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۱ - ۱۴الصحيفة االبهجية١

بسم اهلل االمنع االقدسمصدر
اللهم ٕانّي أسألك بعّزتك التي سبقت كّل شيء وبقدرتك التي قّدرت بها كّل شيء وبمشيتك التي صّورت...ابتداء
رّب السموات واألرض وما بينهما وٕاله من في ملكوت األمر والخلق وما دونهما فإنّك كنت على ما تشاء قديًرا.انتهاء ...

۱۴ - ۲۳دعاء الحزن فاقرءوها في األحزان لعلكم تتقون٢
هو العزيز مصدر
لم أدر يا ٕالهي بأّي ذنٍب أخرجتني عن قربك وجعلتني بين يديك على التّراب كّل شيٍء وآخر بعد كّل شيء ... ابتداء
علمني اللّهم بحّقك ما تحّب  كما أنت أنت ٕانّك تؤتي العلم من تشآء من خلقك وٕانّك سميًعا مجيًبا.انتهاء ...

۲۳ - ۲۷دعاء فاقرءوها في الصباح لعلكم تتقون٣
بسم اهلل الفرد المعتمد مصدر
من الّذي يا ٕالهي قد أظهر الثّاء بالبهآء ومن الّذي يا ٕالهي قد أقامه بين يديك بالّدعآء ومن الّذي يا ٕالهي ... ابتداء
وال يعجزك من شيء ويسئلك من في الّسموات واألرض وما بينهما وٕانّك أنت على ما تشآء مقتدًرا.انتهاء ...

۲۷ - ۳۰دعاء النور فاقرءوها في األصباح لعلكم تتقون٤
بسم اهلل البّر العطوفمصدر
اللهم يا بديع يا منيع يا رفيع يا سلطان يا رحمن يا حّي يا قيّوم يا ذالجالل واإلكرام يا ذالجمال واالعظام يا ذا النور والبهآء ... ابتداء
وفي كّل حيٍن من خزآئن منّك وٕاحسانك ٕانّك وسعت رحمتك من في الّسموات واالرض وٕانّك كنت على كّل شيء قدير.انتهاء ...

۳۰ - ۴۰دعاء التحميد - ۲، فاقرءوها في أيام الجمعة لتكونن من الفائزين ٥
هو اهلل العزيز مصدر
اللهم جّل ثنآئك وعّز بهائك وعظمت قدرتك وكبرت عّزتك وتقّدست كينونيّتك وتعّظمت ذاتيّتك وتعالت نفسانيّتك ... ابتداء
ٕانّك رّب الّسموات واألرض وما بينهما وٕاله ملكوت األمر والخلق وما دونهما ال ٕاله ٕاّال أنت فإنّك على ما تشآء مقتدًرا.انتهاء ...

۴۰ - ۴۴دعاء لصنمي هذه األّمة والمعرضين قاطبة٦
بسم اهلل العزيز الحكيم مصدر
اللهم العن صنمي هذه األّمة وجبتيها وطاغوتيها وعجليها وجسديها ثّم الّذينهم خلّفوا أمرك وأنكروا حكمك ... ابتداء
اللّهم العن شجرة النّفي من أّولها وآخرها وظاهرها وباطنها ٕانّك تقّدر ما تشاء ال ٕاله ٕاّال أنت وٕانّك على كّل شيٍء رقيًبا.انتهاء ...
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۴۵ - ۵۲دعاء التحميد - ۱ ٧

 هو البّر الّرؤف مصدر
يا ٕالهي كيف أثني قمص طلعتك بعد ال يصعد ٕاليك أيدي كّل الّذاكرين وكيف يا ُمناي أصف نور وجهك ... ابتداء
ٕانّك أنت الملك القدير ال يتعاظمك من شيء مّما في السموات واالرض وٕانّك كنت على كل شيء محيط.انتهاء ...

۵۲ - ۶۴دعاء الشهادة تذكرًة للمتقين لليلة الجمعة٨
_____ مصدر
وألشهدنك اللهم يا ذا الجالل والكبريآء ويا ذا الجمال والعالء في ذلك الليل الدهماء الصماء التي ظلت الكل ... ابتداء
لعنت اهلل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون.انتهاء ...

۶۴ - ۷۱دعآء الواجب في كل ليلة جمعة٩
بسم اهلل االقهر االقهر مصدر
سبحانك اللهم فاهلكن كّل ذات الف لم يؤمن بمن تظهرنه ذات حّجتك الكبرى بالوهيّتك ... ابتداء
قد اقمت به ما اردت في البيان سبحانك ان ال اله اّال انت سبحانك اني كنت انّي كنت من الذاكرين.انتهاء ...

