مالحظات

لوح ارض با

عنوان
وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور
صاحب اثر

حضرت بهاءاهلل
در زمانی که حضرت عبدالبهاء بر حسب دعوت مدحت پاشا صدر

سال نزول

اعظم سابق عثمانی به بیروت تشریف بردند.

محل نزول

کا
ع ّ

لسان نزولی

عربی

لحن نزولی
کالم نزولی
مصدر

الواح بعد از کتاب اقدس ،صفحه 138
هواهلل تعالی شأنه العظمة و االقتدار

مطلع

حمدا لمن تش ّرف ارض الباء بقدوم من طاب حوله االسماء ...
السامع
 ...نسئل اهلل تبارك وتعالی بأن یش ّرفنا بلقائه قری ًبا انّه هو ّ

انتهای لوح

المقتدر المجیب.

مخاطب

به افتخار حضرت عبدالبهاء نازل گردیده است.

اسامی نفوس مذکوره
اسامی اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
الواح دیگر با همین عنوان
مواضیع و الواح دیگر که با مطالب

www.oceanoflights.org

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
1
2

جمیع مطالب این لوح عظیم الشّ أن در مورد عظمت مقام حضرت عبدالبهاء و ارتباط خارق العاده بین
حضرت عبدالبهاء و اب بزرگوارشان جمال اقدس ابهی میباشد.
حق بر بیروت (ارض باء) الجل تشرّف بقدوم حضرت عبدالبهاء" .حمدأ لمن تش ّرف ارض الباء
فضل ّ
بقدوم من طاف حوله االسمآء"
القاب منیع حضرت عبدالبهاء که از یراعۀ مبارکه جمال قدم عزّ نزول یافته است
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من طاف حوله االسماء



غصن اهلل االعظم العظیم"



"س ّراهلل االقوم القویم"

اه ّمیّت عهد و پیمان با حضرت عبدالبهاء( :خوشا بحال سمعی که به شنیدن ندای او مشرّف شود و
ثم طوبی الرض فازت
قلبی که عشق او در آن باشد و قلمی که بذکر ثنای او مشغول گردد)" .طوبی ّ
بقدومه و لعین ق ّرت بجماله و لسمع تش ّرف باصغاء ندآه و لقلب ذاق حالوة ح ّبه و لصدر رحب بذکره و
لقلم تح ّرک علی ثنائه و للوح حمل آثاره"

4
جلوه ای از عشق عمیق بین جمال اقدس ابهی و حضرت س ّراهلل االعظم عزیمت حضرت عبدالبها سبب
مکدر گردید .قوله االحلی:
سرور ارض با (بیروت) شد در حالی که ارض سجن (مق ّر جمال اقدس ابهی)
ّ
السجن
السجن و افقه شمس جمال غصن اهلل االعظم العظیم  ...بذلک
ّ
تکدرت ارض ّ
"...خرج من باب ّ
و فرحت اخری"
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