مالحظات

يكى از الواح خطاب به جمال

عنوان
وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور
صاحب اثر

حضرت بهاءاهلل

سال نزول
محل نزول
لسان نزولى

فارسى

لحن نزولى
کالم نزولى
مطلع

قوله تعالى :بحروحى که در قلم اعلى مستور است بصورت اين کلمات
ترشح فرموده ...
ّ

انتهای لوح

 ...طوبى لمن اقتبس من مشكاته واستضاء بأنواره انّه من الفائزين
رب العالمين.
المک ّرمين والحمد هلل ّ

مخاطب


ای جمال بمق ّر اقدس وارد شدی و بمنظر اکبر فائز گشتى ...



ای جمال اليوم بايد بمحبّت و مرحمت و خضوع و خشوع و
تقديس و تنزيهى ظاهر شويد...

اسامى نفوس مذکوره



ای جمال غيب منيع اليدرک ينوح و يبکى...



(شخصى که ذيال به او اشاره شده) :نفسيکه از تکلّم لفظ
کلمه توحيد عاجز بود چون بمق ّر ظهور موقن شد اعمال
نکردهاش مقبول شد و ثنای نگفتهاش محبوب افتاد
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اسامى اماکن مذکوره
الواح ديگر مذکور در متن اين لوح
الواح ديگر با همین عنوان
مواضیع و الواح ديگر که با مطالب
اين لوح شباهت و ارتباط دارند
نصايح وانذارات احکام
اشارات به کتب مقدسه قبل
مناجاتهای نازله در متن لوح
شئونات و سبک نزولى
ترجمه های اين لوح
ترجمه های غیر رسمى
منابع فارسى
منابع عربى
منابع انگلیسى
نسخه شناسى
به خط
نوع نوسخه
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ساير مالحظات
اشاره به اينکه جمال بحضورمشرف شده :ای جمال بمق ّر اقدس وارد شدی و بمنظر اکبر فائز گشتى

1

امواج بحر معانى الهيّه را بچشم ظاهر مشاهده نمودی و کلمات تا ّمات که هر يک مخزن لئالى حکمت
بکل بريّه
و بيان بود بگوش خود اصغا کردی و فيوضات منبسطه رحمانيّه و رحمت واسعه الهيّه را نسبت
ّ
بقدريکه عرفان آن ممکن است على ما ينبغى لک ادراک نمودی

2

اشاره باينکه اين لوح وحى است :قوله تعالى :بحروحى که در قلم اعلى مستور است بصورت اين
ترشح فرمود
کلمات ّ

اهم مواضیع موجود در اين لوح
منع از سب و لعن عباد يکديگر را همچون امم قبل :ای جمال اليوم بايد بمح ّبت و مرحمت و خضوع

1

و خشوع و تقديس و تنزيهى ظاهر شويد که احدی از عباد از اعمال و افعال و اخالق و گفتار شما روائح
سب و لعن مينمودند.
اعمال و گفتار امم قبل استشمام ننمايد که بمج ّرد استماع کلمه ای يکديگر را
ّ
خلق درمراتب مختلف عرفانند اگر اين موجب نزاع شود عرفان آنان مردود :انّا خلقنا النّفوس اطوارًا
بعضى در اعلى مراتب عرفان سائرند و بعضى دون آن .مثًال نفسى غيب منيع اليدرک را در هيکل
ظهور مشاهده مينمايد من غير فصل و وصل و بعضى هيکل ظهور را ظهور اهلل دانسته و اوامر و نواهى او را
حق ميداند اين دو مقام هر دو لدی العرش مقبول است .و لکن اگر صاحبان اين دو مقام در
نفس اوامر ّ

2

بيان اين دو رتبه نزاع و جدال نمايند هر دو مردود بوده و خواهند بود چه که مقصود از عرفان و ذکر اعلى
مراتب بيان جذب قلوب و الفت نفوس و تبليغ امر اهلل بوده و از جدال و نزاع صاحبان اين دو مقام
تضييع امر اهلل شده و خواهد شد لذا هر دو بنار راجعند اگر چه بزعم خود باعلى افق عرفان طائرند.
مقصود از عرفان :مقصود از عرفان و ذکر اعلى مراتب بيان جذب قلوب و الفت نفوس و
تبليغ امر اهلل بوده
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الیوم خلق به آنچه محبوب است عامل نیستند :ای جمال غيب منيع اليدرک ينوح و يبکى چه که

3

حق بايد باخالق او ظاهر شوند ا ّنه هو س ّتار العيوب و
استشمام نمينمايد آنچه را که اليوم محبوبست اهل ّ
عالم الغيوب و غ ّفار الذّ نوب .امروز روزيست که بحر رحمت ظاهر است و آفتاب عنايت مشرق و سحاب
ّ
جود مرتفع بايد نفوس پژمرده را بنسائم محبّت و مو ّدت و مياه مرحمت تازه و خ ّرم نمود.
تاکید به محبت و مودت و مرحمت و لزوم خضوع و خشوع :اح ّبای الهى در هر مجمع و محفلى که
جمع شوند بايد بقسمى خضوع و خشوع از هر يک در تسبيح و تقديس الهى ظاهر شود که ذ ّرات تراب
آن محل شهادت دهند بخلوص آن جمع و جذبه بيانات روحانيّه آن انفس زکيّه ذ ّرات آن تراب را اخذ

