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 ابهی الله ضوحايی یاضاو

 بطضؼی به بطياهه ایى زض اؼاغ ایى بط زاضین ضو پیؿ ضا رىاياو رفًهای بطگعاضی باـیس هی هؽتحىط که همايگىيه
 ضا رىاياو تًها ،يه الهی اػظن الؼسل بیت  هسایات و هباضکه يمىق زض تأهل آيکه اهیس. هیپطزاظین آياو وظیفه و يمؿ

 زض هؽئىلیتهایماو به يیع ضا ها اظ یک هط بلکه يمایس، تفىیك گىياگىو ابؼاز زض وظایففاو و يمؿ ذمىق زض تفکط به
 .زاضز هتصکط ایفاو لبال

 و ،هفىضت ذىز هحلی اهکايات به تىره با رىاياو رفى بطگعاضی بطای هفىضت و ـىض برؿ زض که هیگطزز تماوا
 بىز ذىاهس ایفاو ضوظافعوو هىفمیتهای واهى ػعیعاو ـما حمایت و همطاهی اؼت بسیهی.فطهائیس ضیعی بطياهه

 باـیس هؤیس         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـطوع هًارات(1

 زض يىضؼته يهال ایى که تى برفؿ زضیای اظ هیکًن ؼؤال هى، آوضيسه پسیس و هى اله و هى هىالی و هى آلای ای بگى
 بتى هى ذسای ای.  زايا تىئی و تىايا تىئی.  يما حفظؿ َذطیف اضیاس اظ و بًىـاو َحَیىاو کىحط اظ ضا ذىز هحّبت بىؼتاو

 اظ کى ظاهط هیطلبین تى اظ و ياظطین بتى ذسا ای.  آظازم و فاضؽ زويت اظ اؼمت بمباضکی و هیًماین کط ش تطا و آوضزم ضو
 .برفًسه و کًًسه ػطا تىئی.  تىاؼت اّیام و تى ؼعاواض که ضا آيچه ها

 ۳۴۷ ق هحبىب حىطت ازػیه                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  زوم هًارات(2

 هىالله                                                                 

 :که کى هًارات و يما اؼتغاحه و کى الهی هلکىت به تىّره ضحمايی رىاو ای       

 ؼطاد ضا هحتاد ایى و کى ػعیع رلیل هلکىت زض ضا شلیل ایى و فطها اضرمًس ضا هؽتمًس ایى ههطباو پطوضزگاض ای      
 ضا یابؽه حزط زه ايىاض اـطاق ضا ای  شّضه و برؿ زضیا اهىاد ضا ای  لططه گطز هزیط و هؼیى ضا فمیط ایى و فطها وّهاد

 للب و فطها ذّطم و ؼبع ضا پژهطزه ذاک کى بسذفاو لؼل ضا ؼیاه ؼًگ و فطها ػطا هًتهی بی لطافت و ططاوت
 و تىايا و همتسض تىئی.  رىیس ابسی حطوت فمط غایت زض و یابس آؼمايی لسضت ػزع يهایت با تا بسم تاظه ضوس ضا افؽطزه

  ع ع. تاباو و زضذفًسه و برفًسه تىئی

                                                                                                            

 ۲۶۳ ق ۵د ػبسالبها حىطت هکاتیب اظ هًترباتی                                                                                               



  بهاالله حىطت هباضکه يمىق(3   

 يفسه هفاهسه آو    ـبه که اؼت اّیاهی ایى. ـىی هًیط و فائع ابهائی ايىاض و ضحمايی باذالق رىايی زض که يما رهس   
 حیات.  ايس هايسه هحطوم ايام اظهالک و ـسيس هتمّؽک اوهام بحبل اّیام چًیى زض که يفىؼی بطای اظ حؽطت ظهی. 

