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 هبیاال یعظم العلقدس االبسم ربّنا اال
 
 

 مهشرذ احزان رآیة بیان بر افراخت حهمحد مقصود امکان را که در حببو  
منع ننمود و از ذکر و ثنا ابز نداشت منکر اهل  ذائب اولیائش را از تقّرب

ظلم و طغیان او را از اظهار معروف صد نکرد و مفرتایت کاذبنی و خیانت 
ان مالکنا و طحایل نگشت جّل جالل ربّنا و عظم سلخائننی مابنی صدق 

لذین ایته و علی ام هدعالامره و ادی ایامقصودان و التکبری و البهاء علی 
و  یحمبوب فؤاد ای .حا لو الالزبر و ا ینزله فا ان و مبالبیاحلکمة و ینصرونه اب

آن حضرت که به حضرت اسم  مهدر این حنی در جواب ان یقلب یاملذکور ف
علیه هباء هللا و عنایته ارسال منودند این آایت ابهرات از مالک ملکوت جود 

 امساء و صفات انزل قوله تبارک و تعالی:
 

 یو عنایت یعلیک هبائ یّ البالای ای حیدر قبل عل حببوحة یهو الناطق ف
 ، نی که اثری از آن مابنی قوم مشهود نهاعدل و راستی غائب و مستور به ش

اکثری از احکام دوائر  .ظلمت اهل نفاق اتریکآفاق مساء صدق از 
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به ایران بغری ما حکم به العدل و االنصاف بوده و هست جز  بهمنسو 
امور آستانه  .مشغولزخارف مقصودی نه در لیالی و اایم به هنب و غارت 

طرّا به مشورت مّدعیان جاری و ساری آنچه اخذ شد به صاحبش رد 
جز اخذ مال آمالی  ،منافق مشاهده گشتندننمودند در ظاهر موافق در ابطن 

عدل  مهنداشته و ندارند سبحان هللا آای چگونه راضی می شوند که در حمک
آویز  ا نشود ابری اصفهانی را دستغبزعمهم حرفی از صدق و عدل اص

منوده به اتراج شریازی مشغول در حضور کمال حرمت منظور و در غیاب 
یسمع و یعلم و یصرب  امعاس اطقن قائما انبه تدبری و هتمت ولکن املظلوم کا

نی نبوده و اش ات مذکوره ر امور این ا .ملتنیاحملکم امره  ابهللا یتن ایالی ا
ن گشته احز اهر سبب اء بر حسب ظاولیاز انیست ولکن خرب صعود بعضی 

ه حضور مذکور و در یوم ام خرب صعود جوهر وجود در پیشگایاز ادر یومی 
بن اول فهو نبیل الا امّ الرمحن ایة ربّه اء عنالی مسان افبعد خرب صعود طری عر 

لصمد و الفرد ا هللاء احد علیه هبا ینالثاجلمیل و العزیز و ا هللاء انبیل علیه هب
مّنور منود و  انی ر امل معانچه که عآزل شد نی انین حنی خمصوص اثادر 

ملنی و العا رب هللامن لدی  فضالشت از جدید مزّین دابه طر  ان ر املکوت بی
حلنی ا اهذ یل فالفضّ الدین و رمحة من لدی الک یوم ا مهللایًة من عند اعن
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 یر فای من طعلکرّب من قبل   یبدالا یئاعلیک هب یّ حیدر قبل عل ای .ملنریا
لکربی امة استقالم اباو ق یئاس عطان من کالعرفاو شرب رحیق  یء حباهو 

حد اب یمسُِّّ  یلذاخیه اذکر  یف یّیتء مشانُ زَِّل من مس اقرء له مامث  یعلی خدمت
یت اعن .علیالالقلم اء من احلمر الصحیفة ا یء فالبهاء و بعبدامسالاب اکت  یف
ب مشرق و افتآ بهاقبل حیدر به مث یّ ب علاجن هر نی دراباو فضل سبح یهلا

م ابر خدمت قی .ملبنیالفضل ا ا هبذهللان یشکر اله  ،له ائح طوبی له و نعیمال
ت و ان کلماین کلمه سلطائز او عّز قبول ف از رضامنود و خدمتش به طر 

به  یلذاملظلوم انّزل له من لدی  ابّشره مبست که ذکر شد ان املیک بی
جلربوت له و ملن العزّة و امللکوت و امللک و الک املاتی اء قد اشیالانطقت 

  . انتهیملنریاملتنی و تشّبث بذیله امتّسک حببله 
 

وست اء البهالفضل و اء و له العطاجلود و الشکر و له احلمد و اهلل  
ن و اطمینا ان به فرح تبدیل منود و قلوب ر ابه نور بی ان ر احز امل الی که عو افضّ 

لی اء در هیچ حالفداء و لفضله الفدانه امل لبیالعایش خبشیده روح اسآ ان ر ارو 
و قدح گذشته حبر  ساز کاتش ایاننموده عنحمروم  ای خود ر اولیال احو از ا

نه ادقاطلبی ص ارض ر اهل اله می طلبم ز حّق جّل جالاهر ازل و ظحبر ان
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ل از  ال .ردندگممنوع ن العطای ذو ایاز عطانند و اکل حمروم من  ید اتامن اعط
طه احایش ایش متوّجه و رمحتش سبقت گرفته و عطاولیاظ فضلش به احل

به  از عکّ الوری اقبل مولی  له غریه یوما منوده جّل فضله و عّز فیضه و ال
ر احضا ادم ر این خان یوم آرد و صبح اتوّجه فرمود و در شب و  احیف

جمد مرحوم مرفوع اعّز اقدس در ذکر صعود امنع اعّز افرمودند و یک لوح 
ظهر  اته و ماته و فوحانفح ازل حّبذو رمحته ان هللاء احد علیه هبا اقآب اجن

 ۀفئداضرین بل ازل که حرک انالوح مبنی اطنه بشهره و حزن فی ابامن ظ
حلقیقه یوم افی  .له انّزل و مریئ امسه مملن نّزل اب اجذب فرمود هنیئ ائبنی ر اغ

طه منوده و موقننی و احاز هر جهتی اهلی ایوم موتست چه که رمحت 
هر  .رداشته و ندانچه که شبه و مثل ندآئز شده و می شوند به اخملصنی ف

 ام ر این مقاست اء سرمدی ابدی و بقات اسبب حی لهت منز از حروفاحرفی 
یه و اهن حسرت ال ین عبد ابارفند و ان عآنند و به ان حضرت می دآخود 

 و هللاء احیدر علیه هب یّ عل اقآب انی جنازه خدمت حبیب روحانداسف بی ا
دم این خاز قبل اید ن حضرت ابآ منامی رسء او تکبری و هب ایته ذکر و ثناعن

ن ذکر تعزیت ام منی تو این مقاحلقیقه در ارند فی است مذکور دار او انچه سز ا
زل شده نه انافر غ و هللاب مرفوع علیه رمحة اجن ۀر درابهللاز قلم امنود چه که 
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 ایست ایت ایت فوق عناو رمحت فوق رمحت و عن فوز نچه که فوز فوقا
و  ظیمالع لعرشاو رب  ا ربّنهللاز به من لدی اف الیت کنت معه و فزت مب

 لرفیع. ا یلکرسا
 
 
 


