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  هايى از آثار بهائى در زمينه گزيده

  معنای رنج

  و

  فدا سّر
  

  جودیت ھچر: بھ کوشش

  جامعھ بھائی ایران: برگردان بھ فارسی

  إن اَ ما کلَّف نفسًا إّال ُوسعها

  ۲۱۴حضرت بهاءا، مجموعه الواح، ص
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  "معناى رنج" فهرست مطالب

  ۴              تناقضات آشکار –الف 

۴        موميت رنج و دردخداوند خير محض است؛ ع-۱

۵          همراه بودن شادمانى و رنج در دنياى ماّدى -۲

  ۶              انواع گوناگون رنج –ب 

۶          گناهان رنجهاى تحميلى ستمگران بر بى-۱

۶        کنيم رنجهايى که براى ديگران و خودمان ايجاد مى-۲

۶        فرستد هايى که خداوند براى احبّاى خود مى رنج-۳

۷            ر الهىهاى مظاهر ظهو رنج-۴

  ۸              هدف از امتحانات –ج 

۸            حصول آمادگى براى عالم روحانى-۱

۹              ند رشد روحانىفراي-۲

۹                الهى سنّت-۳

۱۰              اصل جدايى و تمايز-۴

۱۱              فرايند تطهير عالم انسانى-۵

  ۱۲          طرق تأثير امتحانات در رشد روحانى ما –د 

۱۲          ف قّوۀ دعابه ياد داشتن خداوند و کش-۱

۱۲              انقطاع از عالم ماّدى-۲

۱۳              پرستى غلبه بر نفس-۳
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۱۴              بخشيدن خود و ديگران-۴

۱۴              همدلى واقعى با ديگران-۵

۱۵                ايثار و فداکارى-۶

۱۵                صبر در مشکالت-۷

۱۶            پذيرفتن محدوديت ادراک خويش-۸

۱۷            تسليم در مقابل ارادۀ الهى-۹

۱۷                رضايت حقيقى-۱۰

  ۱۸      شود هايى که در آثار بهائى يافت مى وعود و تضمين -  ه

۱۸            العاده نسبى است ديدگاه ما فوق-۱

۱۸          خداوند وفادار، مهربان، شفيق و رحيم است-۲

۱۹            سبقت رحمت الهى بر عدالت او -۳

۱۹          کند خداوند فوق طاقت ما امتحان نمى-۴

۲۰        ى جسمى و روحى متأثّر نيستها روح از بيمارى-۵

۲۰        شود دعا قّوۀ واقعى است، گو اين که مشاهده نمى-۶

۲۱          امتحانات فقط در عالم ماّدى هستند-۷

۲۱        شود هاى ما در عالم بعد معلوم مى داليل رنج-۸

۲۲        بريم حتّى در اين جهان از منافع امتحانات بهره مى-۹

۲۲        شود قيقى منجر مىپذيرفتن ارادۀ الهى به سعادت ح-۱۰
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  تناقضات آشکار –الف 

)۵۱کلمات مکنونه عربى، شماره . (يا ابن إالنسان  بالئى عنايتى  ظاهره ناٌر و ِنقَمٌة و باِطُنُه نوٌر و رحمةٌ 
١

  

)۱۴۴مناجاة، ص." (تا ُکّل َشعٍر ِمن أشعارى يقوُل لو ال الباليا فى سبيلک ما لّذ لى ُحبک و ِعشُقک
٢

  

)۹۷مناجاة، ص. (نّى َفَو عّزتک ُاِحب ُضّرى و ُضّر أحبّائى فى سبيلکاِ 
٣

  

آنچه واقع شود خير است؛ زيرا بال عين عطا است و زحمت، حقيقِت رحمت؛ و پريشانى، جمعيّت خاطر است و جانفشانى، 

  )۲۳۷، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج. (آنچه واقع شود فضل حضرت يزدانى است.  موهبت باهر

فاشُکر اَ بما أيّدک على أمره و أنبت فى رياِض قلِبک سنبالت العلم و الحکمة و کذلک کان فضله عليک و على  ٕاذًا

 عّما ُخِلًق بين االٔرض و الّسماء .  العالمين مسبوقا
ٌ
)۱۹۴منتخباتى از آثار، ص(إيّاک أن اليحزنک شىء

٤
   

ى بزرگ با وجوه بسيار در نظر مجّسم سازيد، بسيارى از مسائل در صورتى که تعاليم مبارکه را به صورت يک مجموعۀ کلّـ

گيرد،  حقيقت، که موضوعات گوناگونى را در بر مى.  سازد، از بين خواهد رفت دشوارى که ذهن شما را به خود مشغول مى

. مشاهده خواهيد کرددر ظاهر متناقض است، اّما تفّکر را تا انتهى ادامه دهيد، تمام موضوعات را منتهى به حقيقتى واحد 

  )۲۰۵۰و  ۱۵۷۱ترجمه بيان حضرت ولى امرا؛ انوار هدايت، شماره (

خداوند خير محض است؛ عموميت درد و رنج-۱

دانيد چقدر بايد خداوند را به خاطر مواهبش شاکر باشيد؟  اگر در هر دم هزار بار شکر او گوييد، کفايت  آيا مى

  )حضرت عبدالبهاء ۱۹۱۲ژوئن  ۱۲ترجمه؛ خطابۀ . (يد و تربيت کردنخواهد کرد، چه که خداوند شما را آفر

                                                          
  .شود عنايت من است؛ اگرچه ظاهر آن آتش است و ناراحتى اّما باطن آن روشنى است و آسايش باليى که از جانب من نازل مى: به فارسى مضمون ١

  "وت شفقت و محبّت تو را چگونه دريابم؟اگر نزول باليا در سبيل تو نباشد، حال"زند،  هر موى سرم فرياد مى: مضمون به فارسى چنين است ٢

  .کنند مسرور از بالياى خويشتنم و باليايى که احبّايم در راه تو تحّمل مى: مضمون به فارسى چنين است ٣

پس شکر کن خداى را که تو را تأييد فرمود بر امرش و روياند در باغ دلت گلهاى علم و حکمت و  :مضمون به فارسى چنين است  ٤

  .ا که آفريده شده بين زمين و آسمان محزون گردىجمبادا از آن.  ين فضلش بر تو و جهانيان پيشى گرفتاينچن
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يزل جود سلطان وجود بر همۀ ممکنات به ظهور مظاهر نفس خود احاطه فرموده و آنى نيست که فيض او منقطع  لم

  )۱۱ايقان، ص(. شود و يا آن که امطار رحمت از غمام عنايت او ممنوع گردد

.  حقيقى در آن موجود ىنگيز است؛ نه آسايشى تصّور توان کرد و نه سعادتا اين دنيا تنگ و تاريک و وحشت

جميع در دام احزان مبتال و شب و روز در زنجير باليا گرفتار؛ احدى نيست که از غموم و بليّه خالصى يابد يا 

  )Tablets of Abdu’l-Bahaجلد دوم  ۲۶۳ترجمه بيان حضرت عبدالبهاء؛ صفحه . (آسايش جويد

واّال هيچ نفسى .  دارد دان فانى چنين است؛ مخزن آالم و محن است؛ غفلت است که انسان را نگه مىاين خاک

اگر يک جام شيرين دهد، در عقب صد جام تلخ .  در اين عالم راحت نيست؛ از ملوک گرفته تا به مملوک برسد

  )۱۹۵، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج. (اين است شأن اين دنيا.  دارد

  شادمانى و رنج در دنياى ماّدى همراه بودن-۲

وقت سرور روح انسان در .  يکى احساس سرور؛ ديگرى احساس حزن.  جميع بشر هميشه مورد دو احساس هستند

گردد؛ قّوت عقل در  شود؛ قّوۀ ادراک شديد مى گيرد و قّوۀ فکريه زياد مى پرواز است؛ جميع قواى انسان قّوت مى

شود، مخمود  اّما وقتى که حزن بر انسان مستولى مى.  کند احاطه به حقائق اشياء مى نمايد و جميع مراتب ترقّـى مى

تواند؛  ماند؛ تدقيق در حقايق اشياء نمى شود؛ تفّکر نمى گردد؛ ادراک کم مى شود؛ جميع قوا ضعيف مى مى

از روح براى   .اين دو احساس شامل جميع عموم بشر است.  شود کند؛ مثل مرده مى خواّص اشياء را کشف نمى

يعنى قواى روحانيه سبب مشقّـت و .  دهد شود و از عقل انسان زحمت و ماللى رخ نمى انسان حزنى حاصل نمى

اگر از براى انسان خمودت و .  اگر حزنى از براى انسان حاصل شود، از ماّديات است.  گردد کدورت انسان نمى

  )۱۴۶، ص۳ج/  ۱۹۷، ص۱، جخطابات مبارکه. (جمودتى حاصل شود، از ماّديات است

خداوند حزن را به سرور، .  فرسا است و مشکالت از جميع جهات مهاجم، محزون مباش اگر شرايط و اوضاع طاقت

 ۹۰صفحۀ ترجمه بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در . (سازد شّدت را به رخا، ابتال را به راحت و آسايش مبّدل مى

Divine Art of Living جلد دوم  ۳۱۱ص/  ۱۹۸۶ ، نشرTablets of Abdu’l-Baha(  



6

محاط به باليا و آالم است و شوند؛ چه که اين کرۀ ارض   انبياء الهى براى ايجاد مسّرت در اين عالم ظاهر مى

. رسالت اعاظم قوم دور کردن نفوس انسانى از اضطرابات عالم بشرى و القاء مسّرت ابدى در حيات آنها است

  )Divine Philosophy ۶۹بهاء مندرج در صترجمه بيان حضرت عبدال(

  انواع گوناگون رنج –ب 

گناهان هاى تحميلى ستمگران بر بى رنج-۱

از براى اين نفوس در عالم ديگر ... و اّما کيفيت اطفال صغيره و نفوس ضعيفه که در دست ظالمين گرفتارند 

دد و موهبت کردگار که بهتر از اين نفوس را اين صدمات سبب رحمت پروردگار گر... مکافات عظيمه است 

  )۱۱۲بهاءا و عصر جديد، ص. (صدهزار راحت دنيا و نشو و نما در اين دار  فانى دنيا است

لهذا، اگر احساس حزن و يأس .  شود که ايمان انسان ازدياد يابد و تقويت گردد اين وقايع به جهت آن واقع مى

به ملکوت متوّجه سازد و در کمال ايمان به رحمت اليتناهى الهى کنيم، بايد از خدا بخواهيم که قلوب ما را  مى

اند، از وجودى جديد در قصور  براى اين نفوس متصاعده دعا کنيم تا اگرچه از اين حيات عنصرى محروم شده

  )حضرت عبدالبهاء ۱۹۱۲آوريل  ۲۳خطابۀ  –ترجمه . (عاليۀ َاب سماوى بهره و نصيب َبَرند

کنيم گران و خودمان ايجاد مىهايى که براى دي رنج-۲

اگر .  اگر فردى در خوردن افراط نمايد به دستگاه هاضمه آسيب وارد کند؛ اگر سم ميل کند بيمار شود يا وفات کند

.  شخصى قمار کند مالش را از دست بدهد؛ اگر در شرب مسکرات افراط نمايد تعادل خود را از دست بدهد

انسان است؛ لذا، مبرهن است که بعضى از احزان نتيجۀ اعمال خود ما  جميع اين آالم و رجها ناشى از خود

  )Paris Talks ۴۹اکتبر مندرج در ص ۲۷خطابه  –ترجمه .  (است

فرستد هايى که خداوند براى احبّاى خود مى رنج-۳

ردند مالحظه مثًال آالم و رنجهايى را که مسيح و حّواريون تحّمل ک.  شود آالم بر احبّاى الهى نازل مىبعضى از 

نفوسى که اظهار .  شوند ترى از کمال واصل مى نفوسى که بيشتر در معرض آالم قرار گيرند، به مدارج عالى.  نماييد

کنند؛ کسانى که  نمايند مايلند در سبيل حضرت مسيح متحّمل رنج و درد شوند، خلوص خود را ثابت مى مى
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ايّوب با حفظ ايمانش .  نند حقيقت وجود خويش را ثابت کنندتوا اشتياق به ايثار عظيم دارند فقط با اعمال مى

در نهايت شّدت فالکت ظاهرى و نيز در حين ثروت و مکنتى که در ايّام حيات داشت، وفادارى خود به عشق 

  )Paris Talks ۴۲اکتبر مندرج در صفحۀ  ۲۷خطابۀ  –ترجمه . (الهى را ثابت کرد

أ مارأيَت سجنى و بالئى و ضّرى و ابتالئى؟ أِن اتّبْع سنّن .  موّفى ُاجور الّصابرينا لک و انّه لَ  فارض بما قضى... 

