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     آن نتائج و اجر و اللّ  سبيل فی بال
 
 

 حضرت هباءالل: 
 (49، عريب مکنونه کلمات) "  الرهمحة لیإ واملذنب املغفرة لیإ العاصي کرجاء  البالء يرجو الصهادق احملهب نساناإل ابن اي"  - 1
 
 کيف للقائي شوقا املشقهة متسهک ال نإو  ئيرضا يف الرهاضني سبل تسلک کيف سبيلي يف البالء يصيبک ال نإ نساناإل ابن اي"  - 2

 (50، عريب مکنونه کلمات)"   ايلجلم حبها ورنه لا يصيبک
 
"   فاعرفه مريأ وهو قدميها وروحا زليهاأ نورا لتکون ليهإ فاستبق ورمحة نور وابطنه ونقمة انر ظاهره عناييت بالئي نساناإل ابن اي"  -  3
 (51، عريب مکنونه کلمات)
 
  "  عبد اي فيه فاجهد الثهقلني وضياء الکونني خلق عن عندي ربأك لکان دمک من شعرک ختضهب ومجايل نساناإل ابن اي"  - 4
 (47، عريب مکنونه کلمات)
 
اب علی سبيلي يف تستشهد وأ الفراش علی متوت نأ حتبه أ فعلک يف وتدبهر مرکأ يف فکهر نساناإل ابن اي"  - 5  مطلع وتکون الّته
 (46، عريب مکنونه کلمات) "  عبد اي فأنصف الفردوس علیأ يف نوري ومظهر مريأ

 
 ذکر عن بيع وال جارةالته  تلهيهم ال الهذين املنقطعني لعباده ثه  حبهائهأو  اّلله  صفياءأل موکهلة کانت يزل مل واحملن البالاي نه أب فاعلموا"  – 6
 "  للصهابرين فطوبی بعد من وجيري قبل من اّلله  سنهة جرت کذلک.  العاملني ملن مرهأب وهم ابلقول يسبقونه وال اّلله 
 (مبلوک انزله الواح 2٨ ص - ملوک سوره)
 
َْولأياءأ  احلُزنُ "  – 7 بَّاءأ  َوالَباَلءُ  َوَأْصفأَيائأهأ  للاأ  ألأ َحأ  ( 235)زايرتنامه حضرت سيد الشهداء، اايم تسعه، ص "  َوأَُمَنائأهأ  للاأ  ألأ
 
  "  ماءوالسه  رضاأل شرقتأ به يالهذ ملصباحه وذابلة اخلضراء سکرةالده  هلذه غادية البالء اّلله  جعل قد"  - ٨
 (مبلوک خطاب  انزله الواح 191 ص - ايران سلطان لوح) 
 
 "     املاضية عصارواأل اخلالية القرون يف خلت قد سنهته من هذا ذکره وسنا مرهأ عال ابلبالء يزل مل"  - 9
 (مبلوک انزله الواح 197 ص - سلطان لوح)
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 و فرع بر البتهه گردد وارد شجره اصل بر چه هر هلذا هستند مبارکه شجره اين اوراق و اغصان مبنزله حمبهني و مؤمنني چون"  - 10
 " بود خواهد و بوده ذواجلالل مجال عاشقان برای از بالاي و صدمات اينگونه اعصار مجيع در که  اينست.  آيد وارد اوراق و اغصان

 (بديع 129 ط آمسانی مائده 4 ج 42 ص و هباءاّلله  حضرت الواح جمموعه 343 ص)
 

 و انزل مؤمنني و خملصني بر که رزااي و مشقهت و بالاي و حمن اين که شود مشهود منايند مالحظه بصريت بديده انس اگر"  - 11
 که زيرا است زمحت و عذاب و مشقهت نفس حقه  از معرضني عزهت و راحت اين و است نعمت حقيقت و راحت عني  است وارد

 و است عظمی مشقهت و زمحت ، راحت اين اثر و اپداش و است اعلی برفرف وصول علهت و کربی راحت بالاي اين مثره و نتيجه
 (هباءاّلله  حضرت الواح جمموعه 344 ص)"   سفلی درک در نزول سبب

 
 اگر.  بلند پستی هر و شريين تلخی هر و بزرگ درمانيست او راه در دیدر  هر.  دان راحت يزدان حضرت راه در را رنج"  - 12

 ابطن در است منکر ظاهر در اگر.  است گنج مفتاح رنج اين.  دهند رنج اين راه در رايگان جان بدانند و بيابند مردمان
 (دانش درايی 67 ص)  " هست و بوده پسنديده

 
 نعمتش و بود عامل ابين منحصر اهلی يتناهی ال عوامل اگر که بيده نفسي الهذي فو مباش حمزون وارده امورات از ابدا"  - 13

