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 شخص هر در يك هر نتائج تا مذموم نه و ممدوح نه الحقيقه في يك هيچ غنا و فقر ":  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت
 " ... بالعكس و شود الهي رضاي حصول سبب غنا بسا و بالعكس و گردد حقيقي غناي سبب فقر كه بسا ؛ باشد چه
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  گرامي همكاران

 در منند امانت فقرا "   عنوان با برنامه اين.  هستيم شما خدمت در جديد اي برنامه با ديگر بار يك تحيات تقديم با
 مورد را ايشان با معاونت و مساعدت راههاي و جامعه مند نياز قشر به توجه كه گردد مي حضورتان تقديم " شما ميان
 واگذار ضيافت اعضاي عهده به آن تهيه و است پيشنهادي برنامه روحاني قسمت هميشه مانند. است داده قرار توجه
 چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه و عربي و فارسي مكنونه كلمات چون منابعي از توانيد مي كه است شده
 . نمائيد استفاده...  و بهائي تعاليم گلزار وكتاب آلمان

 : نمائيد استفاده ذيل مبارك نص از توانيد مي وقت اقتضاي صورت در

 ، دارد خصوص به تعلّق قسم يك ؛ است قسم دو خيريه مقاصد آفرينش عالم در ": فرمايند مي عبدالبهاء حضرت
 دارد، آفرينش عموم به تعلّق كه ديگر قسمي و تنگ بسيار اش دائره و است مقيد اين ، مخصوص اشخاصي به يعني
 خير به تعلّق اندكي كه اموري لهذا ؛ است الهي ، است عمومي خير كه امري هر و وسيع اش دائره و مطلقست آن

 و الهيست حكمت آن دارد عموم خير به تعلّق تمامه به كه امري لكن ؛ ممكن حصولش متمدنه ملل بين در دارد عموم
 كند تجديد و نمايد ايجاد ، است موجده قوه و دهد كلّي تبديل و تغيير را وجود عالم كه است قوتي اين ؛ رباني كلمه

 حيات و نامتنهاي علويت و انساني عالم ترقّي سبب كه دار مبذول امري در همت تواني تا پس ؛ نمايد جديد خلق و
  ". شود ابدي
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  . باشيد مؤيد و موفق ها برنامه اجراء در حق از اعانت با هميشه مانند اميدواريم     
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 مباركه نصوص .2

 و بوده عظيم اهللا عند فقرا از صابرين شأن كه چه ؛ باشند ناظر فقرا به الغني اولو بايد " فرمايند مي بهاءاهللا حضرت
  . اَثَرَ و اَنفَقَ لغني و ستَرَ و صبرَ لفقيرٍ طوبي.  اهللا شاء ما اال يعادلُه ال عمري

 419 شماره هدايت انوار                                                                                                                      

 از بهتر و است صابر فقير از بهتر شاكر قيرف اما ؛ است شاكر غني از بهتر صابر فقير ":  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت
 نعمت ازدياد سبب شُكر كه آن با.  گشته انسان نوع  آسايش سبب و مانده خالص امتحان از كه است منفق غني همه
 " ... مقامات اعظم انفاق مقام و است انفاق به شُكر كمال ولي ، است
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  كنيم اهداء فقراء به انيمتو مي كه اي هديه بزرگترين .3

 قدر آن نبايد ، مستمندانند و محتاجان اعانه به مايل و قادر اگر بها اهل ؛ فقراء به كمك بر مبني شما سؤال به راجع اما
 اعتدال حد به بايد امور ساير مثل نيز كار اين در اما.  مانند باز آنان به مساعدت از كه دهند وسعت را خود مشغوليات

 استقرار به كه است اين كنيم اهداء ستمديدگان و مستمندان به توانيم مي ما كه اي هديه بزرگترين.  شوند متوسل
 مؤسسات و الهي نظم اين زيرا ؛ كنيم كمك اند فرموده ابداع مبارك يوم اين در بهاءاهللا حضرت كه الهي مؤسسات
 و محو كرده مبتال را خاليق اينسان كه را عدالتي بي و ظلم و تنگدستي و فقر اصلي علل شوند مستقر وقتي ملكوتي

 درماندگان و محتاجان به, هم و نماييم پشتيباني و حمايت امريه صندوقهاي از بايد هم, ما بنابراين.  كرد خواهند زائل
  . كنيم مهرباني و اعانت ،

 420 شماره هدايت انوار – احباء از نفر يك به خطاب امراهللا ولي حضرت جانب از          
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  نااميد مرد پير .5

