هوالأبهی
حضرت ابن ابهر علیه بهآء الّله الأنور
هوالأبهی
ای یاران حقیقی جمع بشر نوع انسان بمثابۀ اطفال دبستانند و مطالع نور و مظاهر وحی رّب غفور ادیب عجیب جلیل و م رّبی
بی نظیر و مثیل در دبستان حقائق این فرزندان را بتعالیم الهی تربیت نمایند و در آغوش عنایت پرورش دهند تا در جمیع مراتب
ت رّقی نموده مظاهر مواهب گردند مرکز سنوحات رحمانّیه شوند و مجمع کمالات انسانّیه در کّل شئون صوری و معنوی پنهان و
عیان جسمانی و روحانی ت رّقی نمایند و عالم فانی را آئینۀ جهاننمای جهان جاودانی کنند

پس ای دوستان حّق شمس حقیقت چون در این دور عظیم در اشرف نقطۀ اعتدال ربیعی طلوع نمود و بر آفاق اشراق
کرد چنان حشر و نشری نماید و شور و ولولهئی در اطباق وجود اندازد و چنان نشو و نمائی ببخشد و چنان تابشی بتابد و ابر

عنایتش چنان ببارد و باران رحمتش چنان ریزشی بنماید و دشت و صحرا چنان گل و ریاحینی برویاند که غبرا جّنت ابهی گردد

و روی زمین بهشت برین شود و بسیط خاک چون محیط افلاک شود عالم وجود عرصۀ محمود شود نقطۀ تراب مطلع الطاف
رّب الأرباب گردد

پس ای احّبای الهی جهد بلیغ نمائید تا شما مظهر این ت رّقیات و تأییدات گردید و مرکز سنوحات رحمانّیت شوید و
مشرق انوار احدّیت گردید و مرّوج مواهب مدنّیت شوید و در آن کشور رهبر کمالات انسانّیت گردید ترویج علوم و معارف
نمائید و در ت رّقی بدائع و صنائع کوشید تعدیل اخلاق نمائید و بخلق و خوی سبقت بر اهل آفاق جوئید اطفال را از س ّن
شیرخواری از ثدی تربیت پرورش دهید و در مهد فضائل بپرورید و در آغوش موهبت نشو و نما بخشید از هر علم مفیدی بهرهمند
نمائید و از هر صنائع بدیع نصیب بخشید پرهّم ت نمائید و متحّم ل مش ّق ت کنید اقدام در امور مهّم ه بیاموزید و تشویق بر تحصیل

امور مفیده بنمائید امور را جزئی و کّلی بمشورت قرار دهید برأی خویش بدون مشاورت امر مهّم ی مباشرت ننمائید در فکر
یکدیگر باشید تمشیت امور یکدیگر دهید غّص ۀ یکدیگر خورید افراد مّلت را محتاج مگذارید معاونت همدیگر کنید تا کل
مّت ف قًا مّتحدًا حکم یک هیکل پیدا کنید در محافل ذکر و مشارق اذکار طلب تأیید حکومت نمائید دعای سریر سلطنت کنید
حضرت شهریار عادل را بکمال صداقت خدمت نمائید زیرا از حضرتش تا بحال باین طائفه مقدار رأ س ابره مض ّرت نرسیده

بلکه محافظه و صیانت فرموده باید بجان و دل بنّص قاطع خیرخواه باشید ع ع
الهی الهی هؤلآء عبید دخلوا فی ظّل شجرة رحمانّیتک و التجؤوا الی کهف قدس رحمانّیتک و رضعوا من ثدی ربوبّیتک
و حّلوا فی جوار تربیتک ای رّب اّیدهم من جمیع الجهات و افتح علیهم ابواب الّنجاح و الّنجاة و ارزقهم ثمرة الفلاح و الحیاة
و زّی ن ظواهرهم بمواهب ال ّربوبّیة و نّور سرائرهم بأنوار ال ّرحمانّیة و اجعلهم یت رّقوا فی جمیع الّشؤون و یتدّرجوا فی اعلی درجات
الّس عادة یا حّی و یا قّیوم حّتی تصبح قلوبهم مرک زًا للّس نوحات ال ّرّبانّیة و نفوسهم مصدرًا للبّینات ال ّرحمانّیة و ارواحهم مستبشرة
ببشارات الفردانّیة و اجسامهم م زّینة بالحلل الانسانّیة و عقولهم نافذة فی اکتشافات حقائق الکائنات و سرائر خصائص الموجودات
و اجعلهم آیات مواهبک و بّینات الطافک و ظهور آثارک و سطوع انوارک اّنک انت الکریم ال ّرحیم المعطی ال ّرؤف و البهآء علی
احّبآء الّله ع ع
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