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   امراللّ  خدمت
 
 

 حضرت هباءالل: 
 "    ايتاآل مبطلع کفروا اّلذين من حزاناأل أتخذکم ال شأن علی مراأل خدمة علی قوموا الّرمحن عباد اي"  - 1
 (35بند  –كتاب اقدس )
 
 يقوم عرفين من  قادرين كنّا إنّ  ابحلقّ  وننصركم األحوال كلّ  يف معكم إنّ   العاملني بني كلميت وارتفاع أمري نصرة على قوموا"  - 2

 ( 38بند  –)كتاب اقدس "  واألرضني الّسموات جنود تقعده ال بقيام خدميت على
 
 ( 74بند  –كتاب اقدس )"  حميطا العاملني علی کان بسلطان يؤيدکم نّهإ حوالاأل کلّ  يف مراأل خدمة علی قوموا"  - 3
 
 "  املقرّبني املالئکة من وقبيل علیاأل املأل من جبنود مريأ نصرة یعل قام من وننصر هبیاأل فقيأ من ونراکم"  - 4
 ( 53بند  –)كتاب اقدس  
 
 (42عريب،  مکنونه کلمات)"  منصورا امللک يف لتکون نصرا مريأل کن"  - 5
 
 من علی اللّ  ليغّلبه حّبه يف ازداد وول لفأ مئة علی اللّ  ليغّلبه مرنأ نصرة علی منکم واحد يقوم لو هو اّل إ لهإ ال اّلذي اللّ  فو"  - 6
 (اعلی قلم آاثر 4 ج 46 ص) "  رضواأل الّسموات يف
 
 (اشراقات جمموعه 2٠٩ ص) "  العاملني ربّ  اللّ  مرأ خلدمة بل نفسکمأل خلقتم ما"  - 7
  
 حقّ  دوستان از ااّيم ينا در که است خدمتی آن ماند خواهد دائم و ابقی آنچه و است مرور در اوست در آنچه و دنيا"  - 8

 (اعلی قلم آاثر 5 ج ٩4 ص)   " شود ظاهر
 
 مبکافات البّته شد فائز الکتاب يف اللّ  انزله مبا عمل و ابشد ذرّ  من اقلّ  ولو امر خبدمت اليوم نفسی هر که عامل مبسّخر قسم"  - ٩
 (آمسانی مائده 8 ج 148 ص)  "  گشت خواهد فائز عوامل مجيع و دنيا در آن
 

 (بديع 132 ط اهلی عدل ظهور 171 ص) "  ننمايد معادله آبن ارض خزائن که آنچه شده مقّدر نصر برای از لعمراللّ  " – 1٠
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 شده خلق او برای از آبنچه و فائز مبقصود او . منود قيام امر خدمت بر و شد مزّين مّهت بطراز که مقبلی برای از طوبی"  - 11

 (هبائيان عقايد اصول 12 ص)  "  عارف
 

 ظاهر بقميص که منوده مسألت حولند طائف که  مقرّبني اروح و عالني حقايق مجيع احلقّ  نفسي و است نصرت يوم اليوم"  - 12
   (بديع 12٩ ط آمسانی مائده 4 ج 213 ص)  "  منايند قيام امراللّ  بنصرت ظاهر در و شوند ظاهر انسانّيه هيکلّيه

 
  "  آيد بکار ديگر جهان و جهان اين در را مشا که آنچه است اين.  گرييد سبقت يکديگر بر او امر و حقّ  خدمت در"  - 13

 (مصّوب ترمجه - بديع 132 ط اهلی عدل ظهور 17٠ ص)
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 سعتو  اين و مشريد غنيمت را فرصت اين است نرفته دست از زمان ات حرارت و شعله زمان و است خدمت و مّهت وقت"  - 1
 بندمي مبني جبمال دل ابيد پس.  درآئيم خاموشی حبفره هتی دست اب و آيد بسر فانی عمر روزه چند اين عنقريب.  نعمت اعظم را
 و بگشائيم زابن و بسوزمي اللّ  حمّبت حرارت از و برافروزمي عشق از آتشی و بندمي بر خدمت کمر و جوئيم متني حببل متّسک و

 " کنيم جانفشانی اللّ  سبيل در جانفشانی ميدان در و کنيم معدوم هدايت ابنوار را ظلمت جنود و زنيم امکان بقلب آتش
 (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 1 ج 257 ص)
 
 بر در خزان را هبار ات و منائيد تعجيل است ابقی حيات ات.  احدّيت آستان عبودّيت و است خبدمت قيام يوم يوم اين"  - 2

