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حضرت ولي امراهلل مي فرمايند: راحت عموم بشر در زندگي و حيات ساده است نه تكاثر اموال و آرايش و 

                     زينت و زيور                                          

 (4ص 274-273) پيام بهائي ش

 



 مناجات شروع-1

اي يزدان پاک اين ياران به محبّتت گريبان چاک كردند و از پرتو هدايت  رخ، روشن و تابناک نمودند از 

بارگاه تو. جز تو نخواهند و افالک بستند خاكسار درگاه تواند و عاكفان  عالم خاک گذشتند و دل به جهان 

بغير از تو نجويند و جز راز تو نگويند ظهير شو مجير شو و آزادي به هر اسير بخش و از سالسل و زنجير 

 نفس و هوي نجات ده و

بر بندگي و شرمندگي و آزادگي و سادگي موفّق نما و از كودكي و آلودگي و خستگي و ماندگي رهائي ده 

 وئي بخشنده و درخشنده در جهان غيب و عيان ...توئي مقتدر و توانا و ت

 (181مُنتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد سوّم ص)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 منتخباتي ازنصوص مباركه جمال اقدس ابهي -3

 حضرت بهاءاللّه ميفرمايند :

 هَذَا مَا اَمَرَكُم بِهِ الغَنيُّ الْمُتَعَالُ .خُذُوا االِعْتِدالَ 

 و نيز مي فرمايند:

هر امري كه از اعتدال تجاوز نمايد از طِراز اثر محروم مشاهده شود مثالً حرّيّت و تمدن و امثال آن مع آنكه 

 به قبول اهل معرفت فائز است اگر از حدّ اعتدال تجاوز نمايد سبب و علّت ضُرّ گردد .

 مات فردوسيه مسطور است:و در كل

اللّه در ورق نهم از فردوس اعلي، براستي ميگويم هر امري از امور اعتدالش محبوب چون تجاوز نمايد كلمة

 سبب ضُرّ گردد.

 و همچنين مي فرمايند:

 .در كلّ احوال به حدّ اعتدال حركت نمائيد 

 (51)گلزار تعاليم بهائي ص                                                           



 

 از بيانات مباركه حضرت عبدالبهاء-4

 هر چيزي براي رفع احتياج است:-

اسراف هميشه انسان را ملول و سرگردان نمايد .من اگر مي بينيد بعضي تعارفات و مخارجات مي نمايم 

يف دينيّه و مالحظات امراهلل است .بعد نتائج آنها معلوم خواهد شد .در ايام بغداد و جميع محض اداءوظا

ادرنه من كاله و لباس چند ساله اي كه تار و پودش از هم گسسته بود داشتم و ابداً راضي به قرض نمي 

ن شهر مي حال هم اگر نظر به بعض امور و مالحظات نبود محقّرتر و ارزان تر محلّي از محلّات اي شدم.

هر چيزي براي رفع احتياج است حتي خوراک ولي زياده از احتياج سبب افسردگي و كسالت و منتهي  .گرفتم

به مرض و علّت گردد. چه قدر انسان بايد پست باشد كه به اين شئون قناعت نمايد و خود را به اين زوائد 

 .غلبه جنبه روحاني بر جنبه حيوانيو  آلوده و مشغول سازد.فضيلت انسان به كماالت الهي و معرفت اوست

 انتهي

 (324ص2) بدايع االثار ج                                                             

 هر گفتار و كردار مفيد چون از اعتدال و موقع تجاوز كند قبيح و مضر گردد:-

در عالم امكان حيات و نجات هر شيءاز اعتدال و حركت به موقع است و ممات و هالكش تجاوز از حدّ 

اعتدال و عمل به غير موقع. هر امر ممدوح و گفتار و كردار مفيدي چون از اعتدال و موقع تجاوز كند قبيح و 

 جاوز نمايد سبب ضُر گردد مُضر گردد حضرت بهااهلل مي فرمايد هر امري از امور اعتدالش محبوب چون ت

 (338ص2) بدايع االثار ج                                                               

 ممكن نيست انسان تهيه و تدارک كامل ببيند:-

از بس مردم اسير زوائد مدنيّت شده اند ممكن نيست انسان تدارک و تهيه كامل ببيند. هرچه مي كوشد باز 

