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  ناظمين راهنماي

  گرامي سروران

 تقديم " عنوان با را ضيافت جلسه اين برنامه,  ابهي اقدس جمال خادمين شما خدمت تحيات ترين صميمانه ابراز با
 . كنيم مي حضورتان تقديم " اهللا حقوق و تبرعات

(  10 شماره هاي برنامه اجراي است متمني,  جلسه اين برنامه اجـراي در عـزيـزمان نـوگـالن مشاركت منظـور به -
 ها برنامه اين اجراي حسن جهت گردد مي پيشنهاد.  گردد واگذار ايشان به)  خاتمه مناجات(  15 و)  بزرگ تصميم
 هاي هماهنگي و گرفته قرار عزيز نوگالن اختيار در ها برنامه قبالً,  گرامي احباي استفاده مزيد و عزيز نوگالن توسط
  . آيد عمل به ايشان با بهتر اجراي جهت الزم

 بـه تواننـد مي كه برسانيـد شـان استحضـار به نيـاز صـورت در اهللا حقوق احكام از عزيز احباي اطّالع مزيد جهت -
  . فرمايند مراجعه 261 – 262 شماره بهائي پيام و هدايت انوار,  الهي احكام و حدود گنجينه هاي كتاب

 

  . باشيد مسرور                                                                                                 
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 جاللُه جلَّ بهاءاهللا حضرت آثار از شروع مناجات -1

  محبوبا مقصودا معبودا الها                                              

 آن توئي.  را جديدت بخشش و قديمت عطاء طلبم مي تو از و مقبِل عنايتت شطرِ به قلبم و متوجه وجهت انوار به وجهم
 قرار كرمت و جود و فضل و عظمت و قدرت و قوت مظاهرِ و نمودي خلق را زمين و آسمان كلمه يك به كه توانائي
 فقير,  خدا اي.  دهند گواهي بزرگيت بر و نمايند مالحظه اشياء كلِّ در را عظمتت و قدرت آثارِ بصر صاحبان تا فرمودي

  . االَسماء علَي المهيمنُ و توانا و قادر و عطا صاحب توئي.  مكن منع بخششت درياي از و منما محروم غَنايت باب از را

 319 و 318 ص محبوب حضرت دعيها                                                                    

 

                                                        

 

 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات -2

 هواالبهي                                                

 در را ما جميع.  ده رهائي پرستي خود دام از و بخش آزادي,  هستي قُيود از را ناتوانت بندگان اين,  توانا پروردگار اي
 بخش نجات هوي و نَفس شئونِ از حرّيت و انقطاع و حراست و حفظ كَهف در را ما كلِّ و ده مأوي و منزل,  عنايت پناه
 داخل اصليه وحدت,  ابهي جنّت در ؛ گذشته,  صراط از و آئيم تو رنگ يك خيمه ظلّ در,  شده متّحد و متَّفق جميع تا ؛

  ع ع.  القَديرُ القَوي اَنت اال اله ال.  الرَّحيم اَنت انَّك.  الكَريم اَنت انَّك.  گرديم

 39 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                                     

نَّكا هستي قدير قوي كه تو از غير خدايي نيست.  هستي رحيم تو همانا.  هستي كريم تو كه بدرستي... :  اَنت .  
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 آن ثير تأ و اهللا حقوقُ اَداي هميتا -4

 جلَّ الهي اَوامرِ سماء از آنچه كه است واضح و معلوم بسي اين ": االَعلي قولُه,  فرمايند مي لوحي در بهاءاهللا حضرت
 و رفعت و نعمت و بركت علّت و سبب.  است عظيم بسيار,  حقوق امرِ.  بوده او عباد منفَعت,  مقصود,  شده نازل جاللُه
 1 ".  وهست بوده عزّت