)۸۹الّصدور، ص بهجتبيان حضرت بهاءا در . (ربَّک و ِاّن ِمن سنِنه ابتالء عباده االٔخيار
٥

  

مظاهر ظهور الهى ىها رنج-۴

حتّى، نفوس محبوب خداوند، .  هان استرسد بخشى از انسان در اين ج مصائب، از هر نوع که باشد، به نظر مى

مارس  ۳مکتوب  –ترجمه ... (اند يعنى انبياء الهى، ابدًا از امراضى که در دنياى ما مشهود است، معاف نبوده

  )از طرف حضرت ولى امرا به يکى از احبّاء ۱۹۴۳

وس بشرى به آن مبتاليند قرار در معرض انواع و اقسام مصائب و آالمى که ساير نف) مربّيان الهى(اگر خود آنها 

بيان منسوب به حضرت عبدالبهاء، مندرج در (بپردازند؟ توانستند به تربيت و هدايت سايرين  گرفتند چگونه مى نمى

)خاطرات خانم اتل روزنبرگ
٦

  

هميشه بايد به خاطر داشته باشيد که مظاهر ظهور الهى، بنفسهم، از  اکثر آالم و مصائب طبيعت بشرى مصون 

نابرادرى خود، دست ها را نوشيدند؛ حتّى حضرت بهاءا از  ترين شربت ودند؛ آنها از دست منسوبين خود، تلخنب

اّما، بالهاى ما هر قدر برايمان دردناک باشند، در مقايسه با مصائب آنها بايد جزئى و .  ميرزا يحيى، زهر نوشيدند

 Unfolding، ۴۶۰، مندرج در صفحۀ حضرت ولى امراف از طر ۱۹۵۱فوريه  ۱۰ترجمه بيان (. ناچيز مشاهده شود

Destiny(  

                                                          
آيا سجن .  فرمايد پس راضى باش به آنچه که خداوند براى تو مقّدر فرموده و به درستى که او اجر صابرين را ادا مى: مضمون به فارسى ٥

  .هاى او گرفتارى بندگان نيکوى او در بالها است هاى پروردگارت پيروى کن و از جمله سنّت تو بال و رنج و ابتالى مرا نديدى؟  از سنّ 

اّما اصل آن در خاطرات خانم .  نقل کرده است) ۱۹۹۸طبع ( Spiritual Survival ۱۹نويسنده اين بيان را از صفحۀ : توضيح مترجم ٦

  .مراجعه شود library.com/pilgrims/rosenberg.html-http://bahaiبراى مالحظۀ متن اين خاطرات به .  روزنبرگ يافت شد
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صبحى نبود  که سر از بالين برآورم و صفوف بالياى التحصى را پيش باب خويش مهاجم نبينم و شبى نبود که سر بر بستر 

.گذارم و از شّدت ظلم اعداء قلبم را شرحه شرحه نيابم
٧

يل نمايد با هجوم هر قطعه نانى که جمال قدم قصد کند که م  

دارد جنود  هر قدمى که بر مى.  ابتالئات جديده همراه است و هر قطره آبى که بنوشد با تلخى شديدترين بالها توأم است

 ۱۷۰نقل ترجمه بيان حضرت بهاءا از صفحۀ . (بالهاى اليُرى از او سبقت گيرند و جيوش احزان و آالم در تعقيبش شتابان

.)منتخباتى از آثار حضرت بهاءا ذکر شود، هنوز يافت نشده است ۶۲ين بيان که بايد در شمارۀ اصل ا –" زر و آتش"
٨

  

. سبحانک اللّهّم يا الهى ترى فقرى و افتقارى و ُضّرى و اضطرارى و عجزى و انکسارى و ُندبتى و بُکائى و ُحزنى و ابتالئى

)۹۶مناجاة، ص(
٩

  

  مقصود از امتحانات –ج 

اى عالم روحانىحصول آمادگى بر-۱

اند و مقصود آن که عباد تربيت شوند تا در حين  محض هدايت خلق به صراط مستقيم حق آمده انبياء و مرسلين

  )۲۱۶مجموعه اشراقات، ص/  ۱۶۴مجموعه الواح مبارکه، ص(. صعود با کمال تقديس و تنزيه وانقطاع قصد رفيق اعلى نمايند

 آنوجود عنصرى انسان بر وجه ارض دورانى ا
ّ
به از لحاظ اخالقى اختيار و ارادۀ آزادش  کاربرد ،ست که در طى

شود تا روح او براى ساير عوالم الهى آماده گردد، و ما بايد از مصائب و ابتالئات به  امتحان و محّک گذاشته مى

ز طرف که ا ۱۹۸۰ژوئيه  ۱۶ترجمه مکتوب (. هايى جهت ارتقاء نفس ابدى خويش استقبال نماييم عنوان فرصت

  )۱۲۲۸انوار هدايت، شمارۀ / العدل اعظم نوشته شده است  بيت

.  پس بدان که حق را عوالم غيبى هست که افکار انسانى از ادراکش عاجز است و عقول بشرى از تصّورش قاصر

شام چون مشام روحانى را از هر رطوبت امکانى پاک و مطّهر فرمايى، نفحات قدس حدائق رحمانيّۀ آن عوالم به م

  )۱۸۱، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(. رسد

                                                          
٧
  نظم جهانى بهائى ۱۱۸نقل ترجمۀ بيان مبارک تا اين قسمت از صفحۀ  

  م - درج شده است " لميعادا قد ظهر يوم"توقيع مبارک  ۱۷ترجمۀ ديگرى از اين بيان در صفحۀ  ٨

ضعف بينى نيازمندى و فقر مرا و لطماتى که بر من وارد شد و درماندگى و  خداى من؛ مى ىمقّدسى تو ا: مضمون به فارسى چنين است ٩

  .ام را و ناتوانى و ناله و گريۀ مرا و اندوه و گرفتارى
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رايند رشد روحانىف-۲

ما تصادفًا به هموم و غموم مبتال .  اند که بايد خداوند را به جهت آن حمد و ثنا گوييم امتحانات عنايات الهيه

خطابۀ مبارک مندرج در  –ه ترجم. (فرمايد تا به کمال برسيم شويم، بلکه رحمت الهى آنها را براى ما نازل مى نمى

  )Paris Talks ۵۰صفحۀ 

آالم و امتحانات انسان را از امور جزئيۀ ... کند  شود، روح و روان او ترّقى مى انسان وقتى با آالم و رنجها امتحان مى

ادت بخشد تا به انقطاع کامل نائل شود؛ نظر و نگاه او در اين دنيا عبارت از سع اين زندگى دنيوى خالصى مى

خطابۀ  –ترجمه . (رساند انسان ناقص است؛ به بلوغ نرسيده؛ حرارت آتش رنجها او را به بلوغ مى.  سماويه گردد

  )Paris Talks ۱۷۸مبارک مندرج در ص

اى  اگر انسان آالم و اوجاع را قبول نکند و در معرض امتحانات واقع نشود و ناماليمات را متحّمل نگردد، نتيجه

لهذا، تو هم بايد امتحانات عظيمه را متحّمل گردى تا فيوضات .  ه توفيق و سعادت نائل نشودعايد نگردد و ب

بيان حضرت عبدالبهاء در نجم باختر،  –ترجمه . (ا مؤيّد گردى اليتناهى الهى محيط گردد و در انتشار نفحات

  )۲۴۰، ص۱۹سال هشتم، شمارۀ 

الء غاديًة لهذه الّدسکرة الخضراء و بايا فى ُحبّه و رضائه  قد َجَعَل اُ الالأجزُع ِمن الباليا فى سبيله و ال عن الّرز

لوح سلطان؛ الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض، (. ُذبالًة لمصباحه الّذى به أشرَقِت االٔرض و الّسماء

)۱۹۱ص
١٠

  

سنّت الهى-۳

احبّائه ثّم لعباده المنقطعين الّذين الُتلهيهم التّجارة و يزل کانت موّکلًة الٔصفياءا و  فاعلموا بأّن الباليا و المحن لم

کذلک جرت سنّةا من قبل و يجرى ِمن بعد فطوبى .ال بيع عن ذکرا و اليسبقونه بالقول و ُهم بأمره لَِمن العاملين

                                                          
اش هرگز شکايتى  هاى در راه محبّت و خشنودى هرگز ننالم و از سختىاز باليا در راه او : مضمون کالم مبارک به فارسى چنين است ١٠

  .اى براى چراغش که آسمانها و زمين را روشنى بخشيد خداوند بال را بارانى از براى اين مزرعۀ سرسبز و خّرم قرار داد و فتيله.  نکنم
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... ر َلِمَن الّسالکينيجزعوا من شى و کانوا على مناهج الّصب للّصابرين الّذين يصبرون فى البأساء و الّضّرآء و لن

)۲۸سورةالملوک؛ الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض، ص(
١١

  

امتحانات الهيّه هميشه در مابين عباد او بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق از کذب و حق از باطل و 

  ژ)۷ايقان، ص. (هدايت از ضاللت و سعادت از شقاوت و خار از ُگل ممتاز و معلوم شود

صل جدايى و تمايزا-۴

)۲۱۳لوح اشرف، مجموعه الواح طبع مصر، ص... (أوَدَع فى کّل نفٍس ما َيْعِرُف به آثاَر او ... 
١٢

  

ولکن ... به يمين ُقرب و لقا رساند آن سمآء حقيقت قادر و مقتدر است که جميع ناس را از شمال بُعد و هوى 

فطرت اصليّۀ خود به شاطى بحر اعظم وارد شوند تا طالبان  مقصود صعود انفس طيّبه و جواهر مجّرده است که به

همين شئونات ... سبب .... جمال ذوالجالل از عاکفان امکنۀ ضالل و اضالل از يکديگر مفصول و ممتاز شوند

  )۳۶۹مجموعه الواح طبع مصر، ص(فصل و تميز بوده 

.  سى از امتحانات الهيه مصون باشد؟  ال وا الحقلذا، آيا ممکن است نف... ناپذير است  و اّما امتحانات؛ اجتناب

اگر امتحانات نبود ذهب ابريز از زر مغشوش تمايز .  در آن حکمتى است که جز اهل علم و حکمت بر آن واقف نه

اگر امتحان نبود، نفوس .  شد اگر امتحان نبود، نفس شجيع و شهيم از خائف و جبون تميز داده نمى.  يافت نمى

  )۲۳۹نجم باختر، سال هشتم، ص/ ترجمه بيان حضرت عبدالبهاء . (شدند وفايان متمايز نمى بى باوفا از

                                                          
١١

اش  ت برگزيدگان خداوند و احبّاى او و نيز بندگان وارستهها از ازل سرنوش پس بدانيد که بالها و محنت :مضمون به فارسى چنين است 

اند که  شود؛ آنها کسانى دارد و نه داد و ستد موجب غفلتشان از ياد او مى بوده؛ يعنى کسانى که نه تجارت آنها را از ذکر خداوند باز مى

اين است روش خداوند که از قبل به آن عمل کرده .  دکنن گويند مگر وقتى که خدايشان سخن گفته باشد و طبق اوامر او رفتار مى سخن نمى

ها شکيبا  ها و سختى ها و شّدت کنند و در بيمارى خوشا به حال کسانى که بردبارى پيشه مى.  و در آينده نيز روش او جز اين نخواهد بود

  .يم رهرو هستندهستند و در هر آنچه که برايشان پيشامد نمايد، زارى و شکوه ننمايند و در سبيل صبر و تسل

  .و به وديعه گذاشت در هر کسى آنچه را که به آن بشناسد آثار الهى را: مضمون کالم مبارک به فارسى چنين است ١٢



11

 شىء ُتَبيُّن شئون مشتاقيک 
ّ
... لو ال الباليا فى سبيلک ِمن أْيَن تظَهُر مقاماُت عاشقيک و لو ال الّرزايا فى حبّک بأى

مناجاة، (و .ذاء قاصديک قطعات اکبادهمانيُس محبّيک دموع عيونهم و مونس ُمريديک زفراُت قلوبهم و غ

) ۱۰۶ص
١٣

  

