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           اغنياء و فقرا - غنا و فقر
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 يف تصيبک العزّة نّ أل ختف ال الّذلّة ومن اّيماأل مدی يف عليک ينزل الغنی سلطان نّ أل حتزن ال الفقر ميّسک نأ الوجود ابن اي"  - 1

 (53عريب،  مکنونه کلمات)  " الّزمان مدی
 
 الّروح نفاقإ وعمري ولکن تبلی ال جمد وخزائن تفنی ال عزّ  کنوز من الّسماء يف لتنفق رايتفق علی مايل نفقأ نساناإل ابن اي"  - 2
 (57عريب،  مکنونه کلمات) " بعيين تشاهد لو مجلأ

 
  " بداأل لیإ عليک لعنأو  حالک سوء يف راکأو  قّدامه مشيأ نّ أل نفسک ابفتخار املسکني علی تفتخر ال الّروح ابن اي"  - 3
 (25عريب،  ونهمکن کلمات)
 
 (30عريب،  مکنونه کلمات)  " ميّن  فاخجل وجهي وجهه نّ أل شيء يف لکأس ذاإ عبدي وجه حترم ال نساناإل ابن اي"  - 4
 
 يشاء من يعطي مرواأل خللق له هو اّل إ لهإ من ما نّهإ نفقواأ ما املنفقني جيزی نّهإو  فضله من اللّ  اتکمأ عّما الفقراء حترموا ال"  - 5
 (اعلی قلم آاثر 4 ج114 صسورة البيان، )  "  الکرمي العزيز البادل ياملعط هلو نّهإو  يشاء عّمن نعومي
 
 حبرأ رشحات من عليه رّشح عّما منه واستفسروا معه اقعدوا مث عنه تفروا ال مرتبة ذي فقري من رأيتم نإ غنياءاأل مأل اي نأ"  -  6

 طاهر مقّدس لسنأب وميجدّنکم ويذکرّنکم لکم ويستغفرنّ  عليکم ويصّلنيّ  علیاأل ألم هلأ يشهدّنکم احلالة تلک يف اتللّ  القضاء
 (اعلی قلم آاثر 4 ج 115 ص - البيان سورة) "  فصيح

 
 علی جتدوهنم اّلذين علی ومطالعه سماإل هذا مظاهر اي نفقواأ نأ کرمي کتاب يف املتعال الغينّ  به مرکمأ ما هذا عتدالاإل خذوا"  - 7

 ربّه عند ابلفقر حدأ حيتقر ال اللّ  لعمر قل العاملني ربّ  اللّ  سبيل يف نفاقاإل عن املبني لفظ مينعکم نأ الغنی هلأ اي اّيکمإ قل بنيم فقر
 (خلق و امر 3 ج 160 ص) "  ابرينالصّ  من جيد لو يزداد بل
 
  "  الکرمي ياملعط هلو نّهإ معندک ما ضعف يعطيکم نّهإ فضله من اللّ  اتکمأ عّما الفقراء حترموا ال"  - 8
 (ملوک الواح 111 ص انپلئون لوح)
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 "  مهني ماء من کلّ   خلق قد منه خلقتم فيما تفّکروا عليه تستکربوا ال فقريا رأيتم نإ غنياءاأل مأل اي"  - 9
 (ملوک الواح 112 ص - انپلئون لوح)
 

 نصيب بی دولت سدره از و افتند هبالکت غفلت از مبادا که نيدک  اخبار فقرا سحرگاهی انله از را اغنيا تراب پسران ای"  - 10
 (49فارسي،  مکنونه کلمات) "خبصايل تزّين ملن فهنيئا خصايل من اجلودو الکرم . مانند

 
 ولکن عقب از فنا را غنا هر و پی در غنا را فقری هر نبايد اطمينان غنا در و نشايد اضطراب فقر در من کنيز پسر ای"  - 11
 مستور الفقراء انتم مقام اين در و بگشايد رخ ابللّ  غنای آن غايت در که زيرا مشماريد حقري بزرگ است نعمتی اللّ  سوی ما از فقر
 متمّکن غنا عرش بر و شود آشکار و هويد و ابهر و ظاهر عاشق قلب افق از صادق صبح چون الغيّن  هو اللّ  و مبارکه کلمه و

