماار مبااارک را پااذیرفت. بیشااتر وقتاای را کااه بااا او گذراناادم، کااه بااا توضاایوی ا

نسابت باه حقانیات بخاواهم او را    كهیا به هایشد، درف عمیق کردن او در امر مبارک 

 . متقاعد کنم ر ور حضرت ب ام ح

 

ای  نشان می دهد که ما  واقعاا  امار مباارک را خیلای  لی خوبی شد  است.یخغ بل  مُ  خیه ----

 خوب به او یاد دادم.

 

تعاداد زیاادی  آن ا موفق به ثبت ناام ،مدشمی مرا  نمی دانستم که اگر با گرو  تبلیغی ه ----

تبلیغای   یكمپاز کارم مرخصی گرفتم تا در   روز ی ،بنا برای  نمی شدند.مؤمنی  هدید از 

 مشارکت کنم.

 

وقتای  .او را تساجیل کاردیمهفته ی گذشاته در یکی از مؤمنی  هدیدی است که  م رداد ----

 شد. سرشار از سرورقلبم  ،دیدم او دارد خانواد  ا  را تبلیغ می کند

 

 د.بگوی «نه »  ئه دهم که کسی نتوانندارا  میدم امر اه ی را چطورباالخر  ف ----

 

 خداونااد كااخمقااه ی ، از قااو  ی خخ  ماای كاانمتبلیغاای شاارکت   یكمپااهربااار کااه در یااک  ----

 .ممی شوشگفت زد  

 

را بارای ایا  زوج امار  وقتای شاروع کاردم تعااهیم  رایاز هیجاان هساتمدر هنوز زرق  ----

هفته خوابی دید  که کسی با پیامی هدید از هانب  او در كه مرد گفت  ،توضیح دهم ساهمند

 خداوند به دیدن آن ا می آید. 

 

شان اد مای شاود انقطااع، از چناان اهمیتای برخاوردار اسات کاه پی ،غ امر اه یبرای یک مبل   .7

 در ای  بخش را از حفظ نمایید. انات ذكر شد یبتمام 
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 بخش هفتم

 

خاود را حفاظ  سارورباه امراه ای،  مانخادمت تاا هنگاامدیگری که به ما کمک مای کناد  وضعیت     

 «کااری فادا» از واژ  ی مکاررا   ، در زنادگی روزمار   ما به تخ  و فدا کااری اسات. تمایل ،نماییم

دوست عزیزی می خواهد برای سفر، دبح زود خــانه را تر ک کنـد، ما هم  اگر  می کنیم. اسـتفاد

ت از وقات خاواب چناد سااع ،با او باشیم و می گوییم باه خااطر او ش،بیدار می شویم تا قبل از رفتن

چناد سااعت از اوقاات فرازات ماورد  ماا. وقتی یکی از عزیزانمان بیمار است، میرا فدا كرد  ا خود

راهی طاوالنی را كه م یهست . اگر هر روز مجبورمیفدا می كنقه ی خود را برای مراقبت از او عخ

ا پاوهی را کاه یاو  ؛دا مای کنایمـاـود را فـاـایش خـاـت و آسـراحا كاهمی گاوییم ما  ،تا مدرسه طی کنیم

 .مییمی نما یک امر خیر، فدا برای كم  ماهی به ،معموال  درف خانواد  می کنیم

 

به امر اه ی نیز مستلزم فدا کاری است. باید از وقت کارهاای دیگرماان بازنیم تاا بتاوانیم  خدمت     

مجبااوریم سااختی هااا را بپااذیریم؛ بعضاای از منااابع مااادی خااود را  شاارکت کناایم. ب ااائیدر فعاهیت ااای 

م . اما باید بدانیم که باا انجاارؤیاهای خود چشم بپوشیم از برخی برنامه ها و ،درف نماییم؛ یا حتی

      کسااب  و نشاااط روحااانی چیااز هااای ایاا  دنیااا را نادیااد  ماای گیااریمداریاام در واقااع دادن ایاا  کارهااا، 

وقتای خادمتی باه امارح تقادیم مای داریام فکار  نكند خدا. می افزاییم مانیروحانی ـترق می کنیم و بر

هطفای  ،ی شاود. فردت های خدمتی که باه ماا عرضاه مامی گذاریم خداوندتی بر ــریم من  داكه کنیم 

 ساپاس خاضاعانه و شاکرد ـاـبای ،در هنگاام خادمتا ـما حاهاتاست که خداوند در حاق ماا مای کناد و 

 ام ح می فرمایند:ــرت ب ــحضباشد. 

 

" همتی باید تا در طلبش کوشیم و جهدی شاید تنا از شنهد وصنلش نوشنیم. اگنر از اینن جنام 

 11نوه کنیم، عالمی فراموه کنیم."

 

 م می فرمایند:حضرت عبد اهب ا

 

اینن جهنان فنانی آلنوده مشنوید. از هنر قیندی آزاد  م نریرید؛ راحت مطلبید؛ به لذائذراآ س"پ

؛ کننز آسنمانی بنه دسنت ن تنام یابیندگردید.  به جنان و دل بنوشنید کنه در ملننوت الهنی تمن ن

 12تر گرید." بترشوید و در درگاه احدیت مقر   آرید. روز به روز روشن

 

 تر اسات ـ اـچشام پوشای از چیازی ک ،به یاد داشته باشیم که سرشت حقیقی فدا کااریهمیشه باید      

  ،اماا در حقیقات ،اسات رن رد و دگرچه فدا کاری مستلزم ا ،برای دستیابی به چیزی برتر. بنابرای 

 است. حضرت عبد اهب ام می فرمایند: سرورحامل 

 

مقام فنا و نیسنتی  ،گردد. و مقام فدا " انسان تا به مقام فدا قدم ننهد، از هر موهبتی محروم

 13، تا هستی الهی جلوه نماید."است

 

 

 تمرین ا:

 

او در را ،  به کسی بار مای خاورد کاه در دست دارد. پر از خرد  سنگ پاکتی    پسر هوانی .1

مشتی هواهر به او هدیه می دهد. اما، پسر باید سنگ ا را دور بریزد تا هواهرات را دریافات 

 .........................................................یزی را فدا می سازد؟..............دارد. او چه چ
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  هاا   دارد که دیگر میاو  نمای دهناد. او بایاد ایا  درخاتهای ک    بازی از درخت   كشاورزی .2

 ......زی را فدا می کند؟...........های هدید بکارد. او چه چی تا بتواند درخت از ها درآوردرا 

 

 خاود را فادا  داناهمی پذیرد که شکسته شود تاا هواناه از درون آن بیارون بیایاد. چارا ایا   دانه .3

 .....................................................می نماید؟...................................................

 

از هر هفت . شدیدانیبا خود بن ا ی آدربار  فق  گوید یا بشخصی  ممك  است عبارات زیر را .4

 ، عخمت بزنید.را که بیشتر می پسندید كییعبارت، آن 

  

 را فدا کردم تا به تبلیغ بروم.   روز كاملی ---- 

 تبلیغ برخوردار بودم.سرور و سرفرازی روز از طو  تمام در   ----

 

 فت نوزد  روز  بروم.تا به ضیا مطاهعه ی خود را فدا می کنم زمانم  سه ساعت از  ----

 ، چون قصد دارم به ضیافت بروم.خواهم كردمطاهعه  ،معمو  وقتاز  رتریدامروز  ----

 

 .اضافی را فدا می کنم تا بتوانم به دندوق هامعه کمک نمایم خرید یک هفت کفش ----

پوهی را که برای خرید یک هفت کفش اضافه پو انداز کرد  بودم، به دندوق هامعه  ----

 ای  موضوع را با کسی در میان نخواهم گذاشت.. اهبته بخشممی 

 

خاوردن کردم که با وهود گرسانگی شادید، می امروز آنچنان سخت برای امرح کا ر  ----

 را فدا نمودم و به قطعه ای نان خاهی اکتفا کردم.  مرناها

دید، یاک گرسانگی شا باا وهاودباودم کاه متمركاز بارای امار اه ای  کار خود برآنچنان  ----

 قطعه نان خاهی برایم کافی بود. 

 

از اهااداف  تعاادادی، ادامااهالزم اساات. در  شباارای ایاا  کااه بااه اهاادافمان برساایم، تااخ  و کوشاا .5

 ، بعضاای فعاهیت ااای   هاادف هااایااكاادام از اهاار  ریاازهامعااه ی ب ااایی ف رساات شااد  اساات. در 

درج شاد  اسات.  ،اساتدرهاات متفااوتی از تاخ  مانعكو كنناد  ی با آن، که هر یاک  مرتب 

هادف آن  باه دسات آمادنالزم بارای  تخ هر هدف، فعاهیتی را مشخص کنید که میزان  برای

 را منعکو می سازد.

 

 تعلیم و تربیت روحانی اطفال:

 

 بار در سا . یک ،اطفا  دربار  یتشکیل یک کنفرانو  ----       

 

  غهار زماان کاه یاک مبل ا روستا، بارای مادت نایم سااعت، ررد هم آوردن کودکان هــ گ ----

 سیار به ای  نواحی می آید.

 

به نواوی کاه بتوانناد بارای کودکاان در هر سا ،  آموز  تعدادی از هوانان روستاها، ----

 در سنی  مختلف، کخس ای مرتب هفتگی تشکیل دهند.
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 تقویت جامعه های محلی:

 

در   ااان، و کماک باه آنهامعه های مولای، هار ساا  یاک باار در ایاام رضاو دیدار از ----

 .شانانتخابات موفل روحانی مولی

 

موفال روحاانی مولای بایاد انجاام دهاد و تقادیم یاک  که هر یفیت یه ی ف رستی از ورا ----

 نسخه به هر یک از آن ا.

 

، در توساعه و هامعاه مولای و باا موفال روحاانی آن ی باا هار هامعاهنماودن همراهی  ----

   نااوزد  روز ، ادار  ی هااای ن ااا باارای تشااکیل ضاایافت، از طریااق کمااک بااه آشرفتشااانیپ

  سیو دندوق مولی، و اهرای نقشه های تبلیغی مولی.أهای اطفا ، ت کخس

 

 :نیادی از مؤمنیق تر نمودن تعداد زیعم

 

و نیاز اماری کاه در آن اعضاام مؤسساات  میل دهیتشك هر چند ما  یک بار، کنفرانسی ----

 رانی بپردازند.، به سخندوستان با تجربهسایر 

 

 و نوشااته هااای امااری، کااه مطاهعااه ی آثااار میادآوری كناایاابااه دوسااتان در هاار فردااتی  ----

 بسیار م م است.

 

کاه شاامل ماواد آموزشای   ،یق تار كاردن ماؤمنیاعمبرناماه ی مانظم بارای   یت یه ی  ----

 باشد. می ز آن ا امربیان آموز  دید  برای استفاد  مناسب و نیز

 

 غ فردی:یق تبلیاز طر ربت نام افراد

 

 م تا بخواند.یبه كسی كه به امر اه ی عخقه مند است تعدادی هزو  بده ----

 

 پاو از بارای یاک نفار، و ، باا شاور و هیجاان زیاادتوضیح حقایق اساسی امر مباارک ----

 ثبت نام، رها کردن او به حا  خود  تا اگر مایل است به مطاهعات خود ادامه دهد.

 

تعیاای  ر اه اای عخقااه نشااان ماای دهااد و دوسااتی بااا کساای کااه بااه اماا آشاانایی و ی توسااعه ----

خت  بااران موبات بار او؛ پارور  یفرو ر ؛به او ام حضرت ب ام حیپب تری  طریق ابخغ 

ح اعاخم دارد و سااپو م بااه حضارت ب اا را ایماان خاود  كاه یااااو تاا  اری نماودنیادادن و 

باه   که خودبرسد مرحله ای   كه به یاتا قش یتشوت و یحماو  در امر او ق تر نمودنیعم

 قیام نماید. تبلیغ دیگران

 

 

 بخش هشتم

 

، ایاد  هاایی ارائاه شاد  اسات. یکای از «منفای  –م بت » به نام  برای یک فعاهیت طنز در زیر،     

          یااـا  «م باات » بااه عنـااـوان  را نقااـش خـااـودهاار كاادام  آن كااه دوسااتانتان را انتخاااب کنیااد و بعااد از

د. باا هام یایا  چناد نموناه اکتفاا نكنباه ااهارا نماییاد.  نمایش را در برابار گارو  د،یاد گرفتی« منفی » 

 و ضمیمه ی نمایش سازید. دیسیبنوو موقعیت های دیگری را نیز  دییمشورت نما
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 م بت: 

 دیشاا م  یک ب ایی هستم، و در میان گذاشت  پیام حضارت ب اام ح باا دیگاران، بیشاتری 

    از ساارور هبریااز  بااه تبلیااغ اماار ح ماای پااردازم، قلاابم رایم بااه ارمغااان ماای آورد. هرگااا را باا

 می شود.

 

 منفی: 

را مجباور یلی سخت است زیم خیدارم تبلیغ کنم، اما برادوست  م  یک ب ایی هستم و واقعا  

سااته  از ماا  خوا مسائو ، ی کاه هجنااهبااروم روساتایی و بااه  دابح زود بیاادار شاومهساتم كااه 

 .غ كنمیاست تا در آنجا تبل

 

 م بت:

دارم انجااام دهاام. بچااه هااای  ساات و کاااری اساات کااه ماا  خیلاای دوسااتتعلاایم کودکااان م اام ا

ب تری  دوساتان  ازو م  آن ا را  واقعا  فوق اهعاد  هستندروستاهایی که به آن ا سر می زنم، 

 خود می دانم.

 

 منفی:

اساات. بچااه هااای  ر ممكاا یااز   کااار،یاااماا ، امااا در نظاار  ،تعلاایم کودکااان بساایار م اام اساات 

 امروزی رفتار بدی دارند و هیچ کو نمی تواند حضورشان را تومل نماید. 

 

 م بت:

  دارم کاه باه خاوبی اداماه دارد. اهبتاه ایا  بچاه هاا فرشاتههاا م  یاک کاخس هفتگای باا بچاه 

. اماا باا درس دادن به آن اا کاار ساختی اساتها مشکختی وهود دارد و  تبعضی وق .نیستند

باه  هماه چیاز ،موبت و دابرح و حضرت عبداهب ام و با  از هدایات حضرت ب ام روییپ

م   ایم مای دادـاـ ا تعلـاـاهی کاه باه آنـاـدر طاو  یاک ساز ایا  کاه مای بیانم خوبی می گاذرد. 

 هستم.  مسرور شرفت کرد  اند، خیلیچقدر پی

 

 منفی:

اماا آن اا اساتقبا   ،بدهم تعلیم به اطفا  استبسیار خوب، یکی از کارهایی که م  باید انجام 

 كااهشباه بیسات نفار  ،وهی خیلای زود .. م  یک کخس را با سی نفر شروع کردمنمی کنند

م ایا  تعاداد کـاـم چـاـه چیازی مای خواهناد از داپن  نفر می آینـد. نمای فق  یافت و حاال هم  

       آن ااا را تشااکیل  باشاام،مایاال  كااه وقاات آن هاام هاار ،کخساا ای ماا  یاااد بگیرنااد کااه گ گاااهی

 می دهم. 

 

 م بت:

را باه آن اا بادهم.   ی ب ایی رفتم تا مجله ی اخباار امریشاان روز دیگر به دیدار یک خانواد

 قابخ  او را نمای شاناختمبناا بار ایا ، باه دیادن یکای از بساتگان آن اا کاه  ود.کسی در خانه نبا

 پذیرفت.  و اونمودم و امر اه ی را ابخغ   رفتم. از فردت استفاد  کرد

 

  منفی: 

روز دیگر به دیدار یک خانواد  ی ب ایی رفتم تا مجله ی اخباار امریشاان را باه آن اا بادهم. 

نیستند. م  هم نا امیاد  خانهیکی از بستگانشان که او را قبخ  ندید  بودم، به م  گفت آن ا در 

 شدم و باز گشتم. 
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 م بت:

طور مرتاب باا او مخقاات ه ی را پیدا کنی که بتوانی بقدری مشکل است فرد ،در ای  ناحیه

معاه ی خاود، در ماا در ها ،. یاک ساا  پایشوفاق مای شاوی، مكنینمایی. اما اگر استقامت 

تشکیل دادیم. ابتدا فقا   ق تر نمودن افرادیبرای عمچ ار شنبه، یک کخس  روزهای عصر

ی کاه شارکت نمای کردناد، نظار دو نفر آمدند؛ اما ناامیاد نشادیم. ماا هرگاز در باار  ی کساان

منفی نداشیم. به مخقات با دوستان ادامه دادیم و آنچه را در هلسات کخس آموختاه باودیم باا 

آن ا در میان گذاشتیم. نتیجه ای  کاه در چناد ماا  گذشاته، د  نفار از دوساتان هدیاد باه کاخس 

 می شود. اضافه همچنان به تعداد آن ا و كنند ه طور مرتب در آن شرکت میتند و بپیوس

 

 منفی:

مردم به هلسات نمای آیناد. عخقاه ای باه مخقاات همادیگر ندارناد. آری، اداخ  عخقاه   !یبب

 ندارند.

 

 

 بخش نهم

 

  بارایچقادر یام کاه   ایم و متوهاه شاد  اما در بار  ی عظمت ر ور حضرت ب ام ح تفکر کرد     

 سارورخاوبی مای دانایم کاه ه اکناون باگاذاریم. را باا دیگاران در میاان ب ایشاان کخمم م است که  ما

 ایادنباید از امـور ایا   ما . برای حفظ ای  سرور،است ایشان کخمدر  در س یم کردن دیگران ،تبلیغ

 تخ  و فداکاری باشیم. خواهانو  مید  بردار ،میت باشیمعروفتوسی  و   كه به دنبا  یا ازو 

 

را باه امار  انساان هاابایاد بپاا خیازیم و كه ما ا می فرمایند ب ام ح به م زیر، حضرت اناتیبدر      

اهاـ ام اهـاـ ی بار اعظمشان هدایت کنیم. ایشان به ما اطمینان می دهند که اگر چنای  کنایم، هشاگریان 

مستمر حضارت ب اام ح، ماا  داتیتائ. با اطمینان به نمودخواهد آمد و ما را یاری خواهد مــا فرود 

همچاون نسایم، آزاد و رهاا گاردیم و ما د  ی ر ورشاان را  ،منقطع سازیم زیچ باید خود را از همه

 به پایان برید. اناتیبدر هر سویی پراکند  کنیم. پیشن اد می شود ای  دور  را با حفظ کردن ای  

 

هنندایت کنننی. چنننین رحمننن خداوننند  ه یشنناید همسننایه ات را بننه شننریع ،کمننر همننت بربننند" 

 نننننی متعننننال، از جمیننننب دیرننننر اعمننننال، برتننننر    داوننننندعملننننی، بننننه راسننننتی، در نظننننر خ

 14مون()مضاست."

 

" قسم به حقانیت خداوند، هر کس در این روز، لب برشاید و ننام پروردگناره را بنر زبنان 

د حننننیم و علنننیم منننن، بنننر او فنننرود خواهننناسنننم    آسنننمانالهنننی، از    رانننند، لشنننرریان الهنننام

 15()مضمونآمد."

 

 ی اشیاء اینن دنینا، منقطنب نمایند قیام کند، باید خود را از همه" هر کس که به تبلیغ امر ما 

 16)مضمون(هدف واوی خود سازد." ،امر ما را نصرتو در جمیب اوقات، 

 

" آنراه که حامنی پینام کسنی هسنتی کنه دمیندن سنحرگاه هندایت الهنی را سنبب شند، همچنون 

 17) مضمون(رها و آزاد باه." ،نسیم

 



 19 

بننه سننمت و  اقننرار خواهنند نمننود شیخننو بننه ایمننان كسننی ر" هنرننامی کننه پیننروزی بیاینند، هنن

پناهراه امر الهی شتاب خواهد کرد. خوشا به حنال آننان کنه در اینام امتحاننات عنالم گینر، در 

 18)مضمون(امر الهی مستقیم ماندند و از حقیقتش منحرف نرشتند." 

 

رونه، هم چشم منن و " ای پسر وجود، در زمینم مرا یاد کن؛ تا در آسمانم ترا یاد نمایم. این

 19()مضمونروشن خواهد شد." هردو، هم چشم تو،
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 :دوم واحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 ق تر شدن در امریعممباحثی برای 
 

 

 

 

 

 

 

 هدف:

بنا منؤمنین جدیند در منازلشنان و در مینان گذاشنتن بعرنی  متنناوب جهت ممقنات تیتوسعه ی قابل

 .آنها در امرق تر شدن یبرای عممباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین:

 مطالعنهتعدادی از خانواده ها را ممقات نمایید و حداقی، سه مبحث اولیه از اینن واحند را بنا آ نهنا 

 کنید.
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 بخش اول

 

کاه  اییـاـت هـاـری  خدمـاـاد  تـاـیکی از س ،می کنید خدمت ترسیم مسیر  ی تانبرای خود وقتی     

دیادار  ی ثبات ناام شاد  انادـه تازگـکه ب ی  است که از مؤمنی  هدیدای دیبه آن مشغو  شومی توانید 

بار . گازار  زیار کاه دیساازق تار یاعم ،درباار  ی تعااهیم امار داناش خاود راو به همرا  هم،  نمایید

، باه شاما کماک مای کناد افکاار خاود را عااهم مای باشادجارب دوستان ب ایی از نقاط مختلف ت اساس

 ه می خواهید ای  خدمت شایسته را انجام دهید.ـچگونکه  سازمان دهید و تصمیم بگیرید

 

بسایار موفاق تبلیغای را باه   یكمپاتاازگی مشاارکت در یاک ه اهاز  دهید تصور کنیم کاه شاما با     

ب داد  ـترتیا ،را موفل روحاانی مولای، باه کماک هجناه ی تبلیاغ ناحیاه ای  یكمپپایان برد  اید. ای  

باه کاار توساعه و تاا نیز دعوت کرد  باود  مجاور، از هامعه های ربهبا تجبود و از چند نفر مبلغی  

از  ،گرچه در نتیجاه ی چنادی  روز فعاهیات مساتمرانمایند.  كم شما،  ی توکیم امر اه ی در منطقه

ی  خ  آمااد ـان کاماـو ذهنتا شادی و نشاط می باشید پر از از نظر روحیخسته اید؛ اما  هوار هسمی

را، باه   یكمپاهای متناوع  ، سرور ناشی از مشارکت در فعاهیتبه وضوح اشم است. کار و فعاهیت

همراهی مبلغی  با تجربه، به خاطر می آورید؛ فعاهیت ایی از قبیل: مخقات باا رؤساای هامعاه بارای  

دارهای ان نسابت باه امار اه ای؛ دیاهلاب احترامشا ه ته یز کمک به آن ا بایجاد رواب  دوستانه و ن

ق تار یدر امر، عمتمام اعضام خانواد  ها آموز  می دیدند و  ،آن ها که در طی از خانه پی در پی

         یااد ای کااا  کااودک بودیااد و نآرزو ک باعااث ماای شاادهااای اطفااا  کااه  کااخس ی ؛ ادار ماای شاادند

 که ارواح را به سطوحی عاهی تار ،هاعصر هلسات عمومی در؛ دیینمارکت می توانستید در آن ا ش

 بااا حضااور ق تاار شاادن در اماار اه ااییاای باارای عملساااته ی داد؛ـحانیاات ارتقااام ماااز رو و عاااهی تاار

      را داشااتید کااه در آن ااا شاارکت کنیااد؛ و باااالخر   افتخااار آن رداات وشااما هاام ف ار كااهیساا  مبلغاای

اتی می شود کاه اعضاام موفال روحاانی باا شارکت ـوط به اوقــا که مربــر  ی شمـهاهب تری  خاط

      ه و روشاانگرانه ی خااود را تقدیمشااانمشاافقان ار ماای کردنااد و هاادایت هااای  دیاادیكمپااکنناادگان در 

    می نمودند.

 

گونه تعاداد قابال تاوه ی ـمی کند ای  است کاه چا  ذهنتان را مشغو وسته  یپیشه ای که اکنون اند     

اه ای  در امارعه پیوسته اند، ـبه هام ، سی روز یک فادــله ی زمــانی  هدید را که در ــاز مؤمنی

دیدار از  اهمیت را به یاد دارید که با تجربههنوز دوبت های یکی از مبلغی   شما. دییق تر نمایعم

بااه منظااور    ، بااه قصااد ایجاااد رواباا  موکاام دوسااتی بااا آن ااا و مساااعدت بااه آن ااا دیااهدمناااز  مااؤمنی  

        عااا و تفکاار ، مااورد تاکیااد قاارار ماای داد. بعااد از ایاا  کااه ماادتی بااه دق تاار شدنشااان در اماار رایااعم

یش می شناسید، انتخاب می نماییاد و تصامیم ــم و بــه کـواد  هایی را کـید، تعدادی از خانزاپردمی 

 می گیرید بطور مرتب به مخقات آن ا بروید.

