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تهیه گردیده و اجراء آن  پیشنهاد میگردد، قصد دارد ضمن دعوت از    ".اساس اعمال خیریه است  ،ت خیریّن"برنامه ای که تحت عنوان  
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 مناجات شروع -1

 هواهلل 

ی  ا  ،مقصدشان خدمت به عالم انسانی،  تشان خیر عمومی استزیرا نیّ  .این انجمن را روشن نما و این جمع را شمع عالم کن   ،ای پروردگار 

ویی  تتویی مقتدر و عزیز و توانا و     .بی پایانو موهبت   الیق فضل    ،سزاوار الطاف است و چنین جمع،  چنین انجمن،خداوند مهربان  

    ع ع    خداوند یکتا وبی همتا

 4۳0مجموعه مناجاتها چاپ آلمان ص                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 مناجات دوم -2

مساعی آشفتگان رویت را برکتی  .نین این خسته دالن را اجابت کن  ای موالی توانا از عالم باال نظری به این بندگان بینوا نما و آه و ا 

ذب اجرائات عظیمه در سبیل امرت بنشان و حزن و اندوه  میاه ع  ه هیب فراقت را ببرمه ات موفق دار ،ل عظیم بخش و بر اجرای وصایای مُ

ذوق و شوق تبلیغ را در قلوب و ارواح تولید    .وعده های جان پرورت محو و زائل کن  قاین مصیبت زدگان را از صفحات قلوب به تحقّ

به خلع تقدیس و تنزیه و خلوص  ،قلوب را استعدادی شدید بخش و ناشرین لواء مجید را  .  وانع حالیه را یک یک مرتفع ساز  کن و م

  . ت جاودانی را به یاران عزیزت عطا کنآن اسیران مظلوم بگشا و عزّ،خا بر وجه اهل بهاء  مزیّن فرما ابواب ر   ،ت و راستی و صداقتنیّ

اتّکالی جز وعده های صریحه ات و  شت ضعفا جز تو نجویند و حرز و مُتو شاهد و آگاهی که این م وئلی جز تو نخواهند و امید و 

 .تائیدات ال ریبیّه ات نداشته و ندارند توئی مقتدر و توانا و بینا و شنوا

 بنده آستانش شوقی                                                                                                                                                                           

 1۷ص   -بدیع  15۷ - چاپ آلمان  - مجموعه مناجات حضرت ولی أمراهلل             

 

 

 

 

 بیانات مبارکۀ حضرت بهاءاهلل -4

نزاع و  وف و سِنان. بییُند، ا حدّ از سُربّانی و جیش اعمال و اخالق طیّبه حضرت انسانی. سالح این جُعقل کلّی  ، قائد جیش حقّ الیوم  

بوده و هست. این نفوذ از    ٰ  الهیّه الیُحصی   ۀ عالی م ن ج ع ل  االمر  فی قبضته و النّفوذ  بارادتِه. نفوذ کلمدائن قلوب نمایند. ت جدال فتح م 

الحقیقه بر حزبی یا بر  فی   ،شود  ءهیمن و محیط است، اگر القاای که از معدن تقوی و خلوص لِله ظاهر شود او مُخلوص ظاهر. کلمه 

 ننماید. بأ عظیم منع مم ایشان را از صراط مستقیم و ن به شأنی مجذوب شوند که شئونات عالم و ما عند االُ ،ندیجُ

 2آیات الهی« جلد "                                                                                                                                                                         



افان وجود در  رّ چه که عنقریب ص  .قبول در آید س و هوی پاک شود و به ساحت عزّ..جهد کنید تا اعمال از غبار ریا و کدورت نف

  این است آفتاب حکمت و معانی.. .پیشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذیرند وغیر عمل پاک قبول ننمایند

 کلمات مکنونۀ فارسی                

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء-5

  . ت ابهی شودعیم گردد و آن صحرا گلگشت جنّ نۀ النَّیید و توفیق نموده بودید که سبب شوید آن اقلیم از انتشار نفحات قدس ج تاتمنای  

در عالم وجود ذرات     آرزویی از این مبارک تر نه و مقصدی از این ارجمند تر نیست. زیرا این نیّت صادقه مغناطیس تٔاییدات الهی است.