 منا مقرهبني انبيای در فکر.  ساختم منی معذهب حيصی ال بالايی در را خود ابدا ، است مشهود اهلش عند دنيا در آنچه خمصوص
 تفکهر و بيان اين بذکر ابشد شعور ذرهه من اقله  نفسی هر در که  قدم بقلم قسم شده وارد اهلی سبيل در يک هر بر که ضرهی در و

 (دانش درايی 135 ص)"   نگردد حمزون فقدانش و وجود از و ننمايد اعتناء بدنيا ابدا آن در
 

 تسنيم هنر از و مرزوقند تسليم حبر از ، جنويند احّتاز فضا از و ندارند پروا بال از مقصود حرمي حمرمان و حمبوب کوی حمبهان"  - 14
 حيات و آب چون را بليهات زهر.  ننمايند تبديل المکان بفضای را حمبوب قضای و ندهند جهان بدو را دوست رضای.  شروبم

 ابديه در و موهاجند دوست بياد مهلک آب بی صحراهای در.  بياشامند الجرعه خبشنده روح شهد چون را کشنده سمه  و بنوشند
 گشوده  دوست جبمال و اند بربسته عامل از چشم اند منوده جاانن عزم و اند برداشته جان از دست.  چاالک جبانفشانی متلف های
 مششري نزدشان . کنند طريان توسهل جبناح و منايند پرواز توکهل پر به.  جنويند کمالی وصال جز و ندارند مقصودی حمبوب جز.  اند

 صد نفس هر در کند ات   هزار صد ره اين در ابيد دل زنده تر مقبول امه  شري از تيز تري و است تر حمبوب هبشتی حرير از خونريز
 (دانش درايی 147 - ٨ ص شکن شکر مبارک لوح از)  "  نثار جان

 
 وارد نفسی بر اّلله  سيبيل در که رزاايئی و ببالاي رسد چه ات دارد عظيم اثر عامل در برآيد نفسی از اّلله  حلبه  که نفسی"  - 15
 (بديع 121 ط آمسانی مائده ٨ ج 4٨ ص)  " شود
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 حضرت عبدالبهاء: 

 عاشقان مذاق در غم و درد و ستم و ظلم.  عظمی هبت مو و بقاست شهد وارد وفا مري سبيل در که جفا و اذيهت هر"  - 1
 و ننريا عذاب و است اپيدار عقوبت را ستمکار ولی.  جال و دل رزق و جااننست سبيل در زيرا است نعم خوشّتين قدم مجال

 "  مکروب و شود مغبون ظامل و گردد معزهز مظلوم عاقبت)*(  النار عذاب ربهنا قنا و انر
 (عمران آل 191 و 16 و بقره سوره 201 آايت مضمون ()* - مکاتيب از منتخباتی 2 ج 149 ص)
 
 جان و دل دمی هر در دالبهاءعب مانند و منايند اپاين بی مصائب مقاومت ايران که است اميدوار مهرابن خداوند فضل از"  - 2

 و تند آتش در ابريز ذهب مانند بلکه نپسندند سکوت و صمت و نلرزند مصيبتی هبيچ و نلغزند بالئی هيچ از کنند جاانن فدای
 (نور و انر 40 ص)"   دانند موهبت عني احديت حضرت ره در را مصيبت و مشرند عطا عني هبا سبيل در را بال برافروزند رخ تيز
  
 آرد وجدان و قلب رحيان و روح عواانن سوزان آتش اين و آرد روحانيهه مسرهت و راحت جسمانيه مشقهات اين که اميدوارمي"  - 3

 سجن تنگی اين و گردد جاودانی نعمت سبب نقمت اين و شود رمحت ابعث زمحت اين و گردد مسرهت علهت عسرت اين
 و شهد از و است تر عزيز جان از حمبوب سبيل بليهات اين که شهود و يبغ عامل و وجود بسلطان قسم شود اهلی جهان گشايش

 (بديع 129 ط آمسانی مائده 5 ج ٨7 ص) "  لذيزتر شکر
 
 اّلله  هو                                      - 4

 رمحان اماء و حق عباد ای                                    
 بود بريونی آنکه گريزد ات         بود خونی و سرکش اوهل ز عشق

 
 داير آواره مهيشه ديدار مشتاق و است خبون آغشته مهواره مفتون عاشق است الحق و سابق حمن و بالاي حتمهل صادق حبه  لوازم از

 قال ما فنعم
 

 تري هدف ابراز راعصا و قرون مجيع در هلذا را سوز خرمن جمنون جز نيست کرامت کني   غافلند ليلی سره  از چني خوشه عاقالن
 در نفسی و نديدند راحت و آسايش دمی و چشيدند جفا سمه  گهی و نوشيدند بال جام گاهی.  جفا سيف مقتول و بودند بال