 

مش ور و  ،آن منطقهو روستاهای  اك هدر تمام ش ر ، خانواد  ی سعادتی است كهاوهی  خانواد      

و قدیمی هستند که نسل هاای  بزرگخانم و آقای سعادتی از خاندانی ان می باشد. مورد احترام همگ

      ت سااا  دارنااد و پااو از باازرگ کااردن وصاامتمااادی در ایاا  ناحیااه زناادگی کاارد  انااد. آن ااا حاادود ش

 خانه ای در هوار شما زندگی می کنند. پسران و دخترانشان، اکنون تن ا، در   و سامان دادن سر

 

را  احترامای. آن اا ب ر  بود  اند عاهی بیوهی ازتوصیخت  ،ا سواد هستندآقای سعادتی ب خانم و     

واساطه ی داداقت و خلاوص ه خود و باو رفتاار، از طریق اعما  که در هامعه از آن برخوردارند

ناد. شاما اهبتاه در ماورد باا دیگاران نشاان داد  اناد، باه دسات آورد  ا ل و ارتباطشاانتعامنیتی که در 

د      یانخواهاهااز  باه خاود و هرگاز  دیانمای كنقضااوت  شاأن و منزهتشاانبرحسب ثاروت و ص، اشخا

د كاه یهسات شما مراقب ،همچنی  .دیینما یاس برتراحس، که دارید تییموقعه سبب توصیخت یا ب داد
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گاران رحام ییعنای حااهتی كاه باه د ،دیگرفتاار نشاو مبلغ ب اایی ره خطرناكمك ار و  آن دشم در دام 

     یطو  كمپهایی که در  . یکی از بزرگتری  درسدید و آن ا را كمتر و ناتوان تر از خود بدانیینما

از نكاات  گرایای، ایا  اسات کاه انساان نبایاد باه ناام سااد   ،از مبلغی  با تجربه فراگرفتیاد خود تبلیغی

خاطااب باارای م نیااز نبایااد زبااان کودکااان را ر آن ااا بكاهااد.یاز تاااثو  بپوشاادچشاام تعاااهیم اه اای  ف  یاارر

ا د که ، چه با سواد وساخت  بزرگساالنی به کار بر ردی هساتند کاه چه بی سواد، داحب درک و خ 

د تا اندیشه های ـی نشینیـم ،اـع و دعـاهت تواضــا برای ، با حــبنت. ــنفو زندگی به آنان بخشید  اس

باا دقات انتخااب  ر امار،ق تر نماودن دوساتانتان دیی كه برای عمهی  موضوعخود را در با ر  ی او

از آنجا که در باار  ی اوهای  ، منظم و مرتب کنید. ابدی   خداوند   عهد و میثاق موضوع کرد  اید، یعنی

ایا   درباار  ی ، قادری نگاران هساتید؛ تصامیم مای گیریاد چناد پااراگراف ناوعمخقات خود از ایا  

 نی کااه مخقااات خواهیااد کاارددر حضااور کسااا اهبتااه نااه بااه ایاا  منظااور کااه آن را ؛موضااوع بنویسااید

 .تقویت کنیدبلکه به ای  قصد که اعتماد به نفو خود را  ،بخوانید

 

 تمرین ا:

 

همانگونااه کااه ماای توانیااد از نوشااته ی باااال اسااتنباط کنیااد، هنگااام مخقااات بااا مااؤمنی  هدیااد،  .1

 ابرای تری  عامل است در تعیای  میازان موفقیات شاما. بنا شما، م م حاهت هایاندیشه ها و 

درناگ کنیاد وباه ایا  مسائله بپردازیاد کاه چگوناه بعضای از  كمای برایتان مفیاد خواهاد باود

پرثمرتر داشاته باشاید. بگذاریاد فاری کنایم  مخقاتیافکارتان می تواند به شما کمک کند تا 

    در را  هساااتید. در زیااار بعضااای   خاااانواد  ی ساااعادتیشاااما هااام اکناااون بااارای مخقاااات کاااه 

  که ممک  است در باار  ی ایا  مخقاات و نیاز خاانواد  ی ساعادتی و اندیشه هایی ارائه شد

را عخمات . ماواردی گاذر كنادذهنتاان  ازروشی که مطاهب را برای آن ا شرح خواهید داد، 

ایا   نماودنق تار یاعمدر موفقیات شاما بارای کماک باه بیشتری  تااثیر احتمااهی را که د یبزن

 .دارا است دوستان

   

 ت:در باره ی ممقا     

 

دهام و مطمائ  شاوم مطاهاب  میتعلارا در امار مباارک  ای  وریفاه ی ما  اسات کاه آن اا ----

 زیادی یاد می گیرند. 

 

از ای  کاه انساان بتواناد دقاایقی را باا ایا  خاانواد  ی دوسات داشاتنی   چه مزیتی باالتر ----

 بگذراند و فقراتی از آثار مبارکه را با آن ا در میان بگذارد.

 

و   بسایار م ام اسات د در امار اه اییاهد ماؤمنی  ق تر ساخت یعمنم که کمک به می دا ----

مخقااات   یاااوارم ، امیااد یااوهااود ا. بااا کاانم  ماای خااواهم چناایماا  خیلاای خوشااوا  هسااتم کااه 

 امروز کارهای دیگری هم دارم که باید انجام دهم.؛ چون طوالنی نشود

 

بیان کانم  خانواد  ی سعادتیای ف رست مفصلی از چیز هایی که امروز می خواهم بر ----

 برایشان توضیح دهم. ، نکته به نکته،آن ا را ست دارم و سعی خواهم کردد در
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 در باره ی خانواده ی سعادتی:

 

 احتمااال   . آن اااماا بای ساوادندخاوب و خاو  قلبای هساتند،  یآدم اا آقا و خاانم ساعادتی ----

 باشند؟ د یزی ممك  است ف میچاه ی چه  امر ازاما  رفته اند،یرا پذحضرت ب ام ح 

 

مسائل مشاکلی مطارح  كهسعادتی خیلی موارب باشم خانواد  ی دوبت با  هنگامباید  ----

مطرح شد ، برای آن اا خیلای  مبارك نکنم. احتماال  بسیاری از افکار و اید  هایی که در امر

می دانم کاه آن اا  ، یبر ا عخو ت که به آن ا موبت کنم. مشکل است. آنچه م م است ای  اس

 از توصیخت چندانی برخوردار نبود  اند.

 

 سعادتی های بیچار ! با ای  س  و سا ، چه چیزی می توانند یاد بگیرند؟  ----

 

خااانواد  ی کااه    طااوریهمااهاار مااؤم  هدیاادی اسااتعداد تاااز  ای بااه هامعااه ماای بخشااد.  ----

افازایش مای یاباد، روز  معلوماتشاان و ابندیپرور  می موبت حضرت ب ام ح  سعادتی با

 تقدیم خواهند کرد.  اهتماعخدمات ارزشمند تری به  ،به روز

 

 در باره ی روشی که مسائی را برایشان توضیح خواهید داد:

 

کوتا  از آثار مبارکه را باه  انیبچند م  فق  و می توانند بخوانند.  بزرگسا  هستندآن ا ----

 هعه کنند.آن ا می دهم تا خودشان مطا

 

باید یادم باشد که الزم است بنشینم و با دبر و حودله، هر کلمه را برایشان توضایح  ----

 بدهم؛ چون در زیر ای  دورت، نمی توانند ای  مطاهب مشکل را بف مند.

 

  ه ـااـات را ارائـااـریـنکااات و نظ وقتـااـی .ومـآن ااا وارد گفتگاو شاا بسایار م اام اساات کااه بااا ----

      م و ـعه کنیااـمطاهاابااا هاام را  اناااتیبزم خواهااد بااود درنااگ کاانم تااا بتااوانیم ماای دهاام، ازلااب ال

 ار  ی آن ا مشورت نماییم.ـدر ب

 

 در شروع مای کانم و، كار را به آن ا منظریات یاهاز  بدهید ببینم؛ او  با ارائه ی تمام ----

 خواهم اگر سؤاهی دارند مطرح کنند. آخر از آن ا می

 

از خاانواد  ای  اوهای  دیادارتان درباار  یمای خاود، به کمک راهن در گرو  های کوچک و .2

عضو گرو  باید با نمایشی کوتا  نشان دهد که چگوناه وارد  . هردیینمامانند سعادتی، تفکر 

 عهند ومف اوم گونه ـرد؛ و چاـاـد کـاـخواهد شد؛ چطور با آن ا احاوا  پرسای خواهآن ا  منز 

میااان خواهااد ن در تاار شاادن در اماار اه اای، بااا آناااق یااه عنااوان مطلباای باارای عمباارا  میثنناق

ارزیاابی کناد.  ، تواضاع و م رباانیادب بار حساب  هار عضاو را شینما. گرو  باید گذاشت

آن طارز نسابت باه  دیاگارو  بااعضای ؛ اهرا نمودیش خود را نما ،بعد از ای  که هر عضو

به اتفاق نظری ند مناسب تری  است، و می کنـح کهدوبت های مقدماتی رسی و ـاحوا  پ

 . ابندیدست 
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 بخش دوم

 

 مطلبای ، احتمااال  شابیه هماانعهد و میثاق   ابندی   خداونندموضوع  دربار  یمطلب مختصر زیر،      

 ، نوشته اید:دیهدؤمنی  است که شما برای دیدارهای خود از م

 

مای  را باا هاا و ز اسات. اوسات کاه آسامان ناد یپابی مانند و  ،، خداوند یگانهزیچ همهخاهق 

هاا و دریاهاایش،  ههاا و رودخانا هاا و بیاباان هاا و دشات ها و در  هاا و هنگال همه ی کو 

اوست که هر موهود زند  ای را به وهود آورد . اوسات کاه انساان را آفریاد  .  خلق فرمود

  .نقش نمود  ،او برو دورت و م ا  خود را 

 

نیسات؛ زیارا  خداوندبه درک حقیقت  حضرت ب ام ح به ما می آموزند که ذه  انسان قادر

می سازند،  او تلف از. نمادهایی که پیروان ادیان مخدرك كندنامودود را مودود نمی تواند 

نیرویای کاه در عرداه ی   دا ناه انساان اسات و ناه دارفا  است. خا ها آنثمر  ی تصورات 

، روح آسامانی درتـانی، قاــ ل پدر آسمـم ییت هاعبار آفرینش گسترد  شد  باشد. کلمات و

  یکای از ،هساتی خاود باه کاار بباریم؛ هار کادام مکه ناگزیر باید برای اشار  باه منشاا ،اعظم

  بارای وداف حقیقات  اهبتاه بیاان مای کناد کاه او را، باه زباان انساان، هاای و دافت  سم هااا

 می باشد.  ستهیو ناشا کامخ  ناکافی ،اووهود 

 

 در کلمات مکنونه می خوانیم:

 

مننرا . بنننا بننراین، خلقننت كننردم ، پننسداشننتم خلقننت كنننم سننت مننیدو، ان" ای پسننر انسنن

 20مضمون(")سازم.سرشار  ،دوست بدار، تا ترا یاد کنم و وجودت را با رو  حیات

 

 اسات.  وهاود مااعلات ادالی  ،مااحضرت ب اام ح، موبات خداوناد باه   كلمات   یبر طبق ا

را از روح  کنااد و وهودمااان حمایاات و موافظاات ماای بایااد همااوار  از ایاا  موباات کااه مااا را

انادو  و  نیاززندگی سرشار می سازد، آگاهی داشته باشیم. در هوظاات ساختی و راحتای، و 

 پیوسته شامل حاهمان می باشد. ، شادی، باید به خاطر داشته باشیم که موبت او

 

را خلاق  ماابار اسااس موبات خاود، خداوناد  کاه آنتعاهیم ب ایی فرا می گیریم که پاو از  از

   کلماه ی "ع اد" .مای باشادبست کاه در امتاداد زماـان بااقی و بار قـاـرار  عهدی مامود؛ با فر

، ابندی عهند  ، به معنی قو  و قرار، بی  دو یاا چناد نفار اسات. مطاابق ایا  )یا می اق یا پیمان(

هرگز ما را تن ا نخواهد گذاشت و هرچند وقت یک بار، باه واساطه ی یکای خاهق بخشند ، 

 . اد  ی خود را برای ما راهر می سازد، مقصد و ارا  مظاهر مقدسهاز 

 

آشکار نمودن است؛ به معنی نشان دادن چیزی است که از  واژ  ی "راهر کردن" به معنی

 كااخممخصوداای هسااتند کااه  هااای، وهودمظاااهر خداوناادن ااان و ناشااناخته بااود  اساات.  ،قباال

ند کااه بااه مااا ماای آموزنااد ـهستاا ومیـااـمربیااان عمماای سااازند. آن ااا  آشااكاررا باارای مااا  خداونااد

دسات ه ساعادت و خوشابختی حقیقای باچگونه مطابق اراد  ی خداوند زندگی کنیم و چطاور 

، حضرت کریشانا، حضارت موسای، حضارت زرتشات، مظاهر مقدساهآوریم. ازهمله ی ای  

 ،حضرت بودا، حضرت مسیح، حضرت موماد، و اهبتاه حضارت بااب و حضارت ب اام ح

 صر کنونی، بود  اند. برای ع مظ ر اه یدو 
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بسته می شود و هر کدام از ای  دو  ،دو طرف دارد؛ در میان دو دسته ،مانیمعاهد  و پیک 

 خداونااد ،ابنندی و میثنناق عهنندطاارف قااو  ماای دهااد کااه بااه طریااق مخصوداای عماال کنااد. در 

خود بود  است؛ اما چگونه می تاوانیم  مطمائ  شاویم کاه در ایا  می ااق هموار  بر سر قو  

  ؟میباش یما هم، به قو  خود وفادار م ،بزرگ

 

بایاد باه را بشناسیم و به اراد  ا  تسالیم شاویم.  اه ی مظ ركه  از ما می خواهد و میثاق عهد

یاااد داشااته باشاایم کااه مقصااد از حیااات مااا ایاا  اساات کااه خداونااد را بشناساایم و بپرسااتیم. ایاا  

   ،وچکـز کاامااان  اساات. از آثااار حضاارت ب ااام ح تشااریح شااد ادییاازدر فقاارات  ،موضااوع

 آشنا تری  نمونه است:

 

" گواهی می دهم ای خدای من که  منرا خلنق نمنودی تنا تنرا بشناسنم و بپرسنتم. و در 

   بننه فقننر خننود و رننروت تننو.  قننوت تننو؛ و شننهادت مننی دهننم بننه عآننز خننود و ،ایننن حننین

 21)مضمون(قیوم هستی." و نرهدارندهکه  ،نیست خدایی جز تو

 

تن اا باا ز، یااكناون ن را بشناسایم؛ خداونادمی توانیم  اه ی مظ ر  از طریق از آنجا که ما فق

کاه  حیات خود نائل شویم. کسانی از ما می توانیم به هدف از  زمانمان، یاه مظ رشناخت  

حضرت ب اام ح ب ار  مناد شاد  اناد، بایاد بسایار خشانود باشاند کاه در ایاامی  قبو از فیض 

مااا بایااد از خداونااد هااای گذشااته در حااا  توقااق اساات.  زناادگی ماای کننااد کااه تمااامی وعااد 

سپاسگزار باشیم که موهبت گرانب ای شناخت حضرت ب اام ح را، در زماانی کاه اک ریات 

خاـود در ایاـ   ،. آن حضـاـرت  اساتساکنان زمی  از عظماتش بای خبرناد، نصایبمان نماود

 بــار  می فرمایند:

 

 انینننما مردمننان بننررحمننان، داوننند ی خبرتننرین فرنن ،" امننروز روزی اسننت کننه در آن

 ارزاننی شندهمخلوقنات تمنامی  بنرگشته اسنت؛ روزی کنه در آن، بزرگتنرین فنی  او، 

  ا و در کمن دهندآشتی  اختمفاتشان رااست. بر همه ی مردمان جهان واجب است که 

وی أمسننننن و مننن ر سنننایه ی سننندره ی عناینننت و حفاظنننت الهنننی،، دصنننلح و یرنننانری

 22)مضمون(گیرند."

 

و را ، اماا اما د  ی ر اور حضارت ب اام ح را بشانود کسایاماروز که  زم انگیز است چه

ی می پیوندد که در ی انپذیرد و تصمیم بگیرد از رسوم گذشته پیروی کند. چنی  کسی، به آن

و  او را رد نمودنادهر عصری، آرزوی ر ور موعود را داشتند؛ و هنگامی که راهر شد، 

 . خود د  بستند االتیخرافات و خند و به را شکست عهد و میثاق ابدی خداوند

 

 روییاپحضرت ب اام ح، بایاد در امار  ثابات و راساخ بماانیم و از احکاامش  قبو پو از 

، مااا را از را  راسااتی کااه مغاارور مردمااان هاااز  دهاایم کااه انتقاااداتکناایم. مااا نماای تااوانیم ا

          باشااایم. حضااارت ب اااام ح راوفاااا د ،عهننند و میثننناقبایاااد بااار منوااارف ساااازد.  ،برگزیاااد  ایااام

 می فرمایند:

 

ر شنده مقنر   ی " بعد از شناختن کسی که حقیقت ابدی است، اولین و مهمترین وظیفنه

قلنب و کسانی باشید کنه  ازبرای مردمان، استقامت بر امر اوست. به آن چنگ زنید و 

 23)مضمون(است بر خداوند." استوار، ا  قی، عمفكرشان
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اگار،  ،قوی تر خواهد شاد میباش موكم و استوار هد و میثاق الهیع   كه دریاتصمیم ما برای 

و ه بخیاـا چام، یاباه خااطر آورخصوص در اوقات امتوانات، حیات حضرت ب اام ح را ه ب

           موباااتو  ،پیاااروزی هاااای فاااوق اهعااااد  ی ایشاااان را فتوحاااات وو چاااه  شاااان رایساااختی ها

. مییبااه خودمااان یاااد آوری نمااانی ابااراز ماای نمودنااد، بت بااه هاار انسااانساا را کااهنااا مواادودی 

 :دهای گزین قلبمانه  و بگذارید ای  کلمات در ذ

 

ی یابند. او بنه زنآینر کشنیده شنود تنا بشنریت از اسنارت رهنای م راضی شدد   ق      " جمال

. او کی عالم، به آزادی حقیقنی فنائز شنود تا ظیم زندانی گرددع پذیرفت که در این قلعۀ

 ی مردمان زمنین از سنرور ابندی سنهم ه را تا آخرین جرعه سر کشید تا همهجام اندو

 مهرباناز رحم ت پروردگ  ار بخشنده و  ،این برند و از شادی  حقیقی  سرشار شوند.

شما است. ای مؤمنان به وحدانیت خداوند، ما ذلت را پذیرفتیم تا شما عزت و بزرگنی 

چرونه  ،و کامیابی کنید. بنررید که مشرکان یابید و بمیا را قبول کردیم تا شما خوشی

در ویراننه تنرین شنهرها مسننن آبادانی و نوسازی عالم آمده است،  ایکسی را که بر

 24)مضمون(داده اند."

 

 ها: تمری 

 

  یافای را در لباه شاما مطاهاب مختیاد، ایا  واحاد   امطاهعه کارد که قبخ   ییهابرخخف واحد .1

را  عهنند ابنندی خداوننندای اوهاای  بااار اساات کااه موضااوع ارائااه ماای دهااد. اگاار باارماات  طااوالنی 

، توضیوات فوق را پارگراف به پااراگراف، چنادی  مرتباهدر گرو ، مطاهعه می کنید، باید 

خاوبی ه با ،هاای موهاود در آن را باه زباان خاود شاهیوانید؛ به نواوی کاه بیاان کاردن اندبخ

گر کماک کنیاد ایا  موتاوا را مای توانیاد باه یکادی های مختلفی وهود دارد که را . فراگیرید

 ماای توانیااد یااک پااارگراف را دو یااا سااه بااار بخوانیااد و از هماادیگر  ،بیاموزیااد. باارای م ااا 

هایی را بپرسید که پاسخ آن اا در خاود پااراگراف موهاود باشاد. اهبتاه در ایا  راساتا،  ا ؤس

     ،دیااهد  مااؤمنی م  یتوكااگام ـرا هنااـ، دارای اهمیاات ویاا   اساات؛ زیااانااات مباركااهیبفراگیااری 

 لی کارتانـبا آن ا، بخش ادمباركه راهع به هر موضوعی از آثار  اناتییبدر میان گذاشت  

 انااتیبدر باار  ی معنای تاا د ـاـک مای کنا کمار باه شامـهای زی تمری ل می دهد. ــرا تشکی

 در ای  بخش، به تفکر و تامل بنشینید. مباركه

 

 ...........خاهق همه ی اشیام چه کسی است؟................................................ 

  آن را خلق نکرد  باشد؟...........آیا  چیزی وهود دارد که خدا......................... 

 ........................چرا خداوند انسان را خلق کرد؟....................................... 

 ه معنی است؟.........." به چ )یا می اق( کلمه ی " ع د................................... 

  بست؟........ عهدچرا خدوند با انسان........................................................ 

 نداشاته باشایم، موبات او باه ماا نخواهاد  آیا درست است بگوییم اگار خادا را دوسات

 ................................................................؟...............................رسید

  آیااا درساات اساات بگااوییم اگاار خاادا را دوساات نداشااته باشاایم، او نیااز مااا را دوساات

 .......................................................نخواهد داشت؟.............................

 خواهد کرد؟.......... ند هر گز ما را ترکوآیا خدا........................................ 

 ...........هدف و مقصد حیات ما چیست؟.................................................... 

 سیم؟...........................را بشنا خداوندحقیقت كه امکان دارد  آیا هرگز برای ما. 
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 را بشناساایم، پااو ایاا  کااه ماای گااوییم هاادف  خداوناادیقاات هرگااز نماای تااوانیم حق اگاار

 .................................................؟....عنی چهی ،حیاتمان شناخت خداوند است

 ؟.....................به چه معنی است" کلمه ی " راهر کردن............................ 

  را نام ببرید...... مظاهر اه یبعضی از..................................................... 

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

 :همله های زیر را تکمیل کنید 

بااار مردماااان در آن، ........................... خداونااد  امااروز روزی اسااات کاااه .1

 است. ان گشتهیمان

بااار تماااامی .... خداوناااد .......................در آن،  اماااروز روزی اسااات کاااه .2

  مخلوقات ارزانی شد  است.

و در کماا  دالح و  ..........................اختخفاتماان را  بایادما در ای  روز  .3

 ..................... ...................................................یگانگی.............

 

  کنیم؟......ب چه باید ،وفادار بمانیم ثاقعهد و میبر  میما بخواهاگر...................... 

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

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

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

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

 

  اه ایمظااهر  امح را می پذیریم؛ حضرت بما كه آیا دویح است گفته شود وقتی 

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای  را تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک گاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارید ِ  

 ..............................................................کنیم؟...........

  عهند و میثناق الهنیکناد در چرا تفکار در بخیاای حضارت ب اام ح باه ماا کماک مای 

 ....................................................................................پایدار بمانیم؟..

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

 

 د؟..................نبه زنجیر کشید  شو ندچرا حضرت ب ام ح راضی شد............ 

 د؟.......................................نزندانی شو ندچرا حضرت ب ام ح قبو  فرمود 

 ؟..........ندچرا حضرت ب ام ح هام اندو  را سرکشید.................................. 

 ؟..............ندچرا حضرت ب ام ح ذهت را پذیرفت....................................... 

 ؟......................ندرت ب ام ح بخیا را قبو  کردچرا حض....................... 

 

  یکاار دیگار ند، چون نمی توانساتندرا پذیرفت سختی هاآیا حضرت ب ام ح بخیا و 

 ........................................................؟................................انجام دهند

 

  پاو چارا بخیاا را قباو  نااتوان نبودناداگر حضرت ب ام ح در برابر دشمنانشاان ،

 ................................................؟...........................................ندفرمود

 

 م؟.........قبو  کنی  چرا ما باید بخ و سختی را در را  خدمت به امر اه ی........... 

...................................................................................................... 
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ق تار شدنشاان در امار اه ای باا یاد تا مطاهبی را بارای عمیوقتی كه كسانی را مخقات می كن .2

دهیاد، در انتقاا   دیالیاکه م ادلیکات نكه آن نیاز خواهید داشت شما ، دیان بگذاریآن ا درم

هااای اداالی موهااود در بوااث فااوق چااه چیااز هااایی  شااهی. اندذهنتااان واضااح و روشاا  باشااند

 ؟توانید ف رستی از آن ا ترتیب دهید هستند؟ آیا می

    …………………..……………………………………………………… 

    …………………..……………………………………………………… 

    ………………….…………………………………………………….… 

    …………………..……………………………………………………… 

    …………………..……………………………………………………… 

    …………………..……………………………………………………… 

    …………………..……………………………………………………… 

    …………………..……………………………………………………… 

    …………………..……………………………………………………… 

 

     را بااه ترتیاب منطقای مطاارح کارد. اگاار بایاد آن اا  ، خاوب درک شااوندبارای ایا  کااه مطاهاب .3

  یاد كاه ف رساتتان یمطمائ  شاو ،خاود مطاهابتا کنون چنای  نکارد  ایاد، باا شامار  گاذاری 

 ب منطقی از افكار را ارائه می دهد. یترت

 

را نشاان مای دهاد و آن را یاا از تااریخ  میثاق الهی عهد وداری بر یثبوت و پایک داستان که  .4

ه اید و یا از حوادث آشانای ایاام اخیار باه دسات آورد  ایاد، بارای گارو  گرفت حاوهیه ی امر

 ها را هم می توان به دورت نمایشنامه ارائه نمود. تعریف کنید. بعضی از داستان

 

همااانطور کااه قاابخ  هاام گفتاایم، عااخو  باار موتااوای گفتگوهایتااان بااا مااؤمنی  هدیااد، حاااالت و  .5

ه خصاوص . باش نماودن مخقاات هاای شامااسات در ثماربخاحساسات شما نیز عامل م می 

دوبت و گفتگو، حاهت تضرع و دعاا را حفاظ  هنگامبسیار م م می باشد که در  برای شما

باید مرتبا  به خداوناد  با دیگران دوبت می کنید؛ ،کنید. همینطور که در طو  مخقات خود

که حضاور دارناد، ی را ی اآنهمه ی و  تانذه  و قلب خودكه توهه نمایید و از او بخواهید 

       هـت کااـااـود اسـهااا موهاا گردانااد. همااخت و فقاارات بساایاری در مناهااات نااورانیروشاا  و 

    در زیاار ماای آیااد فقاا   . آنچااهباشااندهاااری  تااانماای توانیااد از باار نماییااد و بگذاریااد در ذهن

 است: از آن نمونه ی كوچكی

 

 25ا فرما."ها را شنو ها را بینا نما و گوه چشم ؛ها را روشن کن " دل -

 

 26نور هدایت بر افروز." " الطاف بی پایان شامی کن؛ -

 

 27" ابواب عرفان برشا؛ نور ایمان تابان نما." -

 

بننننه تنننننو توجنننننه تنننننا شننننناید  ،بنننننندگانت را ننننننورانی کننننن " ای پروردگننننار، چهنننننره هننننای -

 28)مضمون(..."کنند

 

 خننننننود رحمننننننت   رخسننننننار هننننننای مننننننا را بننننننه سننننننوی وجننننننه   " ای پننننننرورد گننننننار مننننننا، -

 29ضمون()مبرردان..."
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 بخش سوم

 

کاه انتظاار  طاور اوهی  دیادار شاما از خاانواد  ی ساعادتی، قلبتاان را پار از سارور نماود. هماان     

توه ی که به آمااد  ساازی خاود بارای مواه اه باا یاد گیری بودند.  مشتاقنواز و  نداشتید آن ا م ما

های خود را به روشانی بیاان کنیاد توانستید اندیشه شما ای  موقعیت مبذو  داشتید، نتیجه بخش بود. 

     . بودیاااد نماااود کاااه انتخااااب  دیشاااد ای مبارکاااه انااااتیبدر باااار  ی  ساااودمندگفتگاااویی باااه  مشاااغو و 

و  باودنی ـتواضاع و فروتا   حاهاتیاهایی کاه از شاما پرساید  مای شاد، باا  ا ؤسنگرشتان در مقابل 

نیاد و در آثاار اه ای بارای یاافت  مطلاع تار مشاورت ک نییماؤمنباا  ساتیمی بالب می پذیرفتید که ـاز

 نمایید.  هستجو ،های مناسب پاسخ

 

  بیتاا، ایا  باود کاه باعاث تعجاب شاما شادو  ادر همای  هلساه ی  ندی كاهیخوشااار یبسامسئله ی      

در آنجااا  ،ران چنااد هفتااه، پاایش آن ااا آمااد  بااودگااذکااه باارای  و آقااای سااعادتی،یکای از نااو  هااای خااانم 

گرچاه او اساخت شاما را توات تااثیر قارار داد.  ،ت او در گفتگاو هاامشاارک ی نواو  حضور داشت.

