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 هبیهو األ
 
 

ه و أخيه چندی است که بوی خوش معانی از الفضائل و أم   اي أاب
رايض قلب آن معني عرفان مبشام مشتاقان نرسيده و حرارت حرکت شوقي ه 

لی اش خبرمن دهلای دوستان حقيقی نرسيده و حال آنکه مکتوب مفص  شعله
نمود در بدايت حرقت از فرقت حمبوب آفاق ارسال شد دليل وصول ظهور ن

و اشاره قبول مشهود نگشت معلوم است که اين افسردگی و پژمردگی از 
رات در شد ت احرتاق از فراق حمبوب آفاق است و اين مخودت از کثرت أتث  

عظم را امواج حبر انوار مشس حقيقت را افولی نه و امصيبت کربی و لکن 
يات سکون و کمونی نيست فيوضات ملکوت اهبی مستمر  است و جتل  

ربوت اعلی مرتادف ابر نيسان عنايت فائض است و شراين حمب ت اّلل  در ج
جسد امکان انبض أتييد از رفيق اهبی متتابع است و توفيق از حضرت کرباي 

ز افق أدنی که افق امکان است غاربست از افق انور امتواتر اگر آن افتاب 
از  علی طالع و الئح اگر ات حبال ابصار بشر بسبب سبحات جسمانیا

آفتاب حقيقت نورانی حمروم و ممنوع و حمتجب بود حال آن  همشاهد
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حجاب که در هر عهد و عصر وسيله انکار بود کشف الغطاء گرديد چه که 
در مجيع احيان ظهور که مظاهر احدي تش از مطلع امکان طالع شدند هبانه 

ا أنت بشر مثلنا"اعظمشان اين بود که ميگفتند  شر مثلکم  بو ما هذا اال   "إّن 
ت بطالن ل  خالصه ظهور آن مظاهر احدي ت را از مطالع بشري ت ع

ميشمردند و سبب انکار ميکردند و بعد از صعود مؤمن و موقن ميشدند 
ت و برهان و حجج زيرا بظاهر شخص بشری مالحظه ّنيکردند هلذا منتبه قو  

ظه ميگشتند چنانچه اگر مالح "و بصرک اليوم حديد"اهلی ميشدند و مظهر 
بفرمائيد مشهود ميگردد که در مجيع اعصار اعالء کلمة اّلل  بعد از صعود 

علی گرديد چه که انس فطرًة اميان بغيب را خوشرت دارند انوار ابفق امشارق 
و دلکشرت مشرند در مجيع احيان در يوم ظهور انکار ّنودند و استکبار 

و چون مالحظه وهام آشيانه کردند ا النهورزيدند و هبانه جستند و در 
مينمودند که شخصی هبيکل بشری ظاهر و مشاهبت جسمانی دارند از 
نی حمتجب ميماندند چون بصر شيطان که نظر در جسم خاکی  موهبت راب 

اپاين که اعظم موهبت اهلي ه و و طلسم ترابی حضرت آدم کرد و از آن کنز بی
ر و خلقته من خلقتنی من ان"أشرف منقبت انساني ه است کور و انبينا شد و 

ابری مقصود اين است که در رساله ايقان هيکل بشريرا مبنزله  .گفت  "طني
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حينئذ تشهدون ابن "مبنزله آفتاب و  اند و حقيقت نوراني ه راسحاب مشرده
عبارت اجنيل را  "ات و جمد عظيمعلی سحاب السماء بقو   االنسان آتياً 

شعله و اشتعال است و  اند پس حال وقتابينگونه تفسري و أتويل فرموده
هنگام ندا و اجنذاب وقت آنست چون حبر در جوش آئيد و چون سحاب 
در برق و خروش و چون محامه حديقه وفا در نغمه و ترانه بکوشيد و چون 
طيور مساء بقاء در تغر د و نوا آئيد ای بلبالن گلزار هدايت و ای هدهدان 

و خروش است و هنگام نغمه و آهنگ است سبای عنايت وقت جوش 
دلتنگ منشينيد و حمزون و دخلون خمسبيد پرواز ابوج عال ّنائيد و آغاز آواز 
در گلشن هدی ّنائيد قصد سبای رمحن کنيد و آهنگ رايض حضرت من ان 
اگر در اين هبار اهلی نغمه نسرائيد در چه مومسی آغاز ساز ّنائيد و بگلهای 

گرديد. اي أاب الفضل اين اشتعال انر سدرتک و اين   معانی مهدم و مهراز
اشراق أنوار حمب تک و اين أمواج حبر عرفانک و اين نسائم رايض ايقانک و 

رة ملشام أهل االمکان اين اين نغماتک السارة لآلذان و اين نفحاتک املعط  
جذبة قلبک و اين سعة صدرک و اين بشارة روحک و اين اشتعال جذوتک 

م اخلمودة من شد ة   و لو قبستک دع السکون و اين شعلة کان فی هذه االاي 
اهلموم ممدوحة حممودة فاخرج من زاوية اخلمول و اقصد اوج القبول و طرفی 
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هذا الفضاء األهبی و ادخل حديقة أمر اّلل  بقيامک علی نشر روائح قدسه و 
تجاب عن يرتعد به فرائص االح يتزلزل به ارکان الشرک و اعالء کلمته قياماً 

ب و تعلو معا م العرفان و تنتشر اعالم االيقان و فخفق راايت التبيان ابرب  االر 
و يرتفع شراع احلياة فی سفينة النجاة علی حبر االمکان جناب آقا سي د حمم د 

اند جناب در خصوص حرکت آحنضرت بصفحات مببئی تفصيلی مرقوم ّنوده
ّنود اگر چنانچه موافق رأی واقع  عرض خواهند آقا مريزا عزيز اّلل  تفصيالً 

شد بنظر چنني ميآيد که وجود آحنضرت مثمر مثری جديد خواهد شد. در 
م بر عزميت بنظر چنان ميآيد که او ل بزايرت تربت طاهره صورت تصم  

مشر ف شويد بعد عازم آن مست گرديد و الروح و البهاء و الثناء عليک 
عبده عباس رساله استداللي ه که اثر بنهايت استعجال مرقوم شد عفو فرمائيد 

خامه آن جان اپک بود قرائت و تالوت شد بشکراني ت الطاف حضرت 
هبايش نفوسی مبعوث فرموده  ااحدي ت لسان گشودمي که بتأييدات ملکوت 

که هبدايت مجيع فرق عا م قيام ّنايند و نطق و بيان و قو ت برهانشانرا در 
نشکره علی ما أنطقک بثنائه و  .اشدمی نبو مجيع ملل عا م مماثل و مقا

أقامک علی بيان برهانه و إثبات حججه و دالئله و إظهار أمره بني ملکوت 
ة و قلوب خلقه و لو کان للناس آذان واعية و عقول زکي ة و نفوس مطمئن  
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ع إلی اّلل  أن جيعلک آية اهلدی و تضر  صافية لکفتهم هذه الرسالة و إن ی ال
علی سواء  ال  د الطريق و الد  العرفان و مطلع اإليقان و ممه   راية التُّقی و منار

مؤي د من ه ن  هود إفی ملکوت الش   ةالوجود و قائد جنود احليا بيل بني مألالس  
 عء قدير و البهاء عليک عه لعلی کل  شین  يشاء و إ