 همباس. بىز ذىاهس پایًسه و بالی ـىز ظيسه ضوحايی لطیف هاء ایى اظ ايؽايی للب اگط و بىزه ضحمى شکط بماء راو
 آو اظ و ـىز ظاهط ویاء و يىض بکمال حّبیه همباس شکطّیه زهى باػايت تا بطافطوظ شکط بسهى ضا او ، بىزه الّله حّب  زل
 . ـس راضی اهط للن اظ که حّك  يمیحت ایًؽت.  گطزز هًّىض ظاهط ػالن باطى يىض

 ۲۶۱ ق ۱د الهی آیات                                                                                                                                        

 هفطق ػطفاو به رىايی اّول زض چىو.  ـىی فائع الهّیه ياهتًاهیه فیىوات به ضحمى ػًایت به الله ايفاء ، رىاو ای
 اذص فًا ضا اهطی هط.  بمايس پایًسه و بالی ػالن زفتط زض که اهطی به ـىی هىّفك تا برىاه حّك  اظ ـسی هعّیى وحی

 بالی ضحیك اظ تا کى رهس.  يًمایس اذص فًا ضا او.  گطزز ظاهط ِلّله که ػملی و ـىز گفته ِلّله که اهطی هگط يمایس
َمک َاو الّلهَ  َيؽَئلُل .  گطزی فائع اؼتماهت کىحط به و بیاـاهی َىفِّ َسک و ذسهته و حًائه و شکطه ػلی یُل َؤیِّ  به یبمی ها ػلی یُل

بیى کتابه فی شکطک  حفظؿ بمط چىو ـسه اضؼال اکبط هًظط اظ که ضا ػالیات کلمات ایى و بساو ضا اّیام ایى لسض.  المُل
 يما

 ۳۴۹ ق ۲د الهی آیات                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 ػبسالبهاء حىطت هباضک لىس (4 

 بط رلیل زلیل. ورساو باحؽاغ هفحىو هىمىو، و بىز ابطاض ؼطوض ؼبب گهطباض کلک احط ، ههطباو ػعیع زوؼت
 کماالت هطاتب زض ههطباو یاض آو که چًايؽت اهیس.  الّله بًفحات ايزصاب بطهاو و بىز الّله هحّبت ؼبیل ؼلىک
 افك اظ زضذفًسه ؼتاضه بمخابه و ـىی ضوـى ـمغ هايًس يمایًس وافی کافی تطّلیات ضوحايی فىائل و ذمائل و ايؽايی

 هسایت ؼبب گطزيس آواظ هن و آهًگ هن و ـىيس همطاظ همسهًس يفىؼیکه تا گطزی زضذفاو و تابًسه ایماو و ایماو
 یکی هط که يمائی زاللت و کًی هسایت چًاو.  آضی زض هلکىت ػالن زض و برىايی الهی بزهاو ضا رمیغ و ـىی کّل 

 ػالن ػّعت ؼبب گفتاض و ضفتاض و باطىاض ـىيس هسایت يىض ضا حمیمت ـبؽتاو و گطزيس هًیط ؼطاد ضا ػالن ايزمى
 ایًؽت ايؽايّیه حمیمت ظیًت ایًؽت ابسّیه ػّعت ایًؽت ـىيس آؼمايی فطـته کطزاض و باذالق و گطزيس ايؽايی
 .همّسغ ػمط ایى يىضؼیسگاو ـایاو ایًؽت و هباضک لطو ایى رىاياو ؼعاواض

 ۲۵ ق 2 ءد ٔ  ػبسالبها حىطت هکاتیب اظ هًترباتی                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ػبسالبها حىطت هباضکه يمىق (5

 ؼبحايی الطاف اظ و گطفتی بهطه ضحمايی فیه اظ و گطزیسی ورسايی ؼًىحات همسض رىايی ػًفىاو زض لّله الحمس
 پطوايه و ضؼیس بزاياو راو ـس ؼبحايی فیه آئیًه ورساو و یافت ضهائی گل و آب لیس اظ زل پػ بطزی يمیب
 ايزصاب و ايتباه ؼبب و بیفعائی اؼتماهت و حبىت بط بطوظ ضوظ که اؼت چًیى اهیسم.  گفت تاباو ـمغ حىل طائف

