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 حضرت هباءاهلل: 
بني الربيّة كّل بدء من هللا ويعود ة عاشروا مع األداین ابلّروح والّرحیان لیجدوا منكم عرف الّرمحن إاّیكم أن أتخذكم محّیة اجلاهلیّ "  – 1

 ( 144بند  –)كتاب اقدس "   إلیه إنّه ملبدء اخللق ومرجع العاملني
 
قد انغمست   وكذلك رفع هللا حكم دون الّطهارة عن كّل األشیآء وعن ملل أخرى موهبة من هللا إنّه هلو الغفور الكرمي"  – 2

األشیآء يف حبر الّطهارة يف أّول الّرضوان إذ جتّلینا على من يف اإلمكان أبمسآئنا احلسىن وصفاتنا العلیا هذا من فضلي اّلذي أحاط 
  (74بند  –)كتاب اقدس "  عاشروا مع األداین وتبّلغوا أمر رّبكم الّرمحن هذا إلكلیل األعمال لو أنتم من العارفنيلت  العاملني

 
 که ابسبابی و ابشید انظر يگانگی به و برداريد چشم بیگانگی از امم دااناین ای :اعلی فردوس از هفتم ورق در اللّ  کلمة"   – 3

 سبب که افتخار از است مقام يک و وطن يک عاملَ  شرب يک اين جوئید متّسک است عامل اهل عموم وآسايش راحت سبب
 بوطن نه است دانش و اخالق و عمل و علم به افتخار هبا اهل نزد. منائید توّجه است اتّفاق عّلت آبنچه و بگذريد است اختالف

 برای از است آفتاب مبنزله و داانئی درایی برای از است کشتی مبنزله که  چه بدانید را آمسانی کلمه اين قدر زمني اهل ای.  مقام و
 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه37 ص فردوسّیه کلمات)     " بینائی جهان

 
ب   ِلَمنْ  اْلَفْخر   لَْیسَ .  شاخسار يک برگ و داريد يک ابر مهه علیاست کلمه اين دانش شجره مثره اهبی"  - 4  ِلَمنْ  َبلْ  اْلَوَطنَ  حیِ 

ب    (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 74-٥ ص اشراقات مبارک لوح از ششم اشراق)".   اْلَعاملََ  حیِ 
 
 جنسّیه اختالفات از.  بوده امم يگانگی و الفت و عامل اّّتاد عّلت گشته انزل اهلّیه مشّیت مساء از آنچه بینش اهل ای"  – ٥

  ". منائید مالحظه اصلّیه وحدت پرتو در را کلّ  و برداريد چشم
 (مصّوب ترمجه - جنسّیه تعّصبات رفع قسمت در اهلی عدل ظهور 7٦ ص)
 
 در اّّتاد و حمّبت روابط.  گردند پرور مهر برادر چون انس مجیع و آيند در واحد شريعت و واحد امر ظلّ  در ابيد ملل مجیع"  - ٦

   " گردد زائل و حمو کلّ  مذهبّیه و جنسّیه منازعات و اختالفات و شود مستحکم بشر ابناء بني
 (مصّوب ترمجه - جنسّیه تعصّبات رفع قسمت در اهلی عدل ظهور 77 ص)
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 حضرت عبدالبهاء: 

 و کدورت هر و ونزاعی عداوت هر.  کرده خراب را عاملَ  که است تعّصبات. داد جنات تعّصبی هر از را ما هباءاللّ  حضرت"  - 1
 و مذموم تعّصب.  سیاسی تعّصب ای جنسی تعّصب از ای وطنی تعصب از ای بوده دينی تعّصب از ای شده عواق رعاملَ  د که  ابتالئی

. میکوشیم عزير مقصد اين برای ما ایبد جنات انسانی عاملَ  آنوقت شود دور عاملَ  از تعصّبات امر وقتیکه ابشد نوع هر است مضرّ 
 عامل يگانگی و اخّوت حصول و تعصّبات اين رفع جبهت مظلومّیت هنايت در که منودمي عظیم امر اين فدای را نفر هزار بیست
 (ملکوت پیام ٩٩ ص)  ..." شدند شهید انسانی