 جهانيان و جهان از دل زندان و سجن در و کشيدند يزيد هر حمنت ابر و ديدند شديد عقوبت بلکه نيارميدند عافيت بسّت
 ديرين آئني از ذواملنن سبيل در شهادت و حمن و بالاي حتمهل ...  گرديدند  شهيد فدا مشهد در اهلی اوليای اکثر هلذا بريدند

 سمه  دلرب آن سبيل بالايی از و نوشيديد ای جرعه ساغر اين از که را خدا کنيد شکر پس.  مشتاقان آرزوی منتهی و عاشقانست
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 طراب واي اّلله  سبيل يف بالء کله  لیإ  يشوق فيا.  است مکرهر قند ، هن تلخ اين و است شکر و شهد ، نه زهر اين.  چشيديد قاتلی
  "  ... اّلله  لقاء لیإ شوقا زاايالره  حبر يف خاض ملن طوبی واي اّلله  جبمال احبه  اجلفا ذاق ملن طوبی واي اّلله  حمبهة يف مصيبة کله  من
 (نور و انر 2٨ ص)
  
 اين که زنند رأی و کنند گمان.  منودند ابزو قوهت ستمکاران و گشودند اولتط دست عواانن يزدان راه ستمديدگان ای"  - 5

 عذب شهد عذاب اين که  اعظم نريه  بنور قسم.  يظنهون هم ما فبئس است  امراّلله  تضييع و اّلله  امناء تعذيب و اّلله  احبهاء توهني بالاي
 اين و توقري حتقري اين و تکرمي تعذيب اين و است يمتعظ توهني اين.  مصفهی عسل حنظل اين و کربی موهبت بال اين و است
م.  أتييد تضييع  و گردد مشقهت راحتها مجيع بدمد آخرت صبح و رسد در اجل شام چون و گردد منتهی گرامنايه عمر و بگذرد اايه

 و سر جاانن ضرتح اب امکان ابزار در که ستمديدگان صدمات و مظلومان مصائب و ايران بالايی مگر شود زاين ها سود مهه
 افق از اتابن مه چون رخی اب و جستند نعيم و انز و ديدند قدمي عزهت و ايفتند عظيم ربح و بردند بيکران سود و داشتند سودا

 (مبارکه توقيعات 1 ج 116 - 7 ص)"        مآب حسن و هلم فطوبی دميدند ملکوت
 

 
 

 حضرت ولی امر الل: 
 در است حيف ، منسوب تواانئی موالی هبمچه و معروفيم و موصوف جليل اسم ابين که ما ّلله هباءا حضرت حواريون ای"  - 1

 و بچشيد بيوفائی هر از جفا زهر اخري نفس ات که نفسی فرخنده.  ننمائيم مهتا بی مظلوم آبن اقتداء و أتسهی مبو مو بال موارد
 طريقت اينست مقرهبني مسة اينست خملصني شيوه اينست.  نيافت آسودگی آنی امرش نصرت و اشتهار سبيل در که قلبی خجسته
 (توقيعات منتخبات 339 ص)"  مبني فتح و فوز وسيله يگانه اينست مهتدين جند سزاوار اينست جماهدين

  
ت و گردد تر بلند پريوانش صيحه و بيفزايد اتهساع و شهرت بر مقدهس آئني قدر هر"  - 2  بيشّت عامل اجنمن در سطوتش و اهبه

 هر و شود شديدتر افتتانش زفري و تر مرتفع اعدايش فغان و فرايد و تر عظيم خروشش و جوش و تر هائل انقالابتش ، منايد جلوه
 ، منايد شدهت اهلی جند بر قبائل و احزاب هجوم صولت و جويد تزايد مشرکني قلوب در بغضا و غله  غليان و انقالب طوفان قدر

 مدهعيان بر جامعه انفذه کلمه قههاريت و غلبه ظهورات و اهليهه حکمت لطافت و قدميه قدرت بدايع و بيفزايد اشراق بر أتييد اشعه
 (بديع 129 ط آمسانی مائده 6 ج 25 ص)"   گردد تر واضح و تر مکشوف

 
 سبيل در او بر وارده بالايی و زمحات که است کسی سعادمتند بطريقی کس هر.  ميباشند بال و صدمه در خلق مجيع"  - 3

 (1922 - 4٨ مبارکه توقيعات 3 ج 15 ص)  " منايد حتمهل و صرب و ابشد امراّلله 
  
 اهل هجوم و اعدا جور و ظلم شدهت و اّلله  سبيل فی بالايی بسبب مگر نشد منتشر عامل غرب و شرق در عظيم امر اين"  - 4

  ..."  تر عظيم صولتش و ترشود مرتفع صيتش اّلله امر  وارده بالايی اين بسبب که بود خواهد چنني نيز حال.  فحشاء و بغی
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 (مبارکه توقيعات  1922 - 4٨ ساهلای 3 ج 20 ص)
 
