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 مالحظات

 

 (فارسی)لوح احمد  عنوان

  وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

 بعد از فصل اکبر سال نزول

 ادرنه محل نزول

 فارسی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 مصدر
 330-315مصر، صفحات  چاپمجموعه الواح مباركه، 

 130-114صفحات  ،دریای دانش

 مطلع

 االعلی
ّ
 باسم ربنا العلي

در مکمن عظمت و مقعد  اینست بدایع نصایح الهی که بلسان قدرت

 ... قدس رفعت خود ميفرماید

 ن. انتم ا لی شطر الر وح تقصدو کذلک ینصحکم لسان اهلل لعل  ...  انتهای لوح

  حاجی ميرزا احمد کاشانی مخاطب

  اسامی نفوس مذکوره

  اسامی اماکن مذکوره

  الواح دیگر مذکور در متن این لوح

  الواح دیگر با همین عنوان

 مواضیع و الواح دیگر که با مطالب 
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 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

  غیر رسمیترجمه های 

  منابع فارسی

  منابع عربی

  منابع انگلیسی

  نسخه شناسی

  به خط

  نوع نوسخه
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 سایر مالحظات

1 
احمد کاشانی برادر ناتنی میرزا جانی کاشانی )پر پا( و جناب حاجی محمد  مخاطب این لوح میرزا

  اسماعیل ملقب به ذبیح و انیس میباشد. این شخص بر خالف دو برادر خود ثابت بر پیمان نماند.

2 

موضوع اصلی این لوح مبارک اهميت قلب پاک و نيت صادق ا ست . چه که انسان تا به انقطاع از 

 شئونات عرضيه موفق نگردد و از سبحات جالل رهائی نجوید قادر به درک گلستان معنوی الهی نشود. 

ر در این لوح مبارک جمال اقدس ابهی مخاطب لوح و جميع اهل عالم را به درک فضل ظهورشان ام

فرموده تا آنکه از این فيض ربانی محروم نگردند و باب رحمت الهی را بدست ظلم و اعراض مبندند 

و چشمه جاریه دل را از جریان  *و َمعين قلب منير را بخاشاک حرص و هوی مسدود مکن  قوله تعالی:

 باز مدار

 

س نما تا  ای احمد دیده را وهمچنین میفرمایند: جهات  ال نهایات از جميع تجل يات أنوارپاک و مقد 

باقی  عندليب وحدت و توحيد را از افنانکن تا نغمات  ی و گوش را از آالیش تقليد منز همالحظه نمائ

 انسانی بشنوی

 

 از ظل  هوی و بعد و غفلت بظل  بقا و قرب و رحمت بشتابيد وهمچنین میفرمایند:

 

محجوبه  را محترق نمائيد و أجساد مبروده چون نار مشتعل شوید تا حجبات غليظه وهمچنین میفرمایند:

 را از حرارت حب  الهی زنده و باقی دارید 

 

ه توک ل بيرون آمد وهمچنین میفرمایند: ه بمدینه محکمه مشي ده ای بنده گان من از مدینه وهمي ه ظن يه بقو 

 شوید  یقين وارد

 

قصد سينای  ای بنده گان بمبدأخود رجوع نمائيد و از غفلت نفس و هوی بر آمده وهمچنین میفرمایند:

س از ستر و ظهور  نمائيد روح در این طور مقد 
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 اهم مواضیع موجود در این لوح

1 

 نصایح مشفقانه قسمت اعظم این لوح جلیل القدر را شامل میباشد از جمله مطالب ذیل: 

 ده از سلسبيل قدس عنایت تسکينعطش و ظمأ غفلت را   مظرات غفلت: (1)

  تقوای خالص پيشه کن و از ما سوی اهلل اندیشه منما تقوی خالص پیشه کردن: (2)

 مكن  َمعين قلب منير را بخاشاک حرص و هوی مسدود  امتنا ورزیدن از طمع و حرص: (3)

  بتحدید نفس مضرات تقلید: (4)