عیان خارجه و چه از حقایق و معانی جاذب امری از امورند مثال چون باران ببارد و حرارت آفتاب بتابد و باد مشکبار بوزد  کائنات چه از ا 

این سه موهبت جمع گردد جاذب خیر و برکت شود. خرمن ها توده شود، گلزار ها آرایش یابد، و باغ و راغ میوه خوشگوار بخشد به  

 احسان شود جاذب تأییدات کلیه گردد .....    انقطاع عنایت گردد و لسان گویا  ٰ  ود و قوه همین قسم چون نیت صادقه حاصل ش

 25شماره   بهائی  پیام                                                                                                                                           

 

ت خالصه خدمت  نیّ   حصور در نفوذ کلمۀ اهلل. شب و روز بهامراهلل دارد و مقصد م ه  اهلل هر نفسی را مشاهده کنید که توجه تام بای حزب 

بیابان محبت اهلل است و سرمست  ۀ  بلکه سرگشت  ،خودخواهی و اثری از غرض شخصی نیست  ۀنماید و ابداً در روش و سلوک رائح امر می 

د آسمانی گردد و  یقین بدانید موفق ملکوتی شود و مؤیّ  ، آیات ملکوت اهلل ه  مک در نشر نفحات اهلل و منجذب بنه مُ  ،معرفت اهلل   ۀباد

هوی و هوس و خودپرستی   ۀ  و اگر به شائب   خشنده و تابنده خواهد شدافق موهبت ابدی به نهایت نورانیت در   صبحگاهی ازۀ  مانند ستار

  یوس گردد. (أ و م  یقین است که مساعی عاقبت بی نتیجه ماند و محروم ،  بوَّش مُ

   10۷صفحه   حیات بهائی                                                        



 تحقّق آمال-6

شود. خالصۀ بیان مبارک ]حضرت عبدالبهاء[ در  شود و بعضی نمی می   سؤال نمود که چرا آمال بعضی در عالم مُجرییکی از حضّار  

یابد و عالوه، نیّت خیر و حُسن تدبیر جاذب تأیید است. امّا آمال انسان  آنچه با تقدیرات موافقت نماید تحقّق می"جواب این بود که،  

ای برسد، مافوق دارد. لذا همیشه باید در حسرت و زحمت باشد و هرگز راحت نیابد مگر به سعی و توکّل  پایانی ندارد. انسان به هر درجه 

ه از فقدان آن محزون. و این  که با وجود کوشش در امور، قلب انسان فارغ و مسرور گردد. نه از حصول شأن و ثروتی مغرور شود و ن

 "به قوّۀ ایمان حاصل شود.، مقام

 ۳10، ص1اآلثار، ج بدایع                                                                                                                                                              

 

 نیت خالص در خدمت -۷

اللّه برخیزیدب الهیّه گردید . مالحظه نمائید که هر چند  نیّتتان خالص شود تا مُ  ،قلبتان پاک باشد  ،ر خدمت کلمۀ  ستفیض از فیوضات 

جاج و  شدید نماید نه در سنگ سیاه . شدّت جلوه و حرارت آن در زُ   ۀ جلو،  صاف    ۀولی در آئین  ،آفتاب بر جمیع اشیاء یکسان میتابد

ابداً اثری    ،نباشد این تأثیرات ظاهر نشود . همچنین باران اگر بر زمین شوره زار ببارد  لور به جهت لطافت آن است . اگر لطافت و صفابُ

سبز و خرّم شود و بار و ثمر آرد . امروز روزیست که قلوب صافیه از فیوضات    ،یّب بباردامّا اگر بر زمین پاک و ط .از آن بظهور نرسد  

 0 "نوّر گردد روشن و مُ  ،کیّه از تجلیّات باقیهابدیّه بهره گیرد و نفوس ز 

  ۷1 - 2ص  1ج  بدائع اآلثار                                                                                                                                                  

 فرمایند، خطاب به میس نوبالک میو نیز

اهلل هستی؛ قلبت پاک است و نیت و قصدت هلل. این بود که در نشر نفحات الهیّه موفّق شدی والّا چگونه ممکن  حقیقتاً منادی ملکوت" 

