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 حضرت هباءاهلل: 
 "   الکتاب مر يفکذلک قداران األ  بيهأ انا کتبنا لکلا ابن خدمةإمبارکه انزل  " در لوح ااب بدیع این آیه"  – 1

 (104)رساله سؤال و جواب، 
 
از  اند که اشجار وجود انسانی رابودهنزد حقا جلا جالله مأمور  مجيع انبيا و اوليا از اّللا تعالی شأنه العظمة و االقتدار هو"  – 2

شده.  هر  آنچه که در ایشان به نفس ایشان من عند اّللا ودیعه گذاشته فرات آداب و داانئی سقایه منایند ات از کل ظاهر شود
اند حفظ تعليم داده اند وشجر بی مثر الیق انر است و مقصود از آنچه فرموده درختی را مثری مشهود چنانچه مشاهده می شود.

قانون حقيقی احنراف  از برای نفسی که در یوم اهلی به اصول اّللا متساک جست و از مراتب و مقامات عامل انسانی بوده  طوبی
ابری جلا و عزا مراعات حقوق  داينت و صدق و صفا و اعظم از کل بعد از توحيد حضرت جنست.  امثار سدره وجود امانت و

رامحن فی الفرقان قوله تعالی  "واعبدوا ال هلی این فقره مذکور و از قلم اعلی مسطور ان انظر ما انزلها والدین است.  در مجيع کتب
موده طوبی لکلا عارف حکيم یشهد اب توحيد مقرتن فر  حساان" مالحظه منائيد احسان به والدین راإشيئاً وابلوالدین  ال تشرکوا بهاّللا و 

  (106)رساله سؤال و جواب، "   اللاوح البدیع هذا يفکتب القبل و    يفنزله اّللا أمل مبا یعویقرء ویعرف و  یریو 
 
 اي قل حکيم عزیز لدن من محلكا وقضي احلقا  قال کذلک حساانإ وابلوالدین اّللا  الا إ تعبدوا ال نأب الکتاب يف وصايناکم انا إ"  - 3

، ص 8مائده آمساىن، جلد)  "  العظيم العليا  باکمر  رمحة سحاب من عليکم اخلري ینزل وبذلک ووقارومها بویکمأ عزازوا قوم
185/186) 

  
کمإ"  - 4  وخدمة خدميت يف حدأ خيرياکم نأو  مستقيم لسبيل ناهإو  احلقا  سبيل سلکواأ نأ ماهاتکمأو  آابئکم به حيزن ما ترتکبوا نأ ايا

ذوا ثا  خدمتهم اختاروا نأ ماهاتکمأو  آابئکم  (185/186، ص 8مساىن، جلدمائده آ)  ..." سبيال لا إ هبا اّتا
  
م العزیز هو ناهإ مراال سلطان أيمرک لکذک  . ارض ثا  عنه فاعف ءشي خدمتک يف منه فات لو"  - 5  ابن لکلا  کتبنا انا إ.  العالا

 (درخشان لئالی 414 ص)    " الکتاب يف مراأل قداران کذلک بيهأ خدمة
  
 (خلق و امر 3 ج 56 ص)"  است والدین حقوق مراعات عزا  و جلا  ابری توحيد از بعد کلا  از اعظم"  - 6
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 حمبات بکمال پدر اب ابید ولکن شود حبقا  نسبتت ات منائی جهد اّللا  شاء ان است منقطع نسبتها مجيع امروز منودی والد ذکر"  - 7
 (خلق و مرا 3 ج 56 ص) "  نه حمبوب آن ارتکاب او حزن علات اي و اوست امر ضرا  سبب که امری.  منائی رفتار

 
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 اندراً .  شتابند دیگر جبهان مادر و پدر رسند رشد بسنا  چون اکثر و کشند اوالد جبهت مشقات و تعب هنایت مادر و پدر"  - 1

 و اتمشقا  مقابل در اوالد ابید پس.  بينند اوالد از مکافات دنيا در خویش زمحات و مشقاات مقابل در مادر و پدر که  واقع
 او جبهت ابید پدر مهرابنی و حمبات مقابل در مشا مثالً .  کنند غفران و عفو طلب و منایند مرباات و خريات مادر و پدر زمحات
 " . خواهيد کربی رمحت و کنيد غفران و عفو  طلب ابتهال و تضراع کمال در و منائيد فقراء بر انفاق

 (مبارکه مفاوضات 175 صفحه 62 مبحث از) 
  
 (بدیع 12٩ ط آمسانی مائده 5 ج 126 ص)   " است احدیات حضرت حقوق مقارن ومادر پدر حقوق"  - 2
 
 مانده تنها و منوده پنهان جبهان صعود ات حمرتمه والده که گردید  معلوم مضمون از و رسيد هایت انمه ملکوت دخرت ای"  - 3

 این در و پرداز پدرت خبدمت البتاه.  پردازی بکدام که یمتحريا .  اّللا  مبلکوت خدمت و است عزیز پدر خدمت آرزویت و ای
 (مکاتيب از منتخباتی 1 ج 136 ص)"   شو مشغول اّللا  نفحات بنشر ايفتی فرصت وقت هر ضمن

  
 (خلق و امر 3 ج 57 ص) " مناید پرستش را ابوین و ابشد پرور مهر چنني ابید پسر"  - 4
  
 (اآلاثر بدائع 1 ج 38٩ ص) "  شود راضی مشا از خدا ات ابشند راضی مشا از که کنيد اطاعت را مادر و پدر"  - 5

 

 
 
 
 


