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جّل ثنائه میفرمایند حضرت عبدالبهاء  حرف است ٢٧در معنی حدیث علم 

 :قوله االحلی
 

 :ا آقا خان علیه هباء هللا االهبینرییز جناب مریز 
  

 هو اللّ 
 

منا مقصود  ای متوجه مبلکوت اهبی  از عدم جمال جبواب خمتصر قناعت
 اینست که آنچه در قرون از عبارت حدیث حرف ملفوف نیست مقصود

ظهور پیوست و در عرصه شهود جلوه منوده  اولی از فضائل عامل انسانی حبّیز
خمرتعات و اکتشافات و مشروعات و اسرار کائنات و  از علوم و فنون و

قائم ظاهر  موجودات کل مبنزله دو حرفست اّما آنچه بعد از ظهور حقایق
ومات عامل و بدایع و معل خواهد شد از اسرار عامل و حقائق اشیاء و صنایع

بیست و پنج حرف چنانچه  انسانی و سّر مکنون و رمز مصون مبنزله
ظهور قائم چه امور عظیمه حاصل شده است   مالحظه مینمائی که بعد از
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در سابق معلومات عامل انسانی بود مقابلی اب یکی از آن  که مجیع آنچه
اخرتاعات  در مادّّیت مالحظه کن که عنوان روحانیاتست مثال مجیع منینماید

مقابلی بیک قوه تلغرافی  عامل انسانی و اکتشافات مادی در قرون اولی
و خمابره بدون وسایط سیم منیکند و  فنوغرافی فتوغرافی تلفون قوه کهرابئی

 اس .االهبی عبدالبهاء عبّ  قس علی ذلک و علیک البهاء
  

  :زا تقی خان قمی انزل قوله االحلیو در لوح مری 
 
در اّّیم قائم  ّما حدیث وارد که در اّّیم سابق دو حرف صادر ولی" أ 

آنچه از آاثر و علوم و  مجیع حروف دیگر ظاهر گردد مقصود اینست که
عامل انسانی در اّّیم سابق ظاهر  احکام و قانون و بدایع و صنایع و کماالت

الت ولی در این ظهور بدیع و بروز کنز منیع کما شده مبنزله دو حرف بوده
مجیع  ای رسد که مبثابهانسانی و علوم و فنون انمتناهی بدرجه و فضائل عامل

سابق اینقدر امتیاز و فرق  حروف دیگر ابشد یعنی این دور بدیع از دورهای
که هنوز قرن اول است در اینمدت قلیله   دارد چنانچه مالحظه مینمائید

و  سّرهای مکنونکائنات از حّیز غیب بعامل شهود آمده چه   چقدر اسرار
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اکتشافها از اسرار  رمزهای مصون که در غیب امکان بوده ظاهر شده و چه
و بدایع جلوه منوده دیگر مالحظه  و حقائق اشیاء حتقق ّیفته و چه صنایع

شد . ابش ات صبح دولتش بدمد اینهمه از نتایج  منا که من بعد چه خواهد
 . سحر است

 
 

                                              