 .گطزی زیگطاو

 ۲۶۰ ق 2 ءد ٔ  ػبسالبها حىطت هکاتیب اظ هًترباتی                                                                                             

 حزذ و کًیس ازضاک ضا ظهىض یىم اؼطاض و بطیس پی هؼايی و حمائك به تا يمائیس رهس ضوظ و ـب    يىضايی يىضؼیسگاو ای
 َهؼیى به ضا تفًگاو.  يمائیس الاهه بطهاو و ازّله و بگفائیس حًاء به ظباو.  یابیس اّطالع ضا اػظن اؼن اـطاق بطاهیى و

 ضا ايؽاو هطیىاو.  ـىیس الهی طبیباو و گطزیس حك ـاگطزاو. بسهیس حمیمی ـفای ضا هطیىاو و بطؼايیس حیىاو هاء
 هىـیاض ضا غافالو. کًیس بیساض ضا ذفتگاو. يمائیس اهیسواض ضا هأیىؼاو. کًیس اؼطاض هحطم ضا هحطوهاو و يمائیس هؼالزه
 .هحمىز همام ایًؽت ورىز حمطه ایًؽت. يمائیس

 ۱۰۲ ق ۱د آؼمايی پیام                                                                                                                                     

 

 ، الّله هلکىت ابط باضاو به گفتی هًس بهطه ياهتًاهی فیه اظ و ـسی غطغ ضحمايی رىیباض ایى زض که ضا ذسا کى حمس
 ؼبب و برفی ذىـگىاض هیىه و افکًی ؼایه که آيؽت ولت ضؼیسی حمط به الهی باغباو تطبیت به و يمىزی يما و يفى

 ظهىض به هژزه و زه هلکىت بفاضت هزى آضام و ضاحت هیاؼا زهی بکىؾ زل و بزاو گطزی ضوحايیاو کام حالوت
 .ػظین فىلٍل  شو الّله و یفاء هى یؤتیه الّله فىل هى شلک الهىت آیات

 ۲۶۳ ق 2 ءد ٔ  ػبسالبها حىطت هکاتیب اظ هًترباتی                                                                                             

 

 

 



 (اول لؽمت)رىاياو زضباضه اهطالله ولی حىطت آحاض اظ هًترباتی (6

 کًًس لیام اتفاق به و ؼاظيس هزهع ضا ذىز لفىف رىاياو

 يىع که هاّزی تمّسو هىد طغیاو رلىی ذىز لیام با تا  یافته ضوحايی بیساضی که اؼت رىايايی يیاظهًس بهائی يهىت
 و اومحالل ؼىی به ضا راهؼه حالیه که لىایی رلىی چًايچه. يمایس ؼّس  کفايسه، ویطايی و زهاض وضطه به ضا بفط

 غفلت ذىز، کًتطل تحت ها آو آوضزو و رلىگیطی بطای ذىیؿ وظیفه اظ ها و ـىز گصاضزه باظ زهس هی ؼىق ویطايی
 بط ، ضؼس فطا همیبت و ضيذ بعضگتطیى ولتی. يًمایس آوضز ذىاهس همطاه به آیًسه چه آو تمّىضِ  رطأت کػ هیچ وضظین
 و يمىزه اکمال و ارطاء ضا ذىز وظیفه کًًس؛ لیام اّتفاق به و ؼاظيس هزّهع ضا ذىز لفىف که اؼت رىاياو ػهسه

 . يمایًس هؽتمط و تأؼیػ ظهیى ضوی زض ضا الهی هلکىت

 11 ق رىاياو ضاهًمای                                                                                                                                         

 گطزيس ههمه اـراق و ذطیطه يفىغ هسایت ؼبب رىاياو ايفاالله

سی ؼپاه که آيؽت ولت. بسیغ ػمط و اؼت وؼیغ هیساو  الهّیه هؼاضف ضایات و يمایس پا بط ذیمه للىب الالین زض هُل
 للىب رّصاب بیاو و يطك حیج اظ که ـىيس هبؼىث يفىؼی بهائی رىاياو بیى ايفاالله. بطايساظز اوهام بًیاو و بطافطاظز