کردم. من تورا موفّق کرد. من همیشه در امریکا به یاد تو بودم. هیچ وقت فراموش نمی  ،شد که از عهده بر آئی. خلوص توو میسّر می

 " ه نفوس مخلصه در امراهلل دارم.نهایت تعلّق ب

 ۳80حیات حضرت عبدالبهاء، ص                                                                                                                                             

 

 ء بیانات شفاهی حضرت عبدالبها قسمتی از -8

به شرط آن که نه فقط خیالشان منحصر به نفس خودشان باشد و از پی تحصیل ثروت و مقام بروند و  ،احبای الهی در هر حال مؤیدند  

ت خیر داشته باشند که خود را خادم عالم  بگویند من که حکیم شدم باید تا آخر عمر راحت باشم و چنین و چنان بکنم؛ بلکه باید نیّ

بدانند، رنح خو الهیه احاطه میکند.  انسانی  تأییدات  این حالت موفق گشتند آن وقت مؤید هستند؛  به  اگر  د بطلبند و راحت دیگران؛ 



از آنها ثمری ظاهر نخواهد شد اما احباء که به نصوص و  اً  ابد  ،اشخاصی که علوم مادیه تحصیل میکنند و از عوالم روحانی محرومند

قران ممتاز باشند. باید اول نمره بشوند و اگر  ماثل و اال ن اال احباء باید در علوم ظاهره هم بی    .یدندمؤّ  ،اوامر و نواهی الهی رفتار میکنند

 ، بدهند. تنها طبیب شدن کافی نیست  باید معلم بشوند تا بتوانند دیگران را هم تربیت کنند و چند نفری را درس طبّ  ،میکنند  تحصیل طبّ

چون جمال مبارک خواسته  :مبارک را در نظر بگیرند و به اشخاص نظر نکنند مثال بگویند    باید رضای جمال  ،احباء باید این طور باشند

که من خدمتگزار عالم انسانی باشم باید به این شخص خدمت کنم، عالج نمایم، دردش را تسکین دهم و زخمش را مرهم نهم و او را  

 تیجه و ثمری ندارد. ا ناز هر حیث راحت و آسوده کنم. احباء باید این طور باشند؛ والّ

 جلد اول خاطرات حبیب                                                                                               

 

 

 حضرت ولی محبوب امراهلل بیانات مبارکۀ -9

 " خالص نمود و الّا اقدام به هیچ امری نتیجه و ثمری نبخشد باید به هر نحوی که ممکن است قبل از همه چیز قلب را صاف و نیّت را  "

     5ص    6ج  مائده آسمانی                                                                                                                                                                   

 .  "در نفوس نماید نمیدانید که محبّت خالصانه و صداقت و خلوص نیّت چه اثری 

   6ص  6ج مائده آسمانی                                                                                                                                                                   

های منحصر به فرد برای انجام دادن امور امریّه  ه جالل امر مبارک عبارت از نفوسی با قابلیت توانستند پی ببرند کای کاش احبّاء می "

کنند که اموری را  شود که در کمال خلوص و از خودگذشتگی قیام می خلصی عملی میحبّ و مُنیست، بلکه این امور با ایثار نفوس مُ

کند و  ول مقصود قابلیت الزم را ندارند. خداوند از طریق آنها عمل می که بعضی اوقات خودشان معتقدند برای حص  ،به عهده بگیرند

 " دیدند که بتوانند حائز شوند.در رؤیا نمی   سازد که حتّیآنها را به مواهبی مزیّن می 

                                                                                                                                                    Quickeners of Mankind   

 

 حکایتی دلنشین-10

زیبای ویلمت قسمتی از زمین را حفر فرمودند تا سنگ اول مشرق االذکار    ۀحضرت عبدالبهاء به دست مبارک در قری   1912روز اول می  

 حکایت عجیبی دارد. ،  امریک را بنا نهند. سنگی که به ایادی لطف و مرحمت آن موالی بی همتا در آن مکان مقدس گذارده شد