 (51فارسي،  مکنونه کلمات)"  ايبد مقرّ  و گردد
 

 مقرّ  بر غنی هرگز.  معشوق و عاشق و مطلوب و طالب ميان حمکم سّديست غنا که بدنيد  فانيه ابموال مغروران ای"  - 12
 ننمايد منعش جاودانی ملکوت از غنا که غنی آن حال نيکوست پس.  قليلی مگر نيايد در تسليم و رضا مبدينه و نشود وارد قرب

 "  را زمني اهل مشس چنانچه خبشد روشنی را آمسان اهل غنی آن نور که اعظم ابسم قسم.  نگرداند حمرومش ابدی دولت از و
 (53فارسي،  مکنونه کلمات)
 

  " نپردازيد متام خود نفس براحت و منائيد حفظ درست مرا امانت پس مشا ميان در منند امانت فقراء ارض اغنيای ای"  - 13
 (54فارسي،  مکنونه کلمات)
 

 "  بياشامی فنا عني از بقا مخر ات گذار قدم فقر افالک در آسايش کمال اب و شو اپک غنا آاليش از هوی فرزند ای"  - 14
 (55فارسي،  مکنونه کلمات)
 

 و نفس از فنای مقام مرتبه اين و شود وارد اصلی فنای و حقيقی فقر بوادی حريت بلند مبراتب ارتقای از بعد سالک و"  - 15
 خلق عامل در آنچه از است فقري يعنی ميشود فقر ذکر که مقام اين در و است مبقصود غنای و خود از فقر و است ابللّ  ایبق

 (اعلی قلم آاثر 3 ج 129 ص - وادی هفت مبارکه رساله)   " است حقّ  عوامل در آبنچه است غنی و است
 

 (خلق و امر 3 ج 367 ص) "  بود خواهد و بوده الغفور دیل امور الزام از فقراء اعانت و الزم ضعفاء مالحظه"  - 16
 

 
 
 



فقرا و اغنياء -نا فقر و غ            

www.oceanoflights.org 

 حضرت عبدالبهاء: 
 خادم مانند.  کنيد رعايت هنايت بی و داريد مکّرم بسيار را ملل و طوائف هر از عجزه و ايتام و فقرا ملکوت بنت ای"  - 1

  "  دانيد هنار و ليل خادم را خود و مشريد بزرگوار آاننرا و منائيد خدمت حقيقی
 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 2 ج 62 ص)
 
 ها مشا اگر.  اند شکسته دل فقراء زيرا کنيد دستگريی را آهنا ، منائيد حمّبت ابشيد مهرابن بفقراء که مينمامي نصيحت بشما"  - 2

 هلذا ميشوند خشنود و ممنون قلب صميم زا کنيد حمّبت بفقراء چون ولی است جمبوری ميکنند گمان منائيد نثاری جان اغنياء جبهت
 (اآلاثر بدائع 1 ج 258 - 9 ص)  "  است واجب فقراء رعايت

  
 آن مثل.  مقبول خيلی آبهنا کمک و خداوندند امانت فقراء عزيزند عنداللّ  ولی هستند ذليل خلق پيش در چند هر فقراء"  - 3

 0"  خبشد عليل به اعظم داروئی آنکه اي و کند  سرياب را تشنه زمني انسان که ميماند
 (احکام و حدود گنجينه 353 - 4 ص مبارک خطابه از)
 
 امتحان از که است منفق غنی مهه از هبرت و است صابر فقري از هبرت شاکر فقري اّما است شاکر غنی از هبرت صابر فقري"  - 4

 مقام و است ابنفاق شکر کمال ولی است متنع ازدايد سبب شکر آنکه اب.  گشته انسان نوع آسايش سبب و مانده خالص
  "  (*) حتّبون ممّا تنفقوا حّتی الربّ  تنالوا لن ميفرمايد که اينست.  مقامات اعظم انفاق

 (عمران آل سوره 86 آيه (*) - اآلاثر بدائع 1 ج 185 ص)
 
