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 مالحظات

 

 لوح ملک روس عنوان

وِس  وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور  أَْن َيا َمِلَك ألرُّوِس أَِن أْسَتِمْع ِنَدأَء أهللِ ألَمِلِك ألُقدُّ

 حضرت بهاءأهلل صاحب اثر

 سجن أعظم –هـ ق  1285 سال نزول

 عکا  محل نزول

 عربی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 مصدر

 128 – 119ملوک و سالطین أرض، ص  ألوأح

 207کتاب گاد پاسز بای، ص 

 121 – 120گنج شايان، ص 

 مطلع
 

وِس ...  أَْن َيا َمِلَك ألرُّوِس أَِن أْسَتِمْع ِنَدأَء أهللِ ألَمِلِك ألُقدُّ

 انتهای لوح
ما َيشاُء َوَيْمَنُع  ِأنَّ َربََّك َلُهَو ألُمْقَتِدُر َعَلی ما َيشاُء ُيْعِطي َمْن َيشاءُ ... 

ْن َيشاُء ما أَرأَد ِأنَُّه َلُهَو ألُمْقَتِدُر ألَقِديُر.  َعمَّ

 تزأر ألکساندر دوم أمپرأطور روسیه  مخاطب

  اسامی نفوس مذکوره

  اسامی اماکن مذکوره

  الواح دیگر مذکور در متن این لوح

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

 این لوح شباهت و ارتباط دارند
 

  نصایح وانذارات  احکام

  اشارات به کتب مقدسه قبل

  مناجاتهای نازله در متن لوح

  شئونات و سبک نزولی

  ترجمه های این 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 این لوح

1 
 مظهر اسم بهی ابهی مالء اعلی وملکوت انشاء وحضرت بهاء اهلل مظهر اسماء حسنی از برای جمیع ساکنین  

 ”..من سمی باالسماء ألحسنی بین مالء أالعلی ومن فی ملکوت أالنشاء باسم أهلل ألبهی أالبهی“.

2 
هاج عرف عنايتی و ماج بحر  يت به مولئک فی نجويک لذأسمعنا ما ناد أنا“ اجابت نمودن دعای تزار الکساندر

  “...رحمتی و أجبناک بالحق

3 

اجر ومقام عظیم تزار الکساندر در نزد حق الجل اعانت بحضرت بهاء اهلل در ایام سجن طهران ) یکی از سفیر 

نموده و همت در رهائی مظهر  هایس که میرزا مجید آهی منشی او بود ابراز خدمت به جمال اقدس ابهی را

قد نصرنی أحد سفرأئک أذ کنت فی ألسجن تحت ألسالسل و أالغالل بذلک کتب “ کبریا از آن سجن نمود (

 “...أهلل لک مقاما لم يحط به علم أحد أال هو

4 

رب با شکوه وجاللش ظاهر گشته است. پدر آسمانی آمده و ابن به  عظمت ظهور و مقام جمال اقدس ابهی :

.. .قد ظهر ألرب بمجده ألعظیم قد أتی أالب و أالبن“ او خوش آمد گفته است... خدا سوار بر ابر آمده است.

        “ قد أتی ألوهاب رأکبا علی ألسحاب.. .يقول لبیک

 “قم بین ألناس بهذأ أالمر ألمبرم ثم أدع أالمم ألی أهلل ألعلی ألعظیم “  امر به تبلیغ و دعوت خلق بسوی حق 5

6 

طوبی لملک ما منعته “ در نزد حق هظیم است. -مقام پادشاهی که سبحات جالل او را از حق منع ننماید  

 سبحات ألجالل عن ألتوجه ألی مشرق ألجمال و نبذ ما عنده أبتغاء ما عندأهلل أال أنه من خیره ألخلق لدی ألحق

. ..“ 

7 

گردیده عارف شود جان خود را بخاطر عشق به ایشان در اگر نفسی فی الحقیقه بانچه از قلم جمال قدم نازل 

لو تعرف ما نزل من قلمی و تطلع بخزأئن أمری و لئالی أسرأری فی بحور أسمائی و أوأعی “ راه حق فدا مینماید