  
 به بشر عاملَ  زيرا است سیاسی وتعّصب جنسی وتعّصب مذهبی تعّصب و وطنی تعّصب ترک هباءاللّ  اساس مجله از اللّ  هو"  - 2

 اين سببش وخونريزيها نزاعها و جنگها و اختالفات مجیع است هالک سبب که است مزمن مرض اين و شده مبتال تعّصب مرض
 ای وطنی تعّصب از منبعث ای جنسی تعّصب از منبعث ای است دينی تعّصب از ایمنبعث بینید می که جنگی هر.  است تعّصب
 (خطاابت جمموعه اّول متقس 1٥٨-٩ ص) ..." نیابد آسايش انسانی عاملَ  موجود تعصّبات اين ات و سیاسیست تعّصب

 
 : میفرمايند مبارکه خطابه مهني در و
 مگر ندارد امتیازی هیچیک.  يکسانست خدا نزد در قبائل و طوائف و ملل و قرمز و زرد و سیاه و سفید اجناس مجیع"  - 3

بّ .  ابشند مهرابن صادق بنده. منايند عمل اهلی تعالیم مبوجب که نفوسی  نفوس اين. ابشند پروردگار رمحت.  ابشند عاملَ  حم 
 ". مقرّبند نفوس اين خدا رنزد د ابشند چه هر سفید خواه زرد خواه ابشند سیاه خواه. ممتازند

 
 اللّ  دين خمالف بتمام  که دينّیه و ووطنّیه جنسّیه اوهام و عامیانه بغض و وعداوت جاهالنه تعّصب رائحه از اهلی احّبای ای"  - 4
 اين زنگ از را دل آئینه و ایبید جتّرد اوهامات اين از و شويد بیزار است رمحانی مواهب از انسانی رومیحم سبب و اهلی رضای و

 آئني هر و مّلت هر از نْفسی هبر و گرديد حقیقی مهرابن بشر عموم يعنی انسانی بعاملَ  ات کنید مقّدس و اپک جاهالنه تعّصب
 افق اهلّیه عنايت و بعون شايد ابشید دوستی و شفقت هنايت در بلکه ابشید نداشته ک رهی  ادنی دایر هر و جنس هر و طائفه وهر

 حمّبت و الفت سبب بروز روز.  گردد مقّدس و اپک عامیانه عداوت و بعض و جاهالنه تعّصب يعنی کثیفه غیوم اين از انسانی
 و نصیحت و وعظ جبهت خدا را مشا زيرا ائیدننم تکّلم و مداخله سیاست و حکومت امور در ابدا   و شويد ملل مجیع میان در

 ".    ع ع َوالث ََّناء   التَِّحیَّةِ  َعَلْیک م   مشاو وظیفه اينست.  فرموده خلق انسانی عامل روحانّیت و نورانّیت و اخالق تصحیح
 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب 3 ج 1٥3-4 ص)
 
 (بديع 12٩ ط آمسانی مائده ٥ ج 27 ص)  " منايند ازاله را ومذاهب ملل جاهلیه تعصّبات و"  - ٥
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 تعّصب منائید بشر افراد جبمیع خلوص کمال در الفت و حمبت و کوشید عموم خری در توانید ات مینمامي نصیحت مشارا من"  - ٦
 و ابشید جهات مجیع از اتآزاد برداريد میان از را جیمع زراعی و صناعی و جتاری و سیاسی و مذهبی و دينی و وطنی و جنسی
 سبب درنده گرگان بني در بقا تنازع اين.  ابوالبشر سالله ملل ومتام است واحد اقلیم اقالیم مجیع.  انسان عاملَ  وحدت بنیان م شّید

    " ع ع  اْْلَهبی اْلبَ َهاء   َعَلْیک م   و اقالیم رمجیع د ممدود پروردگار نعمت وخوان است وسیع منيعرصهز آنکه وحال نزاع اين
 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب 7 ج 24٩ ص)
 