فرايند تطهير عالم انسانى-۵

مرحلة تطهير در ارتقاء روحاني . كه عالم انساني را مبتال ساخته شاكي هستيد  رسد از مصائب و باليايي نظر مي  به

ز حّد در مورد آنها مبالغه انسان اجتناب ناپذير است، زيرا در هنگام عبور از اين مرحله، احتياجات ماّدي كه بيش ا

عمومي دنيا ياد نگيرد كه براي امور روحاني  ۀاگر جامع. صورت صحيح و واقعي خود را نشان خواهند داد  شده، به

اند، نخواهد  بيني فرموده اهّميّت بيشتري قائل شود، هرگز شايستگي ورود به عصر زّريني را كه حضرت بهاءا پيش

. علي قسمتي از اين جريان تطهير است كه انسان فقط با آنها درس را فرا خواهد گرفتمصائب و بالياي ف. يافت

آنها بايد به ملّت درس بياموزند، تا جميع امور را در ُبعدي جهاني مشاهده كنند؛ آنها بايد فرد را وادار نمايند كه 

هيري، كه كّل عالم بشري به آالم و در چنين جريان تط. اش اهّميّت بدهد اش بيش از رفاه ماّدي به سعادت روحاني

مكتوب حضرت ولي امرا   -ترجمه. (اوجاع وحشتناك مبتال است، اهل بهاء نبايد اميدوار باشند كه مصون بمانند

  )١، صفحه ١٩٣٢، ژانويه ٥٨يكي از احبّاء؛ مندرج در اخبار امري آمريكا، شماره  ١٩٣١اكتبر  ١٤ ۀبه نام

انگيز توأم با اغتشاش و خرابى عمومى البتّه ملل را متشنّج و وجدان دنيا را  و مصيبت مبارزۀ طوالنى و جهانگير

هاى مردم را بيدار نموده در اصل و مبناى فکر جامعه تغيير اساسى حاصل کرده و عاقبت اعضاى  تحريک و توده

  )٢٤٠الميعاد، ص قد ظهر يوم. (آميزد ناپذير مى آلود و منفصل نوع بشر را در هيکل واحد متّحدأالعضاء و تجزيه خون

  

  

                                                          
١٣

ها  گشت؟  اگر مصيبت اگر باليا در راه تو نبود، شأن و منزلت عاشقانت چگونه آشکار مى: به فارسى چنين است مضمون بيان مبارک 

هاى  گشت؟  همدم عاشقانت اشک چشمان آنها است و انيس طالبانت آه ود شأن و مقام مشتاقان تو چسان هويدا مىدر راه محبّت تو نب

  .پرحسرت قلبشان و غذاى کسانى که قصد کوى تو را دارند قطعات جگر آنها است
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  طرق تأثير امتحانات در رشد روحانى ما –د 

به ياد داشتن خداوند و کشف قّوۀ دعا-۱

شود و امواج غموم و هموم  ممکن است خدا را فراموش کند؛ اّما وقتى حزن حاصل مى ،انسان مسرور استوقتى 

خطابۀ  –ترجمه . (و را از ذلّت برهاند و به عّزت برساندکه قادر است ا آورد احاطه کند، َاب سماوى را به خاطر مى

  )Paris Talks ۵۰حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحۀ 

طوبى ِلَمن ذاق حالوة ذکِرک و .  المقبوْل، يا الهى، َمن أقبََل ِاَليْک و المحروُم َمن َغَفَل عن ذکرک فى ايّامک

)۱۳۸مناجاة، ص. (ثنائک
١٤

  

 الِجنان کُ 
َ
َه ِاَليْها أبدًالو ُتوِرُثِنى ها بدوام نفِسک و ِانّها ُتْشِغُلنى عن ِذکِرک فى أَقّل ِمن آٍن َاتُْرُکها و َلْن أَتَوجمناجاة، . (ل

)۱۳۸ص
١٥

  

. حّب مرا سرمايۀ خود کن و جان بصر و جان عزيزش دار.  هاى تو ذکر من است فراموشش منما طبيب جميع علّت

  )۳۸۳الواح مبارکه، طبع مصر، ص مجموعه/  ۳۲شمارهکلمات مکنونه، (

انقطاع از عالم ماّدى-۲

لو تکون الّدنيا باقَيًه بدوام ملکوتک الينبغى أن يتوّجَه اليها َمن شرب خمّر الوصال من أيادى رحمتک، فکيف بعد 

)۸۳مناجاة، ص. (مهاعلِمه بفنائها وايقانه بزوالها و ِان تغييَرها و تغييَر ما فيها فى کّل االٔحيان َلبرهاٌن على انِعدا
١٦

  

                                                          
کس که از ذکر تو در ايّام تو غافل  اى خداى من، هر آن کس که به تو روى آورد، پذيرفته است و هر آن: مضمون به فارسى چنين است ١٤

  .خوشا به حال کسى که شيرينى ذکر و ثناى تو را چشيده باشد.  ماند، محروم است

ها به ميراث از تو نصيبم شود و به دوام حضرتت از آِن من گردد و آنقدر مرا به خود  اگر همۀ بهشت: مضمون به فارسى چنين است ١٥

کر تو غافل شوم و از ياد تو باز مانَم، هر آينه آنها را رها خواهم کرد و هرگز توّجهى به آنها نخواهم مشغول سازد که حتّى يک آن از ذ

  .داشت

باقى باشد، کسى که بادۀ وصال از دست رحمت تو نوشيده باشد، نيز اگر دنيا به دوام ملکوت تو : مضمون به فارسى چنين است ١٦

  .سد به اين که واقف باشد بر فناى آن و يقين داشته باشد به زوالششايسته نيست که به آن توّجه نمايد، چه ر
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بايد به خاطر داشته باشيد که ... هر زمان که در زندگى شخصى، خود را محاط به مسائل و مشکالت عظيمه يافتيد 

تعليم زوال و  ،هاى آن اين ابتالئات بخشى از زندگى بشرى است؛ و، طبق تعاليم مبارکه يکى از حکمت

روحانى است که با خداوند، انبياء او، و نفوسى که در ايمان به ناپايدارى اين دنيا و ابديت و جاودانگى عالئق 

 ۴۵۹ص/ از طرف حضرت ولى امرا  ۱۹۵۱فوريه  ۱۰مکتوب  - ترجمه (. کنيم خداوند زنده هستند، برقرار مى

Unfolding Destiny(  

و تثبت قلبه بأرکان قّهاريّتک فى هذه ُتنِزْل َعلى أحٍد بال اّال بما أَرْدَت َلُه بأْن ترفَع درجاته فى رضواِنک  أنّک لم

 الٔعَظُم ِمْن أْن تملکنى من فى 

الحيوة الّدنيا أن اليميَل ِالى زخرفها و انّک َلَتعَلُم أّن ذکَرَک فى کّل شأٍن لدى

)۱۵۳-۱۵۴منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى، ص. (الّسموات و االٔرض کلّها
١٧

  

پرستى غلبه بر نفس-۳

چه که هيچ حجابى .  پرستى را از مرآت قلب بزدايد تا شمس حقيقت در آن منطبع شود زنگ نفس ... اين امتحان

پرستى نه و هر قدر اين حجاب رقيق باشد نهايت انسان را بالمّره محتجب سازد و او را از وصول  اعظم از نفس

چه که .  ى دست يافته استوقتى نفسى از حبس نفس رهايى يابد، يعنى به آزاد. فيوضاتى ابديّه ممنوع نمايد

اگر نفسى با تسليم .  توان او را محبوس ساخت وقتى اين آزادى حاصل گردد، ابدًا نمى.  نفس اعظم حبس است

ترجمه بيان حضرت عبدالبهاء . (تواند به اين آزادى نائل شود و رضا، نه با مالل و اکراه، ناماليمات را بپذيرد، مى

  )۳۷۱، صTablets of Abdu'l-Bahaمندرج در جلد سوم 

خداوند بر قابليت و .  شود مىاين قابليت ثابت  است که باليا وسيله است تا قابليت نفسى امتحان گردد و به اعمال

آمادگى او او واقف است، اّما انسان، که داراى نفس اّماره است، پى به عدم قابليت خود نَبَرد مگر آن که دليلى 

تى از عهدۀ امتحانات برنيايد، ضعف او در مقابل مفاسد براى او آشکار گردد، و اين در نتيجه وق.  به او داده شود

                                                          
کنى مگر آن که خواسته باشى درجاتش را در  به درستى که حضرتت بر هيچکس بال را نازل نمى: مضمون به فارسى چنين است ١٧

بت و راسخ کنى که ابدًا به سوى ظواهر بهشت رضاى خود متعالى سازى و قلبش را در زندگى اين دنيا، به ارکان قّهاريت خود، چنان ثا

دانى که ذکر و ياد تو در هر حالى و هر وضعيتى نزد من برتر و باالتر از مالکيت  ارزش اين دنيا ميل پيدا نکند و تو هر آينه مى فريبنده و بى

  .جميع آن چيزهايى است که در آسمانها و زمين وجود دارد
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امتحانات استمرار يابد تا آن که فرد متوّجه ضعف و نقص خويش بشود، و بعد توبه و انابه نمايد و سعى کند ضعف 

ل به قّوت تبديل شده و همين امتحان با شّدت بيشتر تکرار شود، تا ثابت شود که ضعف قب.  خويش مرتفع سازد

، ۶بيان حضرت عبدالبهاء، مندرج در نجم باختر، سال  –ترجمه ۰. قدرت غلبه بر شّر تثبيت گرديده است

  )۴۵، ص۶شماره

بخشيدن خود و ديگران-۴

باشيم نه تتبّع در شبهات و ترويج و تأويل و تشريح متشابهات؛ فکر خويش را به  ا نشر نفحاتشب و روز  در فکر 

کلّى خود را فراموش نماييم و از  بگذاريم و از کم و بيش چشم پوشيم؛ نه اظهار تألّم نماييم نه بهتان تظلّم؛ به کنار

، ۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج. (خمر عنايت و فنآء در جمال ابهى پر جوش و خروش شويم

  )۲۲۹ص

کلمات . (به عّزت افتخار منماييد و از ذلّت ننگ مداريد.  اى برادران با يکديگر مدارا نماييد و از دنيا دل برداريد

  )۴۷مکنونه، شمارۀ 

  )۲۷کلمات مکنونه عربى، شمارۀ . (يا ابن االنسان  التنّفس بخطاء أحٍد ماُدمَت خاطئًا

همدلى واقعى با ديگران-۵

ع اميال دنيوى پاک و شود قلبش از جمي سازد، سبب مى تر مى غالبًا بيمارى عنصرى انسان را به خالقش نزديک

.  تهى شود تا رقيق شده نسبت به جميع نفوسى که در رنج و عذابند دلسوز و شفيق گردد و محّب کلّيه خالئق شود

بلکه، در حصول مقاصد الهيّه اثر .  سازد، اّما بر روح تأثيرى ندارند اگرچه امراض عنصرى انسان را موّقتًا متأثّر مى

مندرج در / بيان حضرت عبدالبهاء  –ترجمه . (روحانى در قلب او ايجاد خواهد نمودگذارند؛ يعنى، حّساسيت  مى

A Journey of Courage(  

چون به عرفان الهى و محبّةا فائز شدى، بايد که روح و جميع شئون حيات عالم را فدا کنى، براى راحتى نفوس 

بيان حضرت  –ترجمه . (صائب مستغرق گردىهر مشکلى را متحّمل شوى و به خاطر محبّت احبّا در عمق بحر م

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد اّول  ۶۵مندرج در صفحۀ / عبدالبهاء 
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يكديگر خوريد؛ افراد ملّت را محتاج مگذاريد؛ معاونت  ۀدر فكر يكديگر باشيد؛ تمشيت امور يكديگر دهيد؛ غّص 

گلزار تعاليم بهايي، صفحه   -بيان حضرت عبدالبهاء (  .دهمديگر كنيد تا كّل متّحدًا متّفقًا حكم يك هيكل پيدا كني

  )٧٣منتخباتي از آثار مباركه در بارة تعليم و تربيت، صفحه /  ٢٧٦

ايثار و فداکارى-۶

تر خود بر آن  ايثار نفس به معناي مقهور ساختن اين ماهيّت دني و اميال آن و مسلّط كردن وجه ربّاني و شريف

ين مفهوم خود، ايثار نفس به اين معنا است كه اراده بل كّل وجود خويش را به مشيّت تر نهايتًا، در عالي. است

