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 مالحظات

 

 لوح مانکچی صاحب عنوان

  وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

 سال نزول
ه ق نازل گردیده است چه که در لوحی به لسان  1289قبل از سنه 

  ق ـه 1298خادم اهلل مورخ 

 عکا محل نزول

 فارسی و عربی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 267 - 259صفحه  ،چاپ مصر ،مجموعه الواح مبارکه مصدر

 مطلع

 بنام خداوند يکتا

از دریای بخشش خود  ئی را سزاست که بشبنمی پاینده ستایش بيننده

 ...  آسمان هستی را بلند نمود

 انتهای لوح
نوب و اآلثام و عن کل  کدورات الذ   و به َیطُهُر أجساد الممکنات عن... 

 العزیز العليمنفُسک  ما یکرهه

  مانکچی صاحب ) سرپرست زرتشتيان در ایران( 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
 

  نصايح وانذارات  احکام

  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

1 
و پاینده و پذیرنده او خرد  دانسته شد نخستين بخشش کردگار گفتار استپس  در اهمیت گفتار و خرد: 

 در دبستان جهان * و اوست نمودار یزدان * اوست دانای نخستين

2 
ميبيند و بدانائی درمان  گ جهان در دست پزشک دانا است درد رارَ  اصل استمرار ظهورات الهیه:

 درمان دیگر * درد امروز را درمانی و فردا را و هر سر را آوازی ميکند * هر روز را رازی است *

 بيدار شوند و بگوئيد شاید آنانکه در خوابند اهمیت تبلیغ امر: 3

4 
نيکو است  درباره زبان نوشته بودید تازی و پارسی هر دو زبان برای آگاهی و درک گفتار گوينده است:

 و این از هر دو می آید بگفتار گوینده است اند پی بردنچه که آنچه از زبان خواسته

5 
و امروز چون آفتاب دانش از  زبان فارسی قابل ستايش است چه که ظهور امر در ايران واقع شده: امروز

 سزاوار است و هویدا است هر چه این زبان را ستایش نمائيد آسمان ایران آشکار

6 
برخی را با  گروهی چون کردارو  عدم تطبیق گفتار با رفتار سبب میشود که گروهی از حق دور شوند:

 ماندند گفتار یکی ندیدند از پرتو آفتاب دانائی دور

7 

در این روز پيروز شما را از آالیش پاک نماید و  یزدان پاک ميفرماید آنچه در مذمت خود ستائی:

بزرگی از چيزهائی است که زیان آرد و از  رساند همان راه راه من است * پاکی از آالیش پاکی بآسایش

 اگر چه نيک باشد بکاهد * و آن پسندیدن گفتار و کردار خود است مردمان

8 
 و آسایش هنگامی دست دهد آسايش حقیقی زمانی حاصل میشود که جمیع خیر خواه يکديگر باشند:

 که هر کس خود را نيک خواه همه روی زمين نماید

 را بدروغ مياالئيداو  بگو زبان گواه راستی من است اهمیت صداقت و راستی: 9

10 
پلک بآن نازکی از جهان و انچه در اوست  ای پسران دانش چشم سر را در مذمت آز و رشک وحسد:

 نمود دیگر پرده آز اگر بر چشم دل فرود آید چه خواهد بی بهره نماید

11 
آن و نرم  گفتار درشت بجای شمشير دیده ميشود اهمیت گفتاری که با محبت و شفقت همراه است:

 بجای شير

12 
درخت دانائی  امروز بهترین ميوه عالیترين ثمره علم و دانش آنست که در عمل به مردم کمک کند:

 و نگاهداری نماید چيزی است که مردمان را بکار آید
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13 

گان بمانند و نو تا نو رسيده بگو ای مردمان سخن باندازه گفته ميشود اهمیت وحدت عالم انسانی:

یگانگی جای  باید داد تا کودکان جهان بجهان بزرگی در آیند و در بارگاه * شير باندازه رستگان برسند

 گزینند

14 
سرا پرده یگانگی بلند شد بچشم بيگانگان  بگو ای دوستان اهمیت ابراز مطالب به اندازه طاقت افراد:

 نبينيد * همه بار یکدارید و برگ یکشاخسار یکدیگر را

 

  


