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 مالحظات

 

 لوح اشرف عنوان

  أْن يا اشرف اسمع ما يلقيک لساُن الِقَدم و ال تکن من الغافلين وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

  سال نزول

  محل نزول

  عربی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 ٢١٩ – ٢١١مجموعة الواح مباركه ، چاپ مصر، صفحات  مصدر

 مطلع

      هو العزيز البديع

و اّن تکن من الغافلين *  سمع ما يلقيک لساُن الِقَدم و الأْن يا اشرف ا

َليجِذُب العالمين لو يتوّجهّن اليها بسمع  استماع نغمة من نغمات ربّک

 ...  طاهر بديع

 انتهای لوح

کّل  فی و ألهمناک ِلتشکَر اهلل َربَّک کذلک أمرناک و ألقيناک... 

أهَل و العزُّ و البهاء عليکم يا  تکوَن من الّشاکرين * و الّروحُ  األحيان و

 . الوجَه و کانوا من المقبلين البهاء و علی الّذين أرادوا

  اشرف مخاطب

  اسامی نفوس مذکوره

  اسامی اماکن مذکوره

  الواح ديگر مذکور در متن اين لوح
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  الواح ديگر با همین عنوان

و الواح ديگر که با مطالب  مواضیع

 اين لوح شباهت و ارتباط دارند
 

  نصايح وانذارات  احکام

  اشارات به کتب مقدسه قبل

  مناجاتهای نازله در متن لوح

  شئونات و سبک نزولی

  ترجمه های اين لوح

  ترجمه های غیر رسمی

  منابع فارسی

  منابع عربی

  منابع انگلیسی

  نسخه شناسی

  خط به

  نوع نوسخه
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 اهم مواضیع موجود در اين لوح

1 
ألّن جماَل  اصل جهانی بودن تجلی حق وآنکه جمال قدم بر جمیع اشیاء به کل اسماء تجلی نموده: 

 األسماء فی هذه األيّام المقّدس العزيز المنيع م قد تجلّی علی کّل األشياء بکلّ الِقدَ 

2 

کنات خالصا عن االشارات الی أيادی کّل المم عمری لو ُيرفع اليومَ فو  در اهمیت خلوص و انقطاع:

 هم بفضله العميم قبل أن يرجُعنّ و األرض َلُيْعِطَينّ  اء و َيْسأُلنّه خزائَن الّسمواتالّرجاء من مليک األسم شطر

 أياديهم اليهم و کذلک کان رحمتُه علی العالمين محيطا

3 
قل قد ظهر  ود جمال اقدس ابهاء میباشد( ظاهر گرديده است:کتاب خدا به صورت هیکل غالم ) مقص

 هيکل الغالم فتبارک اهلل أحسن المبدعين کتاُب اهلل  علی

4 

 شريعت اهلل مانند خورشید در و سط سماء ظاهر گرديده است دلیل و حجت حق نفس خودش میباشد:

يَله نفُسه ثّم ظهوُره الموقنين * قل اّن دلمن  الّشمس فی وسط الّسماء و تکوننّ  األمر کظهور اذا يظهر لکم

 .العالمين ليل له آياته و هذا من فضله علیعن عرفانهما جعل الدَّ  و من يعجز

5 

و  در هر نفسی قدرت شناخت حق مقدر چه که در غیر اين صورت حجت او بر عبادش تکمیل نگردد:

من  ُته علی عباده ان أنتم فی أمرهَلن َيتّم حجّ  و من دون ذلک نفس ما َيْعِرُف به آثاَر اهلل أودَع فی کلّ 

 . المتفّکرين

 

ظلم نفسا و ال ال ي حق عباد را به آنچه لیاقتش را ندارند امر نمیکند )حق اين ظلم را به کسی نمیکند(:

  طاقتهم و انّه لهو الّرحمن الرَّحيم يأمر العباَد فوق

 

قل قد  درکند تا چه رسد به نفوسی که صاحب بصر پاکند:امر اهلل به شانی ظاهر شده که کوران قادر به 

األکمه لن ُيدرک الّشمَس  علی شأن َيْعِرُفه أْکَمُه األرض فکيف ذو بصرطاهر منير * و انّ  ظهر أمر اهلل

  و لکّن يدرک الحرارَة الّتی تظهر منها فی کّل شهور و سنين ببصرها

 

حرارت آنند ولکن کوران اهل بيان قادر به درک حقيقت کوران اگر خورشيد را نبينند قادر به درک 

و لکّن يدرک الحرارَة  ّن األکمه لن ُيدرک الّشمَس ببصرهاا   نشدند حتی اگر حق در مقابشان ظهور کرد:

 الّتی تظهر منها فی کّل شهور و سنين
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6 

قل يا مأل  کنید: ندا به اهل بیان که مبادا خود را از خورشیدی که اهل عالم را احاطه نموده محروم

بقعة الفردوس  ّربناکم الی شاطئ األيمن عن يمينبين العالمين * و ق يان ا نّا اختصصناکم لعرفان نفسناالب