شیکاگو به کمال سختی و قناعت زیست    هنگامی که زمین مشرق االذکار خریده شد یکی از احبای قدیم ایران آقای حسین مظلوم در

برور یعنی ساختمان آن هیکل عظیم مشارکت و معاونت نماید. این مرد محترم می کرد احساس کرد که بایستی او هم در این عمل م 

قطار جهان مبالغ گزاف برای ساختمان مشرق تی خالص و بی آالیش. در حالی که از ا ت و نیّهیچ نداشت مگر قلبی مملو از پاکی و محبّ



االذکار امریکا می رفت، او هم به امید اینکه هدیه ای به جهت بنای آن معبد جلیل برده باشد با مساعدت خانم محترمه میسیس نتی بیتن  

هرگز  ،  هلل انجام میدادند  لوجه ایک قطعه سنگ محکم سفید تهیه نمودند و تا اراضی مشرق االذکار بردند. وقتی این عمل را خالصا ً

کوچک را به خواب هم نمیدیدند، هرگز نمی توانستند تصور کنند که هیکل مبارک حضرت عبدالبهاء از میان  ۀآن هدی ۀ  مقدرات عظیم

کش فرموده، در مقابل  صابع لطف و مکرمت تا ابد متبرّحجار موجود، آن قطعه سنگ کوچک را به دست مبارک برداشته و به ا جمیع ا  

 للفائزین.  بیر زاویهء آن معبد جلیل مقرر فرماید.این است ثمرهء قلب پاک و نیت خالص. طوج مایندگان ملل و ادیان مختلفه آن را ح ن

 194حیات حضرت عبدالبهاء ص                                                                                                                                               

 

 

 

 

 شور و مشورت -11

 به نظر شما چگونه میتوانیم تشخیص دهیم که در هر عملی که انجام میدهیم ، نیّت مان خالص است؟ 

 

 

 لطفاً پس از گفتگو در جمع این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء زیارت گردد 

و برکت و    بار   شجرۀ عمل ، نباشدالزم است . تا نیت خیر ، که به منزلۀ ریشه و اصل محکم متین استحسن نیت به جهت اعمال حسنه 

و نفاق     ریا   نیت خیر  اعمال اهل عالم حسن نیت است .   و ثمرات طیّبه نبخشد .اساس اعظم برای حصول نتائج حسنۀ   نتیجه حاصل ننماید

یا آرزوی    ، یا به جهت عزّت   یا برای شهرت است   خالص نه .   نماید ، ولی نیتشعمل خیری می    که نفسی   شودقبول ننماید . چه بسا می 

و نخوت است یا محض ریا و ریاست .اینگونه اعمال نتائج باقیه ندارد و سبب فوائد عمومیّه نگردد . عالم انسانی را روشن نکند و    غرور

عالم انسانی زنده نماید  ،قرون شود  ویّت م ن داشته باشد .ولی اگر با حُسن نیت و طُآسایش و سعادت ابدی نبخشد ، ولو به ظاهر اساس متی

ب  ن ،   چون درست مالحظه نمایید رین کند .، ناسوت را نمونۀ ملکوت سازد ، روی زمین را آئینۀ بهشت  وایای  یقین کنید که این قسم 

از    ،و خدمت به عالم انسانی   و خلوص قلبی    و محبّت صمیمی   صل گرددحا   اهلل و نفوذ دین    از قوّۀ کلمۀاهلل    ،و نیّات خالصه   صادقه

که حاکم بر قلوب و ارواح است ؛     زیرا قوّۀ روحانیّۀ دیانت است  در نفوس بشری ظهور و بروز نماید .   و عرفان الهی    روحانیّت ایمان

و عاشق     خادم  بنی آدم  ه، به این قوّۀ قدسی  رائر است .و س    مائرو حافظ ض   روق و اعصاب استکه نافذ در عُ    محبّۀاهلل و خشیۀاهلل است

 " ستحکم گردد . و بنیان نظام عالم و اساس آسایش امم محکم و مُ  یکدیگر شوند
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