 هم در ريشش ، پاره شلوارش ، برهنه پايش كه آمد پيرمردي يك ديدم روز يك لندن در است نوشته بالمفيلد ليدي
 مي هم را من امثال پيغمبر اين گفت ؟ خواهيد مي چه ، بله گفتم ؟ است شما منزل ايراني پيغمبر اين گفت و بود برهم
 ها پلّه دم من كه گويد مي باشد بالمفيلد ليدي همين كه خانم ستاره ؟ فرمايند مي اعتناء من امثال به آيا ؟ پذيرد
 دست بيرون آمدند مبارك هيكل خود ديدم وقت يك ، نه يا مبارك حضور ببرم آيا كه بودم مرد اين با تكلّم مشغول

 ، دادند ايشان به شيريني ، نشانده باال اتاق توي بردند احترام كمال با و موافق رفيق يك مثل و گرفتند را پيرمرد اين
 عظمت اين با شخص كه بود مبهوت طور همين مرد اين و ؟ كني مي چه اينجا ؟ آئي مي كجا از تو كه فرمودند
 مشكل برايم زندگاني من قربان كرد عرض ، آمد جرأت به ، كند مي محبت همه اين راهي سر گداي يك به نسبت
 مي رودخانه طرف به كه سرعت با ، كنم غرق را خود رفتم مي و بودند گرسنه ام بچه و زن كه بود روز چند ، بود
 و ديدم را شما عكس و است آويزان اي روزنامه ديدم مغازه يك پشت غفلتاً.  بياندازم رودخانه توي را خود كه رفتم
 اين طرف به اختيار بي  من.  بيا گويد مي من به عكس اين كه اين مثل ديدم كردم نگاه ، شدم مي رد كه طور همين
 است آمده سالم و صلح براي كه ايراني پيغمبر بود نوشته زيرش و گرفت مرا شما سيماي جمال كه ديدم رفتم عكس

 فقراء با سالطين و اُمراء خالف بر هستيد صلح پيغمبر كه شما آيا ببينم شما حضور آمدم.  خواستم را شما آدرس. 
 است باز كردن غرق راه نپذيرد اگر و افتخار زهي بپذيرد مرا اگر شخص اين گفتم خودم پيش ، نه يا كنيد مي محبت

 باشد اميدوار بايستي زندگي در انسان.  باشيد اميدوار.  است شيرين بسيار زندگاني ، بكني خيالي چنين مبادا فرمودند. 
 بايد كند نمي نفوس عصيان به نگاه خدا.  هست بندگانش حال شامل هميشه خداوند رحمت ، نيست خوب نااميدي. 

 در من گفت ؟ كنيد مي چه پول اين با حاال فرمودند ، كردند عنايت او به پول مبلغي.  بود الهي رحمت به اميدوار
 و نعمت ظلّ در و كنم مي فروشي گل به شروع و كنم مي سرمايه را اينها روم مي ، هستم ماهر گلها دادن پرورش

  . كنم نمي فراموش را عبدالبهاء نام هستم تا و بكنم زندگاني كه اميدوارم سال سالهاي شما محبت و انعام
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 عبدالبهاء حضرت طريق .6

 پنجره از روزي و داشتم سكونت فرمودند مي زيست عبدالبهاء حضرت كه اي ميهمانخانه همان در گفت مي شخصي
 مي مرقوم سرعت به منشي كه فرمايند مي ديكته چيزي گوئي و مشي مبارك هيكل كردم مالحظه و نگريستم مي

 را خود منشي عبدالبهاء حضرت فوراً.  گذشت مي ميهمانخانه پهلوي از پوشي ژنده   فقير هنگام اين در. داشت
 با و گرفته را او دست عبدالبهاء حضرت.  آوردند مبارك محضر به برگردانده را بيچاره شخص آن كه فرستادند
.  بود چرك غرق لباسش و فقر درجه نهايت در مرد آن.  گفتند دوستانه آمدي خوش را وي آسماني لبخندي

 و داشته صحبت وي با مدتي اين وجود با.  پوشاند نمي درست را او پاهاي حتّي كه بود پاره چنان شلوارش مخصوصاً
 فرمايند دلشاد را او كه فرمودند مي سعي.  درخشيد مي نظير بي تقديسي و آسماني لبخندي انوار به مبارك چهره

 شلوار كه بود اين گوئي كه فرمودند چيزي نگريسته او سراپاي به چون و شد شاداب و خندان فقير مرد چهره باالخره
 حضرت تماشاي كه من رفيق.  خالي خيابان و بود صبح.  كنيم درست آنرا بايستي.  است پاره خيلي مرد اين

 رابدان خود شلوار و آوردنـد تشريف كمـي از پس و رفته طاقي زير مبارك هيكل بود ديده نمود عبدالبهاءمي
 نداده روي العاده خارق امري ابداً گوئي نموده منشي به رو سپس و باشد تو با خدا فرمودند او به و داشته مرحمت

