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  است واجبات از که  اقرتاف و صنعت به اشتغال
 حمسوب عبادت نفس و

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ئع واالقرتاف وأمثاهلا وجعلنا اشتغالكم هبا آء قد وجب على كّل واحد منكم االشتغال أبمر من األمور من الّصنآاي أهل البه"  – 1

ال تضّيعوا أوقاتكم ابلبطالة والكسالة  مّث اشكروه يف العشّي واإلشراقنفس العبادة هلل احلّق تفّكروا اي قوم يف رمحة هللا وألطافه 
أبغض  واشتغلوا مبا ينتفع به أنفسكم وأنفس غريكم كذلك قضي األمر يف هذا الّلوح اّلذي الحت من أفقه مشس احلكمة والّتبيان

 (33بند  –)كتاب اقدس "  ب األسبابلني على هللا مسبّ الّناس عند هللا من يقعد ويطلب متّسكوا حببل األسباب متوكّ 
 
ال حيل الّسؤال ومن سئل حّرم عليه العطآء قد كتب على الكّل أن يكسب واّلذي عجز فللوكآلء واألغنيآء أن يعّينوا له ما "  – 2

 ( 147بند  –)كتاب اقدس "  يكفيه اعملوا حدود هللا وسننه مثّ احفظوها كما حتفظون أعينكم وال تكونّن من اخلاسرين
 
ن ُکمُ  واحد   ُکلّ   َعلی َوَجبَ  َقد    دوازدهم بشارت"  - 3 اف  اإل   وَ  الصَّنايع   م نَ  مور  األُ  م نَ  مر  أب َ  شت غالُ اإل   م  اأَ  وَ  ق رت   َجَعل نا وَ  مثاهل 

ا اشت غاَلُکم ُکروهُ  مثُّ  هَ ل طافَ أَ  وَ  اللّ   َرمَحة   ف ی قَ و م اي تَ َفکَُّروا.  احلقّ   للّ   الع باَدة   نَ ف سَ  هب  ر اق   وَ  الَعشيّ   ف ی اش  قاَتُکمأَ  َتَضيّ عُوا ال.  االش   و 
لب طاَلة   َتغ ُلوا وَ  ال کساَلة   وَ  اب  ا اش  َتف عُ  مب  يَ  َکذل کَ  َغري  ُکم ن  ُفسُ أَ  وَ  ن  ُفُسُکمأَ  ب ه   تَ ن    مَش سُ  فُق ه  أُ  م ن   الَحت   اّلذی الّلوح   هذا ف ی م رُ األَ  ُقض 
کَمة   ُعُدوَ  َمن   اللّ   ع ن دَ  الّناس   ب  َغضُ أَ .  الَبيان   وَ  احل  َبل   مَتَسَُّکوا َيط ُلبُ  يَ ق   نفسی هر سباب  األَ  ُمَسبّ ب   اللّ  َعَلی ُمتَ وَکّ لنيَ  سباب  األَ  حب 
ل ه   م ن   اّل إ هذا نّ إ حمسوب اللّ  عند عبادت نفس عمل آن منايد عمل و شود مشغول ايبکسبی و بصنعتی  " الَعميم   ظيم  العَ  َفض 

 (بشارات مبارک لوح)
 
 (احکام و حدود گنجينه 73 ص)  " داشتيم حمسوب عبادت از را او و منودمي امر اقرتاف و بصنعت را کل"  - 4
 
 (هبائی حيات 1٩5 ص)"   حمسوب عنداللّ  عبادت نفس عمل آن شود مشغول بکسبی اي و بصنعتی نفسی هر"  - 5
 
  "انر اليق مثر بی شجر و است مثر بی شجر مبثابه روح حضرت بفرموده مثر بی انسان. آيد پديد ریمث ابيد انسان از"  - 6
 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 32 ص - فردوسيه کلمات) 
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 موّکداا  الواح در کمحُ  اين و مامورند ّيومالق املهيمن اللّ  َعَلی ُمتَ وَکّ لا  صنايع و اقرتاف و کسب به کل اعظم ظهور اين در"  - 7
 (احکام و حدود گنجينه 73 ص)  "انزل