2 

  خصائل حقیقی یک مومن:

و بعد و غفلت  ای بنده گان من جمال قدم ميفرماید که از ظل  هوی دوری از غفلت و هوی: (1)

سه بظل  بقا و قرب و رحمت بشتابيد و چون نه مقد  ره ملوَّ عرفانم  أرض تسليم شوید تا ریاحين معط 

  از ارض وجود انبات نماید

) این عبارت فی الحقيقه توضيحی بر عبارت و بيان کن کشعله النار العدائی و  بمثابه نار بودن: (2)

شوید تا حجبات غليظه را محترق نمائيد و  الحبائی محسوب ميشود( .چون نار مشتعل کوثر البقا

   محجوبه را از حرارت حب  الهی زنده و باقی دارید أجساد مبروده

همن از مدینه وهمي ه ظ اهمیت توکل به حق: (3) توک ل بيرون آمده بمدینه محکمه مشي ده یقين  ن يه بقو 

   شوید وارد

 در جميع أحوال از رحمت واسعه و عنایت فراموش نکردن و مایوس نشدن از رحمت حق: (4)

    محيطه مأیوس مباشيد

3 
انفس خبيثه و أریاح  ای أشجار رضوان قدس عنایت من خود را از سموم عدم معاشرت با مشرکین:

  و غافلين است حفظ نمائيد معاشرت بمشرکين عقيمه که

4 

اید همغلول فرض گرفت مبسوطه ممدوده مرتفعه سلطنتم را ای عباد ید قدرت :اصل استمرار ظهورات الهیه

متعاليه جود و کرمم را  اید * و سحاب مرتفعهمقطوع داشتهام را مقطوعه * و رحمت منزله مسبوقه غير

 و یا نفوذ مشي ت و احاطه شدهآیا بدایع قدرت سلطان احدیتم مفقود  ایدنمودهممنوع و غير مهطول فرض 

از ظهور منع  اید چرا جمال عز  قدس أحدیتم رااگر نه چنين دانسته ام از عالميان ممنوع گشتهاراده

 ایدظهور در سماء قدس ابقا ممنوع داشته اید و مظهر ذات عز  ابها را ازهنمود

ر چه عباد غافل اگ بگو ای است و الکن سیاط عذاب و ظهور قهر نیز شدید است:فضل حق شامل  5
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ذر ات  وده و ظهورات جود و فضلم بر تمامو شهود را احاطه نم بدایع رحمتم جميع ممالک غيب

 بسی شدید است و ظهور قهرم بغایت عظيم نات سبقت گرفته و لکن سياط عذابمممک

6 

ای بنده  قادر نمودن انسانهاست که به مقامات عالیه واصل گردند: هدف اصلی انزال کل الواح همانا

دم مقصود ارتقای نازل فرمو جامعه که در الواح قدسي ه احدی هاز ِحکم بالغه و کلم طي به  گان من آنچه

 بسماوات عز  أحدی ه انفس مستعده است

7 

ای بنده گان  معلوم آید: به سعی و کوشش جواهرات ظهور کسب گردد و آنچه در الواح  مستور است

و  از احصا مستور باشد مق آن لئالئ لطيفه منيره أْزَیدْ مثل بحریست که در قعر و ع حدی تممثل ظهور قدس ا

رهو طلب بسته بشا هر طالبی البت ه باید کمر جهد در الواح محتومه  طئ ان بحر در آید تا قسمت مقد 

 أخذ نماید مکنونه را علی قدر طلبه و جهده

8 

فيوضات  مع جميع این اگر شخصی از حق محروم شود تقصیر به خود شخص راجع است نه به حق:

و  مالمت آن بر انفس شما راجع بوده خود را منع نمائيد و این عنایات مشرقه لميعه اگر همنيعه محيط

 خواهد بود

9 
و این عنایات  هطفيوضات منيعه محي مع جميع این مراقبت امر حق و عدم قیاس کلمات حق با دونش:

