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   خبلق خدمت
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 "  منايد قيام ااَلْرض َعَلی من مجيع خبدمت که است کسی انسان امروز"  - 1
 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه - مقصود مبارک لوح)
 
 "   َممِ ْلُ ا ِخْدَمةِ  َعَلی اَقاِئم   ْصَبحَ أَ  ِلَمنْ  طُْوبی ميفرمايد موجود حضرت"  - 2
 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه - صودمق مبارک لوح)
 
َفُعکَ  َضعْ  اْلَفْضلِ  َلیإِ  اََنِظر   َتُکْونُ  َلوْ  ْنَسانِ ْلِ ا اْبنَ  يَ  اعلی فردوس از سوم ورق در اللّ  کلمةُ "  - 3 َتِفعُ  َما َوُخذْ  َمايَ ن ْ  نْ إِ وَ  اْلِعَبادُ  ِبهِ  يَ ن ْ

 (الذّکر فوق جمموعه 3٥ ص) "  لِنَ ْفِسکَ  ََتَْتارُهُ  َما ِنکَ ِلُدوْ  اْختَ رْ  اْلَعْدلِ  َلیإِ  اََنِظر   َتُکنْ 
 
َفُعُکمْ  َما َضُعْوا . لِْلَعالَِ  َبل نْ ُفِسُکمْ ِلَ  ُخِلْقُتمْ  َما ِحّباِئيأَ  يَ "  - 4 َتفعُ  َما َوُخُذْوا يَ ن ْ  (خلق و امر 3 ج 2٠2 ص)"  اْلَعالَُ  ِبهِ  يَ ن ْ
 
 حمض ظهور اين که چه مردود ابشد چه هر آن دون و حمبوب و مقبول اللّ  لدی ابشد چه هر است عالَ  نفع سبب آنچه"  - ٥

 (خلق و امر 3 ج 2٠4 ص) " . بوده عالَ  اهل راحت و اتّفاق و اّّتاد و اصالح و جنات
 
  " . منايد قيام خود برادران خبدمت اللّ  لوجه ابيد و آمده عالَ  اصالح برای از انسان"  -6
 (بديع12٩ ط آمسانی دهمائ ٧ ج 166 ص)
 
 (اخالق فضائل 13٠ ص) "  است روزگار بيچارگان راحت و آسايش سبب که آنچه شود ظاهر مشا از ابيد"  - ٧
 
 رضای بی دوست يعنی بود خواهد و بوده او خلق در او رضای و منائيد مشی دوست رضای سبيل در من دوستان ای"  - 8

 امری هيچ در را خود و ندهد ترجيح او رضای بر را خود رضای و ننمايد تصّرف او موالا در و نشود وارد او بيت در خود دوست
 (43فارسي،  مکنونه کلمات)  "  ْفَکارِ ْلَ ا ْوِل أ يَ  َذِلکَ  ِف  فَ تَ َفکَُّرْوا نشمارد مقّدم
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 حضرت عبدالبهاء: 

 "  منائيد بشر افراد جبميع خلوص کمال در الفت و حمّبت و کوشيد عموم خري در توانيد ات که مينمامي نصيحت را مشا من"  - 1
 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده ٥ ج 2٧2 ص)
 
 را ای برهنه منائيد سري را ها گرسنه کنيد نوازش را ها يتيم.  منائيد تشّبث است انسانی عالَ  آسايش سبب آبنچه ابيد ها مشا"  - 2

 (هبائی اخالق 6٠ ص) "  شويد اهلی درگاه ولمقب ات کنيد  دستگريی را ها بيچاره بپوشانيد
 
 را جمروهی هر و ابشيد حاذق طبيب را مريضی هر.  تواَن جمريِ  و دستگري را مغلوبی هر و ابشيد پناه ملجأو را مظلومی هر"  - 3

 هر و منائيد مسرور را مغمومی هر.  تسکني و راحت سبب را مضطربی هر و گرديد امني پناه را خائفی هر . شويد فائق مرهم
 هر و شويد عّزت سبب را ذليلی هر گرديد آمسانی مائده را گرسنه هر و شويد گوارا آب را تشنه هر.  کنيد خندان را گرينی
 (بديع 12٩ ط ٥ ج آمسانی مائده 2٧2 ص - امريک احّبای لوح)"     گرديد نعمت سبب را فقريی

 
 هر.  دستگري و معني را فقريی هر و گرديد  ظهري را ضعيفی هر التيام سبب و مرهم را زمخی هر و شويد درمان را دردی هر"  - 4

