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 جاللُه جلَّ بهاءاهللا حضرت آثار از شروع مناجات -1

  رحيما كريما الها                                                                 

 و جود و عظمت و عزّت به نمايم مي سؤال تو از.  داشتي محروم كه آن يا و فرمودي عطا بصر و سمع عالم براي از آيا
 را وجود جميع,  جود نيرِ انوارِ اشراقات و گردد هويدا عالميان بر نعمتت تا نمائي ظاهر فرمودي عطا آنچه كه كرمت
 وجود براي از عطايت و بخشش در,  نداري اظهار ملكوتت و ملك دوام به اگر ، مقدست ذات به قسم.  فرمايد منور
 اي.  صابريم و حامد نمائي محروم اگر و شاكريم فرمائي عطا اگر ؛ تو باب به فقراء و تو آنِ غنا.  نه حاصل ريبي

 امواج از را عبادت.  آمل و سائل,  خادم اين.  گشتيم راجع تو يوم در تو به و آمديم وجود به ات اراده از,  پروردگار
 . الحميد العزيزُ المقتَدر اَنت انَّك.  نما مزين بخششت و جود طرازِ به را كل و مفرما منع يت عطا بحر

 354 و 353 ص محبوب حضرت ادعيه                                                                                   

 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات -2

 هواهللا                                                            

 حديقه طيور با و ده پرواز محبت اوج به.  ساز رايگان و شايان را جميع آرزوي و بنواز را كنيزان و بندگان,  نياز بي اي
 اين در بركت و عزّت و بپوش خطا از چشم.  فرما عطا خوشتر حالتي و بخش ديگر قوتي.  نما دمساز و همراز الطاف
.  بِرَهان آزمايش از و بخش آرايش خويش وصاياي و نصايح به و ده آسايش و راحت.  فرما عطا جهان آن و جهان

 ظلّ به را سرگشتگان و بخشيدي وجود موهبت را عدم.  مستَجير هر دستگيرِ و مجير الطافت و است جهانگير بخششت
 آفتاب عنايتت.  عظيم جودت و فضل و است عميم كرمت.  نمودي وارد مورود ماء به را تشنگان و رساندي ممدود
 عزيز و مقتدر توئي.  ساز راحت را رحمن اماء و ياران جميع و بينداز پرتوي.  ظلمات,  خلق مشكالت و مشقّات و است

                                            . مهربان و بيننده و رهاننده و دارنده توئي و توانا و

        ع ع                                                                      

  343 و 342 ص – آلمان چاپ – عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                            
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 مكنونه مباركه كلمات -4

  االنسان ابنَ يا

  انفاقُ عمري و ولكن تَبلي ال مجد خَزائنِ و تَفني ال عزٍّ كُنُوزِ من السماء في لتُنفَقَ فُقَرائي علي مالي اَنفق              

 . بِعيني تُشاهد لَو اَجملُ الرّوحِ                                                      

 الوجود ابنَ يا

 . العباد نَمتَحنُ بِالذَّهبِ و الذََّهب نَمتَحنُ بِالنّارِ لاَنَّ بِالدنيا تَشتَغل ال             

  تراب پسران اي

 . مانند نصيب بي دولت سدره از و اُفتند هالكت به غفلت از مبادا كه كنيد اخبار فقرا سحرگاهي ناله از را اغنيا        

             اَلكَرَم و ن الجودصالي منيئَاً خن فَهمنَ لبِخصالي تَزَي . 

 عربي بيانات مضمون

 و شود نمي       فاني كه عزتي گنجهاي از آسمان در تا كن انفاق من فقراي بر مرا مال,  انسان پسر اي... :  االنسان ابنَ يا
 من چشم به اگر است زيباتر روح انفاق جانم به قسم ولكن شود انفاق تو به رود نمي بين از كه مجدي هاي خزينه

 . نمايي مشاهده

 مورد را بندگان طال با و كنيم مي امتحان را طال,  آتش با همانا مشو مشغول دنيا به,  وجود پسر اي... :  الوجود ابنَ يا
 . دهيم مي قرار امتحان

اَلكَرَم و ن الجودصالي مبياريد من صفات به را خود كه كس آن حال به خوشا است من صفات از عطا و بخشش... :  خ 

.  
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  ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مباركه نصوص مجموعه -5

 : االحلي قولُه,  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

  1 ".  است امور لوازم از خيريه اعانه اين.  بكوشند مبرور اين در اهميت نهايت به و شمرند مهم بسيار را خيريه اعانه "

