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 هنی از اختالف
 

 حضرت هباءاهلل: 
کم " - 1 کم إّيا  به حيدث ما کلا  عن قداسوا أنفسکم... مرفوعا  قدس سدرة إلی الضارا  يرجع ألنا بذلک واالختالف الفساد عن إّيا

 قلم وصااکم کذلک  .قدس ممنوعا ألواح يف به أمرمت ما وهذا رضاه ال حيباه ما کلا  وعن دنس کلا  عن مطهارا اللا  بينکم ليشهدکم النافاق
    "  شهيدا علی ذلک ابللا  وکفی األشطار کلا  من األحزان الاذي أحاطته حني الرامحن

 (اعلی قلم آاثر ٤ ج 1٣٦ ص - الراوح لوح)
  
کم مبني کتاب يف أمرمت اتابعوا ما أن اللا  أمر يف ال ختتلفوا قوم ّي قل"  - 2  جتاوز الاذي إنا  اإلميان يداعون أعمال الاذين مينعکم أن إّيا

 (وخلق امر ٣ ج ٣٨٧ ص)"    الکرمي اللا الغفور إلی يتوب أن إالا  منا  ليس إناه عن حدودي
  
 دو موجو قبل نفوس مثل حميله نفوس...  هست و بوده اللا مردود لدی شود اختالف سبب که منايد ذکری اليوم نفسی هر"  - ٣

 وحيفظهم النااس به خيتلف ومينعهم عماا البديع العزيز أمره نصرة ويؤيادهم علی يوفاقهم أن اللا  نسأل ميدارند و داشته دوست اختالف را
 (  خلق و امر ٣ ج 2٤٤ -٥ ص) "       مهزات الشاياطني من
 
 احرتاز او از ابيد اللا  حزب شود ادراک او از نفسی حزن ّي جدال و و نزاع و فساد رائحه شعری رأس بقدر که امری هر"  - ٤

 (احکام و حدود گنجينه ٣21 ص)   "رقشاء از احرتاز منايند مبثابه
 
 احباب مابني برودت و کدورت و جدال و نزاع و از فساد اعظم اليوم امر اين برای از ضرای که است گواه و شاهد حقا "  - ٥

 (اقتدارات جمموعه 222 ص)   "نيست و نبوده
 
 است جالله جلا  حقا  امر ارتفاع علات و سبب خلق اعراض نه بلکه وارد امر بر یضرا  منايند اعراض حقا  از عامل مجيع اگر"  - ٦

اد عدم از مظلوم حزن ضرا و ولکن  (121 ط آمسانی مائده ٨ ج ٥٧ ص)   " دوستانست و اولياء اتافاق و اّتا
 
 (وخلق امر  ٣ ج 2٤٤ ص)   " نيست و نبوده امراللا  برای از اختالف از اعظم ضرای هيچ"  - ٧
 
 ( احکام و حدود گنجينه ٣2٠ ص) "  بود خواهد و بوده اختالف قتاال سما "  - ٨
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 علی حباائهأ يوفاق نأ اللا  نسأل.  بود خواهد و بوده امر تضييع و خمتلفه ملل از اعداء سرور سبب اليوم اهلی احباای اختالف"  - 9
اد احملباة اد احملباة وعلی واالّتا   ( خلق و امر ٣ ج 2٤٥ ص)"  ادواالّتا  احملباة وعلی واالّتا

 
   " آزاد و فارغ بغضا و  ضغينه از و متمساکند رأفت و شفقت حببل که نفوسی برای از طوبی"  - 1٠

 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 1٨ ص - دوم طراز)
 

 
 

  حضرت عبدالبهاء:
 منجر ، گردد واقع مباحثه اهلياه مسائل از ای مسأله در و شود ادلهجم ّيران از نفر دو ميان اگر که اند فرموده مبارک مجال"  - 1

 (خلق امرو ٣ ج 2٤٥ ص)"      امراللا  توهني سبب اختالف و شود ابختالف
 
 را وارده بالّيی ندارد أتثريی خارجه مصائب. گردد حاصل احباا ميان در که اغرباريست از عبدالبهاء قلب أتثارات مهيشه"  - 2

 بينهايت گردد حاصل اغرباری و رجنش احباا ميان در اگر ولی نيست آانن از توقاعی است خارج از هست چه هر يراز  نه حکمی
 (اخالق فضائل 1٣٦ ص)   ...".دارد أتثري

  
 ال لاذيا واللا  نيست شقاق و اختالف از اعظم اهانتی مهچنني و نه اتافاق و ااّتاد از اعظم اهلی ميثاق برای از نصرتی اليوم " - ٣
اد اگر هو الا إ لهإ  نبخشد نتيجه اعظم کور نگردد حاصل است قدم مجال رضای چنانکه درجه مابکمال ميان در يگانگی و اّتا

