طهران

حضرت ابن ابهر علیه بهآء الّله الأبهی
هوالّله
ای ثابت بر پیمان در خصوص معّلم مرقوم نموده بودید همان قسم که مجرا داشتید همان موافق و اّما جنابان آقا مهدی و آقا
میرزا حبیبالّله که بتبلیغ باطراف رفتهاند الحمد لّله مؤّید و موّفق گردیدند الیوم هر نفسی منجذبًا بنفحات الّله سفر باطراف نماید
و در نهایت خلوص و انقطاع بتبلیغ مشغول شود البّته تأییدات ملکوت الّله برسد و موّف قّیت عظمی حاصل گردد اّما شرط
اینست که مانند حوارّیین مسیح سلوک نمایند که میفرماید از هر شهر که بیرون آئید نعلین خویش را بتکانید که تا غبار آن شهر

نیز زائل گردد چون چنین شود بسیار مفید گردد

در خصوص شرکت خی رّیه مرقوم نموده بودید این شرکت خی رّیه را باید محافظت و صیانت نمود و در انتظام تام کوشید و
همچنین مدرسه را باید نهایت اهّم ّیت داد اّما مبّلغان که بتبلیغ میروند باید در نهایت محوّیت و فنا سفر کنند تا َن َف س در نفوس

تأثیر نماید اگر براحت و رخا و وسعت و صفا حرکت کنند ابدًا تأثیر ننماید و بک ّرات تجربه گردیده البّته در عمل مدرسه
بکوشید که بسیار اهّم ّیت دارد و نفوس مبّلغه باید متوّکلًا علی الّله منقطعًا عّم ا سواه منجذبًا بنفحاته متوّکلًا علیه مانند جناب آقا
میرزا علی اکبر و آقا میرزا طرازالّله سفر نمایند

از اعانۀ بازماندگان شهدای نیریز بسیار مسرور شدیم و در خصوص کتاب استدلالّیۀ حضرت صدرالّص دور و جمع و
ترتیب آن مرقوم نموده بودید نهایت مس ّرت حاصل شد آن کتاب را ببقعۀ مبارکه بفرستید تا بعد طبع و نشر شود
اّما در خصوص طلب مغفرت بجهت متعارج الی الّله آقا علی عسکر که حضرت علی قبل اکبر علیه بهآء الّله خواهش
نموده بودند از پیش مرقوم شد و ارسال گردید اگر نرسیده است دوباره ارسال شود و همچنین اذن حضور عزیزالّله خان خّیاط از
پیش مرقوم شد بحضرت ثمره علیها بهآء الّله الأبهی تحّیت ابدع ابهی ابلاغ دارید امةالّله المطمئّنه ورقۀ منجذبه والدۀ باهره را از
قبل من نهایت مهربانی مجرا دارید و علیک البهآء الأبهی ع ع
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