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  حرفة أو مبهنة االشتغال وجوب
 .العبادة منزلة يف ذلك واعتبار

 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
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   اشكروف يف العّّ  وارششرا نفس العبادة هلل احلّق تفّكروا اي قوم يف رمحة هللا وألطافه ثّ 
أبغض  واشتغلوا مبا ينتفع به أنفسكم وأنفس غريكم كذلك قض  األمر يف هذا الّلوح اّلذي الحت من أفقه مشس احلكمة والّتبيان

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

 ( 147 الفقرة –س قدالكتاب اال)"  يكفيه اعملوا حدود هللا وسننه ثّ احفظوها كما حتفظون أعينكم وال تكونّن من اخلاسرين
 
.  َوَأْمثَاِِلَا َواالْقِِتَافِ  الصََّناِئعِ  ِمنَ  األ م ورِ  ِمنَ  ِبَِْمر   االْشِتَغال   ِمْنك م   َواِحد   ك ل ِ  َعَلى َوَجبَ  َقدْ  -َعْشَرَة  الثَّانَِيةَ  اْلِبَشارَة  "  - 3

 ت َضيِ ع وا الَ .  َواإِلْشَراقِ  اْلَعِشي ِ  يف  اْشك ر وه   ث َّ  َوَأْلطَاِفهِ  للاِ  َرْْحَةِ  يف  قَ ْومِ  يَ  تَ َفكَّر وا  .اْْلَق ِ  للِ  اْلِعَباَدةِ  نَ ْفسَ  هِبَا اْشِتَغاَلك مْ  َوَجَعْلَنا
َتِفع   مبَا َواْشَتِغل وا َواْلَكَساَلةِ  ِِبْلِبطَاَلةِ  َأْوقَاَتك مْ   أ ف ِقهِ  ِمنْ  اَلَحتْ  الَِّذي اللَّْوحِ  َهَذا يف  ْمر  األَ  ق ِضيَ  َكَذِلكَ  َغْْيِك مْ  َوأَنْ ف س   أَنْ ف س ك مْ  ِبهِ  تَ ن ْ

ِليَ  اأَلْسَبابِ  ِبَْبلِ  َوَيْطل ب  َتََسَّك وا يَ ْقع د   َمنْ  للاِ  ِعْندَ  النَّاسِ  أَبْ َغض  .  َواْلبَ َيانِ  اْلِْْكَمةِ  ََشْس    َفُكل  .  اأَلْسَبابِ  م َسبِ بِ  للاِ  َعَلى م تَ وَكِ 
َتِغلُ  َمن    ّ َعةِ بِ  َي رتَاف   َأوِ  َصن    بّاراتال لوح)  ".اْلَعِميمِ  اْلَعِظيمِ  َفْضِلهِ  ِمنْ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ .  ال ِعَباَدةِ  نَ ف سَ  هللاِ  ِعن دَ  َعَمُلهُ  يُ َعد   هِبَا َويَ ع َملُ  اح 
 (معّرب -
 
َاِل  ارِشن َسانَ  أَلن   ََثَر   ارِشن َسانِ  ِمنَ  َيظ َهرَ  َأن   بُدّ  الَ "  - 4 َرةُ  ِبهِ  َنَطقَ  َكَما الث َمرِ  َمنَ  اخل  ّ َجرِ  الر وِح مبَثَابَةِ  َحض  ّ َجرُ .  ََثَر   ِبلَ  ال  ََثَر   ِبلَ  َوال

 (79ص  –جمموعة من الواح حضرة هباءهللا  – )معّرب( الفردوسية کلماتال)  ".لِلن ارِ  الَِئق  
 
 

 
 
 
 



 

www.oceanoflights.org 

 
  بيت العدل: 

 وجعلنا: "بقوله ابألعمال االشتغال هباءهللا حضرة ويزّك  حرفة، مزاولة أو بعمل الشتغالا وامرأة رجل كلّ  على فرض"  – 1
 والعملّية الّروحانّية لألمهّّية شرحا جند هللا أمر ولّ  حضرة تعليمات على بناء كتبت رسالة ويف".  اْلق   لل العبادة نفس هبا اشتغالكم