 (خلق و امر ٣ ج 2٥1 ص)". گردد حمو بکلای بلکه ابشد سابقه احزاب چون حزب اين بلکه
 
. ماند ابز مثر از اختالف ارّيح از مبارکه شجره و برافتد اختالف زا اهلی بنيان زيرا اختالف از زهنار زهنار اهلی ّيران ای"  - ٤

 (اوال ط آمسانی مائده 9 ج 1٥2 -٣ ص)  "شود افسرده اللا  حمبات انر و گردد پژمرده افکار تباين زمهرير از توحيد گلشن
 
.  شود متالشی مدات اندک رد و ندارد ابران فيض متفراق سحاب شود حاصل عربت ات کنيد تفکار خارجه کائنات در"  - ٥

اد که اين از اعظم برهانی چه.  مبتالشود ابز بچنگل متفراقه طيور. افتد گرگ تسلاط ّتت در پراکنده گله  و ترقای سبب اتافاق و اّتا
 مکاتيب از منتخباتی 1 ج 2٦٧ ص)  ...". خسران و خذالن اسباب اعظم و هوان و ذلات مورث افرتاق و اختالف و حياتست

 (آمريکا ط - عبدالبهاء تحضر 
 
 عنقريب ببيند خري و ، جهری خواه و سرای خواه شود، مبارک امر در اختالف ای ذراه سبب کسی که منيکنم گمان مهچو"  - ٦

 (اوال ط آمسانیمائده9 ج 12٨-9 ص)  " مکذوب غري وعد هذا و شد خواهد معلوم
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 الحباائه روحی قدم مجال امر آنکه وجود اب موجود اغربار نيز احبااء ميان در ، اعداء هجوم و رزاّي اينهمه و بالّي اينهمه اب"  - ٧
.  فلک يک انمتناهی اوج ابهره جنوم و گردند  حبر يک امواج کلا  ات الفت و اّتاد سبب و است حمبت حقيقت از عبارت الفداء
 زابن.  کنند مهديگر پرستش و ستايش و نيايش و گردند يکديگر بنده.  تفريد معدن متأللئه جواهر و گردند توحيد اصداف لئالی
 مقداس آستان ابنتساب و کنند عزات ابفق نظر.  منايند يکديگر ااز ر شکرانه هنايت و گشيايند احباا از  يک هر ستايش و مبدح
 منهج اين بر بعضی .نرانند لسان بر ای کلمه يکديگر ستايش و مدح جبز و نشنوند يکديگر نعت جز و نبينند يکديگر خري جز
 شايد و ابيد چنانچه اعلی اعزا  مقام براين بعضی ولی.  ممالک مجيع در مؤياد و موفاق اهلياه عنايت و بعون للا  احلمد.  سالک قومي
 اشدا  وهنی و نه امراللا  برای از اين از اعظم طوفانی زيرا نيايد بتصوار که حزنی چنان عبدالبهاست احزان سبب بسيار اين و نه قائم
 خمصوص واحد، رأی به و شوند حمشور واحد علم ظلا  در شوند متافق و متاحد کلا  اهلی احباای ابيد.  نيست اللا کلمة بر اين از

 زيرا فرمايند نسيان را متفاوته افکار و منايند فراموش را خمتلفه آراء کنند تشباث واحد فکر به و منايند سلوک واحد مشی به و گردند
 شجره يک ظلا  در.  پستان يک شريخوار و آستانيم يک بنده کلا . واحد مطوب ، مطلوب و است واحد مقصد مقصد، احلمدهلل

 (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 1 ج 222 -٣ ص)   ". مرتفعه خيمه يک سايه در و امي مبارکه
 
 مجيع گردد حاصل جزئی اختالف معاذاللا  اگر.  ذرح هنايت در آراء اختالف خوف از و است خطر طوفان در عبدالبهاء"  - ٨

.  اضطرامب در فکر اين از چقدر که است معلوم ديگر.  شود گرفتار ممالک مجيع در ذلات بنهايت امراللا  و وهالک ذليل نفوس
 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٣ ج ٥٠٠ ص)   ". نه اختالفی اسباب احلمدللا 

 
 سبب و گرديد مؤتلف و جمتمع ثرّيا  جنوم مانند که ميدهم قسم اهبی مجال صباحت و مبالحت مشارا عبدالبهاء ّيران ای"  - 9

