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 مالحظات

 

 لوح رویا عنوان

  وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

 سال نزول
سال بعد از ورود  5سال قبل از صعود مبارک و  19میالدی ،  1873

 به عکا.

 عکا ) بیت عبود( محل نزول

 عربی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 مصدر
 175 - 174، صفحه 2آثار قلم اعلی جلد 

 20-16 ، صفحهایام تسعه صفحه

 مطلع

 اْْلَْفنانِ 
َ
 ِبْسِمِه الُْمَغرِِّد َعلي

َلُه  یا ِاْسمی ِاْسَمْع ِندائی ِمْن َحْوِل َعْرشی ِلُیَبلَِّغَک ِالی َبْحٍر ما

 ...ساِحل  

 اْلَکریمُ  ِانََّک َاْنَت اْلُمْقَتِدُر اْلُمَتعاِلی اْلُمْعِطی اْلباِذلُ  ... انتهای لوح
ُّ
 .اْلَغِني

 مخاطب
این لوح مبارک در تجلیل و احترام روز تولد حضرت نقطه اولی نازل 

    گردیده.

  اسامی نفوس مذکوره

  اسامی اماکن مذکوره

  الواح دیگر مذکور در متن این لوح
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  همین عنوانالواح دیگر با 

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

  انگلیسیمنابع 

  نسخه شناسی

  به خط

  نوع نوسخه
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 اهم مواضیع موجود در این لوح

1 

عظمت ظهور جمال قدم و در اینکه حدی از برا ی این بحر اعظم نبوده و احدی قادر به شناخت 

َلُه ساِحل  َو ما َبَلَغ  مایا ِاْسمی ِاْسَمْع ِندائی ِمْن َحْوِل َعْرشی ِلُیَبلَِّغَک ِالی َبْحٍر  حقیقی آن نخواهد بود:

 َقْعَرُه ساِبح  ِانَّ َربََّک َلُهَواْلَعلیُم اْلَکریمُ 

2 
یا ِاْسمی ِاْسَمْع ِندائی ِمْن  وجود عوالم روحانی در این عالم ناسوتی نشانه ای از فضل و قدرت حق:

 َقْعَرُه ساِبح  ِانَّ َربََّک َلُهَواْلَعلیُم اْلَکریمُ َلُه ساِحل  َو ما َبَلَغ  َحْوِل َعْرشی ِلُیَبلَِّغَک ِالی َبْحٍر ما

3 

شرح حقایق روحانی و عوالم سرمدی ازلی به قمیص اشارات امکانی ، حوری ملکوتی به عنوان مظهر 

مشیت قدسی مظهر امر الهی و توصیف عظمت این حوری قدسی به عنوان مظهر حقایق ازلی مکنون 

 الْ  در مظهر امر اهلل:
َ
 َو ُتوِقَن ِبَانَّ َلنا َعواِلَم فیهَذا اْلعاَلِم َو َتَشکُّر ِلَتري

ّ
لماِني  فی هَذا اْلعاَلِم الظُّ

َ
عاَلَم النُّوراِني

ْمِس َو ِمَن اْلَقْطَرِة َاْمواَج اْلَبْحرِ  ِة َاْنواَر الشَّ رَّ  ِلَیْقِدرُ  َربََّک اْلَخبیَر ِانَُّه َلْو َاراَد َاْن ُیْظِهَر ِمَن الذَّ

4 

ت و خصائل حوریه الهی به عنوان مظهر عشق ربانی و محبت الهی و نشانه و رمزی از آیات الهی صفا

ُمْشِرَقًة ِمْن ُاُفِق َجِبیِنها  َتْحَت ِحجاِب اْلواِحِدیَّةِ  َلّما َتَفرَّْسنَا فی َوْجِهها َوَجْدَنا النُّْقَطَة اْلَمْسُتوَرةَ  می باشد:

َلْت َاْلواُح  َتعالی ُموِجُدها َلْم َتَر َعْین   َمَحبَِّة الرَّْحمِن ِفی اْْلِْمکاِن َو َدفاِتُر اْلُعّشاِق ِفی األفاِق َکَانَّ ِبها ُفصِّ

رِّ َو اْلَعَلِن    الَّذی َخَلَقهاِبِمْثِلها َو َحَکْت َعْن ِتْلَک النُّْقَطِة ُنْقَطه  ُاْخری َفْوَق َثْدِیَها اْْلَیَْمِن َتعالی َمْوَلی السِّ

