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    بقضا رضا و بال در صرب
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 (٤٨ كلمات مباركه مكنونه عريب،)  " بالئي يف صطبارإلوا قضائي يف الص رب احلب وعالمة عالمة شيء لکل   نسانإلا ابن اي"  - 1
 
 وجدت نإو  حممودا ق  ابحل کان قد مقام لیإ ويرفعک ابحلق يکفيک ن هإو  جتزع وال صطربأ نأ سبيلي يف لبأساءا مس تک نإو "  - 2

 (اعلی قلم آاثر ٤ ج 1٣٦ - ٧ ص - الر وح لوح) "  حيانألا کل   يف کعم نکون ن  إو  بنفسی آنس ث   حتزن ال فريدا نفسک
 
 " . الس الکني ملن الص رب مناهج علی وکانوا شيء من جيزعوا ولن والض ر اء البأساء يف يصربون ال ذين للص ابرين فطوبی"  - ٣
 (ارض رؤسای و مبلوک خطاب نزله الواح 2٨ ص کملو  سوره)
 
 ويذکره ابحلق   نذکره ن  إ.  الل   مرضات ابتغاء صرب ملن طوبی.  کرمي مقام هلم قد ر ولئکأ الل   سبيل يف الش دائد محلوا ال ذين ن  إ"  - ٤
 (دانش درايی 1٠٥ ص) "  اخلبري العليم هلو ن هإ علیألا ملألا

 
 (اعلی قلم آاثر ٤ ج 11 ص - االصحاب سورة) "   رب ه ضاءبر  رضي ملن نعيم"  - ٥
  

 از معل مند دو و عامل ظلمت برای از سراجند دو دو، اين.  نيکوکاری و بردابری به مينمايد وصي ت را عامل اهل مظلوم اين"  - ٦
 " للغافلني ويل و فاز ملن طوبی.  امم دانئی برای

 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 1٨ ص طرازات مبارک لوح از دوم طراز در)
 
  "  العاملني رب   الل   عند جزيل اجريست صرب برای از.  منا متس ک بصرب شده وارد آنچه از مباش حمزون"  - ٧
 (اعلی قلم آاثر ٥ ج 21٣ ص)
 
 ..." نشود واصل صودمبق و نرسد جبائی صرب بی سفر اين در مسافر و است صرب وادی اين مرکب است طلب وادی او ل"  - ٨
 (اعلی قلم آاثر ٣ ج ٩٦ ص - وادی هفت مبارک لوح)
 
 شده کشته که اند رسيده مبقامی اصطبار در و اند شده عدل مظاهر رضا و تسليم و سکون و صرب از حزب اين لعمرالل  "  - ٩

 " . نديده را مثلش امم چشم و ننموده کرذ  را آن شبه عامل اتريخ که آنچه شد  وارد ارض مظلومهای بر آنکه مع اند نکشته و اند
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 (بديع11٩ ط٥٥ ص جنفی تقی حمم د شيخ به خطاب مبارک لوح)
 

  "  است مستور و مشهود ارض در آنچه از است هبرت مقبلی هر برای از رضا کلمه يک لعمري"  -1٠
 (اعلی قلم آاثر ٥ ج ٨٩ ص)
 

.  تر حمبوب جان از بصر صاحبان عند احلقيقه فی ولکن ، عباد یرضا بغري ظاهر در و است مربم چه اگر اهلی قضای"  - 11
 مجيع رخاء و شد ت اي و ضر اء و أبساء از شود وارد آنچه خواسته را کل   خري البت ه بوده کرم و جود آفرينش از حق   مقصود

 (اعلی قلم آاثر ٧ ج 2٧٠ ص) "  بوده ابلغه حکمت مبقتضيات
 

 بلکه شد نشايد مغموم و مهموم رزااي و قضااي ظهورات از و بود نبايد حمزون حمن و بالاي زولن از احيان و وقت هيچ در"  - 12
 و ابندازه پروردگار را ای حسنه هر ثواب و اجر زيرا منود تشب ث اصطبار حمکم حببل و جست متس ک ابيد صرب الوثقای بعروة

ا ميفرمايد که را صرب مگر فرموده قرار حساب  ٠"  (*) حساب بغري اجرهم رونالص اب يوف ی امن 
 (زمر سوره 1٠ آيه (*) هباءالل   حضرت مبارکه الواح جمموعه ٣٤٤ ص)
  

