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 مالحظات

 

 سوره قدیر عنوان

 هذه سورة القدیر قد قّدرناها فی جبروت البقاء وجه تسمیه لوح به عنوان مذکور

 حضرت بهاءاهلل صاحب اثر

 من بعد مراجعت آن حضرت از سلیمانیه سال نزول

 بغداد محل نزول

 عربی لسان نزولی

  لحن نزولی

  کالم نزولی

 ٦٢٤ - ٦٢٢بدیع، صفحات  ١٥٩، ٢آثار قلم اعلی، جلد  مصدر

 مطلع

 الَحقُّ ُهَو 
ُّ
 األَْبَهیالَبِهي

ْرَناَها ِفي َجَبُروِت الَبَقاِء ... فسبحان الّذي قّدر مقادیر كّل شيء  َقْد َقدَّ

 في ألواح عّز محفوظ ... 

 انتهای لوح
والبهاء علیك وعلی من اتّخذ في ظّل ربّه مقاما محمود والحمد هلل ... 

 العزیز المقتدر المتعالي المحبوب.

 اهل عالم، اهل بیان و مظاهر قدرت )علماء و امرا( مخاطب

  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 
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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 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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 سایر مالحظات

1 
نوشته  ق در موصل ـه 1288لوح بخّط زین المقرّبین موجود است که بتاریخ  یک نسخه خّطی این

 شده است.

2 

 لهم سراجا نزلناها علی العباد لیکون أ... و" مخاطب اصلی این لوح اهل عالم میباشد

 ا" مضیئ

 :یا قوم فاجعلوا قلوبکم مرآتًا و همچنین میفرمایند قوله تعالی"" 

  یا ن "أ یحصی نازل گردیده است بوده خطابات ألبه علما و امرا که مظاهر قدرت

 ("یات هذا االسم و مظاهره ..مسمّ 

 قل یا مأل البیان" اهل بیان بطور اخّص مورد خطاب جمال اقدس ابهی واقع گشته اند" 

 

 اهم مواضیع موجود در این لوح

1 

 .عظمت مقام نفوسی که از شئونات نفس و هوی منقطع می گردند  

  از قدرت و قوای مکنونه در مؤمنین او مینماید.این لوح حکایت 

  اگر اهل عالم خود را از شئونات وهم و هوی پاک و مقّدس نمایند قادر خواهند شد که به

"لو یضعن انفسهم عن  مدارج عالیه صعود نموده و به آنچه روح القدس نطق نمود ناطق شوند.

 بما نطق روح القدس..." غبرة الوهم و الهوی لیصعد الی مقاعد القصوی و ینطقعنّ 

2 

"ان یا  نزول این لوح ممکنات را قادر نموده که آثار قدرت حّق را در وجود خودشان مشاهده نمایند.

انفسهم قدرة رة ربّک لیشهدون کّل االشیاء فی شمس اسمی القدیر فاستبشرق علی الکائنات ببدایع قد

 اهلل المقتدر العزیز المحبوب".

3 

را بمثابه مرآتی در مقابل خورشید حقیقت و شمس ظهور قرار دهد خداوند متعال او را اگر فردی قلبش 

بر اجرای همه نوع کاری مؤیّد میفرماید تا جایی که اگر به جمیع موجودات خطاب نماید منقلب شوید 

جلّیها... و تاذ یا قوم فاجعلوا قلوبکم مرآتًا لهذا الّشمس لینطبع فیها انوارها " جمیعًا منقلب خواهد گشت.

 علی کّل شئ فانقلب کلّهم ینقلبون ..." و من انطبع فیه تجلّی هذا االسم لیجعله اهلل قادرا
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4 

 شته اند چه که روائحبه خاطر نزول سورة القدیر جمیع موجودات در حّد خودشان صاحب قدرت گ

قدرة و یهب کیف یشاء ومن هذا اللّوح هبت روائح القدرة علی کّل ذی " قدرت بر جمیع وزیده است.