  سا  و یااساتعداد زیاادی فراتار از آنچاه در ابرای درک مسائل عمیاق، فق  پانزد  سا  داشت، اما 

تصمیم گرفتید توهه بیشتری به او بنمایید و به او کمک  ،بنا برای داد.  سا  معمو  است، نشان می

و استعداد ، درک عمیق تری از امر مباارک بدسات آورد. وقتای  تیقابلا کنید با سرعتی متناسب ب

در حیات حضرت ب ام ح مطاهعه نماید و به کمک شاما،  دربار  یچند دفوه ای كه او قبو  کرد 

     او باا شاور و هیجاانی کاه. دیار خوشاوا  شادی، شاما بساایاراد کناددر ایا  باار  نطقای آیناد ،  مخقات

هم به آن هلسه دعوت خواهد  حتی به شما اطمینان داد که تعدادی از دوستانش را، بدست آورد  بود

 کرد.

 

در زیر، گزار  مختصری از حیات حضارت ب اام ح، شابیه آنچاه کاه بیتاا ممکا  اسات بارای      

 نطق خود آماد  نماید، مشاهد  می کنید:

 

پایتخات  ،در ط اران م(1817ناوامبر  12) هاـ   1196آبان ساا   22 حضرت ب ام ح در

مای دادناد و رفتارشاان  نشااناز خاود  باییعج خصودایات ،. از کاودکیمتوهد شدند ،ایران

پااادر آن اسااات.  در انتظاااار فرزندشاااانسرنوشااات عظیمااای کاااه  نماااودواهدینشاااان را متقاعاااد 

خاود داشات.  شا  بود، موبت عمیقی نسبت به فرزناد در دربار مش وری وزیر حضرت که

پ ناه در حااهی کاه پیکرشاان مای درخشاد و ح دید که حضرت ب ام در عاهم رؤیا ،بیک ش

. موهای بلناد و سایا  و شنا می کنندی بی انت ام یایدردر می بخشد،  یرا روشن آبع یی وس

، در حااهی از ماهیاان تعادادیدرخشانشان در اطراف سر و در هماه ی ه اات شاناور باود. 

ردبر ویی را در دهان گرفته بود، که هر یک تار م . گرچاه تعاداد ندتجمع کرد  بود ایشان گ 

آزاد و  حضارت ب اام حنگشاته باود.  هدا شانیا ، اما هیچ تار مویی از سراد بودیزماهیان 

آن  پادرناد. نمودرا دنباا  مای شاان یاماهیاان  هماه ی رها در روی آب حرکت مای کردناد و

. درخواسات نماودرا  ش رت داشت، تعبیر آن رؤیاا ییداناو رد ـحضرت از مردی که در خ  

بار آن  ،یکه و تن اا ،حاست که حضرت ب ام عاهم وهود ،به او گفته شد که دریای بی پایان

ب و آشااوبی اساات کااه آن نقااخنشااانه ی ا ،. تجمااع ماهیاااننمااودخواهااد  تیااداوری و حاكم

توت حمایت و دیانت خداوند  ،ودمان ه ان ایجاد خواهد کرد؛ اما خردان محضرت در می

 خواهد بود و هیچ گزندی به ایشان وارد نخواهد شد. توانا
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 ،بااه حکماات و معرفاات ،شااا  دربااارد  سااا  داشااتند و در چ ااارآن حضاارت  ،در ایاا  زمااان

هماان شاغل و مقاام  ،مش ور بودند. بیست و دو ساهه بودند که پدرشاان وفاات نماود و دوهات

   را در  روزگااار خااود كااهنداشااتند  لییتماااامااا آن حضاارت پاادر را بااه ایشااان پیشاان اد کاارد. 

دربااار و وزیاارانش را نادیااد  انگاشااتند و بااه  ،ادار  ی امااور دنیااوی سااپری کننااد؛ بنااا باارای 

برایشان مقدر کرد  بود، گام ن ادند. اوقات خود را دارف کماک باه  ریخداوند قدراهی که 

 رت شا ،و دادگاری تهاق رمان عد ستمدیدگان و بیماران و تنگدستان نمودند و به زودی به

 یافتند. 

مخصاوص، بعضای از  فرساتاد  ای ی واساطهه آن حضرت در س  بیست و هفت ساهگی با

             باااودنیااانزد ،رت باااابـ. حضااانمودنااادحضااارت بااااب را دریافااات  و نوشاااته هاااای آثاااار

هدید راهر خواهد شاد و  اه ی مظ ر  ی که در آن روزیارت می داد؛ ـرا بش روز   خداوند

انتظاار  باود ، باه  زماانی دراز در ،دت و عاداهتی را کاه بشاریتوح ،برای ه انیان دلح

پیاام حضارت بااب را پذیرفتناد و یکای از  حضرت ب ام ح بی درنگارمغان خواهد آورد. 

، ومات مای كردنادردم ایران حکپر شورتری  پیروان ایشان شدند. اما افسوس، آنان که بر م

درناد  بای رحمای و باا  ان کرد  باود؛کورشخودخواهانه  خواسته های هوای نفسانی و چون

       ،پیروان حضرت باب قیام نمودند و حضرت ب ام ح هم شكنجه و آزاربه  ،عظیمی    خویی

 ار ار اماراز هشت سا  بعد از  تر. کمی بیشدر امان نماندندشرافت و ش رتشان،  با وهود

زیر    تاریک   داالندر یک ب ام ح حضرت باب و دو سا  بعد از ش ادت ایشان، حضرت 

که بر گردنشان افکندند، آنچنان  رییزنجمعروف بود زندانی شدند.  سیاه چالزمینی که به 

چ اار  ،آن حضارت ،گاه دارناد. در ایا  مکاانکه نمی نوانستند سرشان را باال ن سنگی  بود

بود که  ا  چا یسرا سپری کردند؛ اما در همی   دیبت   شدیمصپر از رن  و    وحشتناک   ما 

ن و قارو    کال      برآن حضرت راهر شاد و اعاخم داشات کاه ایشاان هماان موعاود روح اه ی

و هماه ی آفارینش را ناورانی  كردب ام ح طلوع    خورشید ، یتار زندان  یااعصارند. از 

 نمود.

رفت و ایشان باه  ی آن حضرت به زارتیدارادر سیا  چا ، تمامی  ماندن چ ار ما  پو از

کوهساتان هاای ق یااز طراز وط  تبعید شدند. در سارمای ساخت زمساتان،  ،نواد خا همرا 

امپراطوری ع مانی  دربه سوی بغداد که در آن زمان ش ری  ،زرب ایران  د  از برفیپوش

درد و رنجای را كاه  دكلمات نمی توان. سفر نمودند، عراق استکشور بود و اکنون پایتخت 

ل نمودند شرح دهد         یزمابارف و  بار رویرا  فرسانگدادها اد ، یاای پپا؛ زمانی کاه توم 

 . مودندیپرا  می سرنوشت ساز،    ش ر، به سوی آن زد  یخ

 

و  افاتیگساتر   یر شا رهای آن منطقاهحضرت ب ام ح باه زودی در بغاداد و سااش رت  

آن زناادانی واال مقااام، بااه آسااتان    بیشااتری باارای دریافاات برکااات مردمااان ،روز بااه روز

 ،ارـرت و اعتباـت باه ایا  ش اـبودند که نسبهم کسانی  اندكش روی می آوردند. اما حضرت

درآن میاارزا یویاای، باارادر ناااتنی آن حضاارت بااود کااه  ،حسااادت ماای ورزیدنااد. از آن هملااه

میرزا یویی باا ایا  اندیشاه کاه موبت آمیز ایشان به سر می برد.  موافظت  توت در ، زمان

خااود رهباار را بااه عنااوان  زیااادی باارای او قائاال بودنااد، او کااه در آن زمااان احتاارام ،بابیااان

بود که باا زافل خواهند پذیرفت، با حضرت ب ام ح به مخاهفت برخاست. او از ای  حقیقت 

  اسات یآری چنا. شادخواهد  سببسقوط و نابودی خود را  ،در واقع ،مظ ر اه یقیام علیه 

و بنادگی او برقارار  که در اطاعات راهر می شود، فق  کسانی مظ ر اه یوقتی یک را یز

  حتای نزدیاک تاری  بساتگانباشاند. داشاته عظمات و بزرگای  ، می توانند امیدی بهمی مانند

 چنااان مقااام و  دارایت و هااای دیگاار اساا کااه او متفاااوت از انسااان د فرامااو  كنناادیاانبانیااز 

 را به آن راهی نیست.  یکه هیچ کو دیگراست  مرتبه ای
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   و اندو  ن حضرت باب اختخف افکند و سبب حزنیی در میان پیرواتوطئه های میرزا یو

خانه را ترک نمودند و  ،کسی، ایشانبه بدون اطخع  ،عظیم حضرت ب ام ح شد. یک شب

 ،تن اایی، باه تفکار و دعاا گوشاه ی و در آنجاا در هجرت کردندهای کردستان  به کوهستان

اکتفاا کردناد.  زاذاهادند و باه سااد  تاری  . در زار کوچکی مسک  گزیگذران زندگی نمودند

یاک باار  ی درمردماان آن منطقاه  ،. اماا باه تادری آگاا  نباودایشاان  ناام و تباارهیچ کو از 

کااه علاام اه اای داشاات، شااروع بااه سااخ   ،گااوارر"، یااک قاادیو بزنااام و نشااانباای "   شااخص

، حضاارت . هنگااامی کااه اخبااار ایاا  شااخص مقاادس بااه گااو  فرزنااد ارشااد ایشاااننمودنااد

 صشاناخت. باا پیکای مخصاو زرا باا شپادر موباوب ه هاایشاانرسید، بی درنگ ن بداهب امع

شاد باه بغاداد بااز  اهتمااسنامه هایی به آن دیار ارساا  گشات و از حضارت ب اام ح تمناا و 

ساا  باه طاو  انجامیاد،  دور  ی دردنااک هادایی، کاه دوآن به  رفتند ویپذ ایشان نیز گردند.

 خاتمه دادند. 

 

ن ااد   ساقوطرو باه  سارعتحضارت ب اام ح، اوضااع هامعاه ی باابی باه     زیبت طو در 

شان احاوا  حضارت بااب روحای و پری  دیستم د پیروانبود. آن حضرت برآن شدند که در 

اماا قادرت و حکمات  نکرد  بودناد، اعخمخود را  میعظدمند. گرچه ایشان هنوز مقام هدید ب

 احتااراماز بابیااان و نیااز توساای  و  ای اینااد فز بااه هااذب وفاااداری تعااداد شااروع لماتشااانک

وهی علمای متعصب مسلمان و میارزا  ، نمود. طبقه ی اهتماعی مردمان، از هر از یبسیار

تاود  ای  نمای توانساتند تارثیر و نفاوذ عظایم آن حضارت را بار ،یویی، بارادر حساود ایشاان

  كااه یاااایت کردنااد تااا  ااا آنقاادر بااه مقامااات دوهتاای شااکآنتوماال کننااد.  ،مااردم چنااان وساایع از

 كاهشاد  امپراطاوری ع ماانی همدسات دوهت ایران با بعضی از دااحب منصابان، سرانجام

 استانبو ، انتقا  دهند.  ش ر، ای  بار به شانرا به نقطه ای دورتر از وطن ب ام ح حضرت

 

بارای ماردم بغاداد، مااهی پار از زام و انادو   م(1863آپریال ) هاـ   1242ب شت ساا  یارد

سااوی کاارد و بااه تاارک ماای  داشاات بغااداد را ،د  گرفتااه بودنااده د. کساای کااه موبااتش را باابااو

تشان، به بازی حركاز  قبلحضرت ب ام ح چند روز . نا معلوم حرکت می نمود یسرنوشت

نقل مکان نمودناد و در آنجاا خیماه بار افراشاته، باه مـاـدت دوازد  روز،  ،در حومه ی ش ر

پیروان حضارت به حضور می پذیرفتند.  ،می آمدند خداحافظیانبــو  مردمـی را که بـرای 

  یاا در حضرت ب ام حاز آن ا با بعضی آمدند؛ اندوهگی  به ای  باغ  ییقلب هابا  زینباب 

دیگار مجباور بودناد در آنجاا بمانناد و از  یو بسایار همرا  بودنداز تبعید شان  مرحلۀ بعدی

 زامآن نبود که چنی  موقعیتی، باا  ارادۀ خداوند . اماشان موروم شوندیامعاشرت نزدیک با 

باه  خطااب ،حضارت ب اام ح م باشد. درهای رحمت بی پایاانش گشاود  گشات وأتو اندو و 

کااه همااان کساای هسااتند کااه حضاارت باااب  فرمودنااداعااخن  ،ه در اطرافشااان بودناادکسااانی کاا

اا ااظ  یُ     ر اور  را پاایش بیناای نمااود  بااود؛ یعناای م  ه راااهر ماای كنااد او را ]= كساای كااحُ   ُ رُ   

و  افاتیقلاب هاا نشااط و اعاتخم بی پایان تبادیل شاد؛  سرور. زم و اندو  فراوان به خداوند[

، ب ائیاان سراسار ناد یهاای آ . بارای قارندیاگرد شاعله ورآن حضرت،  عشقارواح به آتش 

رضااوان، را بااه عنااوان عیااد اعظاام  بشااتیارد 12تااا  1دوازد  روز؛ یعناای از   عاااهم، ایاا

، هشا  و شاادی بار پاا رت ب اام حـاـ انشمو  حضـت هاـاـموریأاعاخن مز ار اار و ساهرو

 . خواهند کرد

 

اا قاار  اسااتانبو  م   عظاایم و  ییدانااا و در  حکوماات امپراطااوری ع مااانی بااود. در اینجااا نیااز خ 

لای یخاماا نماود.  از ماردم یناد  ایتعاداد فزاباه هاذب شاروع  ،شخصای آن حضارت تیهذ اب

"او بایش از ایا  نبایاد در ، کاه متعصاب مسالمان دوباار  بلناد شاد هایُمـاـخ  ، زمزمه ی زود

  ادرنهدوهتی را متقاعد کردند که ایشان را به ش ر  نمقامات و مسئوال آن ا .استانبو  بماند"
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ه اان  انیافرمانرواو  پادشااهانباه  اهاواحی خطااب، حضارت ب اام ح ادرنهکنند. در  دیتبع

لام و ساتم دسات بردارناد و خاود را وقاف رفاا  و از ر كاه ددر نمودند و از آناان خواساتندا

را  اهمانه تری  تصامیمـرت، رــآسایش مردمان کنند. در همی  وقت بود که دشمنان آن حض

، کاه در عنناشان می بایست به شا ر حضرت ب ام ح و خانوادۀ . گرفتنددر بار  ی ایشان 

و انساان هاای ناادان شاوند.  فرساتاد ، تبعیدگا  در تمامی امپراطاوری باود  یبدتر ،آن زمان

متوقاف ساازند؛  ،که می پنداشتند می توانند آنچه را که خداوند به حرکت آورد  یکوته نظر

رشان ب  ،ش رـ زندانسخت آن ار یبسمطمئنا  در شرای     بود كه حضرت ب ام حیار تصو 

 خواهند شد. نابود

 

اد اسات كاه قابال یاآنقادر زتومال نمودناد،  در عکاا که حضرت ب اام ح ییسختی هابخیا و 

نمودند و حتای باه فرزندانشاان  زنداندر سلوهی ی یبه تن ادر ابتدا ایشان را  ست.یشمار  ن

و شاب و  بودناد آسایشای مواروم آن حضرت از هر وسیلۀاهاز  ندادند به دیدارشان بروند. 

یافاات. کاام کاام  رییااتغدشاامنان. امااا شاارای  سااخت زناادان بااه تاادری  ۀ تواات موادااردر روز 

دریافتناد کاه گارو  کوچاک ب ائیاان کاه باه شا ر  ،آنجاا در متوساکنان عکا و مسئوالن حک

وب حکمت و موبت ای  یک بار دیگر، مردم، مجذ آنان تبعید شد  بودند، بی گنا  می باشند.

 آن حضارتعظایم از مقام  ا آن تیاك رشدند و ای  در حاهی بود که  زیشگفت انگشخصیت 

روی حضارت ب اام ح و  های قلعه ی عکا، باهپو از چند سا ، در. اطخع بودندکامخ  بی 

به ایشان اهاز  داد  شد که در مویطای نسابتا  راحات تار،  سرانجامپیروانشان گشود  گشت. 

هاا باود کاه آن  در همای  جی می گاوییم، زنادگی کنناد. در هایی که ما امروز به آن قصر ب  

ای  29) هاـ  1271خرداد ما  سا  رت در ـحض شاکو  و  اوجهی کاه در در حاا، م(1892م 

 نمودند.    ه ان را تركیاخود قرار داشتند،  عظمت

 

رااهر و را  كاخم خداونادعماومی را برافراشاتند و آشتی و بارادری  پرچمب ام ح حضرت 

اماا  ود را علیه ایشان متواد سااختند؛نیروهای خ ،گرچه دشمنان آن حضرتا. آشكار نمودند

در سایا  چاا  ط اران در زیار زنجیار بودناد، باه ایشاان  که خداوند، هنگامی که طور همان

 آن حضارت، پیاام شاانیدوران زندگ. در طاو  روز شادندیاپ  ااوعد  داد  باود، بار تماامی آن

در  خاود را هاان از آن اا بسایاری و ر از مردماان را حیاات تااز  بخشاید،قلب ای هازاران نفا

 ان ـود در سراسار هاـتر  خاـه گساـهمچاـنان با انتعاهیمشا . و اکناون نیازفدا نمودندراهش 

، بااز دارد انهدف ن ائیشا ابی بهیدستهیچ چیز نمی تواند آن حضرت را از ه می دهد. ـادام

 30.ت در یک امر عمومی و یک دی  مشترکاس نوع بشرکه همانا متود کردن 

 

 : اتمرین

 

قبال از پارداخت  باه تمرین اای  شرح باال از حیات حضرت ب ام ح نسبتا  طوالنی است. .1

از  و بخوانیااد ،پاااراگراف بااه پاااراگراف ،زیاار، بایااد در گاارو  خااود آن را چناادی  مرتبااه

  باه زباان خاود ابتوانیاد آن ر د ویاریاد بگیاش را باه خاوبی ا  نمایید تا مطااهبؤیکدیگر س

 بیان کنید.

 

 را، گااهی باه خود، داستان حضرت ب اام ح زندگیشما به عنوان یک ب ائی، در طو   .2

هزئیاات، باارای شاانوندگان زیااادی تعریااف خواهیااد  بااه هماارا مختصاار و هنگااامی  طاور

ذهنتاان در حاوادث زنادگی ایشاان کاامخ    یم متارکه  ت داردیاهمبسیار  ،کرد. بنابرای 

 بیاباه ترت راوق، حوادث ادالی زنادگی آن حضارت . اکنون بر اساس شرح فنقش بندد

تاه مای دانیاد ف رساتی کاه ت یاه خواهیاد کارد، ف رساتی ابتادایی در زیر مرقوم نماییاد. اهب
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بسایاری مطمئاا  ، ابادی یاریخ امر مبارک افزایش مااست و به تدری  که اطخعاتتان از ت

 .د افزودیخواهحقایق م م دیگر را نیز به آن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

و یاا شارح زنادگی حضارت ب اام ح را باا ماؤمنی   و می ااقع اد وقتی موضاوعی م ال  .3

را باه خااطر  اتیهمه ی هزئآن ا  كه هدید در میان می گذارید، نباید انتظار داشته باشید

 ادالیتاه هاای نکبعضای  شاهیهماشاار  شاد،  گوناه کاه در بخاش قبال . اما همانسپارندب

كاه ضروری به نظر می رسند و شما باید بکوشید  ،که برای درک موضوع وهود دارد

موهاود در شارح فاوق از    نكته های ادالییارا مورد تاکید قرار دهید. بعضی از  آن ا

 نمونه ارائه می گردد.   ی ،كم  به شماحیات حضرت ب ام ح چه هستند؟ برای 

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

 ..................................................تومل فرمودند مییعظحضرت ب امح بخیای 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

زیاادی تومال  باخ و ساختی هاایباه بشاریت،  عشاقخااطر ه ای  که حضارت ب اام ح با .4

بایاد باه خااطر داشاته    ب اائییاباه عناوان است کاه هماه ی ماا  یفرمودند، یکی از نکات

می که راهع به ای  موضوع دوبت می کنیم  اما هنگاباشیم و در بار  ی آن بیاندیشیم. 

 دسااتکااه بازیچااه ی  فیانسااان ضااعل یااک بایااد مراقااب باشاایم کااه آن حضاارت را م اا

را  د و زنادانیاتبعدشمنانش بود  است، معرفی نکنیم. ایشان به میال و اردا  ی خاود را  

آزادی و رهایی  را تا بشریت د  شوندیكشزنجیر  كه به انتخاب فرمودند؛ ایشان پذیرفتند
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ماا ، ااسات هاای عظایم هاا و مصایبت رنا  سرشار ازگرچه  ،. حیات آن حضرتبخشند

خاود، باا  راهنماایآیاا مای توانیاد باه کماک . روزی مای باشادیا  پی ،شدر ادل و حقیقت

ساختی هاا و همی  اطخعاتی که از زندگی آن حضرت دارید، نطق کوتااهی در باار  ی 

 ایشان ارائه دهید؟  روزی هاییپ

 

تواضاع و نیااز داریاد؛    خادمتیكه شما برای انجام ا یخصودیات  یادلی تریکی از  .5

فروتنای در برابار تواضاع و ، ه و اسااس هار گوناه تواضاع و فروتناییاپانی اسات. فروت

. باشدفروتنی می تواضع و از همی  ناشی  ،خداوند است. تواضع در برابر مخلوقات او

مظااهر ، در هایچ زماانی م ام تار از وقتای نیسات کاه انساان از خداوناد و تواضاعحاهات 
تمااام سااعی خااود را و  دییااتفك ار نمازیاار  انیاابدر د یااشاما بای او سااخ  ماای گویااد.  مقدساه

 :دید تا آن را از حفظ كنییبنما

 

د در یننباکننه ممقننات کنننند، را و هننر کسننی  ، در هننر محلننی کننه جمننب شننونددوسننتان حننق

، چننان تواضنب و از عظمنت و جملنششنان یو در طنرز رنا نسنبت بنه خداونند شانحالت

عمنق  شنهادت دهند بنر ،ندهنند کنه هنر ذره ی خناک زینر پایشنا نشنانتسلیمی از خود 

یننن نفننوس مقدسننه انآننام مننی دهننند باینند از چنننان قنندرتی اکننه  ییگفترننو. شننانخلوص

بایند بنه نحنوی  شنانیااز نفوذه به اهتنزاز آیند.  ،خا همان ذرات برخوردار باشد که 

ات  را بننا ایننن کلمنن هننارفتننار نمایننند کننه خنناکی کننه بننر آن پننای نهنناده اننند هرگننز نتواننند آن

نی ن باید برتر از تو انراشته شنوم؛ چنون بنرنر کنه چروننه در م» مخاطب سازد:  تحم 

هسنتم کنه پیوسنته تمنامی  . منن وسنیله ایمصنابر   بر من وارد می كندفم  که ی شقتم

وردار می سازم.   وده، برخ  م نم   نصیب  فی   کی   در  موجودات را از برکاتی که مص

    رروتنی کنه  -م رنروتشنمار  ید بنشنواهمنن شنده و اینن  نثناربا وجنود اینن افتخناری کنه 

 تواضعم تا چه حند اسنت؛ بنرنرببین که  -نیازهای همه ی موجودات است برآورنده ی

«  ...آدمینننان قنننرار گینننرم قننندم هنننایزینننر محرنننی اجنننازه منننی دهنننم  کنننه بنننا چنننه تسنننلیم

 31)مضمون(

 

 

 بخش چهارم

 

به شیرینی و باه هی بود. او زندگی حضرت ب ام ح، بیش از حد انتظار شما عا تا در بار  ینطق بی

خانم و آقاای ساعادتی آشاکارا توات تااثیر قارار گرفتناد. دو نفار از . سخ  گفت متقاعد کنند  ای نوو

معلاوم به هلسه دعوت کرد  بود، گرچه زیاد شوخی و خناد  مای کردناد، اماا  آن ا را که تایب دوستان

قات شما از خانواد  ی سعادتی، برایتان شدند. نتای  حادل از دو مخعخقمند امر مبارک بود كه به 

ماؤمنی  ق تار نماودن یاخود بارای عم به فعاهیت دورتبه همی   د كهیلیمابسیار شوق انگیز بود و 

ایا   بااایا  مخقاات هاای کوتاا  و شاادی بخاش ا  ایا  اسات کاه ؤادامه دهید. اکنون سدر امر، هدید 

خاانم و آقاای  عضای از موضاوعاتی کاه باهگیارد. بچاه مسایری را بایاد در پایش  ،موتارم خانواد  ی

تر شوند و هزم اعضام فعا  هامعاه ی ب اایی درآیناد و  در ایمان خود موکم سعادتی کمک می کند

بارای چنادی  روز ذها  شاما را  ی اسات کاهاهؤایا  سا در توسعه و ترقی آن مشارکت کنند، چیست؟

معنای حقیقای  و روح، دگیزناموضوعاتی م ل دعا و مناهاات،  ،از یک طرفاست.  نمود مشغو  

نشینید تا حیات روحانی آن ا بر پایاه هاایی ی آن ا به گفتگو ب بار کــه مایلیـد در دارد وهوداری فداک

به مؤمنی  هدید کماک کنیاد در که دارد چقدر اهمیت ؛ و از طرف دیگر، می دانید ردیقرار گموکم 

یشه باه ـ، شما بارای هما یعخو  بر ا. های آن مشارکت نمایند حیات هامعه وارد شوند و در فعاهیت

کار آنان را وابسته به شما خواهد کرد   یرا ایز ادامه نخواهید داد خانواد  ی سعادتی با  دیدارها ای
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باه امار اه ای خادمت  ،خاود اراد  و ابتکاارباه بتوانناد  ی  خواهد شد که ب ائیانی شوند کها از و مانع

به وقت خود ؛ فعخ  چیزی که باید باه آن فکار کانم  یر کاربه خود می گویید "ه ،به هر حا کنند. 

 موضوع مخقات هلسه ی آیند  است که چند روز دیگر خواهد بود."

