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 جوئی عيب از هنی
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
                 "  م نّ   َلْعَنة   فَ َعَلْيه   كَ َذل   َعَلی َکَانَ  َمنْ . ع َباد ي ب ُعيُ ْوب   َواْشتَ َغْلتَ  كَ نَ ْفس   ُعيُ ْوبَ  تَ يْ َنس   َکْيفَ   اْلُوُجْود   اْبنَ  يَ "  - 1
 (26عريب،  مکنونه کلمات)

  
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 عيوب از ابيد امکان بقدر.  نفوس عيوب جتّسس نه منود نفوس مدايح حتّری ابيد.  است عيبجوئی اخالق ترين مبغوض " - 1
 ( هبائی اخالق 1٠٣ ص)"  آهنا نقائص از نه کنيد حبث نفوس کمال از و پوشيد چشم

 
 نفوس بنقائص اگر اّما تواند الفت بشر عمجي اب انسان حالت اين در منود است ممدوح او در آبنچه نظر ابيد را نفسی هر"  - 2

 که منودند مرور ای مرده سگ به تصادفا   الفداء له العاملني روح مسيح حضرت زمان در است مشکل بسيار کار کند نظر انسان
 گفت ديگری است شده  متعّفن چقدر سگ اين گفت حاضرين از يکی.  بود شده منظر بد و متعّفن و متالشی اعضايش

 سفيد چقدر که کنيد او بدنداهنای نظر فرمود مسيح حضرت.  گفت چيزی يک هر ابری.  است شده منظر بد و هکري چقدر
 او دنداهنای سفيدی.  بود او دنداهنای نبود کريه او در که عضوی .نديد او عيوب هيچ مسيح حضرت خطاپوش نظر آن.  است

 ." نفوس نقص به نه منود نفوس بکمال نظر ابيد پس.  ديد را
 (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی 1 ج 16٥-6 ص) 

 
 نسبت اليق غري اشاره کلمه نفسی نبايد ابدا  .  ابمراللّ  اخلصوص علی نه عيبجوئی صفت اين از مضّرتر خصلتی هيچ"  - ٣

ْبتُ  دارد اظهار احّباءاللّ  از ابحدی ه   ُعيُ ْوب   َعنْ  َغاف ل   ُهوَ  وَ  النَّاس   ب ُعيُ ْوب   اْشتَ َغلَ  مم َّن   َعج   دّقت هنايت.  روحانيانست مسلک نَ ْفس 
 ". گردد جاری زابنش از ستايش جز احدی نگذاريد ابدا   و منائيد خصلت اين از منع در را
 (احکام و حدود گنجينه ٣٠٧ ص) 

 
 جمموعه ٣ ق 1٠٥ ص)".  انسان خود نْفس از بغري مينمايند بد انسان بنظر را چيزی هر که است اّماره نْفس از اين"  - 4

 (است شده درج خودپسندی و غرور از هنی قسمت در مبارک خطابه اين متام عبدالبهاء حضرت خطاابت
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 ذرّه هم و است کور هم انسان چشم.  کنی اصالح آنرا ات منا کوشش داری نقصی چه ببني ابش خود حال ملتفت مهيشه"  - ٥
 (اآلاثر بدائع 2 ج ٣1٠ ص)  " ديگران خطاهای در است بني دور و بينا.  ودخ نقائص ديدن از است کور.  بني
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 آنستکه شده اتکيد عبدالبهاء حضرت و هباءهللا حضرت طرف از که اّولّيه لوازم از يکی صميمانه وحدت اين حصول برای"  - 1
 ما از يک هر.  شومي مشغول خود نفس بعيوب و بپرهيزمي است ديگران ئصنقا و معايب به توّجه مهاان که بشری فطری متايل از

 (مصّوب ترمجه - هبائی حيات منونه ٨ ص)".      است خويش نفس حيات مسؤول تنها
 
 ". نيست آور الزام و مؤّکد ، غيبت و جوئی عيب از اجتناب لزوم ابندازه مورد هيچ در هبائی تعاليم"  - 2
 (مصوب ترمجه - ئیهبا حيات منونه ٨ ص) 

 

 