در اين حالت او نفس واقعي ما را تطهير . گيرد با آن عمل نمايد اش تعلّق مي الهيّه تسليم نماييم تا هر آنچه كه اراده

از طرف حضرت  ١٩٤٧دسامبر  ١٠مكتوب   - ترجمه ( .بخشد تا به حقيقتي بديع و نوراني تبديل شود فرموده تعالي مي

  )٣٨٦انوار هدايت، شمارۀ /  ولي امرا به يكي از احبّاء

انسان تا به مقام فدا قدم ننهد، از هر موهبتى محروم گردد و مقام فدا مقام فنا و نيستى است تا هستى الهى جلوه 

  )٧٤، ص١منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج... (نمايد

جلد  ۳۵۳بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحه / ترجمه . (ا يا ايثار امرى بسيار عظيم و اليتناهى استسّر فد

  )Tablets of Abdu'l-Bahaدوم 

صبر در مشکالت-۷

هر قدر مصائب شديد شود، مضطرب نشويد؛ در کمال .  ا در موارد بال صبر و سکون و قرار يابيد اى حزب

  )۱۶۲، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج. (مقاومت طوفان محن و آالم نماييد اطمينان به فضل حضرت يزدان
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ولکن لّما َوَرَد فى سبيلک و حبک َليَشُکرونک فى کّل أالحوال و يقولون يا محبوَب قلوبنا و المذکور فى صدورنا لو 

ا و أيقنّا بأنّک ماقّدرَت يمُطُر علينا ِمن سحاب القضآء سهاُم البالٓء مانجَزُع فى حبّک و نشکرک فى ذلک الٔنّا عرفن

)۹۴مناجاة، ص. (؛ و لو تجزع بها فى بعِض االٔحيان أجساُمنا، تستبِشُر بها أرواُحنالنا اّال ما ُهَو خيٌر لنا
١٨

  

نهايت متحّمل باشيم، بلکه با خويشتن نيز شکيبايى پيشه کنيم و  ما نه تنها بايد در مورد ديگران صبور و بردبار  و بى

. زدند ناليدند و فرياد مى شدند و مأيوسانه مى اشيم که حتّى انبياء الهى نيز گاهى اوقات خسته مىبه خاطر داشته ب

  )۴۵۶، صUnfolding Destiny/ از طرف حضرت ولى امرا  ۱۹۴۹اکتبر  ۲۲مکتوب / ترجمه (

پذيرفتن محدوديت ادراک خويش-۸

و روحانى هر دو بوده؛ لهذا به جهت هايى که به جهت طلب شفا صادر شده، شامل شفاى جسمانى  مناجات

ولى بعضى .  اگر مريض را شفا مناسب و موافق، البتّه عنايت گردد.  شفاى روحانى و جسمانى هر دو تالوت نماييد

. اين است حکمت اقتضاى استجابت دعا ننمايد از برايشان سبب ضررهايى ديگر شود؛ها شفا  از مريض

  )۱۵۸، ص۱ء، جمنتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبها(

گاهى اوقات .  اّما يافتن سّر حکمت مزبور هميشه آسان نيست.  توان معنا و حکمتى يافت در هر رنج و عذابى مى

کند  آنچه که انسان شّر و بدى تلّقى مى.  شويم فقط وقتى که رنج و الم سپرى شده از فايده و تأثير مثبت آن آگاه مى

خواهد بيش از آنچه که در توان  و اين در اثر ميل انسان است که مى.  گردد ىغالبًا علّت برکات اليتناهى مشهود م

 جهت، حکمت الهى براى همۀ ما قابل بررسى و فهم نيست و تالش بيش از حّد هالحقيق فى.  او است، بداند

مه  ۲۹وب مکت –ترجمه . (ثمر است چون سّرى باقى بماند، عملى بيهوده و بىما ه هميشه بايد براى کشف آنچه ک

۱۹۳۵  ۹۴۴انوار هدايت، شمارۀ / از طرف حضرت ولى امرا(

                                                          
تى که وارد شد اين باليا و مصائب در راه و حّب تو، هرآينه سپاس گفتند تو را در هر حالى و اّما، وق: مضمون به فارسى چنين است ١٨

ابدًا نناليم و تو را به خاطر آن  ،هاى ما اگر تيرهاى بال از ابر قضا بر ما ببارد در راه محبّت تو گفتند که اى محبوب قلب ما و مذکور در سينه

ن نموديم که تو براى ما مقّدر نکردى مگر آنچه که براى ما بهتر است؛ و اگر به علّت اين سپاس خواهيم گفت چه که دانستيم و يقي

  .ها گاهى اوقات جسم ما بنالد، روح ما در نهايت مسّرت و شادمانى است مصائب و سختى
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تسليم در مقابل ارادۀ الهى-۹

ُل عّما َيفعُل؛ هِذِه کلمٌة قد َجَعلَها اُ طراَز العقآئِد و اصلها و بها 

و آياته و اعترف بأنّـه الُيس ُيقَبُل طوبى لمن اقّر با

 االٔعلى تحّرکه أرياح الّشبهات والّذى مافاز ب... عمُل العاملين
ِ
َمن فاز بهَذا االٔصل قد ... هَذا أالصِل االٔسنى و المقام

و  ۱۶۱کتاب اقدس، بند ... (ا ما يخلّصکم عن الّريب و الحيرة  کذلک يعلّمکم... فاز باالستقامة الکبرى 

۱۶۳(
١٩

  

 ِالى َرفاِرِف ُقدِس سلطاِن احديّتک و ُمنتهى مقر العارفين َجَعلَْت ُمنتهى َوطِن البالغيَن ِاقراَرُهْم بالَعجِز عِن البل... 
ِ

وغ

)۶۵مناجاة، ص. (ِاعتراَفُهم بالقصوِر عِن الوصوِل الى مکامن عّز عرفانک
٢٠

رضايت حقيقى -۱۰

عليکم  التجزعوا فى المصائب و التفَرحوا؛ ابتغوا أمرًا بين االٔمرين، هو التّذّکُر فى تلک الحالة و التّنبّه َعلى ما َيِردَ 

)۴۳کتاب اقدس، بند . (فى العاقبة
٢١

  

)۱۸۹مناجاة، ص. (ثّم ارُزْقُهْم ِمن بحر اِالطمئنان ما َيْسُکُن به اضطراُبُهمْ ... 
٢٢

  

                                                          
از خداوند براى آنچه که انجام  خوشا به حال کسى که اقرار کند به ايمانش به خداوند و آيات او و اعتراف نمايد که: مضمون به فارسى ١٩

اى است که خداوند آن را زينت و اصل عقائد قرار داده و با توّجه به آن است که اعمال عاملين  اين کلمه.  شود دهد سوال نمى مى

کسى که برسد به . ..دهد  کسى که فائز نشود به اين اصل متعالى و مقام بلندمرتبه، بادهاى شک و ترديد او را حرکت مى.  شود پذيرفته مى

  .اينچنين خداوند تعليم داد شما را به آنچه که رهايى بخشد شما را از شّک و ترديد... اين اصل هرآينه رسيده است به استقامت کبرى

ت ا نهايت درجۀ وصول نفوس و ارتقاء آدميان را اقرار به عجزشان از رسيدن به مدارج عاليۀ قدس عظمت يکتايى: مضمون به فارسى ٢٠

  .قرار دادى و باالترين مقّر عرفا را اعتراف آنها به ناتوانى از رسيدن به نهانگاه مقّدس عزيز عرفانت مقّرر داشتى

٢١
بين اين دو حالت را برگزينيد که به ياد داشتن من .  ها ناله و زارى نکنيد و شادى و شادمانى نيز ننماييد  در مصيبت: مضمون به فارسى 

  .يدار و آگاه شدن است بر آنچه که در آينده، در آخرت، شما را نصيب خواهد شداست در آن حالت و ب

  .آنها ساکن شود و فرو نشيند) قلب(پس روزى ده آنها را از درياى اطمينان تا تشويش : مضمون به فارسى ٢٢
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ْرَتُه لى بجودک و ... اسأُلک يا الهى  بأن تجعَل مختارى ما اخَتْرَته و مرادى ما أَرْدَته الٔکوَن راضيًا برضائک و بما قد

)۴۱، صمناجاة. (احسانک
٢٣

  

اگر کسى هر زمان که با شدايد يا اوضاع پريشان ... شما نبايد به خود آسيبى وارد کنيد يا اقدام به انتخار نماييد 

در .  سپس به آرامش و سکون خواهد رسيد."  اين به زودى خواهد گذشت"مواجه شود، بايد به خود بگويد، 

. گرفتم و سپس صبر و بردبارى در پيش مى" نيز بگذرد اين"گفتم،  جميع باليا و مصائب و مشکالت با خود مى

  )Spiritual Survivalبيان مندرج در  –ترجمه (

  شود هايى که در آثار بهائى يافت مى وعود و تضمين -  ه

العاده نسبى است ديدگاه ما فوق-۱

اگر .  انسان منقطع نگردد در هر حال اميدوار باش، زيرا الطاف حق در هر حالت از.  ابدًا اميد را از خدا قطع منما

لهذا در .  در هر صورت انسان در درياى الطاف مستغرق است.  از جهتى قلّت يابد، از جهات سائره کامل است

  )۲۰۰، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج. (هيچ حالتى نوميد مشو؛ اميدوار باش

خداوند وفادار، مهربان، شفيق و رحيم است-۲

علل و .  بعضى امور که نوع بشر قادر نيست دليلى براى آن بيابد، گاهى ارادۀ الهى دخيل استالحقيقه، در  فى

الحقيقه، خداى تو  فى.  به خداوند توّکل کن و اعتماد داشته باش و  تسليم ارادۀ الهى شو.  داليل معلوم خواهد شد

و تو را با ديدگان لطف و مرحمت  به لحاظ رحمت و شفقت در تو نظر کند.  مهربان است؛ شفيق و رحيم است

 Divine Art of ۵۹بيان مبارک مندرج در صفحۀ / ترجمه . (صيانت فرمايد و رحمت خويش بر تو نازل فرمايد

Living74(  

  

                                                          
اى و  ن باشد که تو اختيار کردهکنم هما کنم اى خداى من که قرار دهى آنچه را اختيار مى از تو استدعا مى: مضمون به فارسى ٢٣

  .اى اى تا راضى به رضاى تو باشم و به آنچه که براى من به ِصرف جود و احسانت مقّدر کرده ام را آنچه که تو خواسته خواسته
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سبقت رحمت الهى بر عدالت او-۳

.اى رّب َسَبَقْت َرحمُتَک غضَبَک و لطُفَک قهَرَک و فضُلَک عدَلَک 
 ٢٤

)۹۴مناجاة، ص( 
٢٥

  

الى عبادک بما اکتَسبَُوا فى ايّامک اليستِحّقون اّال نقمتََک و عذاَبَک ولکن أنت الکريم ذو الفضِل  لو تنُظرُ 

ثّم اعَمْل ِبِهْم ما ينبغى .  التنُظْر يا الهى اَليِْهْم بلحظاِت عدِلک بل بلحظات أعُيِن فضِلَک و عنايِتَک .  العظيم

)۹۵مناجاة، ص. (بجوِدک و کرمک
٢٦

کند ما امتحان نمى خداوند فوق طاقت-۴

)۲۱۳لوح اشرف، مجموعه الواح، ص. (انّه اليظلم نفسًا و اليأمر العباد فوق طاقتهم و انّه لهو الّرحمن الّرحيم
٢٧

  

) ۲۱۴مأخذ فوق، ص. (ُوسعهاالّٔن اّ ما کلّف نفسًا اّال ... 
٢٨

  

ِ التّقدير الٔحبّائه االّ ما ُهَو خيٌر لَهم
)۱۶۸ظهور عدل الهى، ص/ ن حضرت بهاءا بيا.  (لعمرى ما ُقّدر ِمن قلم

٢٩
  

                                                          
  .گرفت رحمت تو بر غضبت، لطفت بر قهرت و فضلت بر عدلت ىاى پروردگار من، پيش: مضمون به فارسى ٢٤

٢٥
: خطاب از سوى خداوند به مظهر ظهورش است.  بهاءا در لوح مبارک رضوان نيز بر همين موضوع تأکيد داردبيان حضرت  :مترجم 

به مردم جز با نگاه مهر و : مضمون." (التنُظْر الخلق اّال بعيِن الّرأفة و الوداد الّٔن رحمَتنا سبّقِت االٔشياء و أحاط فضلنا االٔرضين و الّسموات"