 

 ب اائی در یاک هلساه ی   روز یاعصار . می یابیاد پاسخ سؤا  خود رابه نوو زیر منتظر  ای  شما

 . انگارادی وهود داردیر زایان دوستان، حاهت تنش بسید كه در میاحساس می كن شرکت می کنید و

 واضاحهام  عل اتی سارور از میاان رفتاه اسات. یاها را پوشاند  و روشن آسمان د  ،ابرهای سیا  كه

      :امار اه ای در بای  هامعاه رخناه نماود  اسات. باا خاود مای گوییاد بازرگاست: اختخف، ای  دشم  

 ند  ی م  خواهد بود.ی آیموضوع مخقات هلسه  ای  "،"موبت و اتواد در هامعه ی ب ایی

 

د كاه در یامای نمانگاران شاما را آنچنان دوبت با خانواد  ی سعادتی دربار  ی ضررهای اختخف 

بادون مقدماه  ،ی قواعد ادب را نا دید  می گیرید. بعد از یک احوا  پرسی کوتاا تا حد   مخقات بعدی

حضارت ب اام ح وارد خواهاد  آیا می دانید چه چیزی بیشتری  آسیب را به امر" از آن ا می پرسید:

کمی ها می خورناد؛ وهای   دیرا مطرح كرد  اا  ؤسكه شما ی اتی از نوو  دکرد؟" خانم و آقای سعا

د ـاـی باا هبخنـ. خاانم سعادتانمای شاوندت اراحاکه از رفتارتان نشما را دوست دارند  آنقدرحاال دیگر 

یار م ام اسات و ما  فکار مای کانم ا  شاما بساؤ"به نظر می رسد کمی عصبی هساتید. سا د:ـمی گوی

بای   برای آن پاسخی داریم. وقتی ما ای  دیانت را پذیرفتیم، ف میدیم که حضرت ب ام ح آماد  اناد تاا

برای  با استفاد  ازعبارت خود شما، آنچه بیشتری  آسیب را به امر . بنا افراد بشر وحدت ایجاد کنند

  ".ب اییان استآن حضرت وارد می سازد، اخخف و هدایی میان 

 

 و  آرامااشی ، شااما را بااه حاهات عااادنشاان دادموبات و مخیمتاای کاه خااانم سااعادتی در داوبت خااود 

 م خود معذرت می خواهم. ناگ انی و تند "از هو   با ددایی آهسته می گویید:بازگرداند. نان یاطم

  ام. دوسات آوردرا باه همارا  چند فقر  از نصوص مبارکه در بار  ی موضاوع وحادت و یگاانگی 

دارید آن ا را با هم مطاهعه کنیم؟" و به ای  ترتیب، وارد گفتگویی دهپـذیر راهـع باـه ایاـ  موضاـوع 

در اینجااا ف رسااتی از ایااد  هااایی کااه شااما ممکاا  اساات در خااخ  ی ماای شااوید. اتیااار م اام و حیبساا

 گفتگوهای خود به آن ا بپردازید، ارائه می گردد:

 

 متواد باشاد، هاار ماؤمنی بایااد از نازاع و هاادا  کااامخ   ،اییبارای ایا  کااه یاک هامعااه ی ب ا 

 پرهیز کند. حضرت ب ام ح می فرمایند:

 

 رگنی و سنردییتدال و  فساد و نزا  و جن شتر ازیب واند، هیچ چیز نمی تومین یدر ا" 

از  خداوندرت و سلطنت قد كمك . بهبزندضرر  انتید، به این داوندخ دوستاندر میان 

م او، قلنب هنای  م و حنین و علین الفنت دهنندهبنه اسنم تا  ید و جهد نماییداینها دوری کن

 32)مضمون(ردمان را با یندیرر متحد سازید."م

 

   باه خااطر  كاامخ  امعه ی خاود را دوسات باداریم و ایا  کاار را در ه راما باید تمام مؤمنی

 موبت اه ی انجام دهیم. حضرت عبداهب ام می فرمایند:

 

ر نشنوید... خلنق را از بنرای یت اتحاد باشید. ابندا  از ینندیرر منند  در نها " با یندیرر

ر هیچ وقت منند   ،نه از برای خود. چون برای خدا دوست می دارید ،خدا دوست دارید

هر انسانی نقصنی دارد. اگنر نظنر بنه نفنوس  د   نمی شوید؛ زیرا انسان کامی نیست. وبُ 

خدا نمایید، چون عالم حق عنالم کمنال  ر می شوید؛ اما اگر نظر بههمیشه مند   ،نمایید
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ربانی  ؛ بنه همنه مهنرف است، لذا برای او همنه را دوسنت منی داریند ص   است، رحمت  

 33می کنید."

 

  ایا   فاورا  اگر با تمام موبتی که به یکدیگر داریم، بوث و هد  در میانمان ایجاد شود، باید

 نصیوت حضرت عبداهب ام را به خاطر آوریم:

 

ما می خواهم که هر کدام، تمام فنر و رو  خود را متمرکنز بنر محبنت " از همه ی ش

و اتحاد نمایید. وقتی اندیشه ی جنگ و جدال پیش می آید، آن را با اندیشه ی قوی تر 

ئیند. صلح و دوستی مقابله کنید. فنر نفرت را باید با فنر نیرومند تر محبنت ننابود نما

ار  ن ن   ود منی سنازد. افو آسنایش را ننابو راحتی  هماهنریتمامی رفاه و  ،فنر جنگ

آنننننناد                  یراا  نننننن یخت  وشب تی و خح و دوس نننننن لرادری و صنننننن   نننننن یز، ب نننننن حبت آم نننننن م

 34()ترهمه".می كند

 

  متوهه شدیم که امیا  هنگ و هدا و اگر با وهود ن ایت تخشمان برای م ار کردن فکر ،

کلمااات زیاار از  ساامت درگیااری ماای کشاااند؛ بااه ار نفسااانی باار وهودمااان زلبااه نمااود  و مااا

 ضعف و ناتوانی بسیار موثرند، ما را یاری خواهند کرد: هوظاتحضرت ب ام ح که در 

 

ستاده در مقابی خود مشاهده کنید و یمرا ا، ادث شد" اگر کدورت و اختمفی میانتان ح

دیرر كنی خطاهنایمنن، از  آشنكار و ننورانیو بنه نشنان محبتتنان بنه امنر به خاطر منن 

 35)مضمون(پوشی نمایید."چشم 

 

 رکاز شادن بار دافات پساندید  ی منادید  گارفت    خطاهاای دیگاران و متانی   باط روحضان

باید باه یااد داشاته باشایم کاه  از زیبت، مؤثرتری  اقدام بر علیه اختخف است. زیپرهو   اآن

بااا  بااه آنااانظاار و ن ببیناایمکااه دوستشااان داریاام  رامعمااوال  مایاال نیسااتیم خطاهااای کسااانی مااا 

 داهب ام می فرمایند:ـرت عبـ. حضمشـکل نیسـت انــبرایمچنــدان  ،خطا پو چشمی 

 

" چشم خطا بین، نظر به خطا کند؛ اما نظر خطا پوه، به خالق نفوس بنررد؛ چه که 

جمینب را رو  و روان  کنی را او منی پرورانند؛ رزق منی دهند. جمیب را او خلق کنرده؛

؛ چشم و گوه عطا منی کنند. لهنذا کنی، آینات قندرت او هسنتند. بایند مبذول می فر ماید

جمیب را دوست داشت، به جمیب مهر بانی کرد. فقرا را رعایت نمود. ضعفا را حمایت 

 36کرد. مریران را شفا بخشید. نادانان را تعلیم و تربیت نمود."

 

 حضرت ب ام ح می فرمایند:

 

خود را ذلیی منن و عوینی بنر مینا ر. یعننی  " ای رفیق عرشی، بد مشنو و بد مبین و

بد مرو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بنزرگ ننمایند و ذلنت نفسنی  

س و خناطر در مقند   مپسند تا ذلت تو چهره نرشاید. پس با دل پاک و قلنب طناهر و صن

ه، در ایام عمر خود که اقی   از اینن  باه تا به فرا ت، از آنی محسوب است، فارغ منز 

 37یابی." جسد فانی به فردوس معانی راجب شوی و در ملنوت باقی مقر  

 

  ت باا کلماا تن اا ،و موبات سات كاه هناگ و هادائی نباشادی  نیفق  ا ،گانگییوحدت و اهبته

     وحاادت و یگانااـگی حقـااـیقی در كااه یم ماای تااوانیم ادعااا کنااوقتاای  فقاا د. نماای گاارد راااهر
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روح  ل شااود ویباادت، بااه خاادمت بتمااان بااه یکاادیگرموهامعااه ی ب ااایی موهااود اساات، کااه 

  . حضرت عبداهب ام می فرمایند:یت هایمان حاکم گرددبر فعاه ،اری متقابلیو هم همکاری

 

" باری، کائنات عمومیه ی عالم، هر یک منفردا  زندگی می توانند. هر شآری منفردا  

منفنردا   ،ننین حینواننشو و نما نماید، بدون ایننه از سنایر اشنآار مسنتفید شنود. همچ

زندگی تواند؛ ولننن انسنان ممننن نیسنت. ننو  انسنان محتناج تعناون و تعاضند اسنت؛ 

ایننش سننب سننعادت و آسننایش کننند و راحننت و آرمحتنناج مننراوده و اخننتمط اسننت، تننا ک

 38یابد."

 

 در همیاع  رت داریح و دوساتانهموفقیات آمیاز اهتمااعی، مشاو م م تری  کلیاد بارای اقادام

ئله ـاـک مسـاـا باه یـم از مداـر کـمختلفی که ه های و یش ،له ی مشورتوسیه بامور است. 

گروهیماان بایاد  کاه در کارهاایرا  یب تاری  مسایر مااشاود و  می ادزامهم در ،می نگریم

و  افکاارو باا  میمای رساکار باه وحادت ف ،از طریاق مشاورت .میكشاف مای كنا، کنایم دنبا 

ق و خ، نقشاه هاای برای رشد و توسعه ی هامعاه ی خاود نظریات متود،  زی یاا  انگیاخاخ 

  بـه مشـاـورت مای پردازناد،انی که ــ. حضرت عبداهب ام در بار  ی کسوهود می آوریمه ب

 می فرمایند:

توجنه بنه ملننوت اعلنی کننند و طلنب تاییند از  ،" اعراء) محفی شور( در حنین ورود

به نهاینت ادب افق ابهی و در نهایت خلو  و سنون و آداب، در انآمن قرار یابند و 

ننبننه بیننان آراء پردازننند. در هننر مسنن له ای ت   ،ت  خطننابو ممیمننت  کننمم و اهمی نن ی ر   ح 

ی منآننر بننه منازعننه و أی؛ زیننرا اصننرار و عننناد در رأحقیقننت کنننند، نننه اصننرار در ر

مخاصمه گردد و حقیقنت مسنتور مانند؛ ولنی اعرناء محترمنه بایند بنه نهاینت آزادگنی، 

]= فكنر ی دیرنری نمایندأینف ریابندا  جنائز ننه کنه نفسنی تز؛ و ی خویش نماینندأبیان ر

بیان حقیقت کند و چون اختمف  ،؛ بلنه به کمال ممیمتت شمارد[یاهم یرران را بید

اکثرینننت را مطینننب و منقننناد  ،کنننی آراء حاصنننی شنننود، رجنننو  بنننه اکثرینننت آراء کننننند و

 39گردند."

 

  باه  ،اقادام متوداناه .جاه مای مانادیل نشود ناتمام و بی نتیفكر اگر به وحدت عمل تبدوحدت

نقشاه ای عکو، وقتای هامعاه ای  معنی نیسات کاه هماه ی ماا یاک کاار را انجاام دهایم. بار

باه  ،در حاد کماا  ،را کناد، اساتعدادهای گونااگون هار فارد متودانه طراحی می اقدامبرای 

در ای  حاهت، قوای ما چناد برابار مای شاود و حتای یاک هامعاه ی کوچاک کار می گیرد. 

ه انی از ع د  ی های  ی تواند کارهایی انجام دهد که بزرگتری  و قدرتمندتری  سازمانم

 . حضرت عبداهب ام می فرمایند:ندینمی آآن بر 

 

هننر چقنندر روابننی دوسننتی و  ننناری و همنناهنری اسننت.هم ،" نینناز مبننرم عننالم انسننانی

ه هنای همبستری میان مردم قوی تر باشد، قدرت موفقیت و سازندگی در جمیب عرصن

 40)مضمون(فعالیت انسانی، بیشتر می گردد."

 

  ا:تمرین

 

دقات و نکتاه باه نکتاه،  اندیشاه هاای  فاوق را چنادی  باار، بااکه در گرو  خاود،  بعد از آن .1

  ی ماورد مطاهعااه قارار دادیااد، بایااد تمرین اای زیاار را کااه باه شااما کمااک مای کنااد در بااار

 :دیانجام دهبیاندیشید،  معانی فقرات مذکور،
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 همله های زیر را کامل کنید:ف. اه

 

  رگاای ویتهاادا  و و ناازاع و  ................چیااز نماای توانااد بیشااتر از.. هاایچ ومیاا  یاادر ا

  بزند. ضرر انتیدبه ای   ،خداونددوستان در میان  سردی

 

رگای و یوم هایچ چیاز نمای تواناد بیشاتر از فسااد و .............. و هادا  و تی  یدر ا

 انت ضرر بزند.یوستان خداوند، به ای  دسردی در میان د

 

رگای و یوم ................... نمای تواناد بیشاتر از فسااد و نازاع و هادا  و تیا  یدر ا

 انت ضرر بزند.یسردی در میان دوستان خداوند، به ای  د

 

رگااای و یوم هااایچ چیاااز نمااای تواناااد بیشاااتر از فسااااد و نااازاع و هااادا  و تیااا  یااادر ا

 انت ضرر بزند.ین دوستان خداوند، به ای  د............. در میا

 

رگای و یوم هیچ چیز نمی تواناد بیشاتر از فسااد و نازاع و ................ و تی  یدر ا

 انت ضرر بزند.یسردی در میان دوستان خداوند، به ای  د

 

وم هایچ چیااز نماای تواناد بیشااتر از فسااد و ناازاع و هاادا  و ............... و یاا  یادر ا

 انت ضرر بزند.یمیان دوستان خداوند، به ای  د سردی در

 

رگای و ساردی یوم هیچ چیز نمی تواند بیشاتر از فسااد و نازاع و هادا  و تی  یدر ا

 در میان دوستان خداوند، به ای  ............... ضرر بزند.

 

 ی که می توانید انجام دهید تا از اختخف و هدایی درهامعه ف رستی از کارهاییب. 

 ود هلوگیری نمایید، ت یه کنید.خ     

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

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

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

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

 

 یم که همیشه مردم را دوست می داریم و نسبت به آنانج. چگونه می توانیم مطمئ  شو          

 .................................................................م ربان هستیم؟.....................     

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

 

 :که به ما می آموزندحضرت عبداهب ام  ،ومی  بیاند. در د          

 

 باشیم. ........در ن ایت......

 نشویم. ........................ابدا ......

 دوست بداریم و نه از برای خود. .................خلق را.......

 نمی شویم. ..............دوست بداریم، هیچ وقت.... ............اگر برای...

 نیست. انسان.................

 می شویم. نماییم، همیشه................. .............نظر...... اگر
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خاااااواهیم داشااااات و بااااااه  .....نمااااااییم، هماااااه را............ اگااااار نظااااار.................

 .میمی كن همه.................

 

 

 

 ب ام به ما یاد می دهند که:، حضرت عبداهانیب . در سومی  

 

  .    .............. و ...........همه ی ما باید تمام فکر و روح خود را متمرکز نماییم بار...

 تااار وقتااای اندیشاااه ی هناااگ و هااادا  پااایش مااای آیاااد، بایاااد آن را باااا اندیشاااه ی قاااوی

 مقابله کنیم. .........و ..... ..............

 نابود شود. ............................... فکر نفرت می تواند با

را     ...و ............ ................و  .................و  ........... فکاااااار هنااااااگ، تمااااااامی

 نابود می سازد.

........... را و ...... ................و  .............و  .................، افکاااار موبااات آمیاااز

 جاد می كند.یا

 

 تی می بینید میان شما و دیگر اعضام هامعه، اختخفاتی پیش آمد  چه می کنید؟و. وق

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

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

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

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

 

تواااد و سا م خااود را نسابت باه اتاا باه شاما کماک ماای کناد  روحااانیباط انضاكاه گفتایم ز. 

 ...................................تودیف کنید. در هامعه ایفا نمایید. ای  انضباط را همبستگی

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

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

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

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

 

 :ریرت ب ام ح سازگار است یا خح. تعیی  کنید که آیا کارهای زیر، با تعاهیم حض

 

 خیر           لیب                    .دیگران قصورتوهه به 

 

 خیر  بلی          .دیگران خطاهای چشمپوشی از

 

  كار اشتبا اطخع دادن به موفل روحانی مولی در بار  ی 

 یرخ  بلی                     .یک شخص

  

 خیر  بلی                               دوست.یبرای    فردی قصور شرح دادن

 

   مسئله برای بد هلو  دادنیر ییا تغیبزرگ نشان دادن 

 خیر  بلی         گر                             یشخصی د
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 خیر  بلی          .در بار  ی خطاهای دیگرانفكر كردن 

 

 را ما بعضی افراد را به خاطر خطایی که مرتکب می شوند سرزنش می کنیم؛ اما ط. چ

 .............................. دید  می گیریم؟نا طا را وقتی دیگران انجام می دهندهمان خ

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

  زیباات ماای کننااد در مویطاای کااه افااراد پشاات سااریکدیگر گااانگییوحاادت و حفااظ ی. آیااا 

 ................................................به چه دهیل؟ ............... ،اگر نه ممک  است؟

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

 

اماا آیاا ایا   اسات. یكاار اشاتباه   فاردیامدی درباارۀ ـدروغ گفات  ع اکاه ک. بدی ی است 

  انجام داد  اسات، واقعا   گریفردی دکه  از كاری ،دیگران در حضوردویح است که 

 ..................................................................... ؟مییری و انتقاد نمایخـُـرد  گ

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

 

  كاار یری بر ترقی روحانی كسانی كه ایچه تأث،  ود یگفت  سخنان ب . شایعه پراکنی و 

 ............................................................دارد؟ ............... را انجام می دهند

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

 

 ................ ؟چه فرقی با هم دارند  گرانیری از دیخـُـرد  گو  ،زیبت عه پراكنی،یشام. 

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

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

 ........................ازیم؟ ....ها را از زندگی خود دور س ن. چگونه می توانیم ای  عادت

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

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

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

 

بت کناد، ماا چاه دیگران برای ما دو خطاهایدر بار  ی س. وقتی کسی شروع می کند 

 ..................................................................... کاری می توانیم انجام دهیم؟

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

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

 

ا دزدی ، م ال دروغ گفات  و یارا كاار اشاتباهی دارد که یک فرد ب اایی میمی دانع. وقتی 

عملااش بااه  رنیم کااه ضااردابااحتاای اگاار  ،بایااد ساااکت بمااانیما یااآ، انجااام ماای دهاادکااردن 

 ....................................ید بکنیم؟  اگر نه، پو چه با وارد می شود؟هم دیگران 

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

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

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

 

 ........................چه تاثیری بر یک هامعه ی ب ائی دارد؟ . زیبتف. شایعه پراکنی و 

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

......................................................................................................... 
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در حضورشاان هساتیم، چاه پایش  ص. اگر دربار  ی افراد طوری حرف بزنیم که انگاار

 ............................................خواهد آمد؟ ..............................................

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

 

 ............زیبت کنیم، چه تاثیری بر آن ا خواهد داشت؟ ....... ق. اگر در حضور کودکان

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

 ....................ر. فکر می کنید چرا تمایل داریم به در بار  ی دیگران زیبت کنیم؟ ......

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

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

 

 ........................دیگری الزم است؟ . . موبت فق  با کلمات بیان نمی شود. چه چیز 

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

 

 ....تری  کلید است؟ ............... ، چه چیزی م ماهتماعی    موفقیت آمیز   ت. برای اقدام

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

 

 را نام ببرید....................... اهتماعی   اقدام   موفقیت آمیزادلی ث. بعضی از دشمنان 

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

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

 

  مربوط به مشورت، تکمیل نمایید: انیبخ. همخت زیر را با عباراتی از 

 

 کنیم و طلب تایید از ......................... هنگام ورود به هلسه ی مشورتی باید توهه

 نماییم. ......................

 

در انجماا  قاارار یااابیم و بااه  و.............. و............. .............. بعااد بایااد در ن ایاات

 به بیان آرام پردازیم. ........................ و ....................... و ن ایت............

 

.، .......................... کنااااااایم، ناااااااه ....................... ئله ایبایاااااااد در هااااااار مسااااااا

................ و ............... گااردد  بااه منجاارو .............. در رأی،  .......را.......یااز

  و ............................. ماند.

 

 یم.نمای ............................. باید با ن ایت آزادگی

 

 نماییم. ................................... هائز نیست که ما

 

ی أکناایم و کاال، ر ...............................اگاار اخااتخف آرائاای حاداال شااود، بایااد...

 گردیم. ............... و اک ریت را ...............

 

  ی در د با روح همکاری بایکه مؤمنی   ب ائیفعاهیت های از بعضی  دییه نمایت  ف رستی .2

 انجام دهند. ،هامعه

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

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

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

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

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

بااه ایاا  موضااوع ب ااایی ت یااه نماییااد و  دوسااتانتان در هامعااۀف رسااتی از اسااامی بعضاای  .3

 کنید. به هر یک از آن ا، در خدماتشان به امر اه ی، کمککه چگونه می توانید  دیشیاندیب

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

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

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

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

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

 

 بخش پنآم

 

ان یااد، از میااچااه مطاااهبی را انتخاااب كنخااانواد  ی سااعادتی،  بااا خااودبعاادی  مخقاااتباارای   كااه یااا

واضاح در هامعه ب ایی داشتید،  موضوع وحدت و یگانگی دربارۀ ا، در منز  آنکه  ییمشورت ها

ان یاب داد، مای خانم سعادتی کاه عخقاه ی زیاادی باه ایا  موضاوع نشاان مخصودا  . دیو معلوم گرد

به دور هم هماع شاوند و  ازلبباید  انیب ائبیشتر وحدت و یگانگی، هر چه برای استوکام  نمود كه

کاه وحادت و  اشاار  نماودآثار و آیات بپردازند. آقای سعادتی هم  هعۀمطابه تخوت دعا و مناهات و 

بلکاه باه معنای کاار و  ؛هاذ ت برناد ناا نیسات کاه افاراد از معاشارت باا یکادیگرای  مع به فق  گانگیی

  پاو  اسات و ازمنادینژ  هاای هامعاه " اماا پاروگفات: گر است. او همچنای  یدهمسازندگی به کمک 

باه امار اه ای کماک مااهی کنایم. ماا  به ما گفتاه نشاد  اسات كاها هیچ وقت چركه م  نمی توانم بف مم 

اشكاهی در قباو  کمک کنیم و  هیریدندوق خبه  كه عادت داشتیمهم چندان ثروتمند نیستیم؛ اما قبخ  

کمای باه عقاب بااز گشاتید، تصامیم  هماختدر حاهی کاه باا ایا  ." وهود نداشتما  زیناچ کمک های

عنات و نیاز ضیافیت ننوزده روزهسعادتـی در بار  ی خانوادۀ فتگویی با گرفتید خود را برای گ ، تبر 

  شبازرگ درو ماا بزرگبیتا قصد داشت چند هفتاه ی دیگار پایش پادر نآماد  نمایید. خوشبختانه، چو

عااتبماند، از او پرسیدید که آیا مایل است در هلسه ی آیند ، مطااهبی در باار  ی   مطارح نمایاد. تبر 

 نطق کوتاهی در ای  بار  آماد  کند.تا انه پذیرفت و شما به او کمک کردید مشتاق او هم

 

 در ،"آنچه خانم ساعادتی :دی  همخت شروع می كنیبرای مطاهعه آماد  شدند، شما با اهمه كه وقتی 

     ماای خااواهم ز  ی شااما امااروزراهااع بااه هلسااات گفاات، بساایار م اام اساات و بااا اهااا ،قبلاای مخقااات

ضیافت ناوزد  روز ، بعضای نکاات را حضاورتان تقادیم کانم. مخصودا  ب ایی،  دربار  ی هلسات

     درام واهش کاارد  ـا خااـاز بیتاا ،ماااهی هاامای ـک هااـکماا دربااارۀتی دنظریااات هناااب سااعا راهااع بااه

عات موقع گو  می دهایم و درباار  ی آن باا ه آماد  نماید که ب نطق کوتاهی ،ارتباط با موضوع تبر 

سلساله ای از آثاار مبارکاه،  انااتییبشروع می کنید براسااس شما بعد از ای ، هم دوبت می کنیم." 

ید درباار  ی ـی کناـک ماـکتان کماـهلسات ب ایی مطرح نمایید و به گرو  کوچاراهع به را نكات  از

، مشورت نمایند. در زیر، بعضی از ایاد  هاایی کاه باه احتماا  زیااد ارائاه خواهیاد قسمتمعانی هر 

  کرد، آمد  است:

 

 بااه دالئاال گوناااگون،  و یااا بااا دیگااران خودشااان و در هامعااه ی ب ااایی، مؤمنااان ازلااب، بااا

اه ی را مطاهعه  امر ؛بخوانند دعا و مناهات كه:ل ی  قبیلی از ائدال. تشکیل هلسه می دهند

شاا  بگیرنااد؛ راهااع بااه امااور هامعااه هااای مخصااوص را ه مناساابت کننااد؛ نااد؛ تبلیااغینما

ایشان بپردازند نقشه هبه اهرای  نمایند؛ طرحتبلیغی  روژ  هاینقشه ها و پ مشورت کنند؛
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را  و دربار  ی آنچه از اقدامات متودانه ی خود آموخته اند و ای  که چگونه می توانند آن ا

نكه با موبت و یا یفق  برا انیب ائ ،اهبته بعضی اوقات هم ب بود بخشند، تباد  نظر نمایند.

      ، تشااکیل هلسااه هااذ ت برنااد گریكاادیبااا  یر و همراهاادور هاام باشااند و ازحضااو یهماااهنگ

ی ئم اام اساات همااوار  بااه یاااد داشااته باشاایم ایاا  اساات کااه هلسااات ب اااكااه  زییااچماای دهنااد. 

اـمُ  ، یبنابراو  دارند روحانیـتی یماه باه قاو  و قادرت روحاانی مای باشاند. حضارت  زـج  

 ب امح می فرمایند:

 

محلی که در آن، دوسنتان الهنی وارد شنوند و  " قسم به جانم و به امرم، اطراف هر

ن و  راستینن   ن از آن، صندای سنتایش و نینایش پنرورد گننار بلنند شنود، اروا  مؤمنین

بین، طواف خواه  41()ترهمه"د کرد.نهمه ی ممئنه ی مقر 

 

 حضرت عبداهب ام می فرمایند:

 

عداء را " هر محفلی که جهت وحدت و یرانری تشنیی شود، ا یار را یار نماید و ا

 42مونس و همدم سازد و عبدالبهاء به دل و جان در آن جمب حاضر."

