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لوح هزار بيىت

( خطاب به مريزا ابو الفضائل گلپايگاين )
هو االهبی
اي من وقف حياته العالء کلمة هللا انچه مرقوم فرموده بوديد ملحوظ گرديد
کررته زادت حالوة ات ان
و به دقّت متام حسب الوصيّت قرائت گرديد .کلّما ّ
مکرر مذاق را پر از شهد و ش ّکر منود چه که منبعث
که معانيش چون قند ّ
کل موقن به کتاب أقدس و کتاب
از خري خواهی بود .مرقوم فرموده بوديد که ّ
عهد هستند هيچ منکری ندارد پس اين اختالف چيست و از کجاست؟ نزد
ان جناب واضح است که ﴿ ي قولون ِبل ِسنتِ ِهم ما ليس فِی ق لوبِِم ﴾ و از اين
جمرد قول متام نگردد ﴿ ،إِن ال ِذين قالوا رب نا
گذشته استقامت شرط است به ّ
هللا ث است قاموا ت ت ن زل علي ِهم الالئِکة ﴾ .اب وجود اقرار و اعتاف به کتاب
أقدس و کتاب عهد خمالفت در مجيع شئون مطابق نيايد.
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مثال بعضی از احبّاء ارض اقدس به لسان در هنايت فصاحت و
بالغت اظهار ثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان مينمايند ولی اب وجود تنبيهات
شديدهء اين عبد نظر به حکمت اهليّه که بدون اطّالع نفسی به جهات
چيزی مرقوم ننمايد خفيّا متّصال مکاتيب به اطراف فرستاده که به انواع
وسائل شبهات در قلوب افکند اين اقرار اب اين اصرار در القاء شبهات،
بسی مباين .اين نبذهای از مباينت هاست و قس عليها البواقی .اين عبد
نظر به اين که مبادا از اين جهات نفسی چيزی نگارد که نفحات ديگر
حتمل منود که مجيع مکاتيب را اب وجود مشاغل
داشته ابشد چنني زمحتی را ّ
بی اپاين قرائت کند و انچه اشارة اي کناية مناسب نه حمو منايد .چهار سال
به جان عزيزت که هر روزی در حمو بعضی عبارات مبلغی مرّکب ميخورم و
به اين اميد که به قدر امکان حمافظه خواهد شد بعد يک دفعه مالحظه
سريّه دسته دسته اعاده مينمايند و چون به
گرديد که از اطراف مکاتيب ّ
مملو از القاء شبهات .ديگر مالحظه منائيد
مضامني نظر شد مجيع مکاتيب ّ
حالت اتثّرات اين عبد را که در حالتی که مستغرق در حبر بالست و مجيع
اعداء از مجيع نقاط مهاجم و مشکالت بی اپاين و زمحات و مش ّقات بی
کران اب وجود اين شب و روز در اعالء کلمة هللا مشغول و فريدا وحيدا در
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بني احزاب عامل مقهور .اب وجود اين دوستان نيز مجيع اوقات و امورشان را
حصر در خرابی اين عبد منايند شب و روز درهنايت رفاهيّت و نعمت و
اسودگی گذرانده مجيع اوقات را صرف ختريب بنيان عهد و پيمان منايند ،ااي
مثرهء کتاب اقدس اين شد؟ ااي نتيجهء کتاب عهد اين است؟ ااي مضمون
وصيّت هللا اين بود؟ ااي نصوص اهلی اين مقتضی داشت؟ فانصفوا اي اولی
االنصاف .و اين معلوم است چون زمام امور از دست اين عبد برود البتّه در
مجيع امور فتور حاصل گردد و هر کس به حسب فکر خويش حرکت منايد.
حضرت روح خطاب به اصحاب ميفرمايد[ :أن تم ِملح الر ِ
ض إِذا
فسد الِلح ِبا ذا يلح؟] و ا ّما سبب اين اختالفات چيست و کيست مرقوم
حبق اليقني و عني اليقني اساس و جهت و سبب را
فرموده بوديد .ان جناب ّ
بتمامه مطّلع هستيد [اتّقوا من ف راس ِة الؤمن فإنّه ينظر بنور هللا].
ولی اين عبد قسم به حضرت مقصود که اب نفسی جدال ندارم و نزاع
نکنم و شخصی را رئيس الشرکني به کنايه و اشاره نفهمامن و شيعهء شنيعه
کل را
نگومي و طيور ليل خنوامن و انعق ننامم و ضمنا تفسيق و تکفري ننمامي ّ
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احبّای اهلی گومي و دوستان مجال مبارک خوامن هنايتش اين است که گومي در
عزت اپيدار را حمض
ميثاق اهلی متزلزل نشويد و در امر هللا اختالف نيفکنيد ّ
کل را
افکار بی اپئی از دست مدهيد تيشه بر اين بنيان نزنيد و ريشهء ّ
مکنيد الطاف و عناايت مجال مبارک را روحی الحبّائه الفداء به خاطر اريد
مطهر
و بر زمحات و بالاي و مش ّقات و زجنري و اسريی او رحم کنيد خون ّ
حضرت اعلی را روحی لتبته الغائبة فداء هدر ندهيد.
صد هزار نفوس مق ّدسه اب کمال وجد و طرب در امر اهلی جانبازی
منود و اب وجد و طرب به قرابنگاه رّابنی شتافت خامنان بر ابد داد و مال و
منال به اتراج ،اطفال خرد سال به اسريی داد و اهل و عيال بی معني و
عزتيد و در منتهای راحت نه غمی
دستگري گذاشت حال مشا که در هنايت ّ
صه ای نه بالئی نه زمحتی از مجيع اهل عامل مستيح تر حتّی از زمحات
نه غ ّ
حتمل تکليفات دولت بی خرب زمحات ان فدائيان را ا ّقال از
و مش ّقات و ّ
ميان نربيد و ذلّت کربی از برای امر هللا و خود روا مداريد لکن ال حيات لن
تنادی .اب وجود اين احلمد هلل ات به حال نه قلما و نه لساان و نه کناية و نه
اشارة و نه ضمنا نفسی را تفسيق ننمودم ات چه رسد به تکفري و انشاء هللا به
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کل شب و روز خدمت منوده و خواهم منود ابدا نظر به قصور احدی خنواهم
ّ
کرد بلکه حمض عبوديّت به استان مق ّدس جانفشانی خواهم منود .مالحظه
فرمائيد چند روز پيش از ايران خرب رسيد که ا ّمت حييی جشن گرفته اند و
رد
حق فالن ّ
رقص کرده اند که احلمد هلل بعضی از أهل أرض أقدس در ّ
نوشته اند و اعالن کردهاند و بر دو فرقه شدهاند و فالن را رئيس الشرکني
دانسته اند و حزب شيعهء شنيعه مشرده .اين عبد به قسمی متاثّر شد که ان
شب را ات به صبح به انله و مناجات مشغول شد و چنان احتاقی درقلب
حاصل گشت که صبح در وجه اثر غريبی از احتاق منودار شد که معلوم
گرديد که در کبد چنان اتثري منوده که شبه ان در وجه ظاهر شده .اب وجود
اين ابدا ذکری ننمود و شکايتی نکرد ولی بعضی از احبّاء از اين خرب ابدا
متبسمانه استماع منودند اي حسرة علينا نتيجهء عهد و
متاثّر نشدند بلکه ّ
حق چون ان جناب خون بگريند و
ميثاق ّنري افاق اين شد که دوستان ّ
دمشنان رقص و طرب منايند و اگر سستی و فتور دوستان اهلی در پيمان
رمحانی چنني استمرار ايبد به عتبهء مق ّدسه روحی لتابه الفداء قسم که بدتر
از اين گردد و بکلّیاساس اهلی متزلزل شود و مجيع در بئر ظلماء خذالن
ابدی گرفتار ائيم .اين عبد حال در شب و روز اميد و رجائی که از درگاه
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احديّت دارم اين است که انشاء هللا به زودی از اين دام گرفتاری جنات ايفته
به عامل ديگر شتامب ات در ان عامل نه از ستايش احبّاء و نه از سنگ طعنهء
مک ّفرين به اشاره و ايا خرب گريم.
