مالحظات

لوح اقدس

عنوان
وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

المقدس لمن اقبل
نزل من الملکوت
ّ
هذا اللّوح االقدس ّ

صاحب اثر

حضرت بهاءاهلل

سال نزول

در اوائل ورود به سجن عکا

محل نزول

عکا

لسان نزولی

عربی

لحن نزولی
کالم نزولی
مصدر

مجموعه الواح نازله بعد از اقدس ،صفحه 9 – 3
المقدس لمن أقبل الی قبلة
نزل من الملكوت
ّ
هذا اللّوح األقدس ّ
العالم الّذي أتی من سماء القدم بمجده األعظم

مطلع

بسم الرّب ذی المجد العظیم
حات اال َْس َماء َع ِن اهللِ َف ِ
اطر
اب مِ ْ
ن َل ُدنَّا ِا َلی ال َِّذي َما َم َن َع ْت ُه ُس ُب َ
َه َذا كِ َت ٌ
والس َماء لتق ّر به عينه في أ ّيام ر ّبه المهيمن الق ّيوم ...
االَ ْرض
َّ

انتهای لوح

واطلع
عزي وشرب كوثر فضلي وسلسبيل عنايتي ّ
 ...وشاهد ممالك ّ
بأمري وما سترته في خزائن كلماتي وطلع من أفق المعاني بذكري
وثنائي ا ّنه م ّني عليه رحمتي وعنايتي ومكرمتي وبهائي.
به نظر می آيد که مخا طب اين لوح بايد قسيس سوری باشد .پيروان

مخاطب

حضرت روح نيز بطور کلی در اين لوح مورد خطاب جمال اقدس
ابهی هستند.

اسامی نفوس مذکوره
www.oceanoflights.org

اسامی اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
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

www.oceanoflights.org

اهم مواضیع موجود در این لوح
توجه و تذکر دادن به اهل نصاری مبنی بر شناخت صاحب اسماء و تاکید بر اینکه از اصل که عرفان

1

است غافل نگردند:
کرون
قل يا مأل األبن ءاحتجبتم باسمی عن نفسی ما لکم ال تتف ّ
اهل انجیل را به توجه به عدم اقبال فریسین در هنگام ظهور حضرت روح و اقبال نفوس عادی امر
میفرمایند:

2

فلما فتح باب الوصال وأشرق ال ّنور
كم من َ
الف ِّر ْي ِسيِّين اعتكفوا في الهياكل بإسمه وكانوا أن يتض ّرعوا لفراقه ّ
من مشرق الجمال كفروا باهلل العلي العظيم وما فازوا بلقائه بعد الّذي وعدوا به في كتاب اِ َش ْع َيا وعن ورائه
ّ
عز بين النّاس
في كتب النّبيّين والمرسلين وما أقبل منهم الی مشرق الفضل ا ّال الّذين لم يكن لهم ّ
اگر چه جمیع علما الیوم به اسمش مفتخرند (حضرت عیسی) و الکن در عصر او و زمان او بجز یک

3

صیاد ماهی احدی او را اقبال ننمود (عبرت بگیرد از این بیان):
ص ِرهِ في عصره وآمن به
واليوم يفتخر بإسمه ّ
عز مبين واذكر اذ افتی علی قتله من كان أعلم علماء مِ ْ
كل ذي ّ
من كان يصطاد الحوت فاعتبر وكن من المتذ ّكرين
هدف ما از تحمل بالیا رهائی شما از گناهان است .آیا از نفسی که حیات خودش را فدای راحتی

4

شما کرده و میکند می گریزید؟
الدنيا لخالصكم أتهربون من الّذي فدی نفسه لحيوتكم
قل ا ّنا جئنا لكم وحملنا مكاره ّ

5

به همان طریق ظهور اول خود مجددا ( حضرت روح) از آسمان آمد:
السماء كما أتی منها أ ّول م ّرة
قل انّه أتی من ّ
ما حبس و ذلت را به خاطر آزادی و عزت شما قبول نمودیم در حالی که شما در قصر ها ساکن

6

هستید:
لعزكم
قد حبس جسدي لعتق أنفسكم أن أقبلوا الی الوجه وال تتّبعوا ّ
كل جبّار عنيد انّه قبل الذّ لّة الكبری ّ
وأنتم في وادي الغفلة تحبرون ا ّنه في أخرب البيوت ألجلكم وأنتم في القصور قاعدون.
اهمیت تبلیغ امر اللله و مقام مبلغ ( هر کس مردم را به سوی حق بخواند از من است و از او امورات

7

خارق العاده ظاهر میشود:
من يدع النّاس بإسمي انّه منّي ويظهر منه ما يعجز عنه من علی األرض كلّها
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سقوط ستارگان به یک اشاره سقوط علمائی است که به عرفان حق موفق نمی شوند و آن نتیجه ظهور

8

عدل است:
يحب أن تتساقطوا علی وجه األرض ولكن عدلي
قل يا مأل األساقف أنتم أنجم سماء علمي فضلي ال
ّ
يقول هذا ما قضي من لدی اإلبن

9
10

اگرچه در شرق عالم شمس حقیقت اشراق نموده و الکن در غرب آثار و شکوهش نمودار گردد:
كروا فيه يا قوم
الشرق وظهر في الغرب آثاره تف ّ
قل ا ّنه قد أشرق من جهة ّ
هر نفسی که به عرفان مظهر امر موفق گردد او از صاحبان وارثین ملکوت اهلل محسوب خواهد شد:
يا مأل ال ّرهبان ان اتّبعتموني
علیرقم تصور باطل اهل فرقان بالیا هرگز ما را از مقصود خود منع نخواهد نمود:

11

بأن البالء
كل األحيان بعذاب جديد ظ ّنوا ّ
قد قام علينا أهل الفرقان من دون ب ّي ٍنة وبرهان وعذّ بونا في ّ
فباطل ما هم يظنّون
عما أردنا
ٌ
يمنعنا ّ
مقصود از مردگان در آیه " مردگان را به مردگان وا گذارید" نفوسی هستند که اقبال حق ننموده و به

12

گمانهای باطل خود مشغولند:
ثم َو ِّل وجهك الی محيي العالمين
ا ّنك ال تحزن بما فعلوا انّهم أموات غير أحياء دعهم للموتی ّ

www.oceanoflights.org