 : تَعالي قولُه,  فرمايند مي نيز و

 كه چه ؛ نمايند قيام الهي حقوقِ أداي بر,  اول بايد.  هست و بوده الكتاب في اهللاُ اَنزَلَه بِما عمل,  امروز,  اعمال رأسِ "
 ربك إنَّ إال و جاللُه جلَّ حق رضاي قبولِ و باطنه شؤونات و ظاهره اُمورات اصالح براي از است اعظم سببِ,  عمل اين
وه ابهقُ الونفالم 2 ".  است اَموال تَطهيرِ سببِ همچنين و الكَريم 

 : تَعالي قولُه,  فرمايند مي ديگر لوحي در و

 كه صورتي در نموديم امر را آن أخذ.  الزم و واجب,  حقوق اداء,  نفسي برهر اليوم,  بهائي علَيك,  اكبرَ قَبلَ علي يا "
 دونِ من اگر.  نمايند أداء,  خوشوقتي و خوشي كمالِ به و طَبع صرافت به رحمن عباد يعني ؛ شود واقع ريحان و روح به
     3 "...  نه الزم اخذش,  شود واقع اين

 شوند موفق آن اداي به ناس اگر و نازل اهللا حقوقُ,  جمله از ":  المتين قولُه,  فرمايند مي نَبيل قَبلِ علي لوح در قدم جمال
 مي مشاهده چنانچه.  شود او ذُريه و شخص آن خود نصيبِ, مال آن هم و فرمايد عنايت بركت عزَّ و جلَّ حق البته, 

 بر اغيار كه وراثي يا و فرمايد مي مسلَّط آن بر حق را اَغيار و شود نمي و نشده ايشانِ نصيبِ,  ناس اموال از اكثري,  نمائي
 4 "...  است بيان و ذكر فوق,  الهي بالغه حكمت.  دارد ترجيح ايشان

  : العزيز قولُه,  فرمايند مي همدان احباي لوح در عبدالبهاء حضرت

" به نظر...  چون بي حضرت و بالغه حكمت بر حقوق,  يابد امتياز بيگانه از آشنا تا,  خارِقه امتحانات خويش عباد  ,
 بالغه هاي حكمت جمله از...  موفّق آسماني بركت به,  نمودند مبرَم امرِ اين اطاعت كه نفوسي.  فرمود مفروض و واجب

 خيريه موارد در و بخشد قلوب و ارواح به عظيمه نتايج و گردد نفوس رسوخِ و ثُبوت سببِ,  حقوق اعطاي اينكه, 
 5 ".  گردد مصرف
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 102 ص احكام و حدود گنجينه – 4                           230 ص 4 ج خلق و امر – 3 و 2 و 1

 100 ص احكام و حدود گنجينه - 5

        قاطع,  محكم:  مبرم             طبيعت و عادت مخالف:  خارقه            فرزند:  ذريه:      لغات معاني

:  الكَريم المنفقُ الوهاب هو ربك إنَّ.              است كرده نازل كتاب در خداوند چه آن به:  الكتاب في اهللا انزله بما
 . است كريم كننده انفاق بخشنده تو خداوند كه بدرستي
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 بزرگ تصميم -10

 پولِ او سنِ هم پسرانِ سايرِ كه حالي در.  داشت سال سيزده فقط,  داد بروز را خود مالي استعداد كه موقعي,  كامران
 او.  كرد مي ذَخيره را پولش دينارِ هر هوشمندانه كامران,  كردند مي بستني و شكالت,  بازي اسباب صرف را خود

  بانك در را پولش,  كرد مي پرداخت بانك كه اي بهـره از اطـالع با بلكـه ؛ داشت نمي نگـه هم خـانه در را پـولش

 بودند گذاشته بانك در وِي اسمِ به روزش زاد هر در كه را پولش والدينش,  شد ساله پانزده كامران وقتي.  گذاشت مي
 اين با كه كرد مي بحث والدينش با غالباً كامران.  بود شده بالغ تَوجهي قابلِ مبلَغِ به شده جمع وجوه.  داشتند تسليم او به

 , شخـص كه هـايي حساب اَنـواعِ مورد  در او,  ضمـن ايـن در.  دهـد انجـام تواند مي كاري چه بعدها پول

