هوالّله
حضرت ایادی امر الّله جناب ابن ابهر علیه بهآء الّله الأبهی
هوالّله
ای منادی میثاق مکتوبی که بجناب آقا سّید تقی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از خبر ترویج دین الّله و انتشار کلمة الّله و
اعلاء امر الّله نهایت سرور و تسّلی بجهت قلب عبدالبهآء حاصل گردید زیرا از برای این عبد نه سروری نه حبوری نه فرحی نه

خوشی نه شادمانی نه کامرانی مگر انتشار نفحات قدس در آفاق رحمانی اینست تسّلی قلب عبدالبهآء اینست سرور روح
عبدالبهآء هذا غایتی القصوی و هذا جّنتی المأوی و هذا مسجدی الأقصی و هذا سدرتی المنتهی امیدوارم که هر یک از احّبای
الهی باین موهبت کبری موّفق و مؤّید گردد
در خصوص مشرقالأذکار در مدینۀ قم مرقوم نموده بودید مشرقالأذکار در آن اقطار الیوم از اعظم تأ سیسات حضرت

پروردگار است مکتوبی بجناب مشهدی عبدال ّرّز اق مرقوم شد در طّی این مکتوبست ملاحظه خواهید فرمود ولی در جمیع اطراف
و اکناف در مدن و قری تأکید شدید نمائید که نوعی ننمایند که مخالف حکمت باشد و سبب جزع و فزع اهل غفلت گردد
حضرت فرع جلیل سدرۀ مبارکه جناب حاجی میرزا محّم د تقی افنان را به عشقآباد فرستادیم تا در آنجا بفضل و عنایت جمال
ابهی و روحانّیت حضرت اعلی تأ سیس مشرقالأذکار نمایند آوازه و صیت این مشرقالأذکار بجمیع اطراف خواهد رسید و تأثیر
عجیبی خواهد داشت زیرا مّلت غافلۀ ایران با رؤسای دینّیه بکمال قّو ت شصت سال مقاومت نمودند تا آن کوکب دّرّی
درخشنده آفل گردد حال ملاحظه کنند که از مطلع آفاق ممالک خارجه باشّد سطوع اشراق نموده و بنیان مشرقالأذکار بلند
گشته و آهنگش در صبحگاه بملأ اعلی میرسد اینست منطوق آیۀ مبارکه که میفرماید و ننصر الی آخر الآیه و علیک الّتحّیة و

الّثنآء 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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