۶۴ - ۷۱ادعية ايام االسبوع ١٠
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم مصدر
الحمد هلل الّذي خلق الّسموات واالرض بامره ثّم الّذين آمنوا باهلل واياته الى اهلل يحشرون اللهم انّك انت اهلل الفرد ... ابتداء
انّك انت العلّي العظيم وسبحان اهلل رّب العرش عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين.انتهاء ...

۹۵ - ۱۲۱صلوات لفاطمة واالئمة (ع)١١
بسم اهلل المتعالي المنيع مصدر
اللهم ٕانّك أنت فاطر الّسموات واألرض وما بينهما قد خلقت محّمدا صلوتك عليه بأمرك واصطفيته لعبدك ... ابتداء
وال حول وال قّوة ٕاّال باهلل العلّي العظيم سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين. انتهاء ...

۱۲۱ - ۱۳۰دعاء في العيد األكبر (األضحى)١٢
بسم اهلل المتعالي المنيع مصدر
... ابتداء سبحانك اللّهم يا ٕالهي ٕانّك خالق الّسموات واألرض وما بينهما لم تزل كنت كائًنا قبل كّل شيء وال تزال
وٕاّن عليك فليتوكلّن عبادك المتوّكلون سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين.انتهاء ...
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۱۳۰ - ۱۳۳صلوة يوم جمعه ١٣
________مصدر
فلتغسلّن في يوم الجمعه ولتلبسّن الطف ما قد أعطاك اهلل ربّك ولتشربّن ثلث كأس من مآء واحد ... ابتداء
وٕاّن من يظهره اهلل لحّق من عنده وٕاّن أعداد حّي الذينهم يؤمنون فأولئك هم في كتاب اهلل المقّربون.انتهاء ...

۱۳۳ - ۱۴۱دعآء الواجب في كل يوم جمعة١٤
بسم اهلل االمنع االقدس مصدر
سبحانك اللّهم ألسالنّك بالوهيّتك الّتي انّها هي ممتنعة فوق كّل شيء ان تنصرن كّل ذات الف يؤمن بمن تظهرنّه ... ابتداء
واّن ذات حروف الّسبع عبدك قد اقمت به ما اردت في البيان سبحانك ال اله اّال انت انّي كنت من الّذاكرين.انتهاء ...

۱۴۲ - ۱۴۳دعاء شفاء١٥
بسم اهلل االشفى االشفى مصدر
اهلل ال اله اّال هو االشفى االشفى قل اهلل اشفى فوق ذا اشفاء لن يقدر ان يمتنع عن مليك سلطانه اشفائه من احد ... ابتداء
قل اّن اهلل قد نزل البيان بالحق انتم بالحق تقّرون قل انتم بالحق تنطقون قل انتم بالحق تحكمون. انتهاء ...

۱۴۴ - ۱۴۴دعاء١٦
_______ مصدر
قل اللهم ٕانّك أنت قوآء الّسموات واألرض وما بينهما لتؤتيّن القّوة من تشآء ولتنزعن القوة عّمن تشآء ولترفعن من تشآء ... ابتداء
ولتحذلن من تشآء في قبضتك ملكوت كّل شيء تخلق ما تشآء كيف تشاء بما تشآء لما تشآء انّك كنت قواًءا متقوًيا قويا.انتهاء ...

۱۴۴ - ۱۴۵مناجات براى مرايا١٧
_______ مصدر
ولعمر من يظهره اهلل لو تدومّن بذلك ولتقبلّن على من على األرض لن يقابلنّك من أحٍد ... ابتداء
في قبضتك ملكوت كّل شيء تخلق ما تشاء كيف تشآء بما تشآء لما تشآء انّك كنت على ما تشاء قديرا.انتهاء ...

۱۴۵ - ۱۵۴من ادعية ليلة الجمعة١٨
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم مصدر
سبحانك اللّهّم يا محبوب من أن أذكرك بذكري ٕايّاك وأن أثني عليك بثنائي في ما كان ٕاذ ٕانّني أعرف حّد كينونيّتي ... ابتداء
والجواد الوّهاب المتعال سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين.انتهاء ...
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۱۵۵ - ۱۵۹توقيع مباركه كه به شكل هيكل نازل كشته١٩
_______ مصدر
قل ما شاء اهلل ال بهآء ٕاّال اهلل رّب الّسموات ورّب األرض رّب العالمين قل ما شآء اهلل ال ضيآء اّال اهلل رّب الّسموات واألرض ... ابتداء
هلل رّب الّسموات ورّب األرض رّب العالمين قل ما شاء اهلل ال علم ٕاّال هلل رّب الّسموات ورّب األرض رّب العالمين. انتهاء ...