اد  از را قلب ساحت و آويزيد در اهلياه حمبات بذيل و سازيد بلند ائتالف بنيان و اندازيد بر خالف بنياد شويد عامليان يگانگی و اّتا
  ..."  بدرخشد موهبت نور و رددگ حقيقت مشس اشراق حملا  ات بپردازيد خمالفت و مغايرت

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 2 ج 1٣٦ ص)
  

 اش نتيجه شود حاصل اغرباری ادنی اگر و است انوار اش نتيجه شود فيصل نيات خلوص و حمبات و ابلفت که کاری هر"  - 1٠
 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٣ ج ٥٠٧ ص)   " است ظلمات فوق ظلمات

 
 به که کنند اختالف امری در نفر دو اگر فرمودند حتای ... فرمودند مسدود را اختالفات اين ابواب هباءاللا  تحضر "  - 11

 (129 ط آمسانی مائده ٥ ج1٧٧-٨ ص) " ساقط اعتبار از و ابطلند دو هر شود منجر دوئيات
 

 حمبات ّي و منايند سکوت بکلای ابيد کلا  ودش حاصل امری در کلای و جزئی اختالفی معاذاللا  دوستان بني چنانچه اگر"  - 12
 اجتناب و منايند احرتاز او از ابيد شود دوستان بني اختالف سبب نفسی هر ابری گردد ارسال جواب ات منايند سؤال و کنند
 (خلق و امر ٣ ج 92 ص) "  کنند
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 حضرت ولی امر اهلل: 

 حمو خود ميان از را اغربار و برودت و اختالف شائبه ادنی ممکن حنوی هبر ابيد مخواهاني را امراللا  سريع تقدام و صيانت اگر"  - 1
 اهلياه وحمبات  خلوص و تنزيه و تقديس نفحات يگانگی و رحيان و روح کمال در طاهر و طياب و اپک و صاف قلوبی اب و سازمي

 مجع آن هيکل از را امراللا  منعش جمرد روح و منايد أتييد سلب احباب مجيع در گفتگوئی ادنی . رسانيم عامل اهل آلوده مبشام را
 آان اضمحالل و جتزای و احنطاط و تقهقر اسباب و دهد بباد بتمامها را مبذوله مساعی و جمهودات . منايد اخراج برق چون مريض

 (مبارک توقيعات از منتخبات 9 ص)  ". منايد احاطه جهات مجيع از و ّيبد ازدّيد فآان
 
  : ميشود زّيرت انگيز عربت و حمزن بيان سه اين مبارک وقيعت مهني در و
 چقدر احباب مجع در اغربار و برودت و دلتنگی شائبه ادنی بلکه مؤمنني قلوب در صفا عدم عالئم و آاثر که منيدانيد"  - 2

 و مبدأ خمالف و مضرا  حدای چه به و عبد اين شرمساری و حريت و خجلت علات و است امر اين تزييف و توهني و خلل اسباب
 (مبارک توقيعات منتخبات ٥ ص)   ....". اللا شريعة اساس

 
 اگر.  ممکن چگونه انسانی عامل وحدت أتسيس نيابد ّتقاق احباا بني در اکملها و امجلها و ابحسنها حقيقی اخوات اگر"  - ٣

 و نبوده لزومی و ای فائده و اثر ديگر را تبليغ و نه ديگر اميدی نگردد زائل جناتند پيام حامل يک هر که ّيران بني در اختالف
 (مبارک توقيعات منتخبات 9 ص)   ". بود خنواهد

 
اد ات"  - ٤  و فتح از و ابقی توقاف حالت در اهلی عزيز امر نگردد اثبت و حمکم و ننمايد جلوه احباا بني در کامل اتافاق و اّتا

 (مبارک اتتوقيع متنخبات 11 ص)".    حمروم و ممنوع ظفر
 
 هبر احباءاللا  مجع در واغربار کدورت و اختالف اثر و علات دفع و است ّيران قلوب أتليف در جهد حمفل وظائف از نيز و"  - ٥

 ".  کرد مبدال اشتعال و وله به را مخودت و سکون و داد تبديل صفا و رابروحانيات وکدورتی برودت هر ابيد ایوسيله
 (مبارک توقيعات منتخبات ٤٠2 ص)
 
 که عميقی حمبات بسوی هباءاللا  حضرت خباطر را خود قلب و کنند فراموش را خود شخصی اختالف قوا بتمام ّيران اگر"  - ٦

 که بود خواهند قادر آهنا و است شده افزوده وسيعی بنحو آهنا قدرت بر که کرد خواهند مالحظه سازند مفتوح دارند بيکديگر
 (مصواب ترمجه - هبائی حيات منونه 2٣ ص) ".  منايند راتسخري مردم عاماه قلوب

 

 