 

 ی باای شاامار هااای هاام کااه کوچااک باشااد، برکاات رتشااکیل چناای  هلساااتی روحااانی، هرچقااد 

. حضاارت عبااداهب ام یااک بااار خطاااب بااه یکاای از آوردخواهااد  انیااب ائخانااه هااای  ایباار

 مؤمنی  نوشتند:

 

انه ی خویش را گاهی به اجتما  بهائیان منزی ن ت چنان که خ " از قرار مسمو ، نی  

نمایید، تا بعری به تمآید رب  مآید پردازند... اینقدر بدان که اگر چننین بنمنایی، آن 

 43خانه ی ترابی، آسمانی گردد وآن هینی سنری، محفی رحمانی شود."

 

 بارای  ان باود  ویابای پا در هلسات یااران، منباع سارور ب ائیاز آثار  ییقسمت ها خواندن

 :فرمود  اند که سفار پیشرفت هامعه ضروری و حیاتی است. حضرت ب ام ح ما را 

 

بنه دور هنم جمنب  یجلسناتدر ، هسنتندسزاوار است که دوستان در هر دیناری کنه " 

  تننموت نمایننند؛ را و در آن بننا حنمننت و فصنناحت سننخن گویننند و آیننات الهننی  شننوند

    روزد و آن را   ننن ی اف ننن ق را م ننن ش عش ننن ه آت ننن ت ک ننن اس خداونننندن کلمنننات  زینننرا ایننن

 44()ترهمه."می سازد  عله ور ش

 

 

 عبداهب ام می فرمایند:و حضرت 

 

تنا آن مدیننه بنه  دییننما" جلسات تشننیی دهیند و تعنالیم آسنمانی را قرائنت و تنموت 

القندس فنردوس بنرین گنردد؛  ه ی رو ُ نور حقیقنت روشنن شنود و آن کشنور بنه قنو  

عنالم انسنانی بایند بنه    جلیی است و آهنگ وحدت و یرنانری ب  ور ر  زیرا این دور، د

 45()ترهمه".گوه شرق و  رب رسد

 

  گفتگوی دوستان در هلسات ب ایی باید تماما  متمرکز باشد بر اماور روحاانی و پیشارفت و

 ترقی امر اه ی. حضرت عبداه ام در ای  بار  فرمود  اند:
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 اذکنار را فرامنوه نماینند و هنر واقعنه ای   " الیوم تنلیف جمیب این است که جمینب

فنر و ذکر را حصر در تبلیغ امنرا و تنرویج دینن ا     را نسیان کنند... یعنی جمیب

 و تشننویق بننر صننفات حننق و تحننریخ بننر محبننت خلننق و تنزیننه در جمیننب شننؤون و

 46تقدیس باطن و ظاهر و پاکی و آزادگی و اشتعال و انآذاب نمایند."

  روز یاک باار  19ه هار ب ایی، ضیافیت نوزد  روز ، هلسه ای کا هلساتی از میان همه

هار ماا    اسات و ماا  19است. تقویم ب اایی شاامل  ای اهمیت وی   دارای، تشکیل می شود

 ضرت ب ام ح ای  هلسه ی ماهیانه را بر همگان واهب شمرد  اند:ح دارد. روز 19

 

)ضنیافت(، ینک بنار در هنر مناه،  یراستی واجب شد بر شما برپایی یک مهمانه " ب

را بننه هننا  قلننب كننهاراده فرمننود حتننی اگننر بننا آب در آن پننذیرایی شننود؛ زیننرا خداوننند 

هننننننم و  ،آسننننننمانی وسننننننیله ی اسننننننباب  ه بننننننهننننننم ؛ البتننننننه وننننننند دهنننننندیرر پیكنننننندی

 47)مضمون(زمینی."

 

  ،ضیافت نوزد  روز  از سه بخش تشکیل شد  است. اوهی  بخش، روحانی است که در  آن

. دوماای  خوانااد  ماای شااوده از اماار اه اای ـااـار مقدسـااـو آث گاارددو مناهااات تااخوت ماای دعااا 

و ساومی   كننادبخش، اداری است که در آن، یاران در باار  ی اماور هامعاه مشاورت مای 

پاذیرایی و م ماانی و معاشارت و گفتگاوی احباای  هسمانی اسات کاه مخصاوصبخش نیز 

 اه ی است.

 

 اهب ام، درک روش  تاری از بخاش روحاانی ضایافت بر اساس کلمات زیر از حضرت عبد

 :میبه دست می آورنوزد  روز  

 

، ضنیافت مقبنول و محبنوب زمنانیم، در هنر دوری و د   " ای بندگان با وفای جمال ق  

ندیده و بنننوده اسنننت، و گسنننتردن مائده)سنننفره( بنننرای دوسنننت داران خداونننند، پسننن

نهاینت سنتایش را  ،کنریمو کنور  رینبی نظدر این دور امروز، خصو  ه ب شایسته؛

  رده  شمنن داوند تش خنن پرسنن سننتایش و فننیامحاز کننه ضننیافت بننه راسننتی،  رایننزدارد؛ 

خداوننند  حمنند و رنننایو  و ن مننات آسننمانیمننی شننود. در چنننین ضننیافتی آیننات الهننی 

              و مفتننننون آننننذوب م گشننننته،زنننننده  و جننننان در نتیآننننه، دل وخوانننننده مننننی شننننود 

  48)مضمون(می گردد."

 

 

 ی دور و نزدیاااک رائگااازار  فعاهیااات هامعاااه هاااای ب اااا ،اداری ضااایافت، احبااااقسااامت ر د         

و راهاع باه   مشاورت مای نمایناد ؛ دربار  ی اماور امارح در هامعاه ی مولای خاودمی شنوند

بااه  بیاات اهعاد  اعظام ی كاه ازیهااماال مای کنناد؛ بااا هادایت أپیشارفت و توساعه ی آن تفکار و ت

شوند؛ و پیشن ادهایی را به موفل روحانی مولی خاود تقادیم مای کنناد  آشنا می د یدستشان رس

گیرد و یا به موفل روحانی ملای و یاا حتای در داورت می که یا در آنجا مورد بررسی قرار 

میات هضایافت ناوزد  روز  ا مشاورت درشاود. مای هزوم، به بیات اهعاد  اعظام اه ای ارساا  

در اماور هامعاه ی  خ  ـاـعم ،انـیاک از مؤمنا چون بدینوسایله اسات کاه هار ادی داردیار زیبس

 ه انی ب ایی مشارکت می نماید.

 

 موباات و دوسااتی و اساات باارای  خااش اهتماااعی ضاایافت؛ ایاا  بخااش، فردااتیب امااا راهااع بااه

پذیرایی. در ای  بخش می تواند موسیقی اهرا شود؛ نطق های شورانگیز ارائه گردد؛ کودکان 

روح بخشیدن به ای  بخش از ضیافت، انواع هلو  هاای نمایشنامه اهرا کنند و خخده، برای 
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شاادی بخاش باشاند، مای تواناد باه    باا وقاار ویهمچن وباشند  فرهنگی که به دقت انتخاب شد 

 اهرا در آید. 

 

   ضیافت نوزد  روز  یکای از وی گای هاای منوصار باه فارد نظام اداری امار اه ای اسات. ایا

. همه ی می دهد وندیپحیات هامعه را به هم اعی سه، هنبه های روحانی و اداری و اهتمس  ؤم

باه  وابسته اسات ،افتیض؛ زیرا موفقیت ردیقرار گ، مورد تاکید قدر تعاد به باید  ای  هنبه ها

خطااب باه  ،1989خ آگوسات مور   در پیام ،. بیت اهعد  اعظمهنبهمیان ای  سه تعاد  دویح 

 :می فرمایند ،عاهمحضرت ب ام ح در سراسر پیروان 

 

انسنانی  ی عنهتمنامی واحند هنا و جنبنه هنای جام بنر" نظم جهانی حرنرت بهناء ا 

؛ و  ختنهآمیدرهنم بنه ؛ فراینندهای روحنانی، اداری و اجتمناعی زنندگی را احاطه دارد

      سنناختن منندنیتی جدینند، هنندایت  سننویبننه  ششننكی هننای مخننتلفرا بننه  مای بشننریسنن

همنه ی اینن جنبنه هنا جامعنه،  اسناسه و یسطح پادر  ،می کند. ضیافت نوزده روزه

      شننهر هننا عمننی  درهننا و ک در بننر مننی گیننرد؛ در حننالی کننه در روسننتا، در شننهررا 

 جیوسه ای است که همه ی اهی بهاء اعراء آن هستند و بنه قصند تنرس  ؤ، ممی کند

و شادمانی به وجود آمده  آاد سروریاوحدت و یرانری، ترمین پیشرفت و ترقی و 

 49)ترهمه(است."

 

 سارهم بنادی کارد. هار  ،رویداد م می م ل ضیافت نوزد  روز  را نمی توان با شتاب و عجله

آماااد  خااود را  ،و تفکاار، از هوااار روحااانی ابااا دعااباارای شاارکت در آن، یااک از مااؤمنی  بایااد 

باید با ذها  و روح خاود مشاارکت  ،ابدی یهنگامی که در هلسه حضور مهر شخصی، نماید. 

گو  دادن باه با  فق یا و  بخش روحانی ی کاری در قرائت برنامه هامه چه از طریق نماید،

یاا طارح  یافات هادایت و ارائاه ی گازار ، یاا درباا که دیگران مای خوانناد؛ چاه  ییقسمت ها

ت و سارور از یانورانباا  باه عناوان كسای كاه و یاا فقا  اقدام به عناوان میزباانبا  چه ؛پیشن اد

                اداماااه ی هماااان پیاااامبیااات اهعاااد  اعظااام در  دد.گاااران ب ااار  مناااد مااای گاااریم ماااان ناااوازی د

  می فرمایند:

 

از جملنه عبنارت اسنت از گنزینش  ،ضنیافتبه هنای مهنم آمنادگی بنرای تشننیی " جن

برنامنه  از عهده ی قرائتتعیین کسانی که  ،صحیح قسمتهایی برای خواندن؛ از قبی

و چنه  برنامنه هنا اجنراینرنام چنه در ه ،آداب و احتنرامها بخوبی برآیند؛ و رعاینت 

. وضنعیت محیطنی کنه خصو  به برنامه های بخش روحانیه هنرام گوه دادن، ب

و چه در محیی بناز، تنا  قرار است ضیافت در آن بر گزار گردد، چه داخی منزل باشد

ترتیننب  نظننم و افننت و پنناکیزگی و ظجلسننه را تحننت تنناریر قننرار مننی دهنند. نزیننادی  حنند  

سهم به سزائی در موفقینت جلسنه  ،، همهو تزئینات مناسب رائاتکمک اجمحیی به 

 وقت شناسی نیز عامی مهمی در روند آماده سازی است.دارند. به عهده 

 

زیادی موکول است به کیفیت آماده سازی و مشارکت افنراد.  موفقیت ضیافت، تا حد  

را  وزده روزهجلسنات نن» حررت عبدالبهاء چنین هدایت منی فرماینند:  باره در این

، یاران الهی و اماء رحمنانی بنه ملننوت ابهنی آننچنان که در بسیاراهمیت بدهید؛ آ

وب و ذمآن طلنب تاییند کننند؛از خداونند توجه کنند؛ ادعینه و مناجنات تنموت نماینند؛ 

قاومننت نفننس و هننوی، ، و میس و تقننویو تقنند پنناكی رمفتننون یننندیرر گردننند؛ و بنن

خواهنند کنرد  جندارا از این عالم عنصنری  خود است که آنان . به این ترتیببیفزایند

 50ترهمه()"«ند نمود.ه رق خوا ،روحانی دیاحساسات شدو در 
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درگارو  خاود  درباارۀ آن اارا چنادی  باار مارور نماییاد و  م ل همیشه شما بایاد نکاات فاوق .1

  تماری  هاای کنیاد. را باه زباان خودتاان بیاان آن ااکاه یااد بگیریاد   یاتا  دیكنبوث و گفتگو 

 یبیانش و آگااهی بیشاتر قسامت،ای   اناتیبدر مورد معانی  تا ر به شما کمک می نمایدزی

 کسب کنید.

  
 هــوند، چــــع می شــهمدر آن  ی ــای اهــر و ثنــذک ، برایتا نــکه دوس اهف. هر مولی

 ..................................................خصودیاتی خواهد داشت؟ ....................

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

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

 

    ،یجاااد وحاادت و یگااانگی تشااکیل ماای شااودا ب. بعضاای از تاااثیرات هلساااتی کااه بااه قصااد

 .....................................................................چیست؟ ............................

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

 

عبداهب ام مای فرمایناد، منزهای کاه درآن احباا گ گااهی هماع شاوند و باه تمجیاد  ج. حضرت

رب مجیااد بپردازنااد، "خانااه ی آساامانی" خواهااد شااد. عبااارت "خانااه ی آساامانی" چااه 

 ................................................ری در ذه  شما ا یجاد می نماید؟ .........یتصو

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

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

 

 باید: در موافل و مجاهو همع می شویم د. وقتی

 

 سخ  گوییم. ................. و ................ با -

 تخوت نماییم.را  ....................... -

 فرامو  نماییم.را  .......................... -

 دیاااا  ح و .............. اماااارح و ............. همیااااع فکاااار و ذکرمااااان را حصاااار در -

در همیااع  ............... ت خلااق وباار موباا ............... باار داافات حااق و ...............

 و ................ و .............. و ........... و رااااااااهر بااااااااط  و .............. شاااااااؤون و

 م.یینما ................

 

 ............................................... . در تقویم ب ایی چند ما  موهود است؟.................

 

 .......................................................................؟..داردب ایی چند روز و. هر ما  

 

 .......................ز. ب ائیان در هر ما ، چه هلسه ی وی   ای تشکیل می دهند؟.............

 

 .................................................ح. سه بخش ضیافت نوزد  روز  را نام ببرید ......

 

 ......................؟ .اهرا نمود وان سه بخش ضیافت را به هر ترتیب دهخواهیط. آیا می ت
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 ......................................................ی. هدف بخش روحانی ضیافت چیست؟.........

 

 ......................................................ک. هدف بخش اداری ضیافت چیست؟...........

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

 

 ............................................... . هدف بخش اهتماعی ضیافت چیست؟ ..............

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

 

 ث و گفتگو در بخش اداری ضیافت کدام یک از مباحث زیر مناسب هستند؟وبرای بم. 

 

 نامناسب  مناسب    مولی تبلیغی.  یكمپپیشرفت 

 

 نامناسب  مناسب    نیازهای دندوق مولی.

 

 نامناسب  مناسب    داد گل ای تیم ملی فوتبا .تع

 

 نوو  ی حل اخخف میان دو نفر از اعضام 

 نامناسب  مناسب              هامعه ی ب ایی.

 

 برنامه برای اعضام هامعه ه ت تمیز کاری

 نامناسب  مناسب     اهقدس مولی. ةحظیر

 

 نامناسب  مناسب شد  توس  موفل ملی. م اهرتی مشخصاهداف 

 

 نامناسب  مناسب  تعلیم و تربیت کودکان هامعه ی ب ایی.

 

 نامناسب  مناسب  تعلیم وتربیت کودکان همه ی روستا یا ش ر.

 

 مبارکه، که یکی از دوستان  اناتیبمعنی یکی از 

 نامناسب  مناسب در هفته ی قبل خواند ، اما متوهه آن نشد  است.

 

تعاد  میان ساه بخاش ضایافت ناوزد   نید: چرادر گرو  خود گفتگو ک سؤا در بار  ی ای   .2

 قدر م م است؟ این ،روز 

 

 بوث و گفتگو کنید: ،ا  زیر همؤراهع به دو س .3

 

ی رزاـاـرای برگــاـود را بـاـه خـگوناـد، چــاـباشیناوزد  روز  افت ـاـاهف. اگر میزبان ضی

 اد  می نمایید؟ـآم ،آن

 

آن آماد   یید، چگونه خود را براب. اگر درفا  شرکت کنند  در ضیافت نوزد  روز  باش

  می نمایید؟
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گزار ، شما موضوع مشورت خاود را بار اسااس نظریااتی کاه خاانم و آقاای   یبر طبق ا .4

شاما یکای از  ،ایاد. در ایا  اقادام شته ارائاه کارد  اناد، انتخااب نماود سعادتی در مخقات گذ

گاو  دادن دقیاق باه  ناانشاان داد  ایاد؛ کاه هماغ ب اایی را یاک مبل ا  گای هااییوم م تاری  

عخقاه و کاه متناساب باا اسات آن حقایقی از آثار مبارکاه  نمودنارائه  دوبت های افراد و

     فااردی  نشااان دهناادۀکااه د یاانااام ببررا  روحااانی بعضاای از داافات باشااد. ازهااای آن ااا ماایین

  .های دیگران حساس می باشدنسبت به نیازهم  است و شنوند  ی خوبی بود هم که  است

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

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

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

 

 

 بخش ششم

 

هلسات ب ایی و ضیافت نوزد  روز  فردت چندانی برای  دو موضوع دربارۀ مشورت مفصل شما

عااتگفتگو در باار  ی  بااقی نگذاشات. خوشابختانه بیتاا کاه ساخت توات تااثیر مطاهاب  موضاوع تبر 

نطق خود را به تاخیر بیندازد؛ چون هنوز چناد روزی  كهقرار گرفته بود، پیشن اد کرد  طرح شد م

ای  پیشن اد به شما فردت می دهد یک اکنون و مادر بزرگش فردت داشت.  برای ماندن نزد پدر

 به اندیشه هایی بپردازید که بیتا قصد دارد ارائه دهد:  ،بار دیگر

 

، هاام از هوااار مااادی و هاام میرای ساااخت  آن هسااتیااحااا  تااخ   درماادنیتی کااه مااا ب اییااان 

 اسات کاه بعضای شارای   قابال قباو ثاروت وقتای سعادتمند خواهاد باود.  با شكو  ومعنوی، 

بایاد آن را از طریاق کاار شارافتمندانه بدسات آوریام. بایاد از همله . م م در نظر گرفته شود

     طبقاااات هامعاااه بایاااد از آن  آن را در را  خیااار و داااخح بشاااریت مصااارف کنااایم. هماااه ی

اندوزناد و اک ریات یبثاروت  ،بایش از حاد   انادكیب ر  مند گردند. قابل قبو  نیست که افاراد 

در . برای سااخت  هامعاه ای کاه باشندموروم هم ضـرورت های اوهیه ی زندگی از هامعه 

که چقدر   یهه به ابدون تود، همه ی ما باید بخشند  باشیم. ــباشنی ــبی عداهتی و بد بخت آن

 ،و تنگدستیم، باید همچنان چیزی برای پیشرفت بشریت ببخشایم؛ زیارا ساعادت حقیقای فقیر

روح انساانی اسات و ربطای باه  دافات. بخشاندگی از دیبه دست می آ یفق  از را  بخشندگ

 . حضرت ب ام ح در کلمات مکنونه می فرمایند:ثروتمندای  ندارد که فقیریم یا 

 

دن و بخشننیدن، از خصننائخ مننن اسننت؛ خوشننا بننه حننال کسننی کننه بننه " کننرم نمننو

 51)مضمون(زینت یافت." ،خصائخ من

 

اسات. بخشاند  آوریام، خداوناد  یمابدسات  ثروتای کاه یاد داشته باشایم کاه منشاام هار باید به

ما را فراهم می سازد؛ اوست کاه شارای  پیشارفت و ترقای ماا را  اتییحاوست که نیازهای 

ع هنگامی که به دندوقم یا می نماید؛ و  مای کنایم، درواقاع بخشای از آنچاه را  هامعه تبر 

باه ماا ارزانای داشاته، ن اار امار مباارکش مای نمااییم. بناا بار ایا ، کماک باه داندوق او که 

یک فیض روحانی ویک مسئوهیت عظیم   یهمچننوعی بخشندگی نیست؛ بلکه  فق امرح، 

باشیم کاه دائماا خاود را  باید مانند چشمۀ آبی  فرمود  اند مافردی است. حضرت وهی امرح

 می کند و مستمرا  از منبعی زیبی سرشار می شود.  خاهیست ا از آنچه دارا

 

 ازموهااود اساات کااه هاار کاادام در سااطوی معاای ، در عاااهم ب ااایی، دااندوق هااای متعااددی 

     ، دااندوق مااا دااندوق مولاای، دااندوق ملاای ، یبنااابرا. ت ماای كنناادیااحماکارهااای امااری 
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ت برخااوردار اساات کااه بااه مللاای داریاام. فاارد ب ااایی از ایاا  مزی ااه  ای، و دااندوق باای  اقااار  

بااه  كماا ی هسااتند. چناای  حق اا دارایهریااک از ایاا  دااندوق هااا کمااک کنااد و فقاا  ب ائیااان 

، رازی اسات بای  كما دندوق هامعه یک اقدام اختیاری است. به عخو ، از آنجاا کاه ایا  

عاااتسااات هامعاه، سؤفارد و م اقاادامات اعاخن عمااومی نمای گااردد. همچنای  از بعضاای  تبر 

معمو  در بسیاری ادیان دیگر که مؤمنان را برای کمک ماهی توت فشاار قارار مای دهناد، 

عاات را ازاهمیات تبر    ااسسات فق  به احبا اعخن عمومی می کنند و آنؤمی شود. م زیپره

اوقاات، یاک هامعاه  د. ازلابآگا  می سازند و نیازهای خاود را باا آناان در میاان مای گذارنا

عاات تعیای  مای نمایاد؛ اماا هرگاز بارای کسای مبلغای در نظار  برای خود اهادافی بارای تبر 

پو  طلب نمی گاردد. باه ع اد  ی خاود ماؤمنی  گذاشاته مستقیما  گرفته نمی شود و از کسی 

چاه مقادار مای خواهناد می شود که بر اساس درک خود از ادو  مربوطه، تصمیم بگیرند 

ع هامعه، ندق های گوناگونبه د   کنند. تبر 

 

هامعاه  اگر کسی هرگز به ما نگوید چاه مقادار باه داندوقممک  است از خود سوا  کنیم "

ع کنایم، از کجاا بادانیم چاه چیازی از ماا انتظاار مای رود؟ چگوناه مطمائ  شاویم کاه آیاا  تبر 

عاااتیااماز  خداونااد        ر عبااارت االت دؤ  ساامااا راضاای اساات یااا نااه؟" پاسااخ بااه ایاا زان تبر 

    ساکه ی ناا چیاز کاه یاک ماؤم  فقیار کماک  یادر دیانات ب اایی اسات. ن فتاه  راز فداکاری

عبه انداز  ی مقادار کخنای کاه یاک فارد ثروتمناد  ،کند می نمایاد، ارز  و اهمیات مای  تبار 

  .استو از خودگذشتگی فداکاری  اید، میزانمع را تعیی  می ندارد. آنچه که ارز  ای  تبر  

در وقاات   ریااک از مااا   کنااد. هدیگاار را معاای   فااردیفااداکاری  زانیاامبتااه کساای نماای توانااد اه

عاتمان  ییتع تأمال  ،فداکاری و ازخود گذشتگیت یفیك ش دربارۀیقلب خودر باید  مقدار تبر 

  م.ییشه نمایو اند

 

 اوفاـداکاری مای کنیاـم، هطفـاـی درحاـق  خداونادباید باه خااطر داشاته باشایم وقتای بارای امر

ع مای كنانـکرد  ایم؛ چون خداوند نیازی باه ماا نادارد. پاوهی کاه باه داندوق خیریاه   ،میتبار 

    هااایی اساات کااه  ی از را ی یکاا ان كننااد یاابصاارف ماای شااود و باارای ساااخت  دنیااایی ب تاار م

. فاداکاری باه معنای دادن چیاازی  میانجاام دهافاه ی خاود را نسابت باه هامعااه یمای تاوانیم ور

؛ اما در حقیقات، سارور و همرا  استد در با. فداکاری تر ب چیزی  تر است برای گرفت ک  

 حقیقی به بار می آورد. هضرت عبداهب ام می فرمایند: شادی

 

فندا  مقنام خداونندان باید تمنام شن ون خنود را بنرای ر  فداکاری این است که انس " س  

 اسننت؛ بخشننش و فننداکاری اسننت؛  فرننی و مهربننانی، رحمننت و مقننام خداوننندنماینند. 

در قلنوب و خداونند و برافنروختن آتنش عشنق  به اروا عنایت است و دمیدن حیات 

 52()ترهمه."رگ ها است

 

 ها: تمری 

 

عااتدر کمک به بیتا برای ت یه ی نطقش  .1  نكاات، ممکا  اسات سلساله ای از دربار  ی تبر 

هطفااا  تسلساال افكااار در موضااوع فااوق را  .ایااد درنظاار گیاارد، بااه او یاااد آورشااویدرا کااه ب

 د......................................................................................................یسیوبن

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

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

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

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

 

روحاانی  ه و اسااسیاپا: بخشاش" به کمک راهنمای خود، نطقی کوتا  در بار  ی موضوع .2

 مایید. ت یه ن ،خوشبختی"

 بخش هفتم

 

از خاانواد  هاای ماؤمنی  هدیاد، منشاام سارور عظایم شاما باود  اسات. اهبتاه هماه ی  شاما ممنظ  دیدار

 اقیاشاتبا همان شاور و  برای عمبق تر شدنشان در امر اه ی،موضوعات   یابه نسبت خانواد  ها، 

داریح و روشا  باه  ،هم اه خانواد  ی ازیک واقعیت ای  است کهخانواد  ی سعادتی پاسخ نداد  اند. 