 : إجرائه لتيسري واجملتمع الفرد بني املتبادلة واملسئولّية احلكم، هلذا
 

 وعلى قاطعا، أتكيدا األمر هذا اإلِلي ة الت عاليم تؤك د حرفة، أو بعمل املؤمني اشتغال بشأن هباءللا حضرة ِبمر يتعل ق فيما"... 
 اجلديد العاملي   الن ظام يف مكان ال أن ه للر يب جماال يِتك مل حيث اخلصوص، هذا يف األقدس الكتاب عليه نص   ما األخص  
 الت سو ل من اْلد   ينبغي ال ِبن ه هباءللا حضرة يتفض ل املبدأ ِلذا ونتيجة.  العمل يف ِلم رغبة ال ال ذين املتكاسلي ألولئك

 فرد لكل   الفرص توفْي مسئولي ة اجملتمع شئون يتول ون ال ذين أولئك عاتق على ويقع اجملتمع، من اتم ا حموا حموه جيب بل فحسب،
 للمنافع حتقيقا ومهارته، كفاءته الستغالل الال زمة الوسائل توفْي وكذلك املهن، إحدى ملزاولة يؤه له ما على اْلصول من ليتمك ن

 حمدود أو معاقا كان مهما فرد وكل  .  العيش أسباب كسب من ولتمكينه ذاهتا، حد   يف الكفاءة هذه استغالل من تعود ال يت
 ،هباءللا حضرة لبياانت وفقا اخلدمة، بروح أداؤه ت   إذا خاص ة العمل، ألن   املهن، أو األعمال ِبحد غليشت ِبن ملزم اإلمكاني ات

 إىل يقر بنا ألن ه ذاته، حد   يف مهم   أمر هو وإمنا فحسب، املاد ي ة املنافع على االشتغال أمه ي ة تقتصر فال.  العبادة من نوعا يكون
نيا اْلياة هذه يف لنا عي نها ال يت الغاية تفه م من وميك ننا للا،  من اإلنسان يعفي ال الث روة توارث أن   واضحا يكون هذا وعلى.  الد 

 [مرتجم] ".يومي ا العمل واجب
  

 عاجزا، أصبح أو مدقع، فقر أصابه أو الر زق، كسب على القدرة اإلنسان فقد إذا: "ألواحه أحد يف عبدالبهاء حضرة وصرّح
". العدل بيت أعضاء أي املل ة، وكالء هم ِبلوكالء واملقصود... ملعيشته شهري   راتبا له يرت بوا أن عندئذ الوكالء أو األغنياء فعلى

ّّرح فقرة   خبصوص الّتسّول( 162]مرتجم[ )انظر أيضا ال
  

 – أّما انتك ولو حّت  – الّزوجة على يفرض كما الّزوج، على يفرض احلكم هذا كان إذا ما خبصوص سؤال عن إجابة ويف
 ويفيد يفيدهم بعمل يّتغلوا أبن تقض  لألحباء هباءهللا حضرة توجيهات أبنّ  األعظم العدل بيت أوضح العيش، لكسب االشتغال
 .للمجتمع أساسّية أمهّّية وذو مسئولّية، وأعظمها شرفا، األعمال أكثر من املنزل شئون تدبري وأنّ  غريهم،

 
 أن  : "تعليماته على بناء كتبت رسالة يف هللا أمر ولّ  حضرة شرح فقد معّينة، سّنا بلوغهم بعد لالعم عن األفراد تقاعد خبصوص أّما
 "  ". ]مرتجم[ِلا يتعر ض مل األقدس الكتاب ألن   الال زم، الت شريع ِلا يسن   أن األعظم العدل بيت على مسألة هذه
 ( 56ّرح ال –قدس الكتاب اال)
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 مهنة الت سو ل يت خذ من على اإلنفاق حر م كما الت كد ي حر م: "بقوله املباركة اآلية هذف ألواحه حدأ يف عبدالبهاء حضرة شرح"  – 2
 أضحى أو مدقع، بفقر أصيب أو الر زق، كسب عن شخص عجز إن أم ا الت كد ي، دابر قطع هو ذلك من واملقصود.  له

 بيت أعضاء أي" البيت وكالء" هم ِبلوكالء واملقصود... تهملعيش شهري   راتب ختصيص عندئذ الوكالء أو األغنياء فعلى عاجزا،
 ]مرتجم[   "العدل.

 
 ليحصلوا هلم الفرص إاتحة أو واملعوزين للفقراء املالّية املساعدات منح من الّروحانّية واحملافل األفراد مينع ال للمتسّولني العطاء وحترمي   
ّّرح فقرة )ان    .العيش كسب من متّكنهم اّليت املهارات على  ( 162ّرح ال –قدس الكتاب اال)"  (.56ظر ال

 

 