 از اشراقي مرد آن كه كنم مي فكر من ولي كرد مي فكر چه رفت و گرفت را خود راه كه مرد آن دانم نمي.  است
 اين قطعاً.  فرموده او تن به آورده در را خويش لباس كه بود او غمخوار آنقدر شخصي آن در كه ديد را بهتري جهان
 كيمياي با وجودش مس اند فرموده بهااهللا حضرت كه طور همان قطعاً و نمايد مي باز او حيات در جديدي دوره نگاه
 رختخواب غالباً عبدالبهاء حضرت زندان مظلم و دراز سنوات طول تمام در . گردد مي تبديل خالص طالي به روح
 نمي قبول آن از بيش و اند نداشته لباس يكدست از بيش هرگز خودشان و كردند مي مرحمت ديگران به را خود

 محروم بِالكُلّ ديگران و باشم داشته لباس دست دو خود كه باشم راضي چگونه گفتند مي و باشند داشته كه فرمودند
 بلكه دادند نمي  ديگران به حيات دستور عبدالبهاء حضرت كه بدانند خوانندگان تا نگارم مي مخصوصاً را اين  .باشند
 مشي طريق آن در اطهر هيكل چون نيز ديگران كه خواستند مي و بودند سالك دائماً المبارك بنفسه سبيل آن در
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 ايثارگر بخشنده ، فرد .4

 و مبارك امر پيشبرد در كه هستند مصمم كه نفوسي و گردد تكميل مهر و  بخشندگي ، سخاوت با بايد عدالت
 خصائل از سخاوت و كرم.  برند مي كار به صفات اين به اتّصاف در را خود تالش نهايت ، كنند ايفا سهمي اجتماع
 عبدالبهاء حضرت...  كنيم مي حركت اقدامش اثر بر ما كه است اعاليش مثل و ظهورش مظهر ، خداوند نفس

 مسكيني هر ، فرمودند مي انفاق فقيري هر بر.  بودند كَرَم و استغناء نهايت در " بهاءاهللا حضرت كه فرمايند مي توضيح
 ؛ كرد خواهند تمام را ثروت اين مبارك جمال گفتند مي...  نفوس...  بود باز مبارك خانه درِ.  بودند تسلّي مايه را

 در خلق جميع با و بودند مظلومي هر پناه مبارك جمال ، خالصه...  است كم واردات و اندازه بي مصارفشان زيرا
 " . محبت و رأفت نهايت

 در را عبدالبهاء حضرت    جان كه حمالتي بحبوحه در حتّي...  بودند شُهره خصائل همين به نيز عبدالبهاء حضرت
 و غائله هيچ و داشت نمي باز مستمندان حال به توجه از را مقدسش خاطر امري هيچ " كرد مي تهديد اقدس ارض

 مالزم كه نفوسي از حتّي.  نمود نمي منع ايتام و مساكين دلجوئي و بينوايان تفقّد از را كبري رأفت مظهر آن آشوبي
 و مهر مورد را آنان و فرمود مي عيادت بنفسه داشتند داري خود مساعدت تقاضاي و مسكنت ابراز از يا و بوده بستر

 " . داد مي قرار شفقت

 در او احسان و جود مظاهر و باشند خلق ميان در الهي امناي كه اند شده تشويق احباء ، شمار بي بخش روح آثار در
 ... گردند مردم ميان

 احساس ساختن آرام براي ، عظيم ثروت از اندكي بخش دادنِ با ، شده توصيف بهائي آثار در كه چنان آن ، سخاوت
 شده دعوت آن به اتّصاف به احباء كه سخاوتي.  شود اشتباه نبايد - عدالتي بي با صرف مصالحه - فقرا براي تأسف

 تند مي هم در را اجتماعي نظم و جامعه بافت ، بخشد مي اتّحاد را بشري عائله كه است روابطي از اساسي وجهي ، اند
 : است ناپذير جدا حقيقت ماهيت نفس از بخشش كه فرمايند مي توضيح عبدالبهاء حضرت... 
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 موجودات سلسله ايجاد عالم روابط اعظم كه گردد مشهود ، شود مالحظه است حقايق كاشف كه اي ديده به اگر
 مربوط هم به وجود جميع زيرا ؛ است وجود عالم جامعه هيئت مالزمه خواص از ، تبادل و تعاضد و تعاون و است
 ... محقّق بالواسطه نباشد رأساً اگر ؛ ديگري از مستفيد و متأثّر اشياء از شيئي هر.  است

 و تعاون ، رتبه اين در كه چه ؛ بيني مشهود اتقان منتهاي در جهات جميع از را عظيم امر اين انساني عالم در كه آن تا
 در را متينه روابط اين...  معنوي و ظاهري شئون و مراتب جميع در بلكه ؛ نبوده جسمانيات و جسم در محصور ، تبادل
 قدم سعادت و ترقّي در بشريه جمعيت ، يابد بيشتر ازدياد و متانت روابط اين چه آن و نمائي ادراك محكمي منتهاي
...            است محال ، عظيمه شئون اين بدون انسانيه جامعة هيئت جهت به نجاح و فالح بلكه ؛ نهد پيشتر
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