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 مشاغل در مالی خيانت از هنی
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
ُکم  إ  "  - 1 نُ و ا يء  شَ  ف   انُ و اخت َل  قَ و م َّيَ  َّيا َ  اّللا   َمَناءَ أُ  وَُکو  نُ و اكُ َو  بَر ي اَته   بَ ي  َ  م نَ  و  ن ي  س     "  ال ُمح 
 (هباءاّللّ  حضرت الواح از منتخباتی 1٩٠ ص)

 
 به را اعظم نّي  اين که کسی نيکو.  قلب افقش و انسان او آمسان و است جهانتاب ابآفت مبثابه امانت دوستان ای"  - 2

 (اخالق فضائل ٥٥ ص) ". منايد روشن را جهانيان و جهان آن روشنائی ات ننمايد سرت دانئت و خيانت ابرهای
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 مبواجب و حرکت عصمت و عّفت و آزادگی و اپکی و استغناء بنهايت ابيد ، مستخدم حکومت دوائر در که نفوسی"  - 1

 (هبائی اخالق ٤٨ ص)  " منايند قناعت خويش
 
 و محيده خبصائل يعنی موافق بندگان و ابشند صادق چاکران ابيد ، منصوب اداره امور در و خمصوصند خبدمات که نفوسی"  - 2

 در طمع از و شوند بيزار حرص از. منايند رفتار داقتبص و کنند قناعت خويش مقّرری به و گردند مّتصف پسنديده فضائل
نه به که اينست در انسان فخر  ...کنار  مسلک را انصاف و عدل و شود رعّيت فقرای سعادت سبب و منايد قناعت زهيده مؤو 

 ابديّه عّزت و برد پی روان گنج بر ولی ابشد حمتاج ولو شخص اين.  دهد قرار خود منهج را خدمت و مّهت و کند خويش
 (خلق و امر ٣ ج 2٨٤-٥ ص)".    منايد حصول

 
 پردازند استقامت و عّفت به و منايند کربَّيء بدرگاه تقّرب اسباب را مأمورّيت ابيد مستخدمند حکومت دايره در که هريک"  - ٣
 به نفسی اگر. دانند ايتدر  و کفايت و عقل را افتخار مدار و کنند قناعت مقّرری به. گردند بيزار بکّلی ارتکاب و رشوت از و

 ولو است بزرگوار.  آدميان ترين ممدوح و است عامليان َسرَور پردازد انصاف و بعدالت خويش ابندازه و کند قناعت انن از رغيفی
 و شرف و است محيده خصائل و بفضائل انسان افتخار و عّزت.  عتيق و کهنه جامه ولو است آزادگان سرور.  هتی کيسه

 اينکه َّي هبرت اين.  خمذول و مأيوس عنقريب و شرور اهل از طالبان و است غرور متاع دنيا اموال واّل  کربَّيء درگاه تقّرب به منقبتش
 روان گنج از اين البّته.  گردد آشکار و ظاهر صداقت و استقامت و عّفت هنايت در و منايد رفتار تقديس و تنزيه در انسان

 (هبائی حيات ٦٤-٥ ص)  "خوشرت
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 منايند قناعت خويش جزئی مواجب و جيه به و استقامت و عّفت و عصمت هنايت در ابيد کبي و صغي از مأمورين مجيع"  - ٤
 خبدا کند خدمت اگر و است کرده خيانت خبدا کند خيانت عادله حبکومت نفسی اگر...  دارند اپک را دامن و دست و

 (خلق و امر ٣ ج 2٨٦-٧ ص)  ". است کرده خدمت
 
 البّته و بياليد دولت وخيانت ارتکاب ابوساخ را خويش که طينت پست و ابشد اندان و غافل که ابيد انسان چقدر"  - ٥

 (هبائی حيات ٦٧ ص)  " دارند ترجيح او بر ارض حشرات
 
 بر ديناری مقدار ودخ َّي و منايد سستی و هتاون خويش موکوله امور َّيدر و کند خيانت ای ذرّه يکی اّللّ  معاذ چنانچه اگر"  - ٦

.  شود پروردگار حضرت فيوضات از حمروم البّته طلبد شخصی فوائد و جويد خويش خصوصی منفعت آنکه َّي و کند تعّدی رعّيت
 (خلق و امر ٣ ج 2٨٧ ص)   " ننمائيد قصور َّيفت حترير آنچه در زهنار زهنار

 
   ".گردد آلوده امراّللّ  مطّهر ذيل زيرا رانياليند خويش ذيل فلسی ارتکاب به آن بدون و منايند قناعت خويش مواجب به"  - ٧
 (هبائی حيات ٦٧ ص)

 
 که هستند کسانی هبا اهل.  نيست هبا اهل از او که بدان دارد انس اموال در طمع و مبال نظر که ديدی را کسی اگر"  - ٨

 (12٩ ط آمسانی مائده ٥ ج ٣٥-٦ ص)  ". ننمايند اعتنا ابدا   و گذرند در برق چون رسند فّضه و ذهب بوادی اگر
 

 