گذاشاته  شتاب زد  باود  اسات و مایلناد باه حاا  خاود اه یکه ثبت نامشان در امر اند شما اطخع داد 

خوبی بشناساید، ه آن ا را ب تا یابیدی بفردتشما هدید هم قبل از آنکه   یمؤمنشوند. دو یا سه نفر از 

د ییاكما  نماتعدادی از اشاخاص به اید  هموفق گشتشما نقل مکان نمودند. با وهود ای ، در مجموع، 

 د  اید.ک تخ  تبلیغی منظم را مشاهد  کرو ثمرات اعجاب انگیز ی ق تر شوندیتا در امر اه ی عم

 

 باارای كماا  بااه  ار م اامیبسااهایتااان شااما را بااه شااوق آورد  و تصاامیم ماای گیریااد گااامی  نتااای  تااخ 

 . از خاود ساوا  مای کنیاد"آیا وقات دیابردار ندباشا وابستهای شما ه کمتر به مخقات كهمؤمنی  هدید 

بااا تعاادادی از بتواننااد م برپااا کناایم؟ طااوری کااه ایاا  دوسااتان آن نرسااید  اساات کااه یااک هلسااه ی ماانظ  

هفته ای یک بار دور هم همع شوند و به مطاهعاه ی آثاار بپردازناد؟ بادون اینکاه ، مؤمنان قدیمی تر

هامعااه وارد شااوند؛ هرگااز نماینااد و باادون اینکااه در آن ااا ارتباااطی مسااتقیم بااا آثااار مبارکااه باار قاارار 

از ایا   تعاداد انادكیوقتای باا  ."نادیاپیمبرا  خدمت به امر اه ی را  نخواهند توانست روی پای خود،

       قبا  ـا استااـ اد شمااـااـجان از پیشنـور و هیااـا شااـرید و ماای بینیااد کااه بااـااـاس ماای گیـااـانواد  هااا تمـخاا

 زمینه تایید می شود. پاســخ خانـم سعادتی به ای  پیشنـ اد چنیـاـ  اسـاـت  ـان درایـمی کنند؛ افکارت

 ها تشکیل می دهیم." اوهی  هلسه را همی . رسید  است که گامی به هلو برداریم"دقیقا  وقت آن 

 

 دکـااـان ا  ـااـداد نسبتـند. از تعااشااو یمااادتی همااع منااز  خااانم سااع هفاات نفاار در   شااد یاایتعدر روز

موضااوع  خااود در بااار  ی مشااورت هااایامیااد ماای شااوید؛ امااا بااا بااه یاااد آوردن ری  کماای نااا ـحاضاا

روحاانی بار گازار گاردد، ساایر  ی واقعاا  در فضاای ،لسااتر هلسات ب ایی، متوهه می شوید که اگاه

ب خواهند شد. اما چگونه مطمئ  شوید که ای  فضای روحانی ایجاد و حفظ خواهد شد؟ هم هذ افراد

افاراد از میاان شاما و دو یاا ساه نفار  ازلاب از  مؤمناان داشاتید، گفتگوهاادر مخقات هایی که از منا

بایااد بااه  ،اتـلساارا کنتاار  کنیااد. امااا در ایاا  ه بوااث و گفتگااوماای توانسااتید مساایر  شاامادیگاار بااود و 

. باا داشاته باشاند و ارتباط متقابل شرکت کنندگان اهاز  دهید بدون مداخله ی زیاد شما، با هم گفتگو

  نمایاد و اال  بای نظمای و درهام ریختگای كنتار را  مشاورتدانیاد کاه یاک نفار بایاد مای  ،وهاودای  

داشته با شیم که  مانیاخواهند گشت. با خود می گویید"ب تر است یوس أمایجاد خواهد شد و دوستان 

عمال یااد مای گیاریم. تاا زماانی کاه گفتگوهایماان  هنگاامهمه چیز به خوبی برگازار خواهاد شاد. در 

 بر آثار مبارکه، قطعا  موفق خواهیم شد."متمرکز است 

 

یاد، هماه در باار  ی تبلیاغ آثار مبارکه که برای مطاهعه در ای  اوهی  هلسه انتخاب کرد  ا اناتی ازیب

      ت کننااادگان قاطعاناااه تصااامیم بگیااارد در امیدواریاااد کاااه در پایاااان هلساااه، هریاااک از شااارک. اسااات

نكاااات و          یاااک زنجیااار  از  بااار طباااق و ا دقاااتکناااد. م ااال همیشاااه، بااا رکتی شاااتبلیغااافعاهیااات هاااای 

موضوع را به درساتی درک  تا کمک خواهد کرد تاناس می کنید به دوستانـی که احســه هایــاندیش

 موضاوع وسایعی اسات و در ،مبارکه را انتخاب نماود  ایاد. تبلیاغ امار اه ای اناتیبتعدادی از  ،کنند

          ل ـباااه عمااارا کاااه دوساااتان نکتاااه ی ضاااروری را ایااا  اوهااای  هلساااه، قصاااد نداریاااد بااایش از چناااد 

بایااد شااما ، شاارفت مشااورتیكماا  كااردن بااه پرا  اهبتااه ماای دانیااد کااه در  د.یاازانااد، ذكاار كنیبرماای انگ
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نكاااتی كااه انتخاااب     یاار  ی شااما را از زنج ،هلسااه ییایااپوباشااید؛ زیاارا ممکاا  اساات انعطاااف پااذیر 

 .دینمادور  دیكرد  ا

 

 حضاارب ب ااام ح  رویبااه  د گفتاااریاارا بااا كل ماااندمرقلااب هااای  ت كااه  اساایاااازتبلیااغ  هاادف      

 در ای  بار  می فرمایند: ب ام ح حضرت م.ییز نمابا

 

است؛  قلوب مردمانشهرهای رای خود محفوظ داشته است، آنچه را که خداوند ب" 

مقدسنی  اهرنیجابنه ی دهد تا یتوانامینی پاک کند و ایننه آنها را از آلودگی های ز تا

شنهرهای ، مردمنان. ای شنونددست مشرکان هرگز آن را آلنوده نسنازد، نزدینک که 

از قبننی کنه بناز کنینند. اینروننه بنه مقننداری  شیگفتننار خنورا بنا کلیند  قلنوب انسنان هننا

 53)مضمون(معلوم شده، وظیفه ی شما را مشخخ نمودیم."

 

 ق،تبلیغ، قدرت ای  کخ در وقت. است روی كخم خداوندین ،ای  عاهمرو در ی  نیبزرگتر   م خخ 

        حضااارت ب اااام ح  .ان تواااو   او را آزااااز مااای كنااادیاااهردر روح شااانوند  نفاااوذ مااای نمایاااد و 

 می فرمایند:

 

  مننی شننود، دارای چننان قنندرتی اسننت کننه  صننادرخداونند  لسننان" هنر کلمننه ای کننه از 

نی هسنتید کنه اینن در کالبد هر انسنانی بدمند؛ اگنر شنما از آننا دییجدمی تواند حیات 

 54)مضمون(حقیقت را درک می کنند."

 

 واهب فرماود  هر یک از مؤمنان  آن را بروریفه ی مقدسی است که حضرت ب ام ح  ،تبلیغ

 . آن حضرت خود در ای  بار  می فرمایند:اند

 

" خداوند تبلیغ امره را بر هنر نفسنی واجنب فرمنود. هنر کسنی کنه بنر اجنرای اینن 

نینو بیارایند تنا  بمغ پیامش، وجود خود را به صفاتباید قبی از ا وظیفه قیام نماید،

جننننننذب  ،دن كننننننمم او هسننننننتندیآمنننننناده ی شنننننننش قلننننننوب کسننننننانی را کننننننه کلمننننننات

 55)مضمون(نماید."

 

 افكنادرا باه اطاراف مای ی یو داناروش  است که نور معرفت    مبلغ امر اه ی مانند یک شمع .

  ،ود ـد  باـص شاـمرخاان ـحضورشا از ز تاابداهب ام خطااب باه شاخص ماؤمنی کاه عحضرت 

 می فرمایند:

 

و چون  چون شمب، برافروخته ایكه ؛ تا ببینم هستم ممقات" من منتظر نتایج این 

چنون ابنر گرینانی  ،و انآنذاب ؛ از شدت عشقای پروانه، به آتش محبت ا سوخته

           نسنننیم جننننت ابهنننی چنننون نهنننال بوسنننتان، وزهخنننندان و از  ،و چنننون چمنسنننتان

 56()ترهمه."و شادمان هیآان پر

 

 پیام حضرت ب ام ح را به هر سویی می بارد. است و  رها و آزاد، مبلغ امرح، همچون نسیم

 می فرمایند: بار آن حضرت خود در ای  

 

هندایت الهنی را سنبب شند،  ی سپیده ی که حامی پیام کسی هستی که دمیدن" هنرام

نرر که چرونه نسیم، وفادار به آنچه خداونند مقندر و رها باه. ب همچون نسیم آزاد

و ننه منظنره ی  ؛ ، منی وزدآبنادباشد چنه  خرابنموده، بر همه ی نواحی زمین، چه 
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منننی نمایننند؛ و در  شنننادمانش انیویراننننی محنننزونش منننی کنننند و ننننه نشنننانه ی آبننناد

هر آن کس کنه ن، یهمچن. داونده امر فرموده، می شتابدهرجهتی، همانرونه که خ

، باید چنین باشند. شایسنته اسنت نیز را دوست داردخداوند حقیقی  كه دیعا می نمااد  

در تبلیننغ و تننرویج آن  تیبننا سننعی و جنندو د یننبنما اامننر اصننولنظننر بننر  ،هننم کننه او

بنه خناطر خندا، ابنمغ امنر منوو نمایند و بنا همنان روحینه، هنر تماما  و تنهنا بنوشد. 

كه قبول كند و هر نفسی  ، بپذیرد.نمودیآاد ا شنوندهپاسخی را که کلماتش در گونه 

خود  ، مآازاتكه روی بررداندخود را خواهد یافت و هر نفسی  پاداه، مان آوردیا

  57)مضمون(را خواهد داشت."

 

   یافتاه؛ باا تاوانی پایاان ناا پاذیر، در را  خاـداوند دیاروحای هد، عشقامرح که از قدرت غ مبل، 

 :ندیگوب ام به ما می کار و تخ  می کند. حضرت عبداه

 

 د؛ قدرت شنما، فرا بخوانیدیاری نمایشما را  ستحمت الهی را که منتظر ا" وقتی ر

؛ امنا از چننان قنوتی نناتوانمده برابر منی شنود. بنه منن نرناه کنیند. چقند ر ضنعیف و 

رو و ینننهسننتم؛ امننا  مسننتمند خداوننندی برخننوردار شنندم کننه بننه نننزد شننما آمنندم. بنننده 

بیاورم. چندان نزد شنما نخنواهم پیام خداوند را برای شما  شده كه توانی به من داده

 مقند سرو  اینن قندرت . ظنر کنند. انسان هر گز نباید به ضعف و ناتوانی خنود نماند

  س و ننا امیندی أ، ینمنانعف و ناتوانیضناست کنه تنوان تبلینغ منی بخشند. فننر عشق 

؛ باید خود را از هر ظر باشیمبرتر از جمیب افنار زمینی نا . ما باید به افقیمی آورد

امنور روحنانی گنردیم؛ بایند چشنم  طالبمادی منقطب سازیم و مشتاق و  الیو خ فنر

ی از  نن ا ط حاص نن ا نش ا را بنن نن ه اروا  م دوزیننم کنن قننادر   مطلننق شننرییرحمننت همبننه 

    سرشننار « همنندیرر را دوسننت بدارینند»  هانش کنن بننه ایننن فرمننز یسننرورانرت  نن خدم

  58(ه)ترهممی سازد."

 

  مشااغو  شااویم. نبایااد درنااگ کناایم.  اه اایرأت و اطمینااان بااه تبلیااغ امرهااهمااه ی مااا بایااد بااا  

 حضرت عبداهب ام می فرمایند:

 

" پننس زبننان برشننایید و بننه کمننال شننآاعت در هننر محفلننی صننحبت بدارینند. در وقننت 

، اول توجنننه بنننه بهننناء ا نماییننند و تاییننندات رو  القننندس بخواهیننند و زبنننان خطننناب

د و آنچه بر قلب شما القاء می شود، بیان نمایید؛ ولنی در نهاینت شنآاعت و برشایی

متانت و وقار. امید وارم کنه محافنی شنما روز بنه روز اتسنا  یابند و طالبنان حقیقنت 

بننا شننما هسننتم.  ،در هننر محفننی ،اسننتما  دلیننی و برهننان نمایننند. و مننن بننه دل و جننان

 59مطم ن باشید."

 

 :ندیی گوبه ما مو حضرت وهی امر ح 

 

منین اطمیننان باشند. قندرت او، و راز موفقینت او، در هت یدر نها" مبلغ بهایی باید 

تننا چنن ه حنند   ،کننه مننردم اطرافتننان نیننبنندون توجننه بننه او  تنهایینندكننه  هننر چقنندراسننت. 

در بایند ایمنان داشنته بنا شنید کنه جننود ملننوت شنما ؛ ممنن است بنی تفناوت باشنند

کنه در برابنر امنر  كییو تنار باید بر نیروهای ظلمنتهستند و به کمک آنها،  كنارتان

و مسننرور و مطمننن ن  دیننكن،  لبنن ه یابنن ید. بننننا بننراین، اسننتقامت قننرار دارننندالهننی 

 60()ترهمه."یدباش
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 ها: تمری 

 

به مطاهعه ی آثار مبارکاه مای نشاینید به همرا  دوستانتان،  آنحضور در هلساتی که در  ، .1

خواهاد  شاما هزئی م ام از حیاات ب اائی ،می کنید؛ هموار ث و گفتگو  ا بوو دربار  ی آن

بود. با اعضام گرو  خود چنی  هلسه ای را تشاکیل دهیاد و در آن بار اسااس اندیشاه هاا و 

   زیاار، بعضاای از قساامت ردازیااد. در فااوق، در بااار  ی اماار تبلیااغ بااه مشااورت بپ اناااتیب

 مرقوم نمایید. ،می شود که از مشاوراتتان حادلرا های برهسته ای  شهیاند
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  یکاای از نتااای  مطلااوب چناای  هلساااتی ایاا  اساات کااه شاارکت کنناادگان، در بااار  ی اقاادامات .2

   . بعضاای از تصاامیماتی کااهرناادیم ماای گیانااه تصاامخااود در میاادان خاادمت، قاطع نااد  ییآ

 چیست؟ ،کنندگان در هلسه ی شما اتخاذ نمودند شرکت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سوم واحد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یئبها اعتقاداتفی معر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هدف

فیکسب توانایی برای   ی معموهیاندیشه های ب ایی در یک گفتگو معر 

 

 

 



 55 

 

 

 

 بخش اول

 

در میاان ، دیشرفت می كنیپ امتداد مسیر خدمت به امر اه یهمانطور كه در اکنون می دانید که شما 

 گاران، سارور بای اناداز  اییناز  گشاته اسات باا د توس  حضرت ب ام حكه  كخم خداوندگذاشت  

در ر اور  موهاودحکمات ریبای نظ هاواهر  ا،. فردت هایی که درآنبرای شما به بار خواهد آورد

      در پاایش رویتااان راااهر گوناااگون یمیااان بگذاریااد، بااه شااكل ا ب ااام ح را بااا دیگااران درحضاارت 

تعادادی از  تشکیل دهیاد و در آن تعااهیم مبارکاه را باه مک  است در منز  خود هلسه ایمی شود. م

ترتیاب یاک ساخ  رانای  ،راهاع باه امار اه ای ،در یک سازمان مولای و یا دوستانتان معرفی کنید؛ 

مراکز دور یا نزدیک شرکت نماییاد؛ و یاا از خاانواد  هاای ی تبلیغی ها  یكمپ است در ممك  دهید.

بیات از آثار مبارکه را مطاهعاه نماییاد؛ و اگار باه تعلایم و تراناتی یبدیدار کنید و با آن ا  قیتاز  تصد

گیرناد زنادگی یااد بتاا برای آن ا کخسی تشکیل دهید و کمکشان کنید  دیتوان می کودکان عخقه مندید

 خود را مطابق اهگوی تعاهیم حضرت ب ام ح شکل دهند. 

 

       باا دوساتان پایش مای آیاد. وقتای بسیاری از فردات هایتاان بارای تبلیاغ، در داوبت هاای روزمار  

  ماای توانیاد بیانش هاایی را کاه از آثاار مبارکاه کساابگونااگون داوبت مای کنیاد،  مساائلدرباار  ی 

رت ـحضا ـمیاتعاه ناوراماور را در تاا ان کماک کنیاد در میاان گذاریاد و باه آنا ستانتانوکرد  اید، با د

   وهی واردـگوی معماـاـک گفتـی را در یاـاندیشاه هاای ب ایا باا آنروشای کاه ب ام ح مشااهد  نمایناد. 

می کنید، هرگز نباید تومیلی یا زیر طبیعی هلو  نماید. بعضی اوقات ممک  است بدون اینکاه حتای 

مای توانیاد  رائه نمایید. در بیشتر موقعیات هاارک را بر زبان آورید، بینش های خود را انام امر مبا

            ویااا …." ح تعلاایم ماای دهنااد کااه اندیشااه هااای خااود را بااا بیااان ایاا  عبااارت کااه " حضاارت ب ااام

ایا  عباارات،  انیابهنگاام "، در بواث و گفتگاو وارد کنیاد.   …"حضرت عبداهب ام می فرمایند کاه

اگر اندیشاه هاای خاود را ب ام ح کیست، یا دیانت ب ایی کدام است.  دهیدبکه توضیح  دیستیمجبور ن

آزاداناه بیاان کنیاد و باه نواوی طبیعای، منشاام بیانش هایتاان را ذکار نماییاد، فردات اینکاه مساتقیما  

 امرح دوبت کنید، زود تر از آنچه انتظار داشتید، م یا می شود.  دربارۀ

 

 ،همه نیستند؛ اما انات مباركهی  بیعچه  گراعرضه خواهد شد که به شما  یینوشته هاواحد، درای  

کاه آن را عبااراتی كلماات و از  یو بسایارمای باشاند خطابات و اهواح حضرت عباداهب ام  اساس بر

د، باا دقات را چنادی  مرتباه بخوانیا . شاما بایاد ایا  مطاهابشامل مای شاود به کار می بردند حضرت

کاه باه اسات . امیاد دییاان نماید كه همان نكات را با كلمات خودتان بی  كنیتمر نمایید، وا تفکر درآن 

، باه دیگاران توساعه دهیاد و در ایا  را مباركاه تعاهیم  حیدوخود را برای بیان  تیقابلای  طریق، 

حضرت ب ام ح، حضارت عباداهب ام و حضارت شاوقی بیانات مبارکه ی  یهموار  به معنی راهر

 افندی، وفادار بمانید.

 

ای ، باید بدانید مطاهعه ای که اکناون قصاد داریاد آزااز کنیاد، هاایگزینی بارای حفاظ کاردن وهود با 

در قلوب مردماان نفاوذ مای نمایاد، نیسات. بناابرای ، وقدرتی مخصوص بود ،  دارایکه  قخخ   مکخ

را ذکار نماییاد.  از آثار مبارکاه ناتیایببا م ارت و توانایی،  داشت كهخواهید از یشما نهنگام تبلیغ، 

. جاه ی معكاوس داشاته باشادینتمای تواناد ، در هنگام داوبت مبارکه اناتیب حد   زاما ارائه ی بیش ا

      نیاااز اساات اعتاادا  وكااه همچااون بساایاری از دیگرزمینااه هااای حیااات ب ااایی، در اینجااا نیااز آنچااه 

و کااربرد کلماات خودتاان  اناات مباركاهی  بیعا مستقیم گفت ؛ یعنی اعتدا  میان می باشدوی میانه ر  
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 كاه وقات و تاوان کاافی بارایاعتدا ، نیاز دارید  برای دستیابی به ای  حد   مبارك. توضیح امربرای 

 احساسات و اندیشه هایتان را شکل دهد. كه آن امطاهعه ی آثار مبارکه اختصاص دهید و بگذارید 

 

 

 ها: تمری 

 

  اهیم حضاارت ب ااام ح را بااه دیگااران، باارای شمااـا م ااـیا هاار گفتگااویی فرداات ارائااه ی تعاا .1

   مااردم دربااار  ی آن دوبااـت ماای کننااد، ی كااهیزهااایچنماای کنااد. در حقیقاات بساایاری از 

اما ایا  بادان معناا نیسات کاه هماه ی گفگوهاا می باشد.  انباریگاهی زحتی  وهزئی  مسائل

. باا ایا  د سارور انگیاز باشادن اا نیزبایام م باشاد. بعضای از آ موضوعاتیبر  باید متمرکز

و معاشارت كاه باشاید و اطمیناان حادال کنیاد   ود یدوبت های بوهود، شما باید مراقب 

 از اکنااون بااه بعضاای، تعاااهی بخااش روح و ذهنتااان باشااد. دیاادار بااا دوسااتانتان ارتباااطی كااه

 گفتگوهایی بیندیشید کاه در طاو  هفتاه هاای گذشاته باا دوساتانتان داشاد  ایاد و ف رساتی از

تعاهی بخش بود  اند، ت یه نمایید. در کادام یاک از آن اا  موضوعاتیمواردی که متمرکزبر 

فیتوانستید تعاهیم امرح را نیز   کنید؟ معر 
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 بخش دوم

 

کنیاد  كمای دابرالزم اسات  ،آزاز نمایید را ارائه شد  در ای  واحد مطاهبقبل از ای  که مطاهعه ی 

ملی أ، تادارا هساتندحضارت ب اام ح  حضارت عباداهب ام در دورو مختصرا  در باار  ی مقاامی کاه 

ایشااان  زناادگیاز مطاهعااات خااود، مطاااهبی دقیااق تاار از  یبنماییااد. اهبتااه، در موقعیاات هااای دیگاار

 دریافت خواهید کرد.  ،در کلماتشان هودو حکمت مو ییدانااز  شتریب می فراخواهید گرفت و س

 

از  و هیچ یک از ادیاان گذشاته ،در تاریخ بشریت هستند ممتازو یگانه تییشخصحضرت عبداهب ام 

. ایا  کاه حضارت ب اام ح بعاد از دعودشاان، ساتبرکت وهود چنی  شخصیتی برخوردار نباود  ا

ص  اعظام ب اام، قارار دادناد؛ فضال و ـاـُ حضارت عباداهب ام، ز تیحما توتهامعه ی ب ایی را در 

ام ح ناه تن اا ر اور اعظام خاود را باه موهبتی است که زبان از ودفش عااهز اسات. حضارت ب ا

  ، خودشااانکااه بااه گفتااه ی كساای  ،دناادنمو میتقاادعاهمیااان ارزاناای داشااتند؛ بلکااه فرزنااد خااود را نیااز 

به بدون آگاهی از مقام یگانه ی حضرت عبداهب ام، . می گردداز علم و حکمتش نور افشان  بشریت

 چندان آسان نخواهد بود.  از عظمت ای  امرنازنی ، ادراکی حتی هزئی وردنآدست 

 

ع اد و ی  همامی اق حضرت ب ام ح مای باشاند. قادرت ع د و او  اینکه، حضرت عبداهب ام مرکز 

و  و آن را از حماخت دشامنان مای دارد متواد نگاا در كنار هم و می اق است که هامعه ی ب ایی را 
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یاروزی ن اایی امار اه ای را همای  می ااق اسات کاه پروی یان. موافظت می کنادخف و انشقاق تاز اخ

 تضمی  می کند. 

کاه هماه ی  اساسا  ع د و می اقی که حضرت ب ام ح با پیروان خاویش بساته اناد، مساتلزم ایا  اسات

دار بمااانیم؛ و حضاارت او تمامااا  و کااامخ  بااه آن وفاا نماااییم متوهااه یااک مرکااز قلااوب خااود را بااه ،مااا

، حضرت حضرت، بعد از دعود ایشانآن ایای ح وداهوا بر طبقعبداهب ام همی  مرکز هستند؛ و 

مرکازی کاه همگاان بایاد باه آن توهاه نمایناد. و  عنای هماانیمای باشاند  شوقی افندی، وهی امار اه ای

دریح حضارت ب اام ح، و  مطابق با فرمانبیت اهعد  اعظم می باشد که  ،مرکز امرح هم امروز

 سیو گشته است. أ، تدستورات روش  حضرت عبداهب ام و حضرت وهی امرح

 

صون از خطای آیات و آثار حضارت ب اامح هساتند. ر اور م    ـ  بیـنکه، حضرت عبداهب ام مُ دوم ای

آنچناان عمیاق اسات کاه  در هریاک ازبیاناتشاان موهودو حقایق است حضرت ب امح آنچنان وسیع 

م بخشاند، بارای دوران بعاد از اه ا شان او رارا که خود شرح دهند  ایو  ُمـبیـ  الزم دانستند شان یا

نسل های آیند ، بشریت قادر خواهاد باود باا مطاهعاه ی  برای، تعیی  نمایند. بدی  ترتیب، شاندعود

ق، در دساترس اسات؛ وثاـ  خطاباات مو نیاز  داهب ام کاه باه داورت اهاواح متعاددتبیینات حضرت عبا

ضارت عباداهب ام، حضارت بعاد از داعود حدرکی درست از تعاهیم حضرت ب ام ح حادل نماید. 

تعااهیم حضارت ب اام ح مای باشاند و باا ایشاان فرایناد تبیای  کامال گشات و بارای ُمـبیـ   وهی امرح 

     دااخحیت تبیاای  کلمااات حضاارت  ،یدیگاار فااردمراحاال باااقی مانااد  ی دور حضاارت ب ااام  ، هاایچ 

ب اام ح باا ودیعاه ن اادن یاک در اینجاا نیاز بایاد آگاا  باشایم کاه حضارت ب ام   را نخواهاد داشات. 

هطف و عنایت عظیمی را در حق هامعه ی ب اایی  توس  نفو مقدسشان تعیی  شد  است؛ که ُمـبیـ  

هنگاام باروز  بتوانناد مرهعای کاه مؤمنااننباودن     گذشاته، باه دهیال دور  هاایدر  مبذو  داشاته اناد.