  ."ما بر همه چيز سبقت گرفته و فضل ما اهل آسمانها و زمينها را احاطه کرده است محبّت منگر زيرا رحمت

اگر نظر اندازى به بندگانت به آنچه که مرتکب شدند در ايّامت جز عذاب و مجازات تو نصيبى نبرند، اّما تو کريم  :مضمون به فارسى ٢٦

، بلکه به ديدگان فضل وعنايت بنگر؛ پس با آنها آنچه که سزاوار اى خداى من، به عدالت به آنها منگر.  و داراى فضل عظيم هستى

  . جود وکرم تو است معامله کن

فرمايد و به درستى که او بخشندۀ مهربان  کند و به بندگان فوق طاقت و توان آنها امر نمى خداوند به احدى ظلم نمى: مضمون به فارسى ٢٧

  .است

  .است احدى را به آنچه که فوق توان و طاقت او است خداوند تکليف نکرده: مضمون به فارسى ٢٨

  .قسم به جانم که قلم تقدير از براى احبّايش جز آنچه که براى آنها بهتر است، مقّدر نفرموده است: مضمون به فارسى ٢٩
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)۱۶۱مناجاة، ص. (تنُظُر أحبّائک بلحظات أعين الطافک و الُتَنّزُل َلُهْم ِاّال ماُهَو خيٌر لَُهْم بفضِلک و مواهبک
٣٠

هاى جسمى و روحى متأثّر نيست روح از بيمارى-۵

شود به واسطۀ  ه در مريض ضعف مشاهده مىمعلوم آنجناب بوده که روح در رتبۀ خود قائم و مستقر است و اين ک

مريض در حالت مرض، ظهور قدرت و قّوت روح به ... اسباب مانعه بوده؛ واّال در اصل ضعف به روح راجع نه 

اى ظاهر که شبه آن ممکن  و قّوت و غلبه ولکن بعد از خروج از بدن به قدرت.  سبب اسباب حائله ممنوع و مستور

  )۶۹اقتدارات، ص. (نه

شود عا قّوۀ واقعى است، گو اين که مشاهده نمىد-۶

وقتى که از ماّديات نهايت تنگدلى حاصل گردد، انسان .  چاره نيست جز اين که رجوع به روحانيات بکنيم... 

افتد، چون به خاطر آيد  انسان وقتى در نهايت مشّقت، نهايت يأس، مى.  شود کند، زائل مى توّجه به روحانيات مى

  )۱۹۹، ص۱خطابات مبارکه، ج. (شود ن دارد، مسرور مىخداى مهربا

او .  رحمت او وسيع و اليتناهى است.  کند اى را اجابت مى اگر دعا مبرم و فورى باشد، خداوند دعاى هر بنده

هيچ خواهيم و  کند مى اّما ما آنچه را که حکمت الهيه براى ما اقتضا نمى... فرمايد  ادعيۀ کلّيۀ بندگان را اجابت مى

اّما هر آنچه که تقاضا ... کند  حکمت او آنچه را که ما آرزو داريم تأييد نمى.  گيريم جوابى براى ادعيه خود نمى

  )در دوبلين ۱۹۱۲اوت  ۵خطابه  –ترجمه . (نماييم و موافق حکمت الهى باشد يقينًا خداوند اجابت خواهد کرد

آنچه كه هر يك از آحاد مؤمنين، اعّم از قدماي . يابند نمي سهولت و سرعت توفيق تسلّط و غلبه بر نفس را همه به

ست هروحاني براي خلق جديد ما  ۀز قوّ احباب يا مصّدقين جديد، بايد متوّجه شوند اين است كه امر الهي حائ

مناجات  مزبور را فراهم آوريم و در اين سبيل تشبّث به ذيل دعا و ۀسعي كنيم امكان تأثير و نفوذ قوّ مشروط بر آنكه 

  )٣٩٤انوار هدايت، شماره / از طرف حضرت ولى امرا  ١٩٤٥ژانويه  ٢٧مکتوب  –ترجمه ( .بيشترين تأثير را دارد

                                                          
ر آنچه که خير آنها در آن فرستى بر آنها مگ نگرى احبّايت را به ديدگان لطفت و به فضل و موهبت خود فرو نمى مى: مضمون به فارسى ٣٠

  .است
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بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در نجم باختر، سال هشتم، / ترجمه . (دعا و مناجات از طرف سايرين يقينًا تأثير دارد

  )٤٧، ص٤ شمارۀ

ى هستندامتحانات فقط در عالم مادّ -۷

  )۱۸۹، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(. امتحانات الهيّه در اين جهان است نه در جهان ملکوت

اگر .  گردد يعنى قواى روحانيه سبب مشّقت و کدورت انسان نمى... شود  از روح براى انسان حزنى حاصل نمى

ى انسان خمودت و جمودتى حاصل شود از ماّديات اگر از برا.  حزنى از براى انسان حاصل شود از ماّديات است

پس .  حزن انسان، کدورت انسان، از عالم ماّديات است؛ يأس و نوميدى از نتائج عالم طبيعت است... است 

اّما از .  واضح و مشهود شد که حزن انسان و نکبت انسان و نحوست انسان و ذلّت انسان همه از ماّديات است

، ۱خطابات مبارکه، ج(. شود ضررى و زيانى و غّصه وغمى از براى انسان حاصل نمىاحساسات روحانيه هيچ 

  )۱۹۸ص

جميع مصائب و باليا از براى انسان خلق شده است تا انسان از .  از باليا و محنى که بر تو وارد شده مکّدر مباش

ّقت بسيار گرفتار شود، طبيعت چون به زحمت و مش.  اين جهان فانى نفرت کند؛ چه که نهايت تعلّق به دنيا دارد

منتخباتى از مکاتيب . (نفرت کند و توّجه به خدا نمايد و جهان باقى طلبد که از جميع مصائب و باليا مبّرا است

)۲۳۱، ص۱حضرت عبدالبهاء، ج

شود هاى ما در عالم بعد معلوم مى داليل رنج-۸

ايد، پرده بر افتد و حقايق آشکار گردد، جميع امور روح انسانى چون از اين خاکدان فانى به جهان رحمانى پرواز نم

  )۱۷۳، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج. (مجهوله معلوم شود و حقايق مستوره محسوس گردد

مأيوس مباش، مغموم مگرد، به رحمت الهى خشنود گرد؛ چون مصائب و مسائل دنيا احاطه کند محزون مشو؛ چه 

بيان حضرت عبدالبهاء،  –ترجمه . (و اعصار، بل دهور و ادوار ابديت يابى و جاودان شوىکه منتهى شود و در قرون 

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد اّول  ۱۷۷مندرج در ص
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در آن .  چون از اين عالم به عالم ديگر رحلت کرد، آنچه در اين عالم مستور بوده، در آن عالم مکشوف گردد... 

  ) ۱۶۷، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج. (را ادراک و مشاهده خواهد نمود عالم به نظر بصيرت جميع اشيا

بريم حتّى در اين جهان از منافع امتحانات بهره مى-۹

الجمله، امور بر خالف رضا از جبروت قضا واقع شود، دلتنگ  در اين ايّام مشهود و عالم موجود، فىاى عباد اگر 

روحانى جلوه نمايد و شما را در جميع اين ايّام و عوالم قسمتى  هاى قدس مشويد که ايّام خوش رحمانى آيد وعالم

  )۱۲۵درياى دانش، ص. (البتّه به جميع آنها رسيده و فائز گرديد.  مقّدر و عيشى معيّن و رزقى مقّرر است

 در اوقات.  ُتست عنايت فرمايد ىعنقريب پروردگار آنچه را که سبب خشنود ،اگر در حيات يوميه مشکل رخ گشايد

مصيبت و بال صبور باش؛ هر حّدت و شّدتى را با دلى مسرور، روحى مستبشر و لسانى فصيح در ذکر حضرت 

الحقيقه اين است حياتى توأم با رضايت، وجود روحانى، سکون معنوى، موهبتى الهى و  فى.  رحمن، متحّمل شو

 –ترجمه . (و ُعسر را به ُيسر بدل کند عنقريب پروردگار ضيق تو را در همين عالم وسعت بخشد.  اى اسمانى مائده

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد اّول  ۹۸بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحه 

  شود پذيرفتن ارادۀ الهى به سعادت حقيقى منجر مى-۱۰

... ا گردد، مسرور شود  اگر نفسى تسليم ارادة.  ابتالئات و مشکالت ناشى از عدم رضايت به مقّدرات الهيّه است

بيان منسوب / ترجمه . (وقتى انسان در سبيل تسليم و رضا سالک شود، آنچه که خواستۀ او است همان شود

  )دفتر خاطرات ژوليت تامپسون ۵۹حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحۀ 

.  اگر نفسى به صفت قناعت متّصف شود، مستقل گردد و از هر وابستگى رهايى يابد.  قناعت ثروت حقيقى است

تر از آنها حرکت کند، از نفوذ و تأثير  در مدارجى عالى.  تى نفسى قانع باشد نه به فقر اعتنايى دارد و نه به ثروتوق

  )۱۷۱منسوب به حضرت عبدالبهاء؛ زر و آتش، انگليسى، ص.  (اعتنا باشد آنها مصون گردد و نسبت به آنها بى

ابرار و احرار محبوب و نزد جميع نفوس ممدوح و مستحسن نزد  نحوى زندگى کند که عندا مقبول،انسان بايد به 

قلب او ساکن و آرام .  هر نفسى که به اين مقام نائل گردد مائده سعادت ابديّه در پيش روى او گسترده شود.  باشد

گر روح او در نهايت مسّرت و حبور گردد حتّى ا.  شود چه که خود را مقبول ساحت اعلى و محبوب درگاه کبريا يابد
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مثل دريايى است که سطح آن مّواج و متالطم است، اّما عمقش آرام، .  محاط به کوهى از باليا و مشکالت باشد

  )Spiritual Survival ۶۰بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحۀ / ترجمه . (حرکت ساکن و بى
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بيان حضرت عبدالبهاء / ترجمه ( .سّر فدا يا ايثار امرى بسيار عظيم و اليتناهى است

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد دوم  ۳۵۳مندرج در صفحه 

  )۲۳۷، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج( ]است[جانفشانى موهبت باهر 
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  "سرّ فدا" محتواى مطالب

  ۲۷            رنج بردن و ايثار کردن –الف 

۲۷              عموميت رنج -۱

۲۷          روش خداوند در رابطه با مؤمنين-۲

۲۸            اصل استقامت کبرى-۳

۲۸          يکى از اهداف رنج: يادگيرى ايثار -۴

  ۲۹                سّر فدا –ب 

۲۹            معناى فدا يا ايثار -۱

۳۰              فدا کردن خويش -۲

۳۱              ايثار و وفا -۳

۳۲              فدا و ايثار -۴

۳۳              قانون ايثار -۵

  ۳۳          مظاهر ظهور الهى و قانون ايثار –ج 

۳۳              ور الهىمظهر ظه-۱

۳۳            حضرت عيسى مسيح-۲

۳۴          حضرت ابراهيم و حضرت محّمد-۳

۳۴              حضرت باب-۴

۵-۳۴              حضرت بهاءا  
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  ۳۵            مؤمنين و قانون ايثار –د 

۳۵          حضرت عبدالبهاء، َمَثِل اعلى-۱

  ۳۵              آحاد مؤمنين-۲

  ۳۶              پيامدهاى ايثار -هـ 

۳۶        روحانى تبديل مساعى شخصى به صفات-۱

۳۷          تأثير مثبت روحانى بر ديگران-۲

۳۸        معنى دادن به امتحانات و مشکالت-۳

۳۹          رها سازى قواى روحانى در جهان-۴
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  رنج بردن و ايثار کردن –الف 

عموميت رنج-۱

حتّى، نفوس محبوب خداوند، .  رسد بخشى از انسان در اين جهان است مصائب، از هر نوع که باشد، به نظر مى

به نظر  –؛ فقر، بيمارى، محروميت اند يعنى انبياء الهى، ابدًا از امراضى که در دنياى ما مشهود است، معاف نبوده

ما، براى اين که بتوانيم صفات او را بيشتر  تر کردن رسد قسمتى از صيقلى است که خداوند براى خالص مى

ترديدى نيست که در آتيۀ ايّام، وقتى اساس جامعه طبق نقشۀ الهى گذاشته شود، و .  برد منعکس سازيم، به کار مى