و ا ّما چارهء اين کار استفسار فرموده بوديد .ات دوستان را اميد ابقی
که توان به تدبري و اراجيف اين عني حيات ميثاق را از جمرای اصلی حتويل
منود و اين کوکب منري را از فلک اثري به برج ديگر نقل کرد ابدا اين فساد ها
متام نشود و اين غمام ظلمانی از افق امر هللا زائل نگردد .ا ّما اگر ايران چنان
که ابيد و شايد بر عهد و پيمان قيام منايند و ثبوت و رسوخ بنمايند ديگران
از تغيري و حتويل مرکز ميثاق نوميد شوند و ترک حتريک و تدبري منايند کم کم
افق نورانی امر هللا از اين ابر غليظ اپک و مق ّدس گردد و دوستان حقيقی و
ايران صميمی چون ان اير مهرابن روح و رحيان ايبند و دمشنان حضرت
يزدان حمزون و مايوس و سر گردان ابديهء خذالن گردند و مجيع اجزاء در
ظل سدرهء منتهی از هر افتی حمفوظ و مصون مانند .بعد از صعود به ّقوت
ّ
توّکل و نريوی اتييد مجال قدم روحی الحبّائه الفداء در مجيع افاق علم کلمة
هللا چنان مرتفع گرديد که اعداء خون گريستند و دوستان اميدوار گشته بی
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هنايت مسرور و حمظوظ گشتند .حال از نشر اين نفحات غري مرضيّه قضيّه
بر عکس گرديده و عنقريب سوء نتيجه و خذالن ابدی موجود و مشهود
گردد قد ظهر الفساد فی الربّ و البحر و اين عبد مهدمی جز چشم گراين و
دل سوزان ندارد ،عالی در عيش و نوش و ما و چشم اشکبار ،اّمنا اشکو
بثّی و حزنی الی هللا .و ديگر انکه از ض ّديّت قديه بني احباب و اين
وسيلهء فتور در ميثاق گشته مرقوم فرموده بوديد.
ا ّوال انکه اهل فتور را سبب مشهود و مشهور است و پيش از صعود
و تالوت کتاب عهد ميان جهتني اصال اسباب نقار در ميان نبود بلکه اکثر
اب هم الفت داشتند و در ميان بعضی که جزئی کلفتی بود به الفت تبديل
شد و ميان نفوس ديگر که الفت بود به سبب ثبوت يکی و تزلزل ديگری
ابلعکس کلفت حاصل گشت .در ميان متزلزلني دوستان به قسمی عداوت
بود که نسبت به يکديگر هر اسنادی مينوشتند و تفسيق و جتهيل و حتقري
مينمودند که فالن سبب تضييع امر اهلل گشته و به سبب ش ّدت جبانت اين
ص و عا ّم منوده و استشهاد متام کرده که شيعهء خالص
طائفه را رسوای خا ّ
خملص مرتضی علی است و از هر مذهبی جز اثنی عشری بيزار است
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ديگری نسبت به ديگری مرقوم مينمود که اين شخص نه چنان به فسق و
فجور مشغول شده که شرح توان داد سبب مالمت و مشاتت اعداء شده و
از اين قبيل بسيار و اين عبد مجيع اين اوراق را در زاويهء نسيان می انداخت
و از اوراق بيهوده ميشمرد و به احتام و ايتالف و رعايت و خدمت امر
ميکرد .حال به جهت فتور در ميثاق منتهای اتّفاق را حاصل منودهاند پس
معلوم شد کهاساس اصلی اختالف و ايتالف بني نفوس احبّاء ثبوت و تزلزل
است اثبتون متّفق و اهل فتور نيز متّحد پس ابيد به عون وعنايت مجال
حق اين عبد دعا منائيد که بلکه انشاء هللا به
مبارک توّکل منائيد و در ّ
درحق اهل فتور دعا
عبوديّت مجال قدم کما هو ح ّقه قيام منامي و مهچنني ّ
خيربون بيوهتم
فرمائيد که خدا يک قدری عقل و فکر و انصاف احسان کند ّ
ابيديهم اگر اهنا حمتاج به دعا نيستند ا ّدعا مينمايند اين عبد در هنايت احتياج
تضرع و
است و به جز دعای خالص منبعث از حقيقت قلب دوستان و ّ
ابتهالشان در اين نشئهء انسان سبب اتييد و علّت حصول توفيقی نداند .و
ديگر انکه اهل فتور اپپی اين عبد پر قصورند و اين عبد حال م ّدت چهار
حتمل جفا و انکار و افتا و اراجيف و تزييف و حتقري و بلکه
سال است که ّ
تکفري منوده و مينمايد چنانچه اگر در بعضی اوراق و مکاتيب دقّت فرمائيد
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مالحظه ميکنيد که مجيع ا ّايک اعنی اي جار است و خود در ضمن
حکايت گوشدار .گاهی اثبتني مشرکني مشرده شده است مقصد اين است
که به تصريح مشرکني تلويح رئيس مشرکني منايند و قس علی ذلک .ولی اين
عبد به فضل و عنايت مجال مبارک دلبسته و از اين نسبتها ازرده نگشته اب
کل را خواسته و شب و
کل رفتار کرده و خري ّ
وجود اين اب کمال حمبّت اب ّ
سم عذاب را ميچشم و
کل ميکشم و ّ
روز منتهای زمحت را به جهت راحت ّ
تري جفا را هدف ميشوم و اه برنيارم و انله نکنم و فرايد و فغان ننمامي .لکن
از جهت اهل فتور هر ساعتی هزار شکوه و شکايت صادر حکايتی را خلق
منايند و خود تشهري دهند و بعد اظهار ش ّدت اتثّر و اتثري منايند ات سبب
حتسر نفوس ات به اين سبب بغضی از اين عبد در
رقّت قلوب گردد و علّت ّ
نفوس حاصل شود .مالحظه منائيد هيچ افتائی ماند که به مجال مبارک
روحی الحبّائه الفداء زده نشد هرکس در مهد راحت ارميده و به هنايت
کل مبغضني بود و
اسايش در بست ارايش غنوده و مجال مبني هدف سهام ّ
کل مؤمنني اب وجود اين شکايت ضمنی از ظلم مجال مبارک
حصن حصني ّ
مينمودند و فرايد و اه و انله ميکردند .سبحان هللا اين عبد شکايت از ظلم
تعرض به اين عبد و حصول مجيع اين بالاي و
بر ميثاق و تع ّدی بر عهد و ّ
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رزااي ندارد اهل فتور به اين قناعت ننموده فرايد شکايت را به عيّوق رسانده
اند ،چه خوش گفته عجيب حادثه ای و غريب واقعه ای ،اان اصطربت قتيال
و قاتلی شاکی .احبّای پر فتور از جهتی سهم جفا به جگر گاه اين عبد روا
دارند و از جهتی انله و فغان اغاز کنند ات به اين وسيله نيز در قلوب شبهه
ای اندازند فباطل ما هم يعملون و مکروا مکرهم و عند هللا مکرهم .سبحان
هللا نور حقيقت را به سبحات شبهات پنهان توان منود و اي افتاب راستی را
به سحاب مفتايت هنان توان کرد؟ ال و هللا ،مگر انکه اغراض بصريت را
بکلّی کور و بصر را بتمامه حمروم و مهجور منايد در اين صورت احتياج به
سحاب و سبحات نيز مناند.
