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مطلع

بعضى از ناس از بعضى مخصوص ساحت اقدس زخارف طلب
نموده ...
 ...انّما البهاء علیک یا أیّها الذاکر باسمى و الناظر الى شطری و الناطق

انتهای لوح

بثناء ر ّبک الجمیل.

مخاطب
اسامى نفوس مذکوره

على " ،ای على بگو باح ّبای الهى که ا ّول انسان ّیت انصافست"

اسامى اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
الواح دیگر با همین عنوان
مواضیع و الواح دیگر که با مطالب
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این لوح شباهت و ارتباط دارند
نصایح وانذارات احکام
اشارات به کتب مقدسه قبل
مناجاتهای نازله در متن لوح
شئونات و سبک نزولى
ترجمه های این لوح
ترجمه های غیر رسمى
منابع فارسى
منابع عربى
منابع انگلیسى
نسخه شناسى
به خط
نوع نوسخه
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سایر مالحظات
اشاره باینکه در حفظ نفوس و تربیت اهل ملّت و مملکت مطالبى هست که بعدا ارسال میشود :و

1

همچنین در حفظ نفوس و تربیت اهل ملّت و مملکت از مشرق مشیّت رحمانى کلماتى مشرق که فوائد
نزل من سمآء االمر حال مصلحت نبود که
آن شامل جمیع من على االرض خواهد شد لو یسمعون ما ّ
ارسال شود در سمآء مش ّیت معلّق تا کى اراده اله ّیه تعلّق گیرد و ارسال شود االمر بیده

www.oceanoflights.org

اهم مواضیع موجود در این لوح
درمذمت اعمال نفوسى که مخصوص ساحت اقدس زخارف طلب نموده بودند:
(اشاره به مطلب تاریخى که در این موضوع به آن اشاره شده در اینجا الزم است)
بعضى از ناس از بعضى مخصوص ساحت اقدس زخارف طلب نموده و مینمایند و این بغایت از شطر

1

مقدس است ذیل
عدل و انصاف بعید است .از ا ّول ظهور تا حین ابدًا بنفسى در این امور اظهار نرفته
ّ
امر از این اذکار تا چه رسد بفعل آن بر کل الزمست که بعضى از عباد را نصیحت نمایند و من قبل اهلل
مقدس را بطین دنیا میاالئید و بما
اظهار دارند منادی احد ّیه از شطر الوه ّیه ندا میفرماید ای اح ّبا ذیل ّ
اراد ال ّنفس و الهوی تکلّم مکنید
از شرائط تبلیغ ناظر نبودن به زخارف دنیای فانیه است :مقبلین قبله وجود الیوم باید از غیب و شهود

2

همت و
منزه باشند اگر بتبلیغ مشغول شوند باید
ّ
بتوجه خالص و کمال انقطاع و استغنآء و عل ّو ّ
ّ
مقدس و ّ
توجه باشطار بنفحات مختار نمایند ینبغى لهوآلء ان یکون زادهم ال ّتو ّکل على اهلل و
تقدیس فطرت ّ
حب ربّهم العلي االبهى تا کلمات آن نفوس مؤثّر شود نفوسى که الیوم بمشتهیات نفسیّه و
لباسهم
ّ
ّ
زخارف دنیای فانیه ناظرند بغایت بعید مشاهده میشوند.
اهمیت ندادن حضرت بهااهلل به زخارف دنیوی و قبول هدایا نظر به فضل :در اکثر احیان در ساحت
رحمن بحسب ظاهر زخارفى نبوده و طائفین حول در عسر عظیم بودهاند مع ذلک ابدًا ازمشرق قلم

3

اعلى ذکر دنیا و یا کلمه ای که مدلّ بر آن باشد اشراق ننموده و هر نفسى که مو ّفق شد و بساحت اقدس
هدیّه ای ارسال نمود نظر بفضل قبول شده مع آنکه اگرجمیع اموال ارض را بخواهیم تص ّرف نمائیم
ِم و ِب َم نبوده و نخواهد بود.
احدی را مجال ل َ
حق مابین
قبیح بودن تکدی ما بین عباد باسم حق :هیچ فعلى اقبح از این فعل نبوده و نیست که باسم ّ

4

حق الزم که ناس را بتنزیه اکبر و تقدیس اعظم دعوت نمایند تا
ناس
ّ
تکدی شود بر آنجناب و اصحاب ّ
رائحه قمیص ابهى از اح ّبای او استنشاق شود
باید اولو الغنى بفقرآء ناظرباشند :باید اولو الغنى بفقرآء ناظرباشند چه که شأن صابرین از فقرآء عند اهلل

5

عظیم بوده و عمری ال یعادله شأن ّاال ما شاء اهلل.طوبى لفقیر صبر و ستر و لغني انفق و آثر انشآء اهلل باید
ّ
همت نمایند و بکسب مشغول شوند و این امریست که بر هر نفسى در این ظهور اعظم فرض شده و
فقرآء ّ
از اعمال حسنه عند اهلل محسوب و هر نفسى عامل شود الب ّته اعانت غیب ّیه شامل او خواهد شد ا ّنه یغنى
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کل شىء قدیر.
من یشآء بفضله ا ّنه على ّ
همت نمایند و بکسب مشغول شوند و این امریست که بر
در لزوم کسب و کاربرفقرا :انشآء اهلل باید فقرآء ّ
هر نفسى در این ظهور اعظم فرض شده و از اعمال حسنه عند اهلل محسوب و هر نفسى عامل شود البتّه
کل شىء قدیر.
اعانت غیبیّه شامل او خواهد شد انّه یغنى من یشآء بفضله انّه على ّ
همت نمایند و بکسب مشغول شوند و
شامل شدن اعانات غیبیه در کسب و کار :انشآء اهلل باید فقرآء ّ
این امریست که بر هر نفسى در این ظهور اعظم فرض شده و از اعمال حسنه عند اهلل محسوب و هر
نفسى عامل شود البتّه اعانت غیبیّه شامل او خواهد شد .

