لندن

ستاره خانم لیدی بلامفیلد

Lady Blomfield

هوالّله
ای خانم محترمه نامۀ شما رسید ولی چون در سفر بودیم از شهری بشهری فرستاده شد تا بما رسید تأخیر در وصول حاصل
گردید لهذا تأخیر در جواب گشت از قرار خبر اخیر باید به لندن رسیده باشید و با احّبا و اماء رحمن البّته ملاقات نمودهاید از

امةالّله محترمه مسس کروپر خبری نرسیده تلغرافی نیز ارسال شد جواب نیامد گویا تبدیل هوا مینماید و در خارج لندنست از قبل

من تحّیت ابدع ابهی باو ابلاغ دارید و همچنین مس روزنبرگ و جنرال جک و سایر احّبا و اماء رحمن علیالخصوص نورّیه
خانم وردّیه خانم و پروین خانم کّل را تحّیت ابدع ابهی ابلاغ دارید همیشه بیاد کّل هستم فراموش ننمایم و آنان را تأیید و توفیق
طلبم ای محترمه در لندن باید َع َلم بهآءالّله را بلند نمائی و چنان بنار محّبت الّله برافروزی که آن نفوس افسرده را بجوش و
خروش آری مردگان را زنده نمائی و همواره نامههای تو برسد و راپورت لندن را بنگاری این بسیار لازمست و دیگر آنکه نفوسی
که کلید طلائی دارند این نفوس یحیائی هستند خ فّیًا این نفوس را اغوا کردهاند و گفتهاند که تزویر نمائید و منافق باشید و آنها

منافقند ابدًا آنها را بخود راه ندهید و احتراز نمائید زیرا از اهل نفاقند به میرزا لط فالّله بسیار مهربانی نما و دوستان ثابت را در

هر هفته یکجا جمع کنید و بذکر الهی مشغول گردید احّبای لندن را باید تو همیشه منجذب نمائی و مسرور داری و جمیع را
تبلیغ کنی شاید در مراجعت من مرور به لندن مینمایم چون به لندن رسم لندن را نورانی یابم مستر ادوارد برون با دشمنان بهآءالّله

نهایت التیام را دارد و آلت دست آنان گردیده بهر نفسی میرسد شبهات القا مینماید و هر کذب و افترائی که دشمنان باو القا
مینمایند او بدیگران القا میکند این را بدانید لکن عنقریب بینهایت پشیمان گردد و علیک البهآء الابهی 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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