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 اهلی اراده به رضا و تسلیم  
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 ( 33بند  –)كتاب اقدس لني على هللا مسّبب األسباب " " متّسكوا حببل األسباب متوكّ  – 1
 
 ( 153بند  –)كتاب اقدس القدير "  " توّكلوا على هللا املنتقم العادل – 2
 
  (160بند  –)كتاب اقدس  " توّكلوا على احلكیم اخلبري " – 3
 
 (اخلري کلّ  اصل لوح) " مبرضاته ضاءوالرّ  مرهأل واالنقیاد اللّ  علی االعتماد هو  اخلري کلّ  صلأ"  - 4
 
 يف دبالع مورأ يرجع لیهإ ذإ.  مواله فضل لیإ الّنظر واحنصار  ابللّ  واعتصامه نیاالدّ  يف واکتسابه العبد اقرتاف هو الّتوّکل رأس"  - 5

 (اخلري کلّ  اصل لوح) " ومثويه منقلبه
 
 "  واليته وحصن مرهأ کنف يف وحيفظک وخيلق خلق ما ضرّ  عن يکفیک نّهإو  رّبک اللّ  علی موراأل کلّ  يف فتوّکل"  - 6
 (اعلی قلم آاثر 4 ج 61 ص الّدم سورة)
  
 (خلق و امر 3 ج 402 ص) " القدير املقتدر وهو ويری يسمع نّهإ.  آابئکم وربّ  کمربّ  اللّ  علی موراأل کلّ  يف توّکلوا"  - 7
 
 (هباءاللّ  حضرت الواح از منتخباتی 1٩0 ص) "  املتوّکلني من وکونوا اللّ  علی وتوّکلوا موراأل کلّ  يف اصربوا نأ"  - 8
 
  "  لئیم مّکار کلّ  شرّ  وعن يضره ما کلّ  عن حيرسه هو نّهإ علیه يتوّکل ومن له اللّ  کان للّ  کان من"  - ٩
 (مبلوک خطاب انزله الواح 37 ص - امللوک سورة)
 

 (اعلی قلم آاثر 5 ج 6 ص)  " مرکأ يف اللّ  علی توّکل شيء من حتزن ال ّنکإ"  - 10
 

 (اعلی قلم آاثر 5 ج 6٩ ص) " اجلمیل بذکره نطق من وينصر يشاء من حيفظ نّهإ موراأل کلّ  يف اللّ  علی توّکلوا"  - 11
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  "  ّولنياأل آابئک وربّ  رّبک اللّ  علی فتوّکل تضطرب ال امسي جلأل لّةالذّ  وأ سبیلي يف احلزن ميّسک  نإو "  - 12
 (عريب - امحد مبارک لوح)
 

 (خلق و امر 3 ج 418 ص)  " احلکیم اآلمر اللّ  لدی من مراأ هبما متّسک است استقامت و توّکل انسان سدره امثار"  - 13
 

 را اللّ  مشّیة و دانید خود مراد را اللّ ارادة يعنی گردد فانی او دراراده ات هاراد و شود مّتصل ماشاءاللّ  به مشّیتت ابيد"  - 14
 و بوده انظر ابحّبايش طرفش الزال و است معلوم و مشهود العرش لدی کلّ  احوال که واضحست بسی اين مشريد خود مقصود
 (آمسانی مائده 8 ج 47 ص) " بود خواهد

 
 مقام اين ظهور و ابشی انبساط و نشاط و فرح اب احوال مجیع در ابيد آنکه اّول ذکر ايتهعن و اللّ  سالم علیک عليّ  اي"  - 15
 و انواع برای از است اعظم درايق احلقیقه فی و امم شفای است اين.  منائی توّسل کامل توّکل بذيل مگر هست و بوده حمال

 " مثرها و است اثرها را ايقان مقام.  ابيقان مگر نشود حاصل  توّکل و کدورات و غموم و مهوم اقسام
 (خلق و امر 3 ج 130 - 1 ص)
  

 بنظرش که را امری انسان میشود بسا.  تعالی بذاته است خمصوص غیب علم.  نه آگاه خود نفع و خري بر خود انسان"  - 16
 القاء را تفويض و توّکل مقام اعلی قلم لذا ، حاصل او از ضرّ  کمال بعد و مینمايد مسألت جالله جلّ  حقّ  از است پسنديده

 ابلغه حکمت مقتضیات از میشود ظاهر آنچه جالله جلّ  حقّ  از که واضحست و معلوم ادراکی و بصر صاحب هر بر.  فرمود
 اللّ  علی متوکاّل  منود متّسک اسباب ابيد.  شود ظاهر است و مصلحت آنچه کند توّکل و منايد تفويض کسی اگر و هست و بوده

 (خلق و امر 3 ج 405 ص) "  گشت مشغول
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 و واجب و الزم ورزش و جهد ، کوشش  و سعی بلی نیابد آسايش و راحت ننمايد يزدان حضرت بر اعتماد ات انسان قلب"  - 1

 سائره تکائنا چون و داد دست از نبايد ایدقیقه و بود نبايد مهمل آنی روز و شب بلکه مقدوح و مذموم فتور و قصور و فرض
 ولی کرد مداومت خدمات در ممکنات اعیان و عناصر و جنوم و قمر و مشس چون و شد مشغول کار کار در هنارا و لیال ابيد
 مثر زمحت نگردد شامل عنايت و عون و نرسد حقیقت فیض اگر زيرا کرد فیوضات بر اتکال و اتکاء و منود أتيیدات بر اعتماد ابيد

 موراأل جيري نأ اللّ  ىبأ.  نه حاصل مثری نگردد تشّبث بوسائل و نشود متّسک اسباب به ات مهچنني و ندهد فايده کوشش نبخشد
 (اّول ط آمسانی مائده ٩ ج 107 ص)  " سببا شيء لکلّ  وجعلنا سباهباأب الّ إ
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 متأثّر چیزی از بايدن انسان است انقالب متاشاگاه دنیا نه جائز اضطراب است خوش مهان آيد پیش چه هر کن خبدا توّکل"  - 2
 (خلق و امر 3 ج 417)"  کند رفتار استقرار و متانت و خاطر اطمینان و وجدان سرور و گشايش هنايت در بلکه شود

 
 میشود واقع آنچه جز آرزوئی امور درر اهتمام و سعی ابوجود که رساند جبائی انسانرا اهلی مشّیت و ابراده اعتماد و توّکل"  - 3

 آسايش و عّزت مرّوج و بیند خود اراده و میل موافق را امور مجیع حالت آن در ننمايد میآيد پیش آنچه از غري خواهشی و ندارد
  "  است دائمی سروری چنني.  جنويد جفائی و جنگ ، صفا و صلح از غري و نیابد اضطرابی ، اطمینان جز مشرد خويش

 (اآلاثر بدائع 2 ج332 - 3 ص)
 

 


