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 التوّسل 
 
 

 هباءاهلل:  حضرة
ال حيل الّسؤال ومن سئل حّرم عليه العطآء قد كتب على الكّل أن يكسب واّلذي عجز فللوكآلء واألغنيآء أن يعّينوا له ما "  - 1

  (147 الفقرة –قدس الكتاب األ)يكفيه اعملوا حدود هللا وسننه مثّ احفظوها كما حتفظون أعينكم وال تكونّن من اخلاسرين "  
 
" ال تضّيعوا أوقاتكم ابلبطالة والكسالة واشتغلوا مبا ينتفع به أنفسكم وأنفس غريكم كذلك قضي األمر يف هذا الّلوح اّلذي  - 2

لني على هللا مسّبب أبغض الّناس عند هللا من يقعد ويطلب متّسكوا حببل األسباب متوكّ  الحت من أفقه مشس احلكمة والّتبيان 
 ( 33 الفقرة –قدس اب األالكت) األسباب " 

 
 

 
  بیت العدل: 

 هباا اشاتاالم  وجعلناا: "بقولةه ابألعمةال االشةتغال هللا هبةاء حضةرة ويزّكةي حرفةة  مزاولةة أو بعمل االشتغال وامرأة رجل كلّ  على فرض " - 1
 احلكةةم  هلةةذا والعمليّةةة الّروحانيّةةة لألمهّيّةةة شةةرحا جنةةد هللا أمةةر ولّ  حضةةرة تعليمةةا  علةةى بنةةاء كتبةةت رسةةالة ويف".  احلاا ّ  هلل العبااا ة نفاا 

 حرفاا   أو بعماال املاانمنن اشااتاال بشاا   هللا هباااء حضاارة أبماار يتعلّاا  فیمااا: "... إجرائةةه لتيسةةري واجملتمةةع الفةةرد بةةني املتبادلةةة واملسةةئولّية
 جمااا ياك  مل حیث اخلصوص  هذا يف دساألق المتاب علیه نصّ  ما األخصّ  وعلى قاطعا  أتكیدا األمر هذا اإلهلّی  الّتعالی  تنّكد

 حضارة يتفّضال املبادأ هلاذا ونتیجا .  العمال يف هلا  رغبا  ا الّاذي  املتماسلن ألولئك اجلديد العامليّ  الّنظام يف مما  ا أنّه للّريب
 شائو  يتولّاو  الّاذي  أولئاك ات عا علاى ويقع اجملتمع  م  اتّما حموا حموه جيب بل فحسب  الّتسّول م  احلدّ  ينباي ا أبنّه هللا هباء

 الاّلزما  الوساالل تاوفري وكاذلك املها   إحاد  ملزاولا  ينّهلاه ماا علاى احلصول م  لیتمّم  فر  لملّ  الفرص توفري مسئولّی  اجملتمع
 ابأسااب كسااب ماا  ولتممینااه ذاهتااا  حاادّ  يف المفاااءة هااذه اسااتاالل ماا  تعااو  الّااي للمنااافع حتقیقااا ومهارتااه  كفاءتااه اسااتاالل

 تّ  إذا خاّصاا  العمال  أل ّ  املها   أو األعمااال أبحاد يشاتال أب  ملاازم اإلممانیّاا  حمادو  أو معاقااا كاا  مهماا فاار  وكالّ .  العای 
 املاّ يّاا  املنااافع علااى ااشااتاال أمّهیّاا  تقتصاار فااال.  العبااا ة ماا  نوعااا يمااو  هللا  هباااء حضاارة لبیااا   وفقااا اخلدماا   باارو  أ اؤه

 وعلاى.  الاّدنیا احلیااة هاذه يف لناا عّینهاا الّاي الاايا  تفّها  ما  وميّمنناا هللا  إىل يقّربنا ألنّه ذاته  حدّ  يف مه ّ  أمر هو وإمنا فحسب 
 [مرتجم] ".يومّیا العمل واجب م  اإلنسا  يعفي ا الّثروة توارث أ ّ  واضحا يمو  هذا

 عااجزا  أصاب  أو مادقع  فقار أصاابه أو الاّرز،  كسب على ةالقدر  اإلنسا  فقد إذا: "ألواحه أحد يف البهاء عبد حضرة وصرّح
". العادل بیات أعضااء أي امللّا   وكالء ه  ابلوكالء واملقصو ... ملعیشته شهريّ  راتبا له يرتّبوا أ  عندلذ الوكالء أو األغنیاء فعلى
   [مرتجم]
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 – أّمةةا كانةةت ولةةو حةةّ   – الّزوجةةة علةةى ضيفةةر  كمةةا الةةّزو   علةةى يفةةرض احلكةةم هةةذا كةةان إذا مةةا خبصةةو  سةةؤال عةةن إجابةةة ويف
 ويفيةد يفيةدهم بعمةل يشةتغلوا أبن تقضةي لألحبةاء هللا هبةاء حضةرة توجيهةا  أبنّ  األعظةم العةدل بيةت أوضة  العيش  لكسب االشتغال
 .للمجتمع أساسّية أمهّّية وذو مسئولّية  وأعظمها شرفا  األعمال أكثر من املنزل شئون تدبري وأنّ  غريهم 
 أ ّ : "تعليماته على بناء كتبت رسالة يف هللا أمر ولّ  حضرة شرح فقد معّينة  سّنا بلوغهم بعد العمل عن األفراد تقاعد صو خب أّما
 [مرتجم". ]هلا يتعّرض مل األقدس المتاب أل ّ  الاّلزم  الّتشريع هلا يس ّ  أ  األعظ  العدل بیت على مس ل  هذه
  (56شرح ال –قدس الكتاب األ)
 
 الّتساّول يّتخاذ ما  علاى اإلنفاا، حاّرم كماا الّتماّدي حاّرم: "بقولةه املباركةة اآلية هذه ألواحه أحد يف البهاء عبد حضرة شرح   " - 2

 أضاحى أو مادقع  بفقار أصایب أو الّرز،  كسب ع  شخص عجز إ  أّما الّتمّدي   ابر قطع هو ذلك م  واملقصو .  له مهن 
 بیات أعضااء أي" البیات وكالء" ه  ابلوكالء واملقصو ... ملعیشته شهريّ  راتب ختصیص دلذعن الوكالء أو األغنیاء فعلى عاجزا 
 ]مرتجم[   "العدل.

ليحصلوا وحترمي العطاء للمتسّولني ال مينع األفراد واحملافل الّروحانّية من من  املساعدا  املالّية للفقراء واملعوزين أو إاتحة الفر  هلم    
 ( 162شرح ال –قدس الكتاب األ) "نهم من كسب العيش.على املهارا  اّليت متكّ 

 

 
 