کی شناسد ظامل از مظلوم زار "
" چون دهد قاضی بدل رشوت قرار
" چون غرض امد هنر پوشيده شد صد حجاب از دل به سوی ديده شد "
ابری مقصود اين است که حزب فتور اپپی اين طيور شکورند و انی
فراغت از حرکات و سکنات پر وحشت ننمايند و فورا انله بلند کنند که
متعرض با و اين عبد دائما مساء و صباحا احبّا را وعظ و
اپپی ما هستند و ّ
www.oceanoflights.org

لوح هزار بيىت (ابو الفضائل) – مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۴ص ۲۳۲

ظل
کل دوستان مجال مبارک بودمي و در ّ
نصيحت مينمامي که حضرات ّ
تعرض ننمائيد
خيمهء حيات حال اگر چنانچه روش و حرکت متفاوت شده ّ
و اپپی نشويد هر کس هر قسم ميخواهد حرکت منايد ليس لک من االمر
شیء و لست عليهم ِبسي ِطر .کاری به کسی نداشته ابشيد لسان حيف
حق مانوس شويد در حمافل و
نيست که به ذکر مادون مشغول شود به ذکر ّ
جمامع به تالوت اايت و مناجات و بيان دالئل و حجج و برهان بپردازيد و
وصاايی مبارک را تکرار کنيد و از روی و خوی او حکايت و از روش و
سلوک او روايت منائيد و از فضل و جودش بشارت دهيد ات حمفل ابرار
گلشن اسرار گردد و جملس احرار افق انوار شود .و هر يک از احبّاء به
جائی مکتوبی مرقوم منايد اب وجود مشاغل عظيمه ان مکتوب بقدر امکان
قرائت ميشود که اگر نسبت به نفسی خمصوص کلمه ای ابشد حمو ميشود
ديگر چه کنم .االن م ّدت دو سال است که از مدينهای رائحهء فتور پر زور
استشمام مينمامي به قسمی که به ّقوت متام بر حمو ميثاق قيام منودهاند اب
وجود اين ات به حال ابراز ندادم و ست کردم و مراجعت در بعضی امور
منودند بال فتور به ترويج بر خاستم ديگر چه کنم لکن اين نفوس نه به
سکوت ساکن گردند و نه به اپپی شدن ساکن به دو چيز سکون برايشان
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حاصل گردد يکی به حتويل مرکز ميثاق و اجرای سلسبيل عهد در جمرای
ديگری و اي خود مايوسی از اتثري تدبري .خمتصر اين است ات متام ّقوت را در
تشويش افکار و ختديش اذهان و تشتيت مشل امر رمحن و تفريق مجع
دوستان مبذول ننمايند ارام نگريند و ان جناب نيز اندکی به اين کيفيّت پی
بردهايد چه که از بعضی وقايع جزئيّه اطّالع ايفتهايد و بر مشا اين قضيّه
جمهول نيست ،ولی غافل و ذاهلند که اين غبار و گرد افتاب عهد را پنهان
ننمايد و اين تدبري جلوهء تقدير را هنان نکند و اين س ّدها امواج اين حبر را
ص ّد ننمايد و اين گرابد ها شجرهء انيسا را از بيخ و ريشه نکند .عنقريب
نفوسی به فيوضات ملکوت ابی مبعوث گردند که سيف شاهر ميثاق را بر
هيکل افاق بياويزند و نور عهد قدمي را از افق جبني طالع فرمايند و علم
پيمان را در قطب امکان برافرازند يومئذ يستبشر الؤمنون .ا ّما اين عبد مقام
نفسی را اعتاض ننمامي و از حقوق نفسی اغماض ننمامي در هر صورت
ظل سدرهء مبارکه
کل در ّ
کل منامي و خدمت به مجيع کنم چه که ّ
رعايت ّ
مکرم کسی نبايد بر کسی اعتاض کند و اي
بودند ّ
معززند و حمتم و موقّرند و ّ
خود بانه منايد.
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وا ّما قضيّهء ا ّدعای الوهيّت و ربوبيّت .اين عبد احلمد هلل از بدو
خممر گشته و کينونتم به نسيم جانبخش رقّيّت
نشئت طينتم به ماء عبوديّت ّ
نشو و منا منوده چنانچه سه سنه قبل از اين به احبّای عراق مرقوم شده است
لوهاج و با
لسامية هی إکليلی اجلليل و اتجی ا ّ
اعلموا أ ّن العبوديّة بعتبته ا ّ
لسموات و الرضني .و چندی پيش سؤال منوده بودند
افتخر بني ملکوت ا ّ
جوابی مرقوم شد الزم شد که سوادش دراين مکتوب مرقوم گردد.