6

اهمیت تربیت نفوس :بسیار در تربیت نفوس جهد نمائید این از َا َه ِّم امور بوده و خواهد بود .و البهآء
علیک یا من نسمع ندآئک فى ذکر ر ّبک المقتدر العزیز المختار.
اوّل انسانیّت انصافست :ای على بگو باح ّبای الهى که ا ّول انسان ّیت انصافست و جمیع امور منوط بآن
کر در رزایا و بالیای این مسجون نمائید که تمام عمر در َی ِد اعدا بوده و هر یوم در سبیل محبّت
قدری تف ّ

7

الهى ببالئى مبتال تا آنکه امراهلل مابین عباد مرتفع شد .حال اگر نفسى سبب شود و باوهام خود در تفریق
ناس س ّرًا او جهرًا مشغول گردد ،او از اهل انصافست؟ ال و نفسه المهیمنة على العالمین لعمری ینوح
یتوهمون فى انفسهم ما ال یشعرون.
قلبى و یدمع عینى المراهلل و للّذین یقولون ما ال یفقهون و
ّ

8

در لزوم تشبث به اسم اعظم برای اتحاد :الیوم الیق آنکه کل باسم اعظم متشبّث شوند نیست مهرب و
مف ّری جز او و ناس را م ّتحد نمایند
اگرشخصى سبب تفریق ناس گردد او محروم از نفحات الرّحمن است :اگر نفسى در اعلى عل ّو مقام
توجه بشطری
قائم باشد و از او کلماتى ظاهر شود که سبب تفریق ناس گردد از شاطى بحر اعظم و علّت ّ

9

کل االکوان بانّه محروم من نفحات
جز مقام محمود مشهود که ظاهر است بحدود بشریّه جهاتیّه ،یشهد ّ
بکل نفوس و ما
حق عالم است
ّ
ال ّرحمن .قل ان انصفوا یا اولى االلباب من ال انصاف له ال انسان ّیة له ّ
عندهم
حق سبب
حلم حق باعث شده که اکثری از ناس آنچه سرًّا مرتکبند ّ
حق را از آن غافل بدانند :حلم ّ
تج ّری نفوس شده چه که هتک استار قبل از میقات نمیفرماید و نظر بسبقت رحمت ظهورات غضب ّیه منع
حق را از آن غافل دانستهاند ال و نفسه العلیم الخبیر کل در
شده لذا اکثری از ناس آنچه س ّرًا مرتکبند ّ

10

الضعفآء و لک الحمد یا غ ّفار
مرآت علمیّه مشهود و مبرهن و واضح .قل لک الحمد یا ستّار عیوب ّ
ذنوب الغفآلء ناس را از موهوم منع ن مودیم که بسلطان معلوم و ما یظهر من عنده عارف شوند حال
بظنون و اوهام خود مبتال مشاهده میشوند لعمری ا ّنهم هم الموهوم و ال یشعرون و ما یتکلّمون ا ّنه هو
الموهوم و ال یفقهون
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حق سبب تج ّری نفوس شده چه که هتک استار قبل
خداوند هتک استارقبل از میقات نمیفرماید :حلم ّ
از میقات نمیفرماید و نظر بسبقت رحمت ظهورات غضبیّه منع شده لذا اکثری از ناس آنچه س ّرًا
حق را از آن غافل دانستهاند ال و نفسه العلیم الخبیر"
مرتکبند ّ
الکل و یع ّرفهم نفسه و انفسهم لعمری
عرفان به حق باعث انقطاع از عالمیان است" :نسئل اهلل ان یو ّفق
ّ
من فاز بعرفانه یطیر فى هوآء ح ّبه و ینقطع عن العالمین و ال یلتفت الى من على االرض کلّها و کیف

11

الّذین یتکلّمون باهوآئهم ما ال اذن اهلل لهم"
الکل و یع ّرفهم نفسه و
طلب تویق به خود شناسى و خدا شناسى برای نفوس" :نسئل اهلل ان یو ّفق
ّ
انفسهم"
حق ناطق
معنى مفتاح قلوب و صیقل وجود :بگو الیوم یوم اصغاست بشنوید ندای مظلوم را باسم ّ

12

عما
باشید و بطراز ذکرش مز ّین و بانوار ح ّبش مستنیر اینست مفتاح قلوب و صیقل وجود و الّذی غفل ّ
جری من اصبع االرادة ا ّنه فى غفلة مبین.

13

شرط ایمان صالح و سداد است" :صالح و سداد شرط ایمآنست نه اختالف و فساد بلّغ ما امرت به
من لدن صادق امین"
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