
مجموعه صد جلدى ‐ الفهارس

مجموعه صد جلدى - شماره رقم  ٦۴

صفحهعنوانرقم
۱ - ۱۳زيارت شهداء قلعه١
۱۳ - ۱۷دعاء توسل٢
۱۷ - ۱۸دعاى حاجات٣
۱۹ - ۲۴مقتطفات من قيوم االسماء٤
۲۵ - ۳۰بدون عنوان خاص٥
۳۰ - ۳۳رساله خطاب به مال حسين٦
۳۳ - ۸۱تفسير حروف بسمله (تفسير بسم اهلل)٧
(قسمتى)٨ ۸۲ - ۸۴تفسير حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربّه" 
۸۵ - ۹۴لوح حروفات (ناقص قسمتى فارسى)٩
١٠(۲ - ۹۵ - ۱۰۲توقيع خطاب به ازل - ۲ (وصيت نامه
۱۰۳ - ۱۲۶توقيع خطاب به محمد شاه در ماكو١١
خطبه قهريه١٢ - ۱۲۷ - ۱۵۰توقيع خطاب به حاجى ميرزا آغاسى از چهريق
۱۵۱ - ۱۵۱دعاء١٣
۱۵۲ - ۱۵۹بدون عنوان خاص (إنّه هو قائم الذي كل يتضرعون بالليل والنهار ليومه وكل به يوعدون)١٤
۱۵۸ - ۱۵۹بدون عنوان خاص١٥
۱۵۹ - ۱۶۱دعاء في يوم الجمعة ١٦

۱ - ۱۳زيارت شهداء قلعه١
______ مصدر
زيارت شهداء الّذين فدوا أنفسهم السم اهلل اآلخر قّدوس قّدوس قّدوس قّدوس قّدوس قّدوس قّدوس قّدوس... ابتداء
ٕاّال ويوجبّن له الجنّة ويحّرمن  عليه النّار فضًال من اهلل ٕانّه هو الواحد النّوار.انتهاء ...

۱۳ - ۱۷دعاء توسل٢
بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
الحمد هلل الّذي ينزل ما يشاء بأمره سبحانه وتعالى عّما يصفون يا ٕالهي كيف أثني عليك بعد علمي بقطع الكّل عن... ابتداء
...ٕانك أهل التقوى وأهل المغفرة وسبحان اهلل رب العرش عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين. انتهاء
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۱۷ - ۱۸دعاى حاجات٣

______ مصدر
اللّهّم أنزل َعَلي رحمتك فإّن لك الّرحمة كلّها اللّهّم َصلِّ على محّمد حبيبك واألنبياء َواْقِض حاجتي ...ابتداء
اللّهّم احفظني من شرور الّظالمين ومن اتباع الّظالم سبحانك أنت خير الحافظين.انتهاء ...

۱۹ - ۲۴مقتطفات من قيوم االسماء٤
_______مصدر
هذا كتاب قد نّزلناه تبارك بالحق مصّدق على الحّق ليعلم النّاس ٕاّن حجة اهلل في شأن الذكر كمثل حجة محّمد... ابتداء
وما تمنيّت ٕاّال القتل في محبّتـك وكفى باهلل العلّي معتصما قديما وكفى باهلل شاهدا ووكيال.انتهاء ...

۲۵ - ۳۰بدون عنوان خاص ٥
بسم اهلل االرفع االرفعمصدر
اهلل ال ٕاله ٕاّال هو األرفع األرفع  قل اهلل أرفع فوق كّل ذا ارتفاع لن يقدر أن يمتنع عن مليك سلطان ارتفاعه من أحد ... ابتداء
؟؟؟.انتهاء وٕانّا كنّا فوقكم ظاهرين وٕانّا كنّا فوقكم قادرين وٕانّا كنّا فوقكم لمقتدرين وٕانّا ...

٦۵ - ۳۰ - ۳۳رساله خطاب به مال حسين
بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
الحمد هلل الّذي هو مدّهر الّدهور ومدبّر األمور تجلّى لخلقه بخلقه وقّرب بهم ٕاليهم لمشاهدة الّظهور  ... ابتداء
اسئل اهلل أن يفتح عن معضالته ويكشف عن خفيات أسراره وخبايا بطونه وتشكيالته ؟؟؟ صبّار مشكور.انتهاء ...