 ناقص است و اسباب تازه اي پيدا شده مردم خيلي خود را در زحمت انداخته اند.مي بيند 

 ( 59ص 1) پيام آسماني ج                                                                            

 

 

 

 

 

 
 



 از آثار حضرت ولي عزيز امراهلل-5

ال في الزّينة و الثّروة و المال پس امتياز احبّا و اماءرحمن به عبوديّت ...فضل االنسان في الخدمة و الكمال 

درگه يزدان است نه زينت و ثروتي كه احداث حزن و حسرت در دلهاي فقراء نمايد بلكه راحت عموم بشر 

 در زندگي و حيات ساده است نه تكاثر اموال و آرايش و زينت و زيور . اگر در مردمان دنيا و رؤسا اوضاع

زندگي ساده بود و مختصر بي گمان آشوب و شر آنان نيز خفيف ميشد و كمتر لذا احبّاي الهي در جميع امور 

ان شاءاهلل سبب تذكّر و تقدّم ديگران گردند نه آنكه تأسي به رسومات مضرّه و حاالت سقيمه سائرين كنند 

عظ مُشفقانه آن طلعت يگانه بود كه به و در كل شئون سادگي و اعتدال را منظور دارند . اين نمي از يم موا

 امر مباركش مرقوم نمود...

 (4ص 274-273) پيام بهائي ش                                                                           

دست  و در همين مورد چنين فرموده اند :بي گمان يكي از نتائج مهمّه شرائع الهيّه اينست كه انسان در آنچه

قدرت و نظم الهي به او عنايت فرموده راضي باشد و آن را به موقع و اعتدال بكار برد و در آن خوش ماند و 

يقين نمايد كه هرگاه از آن مقام مقدّر تجاوز خواهد رو به عدم اعتماد و توكّل نهد به جاي سرور كدورت 

 ( 59ص 1) پيام آسماني ج                          يابد و بعكس اطمينان و سكون ،اضطرار و فتور بيند..         

 و نيز مي فرمايند:

وقتي عالَم انساني رو بترقّي شايسته نهد كه رؤساي دنيا در نهايت سادگي زندگي نمايند چندان كه آن طرز 

و ترک  زندگي براي عموم رعايا نيز سهل الحصول شود و فقرا را مسرور نمايد نه ملول زيرا زندگي ساده

لَم را از تكبّر و آرايش هر صعوبتي را سهولت بخشد و ظلم و اعتساف را به عدل و انصاف مبدّل كند و عا

. پس سزاوار آن است كه احبّاي حق فعالً سرمشق ديگران شوند و جدّاً بر تعديل ده برهانداحتياجات شدي

 اوضاع زندگي برخيزند.

 (239)گلزار تعاليم بهائي ص                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 پيام حضرت امة البها روحيه خانم خطاب به جوانان بهائي ايران-6

...دانسته ام كه چه بسيار مواقع احباي الهي مراسم ازدواج برپا مي دارند و جوانان عزيز زير بار مصارف 

گمان مي كنم در چنين مواقع است كه جوانان غيور  .اهر و تجمل بي اندازه مي پردازندبه تظعظيمه اي رفته 

فرصتي مي يابند كه سرمشق حقيقي براي احباي الهي و كليه ابناء وطن خود گردند. مالحظه فرمائيد كه 

ند كه مراسم چقدر مورث شعف و سرور است اگر ديده شود كه جوانان با اصرار تمام از اولياي خود بخواه

ازدواج با سادگي تمام برگزار شود...آيا اين عمل بيشتر مورد رضا و قبول حق جل جالله است و يا آنكه به 

طرق وفيره ديگري نيز موجود است كه جوانان عزيز  ؟رداخته پذيرائي هاي عظيمه نمايندتجمل و تظاهر پ

واري صرفنظر فرموده و در راه برآوردن مي توانند از مصارف عظيمه غير الزمه در كمال بزرگي و بزرگ

اين آرزوي قلبي من است كه جوانان عزيز  .ن خود تمركز داده به مصرف رسانندآرزوهاي دائمي موالي حنو

 ايران به اعلي ذروه خدمت واصل و در كليه ميادين سرمشق عظيمي براي جميع احباي جهان گردند.

