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 حضرت هباءاهلل: 
 را خود يعنی منايند مشاهده خود مثل را سايرين مؤمنني از يک هر که اينست شده انزل اهلی کتاب در که مواسات معنی "  – 1

 ايرمؤمننيس برای از مينمايند اختيار خرييّه امورات از خود برای از آنچه و ننمايند حمروم خود مال از را فقراء اغنياء و نشمرند اعلی
 نفسّيه مشتهيات و هوائّيه شؤوانت از آن از جتاوز و بوده مقام اين ات مواسات حدّ  و مواسات معنی اينست. کنند اختيار مهانرا هم

 (1٢٩ ط آمسانی مائده ٤ ج ٣٥٦ ص و دانش درايی 1٤٥ ص)   ". مذکور عنداللّ 
 
 ويُؤثُِرْون   فوقش در نه دونش در نه است مال در مواسات اين و هست و بوده حمبوب بعد و قبل از اهلی کتب در مواسات"  - ٢

 ..."  است مساوات فوق مقام اين )*( اْلف ائ  ُزْون   ُهمُ  ف ُأْول ِئک   ن  ْفِسهِ  ُشح   يُ ْوق   و م نْ  خ ص اص ة   ِِبِمْ  ک ان   و ل وْ  نْ ُفِسِهمْ أ   ع ل ی
 (حشر سوره ٩ آيه مضمون )*( حمبوب حضرت ادعيه ٣٩٩ ص)
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 ديگری بر را خود انسان اينستکه آن و است مساوات از اعظم مواسات اين و است بشر بني مواسات ِباءاللّ  تعاليم مجله از"  -1

 ابيد بلکه. شود آن بر جمبور شخصی و گردد قانون اين ج ربکه و بُعنف نه اّما کند ديگران فدای مال و جان بلکه ندهد ترجيح
 ميان در ايران در چنانکه ، خويش آبرزوی يعنی منايد انفاق فقراء بر و کند ديگران فدای جان و مال خاطر طيب و طبع فتبصرا

 (مکاتيب ٣ ج1٠٧ ص - الهای مجعّيت جواب در مبارک لوح از)    " است جمری ِبائيان
 
 اختياری امريست مواسات ولکن جمبوری امريست مساوات ، است مساوات از اعظم اين و است مواسات ِباءهللا تعاليم از"  - ٢

 آنکه نه خويش اختيار و مبيل ولی منايند فقراء بر انفاق و کنند بفقراء مواسات اغنياء... است اختياری خري بعمل انسان کمال
 (خلق و امر ٣ ج ٢٥٨ ص)"      منايند اجبار را اغنياء فقراء

 
 که چه حقيقی تديُّن به ااّل  منايند عموم خري فدای را خود خريِ  و پوشند چشم خود ذاتّيه منافع از نفوس که نيست ممکن"  - ٣
 خود جسمانّيه موقّته فوائد از مجيل ثواب و جزيل اجرِ   اميدواری بدون نيست ممکن و خمّمر خود ذاتّيه حمّبت انسانّيه طينت در

 مقابل در دنيويّه نِع م مجيع و است اخرويّه کّلّيه مثوابت متيّقن و موعود چون او آبايت مؤمن و ابللّ  موقن شخص ولکن بگذرد
ا نْ  اخرويّه درجات سغادت و عّزت  دل عموم نفع در منوده ترک اللِّ  ِلو ْجهِ  ابتغائا  را خود منافع و راحت هلذا گردد انگاشته ي ُکنْ  ل ْ  ک 

 (  مدنّيه مبارکه رساله 11٤  ص)"  دارد مبذول رايگان را جان و

 


