
ملی محفظه آثار و آرشیو امرانتشارات لجنه 
٥٧شماره رقم  

صفحه مأخذ إسم مخاطب اسم اثر مطلع شماره

١ مجموعه الواح مباركه
٣٤٥ -٣٣٨(مصر)،ص 

جواهر توحيد و لطائف تحميد متصاعد بساط حضرت
سلطان بيمثال و مليك ذو الجللي است

١

٦ حديقه عرفان، ص
٧٧- ٧٢

اوست بخشنده و مهربان بيانات عربي كه ببدايع نغمات
 حجازي از سما سلطنت صمداني نازل شد

٢

١٠ ، ص١رحيق مختوم 
٣٥٧ - ٣٤٩

صحيفه شطيه قد اكثرت القول في ذلك ولكن الناس ل يفقهون. آنچه از
ظهورات معجزات كه ذكر شد

٣

,٣لئالئ الحكمة  ١٨
٢٣٠شماره 

معلوم انجناب بوده كه لم يزل مقصود از افرينش معرفت
حق بوده و خواهد بود و اين معرفت منوط

٤

١٨ مجموعه الواح مباركه
٣٦٢ -٣٤٦(مصر)،ص 

حاج مل هادى
قزوينى

لوح هادى توحيد بديع مقدس از تحديد و عرفان موجوداتساحت عز
 حضرت ل يزالي را ليق و سزاست

٥

٣١ ،٨سفينه عرفان جلد 
٢٥ - ٢١ص 

محمد إسماعيل
ذبيح

اى ذبيح قلم ا اراده نموده كه بلسان بديع پارسي با تو
تكلم فرمايد چه كه حبش با تو بوده

٦

٤١ فتح اعظم تال يا فتح ما كان اصل المر كما سمعوا العباد وما اطلع
بذالك ال نفسان فواحد  منهما سمي باحمد

٧

٤٦ اى كنيز خدا حمد كن محبوب حقيقي را بعرفان نفسش تو
را هدايت فرمود بس از بنات

٨

٤٧ ، ص١پيام آسمانى 
١٠٠

اي امة  ا بذكر ا مشغول باش و از ما سوايش دل بر
 دار چه كه ذكرش مونس جان است و روح مشتاقان

٩

٤٨ اى كنيز خدا وفرزند كنيز او بشنو نداى الهي را بگوش
جان چه كه اذان ظاهره كلمات غير

١٠

٤٩ إبراهيم  نامه آنجناب بين يدى العرش حاضر وبر مقر ل يعرف
بما سواه واصل وما فيه بلحاظ ا

١١

اخت جناب ٦٢
حيدر علي

حمد محبوبيرا كه لم يزل سحاب عنايتش بر كل ممكنات
 باريده و ل يزال پرتو آفتاب

١٢

٦٣ خورشيد 
من ارض أ

اى خورشيد نامه ات بين يدى ا وارد وبر مقر استواى
عرش رحمانى فائز الحمد له الحمد

١٣

أحمد ٦٤ ل زال اين عبد از عباد ا جز صدق و انصاف نخواسته
 و اين معلوم انجناب بوده كه در خدمت هيچيك

١٤

حمد كن خدا را كه مهاجر شدى وهجرت نمودى وآنچه ٦٩
اين عبد مسجون وارد شده

١٥

٦١ قد حضر بين يدينا ما ارسلث من اثر قلمك في ذكر ا الى
اسمنا المهدي وطوبى لك بما

١٦

٦٢ إبراهيم  اى خليل انشاء ا از نار اعراض مظاهر نمروديه
محفوظ ماني ودر كل اعصار به ثناء حق ناطق

١٧

٦٨ كتاب حاضر و بلحاظ فائز از حق ميطلبيم تورا مؤيد 
فرمايد بر انچه كه امروز ليق و سزاوار

١٨

٧٠ كرمنشاه,
اقا سيد مرتضى

امروز روز بيان است بايد اهل بها بكمال وفق و مدارا
 اهل عالم را بافق اعلي هدايت نمايند

١٩



٧١ اهل حق  اى اهل حق امروز شما سزاوارتريد براى مشاهده گلزار
معاني وبيان وشنيدن ترنمات

٢٠

٧٢ عالم از تجليات انوار شمس ظهور روشن ومنير ولكن
اهلش غافل ومحجوب ال عده احرف

٢١

٧٢ صفدر يا صفدر انشاء ا ظلمت ظلم ونفاق آفاقرا منور عدل
واتفاق مبدل سازى امروز روز ذكر است

٢٢

٧٣ لطف ا يا لطف ا مشاهده ميشود كه بمظلوم آفاق توجه نموده و
به مقامى اقبال جسته كه اكثر اهل عالم از او

٢٣

٧٤ ,٢لئالئ الحكمة 
١٤شماره 

جميع انبياء واولياء از نزد حق جل جلله مأمور بوده اند
 كه. اشجار وجود انساني را از فرات آداب

٢٤

٧٦ بحر معاني از مطلع فم مشيت رحماني بصورت اين
 كلمات تجلي شده بگو اي دوستان اضطراب

٢٥

٧٧ مجموعه اذكار و
٧٤ادعيه، شماره 

اي رب لك الحمد علي ما اسمعتني ندائك و دعوتني الي
 نفسك و فتحت عيني لمشاهدة جمالك

٢٦

٧٨ علی  محمد
 ورقا

باين بيان که مانند آفتاب جهان از افق آسمان اوامر الهی
 طالع و مشرقت ناظر باشيد مفرمايد