 (59ص 17سال  3)آهنگ بديع ش                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 در اين ظهور از ورود بدعتها از بركت وجود آثار صريحهء جلوگيري شده است -8

حضرت ولي امرااهلل  مي فرمايند: بايد دانست اينكه از امتياز مخصوص امر بهائي سخن مي گوئيم دليلش 

كه  مبتني بر تعاليم حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء است از  كمال فقط آن نيست كه اين ظهوري 

صحّت و اعتبار برخوردار است بلكه امتيازش در اين  نيز هست كه بر خالف ظهورات گذشته كه بدون هيچ 

مجوّزي  از طرف شارع، رسوم و حدودي در آنها داخل و وارد گشته ، در اين ظهور از ورود امثال آن بدعتها 

 بركت وجود آثار صريحهء  نازله از قلم حضرت بهاءاللّه جلوگيري شده است                        از

 (31) نظم جهاني بهائي ص                                                            

 

 



 ديانت اعتدال است. امر بهائي،-7

 اجتماع احبّاي ارض اقدس()قسمتهايي از سخنراني جناب علي نخجواني در 

ه معني تقريبي آن به ك  "اتّقوااهلل و التسرفوا في شيء و التكوننّ من المسرفين" :حضرت بهااهلل مي فرمايند

از خدا بترسيد و مراقبت نمائيد كه از حدّ اعتدال خارج نشويد و در شمار آنان كه اسراف مي  :فارسي اينست

 كنند در نيائيد.

بيان حضرت بهااهلل به كار رفته است به معني ولخرجي يا خرج برون از حدّميانه و هزينه كلمه اسراف كه در 

بيش از نياز است.اين سمت افراط يا زياده روي قضيه است.نقطه مقابل خساست و فرومايگي است كه البته 

د كه حضرت ولي اين نيز مطلوب نيست .بايد حدّوسط اين دو نقطه را گرفت .امة البهاء روحيه خانم مي گفتن

امراهلل به ايشان فرموده اند كه امر بهائي ديانت اعتدال است .حدّوسط اين دو نقطه افراط و تفريط ،صرفه 

 جوئي است.

در پاريس تشريف داشتند آپارتماني بسيار قشنگ 1911به طور مثال ،هنگامي كه حضرت عبدالبهاءدر سال 

ره فرمودند .حضرت عبدالبهاء متوجّه شدند كه همراهان آن در يكي از محلّه هاي بسيار ثروتمند پاريس اجا

حضرت از اين اقدام ايشان كمي احساس ناراحتي مي كنند.بنابراين مجبور شدند كه توضيحي دراين باره 

بدهند .بايد به خاطر بياوريد كه در آن زمان پاريس محلّ تجمّع بلندپايگان و بزرگان دنيا،بويژه از كشورهاي 

از ايران بود كه بطور دائم درآن شهر در رفت وآمد بودند.بخاطر عزّت و سربلندي امر  شرق و بخصوص

،حضرت عبدالبهاء در نظر گرفتند كه آپارتماني شايسته اجاره نمايند و دليل چنين انتخابي را براي همراهان 

حض اداءوظايف خود چنين بيان فرمودند: .من اگر مي بينيد بعضي تعارفات و مخارجات مي نمايم جميع م

دينيّه و مالحظات امراهلل است ...در ايام بغداد و ادرنه من كاله و لباس چند ساله اي كه تار و پودش از هم 

گسسته بود داشتم و ابداً راضي به قرض نمي شدم.حال هم اگر نظر به بعض امور و مالحظات نبود محقّرتر و 

شما در ارض اقدس نيز وقتي به مقام اعلي يا به اين  حال…ارزان تر محلّي از محلّات اين شهر مي گرفتم 

حدائق نگاه مي كنيد همين خطّ مشي را عيناً مالحظه مي فرمائيد...اين باغ ها مقدّس ترين بقاع عالم را در 

خود جاي داده است و چنانكه حضرت ولي عزيز امراهلل فرموده اند در اينجا قلب روحاني كره ارض قرار دارد 