هو االبی
لسموات و الرضني
أيّها اخلليل اجلليل قد تلوت آايت شکرک هلل ّ
رب ا ّ
لسماء مدرارا و أنزل من معصرات
با کشف الغطاء و جزل العطاء و أرسل ا ّ
هتزت و ربت و
احليات ماء ثجاجا و أحيی به بلدة طيّبة أنبتت إبذن ّربا و ا ّ
بکل زوج بيج و لثلک ينبغی أن يستبشر ببشارات هللا فی
ا ّ
خضرت و تزيّنت ّ
لساطعة
هذه ال ّايم الّتی فاضت بفيوضات ربّک القدمي اتهلل ا ّ
حلق إ ّن ال ّ
شعة ا ّ
قد سطعت و إ ّن نسائم رايض الحديّة قد هبّت و إ ّن حبور احليوان قد ماجت
و ينابيع احلکمة قد نبعت و أنوار العرفان قد لعت و جنوم اهلدی قد بزغت و
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مطالع اآلايت قد أضائت و مشارق البيّنات قد أشرقت ابلنّور البني و أبواب
لسموات و الرضني و إنّک أنت اي أيّها
اللکوت مفتوحة علی وجوه أهل ا ّ
لضعفاء
لتمسک بذيل رداء الکربايء و التشبّث ابلعروة الوثقی دع التزلزلني ا ّ
ا ّ
لشبهات الغافلني عن الرجع الوحيد النصوص بيثاق اهلل
الستغرقني فی حبور ا ّ
حلق
من ربّک الکرمي ل ّهنم فی معزل من مواهب ربّک و فی عمه عظيم اتهلل ا ّ
سوف تری راية اليثاق ختفق فی أعلی قلل اآلفاق و إ ّن ّنري عهد ربّک يشرق
إشراقا تشخص منه البصار عند ذلک تری التزلزلني فی خسران مبني و
الغافلني فی حسرة و أيس شديد.
ای خليل مکتوب ان جناب واصل و از نفحات رايض معانيش چنان
مفهوم شد که بعضی مستفسرند که اين عبد چه مقامی را طالب و م ّدعی،
قسم به مجال قدم که اين عبد از رائحه ای که بوی ا ّدعا منايد متن ّفر و در
ذرهای از عبوديّت را به حبور الوهيّت و ربوبيّت تبديل ننمامي چه
مجيع مراتب ّ
که اظهار الوهيّت و ربوبيّت بسياری منودند .حضرت ق ّدوس  -روحی له
الفداء  -يک کتاب تفسري صمد انزل فرمودند از عنوان کتاب ات هنايتش
[إنّی أان هللا] است و جناب طاهره [إنّی أان هللا] را در بدشت ات عنان امسان
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به اعلی النّداء بلند منود و مهچنني بعضی احبّا در بدشت و مجال مبارک در
قصيدهء ورقائيّه ميفرمايد:
کل اللوه من رشح أمری أت ّهلت
ّ
کل ا ّلربوب من طفح حکمی تربّت
و ّ
ولی يک نفس را نفرمودند که به عبوديّت کما هی ح ّقها قيام منود و اگر
چنانچه مقامی را خبواهيم خدا نکرده از برای خويش چه مقامی اعظم از فرع
کل
حلق ّ
منشعب از اصل قدمي است اتهلل ا ّ
کل مقام و خضع أعناق ّ
ذل رقاب ّ
مقام و رتبة هلذا القام العظيم( .عبدالبهاء عبّاس)

www.oceanoflights.org

لوح هزار بيىت (ابو الفضائل) – مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۴ص ۲۳۲

هو هللا
قزوين جناب عبداحلسني عليه باء هللا االبی
هللا ابی
ای عبداحلسني روحی المسک الفداء من و تو مهناميم تو خوشکام و
من گمنام تو به عبوديّت او قائم و من هنوز در وادی عصيان و ابديهء
حق من منا
نسيان هائم .تو چون موفّق بر عبوديّت او شدی دعائی نيز در ّ
شايد به عجز و نياز و نفس اپک ايران اين عبد نيز در ميدان عبوديّت
حرکتی منايد( .عبدالبهاء عبّاس)
ابری اين عبد حصري عبوديّت را به سرير ربوبيّت تبديل ننمايد و
بندگی استان مجال مبارک را به خداوندی عاليان مبادله نکند بانه جواين
بت انکه بانهء ديگر کنند و به جهت تشويش اذهان و ختديش افکار ايران
متزلزالن اراجيف ديگر جبويند چه که اين تري سهم انفذ نه و زخم اين خنجر
بر جگر وارد نه.
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مجال مبارک در سورهء هيکل ميفرمايد[ :قد خلقت لأللوهيّة مظاهر و
للربوبيّة مطالع] .و در رسالهء ابن ذئب ميفرمايد[ :سبحان هللا ذکر ألوهيّت
ّ
و ربوبيّت که از اوليا و اصفيا ظاهر شده ان را اسباب اعتاض و انکار قرار
دادهاند].
حضرت صادق فرموده [العبوديّة جوهرة کنهها ا ّلربوبيّة].
و حضرت امري در جواب اعرابی که از نفس سؤال منوده فرموده [و
اثلثها ا ّلالهوتيّة اللکوتيّة و هی ّقوة الهوتيّة و جوهرة بسيطة حيّة ابل ّذات (الی
لسالم  -فهی ذات هللا العليا و شجرة طوبی و سدرة النتهی
ان قال)  -عليه ا ّ
و اجلنّة الأوی].
حق صادر که حضرت امري فرموده [أان
و مهچنني در ان رساله از لسان ّ
الّذی ال يقع عليه اسم و ال صفة].
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و مهچنني فرموده [ظا ِه ِری إِمامة و اب ِطنِی غيب ال يدرک].
لسالم  -روايت فرموده که
و مهچنني از لسان ابی عبد هللا  -عليه ا ّ
گفتهاند [حنن کعبة هللا و حنن قِب لة هللا و حنن وجه هللا].
لسالم  -قال
و مهچنني ميفرمايد[ :روی جابر عن أبی جعفر  -عليه ا ّ
لسالم  -أ ّما البيان هو أن
اي جابر عليک ابلبيان و العانی فقال  -عليه ا ّ
تعرف هللا سبحانه ليس کمثله شیء فتعبده و ال تشرک به شيئا و أ ّما العانی
فنحن معانيه و حنن جنبه و يده و لسانه و أمره و حکمه و علمه و ح ّقه إذا
شئنا شاء هللا و يريد ما نريده] .انتهی
حال مالحظه فرمائيد که از لسان اولياء چه نغماتی صادر و چه اهنگی
حجت و برهان بر منکر
بلند و اسم اعظم روحی الحبّائه الفداء به ان اقامهء ّ
ميفرمايند و اين عبد جز فنای حمض و انعدام صرف حتريرا و تقريرا ذکر
ننموده ابز مورد صد هزار اعتاض و انکار است .وا ويال اگر معاذ هللا به
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تفوه منايد ان وقت چه اتشی افروخته گردد و چه
کلمه ای از اين کلمات ّ
شورشی از حزب فتور بر خيزد.
