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 مالحظات

 

 لوح  هفت پرسش ، لوح شیرمرد ) شیر مردمان ( عنوان

  جواب به شش سئوال از قلم جمال اقدس ابهی عز نزول یافته است وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

  سال نزول

  محل نزول

  لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 ٢٤٠چاپ مصر، صفحه  مجموعه الواح مبارکه، مصدر

 مطلع

 بنام گوينده دانا

ستایش پاک یزدان را سزاوار که از روشنی آفتاب بخشش جهانرا روشن 

 نمود ...

 انتهای لوح

جهد نمائيد شاید بسور مذ کوره هم برسيد و از آللئ حکمت و بيان ... 

 *که از خزینه قلم رحمن ظاهر شده قسمت برید و نصيب بردارید 

 *البهاء عليک و علی کّل ثابت مستقيم و راسخ امين 

  باعزاز پارسيان است مخاطب

  اسامی نفوس مذکوره

  اسامی اماکن مذکوره

  الواح ديگر مذکور در متن اين لوح

  الواح ديگر با همین عنوان
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مواضیع و الواح ديگر که با مطالب 

 اين لوح شباهت و ارتباط دارند
 

  احکام  نصايح وانذارات

  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

  به خط

  نوع نوسخه
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 اهم مواضیع موجود در اين لوح

 ) ستایش پاک یزدان را سزاوار که از روشنی آفتاب بخشش جهان را روشن نمود. پروردگارستايش حضرت   1

2 

  پاسخ به شش سئوال

 ؟رو بکدام سو بنمائيم شایسته است نخست پرستش یکتای یزدانرا بچه زبان و -پرسش نخست 

 در کيش و آئين بوده  -پرسش دوم 

گرفته اند و هریک کيش و آئين خویش را پيشتر و بهتر از دیگری با مردم روزگار که جدا جدا کيشی  -پرسش سوم 

 ؟ان ایشان در رنج و آزار نباشيمدانند چگونه رفتار نمائيم که از دست و زب

 در نامهای ما مژده داده اند شاه بهرام با نشانهای زیاد از برای راهنمائی مردمان مياید -پرسش چهارم 

 دوزخ بوده از پل صراط و بهشت و  -پرسش پنجم 

 ز تن جدا شده به آن سرا شتابد الی آخرپس از هشتن تن که روان ا -پرسش ششم 

3 
اگرآنجناب سوره رئيس و سوره ملوک را بيابد و بخواند از آنچه ) اهمیت مطالعه سوره رئیس و سوره ملوک :

 (قيام نمایدسئوال نموده بی نياز گردد و بخدمت امر الهی 

 )شير مرد از خدا ميخواهم مرد ميدان باشی و به تبليغ امراهلل مشغول گردی)اهمیت تبلیغ امر مبارک  4

 (اگرمردمان به چشم خود بنگرند امروز جهان را بروشنائی تازه روشن بينند)اهمیت تحری حقیقت:  5

6 
هر دردی در راه او  –) ای شير مردمانم رنج را در راه حضرت یزدان راحت دان  باليای در راه حق عین عطا ست:

 (یندرمانيست بزرگ و هر تلخی شير

7 
او از اهل جنت عليا مذکور هر نفسی برضای او فائز شد  –بهشت رضای حق است ) بهشت رضای حق است:

 (ومحسوب

 

  


