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 حضرت هباءاهلل: 
 ( 134بند  –)كتاب اقدس " كونوا مظاهر االستقامة بني الربيّة على شأن ال متنعكم شبهات الّذين كفروا ابهلل إذ ظهر بسلطان عظيم "  – 1
 
 ( 184بند  –)كتاب اقدس " كونوا كاجلبال الّرواسخ يف أمر رّبكم العزيز الودود "  – 2
 

 
 

 اء: حضرت عبدالبه
 (اآلاثر بدائع 1 ج 2٠٠ ص)  " ميشود حاصل نتيجه استقامت از امری هر در"  -1
 
 "  فرموده امر چنني و داده قرار چنني خدا.  حمال و ممتنع ،موفقيت استقامت بدون"  -2
 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده ٥ ج21 ص)
 
 ".گردد زائل مشکالت مجيع بنمايد ثبات چون لکن ميکند متزلزل را او که ميشود واقع انسان رای خمالف امور بسيار چه"  -3
 (اآلاثر بدائع 2 ج 2٧8 ص) 

 
 ".منريسد ابجنام کار نگردد اتچنني و منايد مشکالت هر مقاومت و ابشد رصني و رزين آهنني کوه مانند ابيد انسان" -4
 (خلق و امر 3 ج 42٠ ص) 

 
    " کند مقاومت متانت هنايت در ابيد و آيد پيش مشکالتیبدوا   منايد قيام انسان مهّمی امر هبر البته"  -٥
 (اآلاثر بدائع 1 ج 1٩٧ ص)
 
 مقصود طلب ابيد بلکه ابشيم انظر تن آبسايش مهيشه مانبايد ميدهد هم طاقت البد ميگذارد انسان جلو در خدا که کاری"  -6
 (اآلاثر بدائع 2 ج ٩ ص)  " ابشد تن راحت منافی ولو منائيم عالی مقصدی و
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 صاعقه و برق و رعد و تگرگ و برف و شديد ابران و ابد که  وقتی در ولی تواند کاری هر کسی هر امان و امن وقت در"  - ٧
 قوتی بگشايد شراع آن انخدای اگر عظيم وطوفان دراي قطب در و مصيبتی چنني در حميط گردابد و پی در پی جهت هر از عظيم
 (هبائی حيات ٥4 ص)  ..." راند  کشتی و کند ابز ابدابن بينوائی هر رايد سکون در وااّل  بنمايد عظيم

 
 

 
 حضرت ولی امر اهلل: 

  " پذيرد حتّقق آرزوئی و مقصد هر و شود آسان مشکلی هر آنوقت ، مّهت و سعی و است ابستقامت منوط امری هر اجنام"  - 1
 (1٩22 -48 توقيعات 3 ج 26٥ ص)
 
  " اند ورزيده استقامت حيات مصائب اب مبارزه در و کرده مصائب حتمل مهه از بيش که هستند کسانی اشخاص بزرگرتين"  - 2
 (مصوب ترمجه - خامن هبائّيه کتاب 83 ص)

 

 