 و يفىغ هفاضب اظ و باـًس هاهط ػلمّیه الطالحات زض. يمایًس هبیى ِؼحطِ  لؽاو و لغت ههاضت زض و ـىيس
  .گطزيس ههّمه اـراق و ذطیطه يفىغ هسایت ؼبب تا ، زايا و آگاه هکاو و ظهاو همتىّیات

 ۹۲ ق رىاياو                                                                                                                                                      
     

 

 

 

 

 



 (زوم لؽمت)رىاياو زضباضه اهطالله ولی حىطت آحاض اظ هًترباتی(7

  هباضکه آحاض ػمیمتط هطچه هطالؼه و ػلمی و ػمىهی اطالػات بیفتط چه هط کؽب

 هی تماوا ضا هباضن هیکل هسایت که یاضايی به و ػمىم بطىض) که اؼت هتمازی ؼالهای افًسی ـىلی حىطت
 رمیغ اظ تا يمایًس تحمیل غیطه و ـًاؼی، راهؼه التماز، تاضید، های ضـته زض بهائیاو يمایًس هی تىلیه( يمىزيس

 تماوای. يمایًس هطتبط هباضکه تؼالین و ازیهب با ضا آو بتىايًس و بىزه هطلغ اهطوظی پیفطفته و فکطی يهىتهای
 يمایًس کؽب غیطه و ػلمی و ػمىهی اطالػات هطچه. کمتط يه يمایًس تحمیل بیفتط که ایًؽت یاضاو اظ حىطتفاو

 هىضز ػمیمتط بًحىی ضا هباضکه آحاض که يمایًس هی تىلیه یاضاو به هؽتمطا حىطتفاو هًىال بهمیى و. بىز ذىاهس بهتط
 " .زهًس لطاض اؼهزض و هطالؼه

يى  يگاه کايال اظ بطگطفته                                      

  الهّیه تؼالین زض زلیك تؼّمك

 تا کًًس تحمیل ػمیمايه ضا هؽائل و فطهایًس زلیك  تؼّمك الهّیه تؼالین زض بایس پؽطاو و زذتطاو اظ بهائی رىاياو
 آياو زؼت زض حل ضاه و اؼت ـسيی حل آياو هفکالت که کًًس الًاع ضا هطزم و ـىيس هىّفك الهی اهط يفط به بتىايًس

 الهی اهط االّتؽاع زائن اهىض لسضت، و حکمت به بتىايًس تا يمایًس زضک ضا هباضک اهط ازاضی هبازی بایس رىاياو.  اؼت
 .باـًس بهائی ظيسگی ؼطهفك یىهی حیات زض بایس رىاياو. زضآوضيس ازاضه تحت ضا

 ۹۱ ق رىاياو                                                                                                                                                      

 

  ذاتمه هًارات(12)

 و زه يما و يفى ضا ها يهال ایى هسایت يؽین هبىب و حمیمت ـمػ حطاضت و ػًایت ابط فیه به پطوضزگاضا ...
خمط و آضز ـکىفه و بطگ تا برؿ لطافت و ططاوت  فطها بیًا چفمین بی کى زايا يازايین ههطبايا ذساويس گطزز حمط هُل

 همتسض تىئی  تکمیل و تحمیل بط هؤّیس و کى تؼلین و تؼّلن بط هىّفك باؾ ههطباو و بًىاظ کؽین بی کى ظيسه ئین هطزه
 ع ع.   ههطباو و برفًسه و زهًسه تىئی و تىايا و

 ۴۸۵ ػبسالبهاءق حىطت هًاراتهای هزمىػه                                                                                                    



 1392 بهمى 9 هىضخ  -ایطاو بهائی رىاياو به ذطاب اػظن الؼسل بیت پیام اظ لؽمتهایی(8   

 هفؼلی چىو اططافیاو حلمۀ زض که آيؽت ـما همّسغ ضؼالت که والفیس ذىبی به الله اهط ههس غیىض رىاياو ـما
 لبط يماز وطًاو هن رمغ زض گطزیس، الفت و زوؼتی و هحّبت و ههط پیک هطزهاو بیى زض بیففايیس، اهیس يىض فطوظاو