 
 بکسب. نشد محل و منود محل که نفوسی برای از طوبی. ابشند مشغول اشغال از بشغلی که فرمودمي امر را مجيع مهچنني"  - 8
         "گردد آماده و شود مجع حق بغري که کنزی از است َاَحبّ  عنداللّ  آن از فَ ل سی منايند توّجه اقرتاف و
 (احکام و حدود گنجينه 74 ص)

 
 کل بر لذا. شوند منتفع مشا از ديگران و خود ات شويد ظاهر منيعه بديعه ابمثار ابيد منيد رضوان اشجار مشا من بندگان ای"  - ٩

ا ُمَعّلَقه   االُمورَ  انّ  وَ  االلباب اولی اي غنا اسباب اينست. گردند مشغول اکتساب و بصنائع که الزم سباهب  ا يُغن يُکم اللّ   َفض لُ  وَ  ابَ   و هب 
 ( 80 -فارسی  مکنونه کلمات)".         بود خواهد و بوده انر الئق مثار بی اشجار

 
 از اموات بلکه حمسوبند اموات از احلقيقه فی و ظاهرند ارض در مثر بی که هستند نفوسی انس ترين پست من بنده ای"  - 10
 (81 -فارسی  مکنونه کلمات)".   مذکور عندهللا ارجح مهمله معطله نفوس آن
 

   " العال منيَ  َربّ   ُحّبااللّ   منايند القربی ذوی و خود صرف و کنند حتصيل ابقرتاف که آاننند انس هبرتين من بنده ای"  - 11
 (   82 -فارسی  مکنونه کلمات)

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

   " شود ثقيل محل خود اينکه نه منايد محل را ديگران ابر او ات گريد پيش عتیصن و کسب کارو ابيد نفسی هر"  - 1
 (احکام و حدود گنجينه 74 ص)

 
 عني اين ديگر صنعت مشا و ميدامن ابفی حصري من مثلا  است فرض کسبی و بصنعت اشتغال نفسی برهر هباءهللا امر در"  - 2

 " است ترقی سبب ينا و ابشد امانت و صداقت هنايت اب اگر است عبادت
 (است شده درج انقطاع قسمت در کامل بطور مبارک فرمايش اين - اآلاثر بدائع 1 ج 121 ص)

 
 

 
 حضرت ولی امر اهلل: 

 :ميفرمايند تعليم چنني جتاری شرکت يک به امراللّ  ولّ  حضرت
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 و مايه بقدر مداخله و حرص و عجله از باجتنا و فروش و خريد در اعتدال و امور در بينی مآل آن اعضاء وظائف از"  - 1
 و استغراق حال ابملآل منايد شرکت اعضای بر غلبه کار شود حرکتی سرمايه و قوه از زايده اگر چه آن پيشرفت قرائن از اپيه

 آهنا بر کار آنکه نه ابشند مسلط خويش وظيفه و برکار اعضاء که اينست امری هر در پيشرفت علمت لذا دهد روی پريشانی
 (هبائی اخلق 68 ص)".  شود مشکل آن حتّمل و ايبد تسلط

 
 اينکه بر مشعر ديگری و بپردازد امراللّ  ترويج به است مکلف هبائی فرد هر اينکه بر دائر يکی اقدس کتاب از آيه دو ميان"  - 2

 ميفرمايد خود الواح از دريکی هباءاللّ  حضرت. دارد وجود سازش و توافق ورزد، اشتغال ابشد جامعه بنفع که بکاری ابيد نفسی هر
 که است کسی خوب هبائی يک بنابراين منايند اتمني را خود خمارج و ورزند اشتغال ای حبرفه آنستکه انقطاع نوع عاليرتين اليوم که

   ".شود موّفق امراللّ  خبدمت هم و سازد مرتفع را خود مادی احتياجات هم که منايد مرتب طوری را خود زندگی
 (مصّوب ترمجه - هبائی حيات منونه 12 ص)

 
 

 
  بیت العدل: 

فرمايند : و جعلنا اشتغالکم هبا  ای اشتغال ورزند . مجال اقدس اهبی میبر رجال و نساء واجب شده که به کسب و حرفه"  – 1
برای اجرای اين امر در توقيعی که  اين حکم و مسئوليت متقابل فرد و جامعه نفس العبادة لّل احلّق . امهيت روحانی و عملی