بريم و  ما که امروز رنج مى.  انسانها واقعًا روحانيت يابند، بخش اعظم امراض و مسائل ما معالجه و رفع خواهد شد

سازيم، و اين آگاهى بايد حفظ شود و ما را در اثر  کشيم، راه را براى جهانى به مراتب بهتر آماده مى ت مىزحم

انوار /  از طرف حضرت ولى امرا به يکى از احبّاء ۱۹۴۳مارس  ۳مکتوب  –ترجمه ( .امتحانات تقويت نمايد

  )۲۰۴۹هدايت، شمارۀ 

روش خداوند در رابطه با مومنين-۲

يزل کانت موّکلة الٔصفياءا و احبّائه ثّم لعبادة المنقطعين الّذين الُتلهيهم  أّن الباليا و المحن لمفاعلموا ب

کذلک جرت سنّه ا ِمن قبل و يجرى .  التّجارة و ال بيع عن ذکرا و اليسبقونه بالقول و ُهم بأمره لَِمن العاملين

يجزعوا ِمن شى و کانوا على مناهج الّصبر َلِمَن  و لن اءأسفطوبى للّصابرين الّذين يصبرون فى الب.  ِمن بعد

)۲۸سورةالملوک؛ الواح نازله خطاب به ملوک و روساى ارض، ص. (الّسالکين
٣١

  

                                                          
اش بوده؛ يعنى  ها از ازل سرنوشت برگزيدگان خداوند و احبّاى او و نيز بندگان وارسته پس بدانيد که بالها و محنت: مضمون به فارسى ٣١

اند که سخن  ا کسانىشود؛ آنه دارد و نه داد و ستد موجب غفلتشان از ياد او مى کسانى که نه تجارت آنها را از ذکر خداوند باز مى

اين است روش خداوند که از قبل به آن عمل کرده و در .  کنند گويند مگر وقتى که خدايشان سخن گفته باشد و طبق اوامر او رفتار مى نمى

شکيبا هستند و  ها ها و سختى ها و شّدت کنند و در بيمارى خوشا به حال کسانى که بردبارى پيشه مى.  آينده نيز روش او جز اين نخواهد بود

  .در هر آنچه که برايشان پيشامد نمايد، زارى و شکوه ننمايند و در سبيل صبر و تسليم رهرو هستند
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 االٔنوار أن اصبر و التجَزعْ 
ِ

فارَض بما قضى ا لک و انّه . قد َسِمْعنا ضجيَجَک و حنينََک فى ُبْعِدَک عن مطلع

َمارأيَت سجنى و بالئى و ضّرى و ابتالئى؟ أِن اتّبع سنن ربّک و ِاَن ِمن ُسنَِنِه ابتالء  أ.  لموّفى ُاجور الّصابرين

)۹۶-۹۷طبع قديم، ص/  ۸۹ميالدى، ص ۲۰۰۲الّصدور، طبع آلمان،  بهجت. (عباده االٔخيار 
٣٢

اصل استقامت کبرى-۳

ُل عّما َيفعُل؛ ه

و آياته و اعترف بأنّـه الُيس طراَز العقآئِد و اصلها و بها طوبى لمن اقّر با ُِذِه کلمٌة قد َجَعلَها ا

ا ما يخلّصکم عن  کذلک يعلّمکم... َمن فاز بهَذا االٔصل قد فاز باالستقامة الکبرى ... ُيقَبُل عمُل العاملين

)۱۶۳و  ۱۶۱کتاب اقدس، بند ... (الّريب و الحيرة و ينّجيکم فى الّدنيا و االٓخرة
٣٣

يکى از اهداف رنج: يادگيرى ايثار-۴

المثل، احزان عظيمه که مسيح و حواريون متحّمل  فى. شود آالم ديگرى هم هست که بر احبّاى خدا نازل مى

.  شوند نفوسى که بيشتر در معرض آالم باشند، به مدارج باالترى از کمال نائل مى.  شدند مالحظه نماييد

 به درد و رنج شوند، بايد خلوص و صداقت خود را ثابت دارند مايلند به خاطر مسيح مبتال نفوسى که اظهار مى

کنند که ايثار عظيم داشته باشند فقط با اعمال خودشان حقيقت کالمشان را  کنند؛ نفوسى که اظهار اشتياق مى

  )Paris Talks ۵۰اکتوبر حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحۀ  ۲۷خطابۀ / ترجمه . (کنند اثبات مى

ل نشود مگر به نثار آنچه هست؛ يعنى آنچه ديده و شنيده و فهميده همه را به نفى اين طلب طالب را حاص

هّمتى بايد تا در طلبش کوشيم و جهدى .  است واصل شود" اّال "منفى سازد تا به شهرستان جان که مدينۀ " ال"

                                                          
شکيبايى پيشه کن و زارى منما؛ راضى باش به آنچه .  ات را که از دورى از مظهر ظهور و مطلع نور از ُبن جان برآوردى شنيديم آه و ناله ٣٢

آيا نديدى زندان مرا، باليا مرا، لطماتى که بر من .  فرمايد ّدر فرموده و او است کسى که اجر شکيبايان را ادا مىکه خداوند از براى تو مق

  .هاى او همانا گرفتار کردن بندگان نيکويش است ام را؟  پس پيروى کن از روش پروردگارت و به درستى که از روش وارد و گرفتارى

سى که اقرار کند به ايمانش به خداوند و آيات او و اعتراف نمايد که از خداوند براى آنچه که انجام خوشا به حال ک: مضمون به فارسى ٣٣

اى است که خداوند آن را زينت و اصل عقائد قرار داده و با توّجه به آن است که اعمال عاملين  اين کلمه.  شود دهد سوال نمى مى

اينچنين خداوند تعليم داد شما را به آنچه که ... رآينه رسيده است به استقامت کبرىکسى که برسد به اين اصل ه.  ... شود پذيرفته مى

  .دهد در اين دنيا و دنياى بعد رهايى بخشد شما را از شّک و ترديد و نجات مى
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، آثار قلم اعلى، هفت وادى. (اگر از اين جام نوش کنيم، عالمى فراموش کنيم.  بايد تا از شهد وصلش نوشيم

  )۹۸، ص۳ج

  سرّ فدا –ب 

معناى فدا يا ايثار-۱

خالصه کالم اين است که پروانه خود را فداى شمع کند؛ چشمه . سّر فدا يا ايثار امرى بسيار عظيم و اليتناهى است

.  فداى انسان تشنه شود؛ عاشق صادق خود را فداى معشوق نمايد، و طالب مشتاق خود را فداى مطلوب کند

بايد طالب رضاى حق باشد، وجه حق را طالب باشد ... او بايد خود را بالمّره فراموش کند : هر مطلب اين استجو

مرتبۀ دوم فدا اين است که انسان بايد به مثابۀ حديد .  اين اّولين مرتبۀ فدا است... و در سبيل حق سالک شود 

سردى و سختى که به عالم ُملک تعلّق دارد نابود شود و صفات آهن مثل سياهى، .  شود باشد که در نار افکنده مى

لهذا، . از ميان برود و صفات آتش مانند سرخى، تابش و حرارت که به ملکوت تعلّق دارد مشهود و محسوس گردد

بيان حضرت عبدالبهاء / ترجمه . (داى صفات و مدارج ناريه نمايد و کسب فضائل آن عنصر کندفآهن خود را 

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد دوم  ۳۵۳ه مندرج در صفح

معنى .  معنى ظاهرى و معنى حقيقى: حضرت مسيح که کلمةا بود و خويش را فدا کرد؛ اين دو معنى دارد

به تعليم و تربيت ناس قيام فرمودند يعنى خود را فدا کردند تا روح حيات بخشند و به جسد ... ظاهرى اين است که 

اّما معنى ثانى فدا اين است که حضرت مسيح مانند حبّه بود؛ اين .  را به روح زنده نمايندفانى شدند تا ديگران 

هرچند صورت حبّه متالشى شد، ولى حقيقت حبّه در .  حبّه صورت خويش را فدا نمود تا شجره نشو و نما نمايد

  )۹۲و  ۹۱مفاوضات، ص. (کمال عظمت و لطافت به هيأت شجره ظاهر گشت

نقل ترجمه از /  ۱۹۱۲نوامبر  ۲۹خطابۀ . (کيفيّات عالم طبيعت را براى احراز کماالت الهى فدا کندانسان بايستى 

  )فصل دهم درگه دوست
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سنوحات ربّانيه رحمت .  چون نمايد ست که انسان بايد جميع شئون را فداى سنوحات حضرت بىا سّر فدا اين

ت است، احياء ارواح است و احتراق نار است، محبّت است، عفو است، فدا است، مالطفت است، مکرم

  )Tabletsجلد اّول  ۶۵بيان حضرت عبدالبهاء در صفحۀ / ترجمه . (محبّت در قلوب و جوارح

فدا کردن خويش -۲

عنوان هويّت  رود؛ يك نفس به كار مي س داراي دو مفهوم است يا در دو مفهوم بهـْ فـَدر آثار بهايي در حقيقت ن

" من عرف نفسه فقد عرف ربّه"اين حقيقت در عباراتي نظير . خداوند او را آفريده است گونه كه شخص انساني آن

داريم و  نفس ديگر نفس اّماره است و آن ميراث مظلم و حيواني است كه همة ما آن را. استعمال گرديده است

اين . يل گرددتواند به ديو موحش خودپرستي، خشونت، شهوت و غيره تبد همان طبيعت دون بشري است كه مي

بايستي عليه آن پيكار كنيم نفس اّماره است كه مي
٣٤
تا روحي را كه در وجود ما است تقويت كرده رهايي بخشيم و  

  .آن را در نيل به كمال مساعدت نماييم

تر خود بر  ايثار نفس به معناي مقهور ساختن اين ماهيّت دني و اميال آن و مسلّط كردن وجه ربّاني و شريف

ترين مفهوم خود، ايثار نفس به اين معنا است كه اراده بل كّل وجود خويش را به مشيّت  نهايتًا، در عالي .آن است

در اين حالت او نفس واقعي ما را تطهير . آن عمل نمايد هگيرد ب اش تعلّق مي الهيّه تسليم نماييم تا هر آنچه كه اراده

از طرف حضرت  ١٩٤٧دسامبر  ١٠مكتوب   -ترجمه (. تبديل شود بخشد تا به حقيقتي بديع و نوراني فرموده تعالي مي

  )٣٨٦انوار هدايت، شمارۀ / ولي امرا به يكي از احبّاء 

به مقام فدا قدم ننهد از هر موهبتى محروم گردد؛ و مقام فدا مقام فنا و نيستى است، تا هستى الهى جلوه  انسان تا

تا توانيد از خود به کلّى بيزار شويد و گرفتار آن روى .  ات بقا ترتيل گرددنمايد و مشهد فدا ميدان انقطاع است تا آي

اين است موهبت کبرى؛ اين .  الوجود را در ظّل خويش يابيد پرانوار ؛ و چون به اين مقام سجود فائز شويد، َمن فى

منتخباتى . (يمن آن عاقبت خسران مبين است و زيان عظومنتهى و ماد است سلطنت عظمى؛ اين است حيات بى

  )٧٤، ص١از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج

                                                          
ÐÑ!٣٦نمونه حيات بهايي، صفحه / گلزار تعاليم بهايي  ٤٤٧نقل ترجمه تا اين قسمت از صفحه
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اّما مقصود از اين که انسان به کلّى خود را فراموش نمايد اين است که به سّر فدا قيام نمايد و آن محويّت 

احساسات بشريّه است و اضمحالل اخالق مذمومه که ظلمات َکونيّه است؛ نه اين که صّحت جسمانى مبّدل به 

  )١٧٦، ص١منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج. (ى شودضعف و ناتوان

ايثار و وفا -۳

يکى از مقتضيات وفا آن که خود را فدا نمايى و در سبيل الهى چشم از هر لّذتى بپوشى و به تمام دل و جان 

 ترجمه، بيان حضرت عبدالبهاء در صفحۀ. (اى در بحر محبّت الهى محو و نابود گردى بکوشى تا چون قطره

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد سوم  ۵۵۲

چون به عرفان و محبّت الهى فائز شدى، الزم است روح و جميع شئون حيات عالم را فدا نمايى و هر سختى را 

بيان حضرت / ترجمه . (به خاطر آسايش دنيا تحّمل کنى و محض وفا به اعماق بحر باليا غوطه خورى