  "  منايند اجبار را اغنياء فقراء آنکه هن خويش اختيار و ميل ولی منايند فقراء بر  انفاق و کنند بفقرا مواسات اغنيا"  - 5
 (خلق و امر 3 ج 258 ص)
 
 ابنواع و دارد راحت خويش قصر در غنی مهچنانکه يعنی کنند زندگانی براحت بشر مجيع که گذارد نظاماتی و قوانني ابيد"  - 6

 معيشت تعديل امر.  ايبند راحت انسان وعن مجيع ات مناند گرسنه ابشد داشته آشيانه و النه نيز فقري است مزّين او سفره موائد
 (خلق و امر 4 ج 340 ص) "  نيست ممکن بشر عامل برای سعادت نيابد حتّقق مسأله اين ات و است مهمّ  بسيار

 
 برای از که گذاشت قانونی چنان و کرد  اصالح ابيد.  فقر هنايت در بعضی و ابشند غنا هنايت در بعضی که نيست جايز"  - 7

 دارد را غنا منتهی که غنی شخصی مثال ابشد داشته را غنا هنايت يکی نه و مبتال بفقر يکی نه ابشد رفاهّيت و وسعت کلّ 
 "  کرد اجرا بقوانني ابيد را اين.  ابشد راحت هم او ات بکند را او مراعات ابشد داشته را فقر منتهی ديگر شخص نگذارد

 (ملکوت پيام 134 - 5 ص)
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 غنای سبب فقر که بسا ابشد چه شخص هر در يک هر نتائج ات مذموم نه و ممدوح نه احلقيقه فی کهيچي غنا و فقر"  - 8
  ..."  ابلعکس و شود اهلی رضای حصول غناسبب بسا و ابلعکس و گردد حقيقی

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 3 ج 56 - 7 ص)
 
 مربوره امور در و بيفشاند آستني از گنج خرييّه امور در که توانگری مگر است حسرت اندر حسرت ثروت اهل عاقبت"  - 9

  "  بدرخشند ابديّه عّزت افق از المعه کواکب  چون مبارکه نفوس آن.  دارد مبذول را خويش ثروت
 (بديع 129 ط آمسانی مائده 5 ج 245 ص)
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 فرازان گردن ز تواضع اندگفته که فقراء اب خصوصا بعموم نسبت نبزرگا خضوع و اغنياست مماشات و سلوک حسن اثلث"  - 1

 آبرايش آنکه نه دارند مسرور و حمفوظ را اهلّيه امانت و دانند حقّ  امانت را ضعفا و فقرا بلکه تفاخر و تکرّب  ترک تنها نه.  نکوست
 منايند زندگی سادگی هنايت در دنيا ؤسایر  که هند شايسته برتّقی رو انسانی عاامل وقتی . گردند آانن مالل و حسرت مزيد

 و تکرّب  ترک و ساده زندگی زيرا ملول نه منايد مسرور را فقرا و شود احلصول سهل نيز رعااي عموم برای زندگی طرز آن چندانکه
 پس.  اندبره شديده احتياجات از را عامل و کند مبّدل انصاف و بعدل را اعتساف و ظلم و خبشد سهولت را صعوبتی هر آرايش
  "  برخيزند زندگی اوضاع تعديل بر جّدا و شوند ديگران سرمشق فعال حقّ  احّبای که است آن سزاوار

 (1922 - 48 - مبارکه توقيعات 3 ج 68 ص)
 
  " است اغيار و اير از ارامل و ايتام و فقرا و عجزا و ضعفا دستگريی و اعانه حمفل وظايف از نيز و"  - 2
 (مبارکه توقيعات 1 ج 128 ص)
 
 و منکوبني ابحوال رسيدگی و مساعدت و مالطفت و تفّقد در ای دقيقه ابيد: "  ميفرمايند روحانی مبحفل خطاب در"  - 3

  "  نکنند غفلت و ننمايند امهال اغيار و اير از حمتاجني و عجزاء و مظلومني
 ( بديع 1922 - 26 مبارکه توقيعات 1 ج 181 ص)
  

 


