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 .َأِمْيًنا ويكون  
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
طراز اآلداب كّل ذلك من ب زيّنوا رؤسكم إبكليل األمانة والوفآء وقلوبكم بردآء الّتقوى وألسنكم ابلّصدق اخلالص وهياكلكم"  – 1

تكم وتثبت أمسآئكم وترتفع أهل البهآء متّسكوا حببل العبوديّة هلل احلّق هبا تظهر مقاما اي  سجّية اإلنسان لو أنتم من املتبّصرين
قد وّصيناكم هبا يف أكثر   إاّيكم أن مينعكم من على األرض عن هذا املقام العزيز الّرفيع  مراتبكم وأذكاركم يف لوح حفيظ

 ( 120 الفقرة –قدس الكتاب اال)"  األلواح ويف هذا الّلوح اّلذي الح من أفقه نّّي أحكام رّبكم املقتدر احلكيم
 
ًنا َويف ع َماَلُكم ُمنَ ز َهًة َعِن الر ي ِب َوالّراَِيِء ... ُكونُوا يف الط  أَ وَ  ىي ِغ َواهلَوَ َسًة َعِن الز  ق  َواَلُكم ُمَقد  أَ َعُلوا اج  "  - 2 ر ِف َعِفيًفا َويف الَيِد أَِمي  

 )لوح احلكمة( رًا " اللَِّساِن َصاِدًقا َويف الَقل ِب ُمَتذَكِّ 
 
ّنعمة منفًقا ويف فقدها شاكرًا ويف احلقوق أميًنا ... ولوجه الّصدق مجااًل وهليكل األمانة طرازًا ولبيت األخالق عرًشا " كن يف ال  - 3

 بديع(  159، 2لوح عندليب، آاثر قلم اعلى، جلد )وجلسد العامل روًحا "  
 

َنا ََبب   ِإن ََّها اأَلَمانَةِ  ِف  - الرَّاِبع   الطِ َراز  "  - 4  الث َّْرَوةِ  ِبك ن وزِ  فَازَ  هِبَا فَازَ  َمنْ  الرَّْْحَنِ  َلَدى ِمنْ  اْلِعزَّةِ  َوآيَة   اإِلْمَكانِ  ِف  ِلَمنْ  نِ االْطِمئ ْ
َل قِ  ِلرَاَحةِ  ال ُعظ َمى ال َوِسيَلةُ  ُهيَ  اأَلَمانَةَ  ِإن  .  َواْلَغَناءِ  َناِِنِم   اخل  َتِنّيُ  َوهِبَا هِبَا َمُنوطَاً  األُُمورِ  ِمن   أَم ر   ُكلِّ  ِقَوامُ  يَ زَالُ  َوالَ  يَ َزل   ملَ  .  َواط ِمئ    َتس 

َتِضيءُ  رُ  َهَذا قَ ب لُ  ِمن   نُ ّزِلَ  َوَقد  .  َوالث  ر َوةِ  َوالّرِف  َعةِ  ال ِعز ةِ  َعَواملُِ  َوَتس  َلى الذِّك    :اأَلع َلى ال َقَلمِ  ِمنَ  اأَلح 
 
مِ  ِمنَ  يَ ْوَماً  َقَصْدّنَ  ِإّنَّ .  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَرب ِ  رَبِ كَ  للاِ  ِعْندَ  َوَمَقاَمَها اأَلَمانَةَ  َلكَ  َنْذك ر   ِإّنَّ   َوَرْدّنَ  فَ َلمَّا اْْلَْضَراءَ  َجزِيَرتَ َنا اأَلَّيَّ

