مالحظات

سورة الهجر

عنوان

بالحق ليظهر بها مظلوميّتي بين األرضين
نزلناها
ّ
هذا سورة الهجر ّ

وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

والسموات
ّ

صاحب اثر

حضرت بهاءاهلل

سال نزول

در اوائل دوران ادرنه نازل گردیده است.

محل نزول

ادرنه

لسان نزولی

عربی

لحن نزولی
کالم نزولی
مصدر

آثار قلم اعلی ،جلد  ١٥٩ ،٢بدیع ،الصفحات ٤٠٧ - ٤٠٥
هو الباقي باسمي في ملكوت األعلی

مطلع

السموات
فسبحانك الّذي خرق حجبات الممكنات بسلطانه وخلق ّ
بأمره ...
 ...وتعرف قدر أخيك الّذي هاجر مع اهلل العزیز القدیر الّذي اختصصناه

انتهای لوح

الصابرین
بأمر من لدنّا فسوف تعرف ان تكون من ّ

مخاطب

حسين

اسامی نفوس مذکوره
اسامی اماکن مذکوره
الواح دیگر مذکور در متن این لوح
الواح دیگر با همین عنوان
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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
منابع انگلیسی
نسخه شناسی
به خط
نوع نوسخه

سایر مالحظات
1
2
3

نام مخاطب این لوح از متن لوح استخراج گردیده است:
علت تسمیه این لوح به سوره الهجر آنستکه در آن به شرح سوز و گداز و هجران پرداخته و به خروج
خود از مدینة اهلل وحده اشاره می فرمایند:
از نکات مهمه این لوح آنکه بالیا و محن را سبب اتکای آن حضرت بر حقائق الهی دانسته و غیر از
خود ناصرو معینی الجل خود نمی بینند:
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اهم مواضیع موجود در این لوح
ان فی تنزیل اآلیات و
اشاره به بالیای وارده به حضرتشان و اراده هجرت و خروج از بین مردم :قل ّ

1

للموحدین.قل انّه یرید ان یخرج عن بينکم وحده و
الصفات لبيّنات
ّ
استواء الغالم علی عرش االسماء و ّ
احد ّاال نفسه
لم یکن معه ٌ
خطاب به اهل عالم که اگر مظهر امر را نصرت نمی کنید به آذار و اذیتش نپردازید :و انتم یا مأل

2

االرض ان لن تنصروه ال تقتلوه باسياف الکفر و ال تسفکوا ما یستر عنه جمال االمر خافوا عن اهلل و ال
ن من المفسدین
تکون ّ

3

اگر چه مظهر امر تنها است به صورت ظاهر ولکن اهل مالء اعال به او یاری می دهند :قل ا ّنه و لو
ثم اهل جبروت البقاء و ملکوت ال َعماء
العز ّ
یخرج وحده و لکن یکون معه جنود ّ
تحمل بالیای وارده بر مظهر امر به تنهائی :قل ا ّن معينه زفراته و ناصره عبراته و طعامی قطعات کبدى و

4

کل شيئ و
رب ّ
شرابی رشحات دمی و انيسی اناملی و مصاحبی قلمی و ظهرى التو ّکل علی اهلل ربّی و ّ
رب العرش العظيم
ّ
نفس مظهر ظهور کفایت می کند او را چه که به قدرت حق او به تنهائی بر جمیع اهل عالم غلبه پیدا

5

السموات و االرض و یشهد بذلک قيامی فی
می کند :قل انّا اکتفينا بنفسنا
الحق عن ّ
کل من فی ّ
ّ
السالطين
ملکوت الملک بين الملوک و ّ
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