
 یاران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی و با آرزوی سالمتی برای آن عزیزان دل و جان 

این   از  .هدف  است  فداکارانه  تبرعات  تقدیم  اهمیت  میگردد،در خصوص  تقدیم  پیشنهادی  صورت  به  که  ای  برنامه 
لعه در خصوص اهمیت روحانی تقدیم تبرعات  میباشد و آنچه می بایست همواره مورد عنایت قرار گیرد    برنامه مطا

  ،تقدیم تبرعات وظیفه ای عمومی است که شامل آحاد احباء میگردد و البته جاذب تأییدات الهیه می باشد گرچه  آنکه  
آن را تقدیم    می بایست با کمال محبت واشتیاق  هرگز به اجبار و اصرار دریافت نمیگردد بلکه شخص تقدیم کننده    اما

 . بلکه مهم روحی است که در این اقدام جریان دارد  که هرگز کمیت آن مورد نظر نبودهنماید و دیگر آن

 در قسمت شور و مشورت سؤالی به شرح زیر مطرح گردیده است: 

 فداکاری نزدیکتر نماید؟به نظر شما انسان چگونه میتواند در تقدیم تبرعات خود را به مرزهای 

 امید داریم در این بخش با تبادل  نظر در خصوص این امر مهم بتوانیم هرچه مؤثرتر اقدام نمائیم 

البته الزم به ذکر است که این عنوان برنامه و حتی عنوان شور و مشورت صرفا یک پیشنهاد است و عزیزان  •
خود   محلی  جامعه  نیلزهای  و  مسائل  بررسی  به  مبادرت  میتوانند  برنامه  تهیه  به  نیاز  حسب  بر  و  پرداخته 

 فرمایند و یا در قسمت مشورت به شور در خصوص مسائل و یا اقدامات محلی بپردازند 
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تقد..." در  مؤمن  یخدمت  تبّرعات  میشرکت  هر  که  ز   تواندیم  ،یغن  ای  ر یفق  ،یاست  آورد  جا    یا  فهیظو  ن یا  رای به 
تبّرع اهم  ستیروحان است که شخص    یانفاق و عشق  زانیاست، م  تیاهم  انیندارد. آنچه شا  ی تیکه در آن مقدار 

  دات ییخدمت است که جاذب تأ  نیادر  اءاحب  ۀوحدت شرکت هم  نیکند،همچنیبخشنده به همراه پرداخت خود نثار م
 ..." است یاله
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 شروع مناجات-1

 الل ُهو

  ۀج محّبت پرواز ده و با طيور حديقبه او  . جميع را شايان و رايگان ساز  ینياز بندگان و کنيزان را بنواز و آرزو  یب  یا
ت و برکت در اين  چشم از خطا بپوش و عزّ .  عطا فرما،  خوشتر   یديگر بخش و حالت   یقّوت.  همرازو دمساز نما   ،الطاف

  .آزمايش برهانخويش آرايش بخش و از  ی و وصايا  يحراحت و آسايش ده و به نصا   .عطا فرما  ، جهان و آن جهان
و سر گشتگان را به    یم را موهبت وجود بخشيدد  ع    .ستجيرجير و دستگير هر مُ بخششت جهانگير است و الطافت مُ 

عنايتت آفتاب   . عظيم  ،ميم است و فضل و جودت، کرمت ع  یو تشنگان را به ماء مورود وارد نمود  یمدود رساندّل م  ظ  
مقتدر و عزيز و    یبينداز و جميع ياران و اماء رحمن را راحت ساز توئ  یپرتو  . ظلمات  ،خلق  کالتاست و مشّقات و مش 

 ع ع                                                                              .  دارنده  و رهاننده  و بيننده و مهربان یتوانا و توئ

 343چاپ آلمان ص یمجموعه مناجاتها                                                  

 

 

 

 

 حضرت بهاء الل مبارکۀ  اناتیب -3

رمُ  ْلک  الي ا  ص  خ  ّين  ب  ز  ْن ت  م  ْيئًا ل  ن  ه  ي ف  ال  ص  ْن خ  اْلُجْوُد م   " و 

 کلمات مکنونه عربی                       

 فروزنده باشند " ۀنفس اّماره شعل اخذکه باين مظلوم منسوبند بايد در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده و در ینفوس