5 

قاَلْت َنْفسی ِلِسْجِنَک اْلِفدآُء یا ِسرَّ اْلَغْیِب فی  :بالیای وارده بر جمال اقدی ابهی ه به شدتاشار

ٍر َو َحْیَرٍة َمَلُکوِت اْْلِْنشآءَتعالی ُموِجُدها َلْم َتَر َعْین  ِبِمثِْلها َو کاَنْت َتْنُظُر ِالی َمْشِرِق اْلَعْرِش کَمْن باَت فی ُسکْ 

حیَفةِ  ِالی َاْن َوَضَعْت  ْبنا َوَجْدنا ِمنْها ما ُنزَِّل ِفی الصَّ َبْت َتَقرَّ ْتُه ِاَلْیها َفَلّما َتَقرَّ  َیَدها َحْوَل ُعُنِق َربِّها َو َضمَّ

 اْْلَْعلی َتعالی ُموِجُدها َلْم َتَر َعْین  ِبِمْثِلها ُثمَّ ماَلْت بَراِْسها َو َاتَّ 
َ
َاْت ِبَوْجِهها کَ اْلَمْخُزُوَنِةاْلَحْمرآء ِمْن َقَلِمي

ْت َو قاَلْت ِاْصَبَعْیها َکاَنَّ اْلِهالَل اْقَتَرَن ِباْلَبْدِر التَّماِم َتعالی ُموِجُدها َلْم َتَر َعْین  ِبِمْثِلها ِعنَْد ذِلَک صاحَ  َعلی

مآء ُکلُّ   اْلُوُجوِد ِلَبالئَک اْلِفداُء یا ُسْلطاَن اْْلَْرِض َو السَّ

6 

یا ُسلْطاَن اْْلَْرِض َو  به عروج به عوالم الهی و صعود به ملکوت ازلی: اشره صریح به صعود و میل

 الَْمقاماِت الَّتی ما 
َ
مآء ِالی َم َاْوَدْعَت َنْفَسَک َبْیَن هُؤآلء فی َمدیَنِة َعّکاَء ُاْقُصْدَمماِلَکَک اْْلُْخري السَّ

 َوَقَعْت َعَلْیها ُعُیوُن َاْهِل اْْلَْسمآء

7 
ه قمیص رویا در یوم میالد حضرت مبشر یعنی نقطه اولی من قبل اهلل بر مظهر این حقایق ازلی ب

 الَّذی َنَطَق  اْلَحْمرآء َقدْ  عظمتش حضرت بهااله نمودار می گردد:
َ
ِري ْکُر َیْوَمًا فیِه ُوِلَد ُمَبشِّ َتصاَدَف هَذا الذِّ
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 ِر ِاراَدتی َو َشْمِس ُظُهوریِبِذْکری َو ُسْلطانی َو َاْخَبَر النّاَس ِبَسمآء َمِشیَّتی َو َبحْ 

8 

ُطوبی ِلَمْن َوَجَد َعْرَف اهللِ فی هَذا اْلَیْوِم الّذی کاَن  عظمت نفسی که در این یوم به عرفان موید گشته:

 اْلَغُفورِ 
َ
ُهوِر َو َمْشِرَق اْسِمي ُهوِر َمْن ِفی اْلُقُبوِر َو فیِه فاَحِت النَّْفَحُة َو َسَرِت النََّسَمُة َو َاَخَذ  َمْطَلَع الظُّ َجْذُب الظُّ

وُر اْلُمْلُک ِللّهِ  اْلُمْقَتِدِر اْلُمَتعالِي اْلَعلیِم اْلَخبیِر َو فیِه فاَز ُکلُّ قاِصٍد ِباْلَمْقُصوِد َو ُکلُّ عاِرٍف  َو ناَدی الطُّ

 ِصراِطِه اْلُمْسَتقیمٍ  ِباْلَمْعُروِف َو ُکلُّ ساِلٍک 

9 

ِالهی باِرْک َعلی َاِحبّائَک ُثمَّ َاْنِزْل حق و منقطعین در این عالم و عالم بعد:  طلب تایید از برای احبا

هیَن ِاَلی اْْلُُفِق الَّذی ِمْنُه َاْشَرَقْت َشْمُس  َعَلْیِهْم ِمْن َسمآء َعطائَک ما َیْجَعُلُهْم ُمْنَقِطعینَ  َعْن ُدوِنَک َو ُمَتَوجِّ

ْر یا ِالهی ما َیْنفَ  ْنیا َواْْلأِخَرةِ َفْضِلَک َو َقدِّ  ُعُهْم ِفی الدُّ

 

  