 را پـولش گاهي.  برد خواهد پولش از را سود حداَكثرِ شود مطمئن تا بود كرده تحقيق,  باشد داشته بانك در توانست مي
 ي بهره  دوم بانك كه داد مي توضيح والدينش براي و گـذاشت مي ديـگري بـانـك در و داشت مي بر بـانـكي از

 بگيـرم بانـك از را پولم ام گرفته تصميم ":  كرد اعالم را آوري حيرت مطلَبِ كامران, روز يك بعد.  پردازد مي بيشتري
 : داد توضيح كامران.  كردند نگاه يكديگر به ناباوري با والدينش ".  كنـم پـرداخت امـر صنـدوقِ به و

 بيشتري پولِ فقط گيرم مي كه اي بهره,  بماند تا بگذارم بانك در را پولي اگر.  ام كرده فكر مورد اين در خيلي " 
 خواهد خدمت بهاءاهللا حضرت به ؛ رسيد خواهد مناسب مصرف به بگذارم امر صندوقِ در را آن اگر ولي ؛ بود خواهد
 " . كند مي پرداخت سود ديگر هاي بانك جميع از بيش كه است بانكي اين.  رسانيد خواهد منفَعت ما ي همه به و كرد

 62 ص تبرعات درباره هايي داستان                                                                             
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 سبكتكين لوح -5

 و رنگين خواني و دلنشين مقصوراتي و برين بهشت چون سرايي.  بود تمكين و حشمت نهايت در سبكتكين گويند ... "
 گرفتار دق مرضِ به بغتَتَاً,  سرور و وجد نهايت در.  داشت موفور ثروتي و معمور خزائني و شيرين و شهد زندگانيِ
 روز سه,  شد مأيوس حيات از چون و نواخت مي متحسرانه نغمه,  حسرت مزاميرِ به و گداخت مي شمع مانند و گشت
 و نَفايس و نمود جمع انجمني,  حرَم دوشيزگانِ از و بياراست صفي,  كمر زرين غالمان از سلطنت قصرِ در,  موت از قبل

,  پيشگاه در را نامدار وزراء و كرد مهيا طَرَفي در را اندوخته خزائنِ و نمود حاضر,  چشم پيشِ در را زواهر و جواهر
 طرف هر به نظر خود و فرمود امر ظفر و فتح مشقِ به سلطنت قصرِ پيشگاه در لشكر ميدانِ در انبوهي سپاه و نمود احضار
 شوم مأيوس,  زندگاني از و گردم محروم نعمت و سلطنت اين از چگونه كه گفت مي و گريست مي,  نمود مي منعطف

 مالحظه.  كشيد اخير نَفَسِ تا گريست,  گريست.  شتابم ديگر جهان به جهان اين از تُهي دست با و بگذارم را شما و
 مگر ؛ است حسرت اندر حسرت,  ثروت اهلِ عاقبت كه شد واضح پس.  رفت جهان اين از حسرتي چه به كه نماييد

 مباركه نفوس آن.  دارد مبذول را خويش ثروت,  مبروره امور در و بيفشانَد آستين از گنج,  خيريه امور در كه توانگري
 ج آسماني مائده                                                                            ".  بدرخشند ابديه عزّت افقِ از المعه كَواكبِ چون

  245 ص 5

 ,  مقبول:  مبروره               درخشان و روشن چيزهاي:  زواهر          عفيف زنان:  مقصورات:        لغات معاني

 

 . شد قائل توان نمي را حدي هيچ تبرعات تقديم در -7

 : المتين قولُه,  فرمايند مي امراهللا عزيز ولي حضرت

 اين اگر خصوص به ؛ مقبولتر,  بيشتر چه آن هر.  شد قائل توان نمي را حدي هيچ ملي صندوق به تبرعات تقديم در "
 نظر در,  تر سخت و شديدتر انفاق اين چه هر.  شود منجر بخشنده شخص مزاياي و منافع از قسمتي انفاقِ به تقديم
 محروميتي ميزانِ بلكه ؛ نيست تقديم اين كمي مقدار است اهميت شايان چه آن.  تر شايسته و تر گرانمايه ثوابش خداوند
                                              315 ص هدايت انوار                               " . شود مي انفاق ايثار اين در كه است
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 امراهللا عزيز ولي حضرت  توقيعات از قسمتهايي -6

