
٧٤مجموعه صد جلدى - شماره رقم 

مأخذ صفحه تاريخ نزول إسم مخاطب مطلع شماره

١ ،آيات بينات 
١٣-١٠ص  

ىنشيخ کاظم قزوي 
ندر مسملقّب به 

هذا كتاب من نقطة الولى و بهائه الى الذي سمي في
جبروت السماء بالكاظم

١

يا اخي وحبيبي انشاء ا ل زال در هواى قرب قدس ٩
ذو الجلل طيار باشيد

٢

١١ اي ورقه مطهر ناله ات بسماء احديه مرتفع شده
وحنين قلبت سكان جنان رحمانرا

٣

١٣ معلوم است كه عنايات حق فوق جميع نعمات ودر
وصول عبد باين رتبه عاليه فقدان

٤

١٤ ٣آثار قلم اعلی جلد 
٢٣٧،  شماره   

زهرا خانم حرم 
ميرزا محمد حسن 
اخوى جمال قدم

اي امة ا اگر از منزل پرسی سجن و اگر از غذا 
پرسی بليا و محن و اگر از جسد

٥

١٦ محمد جواد قزويني اي جواد آيا سكون اختيار نموده وجمال مختار ما بين
اشرار بكمال اضطرار مبتل گشته

٦

٢٣ هذا كتاب من هذا العبد الى الذي احبه ا وشرفه بلقائه
واسمعه نغماته

٧

٥٣ اين نامه اين مسجون است باسم منير وقميص...
يوسف مصر الهي است

٨

٥٩ جمال بروجردى اي اسم من اليوم يوم نصرت است ونفسي الحق...
جميع حقايق عالين و ارواح مقربين

٩

٦٩ مل باقر تبريزي 
حرف حي

ان يا حرف الولى هنيئا لك بما فزت بلقاء ا مرة
اخرى في هيكل بدع منيع

١٠

٧٢ محمد جواد قزويني اي جمال جود بر در اين حجاب تاكني مشرق زجود
صد آفتاب قوة ا البهي

١١

٧٧ محمد جواد قزويني معلوم آنجناب بوده كه روايح نفاق وشقاق از اولى
الوفاق وشفاق بمقامي متصاعد

١٢

٨٠ حاج ميرزا محمد 
عطار

فسبحان الذي نزل اليات بالحق من سماء قدس بديعا
لتعرفوا بها احسن الوجوه

١٣

٨٣ مل باقر تبريزي 
حرف حي

ان يا حرف الحي اسمع اصوات اجنحة هذا الطير الذي
يطير في هذا الهواء

١٤

٩٢ اي بلبلن گلزار احدييه واي طايران گلستان صمديه
صبح بشارت الهي از افق

١٥

٩٥ حمد محبوبي راست كه حجبات غليظه امكانيه را
بقدرت الهيه خرق نمود

١٦

٩٧  ،۴مائده آسمانى  
١١٣ - ١١٠ص   

محمد علي اي محمد قبل علي بشنو نداى محبوب با وفارا كه از
شطر ابهى ندا ميفرمايد

١٧