ای ايران اهلی و منصفان حقيقی در رسالهء خال قدری مالحظه فرمائيد که
لشهداء روحی له الفداء چه ميفرمايد،
حق خاک اپک حضرت سيّد ا ّ
در ّ
حلق مثال مالحظه فرمائيد غلبهء تر ّشحات دم ان حضرت را که بر تراب
قوله ا ّ
تصرف در
ّ
ترشح منوده و به شرافت و غلبهء ان دم تراب چگونه غلبه و ّ
ذرهای از ان
اجساد و ارواح انس فرموده چنانچه هر نفسی برای استشفا به ّ
مرزوق شد شفا ايفت و هر وجود که برای حفظ مال قدری از ان تراب
مق ّدس را به يقني کامل و معرفت اثبتهء راسخه در بيت داشت مجيع مالش
حمفوظ ماند .و اين مراتب اتثريات ان است در ظاهر و اگر اتثريات ابطنيّه را
رب االرابب دانسته و از دين خدا اب ّلره
ذکر منامي البتّه خواهند گفت تراب را ّ
خارج گشته .انتهی
حال مالحظه فرمائيد که در وصف خاک عطرانک يک حرف از
حروف فرقان چنني اوصاف و نعوت بيان فرموده اگر شرک اين است که
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حمل اعتاض واقع گردد.
حزب فتور فهميده اند در اين صورت نفس مق ّدس ّ
لشهداء روحی له الفداء مجال قدم روحی لتبته
در زايرت حضرت سيّد ا ّ
الفداء به نعت و ستايشی خطاب فرمودهاند که از ا ّول ابداع ات يومنا هذا
حق مظهری از مطالع مق ّدسه
چنني اوصاف الوهيّت و نعوت ربوبيّت در ّ
نشده است ،مثال ميفرمايد[ :آه آه من ظلم به اشتعلت حقائق الوجود و ورد
لشهود من الّذين نقضوا ميثاق هللا و عهده و أنکروا
علی مالک الغيب و ا ّ
حجته و جحدوا نعمته و جادلوا آبايته .فآه آه أرواح الأل العلی لصيبتک
ّ
لستسر فی الکلمة العليا].
لسّر ا ّ
الفداء ايبن سدرة النتهی و ا ّ
و مهچنني ميفرمايد[ :لوالک ما ظهر حکم الکاف و النّون و ما فتح
غردت محامة الربهان علی غصن البيان و ما
ختم ا ّلرحيق الختوم و لوالک ما ّ
نطق لسان العظمة بني مأل الداين حبزنک ظهر الفصل و الفراق بني اهلاء و
الواو].
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و مهچنني ميفرمايد[ :بک ظهرت قدرة هللا و أمره و أسرار هللا و حکمه
لوالک ما ظهر الکنز الخزون و أمره احملکم احملتوم و لوالک ما ارتفع النّداء
من الفق العلی و ما ظهرت لئالئ احلکمة و البيان من خزائن قلم البی].
و مهچنني ميفرمايد[ :أنت الّذی إبقبالک أقبلت الوجوه الی مالک
لشهود].
لسدرة اللک هلل مالک الغيب و ا ّ
الوجود و نطقت ا ّ
کل الوجود لوجودک الفداء اي مشرق وحی هللا و
و مهچنني ميفرمايدّ [ :
کل النّفوس لصيبتک الفداء اي مظهر الغيب فی انسوت
مطلع اآلية الکربی و ّ
اإلنشاء].
و مهچنني ميفرمايد[ :بک أشرقت مشس الظّهور و نطق مکلّم الطّور و
ظهر حکم العفو و العطاء بني مأل اإلنشاء أشهد أنّک کنت صراط هللا و
ميزانه و مشرق آايته و مطلع إقتداره و مصدر أوامره احملکمة و أحکامه
النّافذة].
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و مهچنني ميفرمايد[ :أشهد أنّک کنت کنز لئالئ علم هللا و خزينة
مقرها العلی و ا ّختذت لنفسها
جواهر بيانه و حکمته بصيبتک ترکت النّقطة ّ
مقاما حتت الباء أنت اللّوح العظم الّذی فيه رقم أسرار ما کان و ما يکون و
حترکت الرض و
علوم ال ّولني و اآلخرين و أنت القلم العلی الّذی حبرکته ّ
لسماء].
ا ّ
هم اي إله الظّهور و اجمللّی علی غصن الطّور
بعد ميفرمايد[ :سبحانک اللّ ّ
أسئلک بذا النّور الّذی سطع من أفق االنقطاع و به ثبت حکم التّوّکل و
التّفويض فی اإلبداع] .انتهی
و امثال اين بياانت بسيار و در کتب و الواح اهلی بی مشار و أنّی
يزل القدام
لئال ّ
أدرجت فی هذه الورقة نبذة منها لتکون بصرية لولی النهی و ّ
لسامية فی
من صراط هللا إذا مسعت اآلذان حمامد و نعوات لتاب انتسب لعتبته ا ّ
عامل الکيان بعد البيان و ظهور العيان.

www.oceanoflights.org

لوح هزار بيىت (ابو الفضائل) – مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۴ص ۲۳۲

حق ذات
اين ستايشی بود که اسم اعظم روحی الحبّائه الفداء در ّ
دالء فرقان فرمودهاند فاعتربوا اي اولی االبصار .و معاذ هللا از ذکر
مق ّدسی از ا ّ
اين کلمات اهليّه مهچو گمان نرود که اين عبد م ّدعی يک کلمه از اين
مقامات است .استغفر هللا عن ذلک إنّی عبد آمنت ابهلل و آايته و ليس لی
لشئون و الطوار
لضعف و االنعدام فی مجيع ا ّ
شأن إّال ال ّذ ّل و االنکسار و ا ّ
حلق العزيز اجلبّار.
