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مطلع

السحاب...
لل
ِ
أن يا پاپا أخرق األحجاب قد أتى رب األرباب في ُظ ِ
ن ما تغ ّرد به الورقاء على أفنان سدرة
ن عن رقد الهوى ويسمع ّ
 ...ليقوم ّ

انتهای لوح

الظهور األبدع المنيع.
ن الى اهلل في هذا ّ
المنتهى ويسرع ّ
پاپ کاتوليک پى نهم (مشاراليه دويست و پنجاه و نهمين پاپ عالم

مخاطب

مسيحى است که دو سال بعد از اعالن امر حضرت اعلى بر تخت
خالفت مسيح نکيه زد)

اسامی نفوس مذکوره
اسامی اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
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الواح دیگر با همین عنوان
مواضیع و الواح دیگر که با مطالب
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
حضرت بهاءاهلل موعود دیانت حضرت عیسی میباشند :خدا در سایه ابر ظاهر گشت -بمثابه ظهور

1

اولش از آسمان ظاهر گشته است ( از آسمان آمده است بار دیگر بمثل ظهور اولش) ..." .قد أتى
رب االرباب فى ظلل السحاب  ....انه قد أتى من السماء مرة اخرى کما اتى منها اول مرة"...

2

ظهور حضرت بهاءاهلل مصدر فضل و عدل الهی میباشد :کوثر فضل در سمت راستش جاریست و
سلسبیل عدل در طرف چپش " .قد جرى عن يمينه كوثر الفضل و عن يساره سلسبيل العدل"....
همیت انقطاع از ملکوت اسماء و شئونات نفس و هوی :مبادا که به اسما از حق منع گردی
...مواظب باش که به اوهامات از خورشید یقین منع نگردی و محروم نمانی" .اياک ان تمنعک

3

االسماء عن اهلل فاطر االرض و السماء  ....اياک ان تمنعک الظنون بعد الذى اشرقت شمس اليقطن
من افق بيان ربک العزيز المنان  ...قل يا مال االرض ان اخربوا بيوت الغفلة بايادى القدرة و
االطمينان"....

4

هدف از علم شناخت خقیقت است :مبادا اینکه علوم ترا از سلطان معلوم و دنیا ترا از خالق آن منع
نماید" .اياک ان تمنعک العلوم عن ساطان المعلوم او الدنيا عمن خلقها"....
خطابات به علما :اقالم خود را م توقف نمائید چه که صریر قلم اعلی بلند شده ....از آنچه دارید

5

بگذرید و به آنچه بسوی شما فرستاده شده تمسک جوئید" .قل يا معشر العلماء ان امسکوا اقالمکم قد
ارتفع صرير القلم االعلى بين االرض و السماء ضعوا ما عندکم و خذوا ما ارسلنا اليکم"...

6

ما جان خود را فدا نمودیم که شاید شما به حیات ابدی دست بابید و حال آنکه شما از ما دوری مي
جوئید" .ان افدينا نفسنا لحيوتکم و اذا آتينا مرة أخرى نريکم تفرون مِ نا"...
منتظر ظهورش بودید و آرزوی لقایش را داشته الجل فراقش نالها (ناله ها) مینمودید -حال نفحات

7

خوش وصالش بوزیدن آمده و جمالش از پس پرده خفا به عرصه ظهور آمده است و شما از او اعراض
نموده بر او اعتراض مینمائید" .کانوا ان نيتظروا لقائه و تيضرعوا في فراقه فلما تضوع طيب الوصال و
کشف الجمال اعرضوا عنه و اعترضوا عليه"...

8
9

مواظب باشید که یاد حق و ذکر پروردگار شما را از خود حق منع ننماید .و به عبادت از مقصود و
معبود محروم مشوید" .قل اياکم ان يمنعکم الذکر عن المذکور و العبادة عن المعبود"....
ما از برای حیات اهل عالم و اتحاد جمیع کساني که بر روي زمین ساکنند آمده ایم ...." .قد أتى
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لحيوة العالم و اتحاد من على االرض کلها"....
حقانیت و عظمت این ظهور بحدی است که هیچ نفسي آنرا نمي تواند انکار نماید .چگونه ایمان

10

خود را به حق میتوان ثابت نمود اگر از این ظهور با عظمت اعراض گردد( .اگر این امر را انکار کنید
پس بکدام حجت مومن به حق مي توانید بشوید " .)....قل ان تنکروا هذا االمر باى حجة آمنتم باهلل
فاتوابها"....
چه بسا نفوسی که اعمالشان سبب میشود که ایشان از حق دور گردنند (اعمالشان حجاب میشود برای

11

آنان و به عوض آنکه ایشانرا به حق نزدیک نماید سبب غفلت آنان از حق میگردد)" .کم من عباد
صارت اعمالهم حجبا النفسهم و بها منعوا عن التقرب الى اهلل مرسل االرياح"...

