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  مناجات شروع  -1
  اين مظلوم عوض كل استغفار مي نمايد و يقول                              

بر عبادت رحم فرما و . آن كريمي كه عفوت عالم را احاطه نموده توئي . الهي الهي اولياي خود را حفظ فرما       
به يك كلمه عليا بحر بخششت مواج و به يك اشراق نير . تاييد نما بر اعمال و اخالق و اقوالي كه اليق ايام توست 

جيب قوت بر  دست قدرت از. همه بندگان تواند و به اميد كرمت زنده اند . امر، آفتاب جود و غفران ظاهر و هويدا 
  . ال اله اال انت العزيز الوهاب . توئي مالك اراده و سلطان جود . آر و اين نفوس در گل مانده را نجات ده 

  341ادعيه حضرت محبوب ص                                                                     
  
  

 كلمات مباركه مكنونه  -2

  
  اي بندگان من                                               

شما اشجار رضوان منيد ، بايد به اثمار بديعه منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران از شما منتفع شوند ، لذا بر كل الزم 
باسبابها و فضل اهللا  اين است اسباب غنا يا اولي االلباب و ان االمور معلقه. كه به صنائع و اكتساب مشغول گردند 

  . يغنيكم بها و اشجار بي ثمر اليق نار بوده و خواهد بود 
  

  اي بنده من                                               
پست ترين ناس نفوسي هستند كه بي ثمر در ارض ظاهرند و في الحقيقه از اموات محسوبند ، بلكه اموات از آن 

  . نداهللا مذكور نفوس معطله مهمله ارجح ع
  

  اي بنده من                                               
  . بهترين ناس آنانند كه به اقتراف تحصيل كنند و صرف خود و ذوي القربي نمايند حبا هللا رب العالمين 
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 نصوص مباركه  -4

  
  :ل قدم مي فرمايند، قوله الجليل جما

  .انسان به شغلي مشغول باشد احب است چه كه حين اشتغال ، ناماليمات روزگار كمتر احصاء مي شود 
  24لوح مقصود ص                                                                                    

  
  : زحضرت عبدالبهاء مي فرمايند قوله العزي

واين اعمال كه در كتاب الهي كل به آن مأمورند سبب عزت و علت …كل به كسب و تجارت و زراعت مأمورند 
  . بركت و ظهورات نعمت بوده و خواهد بود 

  148ص  8ج  -مائده آسماني                                                                        
  

  :لمتين و نيز مي فرمايند قوله ا
  . بهاييان بايد سردفتر دانايي باشند ، در صنايع و بدايع استاد ماهران گردند و در زراعت   وتجارت فائق بر همگنان 

  3امر و خلق ج 
  

                                                                       
 ء      لوح مبارك حضرت عبدالبها -3

  
  بواسطه جناب يونس خان جناب آقا علي عليه بهاء اهللا االبهي 

  هواهللا                                                   
مالحظه فرما كه چه عنايتست و چه . اي بنده حق بدايع صنايع در اين دور، جامع از عبادت جمال المع شمرده گشته 

مي نمودند كه صنعت غفلت است بلكه آفت است و مانع از قرب پيشينيان گمان . موهبت كه صنعت عبادتست 
حضرت احديت حال مالحظه فرما كه رحمت كبري و موهبت عظمي چگونه جحيم را جنت نعيم كرد و گلخن 
ظلماني را گلشن نوراني نمود اهل صنعت بايد در هردم صد هزار شكرانيت به عتبه مقدسه اظهار دارند و در صنايع 

ت و دقت را مجري دارند تا ابدع صنعت در نهايت لطافت و ظرافت در معرض عمومي عالم جلوه خويش نهايت هم
  ع ع . نمايد و عليك التحيه و الثناء 
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 نصوص مباركه  همادا -4

  
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ، قوله الجميل 

مثال چون انسان يك مسئله از . وجود نعمتي باالتر از سرور نيست ، اين سرور اول نعمت عالم انساني است  در عالم
مسائل علميه را حل نمايد يك فرح غريبي از براي او رخ مي دهد و يا چون عمل خيري يا امر عظيمي را پيش برد 

