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وزده روزه   یا 
  

در جامعة بهائي اغلب احباء به علل مختلف دور هم و با ديگران جمع مي شوند ، جهت دعا و مناجات ، تزئيد 
روز يكبار  19از بين تمام جلسات امري ضيافت نوزده روزه كه هر ... معلومات امري ، مشورت در با رة امور جامعه و

روز است و حضرت بهاءاهللا به  19دارد كه هر ماه  ماه 19تقويم بهائي . تشكيل مي شود داراي اهميت خاصي است
  :چنانچه مي فرمايند. همه امر فرموده اند كه اين جلسة ماهيانه را تشكيل دهند 

ت و يافت في كُلِّ شَهر ٍ مرَةً واحدةً ولو بالماء انّ اهللا اَراد اَن يؤَلِّف بين القُلُوب ولو باسبابِ السمواقَد رقم علَيكُم الضّ"
  "االَرضين

نوشته شد بر شما كه در هر ماه يكبار ضيافتي برپا داريد ولو به آب پذيرائي : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است
  .ارادة خداوند اين است كه حتّي به اسباب آسمان و زمين بين قلوب محبت ايجاد كند. كنيد

روحاني است كه در اين قسمت دعا و مناجات تالوت مي قسمت اول . ضيافت نوزده روزه شامل سه قسمت مي باشد 
قسمت دوم اداري است كه در اين قسمت احبا در امور جامعه . شود و قسمتهائي از آيات الهي تالوت مي گردد 

  .قسمت سوم جسماني است و مالقات و ديدار احباء است . مشورت مي كنند 

  :قمت روحاني ضيافت نوزده روزه پي مي بريم از بيانات ذيل از حضرت عبدالبهاء ، به اهميت

اي بندگان صادق جمال قدم ، در هر كور و دوري ضيافت مقبول و محبوب و تمديد مائده به جهت احباي الهي  "
ممدوح و محمود ، علي الخصوص در اين دور عظيم و كور كريم كه نهايت ستايش را دارد زيرا از محافل ذكراهللا و 
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چه كه در مجالس ضيافت آيات الهي تالوت مي گردد و قصائد ي الحقيقه شمرده مي شود مجالس پرستش حق ف
  ".ومحامد و نعوت الهيه خوانده مي شود و نفوس در نهايت انجذاب مبعوث مي گردد

 در قسمت اداري ضيافت ، احباء اخبار فعاليتهاي جامعة بهائي دور و نزديك را مي شنوند ، راجع به امور مختلفة امري
العدل اعظم آشنا  در جامعة خود مشورت مي كنند ، در پيشرفت امور جامعه نظر مي دهند ، با هدايتهاي واصله از بيت

مي شوند و به محفل روحاني محلّي پيشنهادات خود را ارائه مي دهند تا رسيدگي نمايند يا به محفل مقدس ملي 
مشورت در ضيافت نوزده روزه بسيار مهم . هي تقديم كنند لاارسال دارند يا در صورت لزوم حتّي به بيت العدل اعظم 

  .زيرا به اين وسيله هر فرد در فعاليتهاي جامعة جهاني بهائي شركت مي كند است

هاي  اما قسمت اجتماعي ضيافت ، وقت مالقات و الفت و محبت و مهمان نوازي است و مي توان از موسيقي و نطق
اطفال هم مي توانند برنامه هائي اجرا كنند و نيز از برنامه هاي . د استفاده نمود كوتاه كه باعث ايجاد شور و هيجان شو

  . كوتاه فرهنگي شاد مناسب و با وقار كه موجب روح و ريحان اين قسمت ضيافت شود مي توان استفاده نمود

ي و اجتماعي ضيافت نوزده روزه يكي از خصوصيات ممتازة نظم اداري بهائي است كه قسمتهاي روحاني و ادار
براي موفقيت ضيافت الزم است به همة اين قسمتها به طور مساوي اهميت داده . حيات جامعه را با هم جمع مي كند 

  ..شود و توازن بين اين سه قسمت در نظر گرفته شود 

بايد خود را هر فرد بهائي . خاتمه داد يافت نوزده روزه را نمي توان با اجراي سريع چند برنامه ضرويداد مهمي چون 
سه شركت جويد چه وقتي كه لاز لحاظ روحاني براي حضور در ضيافت آماده نمايد و با قلب و فكر خود در ج

قسمت روحاني را اجرا مي كند و يا تنها به شرح فقراتي از آثار مباركه گوش مي دهد ، چه در هنگام طرح گزارشها ، 
ميزبان جلسه يا هنگامي كه مورد پذيرائي و مهمان نوازي ديگران قرار  دريافت هدايتها و ارائة پيشنهادها ، چه به عنوان

  .مي گيردو لذ ّت مي برد