بامر من عنده .. و ان مثل هذا االسم فی هذا اللّوح کمثل معین الماء یجری فی االنهار شتی کذلک من 

 هذا االسم یجری میاه القدرة فی انهار الموجودات و یأخذ من یشاء علی قدر مقدور"

5 

باز دارد و اسباب غرور و استکبار مظاهر قدرت باید مواظب باشند که مبادا قدرت ایشان را از ذکر حّق 

"ایاک ان ال یعرفک شئ ... و ال تکن من الّذین اذا شهدوا انفسهم فی علّو  را برای ایشان ایجاد نماید.

 ثّم استکبروا علی اهلل الّذی خلقهم بارادة من عنده..."ع غفلوا عن ذکر ربّهم و ارتفا

6 

منقطع گردید و به آن توّجهی ننمایید و اجازه ندهید که  ای مظاهر قدرت از آنچه در این دنیا وجود دارد 

ان یا مسمیات هذا االسم و مظاهره ان استمعوا " ملکوت اسماء شما را از ذکر پروردگارتان منع نماید.

االکوان و ال تکونّن من اللّذینهم ال یفقهون ایّاکم عن ال ... و ال تلتفتوا الی ما قدر فی نداء ربّکم الّرحمن 

 یغّرنکم االسماء عن ذکر بارئکم ..."

7 
داشتن  نفوسی که دارای قدرت هستند باید همیشه مواظب باشند و اجازه ندهند که چیزی ایشان را

 منعکم شئ عن الخضوع بین ید اهلل"ایّاکم ان ال ی" خضوع و خشوع در برابر حّق منع نماید.

8 

فضل حّق در بین ناس مشهور گشت ولکن وقتی خودش را در  توّجه مؤمنین به اینکه مثل یحیی ازل نشوند که به

مقام عزّت و رفعت دید به آن کسی که این فضل را در حقش جاری نموده بود )حضرت بهاء اهلل( استکبار 

ال تکونوا بمثل الّذی ارفعنا امره بین العباد ثّم اشتهرنا ذکره فی البالد فلما شهد " ورزیده برعلیه اش قیام نمود.

علی عّز و ارتفاع اذا استکبر علی الّذی خلقه و سواه و بلغ الی مقام الّذی اعترض تلقاء الوجه و فّرط فی  نفسه

 جنب اهلل ..."

9 

مقام مظاهر اسم قدرت باید بتهای اوهامات را شکسته خود را از جمیع ممکنات منقطع نموده و سعی نمایند 

یا اسمی انّا جعلناک مظهر هذا االسم لتدع کّل " تبلیغ نمایند(.که جمیع مردم را در ظّل پروردگار درآورند ) 

 الممکنات عن ورائک و تکسر اصنام الوهم من کل شئ و تدخل الکّل فی ظّل ربّک العزیز المجبوب".

10 

مظاهر قدرت باید حّق را در جمیع شئون یاری نمایند تا پرچمهای نصرت حّق بلند شود )اعالم نصرت حّق را به 

و تنصر ربّک فی کّل شأن بما استطعت لیرتفع اعالم النّصر علی مقاعد  "... .اقت خود مرتفع نمایند(قدر ط

 قدس مرفوع"

11 
ثل همیشه او را نصرت خواهد اگر شما این غالم را یاری نکنید خداوند متعال م خطابات به اهل بیان:

 لن تنصروا الغالم فسوف ینصره اهلل کما نصره بالحّق اذا کان فی الّسجن... ان ا نّكمالبیان "یا مأل  نمود.

 ان استقم علی االمر ثّم ذّکر النّاس بما الهمک الّروح"" استقامت بر امر مبارک و تبلیغ شریعت اهلل. 12

 مشرکین.توّکل نمودن به حّق و از احدی ترس نداشتن همانا او محافظ همگان است از شرّ کافرین و  13
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 ال تخف فتوّکل علی اهلل رّبک و انّه  یحرسک عن الّذینهم کفروا و اشرکوا""

14 

 با ارزش ترین چیز برای تو آنست که از جمیع آنچه تو را از راه حّق منحرف می سازد خود را پاک

الّسموات و ما قّدس نفسک عن کل ما یمنعک عن صراط اهلل الّذی له ما فی  ورهایی بخشی و مقّدس گردی.

 ا کنز فی ملکوت االمر و الخلق".فی االرض و ان هذا خیر لک عمّ 

 

  


