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 لوح تنزیه و تقدیس )دخان(
 ٤٢٣ ص

 هو اّلله 
 ای ياران پاک يزدان تنزيه و تقديس در مجيع شؤون

 از خصائص پاکانست و از لوازم آزادگان اوهل کمال
  

 ٤٢٣ ص
 تنزيه و تقديس است و پاکی از نقائص چون

 انسان در مجيع مراتب پاک و طاهر گردد مظهر جتلهی
 نور باهر شود در سري و سلوک اوهل پاکی و بعد تازگی 

 و آزادگی جوی را بايد پاک منود بعد آب عذب فرات
 جاری منود و ديده پاک ادراک مشاهده و لقا منايد و مشام
 پاک استشمام رائحه گلشن عنايت فرمايد و قلب پاک آينه

 مجال حقيقت گردد اينست که در کتب مساويهه وصايا
 شبيه بآب گشته چنانچه در قرآن ميفرمايدتو نصائح اهليهه 

 و در اجنيل ميفرمايد "و أنزلنا من السماء ماء طهورا  "
 تا نفسی تعميد بآب و روح نيابد در ملکوت اهلی داخل

 مسانيستآپس واضح شد که تعاليم اهليهه فيض  .نشود
 مقصود .و باران رمحت اهلی و سبب طهارت قلوب انسانی

 ست که در مجيع مراتب تنزيه و تقديس و پاکی و لطافتاين ا
 سبب علويهت عامل انسانی و ترقهی حقائق امکانيست حتهی در

  عامل جسمانی نيز لطافت سبب حصول روحانيهت است چنانکه
 صريح کتب اهلی است و نظافت ظاهره هر چند

 مريست جسمانی و لکن تأثري شديد در روحانيهات داردا
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 ٤٢٣ ص
 احلان بديع و آهنگ خوش هر چند اصوات مانند

 عبارت از متوهجات هوائيهه است که در عصب صماخ گوش
 تأثري منايد و متوهجات هوا عرضی از اعراض است که

 قائم هبواست با وجود اين مالحظه مينمائيد که چگونه
 بديع روح را طريان دهد گتأثري در ارواح دارد آهن

 است که پاکی و طهارت و قلب را باهتزاز آرد مراد اين
 جسمانی نيز تأثري در ارواح انسانی کند مالحظه منائيد
 که پاکی چه قدر مقبول در گاه کربيا و منصوص کتب

 سه منع از تناولسه انبياست زيرا کتب مقده مقده 
 هر شیء کثيف و استعمال هر چيز ناپاک مينمايد ولی 

 بعضی منهيه قطعی بود و ممنوع بکلهی و مرتکب آن
 مانند اشياء بغوض حضرت کربيا و مردود نزد اوليام

 مه حترمي قطعی که ارتکاب آن از کباير معاصیحمره 
 مشرده ميشود و از شدهت کثافت ذکرش مستهجن است

 امها منهيهات ديگر که ضرر فوری ندارد ولی تأثريات
 ه بتدريج حاصل گردد آن منهيهات نيز عند اّلله مکروهمضره 

 ی حرمت قطعی منصوص نهو مذموم و مدحور ول
  

 ٤٢٣ ص
 بلکه تنزيه و تقديس و طهارت و پاکی و حفظ صحهت

 و آزادگی مقتضی آن از آجنمله شرب دخان است که
 کثيف است و بد بو و کريهست و مذموم و بتدريج مضرهتش

 اند و جتربه نيزمسلهم عموم و مجيع اطباء حاذقه حکم منوده
 دخان سمه قاتل استبه گرديده که جزئی از اجزاء مرکه 

 ع اين استمعرض علل و امراض متنوه ارب و ش
 که در شربش کراهت تنزيهی بتصريح وارد حضرت
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 اعلی روحی له الفداء در بدايت امر بصراحت منع
 دخان منودند ولی ربفرمودند و مجيع احبهاء ترک ش

 دخان امتناع ربنفس که از ش چون زمان تقيهه بود هر
 جفا ميشد بلکه در معرض قتلمينمود مورد اذيهت و 

 ميآمد هلذا احبهاء جبهة تقيهه بشرب دخان پرداختند
 قدس نازل شد چون حترمي دخان صريحابعد کتاب 

 کتاب اقدس نبود احبهاء ترک ننمودند امها مجال مبارک
 یدخان اظهار کراهت ميفرمودند حته  مهيشه از شرب