 حکمی رنگ و بو.  است اهلی عبودّيت رنگ آن و است واحد رنگ رنگها مجیع نیست سیاه و سفید خدا پیش در"  - 7

. منايد بقلوب نظر.  ننمايد ابلوان نظر خدا .نرساند ضرر لونی هیچ ، سیاه ای ،سفید است اپک قلب اگر. دارد ح کم قلب. ندارد
 هیچ وجود عاملَ  در الوان.  پیشرت بیشرت اهبی مبلکوت توّجهش هرکس.  خوشرت نیکوتر اخالقش کس هر .هبرت اپکرت قلبش کس هر

 (اهلی عدل ظهور 7٨-٩ ص)   " ندارد ح ْکمی
 
 بلکه ندارد حکمی ابدا الوان که کنید اثبات را هبائی وحدت و اندازيد الفت سفید و سیاه میان ات بکوشید دل و جبان"  - ٨

 يکی و آملانی يکی مشالی يکی جنوبی يکی غربی ويکی شرقی يکی ولو است مّتفق و مّتحد احّبا قلوب احلمدللّ . دارد ح کم قلوب
 و اوطان اختالف و الوان اختالف امسر، يکی اصفر يکی امحر يکی اسود يکی ابیض يکی آمريکائی يکی ژااپنی يکی فرانسوی
 "مینمايد زائل را اوهامات اين مجیع غالب کلّ  بر هبائی وحدت بلکه ندارد ح کمی هبائی امر در اجناس اختالف

 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب از منتخباتی 1 ج 1٠٩-11٠ ص) 
 
 تعصّبها اين ات.  انسانیست بنیان هادم وطنی تعّصب و اقتصادی وتعّصب سیاسی تعّصب و جنسی تعّصب و دينی تعّصب"  - ٩

 عاملَ  سال ششهزار مّدت ارين در میدهد خرب انسانی عاملَ  ،از اتريیخ که است سال شهزارش. ننمايد راحت انسانی عامل موجود
 دينی تعّصب از منبعث ای جنگ اين و بود جنگ راقلیمی د زمانی هر در نشد فارغ خوخنواری و قتل و ضرب و حرب از انسانی

 مجیع که  گشت حمّقق و اثبت پس وطنی تعّصب از منبعث ای و سیاسی تعّصب از منبعث ای و جنسی تعّصب از منبعث ای و بود
 از انسانی عاملَ  پس مستمر درندگی و خوخنواری و مستولی بقا منازعه موجود تعصّبات اين ات و انسانیست بنیان هادم تعصّبات
 " نگردد روشن و نیابد جنات ملکوتی اخالق و تعّصب برتک جز طبیعت ظلمات

 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب از منتخباتی 1 ج 2٨٨-٩ ص) 
 

 و اهلی حکمت بر مبتنی حمسوس و موجود ممکناتکاّفه  بني و مشهود خلقت عاملَ  در که الوان و ص َور اختالف اين"  - 1٠
 (مصّوب ترمجه - اهلی عدل ظهور ٨٠ ص)   " است سبحانی ابلغه مشّیت

 
 احلان چون که موسیقی مبثابه گردد يکرنگی و فاقاتّ  مايه و ويگانگی حمّبت موجب ابيد انسانی جامعه در تنوّع اين"  - 11

 "  منايد حمظوظ و متلّذذ را آذان دلپذير آهنگ و آيد فراهم بديع نغمه شود موزون و مقرتن متنّوعه اصواتِ  و ایبد ترکیب خمتلفه
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 (مصّوب ترمجه - اهلی عدل ظهور ٨٠ ص)
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 جمهودات و آراء حمور و هبائی جامعه شعار ابيد نوع و صورت هبر است انسانی بنیان هادم که جنسّیه تعصّبات از انسالخ"  – 1

 ولّ  حضرت و دارد مهمّ  موضوع ابين ختصیص فصلی مبارک کتاب دراين - اهلی عدل ظهور 7٥ ص)" گرید  قرار معنوی ایران
 ( .میفرمايند ابره اين در مؤّکدی بسیار تعلیمات امراللّ 

 

 