Tabletsجلد اّول  ۶۵عبدالبهاء در ص of Abdu'l-Baha(  

بدون وصول .  شأن و منزلت امر مبارک مقتضى آن است که انسان به مدارج ايثار صعود نمايد و استقامت کند

/ ترجمه . (احبّاء بايد به اعلى مدارج و معارج ايثار نفس عروج کنند.  به اين معارج، ايمان انسان به کمال نرسد

  )سال پنجم نجم باختر ۸ۀ شمار ۱۱۸بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در ص

را برنجاند، ايشان مايل  ]حضرت ورقۀ عليا[کرد ايشان  ى که اگر کسى سعى مىه باشاطمينان داشتتوانستى  مى

توانست از هر ظاهر  زيرا محبّت ايشان بدون قيد و شرط بود، مى.  اش تسلّى دهند بودند او را به علّت ستمگرى

گرسنگى را در زير نقاب خشم ببيند، و ايشان واقف بودند که ستمکارترين نفس اى بگذرد، نفوذ نمايد و  فريبنده

  ...در باطن خويش اميدوار بود در شخص ديگر متانت و مهربانى را بيابد

شدند واکنشى به مراتب  ى که در زندگى با آن مواجه مىيها گيرى ها و خرده ايشان در مقابل ستمگرى

رنجه شدن و بخشيدن کار قّديسين است اّما آنچه که فراتر از آن .  ندداد اعظم از بخشش و گذشت نشان مى

چنين نبود که بهترين .  هرگز ديده نشد که گاليه کنند يا بنالند... خاطر نشدن  است قّوۀ درک است و رنجيده

.  دندکر کارها را انجام دهند، بلکه در همه چيز، حتّى در نفس مصيبت، آثار حکمتى جاودانى را مشاهده مى

هرگز ناشکيبا .  کردند کردند و با موانع مقابله نمى ايشان در مقابل لطمات و ناماليمات زندگى مقاومت نمى
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بردن طوالنى و  اّما اين رنج.  توانستند ناشکيبا باشند قادر به عصيان نبودند ايشان همانقدر که نمى.  نبودند

  .کرد ت صبر و سکون عمل مىشديد نبود زيرا وقوف کامل بود بر قوايى که در اوقا

در کمال اعتماد .  رفتند تر به سوى هدف غايى پيش مى آهنگى شديدتر، حرکتى گسترده هميشه با ضرب

در مدار خود حول شمس وجودشان  ، با تسليم و رضا، با سازگارى تاّم، که در نفس ايمان نهفته بود،و اطمينان

)۱۸۲-۸۵ عالم بهائى، جلد پنجم، صفحات( .کردند حرکت مى
٣٥

  

فدا و ايثار -۴

نظر به عصيان اهل عالم و خطاهاى .  احدى اّطالع بر عنايات خفيّۀ حق و رحمت محيطۀ او نداشته وندارد

ولکن الطاف مکنونۀ .  واقعه در آن و مصيبات وارده بر اصفيا و اولياء، جميع مستحّق هالکت بوده و هستند

  )۳۳۳مجموعه الواح مبارکه حضرت بهاءا، ص(. فرمايد فظ فرموده و مىالهيّه به سببى از اسباب ظاهره و باطنه ح

)۲۰۲منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، ص(. َفانُظُروا ِالى هيکِل ا فى أالرض ِانّه أنفق نفَسه ِالصالِح العالم
٣٦

  

)نامۀ جمال مبارک و حضرت اعلى زيارت. (روحى لُضّرک الفداء و نفسى لبالک الفدا
٣٧

  

از فيوضات ... ينطور وقتى نفوس از قيود اين عالم، نقائص عالم انسانى و ظلمت حيوانى آزاد شوند و هم

بيان حضرت / ترجمه . (شمس حقيقتند" فدائيان"المکان نصيب َبَرند و کماالت الهيه کسب کنند، آنها 

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد دوم  ۳۵۴عبدالبهاء مندرج در صفحۀ 

  

  

                                                          
   اين مطلب خانم مارجورى مورتن از احبّاى زمان حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امرا است که به عائلۀنويسندۀ: توضيح مترجم ٣٥

  .بود World Orderمبارکه بسيار نزديک و مّدتها سردبير مجلّۀ 

  .اصالح عالم بنگريد کسى را که هيکل خداوند است بر روى زمين؛ به درستى که او فدا کرد خويش را براى: مضمون به فارسى ٣٦

  .هايى که تحّمل فرمودى و وجودم به فداى بالهايى که بر خود هموار ساختى روحم به فداى مصيبت: مضمون به فارسى ٣٧
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رقانون ايثا-۵

خاطر يكديگر، به ساير نفوس مساعدت نمايند،  توانند با قبول آالم و رنجها به عطف به سؤال شما كه آيا افراد مي

اين قانون ايثار و فداكاري در زندگي ما و نيز . تواند منتج به نتايج مفيده گردد گونه فداكاري به همنوعان مي يقينًا اين

از طرف حضرت ولي امرا به  ١٩٣٨مارس  ٣١مكتوب   -ترجمه .(حيات مظاهر ظهور الهي جاري و ساري است

  )٤٠٤انوار هدايت، شمارۀ / يكي از احبّاء

  مظاهر ظهور الهى و قانون ايثار –ج 

مظهر ظهور الهى-۱

هاى نورانى هستند، ولى از شّدت گرفتارى از فوائد کلّى محروم  و اّما نفوسى که در اين جهان تولّد يابند و لطيفه

و از اين عالم بروند، حقيقتًا شايان تأّسف است و نظر به اين حکمت است که مظاهر کلّيّه در اين جهان  شوند

کشف نقاب کنند و تحّمل هر مشّقت و بال نمايند و خود را فدا فرمايند تا اين نفوس مستعّده را مطالع انوار کنند 

. خود را به جهت حيات عالم فدا نمود اين است قربانى حقيقى که حضرت مسيح.  و حيات ابديّه بخشند

  )۶۲، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(

حضرت عيسى مسيح-۲

کّل ... قد بَکْت االٔشياء کلّها ولکن بِانفاقه روَحُه قد استعّد کّل شى ِاْعَلْم بأّن االبن حين الّذى اسلم الّروح 

 ُفّصَلْت 
ٍ
 َظَهَرْت ِمنه الحکمة و کّل عاِلم

ٍ
 َظَهَرْت منه الّصنايع و کّل سلطاٍن َظَهَرْت منه  حکيم

ٍ
منه العلم و کّل صانع

.القدرة کلّها من تأييد روحه المتعاِلى المتصّرِف المنير
٣٨

منتخباتى از آثار /  ۱۳۰، ص۷مائدۀ آسمانى، ج( 

)۶۲حضرت بهاءا، ص
٣٩

                                                          
جان خويش تسليم نمود، جميع اشياء گريستند اّما با انفاق روحش جميع ) حضرت مسيح(بدان در آن حين که پسر : مضمون به فارسى ٣٨

اى که صنعتى از او  هر حکيمى که از او حکمت ظاهر شد و هر دانشمندى که از او دانش پديد آمد و هر آفريننده.  يداشياء را استعداد بخش

  .به ظهور رسيد و هر سلطانى که قدرت خويش بارز ساخت، همه از تأييد روح متعالى، فراگير و نورانى او است

  م - درج است اّما مختصرى تفاوت دارد مجموعه اقتدارات نيز  ۹۳- ۹۴اين بيان مبارک در صفحات  ٣٩
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حضرت ابراهيم و حضرت محّمد-۳

عيل تا آن که ظاهر شود استقامت و انقطاع او در امرا بين ماسواه و مأمور شدند به ذبح اسم... الّرحمن  خليل

مقصود از ذبح او هم فدايى بود از براى عصيان و خطاهاى َمن َعَلى االٔرض چنانچه عيسى ابن مريم هم اين 

  )۳۳۳مجموعه الواح، ص. (ا حسين را فدا نمودند همچنين رسولمقام را از حّق جّل و عّز خواستند و 

ضرت بابح-۴

. ِمن أعلى المقام يا ايّها المسجوْن نفسى لِسجِنک الِفداء يا أيَها المظلوم ذاتى لبالئک الِفداءُيخاِطُبنى 

)۳۲مناجاه، ص(
٤٠

۵-حضرت بهاءا

ک و أى رّب أنا الّذى َقِبلُْت ُحبَک و ُضر العاَلمين و َفَديُْت نفسى ُحبّـًا الٔحبّائک ِلَيْصَعُدّن الى سموات ُقربِ 

)۲۲مناجاة، ص. (عرفانک و يطيُرن فى هوآء ُحبّک و رضائک
٤١

  

َلَک الحمُد يا الهى على ما َفَديَْتنى فى سبيلک و جَعلْتنى هدفًا لسهام الباليا حبًّا ِلِعبادک و َمْرِجَع القضايا 

)۱۰۵مناجاة، ص. (ِالحياء بريّتک
٤٢

  

  

  

                                                          
ذات من براى باليى که  ،ستمديده ىاى زندانى، من به فداى زندان تو و ا"فرمايد،  از مقام باال خطاب به من مى: مضمون به فارسى ٤٠

  ."کند فدا تو تحّمل مى

ل عالم و فدا کردم خود را به محبّت دوستانت تا هاى اه اى پروردگار من، روى آوردم به محبّت تو و پذيرفتم آسيب: مضمون به فارسى ٤١

  .هاى قرب تو و عرفان تو و پرواز نمايند در هواى محبّت و رضاى تو عروج کنند به آسمان

کنم اى خداى من که فداى در راه خودت را به من عنايت فرمودى و مرا هدف تيرهاى باليا در راه محبّت بندگانت  تو را ستايش مى ٤٢

  .محّل نزول قضاى براى زندگى بخشيدن به بندگان خود مقّرر داشتى قرار دادى و
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  مؤمنين و قانون ايثار –د 

لىحضرت عبدالبهاء، َمَثِل اع-۱

 و آياته باشد و به نار محبّةا هر نفسى که در اثر تعاليم الهيّه تربيت شده و به نور هدايت منير شده و مؤمن با

لهذا، هر نفس کاملى، .  مشتعل گردد، نقائص عالم طبيعت را براى وصول به کماالت ربّانيه فدا و قربان نمايد

  )حضرت عبدالبهاء ۱۹۱۲نوامبر  ۲۹خطابۀ / ترجمه (. ايثار قرار گيرد هر شخص منيرى و هر فرد آسمانى در مقام فدا و

تْها أقداُم االٔصفياء فى سبيِلک يا رّب العّزة و ... 

لالٔرِض الّتى وِط و اجعلْنى غبارًا فى ممّر أالحبّاء و اجعلْنى فدا

)۴۸۹مجموعه مناجاتهاى طبع آلمان، چاپ دوم، ص. (الُعلى
٤٣

  

ظهار حزن و حسرت نامتناهى نموده بوديد؛ غم مخور مکّدر مباش؛ اين زندان ايوان است از سجن اين زندانى ا

و اين گلخن گلشن المکان؛ چاه اوج ماه است و قلعۀ حصين قصر بهشت برين؛ زيرا سرور و حبور به دل است 

روردگار و نه به جسم؛ به جان است نه به مکان؛ عبدالبهاء را اين تنگى گشايش است و اين زحمت رحمت پ

بلکه نهايت آرزو چنان است که اين .  اين نقمت نعمت کردگار؛ عذاب عذب است و مشّقت آسايش و راحت

گردن در تحت سالسل و اغالل آيد و اين پا به کند و زنجير گرفتار شود و در زندان تنگ و تاريک عّکا که تو 

منتخباتى از ... (س من و محفل انس مناين است جنّت فردوس من و گلشن قد.  ميدانى منزل و مأوى جويد

  )۱۳۶، ص۵مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج

آحاد مؤمنين-۲

اّما اين امتحانات به .  در بالياى حضرت ايّوب نظر نما؛ چه امتحاناتى؛ چه مصائب و بليّاتى که تحّمل فرمود

د خالص شود و اگر غش يا نقصى قطعًا زر چون در نار قرار گير.  مثابۀ نار است و حضرت ايّوب به مثابۀ زر ناب

بيان / ترجمه ... (اين است که امتحانات شديده علّت جالل ابديه اخيار گردد.  در او باشد، تطهير و تنزيه گردد

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد سوم  ۶۵۴حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحۀ 