و ليس لی أمل إّال العبوديّة احملضة هلل ا ّ
ابری امواج شبهات است که مرتفع از حبر مفتايت است و ترويج
متشابات است که در شرق و غرب کافّهء جهات است .اميد اين عبد
چنني بود که مجيع احبّای اهلی بنزلهء جناح اين طري مظلوم ابشند ات در
فضای خدمات امر اهلی ابل و پری بگشايد و مقاومت جنود مهامجهء اعداء
تواند .حال مجعی از دوستان کمر بر بسته و به سنگ طعن بکلّی ابل اين
مرغ بی اشيان را شکسته و به اين قناعت ننموده فرايد از ظلم و ستم منودند
و گريه و زاری اغاز کردند اب وجود ان که تعليمات خفيّه متتابع است و
سريّه متادف و مجيع هادم بنيان ميثاق اثبت الئح .ولی اين طري
مکاتيب ّ
حي قيّوم جمري و ظهري و اين مرغ ابل و پر شکسته را عنقاء
مظلوم را عقاب ّ
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مشرق احديّت معني و نصري سهام طعن را سينه سپر منامي و سنان طغيان را
جان و دل هدف کنم هر بالئی را در سبيل او قبول منودم و هر مصيبتی را
کل شکرانه منامي و از کردار مجيع چشم
به جان و دل اماده گشتم از رفتار ّ
پوشم و شب و روز به خدمت امر هللا وحده پردازم هيچ امسی و رمسی خنواهم
و هيچ انم و نشانی جنومي از هر وصفی بيزارم و از هر نعتی در کنار .مجال
مبارک روحی الحبّائه الفداء در يوم والدت ا ّول امسی که عنايت فرمودند
عبّاس است و بعد از چندی در ا ّايم طفوليّت اين عبد را احضار و بعد از
اظهار عنايت کربی و موهبت عظمی مهر ج ّد بزرگوار روحی له الفداء را
حساس
التفات فرمودند و ان دو مهر ّ
منور است که سجع يکی از ان مهر ّ
عبده عبّاس است اين است اسم و لقب و نعت و ستايش اين عبد و ال
ارضی لی صفة و ال نعتا و ال امسا و ال مسة اّال هذا االسم القدمي .ديگر انچه
از قلم اعلی در کتاب اقدس و کتاب عهد و سائر الواح انزل حمض جود و
فضل است .ای احبّای اهلی تقيّد به امساء و تشبّث به اوصاف سر گردانی
است و چون ابد ابديه پيمائی کمر خدمت بربنديد و در نشر نفحات هللا
بکوشيد و در اعالی کلمة هللا جانفشانی منائيد قدری در حالت انقطاع
سن دوازده
مصور در ّ
جمسم و نور ّ
حضرت روح هللا مالحظه منائيد که ان روح ّ
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سالگی به چه ازادگی به مشهد فدا به چه شوق و اشتياق شتافت و چگونه
شق خارج نه اي به خدمت امر مق ّدس مؤيّد
جان فشانی منود .کار از دو ّ
ميگردمي اي نه اگر به اين موهبت کربی موفّق شومي مجيع امساء حسنی طائف
حول و اگر مايوس و حمروم شومي از امساء و القاب و اوصاف و احساب
ظل ربّکم ا ّلرمحان ا ّلرحيم،
کل اسم و صفة فی ّ
چه مثر پديدار فاستغنوا عن ّ
کل المساء
اتهلل ا ّ
حلق إذا حفظتم وصااي هللا و ثبتّم علی ميثاق هللا خيدمکم ّ
لصفات العليا دعوا هذه الوهام ثّ ابذلوا جهدکم
کل ا ّ
احلسنی و يتباهی بکم ّ
يتنور به وجوهکم فی ملکوت هللا الهيمن القيّوم و تتل ّقيکم به مالئکة
فيما ّ
القدس و تدرککم به بشائر الفوز و الفالح من جربوت ربّکم القدمي.
ابری مالحظه فرمائيد کهاين عبد در چه بالئی و چه اضطرابی از
جهتی هجوم ملل اولی و از جهتی جنون سائر اعداء و از طرفی دسائس
ا ّمت حييی و از مستی وساوس بد خواهان سياسی در مراکز عليا و از شطری
ادارهء امور معضلهء ع ّکا و از هر جهت مکاتبه و مراسله به سائر جهات و
مهمات و ساعتی
جواب مسائل معضالت و وقتی سر گردانی در متشيت ّ
حريانی در اتديهء ديون ،در بعضی اوقات و شب و روز در حسرت و
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ات ّسف از هجوم جنود شبهات و نشر متشابات .اب وجود اين دوستان اکتفا
سر تعليمات خفيّه
سر ّ
به بالايی اين عبد ننمايند اانن نيز به کمال تدبري در ّ
به اطراف ارسال منايند و نشر اراجيف کنند و بنيان پيمان را فتور خواهند و
در وهن قصور نکنند اب وجود ان که هيچ زمحتی ندارند و هيچ تعبی ندانند و
هيچ فکری نينديشند و از هيچ چيز نه جزئی و نه کلّی مسئول نباشند و
مکلّف نگردند،
" الله ساغر گري و نرگس مست و بر من انم فسق داوری دارم خدااي من
که را داور کنم ".
اهلی تری وحدتی و غربتی و کربتی و تشاهد حنول جسمی و ذهول
نفسی و خسوف بدری و کسوف مشسی و ضعف أرکانی و تزلزل أعضائی و
تزعزع وجودی و تضيّق صدری و خفقان قلبی و زهاق روحی و عدم شروحی
رب استاصلت
و ش ّدة بالئی فی سبيلک و کثرة ابتالئی فی حمبّتک أی ّ
ا ّلزوابع دوحتی النّاشئة و أقلعت ا ّلزالزل ارومتی الثّابتة و أخذتنی أعاصري
رب ضاقوا بی ذرعا و استأثروا
البلوی و أهلکتنی شدائد الباساء و ا ّ
لضّراء أی ّ
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بعزتک فريد وحيد
علي سهاما و رضيوا لی حرماان و إنّی ّ
بی هواان و رشقوا ّ
فی ملکک و ليس لی ملجأ منيع و ال مالذ رفيع إّال ملکوتک البی و ليس
رب فارفعنی حتّی ختمد هذه
لی مناص و ال جمري إّال جوار رمحتک الکربی أی ّ
النّار الؤ ّججة فی قطب االضالع و الحشاء و يسکن هذا الطّوفان التواصل
لسماء حينئذ يستيح روحی و ينتعش قلبی و يفرح
و الغبار الثار الی کبد ا ّ
ذاتی و ينشرح بفضلک و موهبتک ل ّن أحبّتک استثقلونی و عبادک وقعوا
فی حرج من وجودی و إنّی أحاطنی القصور و ما مت ّکنت ممّا کنت أرجوه فی
يوم النّشور اي ربّی الغفور أدرکنی أدرکنی جنّنی جنّنی من هذا الوهاد و خلّصنی
کل عبد آ ّواب.
لسنني ا ّ
من هذا ا ّ
لشداد إنّک أنت خملّص ّ
ا ّما قضيّهء زجر احباب از بعضی اوضاع ،اين معلوم ان جناب است
که اهل فتور و حزب حشر و نشور در هنايت شني و شورند و به هيچ
وسيله ای ساکن نگردند و اگر اين عبد اب احبّا نيز اب گرز و مچاق درافتم
ديگر کسی در ميدان ابقی مناند بکلّی ابيد إ ّان هلل و إ ّان إليه راجعون خواند و
جمرد اين که به نفسی نصيحتی منامي فورا
از هر چيز چشم پوشيد .اين عبد به ّ
حزب فتور اطراف او را گريند و از عهد و ميثاق منحرف منايند چنانچه به
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کرات در اين ارض جتربه شد .حال بکلّی اپ و دست اين عبد بسته و به
ّ
گوشه ای نشسته و سري و متاشا مينمايد ات خدا چه راهی بنمايد و قضا چه
امضا کند .شخصی از ايران ذکر منوده بود که بعضی رئيس موهومند ،گفتم
ال و هللا مرؤوس مظلوم به قول مشا اين رايست موهومه است و چنني
مغبوطه ،وای اگر رايست معلومه بود چه ميشد اب وجود ان که عبارت از بال
و حمن است چنني رشک و غبطهء هر اجنمن است .وای اگر کام دل و
مطهره قسم
راحت جان بود .حال نقلی نشده است اين عبد به روضهء ّ
گوشه ای گريد و توشه ای نپذيرد نفسی اين ثقل اعظم را چندی محل منايد
چه ضرر دارد و هللا سبب روشنی چشم اين عبد شود و علّت راحت جان و
اسايش وجدان گردد و اگر کسی در اين قضيّه شبهه منايد جتربه کنند چه
ضرر دارد و هللا الّذی ال اله اّال هو ان يوم يوم عيد اين عبد است و اگر به
صدق و راستی اقدام شود البتّه فوائد کلّی خبشد و من به جان و دل اتييد
سريّه به جائی نفرستم و ختديش افکار نکنم و تشويش
منامي و تعليمات ّ
اذهان ننمامي و تفريق کلمة هللا جنومي و مظهر ابطن و مظهر ظاهر تشکيل
ننمامي به صدق حمض و راستی صرف اقدام منامي و مجيع اين مشکالت را
حل کنم ا ّدعای مظلوميّت نکنم و کسی را نسبت زاغ ندهم و خويش را بلبل
ّ
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سری
ننمامي و ابدا به وهن احدی راضی نشوم و چون اهل اروپ مذهب ّ
اتسيس ننمامي و خفيّا اب نفسی خمابره نکنم.