 “تیکلماتی  کلماتی لتفدی نفسک فی سبیلی حبا السمی و شوقا ألی ملکو

8 

قل هذأ “  هستند و نباء ایشانمورد نظر نبیین ومرسلین بوده استحضرت بهاءاهلل موعود کل رسوالن وکتب قبل 

.. قد . نباء أستبشرت به أفئده ألنبیین و ألمرسلین هذأ لهو ألمذکور فی قلب ألعالم و ألموعود فی صحائف أهلل

ذکور بلسان .. قل أنی أنا ألم. .. منهم من فدی نفسه لجمالی. أرتفعت أيادی ألرسل للقائی ألی أهلل ألعزيز ألحمید

 “... ب أال لذکریت.. قل ما نزلت ألک. أشعیاء و زين باسمی ألتوريه و أالنجیل

9 
بگو من اراده وصف نفس خود را نمی کنم بلکه آنچه را وصف میکنم نفس خداست. در من غیر از حق و امر او 

 .. ال يری ف. قل أنی ما أردت وصف نفسی بل نفس أهلل“ دیده نمیشود.
 
 “أال أهلل و أمره ي

10 
ما شما رأ بخاطر حق ) خالصا در رأه حق ( دعوت میکنیم نه أعرأض حلق ضری بما وأرد میکند و نه أز أقبالشان 

.. أن لسانی ينصحکم خالصا لوجه أهلل “. نفعی بما می رسد ) ما شما رأ فقط بخاطر حق أست که دعوت میکنیم (
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علی أالرض و أعرأضهم و ال ينفعنی أقبال ألخالئق  يضرنی ضر منقلمی ينحرک علی ذکذکم بعد ألذی ال  و

 “...أجمعین أنا نذکرکم بما أمرنا به وما نريد منکم شیئا أال تقربکم

11 
  آیا کسی را که شما را به حیات ابدی دعوت میکند میکشید ؟ بترسید از خداوند و از هر جباری تبعیت منمائید

 “قوأهلل و ال تتبعوأ کل جبار عنیدألحیوه ألباقیه أتأتقتلون ألذی يدعوکم ألی “

12 

قسم به حق که شما در  –ای ابنای غرور آیا نفس خود را در قصور و سلطان ظهور را در بدترین اماکن میبینید 

قبرها ساکنید اگر بفهمید. چه که اگر نفسی  از نسمات حق زنده نگردد او فی الحقیقه از اموات محسوب است 

ترون أنفسکم فی ألقصور و سلطان ألظهور فی أخرب ألبیوت ال لعمری أنتم فی أألغرور  قل يا مأل“ خدا. در نزد

 ...“ألقبور لو تکونن من ألشاعرين أن ألذی لن يهتز من نسمه أهلل فی أيامه أنه من أالموأت لدی أهلل مالک أالسماء  

13 
قوموأ عن قبور ألهوی مقبلین ألی ملکوت “  ق اقبال کنیدقیام نمائید و خارج شوید از قبر هوی و هوس و بسوی ح

 “.. . ربکم مالک ألعرش و ألثری

14 

بزودی کس دیگری صاحب این اموال می شود و  –آیا گمان میکنید گه آنچه را مالکید نفعی به شما میرساند 

ن ألی غیرکم و ترجعو تظنون ينفعکم ما عندکم سوف يملکهأ“ جمیع به خاک من غیر ناصر ومعین راجع میشوید

 “ألترأب من غیر ناصر و معین

15 

منقطع شوید از آنچه دارید و اقبال نمائید بسوی  –آنچه را فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد الیق اعتنا نبوده و نیست 

 تیه ألموت و الأال خیر فی حیوه ي“ نعمت ازلی ) نعمت حق که توسط مظهر امرش بشما عرضه گشته است (

 “لبقاء يدرکه ألفناء و ال لنعمه تتغیر دعوأ ما عندکم و أقبلوأ ألی نعمه أهلل ألتی نزلت بهذأ أالسم ألبديع  

16 
طوبی لملک ما منعه ألملک عن مالکه و أقبل “ خوشا بحال ملکی که ملک اورا از صاحب ملک منع ننماید.

 “ز ألحکیميأهلل ألعز ألی أهلل بقلبه أنه  ممن فاز بما أرأد

 

  