۳۳ - ۸۱تفسير حروف بسمله (تفسير بسم اهلل)٧
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم مصدر
الحمد هلل الذي جعل طراز مشيّته جالل أزليّته الّتي علت ورفعت بعد ما أشرقت قبل ما بدعت واستنطقت ... ابتداء
...نطقت في حّق منشئها بطراز اإلبداع كلّها ال ٕاله ٕاّال أنت سبحانك  ٕانّي كنت من الّظالمين والحمد هلل رّب العالمين. انتهاء

(قسمتى)٨ ۸۲ - ۸۴تفسير حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربّه" 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم مصدر
قال القائل سمته اهلل معنى الحديث المروّي عن علّي عليه الّسالم من عرف نفسه فقد عرف ربّه .. ابتداء
وهو ال يقدر على معرفة اسماء األئّمة عليهم الّسالم ألن عيسى الّذي هو أشرف األنبياء اعترف بذلك.انتهاء ...
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۸۵ - ۹۴لوح حروفات (ناقص قسمتى فارسى)٩

بسم اهلل االعلم االعلممصدر
باهلل اهلل العلم العلم ٕانّني أنا اهلل ال ٕاله ٕاّال أنا كنت من أّول الّذي ال أّول له عالّما مقتدرا ... ابتداء
بأنّي أنا أدنى عن كّل ذّر صغير وما بينهما ال يحصى درجاتها كّل بأمر اهلل وكّل له ذاكرون. انتهاء ...

١٠(۲ - ۹۵ - ۱۰۲توقيع خطاب به ازل - ۲ (وصيت نامه
________مصدر
 أن يا اسم األزل فاشهد على أنّه ال ٕاله ٕاّال أنا العزيز المحبوب ثّم أشهد على أنّه ال ٕاله ٕاّال أنا اهلل المهيمن القيّوم ... ابتداء
ثّم يأخذ لنفسه هيكًال كبرى ثّم يأتي كّل ذي حقٍّ حّقه من الّذينهم من عند اهلل متوّقعون.انتهاء ...

۱۰۳ - ۱۲۶توقيع خطاب به محمد شاه در ماكو١١
هو المتكبر العلّي األعلى مصدر
حمد وسپاس بيمثل وقياس حضرت قوم را سزاست كه لم يزل بوده وشيئى در ساحت قدس كبريائى او نبوده ... ابتداء
واستغفر اهلل من وجودي وما نسب ٕالّي وأقول أن الحمد هلل رّب العالمين.انتهاء ...

خطبه قهريه١٢ - ۱۲۷ - ۱۵۰توقيع خطاب به حاجى ميرزا آغاسى از چهريق
 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم مصدر
الحمد هلل الّذي تقّهر بتقهير تقّهر اقتهار قهر قّهاريّته على كّل كينونيّات المشركات من الممكنات ... ابتداء
أّي منقلب ينقلبون وسبحان اهلل ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين.انتهاء ...

۱۵۱ - ۱۵۱دعاء١٣
بسم اهلل الّرحمن الّرحيممصدر
الحمد هلل الّذي أبدع ما في الّسموات واألرض بأمره ثّم الّذين آمنوا باهلل وآياته فأولئك هم على اهلل يعرضون يا ٕالهي أشهد لديك... ابتداء
كما أنت أهله فإنّك أنت اهلل الجواد الوّهاب وسبحان اهلل عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين. انتهاء ...

۱۵۲ - ۱۵۹بدون عنوان خاص (إنّه هو قائم الذي كل يتضرعون بالليل والنهار ليومه وكل به يوعدون)١٤
بسم اهلل االمنع االقدسمصدر
شهد اهلل أنّه ال ٕاله ٕاّال هو له الخلق واألمر يحيي ويميت ثّم يميت ويحيي وأنّه هو حّي ال يموت في قبضته ملكوت كل شيء ... ابتداء
ٕانّه كان ذا فضل عظيما ومن لم يصدق قل كان اهلل ربّي عن العالمين غنيا.انتهاء ...
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۱۵۸ - ۱۵۹بدون عنوان خاص١٥
_________مصدر
أال يا أيّها العمائيّون عن طلعة األلوهيّة لم تنكرون حّقي بعد ما ظهرت آياتي في الّسموات واألرضين ... ابتداء
المحمديّة فتوبوا ٕالّي ٕاّن ٕالينا ايابكم ثّم علينا حسابكم.   انتهاء ...

۱۵۹ - ۱۶۱دعاء في يوم الجمعة ١٦
بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
الحمد هلل الّذي أبدع ما في الّسموات وما في األرض بأمره ثّم الّذين آمنوا باهلل وآياته فأولئك هم الفائزون ... ابتداء
وسبحان اهلل رّب الّسموات واألرض عّما يشركون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين.انتهاء ...
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