حضرت روح ميفرمايد[ :ااي کسی سراج را زير فانوس حديد مينهد؟] ال
سری ظالم
و هللا .سراج به دست گرفته و واضح به هر ديده مينمايد هر امر ّ
عالم.
است و هر جنوی مذموم در کتاب عزيز ّ
ابری خمتصر اين است که در اين م ّدت به جان عزيزت هنايت رعايت
و مدارا ملحوظ شد و مهچو مالحظه نفرمائيد که اين عبد روش و حرکت را
تغيري ميدهد اين روش سجيّهء اين عبد است اگر اشنااين انکار کنند احلمد
هلل مجيع بيگانگان شهادت ميدهند که اين عبد به هرنفسی خواه حمسن و
تعرض منيکند اگر
خواه دون ان کمال حمبّت و شفقت را مينمايد و ابدا ّ
لشام مهر منايند وبه سوگند اتکيد کنند،
استشهاد الزم شود مجيع اهل ّبريّة ا ّ
سبحان هللا روش و سلوک و مجيع شئون اين عبد نزد بيگانگان مسلّم ولی
اشنااين انکار کنند ،و الفضل ما شهدت به العداء.
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ای دوستان اهلی گمان ننمائيد که در ضمن اين بيان مقصود اشخاص
خمصوصند بلکه مقصود حزب فتور است و مشا را به مجال قدم قسم ميدهم
کسی را توهني ننمائيد و خواری به جهت نفسی خمواهيد انچه نسبت شرک
ضر و ضالل و وابل به ما تصرحيا او تلوحيا او ضمنا بدهند
و کفر و احلاد و ّ
تعرض ننمائيد و کسی را تسفيق نکنيد وشخص معلومی را و لو مدافعه
ابدا ّ
ابشد مقاومت و معارضه ننمائيد به کمال مالطفت و حمبّت و دوستی و
کروبيان
خري خواهی و دلسوزی رفتار منائيد ،روش روحانيان گرييد ومسلک ّ
کل را از خدا خبواهيد .هر نفسی را به
جوئيد در ّ
کل دعا کنيد و خري ّ
حق ّ
کمال ادب ذکر منائيد و شخصی را مبغوض مداريد و اب هر کس مهرابن
ابشيد و اگر به مسع خويش کناية اي اشارة اي تلوحيا اي تصرحيا توهني اين عبد
را شنويد اشفته نشويد کمال حلم و سکون را چون اين عبد ملحوظ داريد و
به نفحات قدس مانوس گرديد ولی گول نفسی را خنوريد و گوش به متلّق
بعضی ندهيد زود پی به شبهات اهل متشابات بريد اهل فراست ابشيد
منخدع نگرديد مفتون مداهنهء اهل فتور نشويد به نور هللا انظر ابشيد و
مظهر [اتّقوا من فراسة الؤمن فإنّه ينظر بنور] اهلل گرديد،
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" ور نه اين جغدان دغل افروختند
" ابنگ هدهد گر بياموزد قطا

ابنگ ابزان سپيد اموختند "
راز هدهد کو و پيغام سبا "

حق نفسی وهنی
ای ايران قسم به حضرت يزدان که اين عبد در ّ
راضی نشده و قصوری ننموده بلکه اين قصور از افتاب ميثاق است که بر
افاق اشراق منوده ليس هذا من عندی بل من عنده ،هللا اعلم حيث جيعل
رسالته ،اهم يقسمون رمحة ربّک؟ حنن قسمنا بينهم معيشتهم،
" جرم او اين است کو ابز است و بس غري خوبی جرم يوسف چيست
پس؟ "
ای ايران روحانی ،مجال نورانی مربّی رمحانی افتاب انور جهان اهلی
حتمل تري و زجنري و هتديد مششري
روحی لرقده الفداء و نفسی الرقّائه الفداء ّ
منوده در سالسل و اغالل ا ّايم را بسر بردند م ّدتی در زندان بودند و به
کرات در حتت عذاب اليم عواانن ،روزی سرگون به عراق شدند و دمی متّهم
ّ
به شقاق در السن اهل افاق ،يومی در بزم مصائب جام بال بدست گرفت و
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شبی در جشن وفا از کؤوس جفا مدهوش و مست شد ،سالی در بدشت
ابزار يوسفان شکست داد و از فرط دلريی اسري هر ستمگری شد و زمانی
خامنان به اتالن و اتراج داد و بی سر و سامان هر اقليم و کشوری گرديد،
وقتی چون مشع در زجاجهء غربت بگداخت و زمانی فريد و وحيد در جبال
شاهق و مغار کردستان بی انيس و رفيق ماند ،م ّدتی در زوراء سينه هدف
سهام اعداء کرد و ساهلائی در مقابل هجوم اهل بغضاء چون حصن
مرصوص مقاومت خمصوص فرمود ،گاه اوارهء شرق شد و گاه راندهء غرب،
گهی به بلغار افتاد و گهی به سقالب ات ان که در سجن اعظم در زندان
عميق در افتاد ات اخر ا ّايم به سرامد و يوم هللا منتهی شد و افتاب لقا افول
منود و ليلهء ليالء هجوم کرد و ايران ابوفا در اتش حرمان سوختند و اتش
حسرت بر افروختند.