 161ص 3امر وخلق ج                         

ل   رأُس  رء  ع  اُق اْلم  ْنف  ي  ا  ة  ه  مَّ ل   یاْله  ه  و  ع  ْفس  ه  و    ین  ْهل  ه   ا  ْين  ي د  ه  ف  ت  ْخو  ْن ا  راء  م   . " اْلُفق 

  لوح مبارک اصل کّل الخير                                                                                         

 یبه فارس فوق  مبارکه اناتیب مضمون

 "اراستیخصائل  خود را ب نی که به ا یمن است پس خوشا به حال کس  یاز خصلتها یبخشش و بخشندگ "

 .است شینید ازمندیحّد هّمت: انفاق انسان به خودش و خانواده اش و برادران ن نیباالتر  

 



 حضرت عبدالبهاء مبارکه اناتیب-4

ا    یاله  ی احّبا  یا " ناعت و تجارت  خير و برکت در زراعت و ص    ،ضاعفضعاف مُ يقين نمائيد که در مقابل اين اعانت 
ا ُشبهه اردد حاصل گ  ه  ال  ْمث  ْشُر ا  ُه ع  ل  ة  ف  ن  س  الح  اء  ب  ْن ج    " نيست که حّي قدير اهل انفاق را تأیید شديد فرمايد ی. م 

 مکاتيب  ٤ج   ١٣١ص                                                                                               

نام  ساکين  ا  زاء و م  ج  ايتام و کافل راحت فقراء و عُ   یرّيه است زيرا مربّ الب    شرکت خيرّيه از تأسيسات رب    یياران اله  یا "
 است و سبب تعليم اطفال و تبليغ امرحضرت رحمن . بايد اين شرکت خيرّيه را نهايت اهمّيت بدهيد "  

  مکاتيب حضرت عبدالبهاء ٢ج ١١٥ص                                                                          

                              تکمال ُشکر بانفاق است و مقام انفاق اعظم مقاما یبا آنکه ُشکر سبب ازدياد نعمت است ول  
   بدائع اآلثار ١ج  ١٨٥ص                                                                

 

 

 

 امرالل  یمبارکه حضرت ول اناتیب -5

نفس  اعان   یهر  اين  اقتدار خويش  و  نمايد  یمال  ۀبقدر استطاعت  ا  ،را بمحفل  و    یشبهه  نموده  امرالل  نيست نصرت 
شامل حالش گردد و ابواب برکات بر وجهش    یتأیید اله  .عفاء کرده و تبليغ امرو ارتفاع کلمة الل نموده از ُض   یدستگير 

                                                                                                                          مفتوح شود " 

  منتخبات توقيعات مبارک ٢١٥ص               

. اسباب ميّسر  سريع نيابد   یامرالل تقّدم و انتشار   ، ننمايند  مستمّراً ،  مقّرراً   ،يل کامالً در اين سب  ی اگر ياران مساعده ا " 
   ."نگردد 

  ١٩٢ – ٢٦ یتوقيعات ، سالها ١ج  ١٣١ص                                                                      

دوباره پر    ینامرئ  یو دائمًا از منبع  سازدیم  یکه دائمًا خود را از آنچه دارد ُته  میباش  یچشمه ا  ایمانند فّواره    دیبا  ما"
و کّل   ر یآن مطلع کّل خ  یۀبیالر   اتیسعادت همنوعان، بدون ترس از فقر و با توّکل به عنا  یشود. تبّرع ُمستمر برا   یم

 .است  حیصح   یرمز زندگ ، غناء

 2واحد یروح 8کتاب                                               

 



 قسمتی از توقیع حضرت ولی امرالل -6

و نفوس محتاج آنقدر   لیلجهان آنقدر ق    تیعالم نسبت به جمع  ان یکه تعداد بهائ  میدر نظر داشته باش  دیبا  شهیهم
بدان   نی.ادیننما تیرا کفا نیلهوفاز م   یل یجز تعداد قل م، یبده میما هر آنچه را که در تمّلک دار  ع یاست که اگر جم ریکث

  نیتبّرعات به امر مبارک، مطمئن تر   میتقد  کنیل  .مساعدت نمود  دی، بامیبه محتاجان اعانت نمائ  دیکه نبا  ستیمعنا ن
دارد، عالم    ینظام حضرت بهاء الل که منشاء اله  قیطر   زفقط ا  رایامحاء ثقل و جوع و فالکت از نوع بشر است،ز   ۀقی طر 
 ا ی  دیامور ما تبّرع نما  یبرا تواندینم یاحد، از احباء  ر ی زائل گردد. غ   ره ی و فقر، ترس، جوع و جنگ و غ  ابدیتواند شفا  یم

