جواب نامۀ  ١۴ذیالحّج ۀ ١٣٢٨
طهران

حضرت ایادی امر الّله جناب ابن ابهر علیه بهآء الّله الأبهی
هوالّله
ای منادی پیمان نامه رسید و مضمون معلوم گردید نفوس مهّم ه را مانند حضرت استرآبادی و شخص جلیل خراسانی بینهایت
مکتوم نمائید و مستور دارید حّتی بمحرمان اسرار نیز ذکری نکنید و آن نفوس مهّم ه را نیز وصّیت کنید و تأکید نمائید که خود را
شهرت ندهند و بکمال حکمت حرکت کنند باین قسم موّف قتر گردند و مؤّیدتر شوند این مسئله را بسیار مهم شمرید جناب
مرحوم مغفور امی نالّدوله صدر اعظم در زمان حیات نامهئی نوشته بود که آن نامه را در آب نهادم و آن آب را بآ ستان مقّدس
ریختم خلاصه بشخص واسطۀ نامه ذکر نموده بودند که احّبا بینهایت بیحکمتی میکنند بمج ّرد اینکه نفسی اقبال نماید با
طبل و دهل اعلان مینمایند و این سبب است که نفوس مهّم ه از تق ّرب باحّبای الهی گریزانند زیرا در هراسند باری یحیائیها
ملاحظه کردند نفوذ امر الّله شدید شد و اعلاء کلمة الّله عظیم بنا کردند در نهایت س ّر س ّر نفوس را دعوت نمودن باین امر و

غایت کتمان را مجرا داشتند نفوسی چند چون اطمینان از کتمان نمودند و از عظمت امر حیران گشته بودند گوش بحرف
یحیائیها دادند و آنان انواع اکاذیب و اراجیف و اوهام بآنان القا کردند و چون مکتوم داشتند آن اشخاص در اوهام مستغرق
گردیدند

در خصوص حضرت والا شخص محترم با حضرت عزیز و امةالأعلی شرحی مبسوط مرقوم نموده بودید ولی نامهئی بتاریخ
 ٢١ذیالحّج ه یعنی هفت روز بعد از این نامه وصول یافت در آن مرقوم بود که الحمد لّله امور طرفین گذشت و جناب مؤّید از
طرف آن شخص محترم وکیل معّی ن شدند تا این معامله را تمام نمایند حضرت مؤّید مؤّید است یقین است که هّم ت میفرماید و
این مشکلات را حّل میفرماید
در خصوص وجوهات امریک مرقوم نموده بودید اگر چیزی مرقوم شود سبب کدورت قلوب گردد این ملاحظات را
داشته باشید ولی شما ایادی باید بحسن تدبیر امور مدرسه را بتمامها منتظم نمائید

در خصوص شیخین محترمین مرقوم شد و تکلیفشان معّی ن گشت و نامهئی بایشان مرقوم گردید برسانید 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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