  : المتين قولُه,  فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

,  روحاني محفل تشكيل و تأسيس مجرد به كه گشت تأكيد واضحاً قبل از خيريه صندوق به ياران مساعده خصوص در "
 احباي كتباً و عموماً چندي هر,  شور محفل اعضاي و گردد اعالن و تأسيس نيز اي خيريه صندوق,  تأخير دون من بايد
 كشوريِ مركزيِ خيريه صندوقِ توسعه و ادامه و تشكيل,  همچنين و...  نمايند اعانه بر تَشجيع و تَرغيب و دعوت را الهي
 امر اين به ايران كشورِ تمامِ در را الرَّحمن اماء و الهي احباي بايد...  محسوب اساسيه امور و لوازم الزم از كه ايران اقليمِ
 از كه چه ؛ هست و بوده محلي خيريه صندوق اعانه بر مقدم,  مركزي خيريه صندوق به اعانه زيرا ؛ كرد داللت مهم

 تمام در افراد عموم آنكه اولي و اَحسن.  است امريه تأسيسات و تشكيالت و اقدامات محورِ يگانه بلكه,  مهمه عوامل
 امر اين ترويج اسباب تا نمايند اعانه مستمرّاً,  مركزي خيريه صندوق به مشتركاً,  امريه نقاط روحانيه محافل و ايران اقليم
 تصرّف تحت در تمامها به مركزي خيريه صندوق واردات و گردد فراهم,  يليق و ينبغي كَما نقاط ساير و مركز در عظيم

 مستطاب دركتاب حكمش و دينه اعزازِ و اَمره وِقايةِ علي اهللاُ وفِّقهم.  است مركزي روحاني محفل اعضاي مطلقه اداره و
 اداء از باشد معينه شرايط واجِد كه مخلصي مؤمنِ هيچ.  مذكور و معين شَتّي الواحِ در بيانش و است منصوص اقدس
  خانَ من " خطابِ و محسوب خيانت منزله به اهللا حقوق اداء از امتناع,  كتاب نص به حتّي ؛ نيست مستثني اهللا حقوق

سطب هةِ و تعاليمهداي هفي خَلق لكت 1 " شوقي آستانش بنده.  االَنحاء 

  : الجميل قولُه,  فرمايند مي نيز و

 الحقيقه-في,  حقوق اداي از بعد.  محسوب اساسيه الزمه امور از و است امراهللا ضروريه احتياجات از سبيل اين در اعانه "
 و تعزيز و است الهي امر ترويج رأساً شود صرف و گردد تقديم سبيل اين در آنچه زيرا ؛ بهائيست شخص وظيفه اعظم
 احدي ؛ روحاني است تكليفي و وجداني است امري و است اي مقدسه وظيفه,  وظيفه اين ولي ؛ رباني آئين تقويت
,  كند روحاني محفل تقديم و نمايد خيريه صندوق اين به ئي اعانه خويش استطاعت قدرِ به نفسي هر.  نه آن بر مجبور
 و تعميم را تربيت امر و آورده فراهم تبليغ اسباب و نموده امراهللا ترويج واسطه اين به كه چه ؛ است عظيم اهللا عند اَجرَش
 303 ص 1 ج مباركه توقيعات مجموعه – 1  2 ".  داده اتّساع را روحاني محفل اقدامات و خدمات دائره و كرده تقويت
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 تكريم و  امرش حراست و برحفظ را ايشان خداوند... :  وِقايةِ علي اهللاُ وفِّقهم    269 ص جوانان مجموعه – 2    304 و
 . گرداند موفق ها مقصد اين در خلقش هدايت و تعاليمش بسط و دينش

                                                         

