هو الّله
یزد

بواسطۀ حضرت اسمالّله حضرت افنان سدرۀ مبارکه جناب آقا میرزا آقا علیه بهآء الّله الابهی
هو الّله
ای فرع رفیع سدرۀ مبارکه شکر کن حضرت پروردگار را که ثابت و راسخ بر عهد و پیمانی و ممدوح و مقبول و مق ّرب درگه
حضرت یزدان در ظّل شجرۀ مبارکه آرمیدهئی و بمنتهی آمال مق ّربین رسیده قدر اینمقام را بدان و شب و روز بحمد و ثنا قیام
فرما و مناجات کن و بگو
ایخداوند فضل و عنایتی و حفظ و حمایتی و لطف و صیانتی تا نهایت اّیام ممتاز از بدایت گردد و خاتمة الحیات فاتحة

الالطاف شود هر دم لطف و عنایتی رسد و هر َن َف س عفو و رحمتی مبذول گردد تا آنکه در ظّل ممدود تحت لواء معقود
بملکوت محمود راجع گردم توئی مّنان و مهربان و توئی رّب الجود و الاحسان
در خصوص کلمۀ عسق مرقوم نموده بودید که روایت از حضرت باقر علیه الّس لامست که از لفظ عسق مقصد سنین
ظهور حضرت قائمست اگر چنانچه فرصت داشتم شرح مفّص لی مینگاشتم ولی چه توان نمود که فرصت تن ّف س و مهلت بیان

ایجاز نه چه جای اسهاب و اطناب ولی دو کلمه بنهایت اختصار مرقوم میشود و از برای ابرار عبارت از صحف و اسفار است

و آن اینست و بیانی واضحتر از این نمیشود و اشارهئی اعظمتر از این نه عسق عددش دویست و سیست که مضاف و منسوب
بباب حّطه است چون عدد باب بر عدد عسق اضافه گردد دویست و سی و پنج شود و این سنۀ توّلد نور هدی قائم موعود آل
عبا نقطۀ اولی حضرت اعلی روحی له الفداست و بهذا کفایة و الّس لام علی من اّتبع الهدی ع ع
این سند از کتابخانٔه م راجع بهائی دانلود شده است .شما مجاز هستید از متن آن با توّج ه به مق ّررات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده نمائید.
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