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 .الوالدين إكرام  
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 "  ".إّنا كتبنا لكلا ابن خدمة أبيه كذلك قدارّن األمر يف الكتابيف لوح "أاب بديع" نزّلت هذه اآلية املباركة: ""  – 1

 (104جواب، ة سؤال و )رسال
 
مجيعا بريا شجر الوجود اإلنساينا من فرات نه العظمة واالقتدار، أمر احلقا جلا جالله األنبياء واألولياء أهو هللا تعاىل ش" – 2

اآلداب واملعارف، ليظهر منهم ما خزن يف ذوات أنفسهم وديعة من عند هللا، فاملشاهد أنا لكلا شجر مثرا، وما ال مثر له يليق 
 وصلوا هللا ومل تنفرف ار، وما تكلاموا به وعلاموه كان حلفظ مراتب العامل اإلنساينا ومقاماته.  طوىب لنفس متساكت يف يوم هللاللنا 

عن سنن احلقا.  األمانة والدااينة والصادق والصافاء هي أمثار سدرة الوجود، وأعظم من ذلك كلاه، بعد توحيد الباري عزا وجلا، 
عاىل: رعاية حقا الوالدين.  هذه كلمة ذكرت يف كلا كتب هللا وسطرها القلم األعلى، أن انظر ما أنزله الرامحن يف الفرقان قوله ت

والحظ أن اإلحسان ابلوالدين مقرون ابلتاوحيد.  طوىب لكلا عارف حكيم "، واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساّن"
  (106جواب، ة سؤال و )رسال ".يشهد ويرى، ويقرأ ويعرف، ويعمل مبا أنزله هللا يف كتب القبل، ويف هذا اللاوح البديع

 
 اي قل حکيم عزيز لدن من محلكا وقضي احلقّ  قال کذلک حسانإ وابلوالدين اللّ  اّل إ تعبدوا ال نأب الکتاب يف وّصيناکم نّ إ"  - 3

   "  العظيم العليّ  رّبکم رمحة سحاب من عليکم اخلري ينزل وبذلک ووّقرومها بويکمأ عّززوا قوم
 (185/186، ص 8مائده آمساىن، جلد)
  
 وخدمة خدميت يف حدأ خيرّيکم نأو  مستقيم لسبيل نّهإو  احلقّ  سبيل سلکواأ نأ ّمهاتکمأو  آابئکم به حيزن ما ترتکبوا نأ اّيکمإ"  - 4

 (185/186، ص 8مائده آمساىن، جلد)  ..." سبيال لّ إ هبا اّّتذوا ثّ  خدمتهم اختاروا نأ ّمهاتکمأو  آابئکم
  
 ابن لکلّ  کتبنا نّ إ.  العاّلم العزيز هو نّهإ مراال سلطان أيمرک لکذک  . ارض ثّ  عنه فاعف ءشي خدمتک يف منه فات لو"  - 5

 (درخشان لئالی 414 ص)    " الکتاب يف مراأل قّدرن کذلک بيهأ خدمة
 

 

 
 