 َعَلى اْلَقَلم   يَ َتَحرَّك   الَ  َما رَأَيْ َنا اْلَيِميِ  ِإَل  تَ َوجَّْهَنا.  اأَلْشَجارِ  ِخاَللِ  ِف  تَ ْلَعب   الشَّْمس   وََكاَنتِ  م ْلتَ فَّةً  َوَأْشَجاَرَها َجارِيَةً  أَنْ َهاَرَها رَأَيْ َنا
بَ ْلَنا ث َّ .  اأَلْعَلى اْلم َباَركِ  اأَلْشَرفِ  األَْلَطفِ  اْلَمَقامِ  َذاكَ  ِف  اْلَوَرى َمْوَل  َعْي   َشاَهَدتْ  َما َوِذْكرِ  ِذْكرِهِ   نْ مِ  طَْلْعةً  َشاَهْدّنَ  اْلَيَسارِ  ِإَل  َأق ْ

 َوظ ه وِري َون وِري ََجَاِل  اْنظ ر وا َوالسََّماءِ  اأَلْرضِ  َملَ  َّيَ  النِ َداءِ  ِبَِْعَلى َوَّنَدتْ  النُّورِ  ِمنَ  َعم ود   َعَلى َقاِئَمةً  اأَلْعَلى اْلِفْرَدْوسِ  طََلَعاتِ 
َرى الز ِيَنة   َأّنَ .  ِبَذْيِلَها َوَتَشبَّثَ  َوَمَقاَمَها َشْأنَ َها َوَعَرفَ  هِبَا َتََسَّكَ  ِلَمنْ  ْجر  َوأَ  َوح ْسن  َها َوظ ه ور َها اأَلَمانَة   َأّنَ  اْْلَق ِ  ََتللِ .  َوِإْشَراِقي  اْلك ب ْ

 َكَذِلكَ .  اإِلْمَكانِ  أَلْهلِ  َنانِ االْطِمئ ْ  َوأ ف ق   اْلَعالَِ  لِثَ ْرَوةِ  اأَلْعَظم   السََّبب   َوَأّنَ .  اإِلْنَشاءِ  َمَلك وتِ  ِف  ِلَمنْ  اْلِعز ِ  َوِطَراز   اْلبَ َهاءِ  أَلْهلِ 
 ِمنْ  َأْمَراً  خ ذ وَها ِلر ؤ ِسك مْ  ِإْكِليل   َوأَبْ َهى ِِلََياِكِلك مْ  ِطَراز   َأْحَسن   ِإن ََّها اْلبَ َهاءِ  َأْهلَ  َّيَ .  اإِلجَيادِ  َماِلكِ  َإَل  اْلِعَبادَ  ي  َقرِ ب   َما َلكَ  أَنْ َزْلَنا
 (معّرب –الطرازات لوح ) " .َخِبي   آِمر   َلد نْ 
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 من الّناس من.  املنّي الکتاب هذا ثّ  حويل يطوفون واّلذين رکاينأو  يقلمو  لساين بذلک يشهد الکربی مانةألاب الکلّ  مرنأ نّ إ"  - 5
 (خلق و امر 3 ج 15٧ ص) "  املنيع العزيز ملتعايلا اللّ  حرمة هتکت وبذلک ورائه عن نّبذها

 
 نورها عند نور کل  خسف قد الّشمس نور من ظهرأ نورها اللّ  لعمر الکربی مانةألاب يؤصيئکم الصدق قلم نّ إ اللّ  حّباءأ اي"  - 6

 (اخالق هبائي) .  شراقهاإو  وضيائها

 


	4 - " الطِّرَازُ الرَّابِعُ - فِي الأَمَانَةِ إِنَّهَا بَابُ الاطْمِئْنَانِ لِمَنْ فِي الإِمْكَانِ وَآيَةُ الْعِزَّةِ مِنْ لَدَى الرَّحْمَنِ مَنْ فَازَ بِهَا فَازَ بِكُنُوزِ الثَّرْوَةِ وَالْغَنَاءِ.  إِنَّ الأَمَانَةَ هُيَ الْوَسِيلَةُ الْعُظْمَى لِر...

