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 حضرت هباءاهلل: 
 القدير "  " ومن اغتاظ علیكم قابلوه ابلّرفق واّلذي زجركم ال تزجروه دعوه بنفسه وتوّكلوا على هللا املنتقم العادل – 1

 ( 153بند  –)كتاب اقدس 
 
 ( 73بند  –)كتاب اقدس " ال يعرتض أحد على أحد "  – 2
 
".     ْصَباحِ ْلَ ا َفاِلقُ  َربُِّکمْ  ِعَنايَةِ  رَِداءِ  ْذََيلِ بَِ   ُمَتَشِبِسْيَ  َخْوِضهِ  ِف  َذُرْوهُ  اْلبَ ْغَضاءِ  رَاِئَحةَ  َحد  أَ  ِمنْ  َوَجْدتُْ  نْ إِ  ِعَبادِ الْ  َعَلی تَ ْعرَتُِضْوا اَل "  - 3
 (خلق و امر 3 ج 22٦ ص)
 
   " ننمايد جمادله نفسی اب نفسی و شودن احدی متعّرض احدی که منودمي نصیحت مشفقانه بنصائح را عباد کلّ "  - 4
 (احکام و حدود گنجینه 32٨ ص)
 
 ص)". منايند تعّرض نفسی به که آنست از تر حمبوب عبد اين نزد شوند کشته اهلی احّبای اگر که توحید فجر آبفتاب قسم"  - 5

 (خلق و امر 3 ج 1٩3
 
 و شفقت بديده بلکه منمائید مالحظه اعرتاض بديده دیاح کلمات در که کن القا حقّ  احّبای بر سلمان ای ابری"  - ٦

 (هباءاللّ  حضرت مبارکه الواح جمموعه 153 ص)  " نوشته انريّه الواح اللّ  ردّ  در الیوم که نفوسی آن مگر کنید مشاهده مرمحت
 
 خواهد و بوده محیده اخالق و خشوع و خضوع حقّ  اهل شأن نکند قیام حماربه بر و ننمايد نْفسی به تعّرض نْفسی ابدا  "  - 7

 (اقتدارات جمموعه 3٠1 ص)  "بود
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 (خلق و امر 3 ج 251 ص)  "نگريد نکته کسی بر کسی و نباشد تعّرض کسی اب را کسی"   – 1
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 : میفرمايند مبارکه مفاوضات در"  تناسخ مساله" مبحث اّول در و
 به وااّل  بس و واقعست بیان جمّرد.  نیست ديگر ملل عقايد توهي.  است حقیقت انبی مقصد را ما میشود گفته آنچه"  - 2

 ". ندارمي روا واعرتاض ننمائیم تعّرض نْفسی وجدان
 
 متجید کنید مشاهده اهلی رضای در سلوک و انسانی عالَ  فضائل کسی از اگر نرانید زابن بر سوء کلمه و نیازاريد خاطری"  - 3

 (وخلق امر 3 ج 1٨5 ص)"  منائید اختیار کوتس و صمت واال کنید
 
 تکّلم طرفي ابدا   ديگر.  کنند سکوت آيد مبیان ای معارضه اندک اگر.  کنند گفتگو يکديگر اب حمّبت و الفت بنهايت"  - 4

 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب 2 ج 33 -4 ص)  ". فاصل ُحکم اينست.  کنند سؤال مبّي  از را حال حقیقت و ننمايند
 

 