 العظيم * ايّاکم أناأللحان بانّه ال ا له ا اّل  م الّذی فيه تنطق النّار علی کلّ المقا
ّ
تحجبوا أنفسکم   أنا العلّ

مس الّتی استضاءت عن  صغير و کبير. الّرحمن بالّضياء الذی أحاط کلّ  اُفق مشيَّة ربکم عن هذه الشَّ

7 
ی و ال تعلّقوا أبصارکم بذ أن افتحوا أبصاَرکم ِلَتشَهدوها بعيونکم امر به تحری حقیقت و نهی از تقلید:

 و المرسلين. ل فی کّل األلواح علی النّبيّينااّل وسعها و کذلک نزّ  بصر ألنَّ اهلل ما کلّف نفسا

8 
ن يا أشرف فاشکِر اهلل بما أ زيارت جمال مبارک مثل لقای مظهر امر و لقای پروردگار عالم است:

  شّرفک بلقائه و أدخَلک تلقاَء العرش مقعَد عّز عظيم

9 

األحجاَب بنار  لی عباده المريدين الّذين أحرقوااذهب بلوح اهلل ا قم ثمّ  امر به قیام برای نصرت امراهلل:

ُخلقوا بأمر  رهم بما ورد علينا من الّذين همالعزيز الحميد * ثمَّ ذکّ  َصَعدوا الی اهلل الملک نجذاب واال

لَيّطلُعّن بها و  أِن اْقُصْص لهم من ِقَصص الغالممن المستبشرين *  مَّ بّشرهم برضوان اهلل ليکوننّ من لدنّا ث

اکرين   يکونّن من الذَّ

10 

 و کذلک ورد علی جمال قتل حضرت بهااهلل قیام نموده اند: اعراض معرضین به حدی رسیده که به

يطان فی صدورهم و قاموا علی قتلی بما ألقی  المين * و بلغ االعراض الی مقامالِقَدم من هؤالء الّظ  الشَّ

قاموا علی مکر سلطنة اهلل و قدرته اذا  و لّما شهدوا أنفَسهم عجزاَء عندعلی ذلک لعليم و شهيد *  کان اهلل

 علينا من الّذين هم ُخِلقوا بأمر من عندنا و انّا کنّا قادرين جديد کذلک ورد

11 
ونوا يا أحبّاء اهلل ک به مثل ابر بودن از برای نفوس مومن و به مثل عذاب بودن برای نفوس مشرک:

  رکينالمش ه و کان منو آياتِه و عذاَب المحتوم لمن کفر باهلل و أمر سحاَب الفضل لمن آمن باهلل

12 

به جز آنانکه مويد به روح قدسی هستند  و عارف به آصل امر حکمت آنچه خداوند به خلق عنايت 

من فی  علی شأن لو ُيجاِدَلّن معک کلُّ  مستقيما علی االمر فينبغی لک بان تکون فرموده را نمی فهمند:

َيْنسُب  أنفَسهم عجزاَء کذلک ينبغی لمن عن األمر و َيشهُدنّ  ألرضين لن يقدُرّن أن ُينِزُلنّکالّسموات و ا

 الهالکين ات الّظنون و األوهام و کانوا منأکثر العباد فی غمر فی تلک األيّام الّتی َغرَق فيهانفَسه الی اهلل 

13 

جاِدْل النّاَس بالحکمة و الموعظة و ال تُ  أن اْذِکرِ  امر به مجادله نکردن با احدی در امر حضرت پروردگار:

لی مقرِّ أحبّاء اهلل ثّم اْجَمْعُهم ع ک علی العالمين * کن متّحدا معربّک ليتّم حّجُة ربّ  فی أمر مع أحد

  العزيز العليم االمن فی ظّل اسم ربَّک 

14 

آمر به مخاطب لوح )اشرف( به اينکه نگذارد وسوسه های ناقضین حب جمال مبارک را از قلوب 

و  ذی َيِرُد علی أرضکم بمکر عظيم *الّشيطان حين الَّ  التزلّهم همزاُت ِظ العباَد بأن أِن احفَ  مومنین ببرد:

  الغيب ِلتّطلَع به وتکوَن من الثّابتين حّب الغالم کذلک نبّأناک من نبأ معه ما يمنعکم عن
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15 

امر در تثبیت در امراهلل به قسمی که اگر جمیع عالم بر علیه شخص مومن قیام کنند تزلزلی در او ايجاد 

من فی الّسموات و  مستقيما علی االمر علی شأن لو ُيجاِدَلّن معک کلُّ  فينبغی لک بان تکون نشود:

َيْنسُب نفَسه الی اهلل  أنفَسهم عجزاَء کذلک ينبغی لمن عن األمر و َيشهُدنّ  األرضين لن يقدُرّن أن ُينِزُلنّک

 الهالکين الّظنون و األوهام و کانوا منات أکثر العباد فی غمر فی تلک األيّام الّتی َغرَق فيها

 

  


