مالحظات

زيارتنامه اولياء

عنوان
وجه تسميه لوح به عنوان مذکور
صاحب اثر

حضرت بهاءاهلل

سال نزول
محل نزول
لسان نزولی
لحن نزولی
کالم نزولی
مصدر

لعمات االنوار ،جناب محمد شفيع روحانی نيريزی ،ص 348-347
ُه َو ال َقائِ ُم َعلَی اَمْرِ ِه وال َق ِ
اهرُ َفو َْق َخلْ ِق ِه

مطلع

نزل لحضرة الوحيد  ...أ ّول موج عال من بحر رحمة ر ّبك
هذا ما ّ
ال ّرحمن عليك يا س ّر الفرقان ومستس ّر البيان ...

انتهای لوح
جناب وحيد اکبر  .شهدای نيريز (أ ّول موج عال من بحر رحمة ر ّبك

مخاطب

ال ّرحمن عليك يا س ّر الفرقان ومستس ّر البيان) ...

اسامی نفوس مذکوره
اسامی اماکن مذکوره
الواح ديگر مذکور در متن اين لوح
الواح ديگر با همين عنوان
مواضيع و الواح ديگر که با مطالب
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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 غير رسمی
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگليسی
نسخه شناسی
به خط
نوع نوسخه

ساير مالحظات
اين زيارتنامه به افتخار جناب سيد يحيی دارابی از مومنين طراز اول به حضرت نقطه اولی نازل گرديده است.

1

جناب سيد يحيی دارابی از علمای برجسته اسالمی بودند که در شيراز به زيارت موعود اسالم فائز گرديده به
شرف ايمان مزين گشتند .حضرت نقطه اولی تفسير سوره مبارکه کوثر را به افتخار ايشان و در نتيجه (پاسخ)
مسئلت قلبی آن عالم ربانی نازل فرمودند که سبب تقليب روحانی آن جوهر الوجود گرديد.

2

اين زيارتنامه در ذکر مقامات عاليه و مراتب فاضله روحانيه جناب سيد يحيی دارابی و شرح مصائب و بليات و
فداکاری و شهادت آن بزرگوار از يراعه مبارکه حضرت بهاءاهلل نازل گرديده است.

www.oceanoflights.org

اهم مواضيع موجود در اين لوح
1

اين زيارتنامه در ذکر مقامات عاليه و مراتب فاضله روحانيه جناب سيد يحيی دارابی و شرح مصائب و بليات و
فداکاری و شهادت آن بزرگوار از يراعه مبارکه حضرت بهاءاهلل نازل گرديده است.
اوصاف جناب ِ
وحد اکبر:

2



(شارب رحيق وحی)" :اشهد انک شربت رحيق الوحی من يد العناية و الطاف"



الزبر و االلواح"
(فائز بلقای موعود کتب)ُ " :فزت بلقاء من کان موعودًا فی الکتب و ّ



(ناصر دين اهلل بلسان و قلم و فدا نمودن نفس خود" :)....اشهد انک نصرت دين اهلل و امره لقلمک و
لسانک و يدک الی ان فديت نفسک فی س ِبله و شربت کوثر اشهادة باسمه "...

شرح باليای وارده بر جناب وحيد و استقامت آن بزرگوار در سبيل حق...." :ان فديت نفسک فی سبيله و

3

شربت کوثر الشهادة باسمه و حبه و اخذک سکر سلسبيل العرفان الی ان طرف بقوادم االيقان فی هواء لم يسمع فيه
اال هزير ارياح عناية ربک ...انت الذی بمصيبتک ناحت الذّ رات و بکت عيون الممکنات اشهد بک ظهرت
کنوز االرض و لئالی البحر....انت الّذی اخذت الرحيق المختوم امام الوجوه و شربت باسم ربّک القيم"...

4

الالح من
عنايات جمال اقدس ابهی در حق جناب وحيد اکبر و يارانشان" :البهاء المشرق من افق الفضل و ال ّنور ّ
سما العدل عليک و علی الذين جاهد و امعک"...
اجر نفوسی که به زيارت رمس مطهر جناب وحيد موفق می شوند" :اسئلک يا الهی و اله السماء  ....بهذا القبر

5

الشريف و المقام المنيف بان تغفرلی....و لمن تق ّرب او يتق ّرب الی هذا ال ّرمس االطهر و زاره او يزوره
لوجهک"...
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