 (1٩22 - 26 مبارکه توقيعات 1 ج11٩ ص)"   منائيد قيام نشده غالب بيماری را شفا و نگرفته
 
 نورانّيت سبب اينست سرمديّه نعمت اينست ابديّه عّزت آن اينست منائيد استقامت مقّدس آستان عبودّيت در که بکوشيد"  - 3

 "   االهبی البهاء ليکمع و نمتناهی اوج اين در ترّقی سبب اينست اهبی ملکوت در وجود
 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده 5 ج 236 ص)
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  "  نشود فراموش هرگز.  آيد مذکور اهبی ملکوت در بنمايد خدمتی و برآرد نفسی اللّ  سبيل فی نفسی اگر"  - 4
 (مکاتيب 7 ج 31 ص)
 
 و گردند اهبی مجال آبستان خبدمتی موّفق ات يندمينما عامل ابين رجوع آرزوی عليا جّنت در اعلی مأل مقّدسه حقائق اليوم"  - 5

 (1٩22 - 26 ساهلای مبارکه توقيعات 1 ج 125 ص)"   کنند قيام مقّدسه عتبه بعبودّيت
 
 را خود استعداد امری هر در زيرا منائيد صرف ملکوتش خدمت در اينستکه برای فرموده عنايت بشما که را استعدادی خدا"  - 6

 است حمدود غري آن روحانی کماالت انتشار و انسانی عامل بوحدت خدمت و اهلی امر در مگر است ودحمد نتائجش کنيد صرف
 (اآلاثر بدائع 2 ج 2٩٠ ص) "  بدرخشد عامل اجنمن در مشع چون منايد جانفشانی اهلی سبيل در که انسانی هر
 

 
 

 حضرت ولی امر الل: 
 وافدوا وقاتکمأ واصرفوا جهدکم بذلواأ نأ.  البديع قدساأل عزاأل رفعاأل مراأل هذا نصرة علی واحدة کنفس اللّ  حّباءأ اي قوموا"  - 1

 ثبااتإو  ملؤّسساته عزازاإو  ملرضاته وابتغاء مرهأل خدمة لديکم ما کلّ  عن وانصرفوا وطانکمأ واهجروا موالکمأ نفقواأو  ورخائکم راحتکم
 (1٩22 - 48 مبارکه توقيعات 3 ج 188 ص) "  الفريد املتعالی املهيمن الواضح الغالب لدينه حقاقاإو  کلمته  لنفوذ

 
 در جانفشانی و استقامت ااّيم ااّيم و است نصرت و خدمت هنگام دهيم راه خبود اندوه و حزن و نشينيم  خاموش چرا"  - 2

 (1٩22 - 26 ساهلای ، مبارکه توقيعات 1 ج 68 ص)  " امراللّ  سبيل
  
 فرصت و قليل ای بپايه آستان خّدام و عظيم بشأنی امراللّ  و خطري ای بدرجه ااّيم و وسيع چنان متخد ميدان احلقيقه فی"  - 3

 انتساب قابل را خود که هباءاللّ  حضرت امر پريوان از احدی که است هباء پر و جليل مبيزانی افتخارات و قصري و کواته حبّدی
   "  ننمايد توّقف خويش روحانّيه وظايف اجنام در ای دقيقه و ندهد راه ودخب ترديد و أتّمل ای حلظه مشارد اهلی مقّدس آبستان

 (مصّوب ترمجه اهلی عدل ظهور ٩8 ص)
 
 شخص وقتی اينصورت در.  است اهلّيه أتييدات مغناطيس خدمت. برندارد در موّفقّيت ابمراللّ  متابندازهخد امری هيچ" - 4

 شفا اشّعه از شخص و مانده ابز أتييد مشول از القدس روح فّعالّيت عدم صورت در و ميکند أتييد را او القدس روح ابشد فّعال
 (مصّوب ترمجه - هبائی حيات منونه 45 ص)  "  ميماند حمروم آن خبش روح و دهنده
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 خويش خصوصّيه حيات در بنفسه فرد هر که است جماهدتی و مّهت مبيزان منوط دوستان از يک هر جمهودات مثره و اپداش"  - 5
  "  داشت خواهد مبذول رمحانی موعوده ظفر و فتح در تسريع و اهلی رسالت گسرتش و نشر در و ابراز

 (مصّوب ترمجه - اهلی عدل ظهور 34-5 ص)
 

 