 لابلّیت که باـیس فطایًسی آو زض فّؼال گاهايی پیؿ تط، ههن همه اظ و ـىیس، ذاطط اطمیًاو و برفؿ و ػفى و تحّمل و
 بطای الظم های ههاضت و بیًؿ کؽب به و برفس هی اؼتحکام ضا اّتفاق و اّتحاز زهس، هی  افعایؿ ضا ذسهت ظطفّیت و

 اؼتفازۀ با.  يمایس هی  کمک بفطی رىاهغ هؼًىی و هاّزی ـطایط بهبىز و رهايی هسيّیتی اؼتمطاض رهت زض کىـؿ
 به و ذسهت به اـتیاق که اؼت آهىذته بهائی راهؼۀ ارتماػی، و ضوحايی تملیب بطای هًس لسضت فطایًس ایى اظ هؤّحط

 پیاهسهای آوضز زؼت ایى و تزطبه ایى.  زهس افعایؿ ضا بفط يىع هفکالت حّل  ضاه یافتى بطای الهی تؼالین زض تفّحك
 های هحطوهّیت اظ البّته رمغ ایى....زاضز ايؽايی ػالن رمؼی حیات و فطزی ظيسگی بطای ای پطزاهًه همتىیات و هفیس

 اهطاض بطای کاض و کؽب زض چه ػلىم، تحمیل زض چه همىاضه.  اؼت آگاه ػعیعاو آو فطاواو های هحسوزّیت و پایاو بی
 و هفکالت با زیًی فطایه ايزام زض حّتی و ذىز هىّره و ـایؽته های آضهاو به ضؼیسو بطای ؼؼی زض چه هؼاؾ،

 هن والؼّیت ایى به ولی…. ـىز هی پایمال گىياگىو های ػسالتی بی با تاو آظازی و هؽتیس ضو  به ضو التحمی ياهالیمات
 زض اػظن اؼن راهؼۀ تأللؤ و زضذفؿ هىرب که اؼت هفّمات  با همابله زض پایساضی همیى زلیماًا  که والفیس ذىبی به
 اؼتماهت و ـهاهت لالبت، که يیؽت تاضید لفحات تًها که باـیس هطمئى.  اؼت گطزیسه همّسغ ؼطظهیى آو

 چًاو هن اؼت تىايؽته هؽتمّط  و ـسیس تىییمات تحت که ای راهؼه اهّمّیت و اضد بلکه کطز ذىاهس باظگى ضا ـما
 يمايسه پىـیسه هًمفاو تیعبیى زیسگاو اظ اهطوظ بمايس، بالی ذىز ػعیع هیهى به ذسهت به هتؼّهس و پیفطو فّؼال،
 ػلن کؽب رهت ـما هزّسايۀ گیطی پی ؼاظيسه اؼتماهت ایى يماز باضظتطیى و تطیى ضوـى حاوط حال زض ـایس.  اؼت

 ازاهۀ زض کاضتاو پفت و يمىزه الما ـما زض بهائی تؼالین که ذطز و ایماو واالی های اضظؾ به تاو بًسی پای و زايؿ و
 بطچؽب يفسه حاوط وره هیچ به زیسه ؼتن ای راهؼه که اؼت والؼّیت ایى بط ياظط زيیا.  باـس ػالی تحمیالت

 کاضی هن و بؽتگی هن هطاتب واالتطیى با آهًیى ای اضازه با و پىیا و ظيسه ػىن، زض و بپصیطز ذىز بط ضا بىزو لطبايی
 يتایذ اظ ارتماع تماهی و ـىيس يائل ػلمی ػالی زضرات به يمایًس، هؼطفت و زايؿ کؽب رىايايؿ تا يمایس هی ػمل

 .گطزز هًس بهطه آياو تطّلی و پیفطفت

                                                                                       

                      