حتمل هر بالی عظيم فرمود ات
ابری افتاب توحيد در مصائب شديد ّ
مجعی بی نوااين را اب نوا فرمايد و نفوس پريشان را جمتمع منايد افسردگان را
برافروزد و پژمردگانرا طراوت و لطافت خبشد مردگان را جان مبذول دارد و
اوارگان را سر و سامان دهد مستمندان را به گنج روان داللت فرمايد و
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انداانن را داانئی خبشد .اين م ّدت مديده اب رافت کربی و مالطفت عظمی
اين نفوس را در اغوش عنايت تربيت کرد و به انواع فيض پرورش داد ات در
يوم فراق بر وفای حقيقی و وفاق قيام منائيم و کمر خدمت بربندمي و به جان
و دل کوشيم و چشم از مجيع شئون بپوشيم مظهر حتّی اجعل اورادی و
اذکاری وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا گردمي .حال هنوز قميص
تقديس تر و طری و ابلني انزنني در هنايت اتزگی و رنگني ،ما مجيع ان
وصااي را فراموش منائيم و خاموش نشينيم و مههء ان الطاف را نسيان کنيم و
راه عصيان بپيمائيم و چون عزم و حرکتی منائيم طوفان اختالف برانگيزمي و اب
هر کس در ستيزمي بر ابلني پرند و پرنيان خبسبيم و فرايد و فغان بر ارمي ،در
ايوان راحت جان بياسائيم و شکايت از تطاول مظلومان منائيم هر چه
خواهيم بکنيم و بگوئيم و به افاق انتشار دهيم و از جهتی الغوث الغوث به
عنان امسان رسانيم ،خدمتی که نکردمي سهل است اهانت به هيکل امرش
چرا بنمائيم؟ نصرت که ننمودمي بس است تيشه به ريشهء شجرهء مبارکه اش
چرا زنيم؟ ای پروردگار از خواب غفلت بيدار فرما و از بی هوشی هوشيار
کن ديده را نوری خبش و گوش را شنوائی عنايت کن قدری انصاف عطا
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فرما و به جزئی وفا مؤيّد منا بلکه تيشه خفيف تر گردد و طوفان قدری
سکونت ايبد توئی مقتدر و تواان و توئی واقف و داان( .عبدالبهاء عبّاس)
ابری مقصود اين است که حزب فتور را مقصد چنان است که در هر
نفسی قصوری از اين عباد در انظار جلوه دهند و به اين سبب سيّئات تزلزل
خويش را بپوشند و مجيع را از صراط مستقيم منحرف منوده در اطراف
خويش مجع منايند و علم خالف برافرازند و اساس اختالف بنهند.
مثال مالحظه فرمائيد که از هندوستان چه اراجيف کذبی و اسنادات
کفر و شرکی نسبت به حاجی حم ّمد حسني دادند و به مصر نوشتند ات ان
جناب را نيز از او بی هنايت مک ّدر کردند و به حسب روايت شکايت در
مکاتيب ا ّوليّه منوده بوديد و چون حمض لطف اهلی حاجی مذکور مغدور به
مصر رسيد مالحظه فرموديد که اراجيف بود چنانچه در مکتوب اخري مرقوم
حممد حسني اصفهانی از ببئی وارد مصر
فرموده بوديد که :جناب حاجی ّ
شدند به دقّت مطالب ايشان استماع شد ابدا کلمهء مغايری از ايشان
مسموع نگشت چرا بعضی احباب اغراق نويسی را شعار خود ساختهاند،
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کل
اين بندهء خدا غرضی جز اتّفاق احبّا بر کلمهء واحده و ثبوت و رسوخ ّ
بر عهد اهلی ندارد و هتک حرمت نفسی را هم منيخواهد خداوند تبارک و
متحري و قلب
تعالی ميداند چيزها نوشته بودند که عقل از استماع ان ّ
مضطرب ميشد .انتهی
حال مالحظه فرمائيد که مقصدشان از اين مفتايت چه بود و
مفتايت هند مقتبس از مفتايت ع ّکاست و مشا ميدانيد که مقصود طعن به
حاجی نبود مقصود اين عبد است مشا مهني را ميزان قرار دهيد حقيقت حال
حلق إ ّن صدری مشبّک
مشهود گردد .ای کاش به مهني کفايت منودند .اتهلل ا ّ
من سهام الفتايت و قلبی متقطّع من طعان سنان ا ّلرواايت و صرت إذا أتتنی
تکسرت النّصال علی النّصال.
من سهام ّ
مالحظه فرمائيد اين عبد خود را فدای هر يک از بندگان مجال مبارک
مينمايد و فديتهم بروحی و نفسی و ذاتی و کينونتی ميگويد و مينگارد اب
وجود اين در افواه شهرت ميدهند که اين عبد ا ّدعای اعظم مراتب و
مقامات منوده که ذکرش از قلم جاری منی شود اب وجود ان که اکثری از

www.oceanoflights.org

لوح هزار بيىت (ابو الفضائل) – مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۴ص ۲۳۲

تنزل و افتقار اين عبد را
متزلزلني اظهار تذلّل و انکسار و تبتّل و ابتهال و ّ
بانه و وسيلهء تزلزل خويش منوده که فالن روحی الحبّائه الفداء او لتاب
اقدام احبّائه مرقوم مينمايد ،پس چگونه برتری بر احدی دارد اي ان که مرکز
ميثاق است که دائرهء کتاب اقدس و کتاب عهد بر ان مرکز منصوص مثبوت
دائر است؟ پس مجيع امثال و اقران بلکه برتری بر او دارند .اب وجود اين اين
عبد اين مقام را نيز اعظم از مقام خويش می مشرد.
ابری ای دوستان اهلی در دين هللا تکفري و تفسيق نبوده و نيست و
تزييف و حتقري جايز نه ،اب کسی جمادله ننمائيد و منازعه نکنيد وذلّت از
ضر نفسی را خمواهيد و
برای احدی مطلبيد و انم نفسی را به وهن مربيد و ّ
لسان را به طعن کسی نياالئيد غيبت نفسی ننمائيد و پرده از کار کسی بر
تعرض مکنيد و او را رسوا ننمائيد و
نداريد ات نفسی اظهار ثبوت مينمايد ّ
مهني کلمات را نفسی وسيلهء نزاع و اعتاض نکند به ثبوت و رسوخ بنيان
متسک و تشبّث اساس دين هللا را حمکم منائيد
تزلزل را از بنياد براندازيد و به ّ
حزب فتور را به حال خويش گذاريد و حواله به صاحب عهد و ميثاق منائيد
قوي قدير است و هادم بنيان هر مکر و تدبري .نصوص کتاب
حي قدمي ّ
ان ّ
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اقدس لوح حمفوظ اهلی منسوخ نگردد و مرکز ميثاق اهلی نلغزد علم مبني
سرنگون نشود کوکب صبح منري افل نگردد حبر حميط از فيض منقطع نشود
مشس شهري در پس سحاب شديد مناند نسيم عنايت منقطع نگردد و ابب
رمحت مسدود نشود مواهب مجال ابی مفقود نگردد و موارد فرات سائغ ابرد
و شراب مقطوع نشود .عنقريب کوکب ميثاق اشراق بر افاق منايد و افتاب
عهد بر شرق و غرب بتابد اهل فتور اندم و پشيمان گردند و حزب عجول
متشتّت و پريشان و هذا وعد غري مکذوب( .عبدالبهاء عبّاس)
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