 و خواهد بود مالمت آن بر انفس شما راجع بوده خود را منع نمائيد مشرقه لميعه اگر

10 

و مداد اذعان و روح را با قلم تسليم  ای عباد وصایای اصل آنست که از سراط امر منحرف نگردیم:

ه بان نموده که مبادا خود مرقوم دارید و در ایقان بر لوح صدر حرفی از آن تغافل نمائيد و  از هر آن توج 

 ورقه أمری ه منبته از شجره الهي ه دون آن اعراض نموده که اینست اصلجسته و از  تمام اقبال بحق   بجد  

11 

هود و عالم موجود فی الجمله اگر در این ای ام مش ای عباد از بالیای وارده در سبیل حق محزون نگشتن:

ش رحمانی آید و عالمهای مشوید که ای ام خو واقع شود دلتنگاء از جبروت قضاء بر خالف رض امور

ر و عيش ما را در جميع این ای ام و عوالمروحانی جلوه نماید و ش قدس ی معي ن و رزقی مقر ر قسمتی مقد 

 بجميع آنها رسيده فایز گردید  است البت ه

 

تن ظاهر در سبيل محبوب خرابی  ای ام معدوده دل تنگ مباشيد و ازاز زحمت  وهمچنین مفرمایند:

 نعيم راحت مستور. عمارتی منظور گشته و در هر زحمتیکه بعد هر خرابی  چه محزون مشوید

12 

از جمله نکات مميزه در این لوح آنست که جمال  ذکر ضرب المثلهای متعدده الجل ابراز حقائق عالیه:

مایند به عروت الوثقی تماثيل ربانی قدم برای آنکه آهل عالم را به اهميت مطالب مورد نظرشان واقف ن

تمسک نموده و با ذکری از عوالم محسوسه حقایق معقوله را جلب نظر قارئين این لوح مبارک ميفرمایند 

 به عنوان نمونه به چند مثل ذیل اکتفا ميشود:
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نموده یزل تشنگان را سيراب ن ب بقيعه در وادی مهلکه است که لممثل تقليد مثل سرا در مضرات تقلید:

 نمود دو ال یزال سقایه نخواه

 

يری است که مثل شما مثل ط در اهمیت انقطاع از شئونات نفسانی و شئونات و تحدیدات دنیوی:

د و بعد اطمينان طيران نمای روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهایت بأجنحه منيعه در کمال

که اراده صعود  د و بعدرا بآب و تراب بياالیميل نماید و بحرص تمام خود  بگمان دانه بآب و گل أرض

و نخواهد  ده بآب و گل قادر بر طيران نبودهنماید چه که اجنحه آلو ماید خود را عاجز و مقهور مشاهدهن

 بيند * حال ای عباد پرهای خود راساکن أرض فانيه  ن وقت آن طایر سماء عاليه خود رابود * در ای

 سمانهای قدس عرفان محروم و ممنوعتا از طيران در آ بغضاء مياالئيد نون و تراب غل  وبطين غفلت و ظ

 نمانيد

 

مثل ظهور قدس احدیتم مثل بحریست که در قعر  اهمیت و عظمت ظهور اهلل و جواهرات مستوره در آن:

  و عمق آن لئالی لطيفه منيره ازید از احصا مستور باشد

 

ای بنده گان  "نحن اقرب الیه من حبل الورید":در اهمیت درک " من عرف نفسه فقد عرف ربه " و 

اج بسی نزدیک و قریب استآن بحر اعظم لج   تاهلل الحق   حبل ورید * بآنی بان  بلکه أقرب از ی و مو 

* ای بنده گان  شوید و فائز گردید ود رحمانی و کرم عز  ابهائی واصلو فضل سبحانی وج فيض صمدانی

لع شویدگذارده فس شما ودیعهو فضلم که در ن اگر از بدایع جود ع جهات منقطع شده البت ه از جمي ام مط 

  مستغنی بينيد است پی برید و از دون من خود را که نفس معرفت من بمعرفت نفس خود

 

  


