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 (  ترک تعصبات7)
 
 

 لمن الفخر لیس شاخسار یک برگ و یکدارید بار همه علیاست کلمه این دانش شجره ثمره ابهی 
  )حضرت بهاءهللا، اشراقات، اشراق ششم(العالم  یحب   لمن بل الوطن یحب  

 
  اي احباي الهي از رائحه تعصب جاهالنه و عداوت و بغض عامیانه و اوهام جنسیه و وطنیه و

كه بتمام مخالف دین هللا و رضاي الهي و سبب محرومي انساني ازمواهب رحماني است دینیه 
بیزار شوید و از این اوهامات تجردیابید و اینه دل را از زنگ این تعصب جاهالنه پاك و مقدس 
كنید تا بعالم انساني یعني عموم بشر مهربان حقیقي گردید و بهر نفسي از هر ملت و هر ائین و 

و هرجنس و هر دیار ادني كرهي نداشته باشید بلكه در نهایتشفقت و دوستي باشید شاید  هر طائفه
ب جاهالنه و بغض و عداوت بعون و عنایات الهیه افق  انسانی از این غیوم کثیفه یعنی تعص 

عامیانه پاک و مقدس گردد . روز بروز سبب الفت و محب ت در میان جمیع ملل شوید و ابدا در 
و سیاست مداخله و تکل م ننمائید زیرا شما را خدا بجهت وعظ و نصیحت و تصحیح امور حکومت 

 اخالق و نورانی ت و روحانی ت عالم انسانی خلق فرموده اینست وظیفه شما 
 ( 366)حضرت عبدالبهاء، گلزار تعالیم بهائی ص 

 
 و راحت سبب که باسبابی و باشید ناظر یگانگی به و بردارید چشم بیگانگی از امم دانایان ای 

ک است عالم اهل عموم آسایش  از است مقام یک و وطن یک عالم شبر یک این جوئید تمس 
ه است ات فاق عل ت آنچه به و بگذرید است اختالف سبب که افتخار  افتخار بها اهل نزد نمائید توج 

 بدانید را آسمانی کلمه این قدر زمین اهل ای مقام و بوطن نه است دانش و اخالق و عمل و بعلم
 بینائی  جهان برای از آفتابست بمنزله و دانائی دریای برای از است کشتی بمنزله که چه

  )حضرت بهاءهللا، کلمات فردوسیه، ورق هفتم( 
 

 بی هر از را ما بهاءهللا حضرت بات .داد نجات تعص   هر. کرده خراب را عالم که است تعص 
ب از یا شده واقع عالم در که ابتالئی و کدورت هر و نزاعی و عداوت  از یا بوده دینی تعص 
ب ب از یا وطنی تعص  ب یا جنسی تعص  ب سیاسی تعص   .باشد نوع هر است مضر   و مذموم تعص 
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بات امر وقتیکه  عزیز مقصد این برای ما. یابد نجات انسانی عالم آنوقت شود دور عالم از تعص 
 این رفع بجهت مظلومی ت نهایت در که نمودیم عظیم امر این فدای را نفر هزار بیست میکوشیم
بات ت حصول و تعص   که ما جانفشانی و عمل است این. شدند شهید انسانی عالم یگانگی و اخو 

 حرف فقط سائرین ولی .آورده در واحده کلمهء ظل   در را متنو عه احزاب و داده الفت را مختلفه امم
 آنهم مینمایند مبادرت حسنه بامور خود اسم شهرت و شخصی ه فوائد بجهت بعضی یا و میزنند

 شب سرمدی عز ت و انسانی بعالم خدمت و عمومی فوائد برای بهائیان لکن. است محدود اموریکه
  (99)حضرت عبدالبهاء، پیام ملکوت، ص  ساعیند و جاهد روز و

 
 نیست میان رد مل ی امتیاز نداریم ایجاد در اختالفی جنسیم یک کل   کرده خلق را بشر جمیع خدا 

 این که کنیم اختالف چگونه بشر، وحدت این وجود با. هستیم آدم ساللهء از جمیع بشریم جمیع
 این است؟ ایرانی این است روم این است ترک این است فرانسه این است انگلیسی این است آلمانی
 گذاشته،ن خدا که را فرقی کرد؟ جدال و نزاع که است جایز وهمی بجهت آیا. است وهم مجر د

 و ملل و قرمز و زرد و سیاه و سفید اجناس جمیع داد؟ قرار اساس و نمود اعتقاد را آن میتوان
 الهی تعالیم بموجب نفوسیکه مگر ندارند امتیازی  هیچیک یکسانست خدا نزد در قبائل و طوایف

 خواه ازندممت نفوس این .باشند پروردگار رحمت باشند عالم محب   باشند مهربان صادق نمایند عمل
بند نفوس این خدا نزد در باشند چه هر سفید خواه زرد خواه باشند سیاه  چراغهای نفوس این مقر 

 جهت از بشر بین امتیاز لهذا. هستند ابهی جن ت بارور درختان نفوس این و بشرند عالم روشن
 غربی  و شرقی جهت از نه عرفانست و محب ت و فضائل و اخالق

 (100م ملکوت، ص)حضرت عبدالبهاء، پیا

 