4

بکل
فالحين صابرم و
نمايد نه آنکه تراب بلسان حال ذکر نمايد انا افضل منکم چه که در حمل مش ّقات ّ
ّ
ذی روح اعطای فيض ف ّياض که در من وديعه گذارده نموده و مينمايم مع همه اين مقامات عاليه و
ظهورات التحصى که جميع مايحتاج وجود از من ظاهر است باحدی فخر ننموده و نمينمايم و بکمال
خضوع در زير قدم کل ساکنم.
پند گرفتن از اينکه کلمه ای از علماء و عرفای قبل مقبول نیفتاد(* :احتياج به توضيح بيشتر دارد)
مالحظه در علماء و عرفای قبل نمائيد مع آنکه در هوای توحيد طائرند و بذکر مراتب تجريد و تحميد

5

ناطق کلمه ای از آن نفوس لدی الکلمه مقبول نيفتاد و نفسيکه از تکلّم لفظ کلمه توحيد عاجز بود چون
بمق ّر ظهور موقن شد اعمال نکردهاش مقبول شد و ثنای نگفتهاش محبوب افتاد فاعتبروا يا اولى
االبصار.
خشوع در برابر عظمت ظهور و لذوم لطف و شقت با ديگران :قسم بامواج بحر معانى که از ابصار
مستور است که احدی قادر بر وصف اين ظهور اعظم على ما هو عليه نبوده و نيست لذا بايد کل با

6

يکديگر برفق و مدارا و مح ّبت سلوک نمايند و اگر نفسى از ادراک بعضى مراتب عاجز باشد يا نرسيده
باشد بايد بکمال لطف و شفقت با او تکلّم نمايند و او را متذ ّکر کنند من دون آنکه در خود فضلى و
عل ّوی مشاهده نمايند.
ظرفیت افراد در اخذ فیض و در اينکه اصل اخذ فیض است نه ظرفیت افراد :اصل اليوم اخذ از بحر

7

فيوضاتست ديگر نبايد نظر بکوچک و بزرگى ظروف باشد يکى ک ّفى اخذ نموده و ديگری کأسى و
همچنين ديگری کوبى و ديگری قِ دری امروز نظر کل بايد باموری باشد که سبب انتشار امر اهلل گردد.
حق شاهد و گواه است که ض ّری از برای اين
اعظم ضرر برای امر کدورت و برودت بین احباب استّ :

8

امر اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت مابين احباب نبوده و نيست اجتنبوا بقدرة اهلل
ثم الّفوا بين القلوب باسمه المؤلّف العليم الحکيم.
و سلطانه ّ

9

جل جالله بخواهيد که بلذّ ت
حرکت در راه رضای حق موجب رسیدن به فیض ال يتناهیست :ازحق ّ
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حب او مرزوق شويد از خود بگذريد و در سائرين نگريد منتهای
اعمال در سبيل او و خضوع و خشوع در
ّ
حق حرکت نمايند
حق پوشيده نبوده و نيست اگر برضای ّ
جهد را در تربيت ناس مبذول داريد .امری از ّ
رب العالمين جاری و ظاهر شد
بفيوضات ال تتناهى فائز خواهند شد اينست کتاب مبين که از قلم امر ّ
نزل فيه و کونوا من العاملين.
تف ّ
کروا فيما ّ
حب او
جل جالله بخواهيد که بلذّ ت اعمال در سبيل او و خضوع و خشوع در
معنى کتاب مبین :ازحق ّ
ّ
مرزوق شويد از خود بگذريد و در سائرين نگريد منتهای جهد را در تربيت ناس مبذول داريد .امری از
حق حرکت نمايند بفيوضات ال تتناهى فائز خواهند شد اينست
حق پوشيده نبوده و نيست اگر برضای ّ
ّ
نزل فيه و کونوا من العاملين.
رب العالمين جاری و ظاهر شد تف ّ
کروا فيما ّ
کتاب مبين که از قلم امر ّ
تخصیص عنايات مخصوصه برای مبلغین و لذوم خشوع در برابر ايشان :نفوسيکه اليوم من عند اهلل
مأمورند بتبليغ امر و تخصيص داده شدهاند بعنآيات مخصوصه او کل بايد نسبت بايشان خاضع باشند
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چه که آن خضوع هلل واقع ميشود چون بامر ح ّقست بحق راجعست و لکن آن نفوسيکه تخصيص داده
شدهاند بايد کمال ا ّتحاد مابينشان مبرهن و ظاهر باشد ديگر درايج عرفان و مراتب آن نفوس عند اهلل
مشهود بوده و خواهد بود.
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