ل ما پرداخت کند ب     .از ق 

 46از تبرّعات ص  یداستانهائ                              

 

 2015دسامبر  29پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ قسمتی از -7

نوع بشر و نه    یایعالم در جهت عّزت و اح  عیاست شکوفا که در آن منابع وس  یمورد نظر حضرت بهاءالل تمّدن  تمّدن
نابود  یبرا و  بد  یذّلت  تقد  ب،یترت  نیاو صرف خواهد شد.   گو  میعمل   :  باشدیم  قیعم   اریبس   یمفهوم  یایتبّرعات 
راه  میتقد عمل  یتبّرعات  ضرور   یاست  از  رّبان  ورظه  عیتسر   اتیّ و  تمّدن  میآن  بهاءالل  چنانچه حضرت    ند یفرمای.  

آن به    یکه امور مادّ   کنندیم  یزندگ   یدر اجتماعات  انی"امورات ارض را حّق جّل جالله به اسباب معّلق فرموده."  بهائ 
نگرش    برندی م  شیخود به پ  ییایجغراف  ی هاکه دوستان در محدوده  یساز جامعه  ندیشّدت آشفته و مختل است.  فرا

تبّرعات   م  یکه با افکار متداول در عالم کاماًل متفاوت است.  عادت  تقد کندیم جیترو ییرا در مورد ثروت و دارا یو رفتار 
از حّس توّجه    یناش  باشدینقاط جهان م  ینقد، به خصوص در بعض  ر یکه شامل تبّرع غ   یامر   یهامرّتب به صندوق

پ  یفرد و  جامعه  رفاه  ا  شرفتی به  وظ  لل امر  وظ  میتقد  ۀفیاست.   مانند  درست  اله  غیتبل  ۀفیتبّرعات  از    یکی  یامر 
  ی افراد احّبا، آگاه  ۀ مندانه و فداکاراناست.  تبّرعات سخاوت  مانیا  تیو موجب تقو  یبهائ  تیّ هو  یاساس  یهاجنبه
را   یبر منابع مال  یمر مؤّسسات ا  ۀو مسئوالن  قیو نظارت دق  دهد،یم  جیکه جامعه آن را ترو  یمال  یاازهیاز ن  یجمع

منزل  توانی م محّبت  ات یتجلّ   ۀبه  و  ا  یعشق  که  ب  نیدانست  را  فّعال  عنصر  پ  شتر یسه  هم  تبّرع  دهدیم  وندیبه    .
  ی است ضرور   یُبعد  یبر طبق اصول روحان  یشخص  یامور مال  ۀکه ادار  آوردیرا به وجود م  یآگاه   ن یا  تاً یداوطلبانه نها

عالم در عمل متجلّ   یقی و طر   یوجدان  تاس  یمنسجم، موضوع   یزندگ   کیاز   رفاه  به    یاست که در آن تعّهد نسبت 
 .گردد ی م

 

  یبهائ رزنیو سكه پ نیام یحاج  :حکایت-8

امنیام  یحاج که  عبدالبهاء  خلوص و احقوق  نی،  اعتماد حضرت  بود  و مورد  به    بیعج   یمانیالل  داشت وهمگان 
الل و تبّرعات جمع شده و  به ارض اقدس داشت  تا حقوق  متیقصد  عز   ی ا  مرتبه  .داشتند  مانیا  شانیخالص بودن ا

کوچک     ی ا نزد او شتافت و سّکه یر یفق ار یبس  رزن ی. پدکن میببرد و تقد ثاقیاحّباء را به ساحت قدس طلعت م ضیعرا



گذاشت  و رو به راه نهاد . به محض وصول    بیابراز امتنان  کرد و سّکه را در ج  نیام  ی. حاجکرد تا با خود ببرد  میتقد
حضور مبارک نمود .حضرت   میتبّرعات را تقد  عیجم   اشیشگی،  طبق رسم همحضرت عبدالبهاء  تیب  یعنیبه مقصود،  
  ن یتحس   رشیناپذ    یو او را به خاطر زحمات خستگ  داشتندیو امتنان خود  را ابراز م  تیمعمواًل مراتب رضا  عبدالبهاء
ابدًا مورد شّک و ُشبهه نبود و هرگز  در محاسبات و    ن یام  ی. سالمت نفس و  صّحت عمل حاجفرمودندیم  دیو تمج 
نداشت که با وجوه     یخودش پول  را ی،  ز مشکل نبود  شیحسابها برا  یگهدار . مسّلمًا  نکردیحسابها اشتباه نم   ینگهدار 

