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 .َوِفيًّا ويكون  
 
 

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

كم وتثبت أمسآئكم وترتفع أهل البهآء متّسكوا حببل العبوديّة هلل احلّق هبا تظهر مقامات 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
 
نه العظمة واالقتدار، أمر احلّق جّل جالله األنبياء واألولياء مجيعا برّي  جر الوجود اإلنسايّن من فرات اآلداب أ تعا   "هو هللا – 2

ار، وما واملعارف، ليظهر منهم ما خزن يف ذوات أنفسهم وديعة من عند هللا، فاملشاهد أّن لكّل  جر مثرا، وما ال مثر له يليق للنّ 
ه كان حلفظ مراتب العامل اإلنسايّن ومقاماته.  طوىب لنفس متّسكت يف يوم هللا أبصول هللا ومل تنحرف عن سنن احلّق.  تكّلموا به وعّلمو 

األمانة والّداينة والّصدق والّصفاء هي أمثار سدرة الوجود، وأعظم من ذلك كّله، بعد توحيد الباري عّز وجّل، رعاية حّق الوالدين.  
تب هللا وسطرها القلم األعلى، أن انظر ما أنزله الّرمحن يف الفرقان قوله تعا : "واعبدوا هللا وال تشركوا به هذه كلمة ذكرت يف كّل ك

 يئا وابلوالدين إحساان"، والحظ أن اإلحسان ابلوالدين مقرون ابلّتوحيد.  طوىب لكّل عارف حكيم يشهد ويرى، ويقرأ ويعرف، 
  (106جواب، ة سؤال و )رسال هللا يف كتب القبل، ويف هذا الّلوح البديع".ويعمل مبا أنزله 

 
 " كن يف الّنعمة منفقا ويف فقدها  اكرا ويف احلقوق أمينا ... ويف الوعد وفيًّا "   – 3
 بديع(  159، 2لوح عندليب، آاثر قلم اعلى، جلد )
 
 الوفاء  أن عرف اّلذي نّ إ . العارفني صدور به تنشرح ما منه هرليظ الوفاء لسماء مشسا يکون نأ منکم واحد لکلّ  ينبغي"  - 4

 (هبائی اخالق 25٨ ص)".  حکيم مقتدر لدن من امللکوت هلأ عليه يصّلي.  الکرمي املقام هذا هلأ من نّهإ بطرازه وتزّين
 
  " وامللکوت لکـ  امل يلعنه العهد نقض واّلذي علیاأل املأل عليه يصّلي والّسماء رضاأل بني الوفاء برداء تزّين اّلذي نّ إ"  - 5
 (هبائی حيات 124 ص)
 
 يف املظلوم يبّشرهم کذلک علیاأل الفردوس هلأ من ّّنمإ وحقوقه اللّ  ماانتأ ّدواأو  ونذورهم وعقودهم بعهودهم وفوا اّلذين نّ إ"  - 6

 "  العاملني ربّ  هللا کتاب يف به مرأ   ما وعمل ابملعروف متّسک من ولکلّ  فزن والماء فازوا لعباد طوبی.  العظيم سحنه
 (اخالق فضائل 149 ص)
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 (هبائی حيات 123 ص) " الوعيد من امن نّهإ ابلوعد وفی واّلذي"  - 7
 
 (هبائی حيات 124 ص) "  العاملني ربّ  ابهلل کفروا اّلذين مهزات متنعکم ال  أن علی الوفاء حببل متّسکوا"  - ٨
 

 


