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 مالحظات

 

 هله هله یا بشارت عنوان

 مرتبه عز نزول یافته 24هله هله هله یا بشارت در این لوح  عبارت وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

 در اواخر ایام اقامت در بغداد سال نزول

 بغداد محل نزول

 فارسی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 .35-33صفحات  ،عبدالحمید اشراق خاوری ،شایانگنج  مصدر

 مطلع

 هوالمحبوب

هله هله هله یا  جانها به وصالش دلها به نثاش کان رب عال آمد

 بشارت

 انتهای لوح

ابن ذکر بدیع از گلشن باقی آمد تا عاشقان جمال جانان آتش حب از 

دل و جان در کمال اطمینان به بدایع لحنهای خوش به آن مشغول 

شوند که شاید از جذبه آن عاکفان کعبه عرفان بشور آیند و وطن قدس 

 الهی را فراموش نفرمایند.

  مخاطب

  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 

 دارنداین لوح شباهت و ارتباط 
 

  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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 لوحاهم مواضیع موجود در این 
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  ذکر ظهور موعود بیان وتجلی حضرت رحمن:

 آن طلعت مقصود آن وجهه معبود با رحمت عظمی آمد    حور بقا از فردوس عال آمد

 )این ذکر بدیع از گلشن باقی امد تا عاشقان جمال جانان

 آتش حب از دل و جان در کمال اطمینان به بدایع لحنهای خوش به آن مشغول شوند(   
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  مشیت اولیه در این لوح امنع اقدس:-مظهر ظهور حقالقاب 

. باز 8. وجهه باقی 7.نامه قدسی 6. عاشق فانی 5. حور الهی 4.نغمه جان 3.نغمه داودی 2.حور بقا 1

. 14. مست می جانان 13.شاهد یزدان 12. ورقه نوراء 11.بلبل معنی 10.طلعت غفاری 9حجازی 

. ذکر 19. رب عال 18.وجهه معبود 17عت مقصود . طل16. جوهر اجالل حق 15صرف جمال حق 

 بدیع
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  اشاره به مقام الوهیت به عنوان مصدر و مطلع ظهورات الهیه )مقام غیب منیع ال یدرک مظاهر ظهور(:

. از شاخه 7. از بلبل ال 6. از صبح لقا 5. از مشرق ها 4. از سدره الهوتی 3. از نزد خدا 2. فردوس عال 1

. از گلبن 13. از ساحت ادنا 12. از ساعد شاه 11. از امر الهی 10. از شهر سبا 9فا . از عرش و8طوبی 

 . از گلشن باقی.15. از مدین روحا 14قدسی 
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اشاره به پیام الهی مظاهر ظهور: )مراتب حقیقت و طریقت و شریعت مظاهر قدسی الهی در عالم 

 :امکان(

. با گیسوی مشکین با 3جانی با مزه فانی با رقص نوا آمد . با غمزه 2. با چنگ نوا هم با کاسه حمرا 1

. با 8. با لحن عراقی 7. با هد هد تازی 6. با مژده وصلی 5. با کفه بیضاء با گیسوی سودا 4لعل نمکین 

. با رحمت عظمی 13. با آیت کبری 12.با جام توال 11. با نور و ضیاء 10. با کف وصل 9جذبه بهاجی 

 ی خوش.. به بدایع لحنها14
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سرور  و بهجت الزم است چه که مظهر ظهور الهی الجل خلق بدیع و عطای جام زندگانی ابدی ظاهر 

  گشته است:

 هله هله هله یا بشارت                   با چنگ و نوا هم با کاسه حمرا آمد

 هله هله هله یا بشارت          با غمزه جانی با مزه فانی با رقص و نوا آمد

 هله هله هله یا بشارت     گیسوی مشکین با لعل نمکین از نزد خدا آمدبا 
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این حوری قدسی به عبارتی حقیقت مظهر امر است که همیشه در سرادق قدس الهی بوده و خواهد 

)همچنین در لوح حوریه نازل قوله تعالی " بحیث ذوتت جنه الفردوس  حور بقا از فردوس عال آمد بود:

 لعت حوریه التی کانت فی ازل االزال فی سرادق قدس...(فوق جنان ... ط
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با کفه بیضا ء با . )بیدبیضای معرفت و ثعبان قدرت ظاهر گشت( مظهر الهی با قدرت تمام جلوه نموده:

و همچنین در کتاب در  گیسوی سودا چون اژدر موسی آمد این وجهه باقی از امر الهی باید بیضا آمد

 قوله تعالی : عصای امر ...و بیضای معرفت... و ثعبا ن قدرت" کتاب شریف ایقان نازل:

 

 

 