راجع به دستور حضرت هباءالّل در ابره اينکه احّباء به شغلی  االمر حضرت وّل امرالّل حترير ايفته چنني بيان گرديده است : حسب
س در اين مستطاب اقد شوند، تعاليم مبارک در اين مورد بسيار مؤّکد است ، به خصوص بيان مبارک در کتاب از اشغال مشغول

در بساط نظم بديع اهلی حمبوب و مقبول نيستند . بر اساس اين حکم  ابره صرحياا می رساند که نفوس مهمله که متايل به کار ندارند
روزگار حمو گردد . کسانی که زمام  هباءالّل می فرمايند که تکّدی نه تنها مذموم است بلکه ابيد به کّلی از صفحه حمکم ، حضرت

فراهم کنند ات هر فردی از افراد فرصت ايبد و به کسب حرفه و صنعتی انئل  معه را در دست دارند موظّفند وسائلیتشکيلت جا
حرفه و هم به خاطر امرار معاش آن فرد  مهچنني ابيد تدابريی اّّتاذ کنند ات اين استعداد و کاردانی ، هم خباطر ترويج نفس شود . و

ای اشتغال ورزد ، هر قدر دچار موانع و حمدوديت ابشد ، واجب است به کار و پيشه راد ، ولو، به کار رود . بر هر فردی از اف
نوعی عبادت است . کار نه تنها  کار ، علی اخلصوص وقتی اب نّيت خدمت مهراه ابشد ، به موجب تعاليم حضرت هباءاللّ  چون

است . زيرا موجب تقّرب ما به درگاه اهلی است و سبب  قدر و منزلتی خمصوص متضّمن فايده عمومی است ، بلکه بنفسه دارای
است ثروتی که از راه ارث به دست  که مقصد اهلی را برای حيات خود در اين عامل هبرت ادراک منائيم . بنا بر اين واضح می گردد

ه می فرمايند : اگر نفسی عاجز حضرت عبدالبهاء در يکی از الواح مبارک ترمجه(( آيد هيچ کس را از کار روزانه معاف منی منايد .
برای او معنّي کنند ات اب او گذران کند  ای نتواند اغنياء اي وکلء ابيد چيزی مبلغی در هر ماهی ازفقر شديد افتد و چاره ابشد اي به

 جعه شود .(در ابره تکّدی نيز مرا 162اعضای بيت عدل ابشد . ) به ايدداشت مشاره  ... مقصد از وکلء وکلی مّلت است که
او نيز ملزم است که برای امرار معاش به   در مورد اين حکم از بيت العدل اعظم سؤال شده است که آاي علوه بر شوهر ، مهسر

نفعش  اند که به موجب امر حضرت هباءالّل احّباء ابيد به کاری اشتغال ورزند کهداده کاری مشغول شود . در جواب چنني توضيح
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کارهای بسيار حمرتم و پر مسئوليتی است که امهيت  وس و سايرين گردد و اداره منزل و أتمني صفای خانواده  ازمتوّجه خود آن نف
در ابره سّن تقاعد از کار می فرمايند  حضرت وّل امرالّل در توقيعی که حسب االمر مبارک صادر شده اساسی برای جامعه دارد .

 در ابره آن قراری دهند چون در اين مورد هيچ دستور العملی در کتاب اقدس انزل د: اين موضوعی است که بيت العدل اعظم ابي
 ( 56شرح  –)كتاب تقدس "   نشده است . )ترمجه(

 
حضرت عبدالبهاء در لوحی در توضيح اين آيه چنني می فرمايند : تکّدی حرام است  و بر گدااين که تکّدی را صفت "  – 2

م است . مقصود اين است که ريشه گدائی کنده شود و اّما اگر نفسی عاجز ابشد اي به فقر شديد اند انفاق نيز حراخويش منوده
افتد و چاره نتواند اغنياء اي وکلء ابيد چيزی مبلغی در هر ماهی از برای او معنّي کنند ات اب او گذران کند ... مقصود از وکلء ، 

حمافل روحانّيه نبايد چنني پندارند که حرمت اعطاء به گدااين مانع از اين  وکلء بيت است که اعضای بيت عدل ابشد . افراد اي
ای را برايشان فراهم آورند که از آن راه بتوانند امرار معاش منايند ) است که فقرا و مساکني را اعانت منايند و اي وسايل حتصيل حرفه

 ( 162شرح  –)كتاب اقدس مراجعه شود ( "   56به ايدداشت مشاره 
 

 


