جناب زائر آقا عّباسعلی نجل جلیل آقا حسن میلانی علیه بهآء الّله الأبهی
هوالّله
ای زائر تربت مقّدسه شکر جزیل رّب جلیل را که دلیل این سبیل بود و ترا بدرگاه خداوند آگاه رساند و در کهف الطاف پناه
داد و بآنچه آرزوی تمام اصفیاست فائز و نائل فرمود حال چون مراجعت به عشقآباد نمائی باید از آن گلستان آستان رحمن
دامن پرگلی هدیه و ارمغان بری تا رائحۀ طّیبۀ گلشن حقیقت مشامها معّط ر نماید و دماغ جوانان معنبر فرماید زیرا آن جوانان

نازنین نورسیدگان جهان عّلّیینند و نهالهای بهشت برین گل و ریاحین حدیقۀ ایقانند و نسرین و یاسمن حضرت رحمن از ثدی

توحید شیر نوشیدند و در آغوش امر بدیع نشو و نما نمودند و از رشحات ابر عنایت طراوت و لطافت یافتند

ای جوانان قرن یزدان شما باید در این عصر جدید قرن رّب مجید چنان منجذب جمال مبارک گردید و مفتون دلبر آفاق
شوید که مصداق این شعر گردید
ای عشق منم از تو سرگشته و سودائی

اندر همۀ عالم مشهور بشیدائی
ای عزیزان عبدالبهآء اّیام زندگانی را فصل ربیعست و جلوۀ بدیع س ّن جوانی را توانائیست و اّیام شباب بهترین اوقات
انسانی لهذا باید بقّوتی رحمانی و نّیتی نورانی و تأییدی آسمانی و توفیقی رّبانی شب و روز بکوشید تا زینت عالم انسانی گردید و

سرحلقۀ اهل عشق و دانائی و بتنزیه و تقدیس و علّو مقاصد و بلندی هّم ت و عزم شدید و علّو ّیت فطرت و سمّو هّم ت و
مقاصد بلند و خلق رحمانی در بین خلق مبعوث گردید و سبب ع ّزت امر الّله شوید و مظهر موهبت الّله گردید و بموجب وصایا
و نصایح جمال مبارک روحی لأحّبائه الفدآء روش و حرکت جوئید و بخصائص اخلاق بهائی ممتاز از سائر احزاب شوید
عبدالبهآء منتظر آنست که هر یک بیشۀ کمالات را شیر ژیان شوید و صحرای فضائل را نافۀ مشکبار باشید و علیکم البهآء
الأبهی
ای جناب زائر بجناب مشهدی عبدل و جناب مشهدی عّباس و جناب حاجی علی اصغر عابدی ناف تحّیت ابدع ابهی
ابلاغ دار در زمستان آینده اذن حضور دارند و علیک البهآء الأبهی 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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