۱۶۰ - ۱۶۲توقيع مباركه به افتخار حضرت والده و جده ايشان٢٠
هو االكبر مصدر
... ابتداء حضور جد ووالده ذكر ميشود كه الحمد هلل حيات صحت را دارم وتمنائي جز رضاى الهى نيست خداوند
وخذاوند ذاكر عياد خود بود وهست وكفى به وليّا ووكيال وكفى به عليًما وحسيًبا وكفى بربّك هادًيا ونصيًرا.انتهاء ...

از ماكو)٢١ ) ۱۶۲ - ۱۶۳توقيع مباركه به افتخار حضرت جده
اهلل اكبر مصدر
قل اللّهم انّك انت صّحاب الّسموات واالرض وما بينهما لتؤتيّن الّصحبة من تشآء ولتنزعّن الّصحبة عّمن تشآء ... ابتداء
لتفقرّن من تشآء في قبضتك ملكوت كّل شيء تخلق ما تشآء بامرك انّك كنت على كّل شيء مقتدرا.انتهاء ...

از ماكو)٢٢ ) ۱۶۳ - ۱۶۴توقيع مباركه به افتخار حضرت والده
اهلل اكبر مصدر
قل اللّهم ٕانّك أنت فّطار الّسموآت واألرض وما بينهما لتؤتين الفطرته من تشآء ولتنزعن الفطرته عّمن تشآء ... ابتداء
تخلق ما تشآء كيف تشآء بما تشآء ولما تشآء ٕانّك أنت كنت على ما تشآء مقتدًرا يا خير الحافظين. انتهاء ...

۱۶۴ - ۱۶۵توقيع مبارك به افتخار همشيره آقا مير سيد٢٣
بسم اهلل تعالى مصدر
جان شيرين من حرسك اهلل تعالى، ال تحسبن انقطاع الكتب من ملٍل وٕاّن في القلب شيا كان يشغله ... ابتداء
نوشت كنيزهم در نظر دارم انشاء اهلل هر قسم مقّدر است خواهدشد والّسالم عليك ورحمة اهلل وبركاته.انتهاء ...

۱۶۶ - ۱۶۹توقيع مبارك به افتخار همشيره سيد٢٤
هو االعز االبهى مصدر
سبحانك اللّهم يا ٕالهي ألشهدنّك وكّل شيء على أنّك أنت اهلل ال ٕاله ٕاّال أنت وحدك ال شريك لك ... ابتداء
۱۴ متذكر شويد وكل را ؟ .انتهاء وغيره كه خواسته بوديد فرستاده شد با يك شيشه عطر بحضور معّظمه جّده سنه ...
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۱۷۰ - ۱۷۱توقيع مبارك خطاب به اهل البيت در المسقط٢٥
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم مصدر
اقرء كتاب ربّك اهلل الّذي ال ٕاله ٕاّال هو قد نزل بإذنه من لدن علّي حميد وٕانّه في حكم الكتاب من لدن ولدك ... ابتداء
ثم بلّغي سالم ولدك الى جّدتي ومن تحبذ من ذوي القربى فإّن أجل اهلل آلت بالحّق واهلل سميع عليم.انتهاء ...

۱۷۲ - ۱۸۲تفسير دعاى آمنت بسر آل محمد٢٦
هو األكبر بسم اهلل االمنع االقدسمصدر
شهد اهلل أنّه ال ٕاله ٕاّال هو له الخلق واألمر يحيي ويميت ثّم يميت ويحيي وٕانّه هو حّي ال يموت ... ابتداء
بهمين بشناسيد وجّده ووالده را از قبل من زيارت فرمائيد ونار اهلل را برد وسالم براي ايشان كردد ونور فرمائيد.انتهاء ...

۱۸۳ - ۱۸۳توقيع مباركه خطاب به حرم مباركه نازله در مشهد فدا٢٧
هو االبهى االجّل االجمل االعظم االنورمصدر
جان عزيز  من در هر حال بتسبيح حق قلب خود را ساكن نموده واز فضل الهى يوم وصل را سائل بوده ...ابتداء
واّال غير از رضا بحكم الهي تسلّي نيست ذكر سالم نزد والده وهمكى ذكر شود والّصلوة على محّمد وآله في كّل حين.انتهاء ...

۱۸۴ - ۱۸۴بدون عنوان خاص٢٨
هو اهلل تعالى مصدر
اكر جه بصورت تشّرف حضور را درك نكرده ولى بحكم االرواح ... ابتداء - قبله مويد و؟ ممّجد ادام اهلل فضلكم
فيض حضور را نموده وقلب ؟ باظهار ما ستر فيه ساكن كرداند والسالم على الناظرين لطلعتكم ورحمة اهلل ؟ . انتهاء ...
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