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سایر مالحظات
1

شاهزاده شمس الجهان از جمله دوستان نزدیک جناب طاهره بوده شمس الجهان به بغداد سفر نمودو
به شرف لقای جمال اقدس ابهی فائز گشته و در جرگه مومنین با وفای آنحضرت در آمد

2

این ورقه مومنه (شمس جهان) در بین اطرافیان خود به فتنه شهرت داشت.

3

شمس جهان به لقب ورقه الرضوان از جمال اقدس ابهی مفتخر و متباهی گردیده است.

4

بعضی معتقدند که این لوح در ادرنه نازل گردیده.

5

بالیای وارده بر نفوس عنایت حق است و بنابراین باید نتیجه فضل حق محسوب گردد و نه عدل او.
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اهم مواضیع موجود در این لوح
1

لوح فتنه ار ابتدا تا انتها در باره امتحانات الهیه است:
کل غیب و شهود قل ان ذلک
کل الممکنات من ّ
امتحانات الهیه شامل همگان میشود :من فتنة تأخذ ّ

2

من فتنة تضطرب فیها ال ّنفوس و تذهل فیها العقول و تنفطر بها سموات العلم و الحکمة و تنشق اراضی
ثم تندک بها جبال المجد و ال ّنور
العز و القدرة ّ
ّ
خداوند متعال جمیع موجودات را در جمیع مراتب امکانی امتحان میکند (حتی پیامبران و رسوالن نیز

3

کل
امتحان میشوند) :من ذلک فتعالی اهلل مظهر هذه الفتنة المحتوم و بذلک فرق ما فرق فی زمن ّ
ال ّنبیون و المرسلون و من قبلهم فی زمن الّتی لن یحیط بها علم البالغون
خداوند همه کسانی را که ادعای ایمان و محبت میکنند را امتحان خواهد نمود :قل تاهلل یفتن فی هذه

4

کل حین ان یتذ ّکرون فکیف
الفتنة حقائق الّذین لن یغفلون عن اهلل و امره فی طرفة عین وهم کانوا فی ّ
کل المظاهر االعلی قدر ما تعرف ال ّنملة من زبان ّیة
عباد الّذین هم ما عرفوا من هذا االمر الّذی ینصعق فیه ّ
و اولئک هم من جوهر الغفلة عند اهلل لمشهود

5

کل ال ّنبیون و المرسلون و
این امتحانات حتمی است :هذه الفتنة المحتوم و بذلک فرق ما فرق فی زمن ّ
من قبلهم فی زمن الّتی لن یحیط بها علم البالغون
خداون متعال نفوسی را که هرگز از خداوند غافل نگشته اند را امتحان مینماید تا حقیقت ایمان و

6

عرفانشان ظاهر گردد :قل تاهلل یفتن فی هذه الفتنة حقائق الّذین لن یغفلون عن اهلل و امره فی طرفة عین
کل
کل حین ان یتذ ّکرون فکیف عباد الّذین هم ما عرفوا من هذا االمر الّذی ینصعق فیه ّ
وهم کانوا فی ّ
المظاهر االعلی قدر ما تعرف النّملة من زبانیّة و اولئک هم من جوهر الغفلة عند اهلل لمشهود
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