  : المتين قولُه,  فرمايند مي نيز و

 منقطع مدد اگر و شود جيحون رود مانند غنا و گردد افزون ثروت,  بخشد گنجي دم هر انسان ولو رسد تأييد چون "
 2 ".  شود هامون و دشت سرابِ سيحون و فرات و بخشكد دريا,  شود

 1995 آنجلس لوس در نخجواني جناب نطق از نقل – 2                        241 ص – 4 ج – خلق و امر – 1

        نيكو و خوب,  مقبول:  رورمب

 امراهللا عزيز ولي حضرت توقيعات از منتخباتي -6

 : العزيز قولُه,  فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 و رود مي      بدن اركان و اعضاء همه به قلب از كه است خوني مثابه به حاضر حال در محفل خزانه به ياران تبرعات "
 گردد مي مستقر و بنا امريه مؤسسات جميع آن بر كه است اي زاويه حجرِ,  ملّي سرمايه...  است پايان بي اهميتي داراي

 و اجتماعي تبرعات هم و است الزم فردي فعاليتهاي هم سبيل اين در و بكوشند بايد صندوق اين تقويت در ياران كليه و
 1 ".  ننمايند محروم را خود فيض اين از,  كثيره جوامع در چه و جمعيتها در چه هستند كه حال هر در احباء

 اداره صحيح نحو به را التَزايد دائم و متنوع فعاليتهاي كه دارد ميل روحاني محفل اگر ": العزيز قولُه,  فرمايند مي نيز و
 متوجه بايد,  فقير قدر هر,  احباء از يك هر.  باشد داشته وجود ملي صندوق سوي به تبرعات مداوم جريان بايد,  نمايد

 در مؤمن فرد يك عنوان به وي روحاني ترقّي كه باشد مطمئن بايستي و دارد رابطه اين در كه باشد خطيري مسئوليت
 مادي حمايت براي را خود آمادگي عمالً آن با كه دارد معياري به بستگي عظيمي ميزان به بهاءاهللا حضرت جهاني نظم
 2".  نمايد مي اثبات مبارك امر سماوي مؤسسات از

  37 ص – فيضي گلوريا از تأليف و تنظيم – تبرعات درباره داستاهائي-2       476  ص – يكتا گوهر – 1 
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 " . است بهائي فرد هر روحاني حيات ينفك ال اجزاء و عناصر از امري هاي صندوق به تبرّع " -7

 : فرمايند مي عالم سراسر در قدم جمال پيروان به خطاب 1991 نوامبر 18 مورخ پيام در الهي اعظم العدل بيت

 از امري صندوقهاي به تبرّع كه شوند واقف الهي امر اساسي اصل اين به جهان سراسر در الهي ياران كه است الزم ... "
 و واجبات از يكي اجراي منزله به بايد را تبرّعات تقديم و است بهائي فرد هر روحاني حيات الينفَك اجزاء و عناصر
 و شرح هنگام در امراهللا مبلّغين كه شود مي مالحظه,  ممالك از بسياري در.  داشت محسوب روحاني زندگاني تكاليف

 بهائي افراد زندگي در عادي و طبيعي جزئي عنوان به امري صندوقهاي تقويت لزوم از نيستند مايل الهيه تعاليم بيان
 و مادي وسائط تلفيقِ ضرورت اهميت اقدس مستطاب كتاب در االعلي اسمه جلَّ بهاءاهللا حضرت.  آورند ميان به سخني
 كه خوني مثابه به را مادي منابع نيز امرالهگ ولي حضرت.  اند فرموده بيان مكرّر,  الهي امر اهداف تحقّق در را معنوي
 مي دعوت و رجا رحمن حضرت ياران از اينك.  اند نموده توصيف باشد جاري الهـي امـر شـريان و عـروق در بـايـد
 و تأمل به دارد بشري جامعه شرائط و احوال در امري خدمات كه تأثيري و الهي امر مالي تقويت اهميت درباره كه شود
 و مرز هر در را باوفايش مخلص ياران قدم جمال كه كنيم مي دعا صميمانه عليا مقدسه اعتابِ در.  پردازند عميق تفكّر
 آن فداكاري سماويه عنايات و الطاف نزولِ با و نمايند قيام مباركش امر خدمت به متفقّاً متحداً كل تا سازد ملهم بوم

