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 .الّنافعة والفنون العلوم حتصيل

 
 

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

 ( 33 الفقرة – قدسالكتاب اال)"  لني على هللا مسّبب األسبابالّناس عند هللا من يقعد ويطلب متّسكوا حببل األسباب متوكّ 
 
ء أن أيخذوا منه ما يكون الزما آأمر به فلألمن ا حّدد يف الّلوح والّذي ترك ماكتب على كّل أب تربية ابنه وبنته ابلعلم واخلّط ودوهنما عمّ "   – 2

 ( 48 الفقرة –قدس الكتاب اال)"  ء واملساكنيآيرجع إىل بيت العدل إّّن جعلناه مأوى الفقر  لرتبيتهما إن كان غنيّا وإالّ 
 
ا قد عفا هللا عنكم ما نّزل يف البيان من حمو الكتب وأذّّنكم أبن تقرئوا من العلوم ما ينفعكم ال ما ينتهي إىل اجملادلة يف الكالم هذ"  – 3

  (77 الفقرة –قدس الكتاب اال)"  خري لكم إن أنتم من العارفني
 
   )لوح أصل كّل اخلري(لن حيّقق إاّل بعرفان مظهر نفسه "  فان هللا جّل جالله وهذا " أصل كّل العلوم هو عر  – 4
 
رامل ... أفرغوا جهدكم ليظهر منكم " اجتنبوا الّتكاهل والّتكاسل ومتّسكوا مبا ينتفع به العامل من الّصغري والكبري والّشيوخ واأل – 5

  )لوح احلكمة(الّصنائع واألمور اّليت هبا ينتفع كّل صغري وكبري " 
 
َها اْلَمْقص ودَ  َوَلِكن   َجائِز   األَنْ َواعِ  ك لِّ  ِمنْ  َواْلف ن ونِ  اْلع ل ومِ  ََتِْصيل   - َعْشَرةَ  احْلَاِديَةَ  ْلِبَشارَة  ا"  - 6  َوالس َبب   اْلِعل ة   ِهيَ  ال يِت  الن اِفَعة   اْلع ل وم   ِمن ْ
 (معّرب -لوح البشارات ) " .َحِكيم   ر  آمِ  َلُدنْ  ِمنْ  اأَلْمرُ  ُقِضيَ  َكَذِلكَ .  اْلِعَبادِ  ر ِقيِّ  يف 
 
َتِفع وا َكيْ  الن اِفَعةِ  اْلع ل ومِ  بَِتْحِصيلِ  الن اسَ  أَيْم ر وا َأنْ  اْلَعْصرِ  ع َلَمآءِ  َعَلى: َقاِئالا  اْلو ج ودِ  َسيِّد   تَ َفض لَ "  - 7 َها يَ ن ْ َتِفعَ  أِبَنْ ف ِسِهمْ  ِمن ْ  ِمْنه   َويَ ن ْ

َتِهي اِبْلَكاَلمِ  تَ ْبَدأ   ال يِت  اْلع ل وم   زَاَلتِ  َوَما تْ َكانَ .  اْلَعاملَِ  َأْهل    (معّرب -لوح مقصود )" .َفاِئَدة   د ونَ  اِبْلَكاَلمِ  َوتَ ن ْ
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  بيت العدل: 
 وجعلنا: "بقوله ابألعمال االشتغال هباءهللا حضرة ويزّكي حرفة، مزاولة أو بعمل االشتغال وامرأة رجل كلّ  على فرض"  – 1

 والعملّية الّروحانّية لألمهّّية شرحا جند هللا أمر ولّ  حضرة تعليمات على بناء كتبت رسالة ويف".  احلقّ  هلل العبادة نفس هبا اشتغالكم
 : إجرائه لتيسري واجملتمع الفرد بني املتبادلة واملسئولّية احلكم، هلذا