 (هبائی حيات 38 ص) "  رفيع مالذی را مضطربی هر و شويد منيع کهف را خائفی
  

 و ننمايند طغيان و بعصيان نظر و شهود و غيب مليک موهبت و گردند ودود ربّ  رمحت وجود عالَ  در ابيد اهلی احّبای"  - ٥
 فکر ابين مهيشه.  کنند مشاهده اجياد شجرِ  و مثر و شکوفه و برگ را بشر نوع و منايند اپک را نظر.  نکنند عدوان و بظلم هنگا

 َمنْ  مجيع.  نشمرند بدخواهی و نبينند دمشنی.  منايند بنفسی اعانتی و موّدت و رعايتی و حمّبت و رسانند  بنفسی خريی که ابشند
.  گردند آزار بندی هر از بلکه نباشند مقّيد بقيدی . مشرند آشنا را بيگانه و دانند ير را اغيار و انگارند دوست را ااْلْرض َعَلی
 دستگري را بيچاره ستمگرِ  هر دارد مبذول عطا ُدرّ  را اعدا و خبشد وفا جام را جفا اهل که است نْفسی کربي درگاه مقّرب اليوم
   "  اعظم اسم نصايح اينست مبارک مجال وصايی اينست . گردد ودود ير را لدود خصم هر و شود

 (12٩ آمسانی مائده ٥ ج 2٧3 ص)
 
 و ملجأ را بيچارگان و گرديد مهرابن پدر را يتيمان کنيد دعوت اعلی مأل سلوک و بروش را نفوس و خبوانيد خبدا را خلق"  - 6

 که ابشيد آن فکر در حمروم هر جمري و ابشيد مظلومی هر معني.  شفا و درمان را مريضان و گرديد  َغنا کنز را فقريان.  شويد پناه
 معامله ابلعکس نکنيد اعتنا و ندهيد امهّيت عدوان و ظلم و استکبار و انکار و ابعراض و منائيد بشر نوع از نَ ْفسی هر به خدمت

 پروردگار رمحت که  منايد حصر اين در را فکر ابيد اهلی احّبای از نَ ْفسی هر صورت و بظاهر نه ابشيد مهرابن حبقيقت و منائيد
 هدايت نور ات افکار تعديل و گردد اخالق ّتسني سبب و برساند نفعی و بنمايد خريی برسد نْفسی هبر آمرزگار موهبت و ابشد
 ( مبارکه خطاابت جمموعه اّول قسمت 42 ص) " منايد احاطه رمحانی حضرت موهبت و اتبد
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 يران خدمت است جهان دو هر شهرير دوستانست چاکر که هر.  است اصحاب رورس است احباب خادم کس هر"  - ٧

 (هبائی اخالق 131 ص) " ع ع اللِّ  اِلَحّباءِ  خادم ِلُکلّ  طُْوبی غرب و شرق سلطنت آستان عبودّيت و است حقّ  خدمت
  

 ص) " راّبنّيه موهبت و است معنويّه نتسلط جان و دل آسودگی و جهانست دو آزادگی اهلی احّبای بندگی امکان عالَ  در"  - 8
 (هبائی اخالق 131

 
 "  اهلّيه تعاليم از فقرا رعايت و است اللّ  مبلکوت خدمت ابحّبا خدمت"  - ٩
 (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی ج 24 ص)
 

 که اينست عبد اين آمال تهیمن . شهريريست نيست چاکری است اپدشاهی نيست خادمی اين مسافران خادم ای"  - 1٠
 بندگی و است رمحن موهبت يران خدمت َعِظْيما   فَ ْوزا   َفافُ ْوزُ  َمَعکَ  ُکْنتُ   لَْيتَ  يَ  ميّسر کجا ولی گردد مفتخر خدمتی بچنني

 (یهبائ اخالق 131 ص) "  جهان دو هر سرورِ  يران چاکر و است اهبی مجال خادمِ  احّباء خادم . جهان دو آزادگی دوستان
  
 : ميفرمايند چی قهوه علی مشهدی جناب ابعزاز صادره لوح در و

 مأمورّيت و ابدی منصب دوستان خادمی و يران خدمت که زيرا عبدالبهاء اين حقّ  غاصب ای اللّ  احّباء خادم ای"  - 11
 من رداء اين برتس خدا از.  مينمائی حرکت و مشی دلريی کمال در و منودی غصب مرا منصب تو و است عبد اين سرمدی

 خشوع و خضوع کمال در من از ابلّنيابه که ميکنی وکالت عهد ي هنادی سر در چرا است من اتج اين و منودی بر در چرا است
   ..." مينمامي قصر مفتی و شهر بقاضی شکايت آنکه ي و بگذری اصالت اّدعای از و منائی قيام اهلی احّبای خبدمت

 (هبائی اخالق 132 - 3 ص)
 

 