12

معنی حقیقی لقاء اهلل آنست که فرد از نفس و هوی بگذرد و به هدایت حق تمسک جوید" .طوبى
لمن نبذ الهوى و اخذ الهدى انه ممن فاز بلقاءاهلل فى هذا اليوم"
امر به تبلیغ و انقطاع از شئونات دنیوی :از اماکن خود خارج شوید و نفوس را داخل ملکوت حق

13

نمائید" .اتزينون اجسادکم و کان فميص اهلل محمرا بدم البغضاء بما ورد عليه من اولى االغضاء ان
ادخلوا العباد قى ملکوت اهلل مالک يوم التناد"...
ثم ِ
اخرجوا من اماکنکم ّ

14

آن کلمه ای که حضرت مسیح مستور نموده بود حال در این زمان نازل گردیده است" .قد ظهرت
الکلمة التى سترها االبن انها قد نزلت على هيکل االنسان فى هذا الزمان"....
پروردگار آمده و جمیع آنچه وعده داده شده بود تکمیل شده است .این کلمه ای است که در پس

15

پرده غیب مستور بوده و حال آشکار و نمایان گشته است" .قد أتى االب و کمل ما وعدتم به في
الملکوت هذه کلمة کانت محفوظة خلف حجاب"
بدرستیکه بخاطر آزادی و رهایی شما حبس و ذلت را قبول کردیم – پیروی نمائید پروردگار خود را و از

16

هر مشرک جباری تبعیت منمائید" .قد حبس جسدى لعتق انفسکم و قبلنا الذلة لعزکم ان ابتعوا الرب ذا
المجد و الملکوت و ال تتبعوا مشرک جبار "....
احدی قادر نیست که او (مقصود حضرت بهاءاهلل میباشد) را از حق و ذکر حق باز دارد ...." .قل ال و

17

منزل االمطار انّه ال يمنعه شيء عن ذکر ربه تاهلل الحق لو يحرقونه في البر انه من قطب البحر يرفع رأسه و ينادي

انّه اله من في السموات واالرض"...

18
19

امر به کشف حجبات و کسربتهای اوهام" .قل يا اهل االرض کسروا اصنام االوهام باسم ربکم العزيز
العالم"....
امر به انقطاع از مال دنیا و انفاق زخارف دنیا در راه حقِ " .بع ما عندک من الزنية المزخرفة ثم انفقها
فى سبيل اهلل"....
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20

امر به ملوک و سالطین ارض که به عدالت با مردم رفتار نموده از حدودات کتاب اهلل تجاوز ننمایند.
عما حدد في الکتاب"....
"أن انصح الملوک قل أن اعدلوا بين الناس اياکم أن تتجاوزوا ّ
شرف و ارزش انسان به آداب او میباشد -زینت انسان در عشق به حق و انقطاع از ما سوی اهلل است نه

21

الصبيان العلم ان
به زخارف دنیوی ..." .کذلک االنسان شرفه بآدابه و ما ينبغى له ال بما تلعب به
ُ
زينتک حب اهلل و انقطاعک عما سويه ال بما عندک من الزخارف"....

22
23

اهمیت عشق به حق ،ذکر نمودن حق و توکل نمودن به حق " .ان اجعل قميصک حبى و درعک
ذکرى و زادک التوکل على اهلل مظهر القوات"...
نصایح به اهل نصاری مبنی بر شناخت حضرت مسیح در ظهور ثانوی خودش " .انه قد اتى مرة اخرى
لخالصکم"....
این (مقصود جمالقدم میباشد) همان تسلی دهنده ای است که حضرت مسیح عهدش را از شما

24

گرفت و این همان والدی است که اشعیای نبی خبر آمدنش را داد" .هذا لهو الوالد الذي اجنرکم به
اشعيا و المعزى الذى اخذ عهده الروح"....

25

اهمیت وفای به عهد و میثاق الهی" .طوبى لمن و فى بالميثاق و يل لمن نقض العهد"
امروز یوم فضل است :اگر مرا اطاعت کنید خواهید دید آنچه را که وعده داده شدید .و معاشر و موانس
من الی ابد خواهی شد و اگر از من پیروی ننمائید با شما به بردباری رفتار نمایم تا شاید آگاه گردید.

26

"قل هذا يوم الفضل ....ان اطعتمونى تروا ما وعدنا کم به و اجعلکم موانس نفسى فى جبروت عظمتى
و معاشر جمالى فى سماء اقتدارى الى االبد و ان عصيتمونى أصبر بحلمى لعل تتنبهن  .تقومن من فراش
الغفلة"...

27
28

حجبات را به اسم من خرق نمائید تا شاید بسوی حق راه یابید "ان اخرقوا الحجاب باسمى و سلطانى
لکى تجدوا الى الرب سبيال "...
در زمان حضرت مسیح ما شما را صیاد انسان خطاب کردیم و حال آنکه امروز شما را محیی عالم
ِ
االنسان و اليوم نقول تعالوا لنجعلکم محيى العالم "....
قرار دادیم" .انه قال تعاليا الجعلکما صيادى
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