عنوان لوح  :لوح بلبل الفراق ) بلبل الفراق علی غصن االفاق ينادی ھذا الفراق (...
مطلع لوح } :بلبل الفراق علی غصن االفاق ينادی ھذالفراق يا مالء االشتياق { }...در اين وقت که
طير بقاء از ارض عراق پرواز نمود و اھل شوق بنار فراق در احتراق {...
 :جميع اھل بھاء ) اين نامه از اين نمله فانيه بسوی احبای خدا ارسال ميشود ( .
مخاطب
محل نزول  :بغداد
سال نزول  :قبل از عزينت به اسالمبول )  1863ميالدی –  1279ھجری قمری (
لسان نزولی  :در دو قسمت فارسی و عربی
مآﺧذ مطالعه در باره اين اثر:
 -1قلم اعلی جلد , 4ص  ) 324قسمت عربی لوح (
 - 2قلم اعلی جلد  4ص  ) 367 – 364قسمت فارسی (
 -3نفحات ظھور حضرت بھاءﷲ :تاليف اديب طاھر زاده  ,فصل  14ص 262
 – 4گنج شايان  :تاليف اشراق ﺧاوری ﺻص 45-42
ساير مالحطات :
 -1اين لوح از جمله الواح مبارکه ايست که از قلم جمال اقدس ابھی ﺧطاب به جميع اھل بھاء
نازل گزديده  .تاريخ نزول اين لوح يقينا بعد از نزول لوح مالح القدس بوده است ) نوروز .(1863
 -2محتويات اين لوح نشان ميدھد که تاريخ نزولش در ايامی بوده است که جمال اقدس ابھی و
پيروانشان وسايل سفزرا تدارک مينمودند قوله تعالی  :در اين وقت که سير بقاء از ارض عراق
پرواز نمود ...
 -3قسمت اعظم اين لوح با بعضی از قطعات کلمات مکنونه فارسی ارتباط مستقيم دارد .
> ھرگز شنيديد که بلبل باغ الھی جز بگلزار روحانی راحت جويد و يا مقر گزيند و يا آنکه ھد
سبای عشق جز در سينای روح وطن گيرد ويا قلوب عاشقان جز جمال معشوق منظوری طلبد ...
اھم مواضيع موجود در اين لوح :
 -1القاب جمال اقدس ابھی در عوالم عبوديت و مظھريت :
> بلبل الفراق <  > ,طيرالوفا < > ,ورقاء الھجر <  > ,طيربقاء <  > ,نمله فانيه <  >,طير
عراقی <  > ,جنال سبحانی <  > ,حرم ربانی <  > ,گل < > ,باب <  > ,بلبل باغ الھی <,
> عندليب الفراق <  > ,حمام[ الروح <  > ,بلبل وثاق <  > ,طير <  > ,بلبل گلزار الھی <
 -2اشاره به ھجرت جمال قدم از عراق به اسالمبول :
> جاء الفراق يا مالء االشتياق قل تم زمان الوصل وجاء الفصل < و > وقتی آيد و ھنگامی شود که
طير عراقی آھنگ حچاز نمايد  ...حال آنوقت رسيد و آن نسيم وزيد و آن طير پريد <
 -3بعلت اين جدائی نسائم سرور قطع گرديده و ايام ﺧوش به اتمام رسيده است > قد انقطعت نسائم
السرورعن رضوان السناء بھذا الفراق  ...و تبدلت عيش کلشيئ  < ...و > ايدوستان تا چشم بلقی بگرييد و تا
نفس موجود بناليد زيرا که بساط وصل و اتصال و قرب ولقاء درھم پيچيده  <...و > و اين حزن قابل
مقايسه با ھيچ اندوھی نبوده و نيست < و > ھذا الحزن لن يقاس بحزن فی جبروت العنا بما ھبت
نسيم الفراق يا مالء االشتياق < و > پس ای چشم گريه کن و ای گوش ناله بشنو و ای لسان ندبه و نوجه کن
<...

 -4با وچود کل اين باليای وارده – در جميع احوال شاکر درگاه حق بوده و ﺧواھيم بود.
در حاليکه باليا بر ما جاری است شکر مينمائيم ﺧداوندی را که ما را برگزيده تا آنکه در سبيلش
معرض اين باليای متواتره و رزايای متواليه واقع شويم قوله تعالی :
>  ...سلطان قضا باقتضای تقدير نقدره فراش فصل و انفصال و ھجرو فراق گسترده و ارياح ھجر
و فراق چنان وزيده که جميع شاخسار وجود از غيب و شھود ھمه قميص فنا پوشيده و بخزان
بقا پيوستند < ...
 -5تاسف مطھرامرﷲ الجل عدم اقبال ﺧلق
> باری آنچه مرقوم شد و ھر چه مذکور آمد اقبال ننموديد و گوش نداديد حال آنوقت گدشت و آن
يوم از دست رفت ديگر آن نسيم در اين ارض نوزد <...

