 :لوح کل الطعام ) شرحی بر آيه قرآنی کل الطعام کان حال لبنی اسرائيل ( ...
 -1عتوان لوح
 :ھو المقتدر علی ما يشاء بامر من لدنه و ھوﷲ کلن علی کلشيئی قديرا
 – 2مطلع لوح
 :حاجی ميرزا کمال الدين نراقی
 -3مخاطب
 – 4لسان نزولی  :عربی
 :بغداد
 -5محل نزول
 :اندکی قبل از عزيمت به کردستان
 – 6سال نزول
 – 7ماخذ مالعه در باره اين اثر :
 – 1مائده آسمانی جلد  4ص  ) 276 – 265متن لوح (
 – 2کتاب قرن بديع ) يک جلدی ( فصل  7ص 246 - 245
 -3نفحات ظھور حضرت بھاءﷲ حلد  1تاليف اديب طاھر زاده ص 70 – 65
سوابق ترجمه  :اين لوح توسط جناب استيو لمبدن

ترجمه گرديده است

ساير مالجظات
 – 1جد پدری ميرزا کمال الدين – حاجی مال مھدی نراقی صاحب محرق القلوب است که در وصف باليای وارده
بر حضرت سيد الشھداء و ذکر فضايل و کماالت حضرت امام حسين نوشته شده است  .ھمين کتاب بود که
حضرت نقطه اولی را در زمانی که آن حضرت در قلعه ماکو مسجون بودند بياد شھدا به گريستن وا ميداشت .
 -2ميرزا کمال الدين طفل کوچکی بنام علی داشت که در يوم خروج حضرت بھاءﷲ از بيت ﷲ بغداد بقصد باغ
رضوان در جلو بيت – زوجه او علی را باقدام مبارک ميافکند و طفل با دست خود دامان ھيکل اقدس را ميگيرد .
ھمين طفل است که بعدا به معاون التجار ملقب و در سن  60سالگی در کاشان برتبه شھادت فائز گرديد
 – 3حاجی ميرزا کمال الدين طی عريضه ای از حضرت بھاءﷲ استدعا نمود که از ميرزا يحی ازل که ادعای
جانشينی حضرت باب را داشته و به عنوان منتخب آن حضرت شناخته می شد بخواھند که تفسيری بر آيه قرآنی "
کل الطعام حال لبنی اسرائيل اال ما حرم اسرائيل علی نفسه "بنويسد.
جواب ميرزا يحيی ازل بقدری ناشايسته بود که ميرزا کمال الدين را دچار ياس نموده ايمانش از او سلب گشت .
پس از اين واقعه ميرزا کمال الدين از حضرت بھاءﷲ تقاضا نمود که او را در باره مقصود حقيقی اين آيه مبارکه
راھنمائی فرمايند .
لوح کل الطعام در جواب به سئوال اين عالم جليل از يراعه قلم اعلی عز نزول يافته و سبب تقليب او گشته اسباب
عرفان و ايمان به حضرت بھاءﷲ را برايش فراھم نمود.
اھم مواضيع موجود در اين لوح :
 – 1اشاره به نيت مبارک مبنی بر حروج از مدينه ﷲ
 -2اشارات به مصائب وارده بر ھيکل مبارک از طرف مدعيان محبت .
 – 3توضيح مبسوطی بر آيه قرانی که در خصوصطعام و ابناء اسرائيل در سوره نساء آيه  93نازل گرديده است .
حضرت بھاءﷲ در اين لوح توضيح ميدھند مه اين آيه قرآنی در عوالم روحانی الھی دارای معانی ال تحصی ميباشد
و اکثر اين معانی از حيطه درک انسان خارج است .
 -4جمال قدم در اين لوح بعوامل خمسه ھاھوت  ،الھوت  ،جبروت  ،ملکوت وناسوت اشاره ميفرمايند و در باره
ھر يک توضيحات بديعی نازل فرموده اند .
عالم ھاھوت را به " جنه االحديه " تعبير فرموده آن را متعلق به رتبه الوھيت و غيب منيع ال يدرک ميدانند .
عالم الھوت عالم ارتباط حق با مظاھر امرش ميباشد  .در اين مقام مظاھر ظھور در بحر لقای الھی مستغرقند و در
فنای محض ونيستی بحت بات سير مينمايند .
عالم جبروت عالم نفوس مقدسه ای که مظھر صفات حق ميباشند است .
عالم ملکوت عالم تعينات است که در اين لوح تحت عنوان "جنه العدل " از آن ياد ميگردد و باالخره

عالم ناسوت يعنی اين دنيای فانی که بعنوان " جنه الفضل " تعبير گشته اھميت استفاده از اين دنيا را در پيشرفت
تھداف روحانی تاکيد مينمايد .
 -5کلمه طعام در مقامی بعنوان " کل علوم " و در جادی ديگر بعبارت " معرفه صاحب االمر " و علم الھی تعبير
گرديده است  .حضرت بھاءﷲ کلمه طعام را در مقامی اشاره به واليت بعد از شعود حضرت رسول تعبير فرموده
اند .
 – 6کلمه " اسراديل " و "ابناء اسرائيل " در يک مقام بحضرت رب اعلی و چيروانشان تعبير گرديده است
 – 7در اين لوح مبارک از جناب قدوس که اجل و اعظم از کل خروف خی بيان محسوبند بعنوان " نقطه اخری "
ياد فرموده اشاره به ارتباط نزديک آن حشرت با مظھر ظھور دور بيان حضرت " نقطه اولی " ميگردد .