 آن برای از آنچه اال   عندالل   من نفسی بر منيشود وارد که چه ابشد شاکر و راضی عليه ورد مبا که نفسی حال نيکوست"  -1٣
 را خود بالاي موارد در لذا نيستند آگاه آن سر   و سر ابين نس چون و ارض و مسوات بني ما شده خلق آنچه از است هبرت نفس
 احلافظني خري و الر ازقني خري هلو ان ه و مرزوق عرفان امثار از و ابشيد ساکن اطمينان مقر   بر اليزال و يزل مل مينمايند مشاهده حمزون

 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده٤ ج ٤٣ ص) "  منيب عبد کل   علی و معک من علی و عليک البهاء و الر وح و
 

 "  اللالض   ال  إ احلق   بعد ما و حق   اهل شأن و حق   است اين ابشند صابر شدائد در و واگذارند خبدا را ظاملان"  -1٤
 (خلق و امر ٣ ج 22٧ ص)
  

 "  ابش راضی اهلی بقضاايی و کن حبق   اقتدا امور هر در سلمان ای"  - 1٥
 (هباءالل   حضرت مبارکه الواح موعهجم 12٤ ص - سلمان لوح مطلع)
 

 (خلق و امر ٣ ج 22٨ ص) "  بگذريد او از کند اگراذي ت منائيد متس ک صرب حببل منايد تعر ض مشا بر ظاملی اگر"  - 1٦
 

م اين در اگر عباد ای"  - 1٧  که مشويد دلتنگ شود واقع قضاء جربوت از رضاء خالف بر اجلمله فی موجود عامل و مشهود ااي 
م م آن مجيع در را مشا و منايد جلوه روحانی قدس عاملهای و آيد رمحانی خوش ااي   رزقی و معني   عيشی و مقد ر قسمتی عوامل و ااي 

 (فارسي - امحد لوح)  " گرديد فائز رسيده آهنا جبميع البت ه است مقر ر
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 حضرت عبدالبهاء: 

 اطمينان کمال در.  نشويد مضطرب شود شديد مصائب قدر هر. بيداي قرار و سکون و صرب بال موارد در الل   حزب ای"  - 1
 ٠"  منائيد آالم و حمن طوفان مقاومت يزدان حضرت بفضل

 ٠ (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 1 ج ٧1 ص و عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٣ ج 1٦2 ص)
 
 خدا راه در اينستکه از عبارت بقضا رضای سوائی راب   طلبفلي بقضائی يرض مل من است حديث در اهلی رضای طالب ای"  - 2

 را هالهل زهر و بچشی لطيف شهد چون را نقيع سم  .  منائی حتم ل سرور بکمال را مصيبتی هر و جبوئی دل و جبان را بالئی هر
 يرض مل"  معنی اينست . خبشد منتهی بی حالوت و دارد شريين مثر ولی است تلخ چه اگر بال اين زيرا بطلبی مصف ی عسل چون

 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده ٥ ج 2٦2 ص) ٠"  ع ع عليک البهاء و " سوائي راب   فليطلب بقضائی
 
 سرمست تسليم ابده از نپويند خدا راه از غري به و نکنند حرکت رضا به جز اهلی احب ای ابيد است رضا خري کل   جوهر"  - ٣

 (خلق و امر ٣ ج ٤٠٤ ص)  "  منايند حرکت تفويض اقليم در و ابشند
 
 که چه است مشکل است انسانی عامل منقبت اعظم که صفت اين حتق ق ولی است اهبی مجال موهبت اعظم رضا حقيقت"  - ٤

 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده ٥ ج 2٥٥ ص) "  گردد  واضح و معلوم امتحان حني.  است سخت و صعب بسيار
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 اين و شوند متحم ل را متتابعه بالايی اين و منايند مقاومت را مشکالت اين مت فقا مت حدا شاکرا صابرا راسخا اثبتا ابيد نايرا"  - 1

 "  نگردند ملول و مأيوس ستم و ظلم و اوصاب و اتعاب اين از و منايند طي   را ابقيه مراحل
 (نور و نر کتاب ٩ ص)
  

 