 و انصر متتابعه موعوده أتييدات و مشاست ممده  فيهاض روح.  مگرديد دلشکسته و حمزون عدوان و جور اهل تعدهی و ظلم از"  - 5

 ملکوت در مقامتان و است عظيم عنداّلله  اجراتن.  فداکاری و زیجانبا يوم يوم و است شهامت و استقامت وقت.  مشا حافظ
 رخ سطوع و جلوه هنايت در آمال کوکب و گردد متالشی کثيفه غيوم اين ابشيد صابر و شاد پس.  مثيل و نظري بی جليل ربه 

 (1922 - 4٨ مبارکه توقيعات 3 ج 21 ص)  "  شوقی آستانش بنده.  بگشايد
 
 منبهه و مذکهر و است اهلی آئني منادی.  جليل ربه  امر مروهج و است سبيل ممههد اهليهه بنصوص جفا و اذيهت و بال نفس"  - 6

   "  جست متسهک شکيبائی و صرب حببل قدرته و حکمته و بفضله مطمئنها و منود شکرانه ابيد غافله نفوس
 (1922 - 26 ساهلای مبارکه توقيعات 1 ج116 ص)
 
 ما که منائيد يقني ستم و ظلم ارابب و عامل اهل ای که برآريد فرايد مساء و ارض بني در و زنيد هنی لابه صال هبا اهل ای"  - 7

 آخرين ات را امرش رسته مادونش از و امي زنده ابميدش چشيده حبهش سبيل در فدا شهد و خريده خود خبون را خود آئني هبا اهل
 (مبارک توقيعات منتخبات 340 ص).  " شاکر و حامد حال هر در را بالاييش و انصرمي نفس

 
 در اقوم سبيل سالکان آنستکه هبا جند سزاوار و شايسته عديده متتابعه مصائب و متاعب و حاليه موانع اين ابوجود حال"  - ٨

 از ای قهدقي ، پريشانند و مبتال چند هر فرمايند مبذول کامل سعی نيز خويش مقدهسه مربمه وظائف ايفای و اجراء در بال حببوحه
 (1922 - 26 مبارکه توقيعات 1 ج 311 ص) "  ندهند راه خبود فتور و امهال و ننمايند غفلت هباست اهل افراد فريضه آنچه

  
 و تر مرتفع امواجش اهلی امر اعظم حميط گردد  تر سوزنده رزااي و حمن ارايح و تر شديد بال طوفان قدر هر وفا پر ايران ای"  - 9

   "  شود مشاهده تر بديع و تر مثني وجود ساحل بر اش افکنده لئالی و دره  و تر مهيب خروشش و جوش
 (1922 - 26 مبارکه توقيعات 1 ج 310 ص)
 

م مستقبل در چنانچه اگر"  - 10  حمن و حاليه تضييقات بر کشوری انقالابت و منايد احاطه را سرزمني آن گوانگون آفات اايه
 مواظبت که خويش قومي منهج و مسلک از و مگرديد اندوهگني و ملول گردد تر اتريک جليل اقليم آن افق و بيفزايد متواتره وارده

 اين استخالص . مگرديد منحرف موئی سر است امريهه مؤسهسات اعزار و اشتهار و استحکام و ازدايد در متمادی مستمره  سعی و
 و رخا و عزهت حصول و مقتضی را عمومی هيجان و ءضوضا عداوت و ظلم ارابب چنگ و اسارت قيود از گناه بی مظلوم فئه

 بال درايی تالطم چنانچه اگر پس مستلزم را جفا و حقد اهل آشوب و شور و ممانعت و مقاومت هبا اهل برای از حقيقی آسايش
 ميعاد که منانيد دده مّت  آنی و بدانيد اليقني حبقه  منايد احاطه را مظلوم مجعيهت آن جهت شش از رزااي و حمن طوفان و ايبد ازدايد
 کشور  آن در هبا ستمديده ملهت برای از عظمی نصرت و فوز اخريه وسائل و گشته نزديک ديرينه موعوده جلوه ميقات و جنات



     بال فی سبيل اّلله و اجر و نتائج آن

www.oceanoflights.org 

 املقامات اعلی در هبا اهل آمال و مقصود و گردد طيه  ابقيه مراحل اين ات واجب راسخ عزم و الزم اثبت قدم.  شده فراهم و مهيها
 "  تبديال ()* لسنهته جتد ولن اّلله  سنهة هذه منايد انگيز حريت ای جلوه و رددگ پديدار

 لسنهته اهلی اعظم العدل بيت آرشيو اداره مرقومه طبق ولی شده درج اّلله  لسنهة کتاب در)*(  مبارک توقيعات منتخبات 349 ص)
 (است صحيح

  

 


