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 البطالة والكسالة
 
 

 هباءاهلل:  حضرة
" ال تضّيعوا أوقاتكم ابلبطالة والكسالة واشتغلوا مبا ينتفع به أنفسكم وأنفس غريكم كذلك قضي األمر يف هذا الّلوح اّلذي  - 1

لى هللا مسّبب لني عأبغض الّناس عند هللا من يقعد ويطلب متّسكوا حببل األسباب متوكّ  الحت من أفقه مشس احلكمة والّتبيان 
 ( 33 الفقرة –قدس ألكتاب اال) األسباب " 

 
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 –قدس ألكتاب اال)  يكفيه اعملوا حدود هللا وسننه مثّ احفظوها كما حتفظون أعينكم وال تكونّن من اخلاسرين "
 

 
 

  بیت العدل: 
 وجعلناااا: "بقولررره ابألعمرررال االشرررتغال هللا هبررراء حضررررة ويزّكررري حرفرررة  مزاولرررة أو بعمرررل االشرررتغال وامررررأة رجرررل كرررلّ  علرررى فرررر "  - 1

 والعمليّرة الّروحانيّرة لألمهّيّرة شررحا دنر هللا أمرر ولّ  حضررة تعليمرا  علرى بنراء كتبرت رسرالة ويف".  احلا    هلل العبادة نفس هبا اشتغالكم
 :  إجرائه لتيسري واجملتمع الفرد بني املتبادلة واملسئولّية احلكم  هلذا
 وعلا  قاطعاا، أتكیادا األمار هااا اإلهلی اة الت عاالیم تؤك د حرفة، أو بعمل املؤمنني اشتغال بشأن هللا هباء حضرة أبمر يتعل   فیما"... 

 اجلديااد العااامل    الن ظااا  يف مكااان ا أن اا  للر ياا  جماااا ياا   مل حیاا  اخلصاا، ، هاااا يف األقااد  كتااا ال علیاا  ناا    مااا األخاا   
 الت ساا، ل ماا  احلااد   ينبغاا  ا أبن اا  هللا هباااء حضاارة يتفض اال املباادأ هلاااا ونتیجااة.  العماال يف هلاام رغبااة ا ال اااي  املتكاساالني ألولئاا 
 فارد لكال   الفار  ت،فري مسئ،لی ة اجملتمع شئ،ن يت،ل ،ن ال اي  أولئ  عات  عل  يقعو  اجملتمع، م  اتم ا حم،ا حم،ه جي  بل فحس ،
 للمنافع حتقیقا ومهارت ، كفاءت  استغالل الال زمة ال،سائل ت،فري وكال  امله ، إحدى ملزاولة يؤه ل  ما عل  احلص،ل م  لیتمك  

 حمادود أو معاقاا كاان مهماا فارد وكال  .  العای  أسابا  كسا   ما ولتمكینا  ذاهتاا، حاد   يف الكفااءة هااه اساتغالل ما  تعا،د ال يت
 هباااء حضاارة لبیااا   وفقااا اخلدمااة، باارو  أداؤه ت   إذا خاص ااة العماال، ألن   املهاا ، أو األعمااال أبحااد يشااتغل أبن ملااز  اإلمكانی ااا 

 يقر بناا ألن ا  ذاتا ، حاد   يف مهام   أمار ها، وإمنا فحس ، املاد ي ة املنافع عل  ااشتغال أمه ی ة تقتصر فال.  العبادة م  ن،عا يك،ن هللا،
نیا احلیاة هاه يف لنا عی نها ال يت الغاية تفه م م  وميك ننا هللا، إىل  اإلنساان يعفا  ا الث اروة تا،ار  أن   واضاحا يك،ن هاا وعل .  الد 
 [مرتجم] ".ي،می ا العمل واج  م 
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 عاااجزا، أصااب  أو ماادقع، فقاار أصاااب  أو الاار ز ، كساا  علاا  القاادرة نساااناإل فقااد إذا: "ألواحرره أحررد يف البهرراء عبررد حضرررة وصررّح
". العادل بیات أعضااء أي املل اة، وكالء هم ابل،كالء واملقص،د... ملعیشت  شهري   راتبا ل  يرت ب،ا أن عندئا ال،كالء أو األغنیاء فعل 
  [ مرتجم]

 – أّمررا كانررت ولررو حررّ   – الّزوجررة علررى يفررر  كمررا وج الررزّ  علررى يفررر  احلكررم هررذا كرران إذا مررا خبصررو  سررؤال عررن إجابررة ويف
 ويفيرد يفيردهم بعمرل يشرتغلوا أبن تقضري لألحبراء هللا هبراء حضررة توجيهرا  أبنّ  األعظرم العردل بيرت أوضر  العيش  لكسب االشتغال
 .تمعللمج 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 العمل عن األفراد تقاعد خبصو  أّما
 [مرتجم". ]هلا يتعر ض مل األقد  الكتا  ألن   الال ز ، الت شريع هلا يس    أن األعظم العدل بیت عل  مسألة هاه
  (56ح شر ال –قدس ألكتاب اال)"  
 
 مهناة الت س، ل يت خا م  عل  اإلنفا  حر   كما الت كد ي حر  : "بقوله املباركة اآلية هذه ألواحه أحد يف عبدالبهاء حضرة شرح " - 2
 أضااح  أو ماادقع، بفقاار أصاای  أو الاار ز ، كساا  عاا  شااخ  عجااز إن أم ااا الت كااد ي، داباار قطااع هاا، ذلاا  ماا  واملقصاا،د.  لاا 

 بیات أعضااء أي" البیات وكالء" هم ابل،كالء واملقص،د... ملعیشت  شهري   رات  ختصی  عندئا ال،كالء أو األغنیاء فعل  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 ألكتاب اال)      اّليت متّكنهم من كسب العيش.على املهارا

 

 
 