 اهللا حقوق اداي و تبرعات تقديم بين رابطه -8

 : فرمايند مي     1970 اكتبر 25 مطابق بديع 127 العلم شهر 10 مورخ مبارك دستخط در الهي اعظم العدل بيت

 با امريه هاي صندوق به تبرّعات اهداء كه اند پرسيده هيأت اين از,  موفّقند اهللا حقوق تقديم به كه عزيز ياران از بعضي "
 سائره مشروعات جهت,  خيريه تبرّعات به اهللا حقوق اداء نيت به كسي اگر و دارد نسبتي و رابطه چه اهللا حقوق اداء

 ؟ دارد ديگري حكم كه آن يا است معاف اهللا حقوق تقديم از آيا پردازد

 جهت توضيحاً كه گرديد مقرّر,  شده مكرّر سؤال اين چون وليكن ؛ دارد صراحت مورد اين در الهيه نصوصِ كه آن با
 اقدس مستطاب دركتاب حكمش كه چه ؛ بهاست اهلِ دينيه فَرائضِ از اهللا حقوق اداء كه شود مرقوم مهربان يارانِ اطّالع

 اهللا حقوق اداء از باشد معينه شرايط واجِد كه مخلصي مؤمنِ هيچ.  مذكور و معين شَتّي الواحِ در بيانش و است منصوص
 بِالعدلِ يخانُ اهللاَ خانَ من " خطابِ و محسوب خيانت منزله به اهللا حقوق اداء از امتناع,  كتاب نص به حتّي ؛ نيست مستثني

 عباد بر اهللا حقوق تعيينِ به يزدان حضرت,  پايان بي الطاف محضِ,  ميثاق مركز فرموده به.  مكتوب,  نفوس اين حقِّ در "
  حكَمِ و مصالح داراي,  اعلي قلم شهادت به محكم حكم اين ؛ بوده كائنات از مستغني حق,  واال گذاشت منّت خويش

 انفاقي ؛ بركت و خير علّت و است عزّت و نعمت باعث ؛ وبال و خُسران دافعِ و است اموال تَطهيرِ سببِ.  است تُحصي ال
 امتحان براي,  ميثاق مركز فرموده به حقوق اعطاء.  امراهللا ارتفاع ممد كه است خدمتي و است اهللا الي نسبتش كه است

 را اهللا حقوق وجوه نبايد خود اراده و تشخيص به ياران لهذا...  ايقان و ايمان در ايشان رسوخ و ثبوت سبب و است مؤمنان
 از بعد بايد سائره اعانات و تبرّعات,  صريح نص به زيرا.  باشد امريه خيريه مصارف كه آن ولو ؛ رسانند ديگر مصارف به

                                            ... گردد تقديم است اشخاص خود به متعلّق كه طاهره باقيه اموال از يعني,  اهللا حقوق تقديمِ
 او با كند خيانت خداوند به كس هر.... :  خان من   33 – 35 ص بديع 127 امري مطبوعات ملي مؤسسه اهللا حقوق جزوه

    متفاوت و مختلف:  شتي.        شد خواهد خيانت عدل به

  بختي بد:  وبال            زيان:  خسران                  شمارش قابل غير هاي حكمت:  تحصي ال حكم
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  حكايت -9

 اين,  اُف نقي موسي حاجي نام به بود شخصي بادكوبه در:  فرمايند مي مثَل باب من عبدالبهاء حضرت,  الواح از يكي در
 ايام آن در.  شد مي محتاج هم شب نان به اوقات اغلب و بود مقروض هميشه ؛ بود فاقه فقرِ دچار,  حال اوائل در شخص

 مي كَندن چاه به شروع ها زمين آن در و كردند مي اجاره دولت از هايي زمين,  اشخاص كه بود چنين رسم بادكوبه در
.  بكند را كار اين كه رسيد فكرش به موسي.  شد مي آنان عائد عظيمي دخل,  رسيد مي نفت به اگر چاه اين.  كردند
 سنگ تخته به  بود كرده حفر كه چاهي اين اما.  شد چاه حفر به مشغول و گرفت خود براي زميني و كرد قرض مبلغي
 حضرت حضور كرد عريضه.  شده اميد نا,  مانده ها قرض.  بود شده فراهم برايش بزرگ مانع اين و بود رسيده بزرگي