 ين ساختمانها براي بلندي مقام و سرفرازي امر است و نه نشانه نوع زندگي در مركز جهاني ....بنابراين ا

همينطور است در مورد حضرت ولي امراهلل وقتي به داراآلثار ميرويد به لباسهاي مبارک نگاه كنيد .ببينيد كه 

زيارت ميآمدند حضرتشان همان  تا چه حد لباسهايشان ساده و كهنه بود. با همه اينها هنگامي كه احبّا براي

لباسها را در بر داشتندو احبّا ايشان را با همان لباس مي ديدند.اين مسأله اهمّيّت نداشت زيرا حضرت ولي 

امراهلل در برابر عموم مردم نبودندآنچه كه احبّا را تحت تأثير قرار مي داد شخصيّت ،بلندي مقام ،روحانيّت و 



يشان .هيكل مبارک در زندگي خصوصي و در خوراک نهايت صرفه جوئي را قدرت آن حضرت بود نه لباسها

مي فرمودند...من در دوره اي از واليت حضرت ولي امراهلل در ارض اقدس زندگي مي كردم و از نزديك 

شاهد آنچه مي گذشت بودم .در آنموقع تنها يك آشپز خانه وجود داشت ...اين آشپزخانه ...براي)همه(از 

ستخدمين و باغبانها و زائرين كه ميهمان مركز جهاني بودند و غيره غذا مي پخت. اين غذا براي جمله براي م

 همه و از جمله حضرت شوقي افندي يكسان و فقط شامل يك نوع خوراک بود...

ما خيلي به آساني و تقريباًبدون توجه به سوي بي قيدي گرايش پيدا مي كنيم .متأسفانه اين طبيعت آدمي 

ر هنگام ديگر اين بي توجهي ممكن است به اين دليل باشد كه مثالً مي بينيم يكي از كاركنان در است . د

اينجا كاري مي كند كه از جنبه حفظ تقدّس صندوق امر صحيح نيست .بعد به يك فرد ديگر برخورد مي 

نفر را ديديم مي  كنيم كه او هم همين عمل نادرست را انجام مي دهد .معموالً فكر مي كنيم كه چون ما دو

توانيم آن را عموميّت دهيم و بگوئيم كه خيلي ها هستند كه چنين مي كنند و بزودي گرفتار اين توهّم مي 

شويم كه اين كار همگان است...حضرت بهااهلل مي فرمايند كه ميزان ايمان هر فردي در دست خود اوست و 

نيم بگوئيم كه اعمال خوب و بد ديگران نبايد تأثيري نه در تحت تأثير ايمان ديگران .به همين ترتيب مي توا

در رفتار ما داشته باشد .من در برابر خدا مسئولم من مسئول كارهائي كه ديگران مي كنند يا نمي كنند 

نيستم. من مسئول رفتار خودم مي باشم .من بايد به خدا پاسخ دهم .بنابر اين آنچه كه ديگران مي كنند 

 .نمايم تقليد آنها از نبايد–ربوط به من نيست .من بايد براي آنها دعا كنم ،خوب يا بد،واقعاً م

يك طرز فكر ديگري وجود دارد كه در فارسي به آن چشم هم چشمي مي گوئيم .چشم هم چشمي اينست 

كه شخص مي گويد او اين كار را مي كند،چرا من نكنم؟من كمتر از او نيستم يا آن خانم چنين مي كند ،من 

خواهم بكنم. اين يك نوع رقابت يا حسادت است كه بسيار زيان بخش است و منجر به حرص مي  هم مي

گردد كه حضرت بهااهلل آن را نكوهش كرده اند .من در اينجا عين كلمات حضرت بهااهلل را براي شما مي 

تكرار  "نع شدحرص را بايد گذاشت و به قناعت قا"خوانم ومطمئنم كه شما با آن آشنا هستيد مي فرمايند:

حرص را بايد گذاشت و به قناعت قانع شد زيرا كه الزال حريص محروم بوده و قانع محبوب و "مي كنم 

                                                          "مقبول.

 (14ص 269) پيام بهائي ش                                                                   

 

 
 