  . فرمايد عطا پاداش را عزيزان

  ابهي ابدع تحيات با                                                                                                              

 اعظم العدل بيت                                                                                                                
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 روحاني تكامل عوامل درباره زاده طاهر اديب جناب تأليفات از قسمتي -8

 ياران و شود مي حائل خدايش و انسان بين موقف سه كه فرمايند مي بيان مقدسه الواح از يكي در بهاءاهللا حضرت
 اول مانع.  گردند فائز الهي لقاي به بتوانند تا گذارند سر پشت را موانع و مواقف اين كه كنند مي نصيحت را خويش
 وقتي.  ظاهري نشان و نام به تعلق,  ثالث و اُخروي مكـافات به وابستـگي ثاني مانـع.  است آن زخـارف و دنيا به تمسك
 توان مي الحقيقه في,  گيرد پيشي امراهللا مصالح بر او شخصيِ و عقالني ماديِ منافعِ كه دهد مي اجازه مؤمن فرد يك
 پوشد چشم بِالمرّه خود شخصي مصالح از انسان كه نيست اين مقصد.  است يافته تعلّق فاني دنياي اين اشياء به كه گفت

 بين دنيوي متاعِ كه ندهد اجازه و كند صرف خود روحاني مقاصد پيشرفت سبيل در را آنها كه است اين غرض بلكه, 
 عنوان به را مبارك امر,  انسان كه شود مي   حاصل هنگامي دنيوي اشياء از واقعي انقطاع...  شود ئل حا خدايش و او

 چنين در.  زند دور امراهللا محور بر وي ماديِ و شخصي هاي  خواسته تمام كه طوري به دهد قرار خود زندگي محور
 چون و نمايد پيدا دلبستگي آنها به كه اين بدون كند استفاده,  است آورده گرد كه مادي اشياء از تواند مي انسان حالي
 نخواهد سر وي از الهي تعاليم برخالف عملي هرگز است او حيات در اصلي محرك و اساسي محور عنوان به الهي امر
 مي اعلي بلند مقام اين به وقتي انسان.  بود خواهد منطبق الهي اوامر با دارد مي بر روزانه زندگي در كه قدمي هر و زد

 مواجهه آماده كند قيام امر خدمت بر كه هنگامي و كند مي پيدا تقدم وي شخصيِ هاي خواسته بر امري مصالح,  رسد
 رسيده انقطاع كمال به كه گفت توان مي شخصي چنين اين.  بود خواهد باشد خطير كه هم اندازه هر به مشكالت با

 شخص وقتي ولكن است گذشتگي خود از و فداكاري مستلزم و دشوار امري معموالً دنيوي حطام از انقطاع.  است
 سبب كه شود مي آزاد آميزي اسرار قواي,  گذرد مي الهي امر خاطر به است گرانبها و عزيز برايش كه چيزي از مؤمن
                                          . گردد مي امراهللا پيشرفت و رشد

 27 - 36 صص – انساني روح – 11 شماره – بهائي معارف مطالعه                                     

 

 : لغات معاني

                دنيا ثروت و مال:  زخارف             سكون و قرار هاي محل,  ايستادن هاي محل:  مواقف                مانع:  حائل
 دنيا مال:  حطام              وسائل,  كاال:  متاع     بكلّي:  بالمره
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  ناخوشايند حكايت -9

 جالل تأثير تحت قدر آن آنها.  رفتند اقدس ارض زيارت به احباء از جمعي,  افندي شوقي حضرت واليت ايامِ در
 اقدس ارض در اقامت حين در كردند درخواست امراهللا ولي حضرت از كه گرفتند قرار آنها حول حدائق و مقامات
 ممالك در و نموده مراجعت بايد آنها كه فرمودند امراهللا ولي حضرت.  دهند انجام مبارك امر براي استثنائي خدمتي
 حضرت از و شوند اقدس ارض در خدمتي منشاء كه ورزيدند اصرار آنها حال اين با.  نمايند خدمتي مبارك امر به خود
 باالخره.  باشند داشته مالي مشاركت متبركه مراقد حول حدائق اتِّساعِ لاَجلِ كه فرمايند اجازه نمودند استدعا امراهللا ولي

.  شد مي خريداري بالفاصله بايد كه كردند اشاره كرمل كوه روي زميني قطعه به,  فرموده موافقت امرالهه ولي حضرت
 تأمين توانند مي را الزم وجه تمامي كه دادند اطمينان شوق و شور با نيز آنها و گفتند آنها به را زمين بهاي حضرتشان

