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امةالّله المنجذبه لیدی بلامفیلد علیها بهآء الّله الأبهی
هوالّله
ای شمع روشن نامۀ روز نوروز وصول یافت اّیامی که در لندن در خانۀ تو بندای ملکوت الّله مشغول بودم فراموش نگردیده و
خدمات تو بامر الّله همیشه در نظر است خطابهئی که در کلیسای کینگز وی هوس نمودی تأثیرات عظیمه خواهد نمود و البّته
در مجلس دیگر بهتر و خوشتر نطق خواهی نمود و پیام من بآن مجلس برسان که الحمد لّله این قرن قرن نورانی است قرن روح

الهیست قرن حقیقت است شمس حقیقت چنان اشراق نماید که ظلمات تقلید نماند و نزاع و جدال و بغض و عداوت از

میان بشر برخیزد زیرا کّل اغنام الهی هستند و خدا شبان حقیقی و بکّل مهربان پس باید عالم انسانی در ظّل عنایت این شبان با
یکدیگر دست در آغوش باشند و در نهایت الفت و محّبت در این چمنزار رحمت بچرند و نشو و نما نمایند و نهایت سرور و
شادمانی حاصل کنند بمستر فیشر انوین بگو که در اّیام حضرت مسیح تألیف در امر مسیح اهّم ّیتی نداشت لکن حال ملاحظه
کن که چه قدر اهّم ّیت دارد عنقریب تألیف این عصر را در امر بهائی مانند ورق زر از دست یکدیگر بربایند و اّما آن شخص
محترمی را که ملاقات نمودی و در ایران بوده است کتاب او را که در فارسی ترجمه شده البّته ارسال دارید و همچنین بخود
او آنچه از تاریخ بهائی میدانی و از تعالیم حضرت بهآءالّله و نطقهائی که من در امریکا و لندن و پاریس القا نمودم باو تعلیم کن
و او را تشویق و تحریص نما که امروز در شرق و غرب هیچ تألیفی مانند کتابی در امر بهائی نه و بکوش که او بر حقیقت امر

بهائی واقف گردد و آن کتاب را بنگارد بسیار موافق شد که شما با این شخص رشتۀ الفت انداختید من از کثرت مشاغل
فرصت نوشتن چیزی مخصوص ندارم تو آنچه بر قلبت الهام میشود بر قلبش القا کن و همچنین چون پروفسر و مسس چینی

بدیدن شما در ییلاق آیند بسیار بکوش که این پروفسر و مسس چینی نورانی گردند روحانی شوند در آخر حیات پروفسر یک
شمعی روشن کند که الیالأبد افروخته باشد در اکسفورد هر وقت نطقی القا میکنی توّج ه بملکوت ابهی کن اساس همان
نطقهای من باشد یقین است تأییدات الهی بتو میرسد بدو دختر عزیز من مس پروین و مس نوری تحّیت و مهربانی برسان و
همچنین بسائر اماء و علیک البهآء الأبهی
عبدالبهاء عباس

abdul Baha abbas

[یادداشت]
 ١رقم  ٩بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است↩ .

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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