 ددر بدايت مبالحظه ئی قدری استعمال ميفرمودند بع
 سی که در مجيع اموربکلهی ترک فرمودند و نفوس مقده 

  
 ٤٢٣ ص

 متابعت مجال مبارک مينمودند آنان نيز بکلهی ترک شرب 
 مقصود اين است که شرب دخان عند احلقه  .دخان کردند

 تمذموم و مکروه و در هنايت کثافت و در غايت مضره 
 و از اين گذشته باعث خسارت اموال و لو تدرجيا  

 ه است هلذا در نزدوقات و ابتالی بعادة مضره او تضييع 
 مذموم و ترک سبب راحت ال  و نق ال  ثابتان بر ميثاق عق

 و آسايش عموم و اسباب طهارت و نظافت دست
 ن کثيف بدبو است البتهه احبهایو دهان و مو از تعفه 

 اهلی بوصول اين مقاله هبر وسيله باشد ولو بتدريج ترک
 خواهند فرمود چنني اميدوارمه اين عادت مضره 

 امها مسئله افيون کثيف ملعون نعوذ باّلله من عذاب اّلله 
 م و مذموم و شربش عقال  قدس حمره ابصريح کتاب 

 ضربی از جنون و بتجربه مرتکب آن بکلهی از عامل انسانی
 حمروم پناه خبدا ميربم از ارتکاب چنني امر فظيعی

 بدی جانان که هادم بنيان انسانيست و سبب خسرا
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 انسانرا بگريد وجدان مبريد شعور زائل شود ادراک
 بکاهد زنده را مرده منايد حرارت طبيعت را افسرده کند

  
 ٤٢٣ ص

 تی اعظم از اين تصوهر منود خوشا حبالديگر نتوان مضره 
 نفوسيکه نام ترياک بر زبان نرانند تا چه رسد باستعمال آن

 قهر در اين دورهای ياران اهلی جرب و عنف و زجر و 
 افيون بايد هبر تدبريی باهلی مذموم ولی در منع از شر 

 ث منود بلکه از اين آفت عظمی نوع انسان خالصیتشبه 
 واويال علی کله من يفرط فی جنب اّلله  له و جنات يابد و ا

 ای پروردگار اهل هبا را در هر موردی تنزيه و تقديس
 کن از ارتکابعطا   گیخبش و از هر آلودگی پاکی و آزاد 

 هر مکروه جنات ده و از قيود هر عادت رهائی خبش تا پاک
 و آزاد باشند و طيهب و طاهر گردند سزاوار بندگی

 آستان مقدهس شوند و ليق انتساب حبضرت احديهت
 از مسکرات و دخان رهائی خبش و از افيون مورث جنون

 جنات و رهائی ده و بنفحات قدس مأنوس کن تا نشأه
 حمبهت اّلله يابند و فرح و سرور از اجنذابات از باده

 آنچه در مخخانه"مبلکوت اهبی جويند چنانچه فرمودی 
 شراب معنوی ساقی مهی ناداری نشکند صفرای عشق ز 

 ای ياران اهلی ترک دخان و مخر و افيون ."حبری بيار
 

 ٤٤٣ ص
 ت و وسعتت و قوه بتجربه رسيده که چگونه سبب صحه 

 ئی اليومطائفه .و قوهت اجسام استادراک و شدهت ذکاء 
 نان از دخان و مسکرات و افيون حمرتزآموجود که 

 و جمتنبند آن طائفه بر طوائف سائره در قوهت و شجاعت
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 ق دارند يکیو صحهت و مالحت و صباحت منتهای تفوه 
 از آنان ده نفر از طوائف سائره را مقاومت منايد و اين

 راد آن طائفه بر عمومه در عموم است يعنی عموم افبجتر 
 پس مههتی  منائيد .قندافراد سائر طوائف از هر جهت متفوه 

 تا تنزيه و تقديس کربی که هنايت آرزوی عبدالبها ست
 در ميان اهل هباء جلوه منايد و حزب اّلله در مجيع شؤون

 و کمالت فائق بر سائر نوع انسان گردند و در ظاهر
 طهارت و نظافت و لطافتو باطن ممتاز از ديگران و در 

 و حفظ صحهت سر خيل عاقالن و در آزادگی و فرزانگی 
 ع و عليکم البهاء األهبی ع و حکم بر نفس و هوی سرور پاکان و آزادگان و عاقالن
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