بت یان دچار مصیهر كدام از ادد؛ به آن رهوع نماین کتاب مقدسشان معانیاختخف نظر در بار  ی 

معنای یکای  ی در باار وقتی  ،. اما در ای  دورم شدندیی تقسبه فرقه های متعدد شانی گشتند ویو پر

از بیانات حضرت ب ام ح اب امی موهود است، هر کسی به تبیینات حضرت عبداهب ام و حضارت 

روش  شدن بماند، هر کسی می تواند برای رح مراهعه می نماید؛ و اگر اب ام همچنان باقی موهی ا

 معنای تعااهیم مبارکاه نكاه دریابارای ی یچ هاایها، به بیت اهعاد  اعظام رهاوع کناد. بناابرای ، مطلب

 .امراه ی موافظت می گرددگانگی یو وحدت و  جاد شود باقی نماند  استیاختخفی ا

 

گرچاه ماا هرگاز امی باشاند.  دخوگوار رتعاهیم پدر بزنمونه ی کامل سوم اینکه، حضرت عبداهب ام 

حضارت یابیم؛ اما می دانیم که هموار  باید به  دست   درهه از كما یانمی توانیم امیدوار باشیم به 

ارکه ـاـار مبـکنیم. ما خ  وقتای در آثا روییپازنمونه ی حیاتشان كه  دوزیم و بکوشیمچشم ب عبداهب ام

وهه کنید تاا هاوهر حقیقای موبات و م رباانی موبت می خوانید، به زندگی آن حضرت ت ی در بار 

 ، راسااتگویی، شااادمانی، و بخشااندگی عااداهترا مشاااهد  نماییااد؛ هنگااامی کااه راهااع بااه پاااکیزگی، 

و به زندگیشان بیاندیشاید و آنگاا  خواهیاد دیاد کاه چگوناه آن  دییهعه می کنید، به ایشان توهه نمامطا

 راهر و نمایان نمود  اند.  ،  دورتیكامل ترحضرت ای  دفات و خصودیات را به 

 

انیاد کاه عبودیت و بندگی ایشان بود  است. مای د ،حضرت عبداهب ام زندگیهبته، وهه مشخصه ی ا

 باه تماامی  آن را حضارت عباداهب ام، به معنی بند  ی ب ام است وهقبی است کاه عبداهب ام"" عبارت

کلماات زیار از دادناد.  یمارهیح نسابت دهناد، تا شاانیابودناد باه  لیاماکاه مؤمناان  گرییهقب های د

حضرت عبداهب ام، نشان دهند  ی آرزوی قلبی ایشان است به خدمت؛ که اگر آن اا را ازحفاظ کنیاد، 

 د بود.تان خواهیقدم هادر مسیر خدمت گام برمی دارید، هموار  هدایت بخش  تانخود كه وقتی

 

 شیسنتا هاء اسنت.بالست. حقیقت من عبدء است. صفت من عبدالبهاء ا" نام من عبدالبها

و خدمت به ننو   است؛و درخشان من جلیی  تاج، مد   به جمال ق   بندگیمن عبدالبهاء است. 
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          ، شنننییستا، ننننه م، ننننه لقبنننی؛ ننننه ذکنننری خنننواهمه اسنننمی دارنننن آئنننین قننندیم منننن... ،انسنننان

جز عبدالبهاء. این است آرزوی من؛ این است اعظم آمال من؛ این اسنت حینات ابندی منن؛ 

  61)ترهمه( این است عزت سرمدی من."

 

که در ای  واحد مطاهعه خواهیاد کارد، عای  بیاناات   مطاهبیکه در بخش قبلی اشار  شد،  گونه همان

. همینطاور کاه در اساتایشاان  ادیاار زیبسا و اهواحخطابات اساس نیست؛ اما بر  عبداهب ام حضرت

ذه  خود را از کلمات حضرت عباداهب ام  هد بود كیل خواهیشما ماامر تبلیغ تجربه کسب می کنید؛ 

 شاماگیریاد. برا توضایح مای دادناد، فارا  و اید  ها نكاتا که آن حضرت با آن، رکنید و شیو  ای رپُ 

    موهااود درخطابااات و اهااواح ایشااان را از برنماییااد.  اناااتیبآرزو خواهیااد کاارد همااه ی  باادون شاا   

 .به ای  تخ  مبادرت ورزید کمک کند امیدواریم مطاهعه ی ای  واحد به شما

 

 

 بخش سوم

 

و ازلب در گفتگوهایتان به شاما کماک بسایار  که از شما خواسته می شود مطاهعه نمایید متنیاوهی  

 می کند، در بار  ی نیاز به مربی است:

 

شه و در هماه یهمگیریم؛ می بینیم که می  در نظر  مه ی ابعادرا در هزندگی هنگامی که 

حیاوان  هاای رو نسانی به تن ایی در بیابان رها شود، ااگر نیاز است.  به یک مربی وقت

به عظیم تری  توفیقات دست خواهاد یافات. اگار  شودخواهد گرفت؛ واگر تربیت  درپیشرا 

 . وهود نداشت هم مربیان نبودند، هیچ تمدنی

 

 یمتباه ساخ مرباوط ،تربیت بر سه نوع است: هسمانی، انسانی و روحانی. تربیت هسمانی

و پیشارفت اسات و باا حکومات و  درماورد مادنیت ،ان است. تربیت انسانیو رشد هسم انس

و اکتشافات اختراعات و  هنرها علوم وریه و تجارت و دناعت وو امورخی ادار  ی كارها

 ، وایاا را شااامل ماای شااودکسااب کماااالت اه اای  ،وحااانیکااار دارد. تربیاات ر و ساار ،باازرگ

رشاد  ،آن است که سرشت عاهی و روحانی وهاود آدمای است؛ زیرا به کمک تربیت حقیقی

 و توسعه می یابد.

 

در تربیاات کااه كساای  ،دارد کنااد نیاااز بااه یااک مرباایشاارفت یو پباارای اینکااه ترقاای  تیبشاار

اقتادار و اختیاار کامال باشاد. اگار دارای   مرب ای یاهسمانی و انساانی و روحاانی، همچاون 

ندارم"، اماری  اهییاحت مربی  یاتم و به کامل هس دركوید، "م  دارای عقل و ــی بگــکس

اهی یت احتیبه تربوید، "م  مانند ای  است که کودکی بگ را انكار می كند؛بدی ی واضح و 

 به کما  خواهم رسید." با كم  خودمو  عمل خواهم کرد دركم؛ مطابق عقل و ندارم

 

او را كما   ده بتواناکسی کا ؛شته استاج دایاحت كاملی  به یک چنی  مرب ی   ت هموار  بشری  

پیشرفت علم و اختاراع و درهسم را سازمان دهد؛ و  امور مربوط به تغذیه و سخمت كند تا

 هیچ  انسااندمد. ب اور را اه ام بخشد؛ و م م تر از همه، حیات حقیقی روح را داو اکتشاف 

ساه ر مقد  . فق  مظاهار سخت بپردازد و آن را انجام دهدی  ورائف بسیبه انمی تواند  عاد ی

له ی یی هساتند كاه باه وساآن اا وهودهاای انتخااب شاد  اقدرت انجام چنی  کااری را دارناد. 

 . در زمان های مختلف فرستاد  می شوند، تیبشریان عمومی مرب   و به عنوانخداوند 

 

 ها: مری ت
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ه را ب كه مطاهبشدر گرو  خود مت  فوق را چندی  مرتبه بخوانید و به یکدیگر کمک کنید  .1

موهاود در آن، از یکادیگر  نكااتگیرید. م ل بخش هاای دیگار، بایاد در باار  ی  بی فراخو

 .دییان نمایب آن ا را به زبان خود دید تا بتوانی  كنیتمرو  دیینماا  ؤس

 

مناساب تار ازساایر  بارای شاما گوهااتموهود در مت  فاوق، بعضای گف نكاتارائه ی  برای .2

مشااهد  مای شاود.  گفتگاو ضاوع هاا بارایمو. در زیر ف رستی از بعضی دوبت ها است

کنیاد،  فاوق را باه نواوی طبیعای معرفای نكاات که به شاما امکاان مای دهادرا  موضوعاتی

بپردازیاد ایا  مسائله ، به بررسی خود برایتان مفید خواهد بود که در گرو  ص نمایید.مشخ

 که چگونه ای  کار را انجام خواهید داد.

 

 اوضاع هامعه ی امروز ----

 یات بعد از مرگح ----

 خواندن و نوشت سواد  ----

 اشتغا  به کسب و کار در زندگی مهزو ----

 

   در باااال مطاهعاه کردیاد، نظریااتی مطاارح  در هنگاام گفتگاو درباارۀ مطاااهبی مانناد آنچاه كاه .3

می شود که ازلب به بوث در بار  ی بعضای هنباه هاای امار اه ای منت ای مای گاردد. اگار 

بعضای از مربیاانی  کاه در باار  ی آن اا داوبت مای کنیاد، چاه "ساوا  کناد: از شما کسی 

 .......................................کسانی هستند؟"، چه پاسخی می دهید؟ ........................

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

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

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

 

موهااود در  نكاااتکااه بااه  آثااار حضاارت ب ااام ح ارائااه شااد  از وتااا ک انیاابچنااد  ادامااهدر  .4

ن ایات ساعی خاود را بکنیاد های فوق رب  می یابند. در بار  ی آن اا بیندیشاید و  پاراگراف

ی از آثار مباركه را یقسمت ها د بودیق، شما قادر خواهی  طریاز انمایید.  شاناز حفظ که 

 د.یر گذاریای شنوندگانتان تأثو بر قلب ه دیدر دوبت های خود بگنجان

 

 62خلق شده اند." اصم  عالم"جمیب از برای 
 

 63ه، از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده" ُ ملج   ی   ج   "حق  

 

"خواست یزدان از پدیداری فرستادگان دو چیز بود؛ نخستین، رهانیدن مردمان از تیرگنی 

هنای  ن و شنناختن و دانسنتن راهم، آسنایش ایشنانادانی و رهنمایی به روشنی دانایی. دوین

  64آن."

 

 65ف و معل م وزم."و هادی و معر   رذک  م ،" در هر حال

 

 

 بخش چهارم

 

 خواهد بود: دیاری از مواقع برای شما مفیدر بس دربار  ی موضوع "توری حقیقت"، رینكات ز
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دوستدار گل باشیم؛ م م  باشیم؛ م م نیست از چه چرازی می تابد. ما باید عاشق نورما باید 

      حقیقات باشایم؛ م ام نیسات از چاه منبعای  ناد  ییهونیست در چه بستانی می رویاد. ماا بایاد 

های  چراغ وقتی كه از نور درك ارز بستگی به یک چراغ، می تواند ما را از ده. دیآمی 

مای تواناد  ، دیاو رساوم  آدابو  دورت های راهریبه  دهبستگیاز دارد. دیگر می تابد ب

اگار مای خاواهیم حقیقات را بیاابیم، بایاد ادیاان مواروم ساازد.  ما را از درک حقیقت همه ی

 ،اهبااری مان و اعتقاادیان ایتفاوت است م م.یو آداب و رسوم ک نه را کنار بگذار تعصبات

ای  نکته را دریاابیم، قاادر  اگر گر.یاز طرف دحقیقت و  ،  طرفیو تعصبات از  خرافات

را که در همه ی مظاهر خداوند؛ یعنای حضارت کریشانا،  قتی حق   بود آن نور اه ی خواهیم

حضاارت موساای، حضاارت زرتشاات، حضاارت بااودا، حضاارت مساایح، حضاارت مومااد، 

 حضرت باب، وحضرت ب امح درخشید ، مشاهد  کنیم. 

 

م و خاااود را از  یرأی ونظرماااان را كناااار بگاااذاروقتااای در هساااتجوی حقیقااات هساااتیم، بایاااد 

بااز و  فكاری. میرهاا كناخاود را  زیاالت ناچیخدات پیشی  آزاد سازیم. باید تعصبات و اعتقا

باشاد؛ در آن هاایی بارای آب زنادگی  اتیاناز نفسا پارپذیرا نیااز اسات. اگار هاام وهودماان 

، ، ماا درسات مای گاوییم و دیگاران اشاتبا میفكار مای كناباقی نخواهد ماناد. ایا  واقعیات کاه 

به  دنیرسوحدت و یگانگی. و ای  در حاهی است که برای ر را  ع است بر سبزرگتری  مان

 است.  واحد ،یگانگی ضروری است؛ زیرا حقیقتوحدت و  ،حقیقت

 

 ها: تمری 

 

مت  فوق را چندی  مرتبه بخوانید و در ارتباط  با  خود همچون بخش گذشته، باید در گرو  .1

را باه زباان  نكتاه هااید آن موهود در آن، برای یکادیگر ساوا  طارح نماییاد و بکوشا نكات

 خود بیان کنید.

 

 بعضای گفتگوهاا ب تار و راحات تار مای تاوان معرفای نماود. در ف رسات درفوق را  نكات .2

آماد  اسات؛ ماواردی را کاه باه شاما کماک مای کناد  بارای گفتگاوزیر، بعضی موضوع ها 

ه را   مسائلیا تانطبیعی معرفی نمایید، مشخص سازید و در گروه فوق را به نووی نكات

  که چگونه ای  کار را انجام خواهید داد.د ییبررسی نما

 

 فعاهیت های کشاورزی سنتی در مقابل تکنوهوژی هدید ----

 مویطی تی زیسهابخ ----

 عات مذهبیمناز ----

 تساوی زنان و مردان ----

 

 امکااان را ایاا  ، گ گفتگااو بااا دوسااتانتانیااان گذاشاات  نكااات موهااود در ماات  فااوق در یاادرم .3

مفصال تار باا آن اا باه بواث بعضای هنباه هاای امار اه ای را  هم می سازد کهفرا شما یبرا

بگذارید. اگر یکی از آن ا ای  سوا  را مطرح کرد که: "بعضی حقایق مشترک در همه ی 

 ........................................................... ادیان چیست؟"، چگونه پاسخ خواهید داد؟

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

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

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

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

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

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

 

  یحفااظ نماییااد تااا بتوانیااد بااه راحتاااز حضاارت ب ااام ح  را زیاار اناااتیبپیشاان اد ماای شااود  .4

 :دیریبه كار گدوبت خود  انیمآن ا را در  بعضی یا همه ی

 

جهان، از هر دین و نژادی، از یک منبن ب آسمن انی الهنام  ان"هیچ تردیدی نیست که مردم

 66)مضمون(هستند." می گیرند و بندگان یک خدا

 

 67)مضمون(معاشرت نمایید." م ادیان، با رو  دوستی و مهربانی"با پیروان تما

 

 68الفت عالم است." ا از برای حفظ اتحاد و ات فاق و محبت و ا و مذهبُ  نُ ید"
 

 69را سبب عداوت و اختمف منمایید." "مذهب الهی از برای محبت و اتحاد است، او

 

 

 بخش پنآم

 

شاناخته شاود و  ،زیر توضیح می دهد که چگونه خداوند می تواناد فقا  از طریاق مظااهر خاود مت 

  گفتگو می کنید، مفید خواهد بود: برای شما هنگامی که با دوستانتان

 

باشاد؟ و یاا  مک  است که بدون خاهق، خلاق شاد آیا م کی ان بی پایان را در نظر گیرید؛  یا

طبیعت، انساان را ایجااد كه می گویند  انی  گراماد اشد؟عقل وشعور ب بدوناینکه خاهق آن، 

کارد  اسات. اماا طبیعات کاه عقال وشاعور نادارد؛ پاو آیاا ممکا  اسات بتواناد انساانی را باه 

 ؟هود آورد که دارای عقل و شعور باشدو

 

        تار اساتیكاه در مرتباه ی پاائ زییاچاگر در تماامی آفارینش نظار انادازیم، مای بینایم هار 

ت ـاـاست درک کند. بنا برای ، سانگ و درخ در مرتبه ی باالترقوای آنچه را که نمی تواند 

را  د و قااوای اونماای تواننااد حقیااـقت انسااان را درک نماینااه ترقاای کننااد، ـااـوان هرچـااـو حی

 می تواند حقیقت خاهق را ادرک نماید؟  است مخلوق كه ه انساننند. پو چگونتصور ک

 

مواروم نیسات.  خادا از شاناختآدمای  ؛ امااند نمی رسادهرگز به خداو ادراک انسان گرچها

ـا  و تماامی کماسات. هر از چند گاهی، انسانی بر زمی  راهر می شود که مظ ر خداوناد ا

، م ل خورشیـد که آید، در مظ ر مقدسش نمایان استد می ـداونـتی که از خبخشش و عظمـ

هر خورشاید حقیقات انه ها مظاآی. اگر بگوییم که ای  قلی هلو  گراستیدر آینه ای پاك و د

كای شاد  یآیناه  با، به ای  معنی نیست که خورشید از اوج عظمت خود نزو  نمود  و هستند

ت هاا و کمااال دافت ،هاا : هماه ی آنچاه کاه انساان از ناامكاه مقصاود ایا  اسات بلكاه است،

اهاع ؛ تماماا  باه مظااهر مقدساه ی او رک می کند و می داندادراخداوند، اکتشاف می نماید، 

 می گردد. 

 

 ها: تمری 
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بعد از اینکه ای  مات  را چنادی  باار در گارو  خاود خواندیاد و باه ساواالتی کاه در باار  ی  .1

موتوای آن برای یکدیگر مطرح کردید، پاسخ گفتید؛ باید تمری  نمایید که ای  موتوا را به 

 زبان خود بیان کنید.

 

   آن را کاه باه کماک هار كادام بارای گفتگاو موهاود اسات. موضاوعاتف رستی از  ،درزیر .2

راهاع باه  خاود مشاخص نماییاد و در گارو  ،فاوق را باه راحتای بیاان کنیاد نكاتمی توانید 

 .انجام دادن ای  کار مشورت کنید نوو  ی

 

 آفرینش کی ان ----

 مزایای انرژی خورشیدی ----

 وهود خداوند ----

 قدرت هو  انسان ----

  

ر یااخ موضاوع مطاهعاه شاد  یش آمد  كه یپ ن فردتیتانتاسبا دو یید در گفتگویفری كن .3

: مطرح كند، پاسخ شاما چاه خواهاد باودر را یا  زؤس د. اگركسییان بگذاریبا آن ا در م را

م یكناا یخاادا درك ماا ق مظاااهر مقدسااه در بااار  ییاامااا از طركااه  ییز هااایاابعضاای از چ"

 ....................................................................................ست؟" ...............یچ

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

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

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

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

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

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

 

د هنگاام یاد تا بتوانیح را به خاطر بسپار  امر از حضرت بیز انیبد یل باشیممك  است ما .4

 د:یرا ارائه ده آن ا   موضوع، به راحتییبار  ی ادوبت با دوستانتان در 

 

ر ممكنن اسنت؛ مرنر ین  ز است، و وصول به حرور او،ی"معرفت آنكس كه مبداء همه چ

قننت یكننه منشننعب از شننمس حق وجودهننای نننورانین ینناشننراه یبننه معرفننت و حرننور در پ

 70)مضمون(ند."هست

 

 71."ن به فراز آسمان دانش او نرسدینش مردمان زمیهرگز مرغ ب"

 

شنرق صنفات و م   سننیطلنب اسنماء حُ ائم مقنام حنق بنوده و هسنت. اوسنت م  كی ظهور قی"ه

 72ا."یعل

 

ننه فقنی  و ،ن مظناهر الهنیینك از اینو اعمنال هنر  ب افعنالیند كنه جمین مطم ن باشی"همچن

نده ظاهر خواهند نمود؛ یباشد و هر آنچه كه در آ به آنان می بلكه هر آنچه كه مربوطن، یا

 73)مضمون(ت او."یاست از اراده و مش ر گشته و همه، انعكاسیهمه، توسی خداوند مقر  
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 خش ششمب

 

ت حضاارت یامورأات و میاح یكوتاا ، در باار   یلاید خیاز داشاته باشاایااوقاات ن یممكا  اسات بعضا

 كند: ی  بار  به شما كم  میدر ا رید؛ مت  زیب امح دوبت كن

 

ت و یات خود را وقف تربیو ح ران راهر شدندیحضرت ب امح در ا سا  قبل، 150حدود 

 ی م دادند كه همهیم نمودند و تعلرا اعخ كردند. آن حضرت وحدت عاهم انسانی مردم تعاهی

ادااو   نشااایو پاارور  ماای دهااد. اخلااق كاارد   د  ی م رباااننبخشاا داوناادخ را موهااودات

از یا ، و نیادعلم و  انیمتوافق  تعصبات،   بردنیاز ب زنان و مردان، ی م ل برابریگرید

 فرمودند.  یترورا  ت عمومییم و تربیبه تعل

 

را متوهاه شادند كاه یازام كردناد؛ یاشان قیه ایعلران، بریز علمام ای  و نیمشرق زم  یسخط

  آن حضارت دچاار   ساببیباه هماسات. یآن ا ن موافق منافع شخصی حضرت ب ام ح میتعاه

تماام  ران،یاادر . ر گرفتاار آمدنادیاو باه زنادان و زنج   شادند؛ مساخربت گشاتندیرن  و مصا

د كردناد و یاران باه بغاداد تبعیاشان باه تااراج رفات. ابتادا آن حضارت را از ایدارائ و ثروت

 ا. ك  عقلعه و زندان ش رادرنه و سرانجام به  بعد از آن بهبه استانبو  و  سپو

 

هار  و شاادمان بودناد. دشمنانشاان مسارورشاان ی، ا  امتواناات و ساختی هاایااتمام مد ت  در

روز بااه روز  شااانیاامااا شاا رت  ،بكاهنااد آن حضاارت كااه از عظماات انجااام دادناادرا  تخشای

موافظات از  چ اقادامی باراییدر موادر  ی دشامنان بودناد، هاكه  در حاهیافت. ی گستر 

حاضر ، هموار  در مقابل مردمان روحانی رت و زلبه یكو، با قدندادند؛ بر ع انجامخود 

 بودند.  انیو نما

 

اتشان سخت فعا  بودند. قدرت و توانشان نا مودود بود. باه یآن حضرت در طو  دوران ح

ت یاا را تومل كردند تاا روح موویشان بخیخواب رفتند. ا در بستر راحت بهرا  شبی ندرت

و موكام  انساانماان یاباد؛ تاا ایگاردد؛ تاا دالح اعظام اساقرار رااهر  انساندرعاهم و خدمت 

  مراتاب ممكا  وادال گاردد؛ و تاا انساان نموناه و یتار ادراك انسان به عاهیشود؛ تا قوی 

بای عماومی عااهم یخداوند شود. حضرت ب ام ح باه راساتی م ا   كای ازمظااهر اه ای و مر 

 بودند. انسانی

 

  ا:نیتمر

 

د و از یاابخوان ،  مرتبااه ماات  را پاااگراف بااه پااارگرافیچنااد خااوددر گاارو   شااه،یم اال هم .1

د آن را باه زباان خاود باازگو ید و بتوانیریفراگ ه خوبیرا ب مطاهبد تا یا  بپرسؤگر سیكدی

 د.یكن

 

موضااوعاتی باارای گفتگااو موهااود اساات. مااواردی را كااه فكاار ماای كنیااد  ،ریاادر ف رساات ز .2

مشاخص  ،  هساتندی  مناساب تارحضارت ب اام ی ی  معرفی كوتا  از زندگی ارائه برای
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د یخود وارد خواه یهارا در گفتگومطاهب فوق نكه چگونه یراهع به ا تاند. در گروهیینما

 د.یینما مشورتكرد، 

 

 حقوق بشر ----

 عداهت در ه ان امروز نبودن ----

 انهیاوضاع در خاور م ----

 خ یتاردر بزرگ  شخصیت های ----

 

م مظااهر یهاتعا ید داد؟ : "وقتایا، چگوناه هاواب خواهر را مطارح كنادیاا  زؤسا یاگر كسا .3

 ............م؟" ........یبه حضرت ب امح دار یازیگذشته هم اكنون در دست ما است، چه ن

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

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

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

 

 ی در بااار   ید وقتاایااكااه بتوان ید؛ بااه نوااوییاار را از باار نمایااز بیاناااتشااود  یشاان اد ماایپ .4

 د:ییارائه نما ار آن ا د،یكن ی دوبت محضرت ب امح

 

 م اقتدار بر افراشته است و هم اكنون شكوه  ل  ع   ،ظاهر شد. او در این زمان هیقت ازلی" حق

 74)مضمون(تاباند." یان میخود را بر جهان یتآل درخشان

 

روزگننار، پدینندار. برننو ای دوسننتان خننود را از دریننای آنچننه از پننیش گفتننه شنند در ایننن " 

 75"بخشش یزدانی دور منمایید، چه كه او بسیار نزدیك آمده

 

آنكه پنهان بود آمده و خوب آمده، بر ینك دسنتش آب زنندگانی و بنر دسنت دیرنر فرمنان " 

 76"آزادی

 

 

 بخش هفتم

 

 م:یردازپ یآن م ی  بخش است كه به مطاهعه یموضوع ا ،عصر موعود فرارسیدن

 

كند.  یعبور م یاز مراحل مختلفاتش، یان حیاز آزاز تا پا ،  عاهمیدر ا یهرموهود زند  ا

یاا   زناادگی. در ان ماای كناادیااخااود را نما احتیاهاااتد و   خااود را داریشاارا یهاار مرحلااه ا

كسااان ی ،و بلااوغ ی، هااوانی، نوهااوانی، كااودكیمراحاال نااوزاد احتیاهااات  و یانسااان، شاارا

   ، قاوای ذهنای ماا را زیااد ساازد بعاد آماا د  مای له یـمرحا یراـا را باـما هار مرحلاهستند. ین

 قابلی ت و توانایی ما را پرور  می دهد.می كند و 

 

ی وهاود دارد. یدور  هاا و مرحلاه هاا باه طاور كلای زیات نیات بشاریب، در حی  ترتیبه هم

ی مرحلااه  و ورود بااه ،مرحلااه ی كااودكی   اكنااون، عاااهم انسااانی در حااا  پشاات سرگذاشاات 

 بشاری ت راازهاای یبود  است. آنچاه كاه ن  انتظار ی طوالنی درزمانمد ت است كه  یبلوز

. ساتین اهات امروز یحتا دیگر هوابگوی، برآورد  می كرد خش یه ی تاریدر دوران اوه

  راضاایرا  فكاار یا  انسااان بزرگسااا گر ـیاای، دـناوزادی و كودكاا اساباب بااازی هااای دوران

 . كند ینم
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 علام  زمیناه یچاه در  حكومات، و قاانون و ی، چه در عرداه یا نهیدر هرزم یانانسعاهم 

 یزناادگ یو  هااایرفتااار و شاا ،اخااخق یك نااه  یارهااایمع  اساات. و داانعت، در حااا  توااو  

 ست. ین یكاف یعصر توسعه و ترقای   یگر برای، دقدیمی

 

د گذشاته، یااعق ازخشا  تقلیاد . تعصاب و مای باشادز یان دیانات اداخحاكنون زماان بلاوغ و 

  د و را  راد كنااار گذاشااته شااویاابا ایاا  تعصاابات و تقاهیاادگشااته اساات.  یدشاامن كینااه و منشااام

  د. نای  زماان نااز  شاد  اسات، بااز نمایادر ا تیشارفت بشاریپ یكاه بارا یسمانم آیتعاه یبرا

اسات و  روح حقیقای تماد ن هدیادایجاد كنند  ی  ، ید ادلیقت یحقهدید شدن و  ادخح  یا

 .یت برای ه ان و درمان اه ی همه ی بیماری های عاهم انسانی می باشدنور هدا

 

 تمری  ها:

 

شاه، آن را یهم م الد یبا د،یاموزیب یخوبه   مت  را بیموهود در ا نكات بتوانید نكهیابرای  .1

از را  ییا  هااؤسام موهاود در آن، یمفاه یدر بار  د و ی  مرتبه در گرو  خود بخوانیچند

 در خود مت  باشد.  شپاسخ د كهیگربپرسیكدی

 

د یااتوان یرا كاه بااه كما  آن ااا ما یمااواردگفتگاو موهااود اسات.  یباارا موضاوعاتیر یادر ز .2

 و در گارو نماییاد ص خد، مشایینما یمعرف یعیطب یموهود در مت  فوق را به طرز نكات

 د. ید، مشورت كنی  كار را انجام دهید ایخواه ینكه چگونه میراهع به ا ،خود

 

 خیتار ----

 دیات هدیادب ----

 تیبشر یند  یآ ----

 امروز یایدر دن یاهتماع یها ینا آرام ----

 

بلـاـوغ  یـت دارد وارد مرحـاـله یاـاـد كـاـه بشریدان ی"از كجـاـا ما از شاما بپرساد یاگر كس .3

 ...........................................د داد؟ ........................یخواه یشود؟"، چه هواب یم

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

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

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

 

 د:یر از حضرت ب ام ح را به خاطر بسپارید كلمات زیل باشیممك  است ما .4

 

نن ی" هننر روز را راز  یو فننردا را درمننان یامننروز را درمننان . درد  یر را آوازاسننت و هننر س 

 77رر."ید

 

 78د."ید و سخن از امروز رانینرران باش امروز را" 

 

امنا اسنت؛  انینننبش و جرجدر  ،مردم جهنان یان تمامیب، در میبد یاتین عصر، حی" در ا

 79)مضمون(ده است."یآن را نفهم یزه یافته و انریندرعلت آن را  یچ نفسییههنوز 
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 بخش هشتم

 

را  ییب اا یهاا  دگایاكناد د یر به شاما كما  مایز مت است.  یذه  هر فرد یاسقرار دلح، مشغله 

 د.ی  گفتگو وارد كنی  بار ، در یدر ا

 

ناور اسات و  بزرگتر از استقرار دلح وهود ندارد. دالح   مسئله ایت، یبشر یامروز  برا

ش، حضارت ب اامح ی  قارن پایاش از یبا مماات.اسات و هناگ  حیاتدلح  ؛یكیهنگ تار

آوردناد كاه بااهم، اساتقرار  یمیعااهآن حضارت ترا اعخن فرمودناد.  یموضوع دلح عموم

 سازند.  یم ممك دلح را 

 

قات را هساتجو یقت است. اگر به مردم اهاز  داد  شاود حقیحق یم، تور  ی  تعاهیا یاز همله 

اساات و باه كماا  آن اساات كااه  یكاایت یاقید. حقدیااخواهنااد را  یوحاادت عااهم انسااانآن ااا كنناد، 

، هن اد، طبقا به خاطر -كه باشد ینوعر خواهد بود. تعصبات از هر ی، امكان پذعاهموحدت 

  .باعاث هناگ و ساتیزندهماه  -یرفت ماادـشایپ یه ـا درهایا، هانو و تی ا، ملتی  ، قومرنگ

ماا م؛ یكنا هساتجوقات را ید گذشاته، حقیاعقاد كوركوراناه ازیتقل یهاه كه ب ما قبو  كنیماگر 

  قادر خواهیم بود تمامی ای  تعصبات را نابود نماییم.