 ولي ؛ ماندند منتظر امراهللا ولي حضرت.  داشت خواهند ارسال را مزبور وجه,  وطن به وصول محض به گفتند و نمايند
 زمين بهاي,  فرمايند اقدام مزبور زمين ابتياعِ براي شخصاً گرفتند تصميم باالخره كه وقتي.  نشد واصل هرگز مزبور وجه
                     . بود يافته افزايش برابر چند

 23 ص – تبرعات  درباره داستاهائي                                                                      

 خريداري:  ابتياع             كردن پيدا وسعت:  اتساع          خاطر به,  براي:  الجل       ها باغ:  حدائق 
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 باشم سهيم اعلي مقام ساختمان در توانم مي هم من -10

 و بودند شنيده مطالبي اعلي مقامِ بناي دست در ساختمانِ ي درباره آنها.  بودند ساله دوازده,  رشيد دوستش و منصور
,  آمده هيجان به طرح اين از,  نوجوان دو.  هستند منظور اين براي تَبرُّع آوريِ جمع حالِ در بزرگترها كه دانستند مي

 و قانوني راهي بايست مي آنها و بود مشكل بسيار درآمد كَسبِ ولي كنند كمك صندوق به نيز آنها گرفتند تصميم
 بعد سالها.  بريزند صندوق در گاهي و كنند تهيه اندك چند هر پولي توانستند آنها از يك هر.  بيابند آن براي درست

 منصور.  كنند بيان را پول تهيه ي نَحوه ديگري براي كه بودند يافته را آن شهامت آنها از يك هر بودند شده بزرگ كه
 حماِم به كه داد مي  پول او به بار يك اي هفته پدرش,  نداشتند گرم آب حمامِ خانه در آنها چون كه كرد تعريف
 بيرون حمامِ به را بعد هفته و كرد مي حمام خانه در بود ترتيب هر به را هفته يك منصور.  برود خانه از بيرون عمومي

 كشمش محلِ از رشيد.  ريخت مي صندوق به,  كرده انداز پس را ميان در هفته يك حمامِ پول ترتيب اين به و رفت مي
 هر رشيد.  خوردند مي كشمش با را چاي لذا.  بود مشكل بسيار قند ي تهيه ايران در زمان آن در.  كرد مي انداز پس
 و ريخت مي قوطي يك در را بقيه و خورد مي  دانه چند,  كرد مي دريافت كشمش مشت يك چاي صرف براي دفعه
 پدرش.  ريخت مي صندوق به را پولش و فروخت مي     پدرش به را آن,  شد مي پر قوطي كه وقتي.  داشت مي نگه
      . خريد مي تر گران را ها كشمش,  خواهد مي چه براي را پول او دانست مي كه

                                               

 28 ص – تبرعات درباره داستانهائي                                                

     

 

 

 

 

 

 



٩ 
 

 مشيري فريدون                                                                           " مهر راهيان " شعر -11

 دوست بشر,  ظريف اي گوينده

 اين از پيش

  را بشر چه كز:  است دريافته

 هست دست دو

 خويش نياز برآرد آنكه براي دستي "

 " خلق دست ز بگيرد آنكه براي دستي

 عشق و نيك پندار و ورزي مهر گونه اين

 زمان اين به تا ما مردم ميان در جز

  است نبوده دياري و شهر هيچ به هرگز

 ديگران به خدمت و محبت انديشه

  است ما پود و تار با بافته نگار و نقش 

 مردمي و ياري و خواهي خير آئين

 است ما وجود در روان,  سرشته ما خون با

  محبتيم و مهر مكتب پروردگان

 " خدمتيم خواه هوا " و عشق راهيان ما

 " پيكرند يك اعضاي آدم بني " شعر بلند بانگ

  است سعدي مهر آواي



١٠ 
 

  است گشوده عالم به بال,  ديار اين ز و

 است بوده ملك اين مردم رسم و راه اين

 آفتاب همراه كه بامداد روز هر 

  هست نويد و سرور و شور و نشاط و نور

 زندگي كار در تو دستهاي كه آندم

 خويش نياز آرم بر آنكه براي دستي:  بگوي خويشتن با                          هست اميد و توان و تالش از سرشار

 دست,  خلق ز بگيرم آنكه براي دستي -                                 

 13 ص – 255 ش -  بهائي پيام                                                                                              