 چاه حفر از و بشويد كار مشغول شما ":  فرمودند ".  بكنيد دعايي,  بفرماييد عنايتي ؟ كنم كار چه من " كه عبدالبهاء
 دوباره و شد مطمئن رسيد كه لوح اين ".  كند عطا بركت شما به مبارك جمال.  كنم مي دعا من.  نكنيد نظر صرف
 جميع و خودش كه رسيد مقامي به موسي ثروت كم كم.  رسيد نفت به چاه و شكستند را سنگ.  شد چاه حفر مشغول

 بايد ثروت همه اين البته...  دارد پول قدر چه دانست نمي خودش.  بودند عاجز او ثروت شماره از,  داشت كه محاسبيني
 اين ؛ دارد كه هم پول,  است مسلّم كه هم حقوق امر,  دارد كه هم ايمان,  داده ايشان به ثروت خدا.  بپردازد را حقوقش

 خدمات,  بسازد االذكار مشرق توانست مي...  امر اين براي.  بود موفقيت سراپا موسي حاجي اين.  توفيق گويند مي را
 وارد اردكاني امين حاجي جناب.   بود دامنگيرش غفلت.  نبود متوجه اما,  بپردازد را الزمه مصارف,  بكند ديگر امري

 اشكش,  كشيد مي ريشش به دستي,  رسيد مي موسي نوبت وقت هر و كردند مي تقديم اهللا حقوق احبا.  شد بادكوبه
 وجهي مختصر يك كه رفت نمي جيبش به دستش اما ؛ كرد مي گريه و " عبدالبهاء يا " گفت مي و شد مي جاري
 ":  گفت مي ايشان به موسي حاجي,  بشود مشرَّف مبارك حضور خواست مي امين حاجي وقت هر...  كند تقديم
 مبلَغ آن كه وقتي.  شد مشرّف مبارك حضور رفت امين حاجي... " كن عرض مبارك حضور را بنده ارادت امين حاجي
,  امين جناب ":  فرمودند عبدالبهاء حضرت داد مبارك حضور بادكوبه در بودند كرده تقديم احبا ساير كه را جزئي هاي

 اهللا حقوق كه دادم تذكّر ايشان به هم من.  كند مي انبار هم روي پول قربان ":  كرد عرض " ؟ كند مي چه موسي حاجي
.  نيست ما از ثروتش اما,  ماست از موسي حاجي,  امين جناب ":  فرمودند,  سكوت دقيقه چند از بعد ".  نداد,  بده

 مثل.  رفت پيش موسي حاجي پول با قدم جمال شريعت گفت خواهند آينده در بدهد پولي ايام اين اگر موسي حاجي
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 به احتياجي.  است بيزار اموال گونه اين از مبارك جمال,  رفت پيش خديجه پول با اسالم دين بگويند اسالم در كه اين
 قَـدر,  مـوفّـق پا تـا سر و بـود فراهم برايش عظيمه عاليه خدمات وسيله اينكه با شخص اين ".  ندارد اموال گونه اين

  نصيبِ ثـروتش و مـرد ؛ ندانست

 دورش آمدند آنها همان.  آمد مي بدش آنها از كه بس از ببيند را ها آن توانست نمي حياتش دوره در كه شد اشخاصي
 او براي و بردند را او ثروت آمدند او دشمان,  فرمايند مي مبارك لوح در.  خوردند و بردند را ثروتش تمام گرفتند را

 از چيزي خُسران و خَيبت جز شخص اين و نكردند اقدامي هيچ بعد عالم در او روح ترقّي براي يعني ؛ نخواندند فاتحه
  . نشد نصيبش ثروت همه اين

 23 و 22 ص يادگار كتاب                                                                                                          

 

 

 

 

  

   