٢٧

٧٩ ,٨مائده آسمانى جلد 
١٨٤- ١٧٦ص 

ميرزا آقاى
افنان شيرازى

من: لوح ميرزا
آقاى افنان شيرازى

اى حسين باين كلمه مباركه كه بمثابه سفينه است در
درياى عرفان سلطان امكان متمسك

٢٨

همسر جناب ع ٨١
ب

امروز روزى است كه جميع اسماء وجميع اشياء باعلى
النداء ذكر مينمايند وعباد وماء را بظهور

٢٩

٨٢ حلوت بيان الهي بمقامى است كه اگر من على الرض
باصغاى آن فائز شوند كل بافق

٣٠

٨٢ يعقوب هاتف رحمن جميع من في المكان مژده داد كه وعده
الهي ظاهر شد و آنچه در كتابهاى آسمانى

٣١

٨٤ مل حسين افشار
من مياندوآب

نامه ات رسيد وباصغاء مظلوم فائز گشت اى حسين بشنو
نداى سدره منتهى كه در ارض سجن

٣٢

٨٦ ن آشاميديد و از الحمد ل از بحر عرفان حضرت رحمن
آفتاب محبتت يزدان قسمت و نصيب برداشتيد

٣٣

اي دوستان امانت بمثابه افتاب جهانتاب است و اسمان او ٨٦
انسان و افقش قلب نيكو كسي كه

٣٤

٨٦ مجموعه الواح مباركه
٣٠٤(مصر)، ص 

استاد شير
محمد

مقصود از كتابهاي اسماني و ايات الهي انكه مردمان
براستي و دانائي تربيت شوند كه سبب راحت خود

٣٥

٨٧ امروز روزى است كه بايد معرفت ودانايي شخص
انسانى در عالم وجود بوجود آيد

٣٦

٨٨ ،١٥سفينه عرفان جلد 
١٤ص 

رضا  اى رضا اين اسم از عالم غيب بعرضه شهود آمد تا جميع
عباد بآنچه مقصود إز اين اسم

٣٧

,٣لئالئ الحكمة   ٨٨
٢٠٣شماره 

ش، جناب ابو
الحسن

عريضه ات بساحت اقدس فائز حمد كن پروردگار عالمرا
كه شما را روزي نمود انچه را

٣٨

٨٩
صدرا

ذكر من لدنا لمن توجه الى الوجه اذ اعرض عنه اكثر
العباد ليقربه الى ا ويؤيده على ذكر

٣٩

نفحات الرحمن، ص ٩١
٢٠٤ - ٢٠٣

م  يا مالك الوجود ومربتيي الغيب والشههود أسئلكك قل الل هك
باسمك ال ذي به أشرقت شمس اقتدارك

٤٠



نفحات الرحمن، ص ٩٢
١٧٨ - ١٧٧

م  يا إلهي أسئلكك ببحري علمك وسمآء جودك قل سبحانك الل هك
وشمس عطآئك بأن تجعلني في كلتي الحوال

٤١

نفحات الرحمن، ص ٩٢
١٢٨

ي المم نجتي شهد ا إن هك ل إله إل  هو وال ذي ظهر إن هك لمك
ا أراد  ضوضآء ومحيي العالم ل يمنعه عم 

٤٢

نفحات الرحمن، ص ٩٣
١٢٣

فتني قل لك الحمدك يا مالك القدم بما أسمعتني ندآئك وعر 
بحر فضلك  وسمآءي جودك 

٤٣

نفحات الرحمن، ص ٩٣
٢٤٣ - ٢٤٢

م  يا إلهي أسئلكك بف ل ك عنايتك وفكلك بيانك ومطلع قل الل هك
وحيك ومشرق إيلهامك بأن ترزقني

٤٤

نفحات الرحمن، ص ٩٣
٢٣٩ - ٢٣٨

ي المم نجتي شهد ا إن هك ل إله إل  هو وال ذي ظهر إن هك لمك
ا أراد  ضوضآء ومحيي العالم ل يمنعه عم 

٤٥

نفحات الرحمن، ص ٩٤
٢٠٧ - ٢٠٥

م  يا إلهي أسئلكك بال ذي قبل البليا في سبيلك ودعا قل الل هك
الكل  إلى أفقك العلى إذ كان مسجوناا

٤٦

نفحات الرحمن، ص ٩٤
٢٤١ - ٢٤٠

م  يا إلهي أسئلك باسمك ال ذي به خلقت  العالم قل الل هك
رت  المم بأن تجعل ني منقطعاا وسخ 

٤٧

نفحات الرحمن، ص ٩٦
١٨٠ - ١٧٨

م  يا إله الشيآء وخالق  السمآء أسئلكك قل سبحانك الل هك
بالسم ال ذي به ك س رت الصنام وزالت

٤٨

نفحات الرحمن، ص ٩٦
١٠٧ - ١٠٥

سكبحان ك  يا إلهي وإيله  الممي ومالكي ومالك  العالمي فانظكر إلى
ك  فاتي عيني في هجري زفراتي وت ذ ره

٤٩

نفحات الرحمن، ص ٩٦
٢٢٠

م  يا إله العالمين ومربتيي من في الس مواتي قل سبحانك الل هك
والرضين أسئلكك باسمك

٥٠

نفحات الرحمن، ص ٩٧
١٤٧ - ١٤٥

أشهدك يا إلهي بما شهد نفسك أنت ا ل إله إل  أنت لم تزل
ي العظمةي والرتفاع كنت في علوت

٥١

بشارة النور، ص ٩٨
١٣٦- ١٣٥

محمد تقي  يا محمد قبل تقي عظم ا اجرك في ابنك الذي صعد اليه
كما صعد ابني مهدي في اول الورود

٥٢

نفحات الرحمن، ص ٩٩
١٤٠ - ١٣٩

م  يا إلهي لك الحمد بما جعلتني مقبلا إلى قل سبحانك الل هك
رتني بأنوار شمس  بحر عطآئك وسمآءي فضلك ونو 

٥٣