 

قائاال  خرافاااتو  یقاای  حقیااان دیاام آشااكاریز یتمااا  ،یااد ی ااامح در بااار  م حضاارت بیتعاااه

 د سابب اهفات و موبات باشاد؛ اگاریا  بایاد مطابق با علم و عقال باشاد. دیبا یقی  حقیاست. د

حضارت  از دیگار تعااهیم  یهمچناب تار اسات.  یناید یاختخف و نفارت گاردد، بادی  باعث 

ه ی  پرناد  تشابیارا باه  یم عااهم انساانیتاوان یماما . زنان و مردان است  یب یب امح، تساو

هار دو  ،نكاه پرناد  پارواز كنادیا یماردان. بارا دیگار  و با هستند   باهش زنان یم كه یكن

حضرت ب امح است كه  ازی گریم دیتعاه در پرتوابد. یرشد و توسعه به ی  انداز  د یبا  با

، و ی  اهمللای  زباان بایا انتخاب د  هایفای، یت عمومیم و تربیتعل م ل موضوعاتیت یاهم

 د.یاب یم ی، روشنیاقتصاد مشكخت یبرا یروحان یرا  حل ها یهستجوضرورت 

 

هماوار   یتیمدن برای ای  خلق شد  تارا یابد؛ زی ییعت رهاید از اسارت عاهم طبیت بایبشر

كاه ایا   یوقتا تاا و؛ یو روحاان یت دو هنبه دارد: مادیاما، مدن رد.را به پیش ب   یروبه ترق

ه كه با ید. تا هنگامینخواهد درا  یخوشبخت یرو یعاهم انسان ،ب نشوندیبا هم تركدو هنبه 

 یبااق ینظما یز در نقص و بیحاكم گردد، همه چ یانسان برامورتا دان داد  نشود یعداهت م

 خواهد ماند.

 

 ها:  یتمر

 

     ر را كااه امكااان یاازموضااوعات از  یدر گاارو  خااود، مااوارد   ماات یااا یبعااد از مطاهعااه  .1

د. در گارو ، راهاع باه یگردناد، مشاخص سااز یمعرفا یعایفوق، به طور طب نكاتدهد  یم

 د. یینما دوبتد، یكن یخود وارد م یهارا در گفتگو نكات  ینكه چگونه ایا

 

 یكشتار همع یمنع سخح ها ----

 ایتشا  و ترور در دنگستر  از ----

 انه بودن   عمل   هنگیوحش ----

 شوند یما م یكه سبب خوشبخت یامور ----
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شاه باود  ید داد؟: "هناگ همیاباه آن خواه یچاه هاواب ر را مطارح كناد،یاسوا  ز یاگر كس .2

 ............ باشد؟" یر میامكان پذدلح د كه اكنون یشود فكر كن یباعث م یزیاست؛ چه چ

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

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

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

 د:ییاز آثار حضرت ب امح حفظ نما را ریز بیاناتشود  یشن اد میپ .3

 

، از جملنه اصنول و احكنام جهانینانمم؛ آرامش مردمان و صلح اُ  یعالم و توسعه  ی" ترق

 80)مضمون(خداوند رحمان است."

 

 81".)است(اومكان ین فم   نان  ینظم جهان و اطم ین... سبب بزرگ از براید"

 

ن اصننم  و راحننت، ظنناهر نشننود مرننر بننه اتحنناد و اتفنناق و آن حاصننی نشننود مرننر بننه ینن"ا

 82."یح قلم اعلینصا

 

 

 بخش نهم

 

د یلیاـبرخاوردار اسات كاه ازلاب ما ییم ب ایدر تعاه یتیاز چنان مركز ،یموضوع وحدت عاهم انسان

 د:یخود وارد ساز یآن را در گفتگوها

 

كنواخات و ی؛ نادارد ییباایهلاو  و ز رنگ باشاد،ی  و    شكلییش ها گل یكه همه  ی  باغ

گونااگون، در كناار هام   یها و عطرهاا با رنگ ییها گل خسته كنند  است. بازی كه در آن

 ییباایها است كه به باغ ز رنگ بخش    یشاد تفاوت     ی. اروئید  اند، زیبا و خوشایند است

شاوند و هماه  ی  باران تااز  مایاز  گوناگون، همه یها   گلیبخشد. اما، هم یت میو هذاب

      . دااادق اسااتنیااز ت یبشاار ی در بااار  ،قااتی  حقیرنااد. هماایگ یماا اد گرماای  خورشاایاااز 

    خداونادیااز نازد  هاسات؛ اماا هما ل شاد یمختلاف تشاك یهاا ن ادها و رناگاز  نوع انسان

 یمااهنگموبات و ه ساببد ی، بایبشر یخانواد  در. تنوع شان یكسان استآمد  اند و منشام

تاا آهناگ  آمیختاه مای شاوندهام گونااگون باا  ینواهاا در آن، درست م ال موسایقی كاه ؛شود

 ایجاد شود. یكامل

 

عات یات اسات. در عااهم طبیااسات. عشاق علات ح برای وهاود، ضاروری یگانگیوحدت و 

 بااقاانون هاذباه،  یواساطه ه ؛ عنادار آن اا باون وحدتنادیخود را ماد یزندگ ،امیاش یهمه 

عنادار خااص را باه داورت  یاست كه بعض هاذبه   قانونی. همكیب می شودترگر یدكی

    و هام فاساد شاد گال آن ؛ از میاان بارود   هاذباهیاكاه ا ید. اماا هنگاامدها یبا شكل میز یگل

 ییروهااین ،یگانگیو  یاست. هاذبه، هماهنگ طور  یت هم همیبشر یرود. برا یم بی از 

 دارند. یم را به هم متصل یهستند كه عاهم انسان

 

   د یاماا با. را ارائاه فرماود  اناد یمردماان ه اان، طرحا یاتوااد هماه  یحضرت ب امح بارا

 یم. وقتایوارد ساز یگانگیوحدت و  یر  یداای  انسان ها را در  تا ی بنماییمتخش هر گونه

د اهااز  یانبا ،روبارو مای شاویممتفااوت  یت و ماذهب و مرامایااز نا اد و مل یمردماانما با 
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ای  طور بیاندیشیم كاه آن ا دربار  ی د ـیباما شود.  ان مایم و مانعی   تفاوت ها، سدیم ایهد

در  اینكه د  اند و از یت روئیبشر یبایز گلستانكه در  ا نگار گل های ُرز رنگارنگی هستند

 م.یكن ی، احساس شادمانآن ا هستیم انیم

 

 

 ها:  یتمر

 

ر یااگفتگااو در ز موضااوعاتی كااه باارایسااپو از د؛یاامطاهعااه كنخااود ماات  فااوق را در گاارو   .1

 یرا آساان تار در گفتگوهاا مات موهاود در  نكااتكناد  یرا كه به شما كم  ما ییآمد ، آن ا

را در  نكااات  یاا  بااار  كااه چگونااه ایاا  در ایهمچناا د.ییااد، مشااخص نمایخااود وارد ساااز

 .دید، مشورت كنیینمامی رد خود وا یگفتگوها

 

 یبازدار ----

 تنوع ----

 عتیطب یبائیز ----

 یتعصب طبقات ----

 

م؟" ید بكناایااچااه با مااردم ه ااانكماا  بااه متوااد كااردن  یاز شااما سااوا  كنااد: "باارا یاگاار كساا .2

 ............................د داد؟ ...................................................یچگونه پاسخ خواه

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

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

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

 

در هنگام گفتگو باا د تا ییاز حضرت ب امح حفظ نما را ریز بیاناتد یل باشیممك  است ما .3

 د:ید به آن ا استناد كنیموضوع فوق، بتوان یدر بار   دوستان خود

 

د و ینك داری   د. همه بارینیرر را مبیدكیرانران یبلند شد؛ به چشم ب یرانری ی" سراپرده 

 83ك شاخسار."یبرگ 

 

 84ر سازد."نور اتفاق آفاق را روشن و منو  " 

 

د و یحاضنر شنو یر  ق نا در م   جنه  و  د. ل  ینر گردد و به نور اتفناق مننو  یی" به اتحاد توجه نما

 85د."یان برداریآنچه سبب اختمف است از م

 

 86."ندیكه سبب الفت و محبت و اتحاد است تشبث جو ید به اسبابی" با

 

 

 

 

 بخش دهم
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ر باه شاما كما  یدارند. مت  ز یمردم به آن توهه فراوان بیشتراست كه  یگریز موضوع دیعداهت ن

ان یااسااتان خااود در موار م اام را بااا دی  موضااوع بساایااا یدر بااار  موهااود م یتعاااه یكنااد بعضاا یماا

 د:یبگذار

 

ه یست كه هماه شابیمك  نم است. یانسان یدر زندگ ی  امر اساسیتفاوت استعداد در افراد، 

د بار اسااس ادال ی، بایطور كله ، بیباشند. اما، امور عاهم انسان یمساوبا هم ا یگر و یكدی

 عداهت ادار  شود.  

 یبشار ید در تماام ساطوح هامعاه یاو با یاسات عماوم یصالت، بلكه خنیست عداهت مودود

  یقاوان .گاردد موافظاتبایاد  انسان ها یهمه و حقوق  باشدس د مقد  یت باگردد. عداه یهار

 یگفتاا، ثااروت هند افااراد كماایكااه اهاااز  ندهااوضااع و اهاارا گااردد  گونااه اید بااه یااهامعااه با

 از باای  م حضاارت ب ااامح یاز هملااه تعاااه. شااوند یفقاارو تنگدساات و دیگااران دچااارندوزنااد یب

  می باشد.  شدیدو فقر  حسابثروت بی  بردن

 

كاار یاز پ یرا هاار فاارد، عضااویااز منااد شااود،ت ب اار  ید از منااافع ماادنیااهاار عضااو هامعااه با

در  بایاد زیار اعضاام نیباشاد؛ ساا دچاار زام و رنا  ،كری  پیاز ا یت است. اگر عضویبشر

گار اعضااام، در یمبااتخ باه رنا  و باخ باشاد و د ی. چگوناه ممكا  اسات عضاوساختی باشاند

از  یبااه ساابب فقاادان رواباا  هماهنااگ، بعضاا امااا امااروز ،بااه ساار برنااد؟  آسااایشو  یراحتاا

كنناد؛  یما یش زنادگیاـاـا  و آسـاـ  رفیرـاـشتیدر ب هستند وو خشنود  یامعه راضاعضام ه

 یهامعاه . حتی از دسترسی به زذا و پناهگاهی برای خود مورومنادگران، یكه د یدر حاه

نشاد  اسات. باه  یح سازمان دهایبه طور دو و است یامروز فاقد تناسب و توازن ضرور

را  یبشار یاعضاام خاانواد   یش هماه یفاا  و آساااز است كاه بتواناد رین ینیادو  و قوان

 د. ی  نمایتضم

 

د مكافااات و تاارس یااام مااردم بااه. اسااتوار اساات مجااازات و مكافااات   عااداهت باار دو سااتون

ر رلام بارای هلاوگیری از. به عداهت برانگیخته مای شاوندازمجازات  ، وهاود ایا  دو تصاو 

مات خود یتصم یروحان عواقب د ازیبا آنان یو مجر قانون گذاران الزم و ضروری است.

؛ باوداعماهش خواهد  مسئو ، دنیویات ی  حیااز  بعدكه  داند یم یمورأم یآگا  باشند. وقت

زان یاش باا میكاه آگاا  اسات قضااوت هاا یحااكمكه عادالنه رفتار كناد.  افتادبه دهش خواهد 

 د. ید  خواهد شد، مطمئنا  از رلم دست خواهد كشیسنج یاه   عد

 

 ها:  یتمر

 

ر یااد؛ از ف رساات زیاانمود دق اات  ماات  را مطاهعااه و درآن یااا ،نكااه درگاارو  خااودیبعااد از ا .1

كنناد.  یكما  ما ،مات موهاود در  نكاات یشتر باه معرفاید كه بیینش نمایرا گز موضوعاتی

 مشاورت ،دیساز یود وارد مــخ یاـرا در گفتگوه نكات  ـیكه چگونه ایان یز دربار  یون

 د. یینما

 

 حقوق بشر ----

 ستمرلم و  ----

 یفقرو تنگدست از بی  بردن ----

 یكار یب ----
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چطااور         موضااوع اساات، بپرسااد: "یااا یسااخنان شااما در بااار   یكااه شاانوند   یاگاار كساا .2

د داد؟ یااخواه یچااه پاسااخ ماای تااوان ثااروت باای حساااب و فقاار شاادید را از باای  باارد؟" شااما

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

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

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

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

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

 

 د:ییر را از حفظ نمایز بیاناتشود  یشن اد میپ .3

 

د و ییننمخننالف ظلننم و اعتسنناف خنناموه منما یرا بننه بادهننا " سننراج عبنناد داد اسننت؛ او

 87ن عباد."یظهور اتحاد است ب ،مقصود از آن

 

 88د. آن است سبب نظم عالم و راحت امم."ینما یبه نور عدل معادله نم یچ نوری" ه

 

ن دو ركنن، یندو ركن اسنت: مآنازات و مكافنات؛ وا یل است؛ چه كه داراعالم عد ی" مرب  

 89ات اهی عالم."یح یدو چشمه اند از برا

 

 

 

 

 ازدهمیبخش 

 

 ی، در باار  ریاموهاود در مات  ز نكااتد از یاتوان ید؛ ازلب میكن یبا دوستان خود دوبت م یوقت

 :دییاستفاد  نما مردان و زنان، یتساو

 

 وهود دارد  یزم ائی را كه بریاش حقیقت همه یو حرارت خود، ، با نور ید راهریخورش

  یماننااد. بااه هماا یماا باااقی یكیق، در تاااری  حقااایااآن، ا یسااازد. باادون اشااعه  یماا راااهر

        یت شاااكو  و هاااخ  در آسااامان روحاااانیاااد حضااارت ب اااامح كاااه در ن ای، خورشاااداااورت

از  یكایسااخته اسات. نمایاان  و رااهر، آشاكار نبودنادرا كه در گذشاته  یقیشد، حقادرخ یم

 یقات، اسااتعدادهایشامو حق اناوار یواسااطه ه زنااان و ماردان اسات. با یق، تسااوی  حقاایاا

زن و ماارد، اماروز  دیگار حقیقتاای  یتسااوو درخشاان گشاته اساات كاه  آنچناان بااارز ،زناان

  اثبات شد  است.

 

 یزیچ تماایاوند هاخد پیشگا ان فرمود  اند كه در ی  عبارات بیحضرت ب امح با روش  تر

وهاود  قارن هاا طاو كاه در  مسااوی نباودن زن ومارد  یشارازن و مرد وهاود نادارد.  بی 

  سابب باود  اسات كاه باه زناان، یابلكه فقا  باه ا ،مردان نبود  یبرتر یجه یاست؛ نت داشته

داد  نشاد  اسات. باا وهاود تعصاب  توسعه ی توانایی های باهقوۀ شاان یبرا یفردت مساو

 ،قاتی  توفیم تریبه عظ كه را به ثبت رساند  است یزنان متعدد یزندگ ،خیره زنان، تایعل

 افته اند. یدست 

 

طااهر    باه ناام یرانایشااعر ایا  زن ، را قباو  نماود یاه  دیهدر ورحقیقت كه  ی  زنیاوه

كاه قات یحقاز ایا  ، كاامخ  مشااهد  نماودرا  روز هدیاد خداوناد ید  یساپاو كه  یبود. هنگام
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قات ی  حقیاا اعاخن دارفخاود را  یو قاوامساوی و برابار هساتند آگاا  شاد ان زنان و مرد

گرچه امات و مب وت نمود. را   مردان روزگار  یدانا تر دانش و شیرینی گفتار ،كرد. 

 یتااماا او ح قارار گرفتناد،در مقاابلش  مغارورهاهال و  یرااهم و علماا پادشاا  ی  یروهاین

 یرا فاادا خاود  یهاان ناازن سارانجام،نكارد؛ و قات درناگ یان حقیا  هوظاه هام در بیا بارای

 گرفته بود. یدر قلبش ها ،كه آنچنان موكم نمود یمان تاز  ایا

 

د بااه زنااان هاار یاااساات. امااروز  با آنچااه خداونااد اراد  نفرمااود ، خرافااات و ه اهااتماان بااه یا

 هایگاهی، فعاهیت بشری یعرده ها یابند و در همه یت یم و تربیتا تعل داد  شود یفردت

 یتسااو همچاون عااهم روحاانی،   ه اان،یااكاه در  یبا مردان كساب كنناد. تاا هنگاام برابر

 .نوع بشر امكان پذیر نمی باشد یبراحقیقی  یشرفت و ترقیپ ،متوقق نگردد مردان وزنان 

 

 ها:  یتمر

 

بای  موضاوعاتی كاه  از ،ساپود و ی  مت  را در گرو  خود مطاهعه كنی، اقبل م ل دیشما با .1

باه را مات  موهاود در  نكااتكناد  یبه شما كما  ما را كه ییآمد ، آن ا ریز در تگوگف برای

كااه ی این ار ـدرباا خااود در گاارو  همچناای . دید، مشااخص سااازییاانما یترمعرفاا یعاایطبنوااو 

 د.یید، مشورت نمایخود وارد ساز یرا در گفتگوها نكات  ید ایتوان یگونه مـچ

 

 ات خانواد یح ----

 استقرار دلح ----

 خیتارزنان بزرگ  ----

 یشرفت عاهم انسانیپ ----

 

 ید داد؟: "اگار زناان، در تماامیر را از شما بپرسد، چگونه پاسخ خواهیا  زؤس یاگر فرد .2

از بچاه هاا مراقبات  یباا ماردان كساب كنناد؛ چاه كسا برابار هایگااهی، فعاه ت یعرده ها

 ...................................................................................خواهد كرد؟" ...........

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

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

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

 

  موضاوع، از یاا یاز حضرت ب امح در بار   را ریز بیاناتد خواهد بود كه یتان مفیبرا .3

 د:ییحفظ نما

 

 90"وده و هست.اناث و ذكور عند ا واحد ب "

 

چ كنس خنود را برتنر از یم؟ تنا هنیك خا  خلق نمنودیشما را از  ید چرا همه یدان یما ی" آ

 91)مضمون(نداند." یررید

 

 92ان برداشته. عباد و اماء در صقب واحد مشهود."یفرق را از م ،تید عنای" امروز 

 

 

 بخش دوازدهم
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 یت عماومیام و تربیموضاوع تعلا یبار   ، دردیشود مطاهعه كن یكه از شما خواسته م ی  متنیآخر

 است.

 

ت یام و تربیتعل ،د قرار داد  اندیم خود مورد تاكیكه حضرت ب امح در تعاه یاز ادوه یكی

عصااار  یاز هاااایااان ضاااروری تاااری از  یكااای ،تیااام و تربیتعلاااپیشااارفت اسااات.  یعماااوم

از  یكاای را تعلاایم و تربیاات كااهافاات، مگرآنیش نخواهااد یرفااا  و آسااا یچ ملتاایاساات. هااحاضر

اسات.  یو ناادانه ال  ، مل ات ناابودیساقوط و  یه یاوهخود قرار دهد. علت  مركزی اهداف

، و اسااتقخ  و یآن، افتخااار و خوشاابختوابسااته بااه   دوهاات و مااردم یاا یت باارایاام و تربیتعلاا

 آورد.  یبه بار م یآزاد

 

بااه هاار ه پاادر و مااادر اساات كاا یفااه یآزاااز گااردد. ور ید از دوران نااوزادیاات بایاام وتربیتعلاا

 یو اخخقاا ی  روحااانیقااوان باار اساااس و ت كنناادیاافرزندانشااان را ترب ناادیتااخ  نما ،یباایترت

  یاوهاا ،اموزنااد. مااادرانیب  ااا؛ وعلااوم و فنااون را بااه آنشخصیتشااان را پاااك و خاااهص نماینااد

كنند و از پستان  یم مراقبتخود را در گ وار   اننسانند؛ آن ا هستند كه كودكان نوع ایمرب

آن  درسات كاه بتاوان ین یموضاوع  یا؛ اشاودت یاد تربیابا یدهناد. هرطفلا یر مایمعرفت ش

  كنند؛ ید چنیبا ،هستند  كار یا ینه هایهز قادر به پرداخت  ینمود. اگر واهد س ل انگاری

 ت كودك را فراهم سازد. یم و تربید وسائل تعلیهامعه با توانند، یگر نماما ا

 

د یاانساان با. جااد كنادیا یرا در وهاود هار انساان یتعاه آرزوی رسیدن بهد یبات یتربتعلیم و 

بكوشاد تاا از  دیباانسان  .آن را دنبا  كند ،اشتیاقبا شور و گردد و  انسانی كماالت شیفته ی

چاون خلاوص،  ی؛ فضاائلمشا ور گاردد یفضائل عااهم انساانو به  باشدممتاز  یروحاننظر 

تروی  وحدت  یبرا در اقداماتشد یبا  ، موبت و عداهت. اویهم انسان، خدمت به عایوفادار

   ، یری  مسااایت ماااردم در چنااای. هاااداو دااالح و پیشااابرد یاااادگیری ممتااااز از دیگاااران گاااردد

 ت است.یم و تربیتعلوریفه ی حقیقی 

 

 ها:  یتمر

 

را كاه  ییر، آن اایازموضاوعات د؛ از یرا در گرو  خود مطاهعه نمود فوق مت نكه بعد از آ .1

    نكاه چگوناه یا یز در باار  یان د. وی، مشاخص ساازمای باشاند برای معرفی مات  فاوق ب تار

 د. ید، مشورت كنییخود وارد نما یرا در گفتگوها نكات  ید ایتوان یم

 

 تربییت اطفا  ----

 یشرفت اهتماعیپ ----

 قدرت علم ----

 ستم مدرسهیس ----

 

ت  یام و تربیلاتع ی"بارا: د داد؟یابه آن خواه یر را مطرح كند، چه پاسخیا  زؤس یاگر كس .2

 یشاان ادیكننااد، چااه پ یماا ی  زناادگیزماا یكااه هاام اكنااون در كاار   یمردماا نفاار اردهااایلیم

 ..................................................................................د؟" ...................یدار

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

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

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

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

 

 د:ییاز حضرت ب امح حفظ نما را ریز بیاناتشود  یشن اد میپ .3

 

 93رمر بوده و خواهد بود." یعلم و هنر محبوب نه؛ مثی اشآار ب ی" انسان ب

 

 94د."یت اهی عالم مصروف داریت را در ترب" هم  

 

جننا  اسنت  یب است. علم بنه منزلنه ی" سبب علو  وجود و سمو  آن، علوم و فنون و صنا

 95صعود." یاست از برا جود و مرقاتو یاز برا

 

ت و نعمت و فر   یبرا زا یقیقه، كنز حقیالحق ی" ف انسان علم اوست؛ و اوست عل ت عز 

  96و نشاط و بهآت و انبساط."
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 منابب و مآخذفهرست 

 

نوشاته شاد  « مضاون»  یر آن اا كلماه یاكه در مت  كتاب، در ز یح: تمام فقرات نصودیتوض

 ر آمد  است. یاست، ادل آن ا در ف رست ز

 
                                                 

   است:یان مبارك چنی  بی. ع129،   179از آثار حصرت ب ام ح، ص  یمنتخبات 1

نا قُند ر  یا، ُخنذ  نصن یها المسنافُر النیا ای"  م  نفس نك عم  نر  ُكنن منن ه و ینف ب ك منن هنذالبحر و و ت ح 

ق  ین. ولو یالفائز ٍ  مننه لیالسموات و اورض یمن ف كی   ن  رز  ن ین فنی  ننین بقطنر هم ب نناء  ا انفس 

الكائننات،  یح  منها علنوان رم رش   یمن هذالبحر الح اونقطا   رفة  د  یب م. ُخذ  یم الحكیالمفتد ر العل

هم عن حدودات  البشر و یل ب هم بمنظر اوكبر، هذاالمیطه ر   ."ر  یالمن المقدس   قر   قر 
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