                                                          
مرا خاک راه دوستانت و فدايى براى زمينى قرار ده که پاى برگزيدگانت در راه تو بر آن قرار گرفته است اى پروردگار : مضمون به فارسى ٤٣

  .عّزت و بلندى
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ى عيسى مسيح حيات خود قربانى نمود؛ حتّ .  در سبيل خدمت و ايثار به عالم انسانى طالب فداى جان شويد

شما هم جان خود الجل اصالح عالم فدا کنيد و همانطور که بهاءا قريب پنجاه سال متحّمل مشّقات و بليات 

. براى جميع اهل عالم متحّمل مشکالت شويد و مقاومت بليات نماييدعظيمه براى شما گرديد، شما هم 

  )رت عبدالبهاءحض ۱۹۱۲آوريل  ۲۴خطابۀ / ترجمه (

شب و ... اريد و سعى کنيد و چون جمال قدم محال اى احبّاى الهى وقت کوشش و جوشش است؛ هّمت بگ

روز در مشهد فداء بودند ما نيز سعى کنيم و جانى نثار نماييم و وصايا و نصايح الهى را به گوش هوش بشنويم و 

م خلق چشم پوشيم و اين مقصد جليل و مقصود از هستى محدود خود بگذريم و از خياالت باطله کثرات عال

  )۲۵۴، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج. (عظيم را خدمت کنيم

نهايت نسبت به يکديگر مهربان و شفوق باشيد و در سبيل سعادت  بايد بى.  اّول بايد متّحد و متّفق گرديد

اهل ثروت بايد نسبت به فقرا .  ود براى ديگرى باشيدبايد مهيّاى فدا کردن اموال خ.  همديگر جان قربان نماييد

نهايت آرزوى شما بايد تأمين ... شفقت داشته باشند و اهل مکنت و رفاه بايد از بيچارگان دستگيرى کنند 

در سبيل .  هر يک از شما بايد خدمت به سايرين کند، به فکر آسايش و رفاه ديگران باشد.  مسّرت ديگران باشد

.  نبايد رضاى خود را طالب بود بلکه بايد تأمين رضايت ديگران کرد.  ود را بالمّره فراموش کردالهى بايد خ

.  نبايد جالل و موهبت را براى خود خواست بلکه بايد مواهب و برکات را براى برادران و خواهران طلب نمود

سنوحات روحانيه فائز شويد که اميدم چنان است که اينچنين باشيد تا به اعظم مواهب نائل شويد و چنان به 

  )۱۹۱۲ژوئن  ۲۹خطابۀ / ترجمه . (خود را بالمّره فراموش کنيد و به دل و جان خود را فداى جمال مبارک کنيد

  

  پيامدهاى ايثار -هـ 

تبديل مساعى شخصى به صفات روحانى-۱

 ده سال گذشته متحّمل شده
ّ
توانم براى شما در نظر  ىايد، بهترين تسّالى که م و اّما ناماليماتى که در طى

تنها .  ما بايد با يکديگر مدارا  نماييم."  باليى عنايتى"فرمايد،  مجّسم سازم کلمات مبارکۀ مکنون است که مى

قوايى که مصروف تحّمل و بردبارى .  رسد با آالم و رنجها است که شرافت و علّو شخصيت به منّصۀ ظهور مى
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حيات .  شود بلکه به قّوت، استقامت و عظمت مبّدل مى.  رود هدر نمى.. .گردد  نسبت به برخى از نفوس مى

حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء بهترين مثال است زيرا اين ايثار و فدا در سبيل دين هميشه منجر به نتايج 

."خيزد ققنوس از خاکستر خود برمى".  ابديه گردد
٤٤

به  از طرف حضرت ولى امرا ۱۹۲۳ژوئن  ۳۰مکتوب ( 

  )۲۰۴۸انوار هدايت، شمارۀ / يکى از احبّاء 

 قد أنَفْقتُْم فى سبيليا 

ا الحق ِاالّ و قد وَجْدتَموه على ايدى الحفيظ فى ذلک الباب  أهَل االٔرض  ما ِمن شيى

)۳۱منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى، ص. (محفوظا
٤٥

تأثير مثبت روحانى بر ديگران-۲

نفوس ثابتۀ راسخۀ بر ايمان واقفند که يد الهى حافظ .  نزول آنها براى ما مشکل است درک اين بليّات موقع

اى با اين ماهيت بر آنها نازل شود، البّد بر اين است که دليلى دارد که ممکن است با  آنها است و اگر واقعه

اشد؛ يا حتّى براى رّقت قلوب ارتقاء روحانى نفس مبتال به آن و ترّقيات روحانيۀ و آسايش احبّا در ارتباط ب

/ ترجمه . (غيربهائيان باشد که، از نحوۀ مواجهۀ احبّاء با اينگونه مصائب و باليا، از روح الهى متأثّر گردند

  )۹۴۳انوار هدايت، شمارۀ / از طرف حضرت ولى امرا به يکى از احبّاء  ۱۹۵۳ژوئيه  ۲۳مکتوب 

ٍذ قَ 

ِتَک يا محبوبى حيَنْد َفَديُْت نفسى ِلَمظاهِر نفِسک و أنَفْقُت روحى لبدائع مطالع جمالک کأنّى َفَو عز

. فديُت روحى لروحک و ذاتى لذاتک و جمالى لجمالک و أنُفْقُت کّل ذلک فى سبيلک و سبيل أوليائک

)۶۹مناجاة، ص(
٤٦

                                                          
اى است که هزار سال عمر  ققنوس مرغى افسانه.  نقل نمود) مى ندوشنو آن از اسال(اين عبارت را مترجم از فرهنگ سخن : مترجم ٤٤

آورد که خود  خواند و با برهم زدن بالها آتشى پديد مى نشيند و آواز مى کند و بر باالى آن مى کند و در پايان عمرش هيزم بسيار جمع مى مى

گويند موسيقى را بشر از آواز "در فرهنگ معين آمده که ).  نفرهنگ سخ. (آيد سوزد و از خاکسترش ققنوس ديگرى به وجود مى در آن مى

شايد بتوان ققنوسى را ."  هر آتشى ممکن است ققنوسى در بر داشته باشد"اى است که  گونه گويد در انگليسى مثل ُمعين مى."  او دريافته

سوزد و روح پاکش، جوان و رعنا و  ۀ تجارب و باليا مىاندازد به انسانى تشبيه کرد که در کور که هزار سال عمر کرده و خود را در آتش مى

  .کشد توانا به اوج آسمان پر مى

اى اهل عالم هر آنچه را که در راه خدا انفاق کرديد، آن را  در دروازه قدس الهى خواهيد يافت که به دست : مضمون به فارسى ٤٥

  .خداوند حافظ نگهدارى شده است
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معنى دادن به امتحانات و مشکالت-۳

تر باشد زمين  اشى بر سينۀ زمين است؛ هرچه عميقفرمودند احزان مانند خر حضرت عبدالبهاء غالبًا مى

آيا ياران بايد مأيوس .  حّل و فصل شود مسائل ديگر رخ خواهد گشود... اگر اين مسأله .  گردد حاصلخيزتر مى

هايى براى نشان دادن پايمردى  الورى حرکت کنند و مشکالت را فرصت گردند يا بايد بر اثر َاقدام حضرت مولى

صفحۀ /  ۱۹۲۵دسامبر  ۲۸/ بيان حضرت ولى امرا / ترجمه (بر اعتقاد و نيز روح ايثار بدانند؟  خود در ثبوت

۴۲۱ Unfolding Destiny(  

شود؛ لذا، شما بايد به مطالعة تعاليم  آرامش خاطر با متمركز كردن ضمير و باطن روحاني بر رسول الهي حاصل مي

بعد، با ظهور و بروز اين آرمانهاي متعاليّه در حيّز . ات مباركه كسب نماييدروحانيّه بپردازيد و كوثر حيات را از بيان

تنها آرامش خواهد يافت، بلكه  عمل، خصلت و شخصيّت شما بالمّره متحّول خواهد شد، و فكر و خاطر شما نه

ز طرف ا ١٩٤٣اكتبر  ١٤مكتوب   - ترجمه . (كّل وجود شما معناي مسّرت و شور و اشتياق را درخواهد يافت

  )٣٨١انوار هدايت، شمارۀ /  حضرت ولي امرا به يكي از احبّاء

رهاسازى قواى روحانى در جهان-۴

)۴۱۹کتاب مبين، ص. (لو َيسترون النّور فى البّر انّه يظهر ِمن قطب البحر و يقول ِانّى محيى العالمين
٤٧

  

سالۀ اضطهادات و تضييقاتى  ادث دهانگيز از ذکر تأثير روحانى و اجتماعى حو در ابالغ اين پيشرفت شگفت

فقط در آينده نتايج کامل فداکارى آن .  توان غافل ماند شديد که بر خواهران و برادران ايران ما وارد آمده، نمى

اى که در اعالن  العاده توانيم اين تأثير را در موّفقيت خارق وليکن ما مى.  عزيزان معلوم و آشکار خواهد گشت

ه و در ايجاد روابط حسنه با مقامات دولتى و سازمانهاى مهّم غيردولتى در سراسر جهان امرا نصيب شد

  )العدل اعظم بديع بيت ۱۴۶پيام رضوان . (مالحظه کنيم

                                                                                                                                                                                          
فدا کردم خود را براى مظاهر نفس تو و انفاق کردم روحم را براى حين ت تو اى محبوب من در اين قسم به عزّ : مضمون به فارسى ٤٦

را  بدايع مطالع جمال تو، انگار که فدا کردم روحم را براى روح تو و ذاتم را براى ذات تو و جمالم براى جمال تو و انفاق کردم تمام اينها

  .در راه تو و راه دوستانت

  .بخش به جهانيانم زندگىاگر نور را در خشکى پنهانش سازند از وسط دريا سر برآورد و بگويد من : رسىمضمون به فا ٤٧
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اند، به  مباهى و مفتخر گشته" االٔنوار اخالف روحانى مطالع"ترديد ياران ارجمند امريکا که به اعطاى عنوان  بى

هايى که در اين برهۀ حّساس و بحرانى در اختيار دارند استفاده نمايند تا  از فرصت خوبى واقفند که حال بايد

قابليت خود را براى زندگانى به نحوى که به فرمودۀ حضرت ولى امرا در مقايسه با موت حکم شهادت داشته 

بينى شده مستلزم تحّمل  زيرا تحّقق سرنوشت شکوهمندى که در آثار مقّدسۀ بهائى پيش.  باشد به ثبوت رسانند

اميد چنان است که به آن ياران روحانى قّوتى آسمانى عنايت شود تا از .  اى از زندگانى است حوهنچنان 

امتحانات ذهنى و روانى که به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء کرارًا جهت تطهير روحانى آنان بر ايشان نازل خواهد 

ى را که حق به عنوان نيرويى جهت تقليب جهان بدانان عطا شد به سالمت بگذرند و موّفق شوند استعداد

  )العدل اعظم به محفل ملّى امريکا بيت ۱۹۹۴مه  ۱۹پيام . (فرموده احراز نمايند

به اين مقام بايد چنان واصل گردد .  انسان بايد خودخواهى خويش فراموش کند تا به مقام ايثار و فدا نائل گردد

ات نباشد، بلکه جسم را استراحت دهد تا بهتر عمل کند، بهتر صحبت کند، با که اگر بخوابد جهت احراز لذّ 

ماند،  وقتى که بيدار مى.  فصاحت بيشتر توضيح دهد، بندگان خدا را خدمت کند و به اثبات حقايق پردازد

م و منزلت وقتى به اين مقا.  بايد مترّصد باشد، امر الهى را خدمت کند و شئون خود را فداى شئون الهى نمايد

تواند در مقابل جميع اهل  القدس يقينًا به او برسد و نفسى که داراى اين قّوه است مى نائل گردد، تأييدات روح

  )Tablets of Abdu'l-Bahaجلد دوم  ۴۵۹بيان حضرت عبدالبهاء در ص/ ترجمه . (ارض مقاومت نمايد

رايک عمل پاک 
٤٨
  )۲۷۹اشراقات، ص. (ّوت رفته را باز آَرداز افالک بگذراند و بال بسته را بگشايد و ق 

                                                          
: آورد وجود دارد که جمله را به اين صورت در مى" خاک"واژۀ " پاک"در ترجمۀ انگليسى حضرت ولى امرا بعد از : توضيح مترجم ٤٨

  ..."يک عمل پاک خاک را از افالک بگذراند"


