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مجموعه صد جلدى - شماره رقم ۸۲ 

صفحهعنوانرقم
۲ - ۱٦شرح مقامات مظاهر امر (قسمتى از پنج شان) ١
۱٦ - ۲٥دعاء حروف نفى ٢
۳٥ - ٥۳دعاء حروف اثبات ٣
۳٥ - ٥۳دعاء بجهت هفت نفس (دعاء لسبعة اشخاص) ٤
٥٤ - ٦۰من ادعية ليلة الجمعة ٥
٦۰ - ٦۱براى رفع طلسم (قسمتى از كتاب االسماء)٦
٦۱ - ٦۲ذكر جهت غناء (قسمتى از كتاب اسماء) ٧
٦۲ - ٦۳دعاء لالوالد (قسمتى از كتاب اسماء)٨
٦٦ - ۷۸قسمتى از پنج شان ٩
۷۸ - ۹٥كلمات حضرت االعلى من شئونات الفارسى١٠
۹٦ - ۱۳۲رساله ِغنا، في جواب سؤال منوچهرخان١١
۱۳٤ - ۲۰٥صحيفه عدليه (قسمتى) ١٢

۲ - ۱٦شرح مقامات مظاهر امر (قسمتى از پنج شان) ١
بسم اهلل االقرب االقربمصدر
ترفيع و تمنيع ذات محبوب لم يزلى را سزاوار بوده و هست كه از اّول ال اّول له باستقالل استجالل ذات مقّدس ... ابتداء
... كه خداوند در تو خلق فرموده كه اينست عّز نه غير اين و ما ينبّئك أحد مثل اهلل و اهلل خير هادي و وكيل.انتهاء

۱٦ - ۲٥دعاء حروف نفى ٢
بسم اهلل االمنع االقدسمصدر
أللّهّم ٕانّي أسئلك بألوهيّتك الّتي ٕانّها هي ممتنعة فوق ّكل شيء أن تعّذبّن ّكل ذات ألف ينسب ٕالى شجرة النّفي ... ابتداء
... ٕانّك كنت على كّل شيء شهيًدا تنصر من تشآء بأمرك وتذّل من تريد بعدلك وٕانّك كنت على كّل شيء قديًرا.انتهاء

۲٥ - ۳٥دعاء حروف اثبات ٣
بسم اهلل االمنع االقدسمصدر
أللّهّم ٕانّي أسئلك بألوهيّتك الّتي ٕانّها هي مستضيئة فوق كّل شيء أن ترّحمن كل ذات ألف ينسب ٕالى الّشجرة اإلثبات ... ابتداء
... لما تشآء كيف تشآء بقدرتك الّتي ٕانّها هي مستطيلة فوق ّكل شيء وٕانّك كنت على ّكل شيء قديرا. انتهاء
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صفحهعنوانرقم
۳٥ - ٥۳دعاء بجهت هفت نفس ٤

بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
سبحان الذي يبدع ما في السموات وما في األرض بأمره وهو العزيز الحكيم يا ٕالهي ٕاّن وجودك أعلى وجود ال يشابهه شيء ... ابتداء
... ٕانّك أنت الجواد الوهاب سبحانك ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسلم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين.     انتهاء

٥٤ - ٦۰من أدعية ليلة الجمعة ٥
بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
سبحانك اللهم يا محبوب من أن أذكرك بذكري ٕايّاك وأن أثني في ملكك ٕاذ ٕانّني أعرف حد كينونيتي بأنّها معدومة عندك ... ابتداء
... والفرد المنيع والجواد الوهاب المتعال سبحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين.انتهاء

٦۰ - ٦۱براى رفع طلسم (قسمتى از كتاب االسماء)٦
________مصدر
وٕاذا استعال عليك بغير حّق من أحد فاسجد وقل في سجودك تسعة عشر مرة يا اهلل ثم تسعة عشر مرة ... ابتداء
... فإذا ليكفينك اهلل عّما دعوت اهلل عليه وليجعلنه فانًيا كأنّه لم يك شيا ٕانّه كان على كّل شيء قديرا.انتهاء

٦۱ - ٦۲ذكر جهت غناء (قسمتى از كتاب اسماء) ٧
________مصدر
وٕان أردت الغناء فلتذكرن تلك األسمآء التسعة من بعد العشر في كّل يوم واحد خمس ومأته مرة ...ابتداء
... ربّنا رّب السموات واألرض رّب كّل شيء رّب ما ُيرى وما ال ُيرى رّب العالمين فإنّكم أنتم باهلل لمحفوظون.        انتهاء

٦۲ - ٦۳دعاء لالوالد (قسمتى از كتاب اسماء)٨
________مصدر
من أراد أم يحفظ ولده فلتكتبن هذا اآليات على لوح من أوراق المطّرزة ولتجعلنه عند من أراد أن يحفظ ... ابتداء
... ٕانّني أنا اهلل ال ٕاله ٕاّال أنا ألكونن في حيئوت الحيا ٕالهانا مؤتلها.انتهاء

٦٦ - ۷۸قسمتى از پنج شان ٩
بسم اهلل األبهى األبهى مصدر
حمد و سپاس بى قياس ذات محبوب لم يزلى را سزا است که لم يزل باستقالل استجالل ذات مقدس خود بوده و ال يزال باسترفاع ... ابتداء
... از كل شيء ومستغنى است ازهر شيء وكل مفتقر بوده اندباو وخواهد بود واوست غنى متعال.انتهاء
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۷۸ - ۹٥كلمات حضرت االعلى من شئونات الفارسى١٠
________مصدر
يحَي ربّا لكم في النّشأتين ليحَي الّدين بعد الّرا و غين وٕان زيدت عليه الهاء فاعلم فإنّي ما كتمت الّسر عين ... ابتداء
... از حق عاقبت ان محمود بنوره ونيست وما انباؤك مثل خبير وحسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.     انتهاء

۹٦ - ۱۳۲رساله ِغنا، في جواب سؤال منوچهرخان١١
بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
الحمد هلل الّذي تقّدس بقدس قيّوميّته عن نعت الجوهريّات وما تشابهها والحمد هلل الّذي تفّرد بتفّرد أزليّته ... ابتداء
... واهلل ذو الفضل العظيم وسبحان اهلل رّب العرش عّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رّب العالمين.        انتهاء

۱۳٤ - ۲۰٥صحيفه عدليه (قسمتى، الباب الرابع) ١٢
بسم اهلل الرحمن الرحيم مصدر
حمد و سپاس وصف جمال ذاتى است که لم يزل بوده يکانه فرد بدون وجود شيئى ... ابتداء
... واهلل من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. انتهاء
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