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  نحوة حضور در ضيافت نوزده روزه:الف 

 
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

اما، قبل از حضور .اين امري بسيار مهم و ممدوح است . شما بايد در حفظ ضيافت مداومت نمائيد "
افكار و اذهان . ، قبل از داخل شدن در آن ، خود را از همة آنچه در دل داريد ، آزاد نمائيددر جلسه 

ماسوي اهللا فارغ سازيد و به قلوب خود توجه كنيد ؛تا كل آن را مجلس محبت سازند ؛ خود را از 
هر يك بايد ... سبب نورانيت شمرند ؛ و محفل جذب قلوب نمايندو به انوار مالء اعلي محاط كنند 

آنان را مقام . كلية حضّار را ، بهتر و باالتر از خود شمرد و خود را كمتر و كوچكتر از ديگران داند 
  ".باالتر و مقام خود راپائينتر در نظر گيرد

  796ش  301انوار هدايت  ص                                                                  

 
 

  

  .شركت در ضيافت اجباري نيست:ب

  :حضرت ولي امراهللا مي فرمايند

هر مومني بايستي شركت درنين  و.حضور در ضيافت نوزده روزه اجباري نيست اما بسيار مهم است 
  ".جلسه اي را يك وظيفه و يك منقبت در نظر گيرد

  798ش  301انوار هدايت ص                                                             
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  :مكان برگزاري ضيافت : ج

 
  :حضرت ولي امراهللا مي فرمايند 

، مسئله اي است كه حتماً محفل روحاني گردد اينكه ضيافت نوزده روزه در چه محلي بايد تشكيل
بايستي در بارة آن تصميم بگيرد؛ اما در اكثر موارد حظيرة القدس ، محلي حكمت آميز و منسب به 

مانعي بر اين امر نيست كه تحت شرائطي معين و با تصويب  محفل روحاني ، ضيافتي ...نظر مي رسد 
  مخصوص در منزل يكي از احبا منعقد گردد 

  807ش  305ص انوار هدايت           

 
  :سالگي مجاز به شركت در ضيافت هستند 15كودكان قبل از : د

 
  :معهد اعلي مي فرمايند 

سالگي ، كودكان متعلّق به والدين بهائي ، بهائي به حساب مي آيند و مجازند در  15تا قبل از سن 
سالگي ، اگر مايل  15م وصول به سن اما هنگا. بعضي فعاليتها و جلسات ، مانند ضيافت شركت نمايند 

  .باشد كه هنوز بهائي شناخته شود ، بايد به طيب خاطر و شخصاً ايمان خود را اعالن و اظهار كند

  809ش  395انوار هدايت ص          
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آخرين جلسة ضيافت را مي توان در خالل ايام هاء و يا حتّي در طول ماه صيام :ه
  تشكيل داد

  :فرمايندحضرت ولي امراهللا مي 

راجع به آخرين جلسة ضيافت ، حضرت شوقي افندي ، اشكالي نمي بينند كه احباّ يكي از ايام هاء را 
آنان همچنين مي توانند، اين جلسه را ، مشروط بر آنكه از اكل و . جهت تشكيل آن در نظر گيرند 

  .شرب اجتناب نمايند ، در خالل ايم صيام منعقد سازند

  

  ن در قسمت روحاني ضيافت قرائت كردآثاري كه مي توا: و

  :حضرت ولي امراهللا مي فرمايند 

آثار مباركة حضرت بهاء اهللا و حضرت رب اعلي ، به طور قطع و يقين ، مي تواند در هر زمان و 
مكاني ، مورد استفاده قرار واقع شود به همين صورت است آثار حضرت عبدالبهاء كه با حريت تام ، 

كه آثار  اما حضرت ولي امراهللا امرر فرموده اند. در قسمت روحاني برنامة ضيافت ، قرائت مي شود
به ديگر سخن ، در خالل قسمت . خود آن حضرت ، نبايستي در بخش روحاني ضيافت ، استفاده شود 

روحاني ضيافت الزم است منحصراً از آثار حضرت اعلي و جمال اقدس ابهي و تا حدي كمتر از آثار 
حضرت ولي امراهللا ،  حضرت عبدالبهاء گنجانيده شود ، اما در اين بخش از برنامه ريال نبايستي از آثار

البته ، . مشورتي جلسه مي توان استفاده كرد  –از آثار موالي توانا در قسمت اداري در نظر گرفته شود 
نسبت به استفاده از آثارحضرت باب و حضرت بهاءاهللا و يا حضرت عبدالبهائ در بخش اداري جلسه 

  .نيز ممانعتي موجود نيست

  819ش  308انوار هدايت ص                                                                          
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  موسيقي در ضيافت : ز

 
  :حضرت ولي امراهللا مي فرمايند

  .استفاده از موسيقي در قسمت روحاني و يا هر قسمت ديگر از برنامة ضيافت نوزده روزه ، مجاز است

  822ش  310انوار هدايت ص                                                                        

راجع به سؤال آن جناب مبني بر امكان استفاده از موسيقي در ضيافت نوزده روزه ، هيكل مبارك 
را تأييد مي فرمايند مايلند ، شما كليه احباي الهي را مطمئن سازيد كه آن حضرت نه تنها چنين اقدامي 

، بلكه مناسب و مقتضي چنان مي دانند كه دوستان بهائي بايستي در جلسات خود از سرودهاي 
روحاني كه توسط خود آنان ساخته شده و نيز از سرودها ، اشعار و آهنگهائي كه بر اساس آثار 

  .مباركه و كلمات مقدسه خلق گشته ، استفاده نمايند

  823ش 310انوار هدايت ص            

  