طوسي كه در فن رياضيات ماهر بود بعضي شبها نوشته اند كه خواجه نصيرالدين . سرور و انشراح قلب رخ مي دهد 
بر بام مي رفت و نظر در حركات نجوم مي كرد و اكتشافات مسائل فلكيه مي نمود و هر وقت بعضي مسائل فلكيه 
مشكل را حل مي كرد برمي خواست واز شدت سرور مي رقصيد و مي گفت كو ملوك كه بيايند و ببينند سرور در 

اينست كه در الواح الهيه ، جمالمبارك . ض بيايند و ببينند فرح حقيقي در چه چيز است سالطين ار. چه چيز است 
كل را تشجيع و ترغيب بر اكتساب آن فرموده اند زيرا سعادت ابديه در آن . اينقدر از علوم وفنون ستايش نموده اند 

  . است 
  266ص  -از خاطرات حبيب                                                                       

                                       
  

  فرد بيكار در نظم بديع جهاني پذيرفته نيست  -5
  

در ارتباط با حكم حضرت بهاءاهللا مبني بر اشتغال احباء به نوعي حرفه ، تعاليم مبارك در اين مورد بسيار مؤكد است 
علي الخصوص نص كتاب مستطاب اقدس تصريح نموده كه فرد بيكاري كه تمايلي به اشتغال ندارد در نظم بديع 

تنها تكدي را مذموم شمرده بلكه لزوم حذف آن را از  به تبع اين حكم حضرت بهاءاهللا ، نه. جهاني پذيرفته نيست 
افراد مسئول در سازمان جامعه موظفند نه تنها فرصت پرورش استعدادهاي شغلي . صفحه اجتماع تصريح فرموده اند 

آن به را در اختيار همه افراد قراردهند ، بلكه زمينه مساعد براي باروري اين استعدادها را نيز فراهم نمايند تا فايده 
هر فردي شرعاً موظف است كه صرفنظر از ميزان محدوديت و نقص . جامعه و به خود فرد در تأمين معاش برسد

بدني خود به شغل يا حرفه اي مشغول باشد زيرا كار بخصوص اگر با روح خدمت انجام شود به تصريح حضرت بهاء 
زشمند است زيرا ما را به خدا نزديكتر مي سازد و به ما كار عالوه بر اينكه نفع مي رساند بنفسه ار. اهللا عبادت است 

بنابر اين اگر فرد ثروت موروثي نصيبش شده باشد . ياري مي دهد تا فلسفه وجودي خود را در اين عالم درك كنيم 
  2106شماره  -انوار هدايت                                                                         . همچنان ملزم به اشتغال روزانه است 
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  حضرت بهاءاهللا همه را به كسب حرفه امر فرموده اند  -6
  

حضرت ولي امراهللا اين احساس شما را كامال درك مي نمايند كه شما حاضر هستيد با چشم پوشي از ماديات تمام 
خود را صرف خدمت امر نماييد و آرزوي عميق شمار را براي وقف همه عمرتان براي اين هدف متعالي بسيار وقت 

  . ستايش مي كنند ؛ تالش مستمر هر بهايي وفادار البته بايد بسوي اين هدف باشد 
اشتغال در حرفه اي  بااين وجود به نظر ايشان با توجه به حكم اكيد حضرت بهاءاهللا در كتاب اقدس كه هر فردي را به

. ملزم مي نمايد ، اگر شما توأم با تبليغ امر در شغل خود باقي بمانيد راهي صواب و موافقتر با تعاليم امر پيموده ايد 
همانطور كه خود نيز پيشنهاد نموده ايد ، بهترين طريق زندگي براي شما حد متوسط يعني اشتغال در حين تبليغ امر 

  . است 
  2108شماره  -انوار هدايت                                                                         

                                                        
  
  
  

  تكامل در كار  -7
  

  : در پاريس مي فرمايند 1912دسامبر 26حضرت عبدالبهاء در پاسخ به سوالي در 
نفسي كه قطعه كاغذي را با . بله در امر بهايي هنرها ، علوم و جميع حرف و صنايع عبادت محسوب مي شود …

وجدان و تمركز جميع قواي خود در حد كمال توليد نمايد ، او به حمد وثناي حداكثر توانايي و قابليت و رعايت 
باري جميع مساعي و مجهوداتي كه از عمق قلب معمول گردد ، اگر منبعث از منويات عاليه . خداوند پرداخته است 

  . و قصد خدمت به عالم بشري باشد ، عبارت از عبادت است 
                                          364ص  - 3ج  -امر و خلق                                                                         


