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 مالحظات

 

 لوح عبدالوهاب عنوان

  يا عبَدالوّهاب عليک بهاء اهّلل العزيز الوّهاب وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهّلل صاحب اثر

  ) همزمان ويا قبل از لوح سلمان و بعد از لوح حکمت(1300 - 1285 سال نزول

 " اسمع نداَء المظلوم انّه يذکرک فی سجن عّکاء ، "عکا محل نزول

 عربی و فارسی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

  مصدر

 مطلع

 هو الناظر من أفقه األعلی

اسمع نداَء المظلوم ا نّه  *يا عبدالوّهاب عليک بهاء اهّلل العزيز الوّهاب 

يذکرک فی سجن عّکاء بما کان بحَر الّرحمة لإلمکان و نفحَة الّرحمن 

 ... *ألهل األديان 

 انتهای لوح

ی بعبد الحسين ...  و نذّکره بآياتی و  *و نذکر فی هذا المقام من ُسمِّ

نسأل اهّللَ أْن يوّفقه علی ما يقّربه ا ليه فی کّل األحوال  *نبّشره بعنايتی 

* 

  عبدالوهاب قوچانی مخاطب

  اسامی نفوس مذکوره

  سجن عکا اسامی اماکن مذکوره

  الواح دیگر مذکور در متن این لوح
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  الواح دیگر با همین عنوان

مواضیع و الواح دیگر که با مطالب 

 این لوح شباهت و ارتباط دارند
 

  نصایح وانذارات  احکام

  اشارات به کتب مقدسه قبل

  مناجاتهای نازله در متن لوح

  شئونات و سبک نزولی

  ترجمه های این لوح

  ترجمه های غیر رسمی

  منابع فارسی

  منابع عربی

  منابع انگلیسی

  نسخه شناسی

  به خط

  نوع نوسخه
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 اهم مواضیع موجود در این لوح

1 

  در عظمت این ظهور اعظم: 

قد ُطِوی  *قد أتی اليوم و القيّوم ينادی بأعلی النّداء قوموا عن َرْقد الهوی ُمسرعين الی اهّلل العليم الحکيم 

 * بساُط األوهام و أتی الّرحمن بأمر عظيم 

2 
  محروم نگشتن از این بخر اعظم:

  قل ياقوم ال تمنعوا أنفَسکم عن البحراألعظم

3 

بزرگداشت مقام نفوسی که الجل شوق لقای پروردگار به مشهد فدا شتافتندو غلبه امرا آنان را از این 

  هدف منع ننمود:

  أسألک بالّذين سرعوا الی مقّر الفداء شوقًا للقائک و ما َمَنَعتْهْم سطوُة األمراء عن التّوّجه اليک

4 
  موفق شوند و به تبلیغ امرش پردازند: طلب تائید از برای اولیای حق که به ذکر و ثنای حق

َر ألوليائک ما يؤيّدهم علی ذکرک و ثنائک و تبليغ أمرک   أْن تقدِّ

5 
  مکلم طور )کسی که با حضرت موسی در کوه طور نطق نمود( ظاهر گشته است:

  مکلم طور بر عرش ظهورمستوی

6 

  اهمیت تبلیغ امر مبارک بدون ستر و حجاب:

بايد آنجناب بنور بيان و نارسدره قلوب و افئده را منّور و مشتعل نمايند تا کّل فائز شوند بآنچه که از برای 

  اينمظلوم از اّول يوم الی حين من غير ِسْتر و حجاب کلرا بما اراده اهّلل دعوت نمود *اند آن موجود شده

7 

 سوال از روح بقای آن بعد از مرگ:

 اينکه سؤال از بقای روح نمودی اينمظلوم شهادت *يا عبَدالوّهاب عليک بهائی  *بلسان پارسی بشنو 

  ميدهد بر بقای آن

8 
  سوال از کیفیت و چگونگی بقای روح بعد ازمرگ:

  و اينکه سؤال از کيفيّت آن نمودی انّه ال ُيوَصُف و ال ينبغی ان يذکَر ااّل علی قدرمعلوم

9 

  کردن و تربیت عباد است از برای دنیای بعد:هدف اصلی انبیاء الهی آماده 

و مقصود آنکه عباد تربيت شوند تا  *اند أنبياء و مرسلين محض هدايت خلق بصراط مستقيم حق آمده

  قصد رفيق اعلی نمايند در حين صعود با کمال تقديس و تنزيه و انقطاع

10  
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11 
  پیشرفت مردمان می باشد: اشراقات ارواح نفوس پاک و مقدس سبب ترقیات عالم و علت

  لعمُر اهّلل اشراقات آن ارواح سبب ترقيات عالم و مقامات امم است

12 
  فرق بین این عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنین با این عالم است:

  و فرق اين عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است

13 

  حضرات انبیاء را بر همه مقدم میدانند:جمیع انسانها در هر موقعیتی که باشند 

قائل و معترفند  حکمای ارض چنانچه در لوح حکمت از قلم اعلی نازل اکثری بآنچه در کتب الهی نازل

بتربيت عباد  اند و نظرند که ايشان حکيم بودهاو لکن طبيعييّن که بطبيعت قائلند درباره انبياء نوشته *

بوده و  الحظه نمائيد جميع در هر عالميکهحال م *اند ذکر مراتب جنّت و نار و ثواب و عذاب نموده

قبل اهّلل  و برخی من *ده را حکيم ميگويند بعضی آن جواهر مجر   *هستند انبياء را مقّدم بر کّل ميدانند 

  ميدانند

14 

  دلیلی است برای وجود عوالم بعد:اعمال حضرات انبیاء و مظلومیتشان بتنهائی 

و  *امثال اين نفوس اگر عوالم الهی را منحصر باين عالم ميدانستند هر گز خود رابدست اعداء نميدادند 

  عذاب و مشّقاتيکه شبه و مثل نداشته تحّمل نمی فرمودند

15 
 سوال در مرد بعثت و اشاره به رجوع به کتاب ایقان:

  نازل شده آنچه که کافيست طوبی للعارفين نموديد در کتاب ايقانو اينکه از بعثت سؤال 

16 
 امروز روز خدمت است و خدمت تبلیغ امر مبارک است به حکمت و بیان: 

  و خدمت تبليغ است آن هم بحکمت و بيان *بايد اولياء بخدمت امر مشغول باشند  امروز

 

 سایر مالحظات

1 

است و این خود دلیلی است که لوح عبالوهاب بعد از لوح  اشاره به لوح حکمت در این لوح شده

  حکمت نازل شده است:

قائل و  حکمای ارض چنانچه در لوح حکمت از قلم اعلی نازل اکثری بآنچه در کتب الهی نازل

 معترفند.

  