 أتكيدا األمر هذا اإلهلّية الّتعاليم تؤّكد حرفة، أو بعمل املؤمنني اشتغال بشأن هباءهللا حضرة أبمر يتعّلق فيما"... 
 العامليّ  الّنظام يف مكان ال أنّه للّريب جماال يرتك مل حيث اخلصوص، هذا يف األقدس الكتاب عليه نصّ  ما األخصّ  وعلى قاطعا،
 الّتسّول من احلدّ  ينبغي ال أبنّه هباءهللا حضرة يتفّضل املبدأ هلذا ونتيجة.  العمل يف هلم رغبة ال اّلذين املتكاسلني ألولئك اجلديد

 فرد لكلّ  الفرص توفري مسئولّية اجملتمع شئون يتوّلون اّلذين أولئك عاتق على ويقع اجملتمع، من اتّما حموا حموه جيب بل فحسب،
 للمنافع حتقيقا ومهارته، كفاءته الستغالل الاّلزمة الوسائل توفري وكذلك املهن، إحدى ملزاولة يؤّهله ما على احلصول من ليتمّكن

 حمدود أو معاقا كان مهما فرد وكلّ .  العيش أسباب كسب من ولتمكينه ذاهتا، حدّ  يف الكفاءة هذه استغالل من تعود اّليت
 اءهللا،هب حضرة لبياانت وفقا اخلدمة، بروح أداؤه تّ  إذا خاّصة العمل، ألنّ  املهن، أو األعمال أبحد يشتغل أبن ملزم اإلمكانّيات

 إىل يقّربنا ألنّه ذاته، حدّ  يف مهمّ  أمر هو وإمنا فحسب، املاّديّة املنافع على االشتغال أمّهّية تقتصر فال.  العبادة من نوعا يكون
 من نساناإل يعفي ال الّثروة توارث أنّ  واضحا يكون هذا وعلى.  الّدنيا احلياة هذه يف لنا عّينها اّليت الغاية تفّهم من وميّكننا هللا،

  [مرتجم] ".يومّيا العمل واجب
 أصبح أو مدقع، فقر أصابه أو الّرزق، كسب على القدرة اإلنسان فقد إذا: "ألواحه أحد يف عبدالبهاء حضرة وصرّح

 بيت عضاءأ أي املّلة، وكالء هم ابلوكالء واملقصود... ملعيشته شهريّ  راتبا له يرتّبوا أن عندئذ الوكالء أو األغنياء فعلى عاجزا،
  (الّتسّول خبصوص 162 فقرة الّشرح أيضا انظر[ )مرتجم". ]العدل

 – أّما كانت ولو حّت  – الّزوجة على يفرض كما الّزوج، على يفرض احلكم هذا كان إذا ما خبصوص سؤال عن إجابة ويف
 ويفيد يفيدهم بعمل يشتغلوا أبن يتقض 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،
 على بناء كتبت رسالة يف هللا أمر ولّ  حضرة شرح فقد معّينة، سّنا بلوغهم بعد العمل عن األفراد تقاعد خبصوص أّما

 "  [مرتجم". ]هلا يتعّرض مل األقدس الكتاب ألنّ  الاّلزم، الّتشريع هلا يسنّ  أن األعظم العدل بيت على مسألة ههذ أنّ : "تعليماته
 ( 56 شرحال – قدسالا كتابال)

 
 ،املنجزات وأصحاب العلم أهل حيرتموا أن البهاء أبهل وأهاب والفنون، العلوم وَتصيل املعارف ابكتساب الّدور هذا يف هللا أمر"  – 2

 .العقيم اجلدل إالّ  عنه ينتج ال ما َتصيل مغّبة من وحّذرهم
 وحّذرهم ،"ورقّيهم العباد شأن رفع" على تساعد اّليت النّافعة والفنون العلوم بتحصيل البهاء أهل ألواحه يف هباءهللا حضرة ونصح 

 "  ]مرتجم[   ".واخلالف اجلدال إىل حتصيلها ويؤّدي ابلكالم وتنتهي ابلكالم تبدأ" اّليت العلوم تلك من
 ( 110شرح ال –قدس الكتاب اال)

 


