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 حضرت هباءاهلل: 
ا  ي اكتاا  مووواحتملوا على احلیوان ما يعجز عن محله إانّ ال "  - 1 مياهر اكعدل واإلوصاف بني   هنیاامم عن لك  هنیاا عيیما

 ( 187باد  –)ماا  اقدس اكّسموات واألرضني "  
 
 ( مساطا ماا  ايقان) "  منايد مايور را حیوان رعايت"  - 2
 
 (196، ص 3خلق، جلد  امر و)    " ابوسان رسد چه ات وشويد راضی حیوان بُضرّ "  - 3
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 اب حیوان زيرا مناياد مهرابوی هنايت ليروح جبمیع ابيد ابشاد بلکه داشاه رمحت و رأفت ابوسان تاها وه ابيد اهلی احّبای"  - 1
 ، احساس که میامايد گمان ویست اين حقیقت ملافت اوسان وكی است مشرتک اویحیو  روح و جسماوی در احساسات اوسان
 الّيت خواه است واحد احساس . جسماوی احساسات میان   در فرقی چه حبقیقت اّما میکاد حبیوان هلذا ظلم است راوسان د حصر
 انكه و آه منايد دارد شکوه زابن اوسان زيرا است بیشرت ضررش حبیوان الّيت بلکه ودارد ابداا فرقی حبیوان الّيت خواه و کای ابوسان
 شکوه تواود وه است بساه زابن بیچاره حیوان وكی کاد تعّدی دفع حکومت مراجعت کاد حبکومت رسد ابو ای صدمه اگر و کاد
 ابيد پس. کاد اهیدادخو  عداكةا  وه و تواود مدافعه كساانا  ببیاد وه اوساوی از جفا هزار اگر.  است مقادر حبکومت بشکايت وه و

 و رؤوف حبیوان بیاهايت که منائید تربیت ووعی صغر سنّ  از را اطفال.  منود رحم اوسان از بیشرت و داشت بسیار را مالحيه حیوان
 اگر.  کااد سريا  است تشاه اگر .مناياد اطعام است گرساه اگر. کوشاد او عالج در است مريض اگر حیواوی.  ابشاد مهرابن
 مهرابوی و کرد ابيد مرمحت بیشرت را بیگااهان اكبّاه.  بیگااه حیوان و گاهکارود اکثر اوسان . بکوشاد راحاش رد است خساه
 ابوسان ابياها ظلم رحم که چه.  مؤليه حیواانت ساير و گزوده مار مثل   خواخنوار مثل  گرگ را مؤليه حیواانت مگر منود ابيد بیشرت
. بردارد میان از را گوسفاد گله يک است بگوسفاد ظلم اين مهرابوی منائی و رأفت را گرگی اگر مثالا .  است ديگر حیواانت و

.  است ميلومه حبیواانت ظلم دروده حبیوان پس رأفت.  شود هالک سبب را اوسان و حیوان هزار دهی فرصت اگر را کلب  عقور
 اساس از مهرابوی و رأفت اين و بیشرت هبرت هرچه. منود مهرابوی هنايت بی ابيد مبارکه حبیواانت وكکن آورا منود چاره ابيد هلذا

اءُااْل بْ ه ی ع ل ْیُکمُ  و   داريد مايور را بسیار مسأكه اين.  است اهلی ملکوت   "  ع ع  اكب  ه 
 (211، ص 3مکاتیب حضرت عبداكبهاء، جلد )
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 دو هر حیوان و ابوسان ابيد اوسان هلذا است زيزع بسیار اهل حق وزد در اوسان ويري حیوان من ملکوتی عزيز دخرت ای"  - 2
 که میشود حاصل طّبی فوائد و ماافع چون تشريح حیوان در اّما بکوشد حیوان حمافيت و راحت در امکان بقدر و مهرابن ابشد

 هر گردد وفوس از ملیون هزار سبب حیات که ايبد حصول اکاشافاتی جرّاحی تشريح از شايد میگردد مجیع بشر اسافاده سبب
 اکاشافی اين تشريح حّای است مفید اوسان عموم برای از يعای عمومی مافعت وكکن خصوصی است ضرر جرّاحی عمل اين چاد
حیوان  آن تشريح زيرا است جائز دارد خصوصی ضرر وكو مقبول مافعت عمومی ويرگاه   اين از گردد ویز حیوان عال   مافعت سبب
 ازآن ملیون هزار اآلن که میشود کشف مرضی که سبب شود بیهوشی حاكت در گرگی تشريحمثالا  خبشد می عيیمی بسیار واايج
 اگر.  میماواد حمفوظ هالکت اين از هزاران ملیون که میشود سبب کشفی تشريح اين حال.  اود رسیده مهلک هبالکت مرض
 آن حّای را گله مجیع آن آفت آن وااّل  منود فدا گله سالمت برای از را گوسفاد يک است مسلط جائز گوسفادی رمه بر آفای

حیوان  آن که ابشد احایاط از ای بدرجه و ابشد موليه حیواانت تشريح در ابيد وكکن منود خواهد هالک را فدائی گوسفاد  
 است جائز ابكغه حکماهای ابين وير.  منود فدا سالمای وفوس جبهت که جائز را موليه حیواانت. ابشد احساس بی و مدهوش
 هزار هالکت سبب منايد زودگاوی اگر حیوان مولی اين. کرد کشفی تشريح   اوساوی عال   سالمت جبهت مولی را حیواانت که

 ، اين موت حّای دريد او خواهد که است گوسفاد هزار حمافيه سبب اين شود اکاشافی تشريح اگر گرگ مثالا  شود ديگر حیوان
 است و ع ل ْیک   مفید اوسان عموم برای از االبد اكی که میشود طّبی و فّای فاتاخلصوص اکاشا علی است حیوان هزار بقای سبب
 (197، ص 3خلق، جلد  و امر)".         ااْل بْ ه ی اكب هاءُ 

 

 