طلعت    ،حضور مبارک نمود  میوجوه را تقد  یمشاهده کرد ، وقت  رت یدفعه ، در کمال  ح  نی. اّما ا  زدیدر هم آم  یامر 
در کمال    نیام   ی. حاجدرا مطرح کردن    از وجوه نکته  یفقدان مبلغ   ۀبه او انداختند و دربار  یبا محّبت نگاه  ثاقیم

به اطاقش رفت و     انی. گر افتاده است  ی بفهمد چه اّتفاق  توانستیحزن و اندوه از حضور مبارک مرّخص شد و ابدًا نم
بر زم کرد ومناجات خواندزد و سر به سجده نهاد و    نیزانو  بود  ی. موقعدعا  کرد  که مشغول دعا خواندن  ، احساس 

به  او داده بود تا    متشیدر زمان عز   ر یبود که زن فق  یکوچک  ۀهمان سکّ   نی. ااست  او   یزانو  ر یسخت و سفت ز   یفلزّ 
  ی حاج  یعبا  یداشت که سّکه از آن سوراخ وارد آستر   یسوراخ کوچک  نیام  یحاج  بی. از قضا جاوردیبه ارض اقدس ب

 اتی. حضرت عبدالبهاء او را  مورد عنابالفاصله سّکه  را  برداشت و به حضور مبارک رفت  نی ام  ی. حاجشده بود   نیام
و    ثار یبا ا  رایز ،  و تبّرعات  ارزش دارد   ایهدا  یاز تمام  شتریب  ن یو  فرمودند ا  دندی؛ بعد سّکه را بوسقرار دادند  یالُتحص
  48-47صفحات  یس ی انگل ۀ، نسختبّرعات ۀدربار  یهاداستان                               شده بود میتقد اریبس  یفداکار 

 

 شور و مشورت-9

 من  یفداکار  درجه

تبّرعات شخص  ی درجه فداکار   تینها  تواندیچگونه م  انسان را در  کند؟ ذهن انسان دائم مشغول بررس  ی خود    ی ابراز 
من چه   100بدهم؟ حاال اصاًل    5000  ای  1000  دیبدهم؟  با  100  ای  10  دیبا  ایکند: "آ  یپول است و از خود سوال م  زانیم

!   رهیام؟" و غ چقدر کم داده  یعنی  یبدهم؟ درجه خودخواه  ل چقدر پو  یعنی  یتفاوتي ... خواهد داشت؟ درجه فداکار 
ه  یهیبد که  هپرسش  نیا  یبرا  یپاسخ   چیاست  هم  اعداد  و  ندارد  وجود  ح  ینمودار   توانندینم  چوقتیها    اتیاز 

ما    یدر سفر روحان  ینقش مهمّ   توانندیاعداد م  نیا  ده،یبندگانش آفر   یکه خداوند برا  یضادما باشند. اّما در ت   یمعنو
سخاوتمندانه و   یزندگ  کیتعهد خود را با  م یتوانیم میکنیو به آن فکر م م،یر یگ  یم   اعداد را در نظر   یکنند. وقت  یباز 

با احساسات خود قدم برم  یتبّرعات بعض  ی . در موقع اهدامیفداکارانه بسنج    اط یبا احت  گر ید  یبعض  دارند؛ یاز احباء 
  )نگاه میکنند(   یو حسابگر  ،یعقالن ۀاز جنب  ز ی ن گرانید اندازند؛یم دوقکرده به صن دایپ یز یو چ برندیم بیبه ج  یدست

و ده برابر هم به    کندیاست و تبّرع همه بندگان صادق و ثابت قدم را قبول م  قی.... خب گرچه خداوند مهربان و شف
م  شانیا باق  نیا  یول  دهد،یبرکت  ذهن  در  هنوز  م  ماندی م  یسوال  چگونه  انسان  مرزها  تواندیکه  به  را    ی خود 
 خروشان  ۀچشم  یۀنشر                                                                                         کند؟ تر کی" نزدیداکار "ف

 میتواند در تقدیم تبرعات خود را به مرزهای فداکاری نزدیکتر نماید؟به نظر شما انسان چگونه  


