
انتشارات لجنه ملی محفظه آثار و آرشیو امر
٨٣شماره رقم  

مأخذ صفحه إسم مخاطب اسم اثر مطلع شمار
ه

١ ، ص١لمعات النوار 
٣٧٩ - ٣٥٠

سيد جعفر
يزدي

سورة النصح ل اليات بالحقي على النيبييين والمرسلين فسبحان اليذي نزي
 وينزل حينئذ على ما كان النياس في دين اي يعملون

١

٢٧ ، ص٢آثار قلم اعلى  
٣٥٩ – ٣٤٠

اقا منيب
كاشاني

سورة
الصحاب

ح ب اسمع نداء اي عن جهة العرش بآيات مهيمن مقدم
عظيم لعلي تقليب بكليك إلى موليك

٢

شهد ا أنه ل اله ال انا الذاكر المهيمن العزيز القدير ٤٣
واشهد بأني انا ا ل اله ال هو الذاكر المهيمن العزيز

القدير

٣

٤٩ ، ص٢آثار قلم اعلى 
٤٢٩ - ٤٠٨

مل محمد
زرندی

سورة الحج -
شيراز

تلك آيات اي قد نزلت حينئذ عن قطب البقاء مقام اليذي
يطوفني في حوله أهل سرادق الكبرياء

٤

٦٦ ، ص٢ثار قلم اعلى  
٤٠٠ - ٣٩٣

مل محمد
زرندی

سورة الدم د اسمع نداء ربيك عن هذا المقام اليذي لن يصل أن يا محمي
إليه أيدي الممكنات ول أفئدة الموجودات

٥

٧٣ ، ص٢آثار قلم اعلى  
٤٧٨ - ٤٥١

لوح الروح فها فسبحان اليذي في قبضته ملكوت ملك اليات يصري
كيف يشاء بأمر من عنده

٦

٩٢ ، ص٢آثار قلم اعلى  
٥١٠ - ٥٠٠

سيد محمد رضا
شهميرزادي

رضوان
القرار

أقري اي بذاته لذاته بأنيه ل إله إلي هو له الخلق و المر وكلي
 له خاضعون

٧

١٠٠ ، شماره٣آثار قلم اعلى 
٥٠٩

محمد تقي فسبحان الذى نزل اليات بالحق من جبروت عزي عليا  و لوح التقي
ينطق بالحق فى ملکوته العلی

٨

١٠٣ ذبيح قد حضر كتابك بين يدى العرش وتوجه اليه لحظات ا
المهيمن العزيز القدير

٩

١٠٨ ١٣٩منتخباتي، شماره  مل محمد
زرندی

ان يا نبيل العظم اسمع ما يناديك به لسان القدم عن
جبروت اسمه الكرم

١٠

١١١ نبيل هذا كتاب من الحبيب الى الذي قدر ا له مقاما في
الرضوان و كان له من رحمة ربه في اللواح نصيب

١١

١١٣ علي محمد سورة الظهور لت على أحسن النيغمات وإنيها تلك آيات الكتاب قد نزي
ة على من في السيموات والرض  بنفسها ليكون حجي

١٢

١١٥ ، ص٢آثار قلم اعلى  
٦٢٤ - ٦٢٢

سورة القدير فسبحان اليذي قدير مقادير كلي شيء في ألواح عزي محفوظ
وخلق كلي شيء على شأن لو يصفيني أنفسهم عن غبرة

 الوهم

١٣

١١٨ ، ص٢آثار قلم اعلى  
٦٢١ - ٦١٦

سورة اسمنا
المرسل

هذا كتب من لدى البهاء إلى من أقري بالي واعترف
 بسلطانه ثمي استقري على مقري قدس رفيع

١٤

١٢٣ جواد ذكر اسم ربك عبده جواد الذي آمن وهدى واستقر على سورة جواد
المر في يوم الذي زلت فيه اقدام العارفين

١٥

١٢٤ ١٣٦منتخباتي، شماره  اسم ا
الصدق

ان يا اسمي نداء ا عن مطلع كل اللسان باني انا ا ربك
ورب كلشيئي و رب العالمين

١٦

١٢٧ رحيم قد حضر بين يدى العرش كتابك و اخذته انامل الرحمة و
القتدار و توجه اليه

١٧

١٣٠ عبد الحسين ذكر ا من سدرة البقا عن رضوان المر قد كان على
ابدع اللحان مرفوعا

١٨

١٣٢ محمد ضوان خلف سحاب الحزان قد سورة الزبر حمن عن أفق الري جمال الري
كان بالحقي مشروقا

١٩



١٣٦ علي اسغر سبحان اليذي يسبيح له كلي من في السيموات وألرض وانه سورة المعاني
كان على كلشيء محيطا

٢٠

١٣٩ محمد وح وإنيه لتنزيل من ا سورة الحفظ هذا كتاب يذكر فيه ما ألهمني الري
وا بال وآياته  وآية ذكره لليذينهم أقري

٢١

١٤٣ ، ص٢آثار قلم اعلى  
٦٣٩ – ٦٣٦

ميرزا علي
رضا

أتى أمر ا ظلل من البيان والمشركين يومئذ في عذاب سورة الغصن
عظيم قد نزلت جنود الوحي برايات اللهىام عن سماء

اللوح

٢٢

١٤٤ ١منتخباتي، شماره  اقا محمد حسن فسبحانك اللهم يا الهي كيف اذكرك بعد الذي ايقنت بان
السن العارفين

٢٣

١٤٨ شيخ محمد في
النون

سورة المنع هذا كتاب ينطق بالحق ويذكر فيه عبد من عبادنا ليشكر
 ا ربه ويكون من الشاكرين

٢٤

١٥٠ شيخ احمد في
ل

شهد ا انه ل اله ال هو و ان هذا الغلم لبرهانه لمن في
السموات و الرض و سلطانه

٢٥

١٥٣ مجيد في النون ان يا بقية آل ا في الرض و نفحة الباقية من رضوان
القدس و كلمة المسطورة من لوح

٢٦

١٥٤ مل احمد في
ت

سورة الخطاب نسان ذكر الله على هيئة النيار في هيكل النور من سدرة الن
باذن الرحمن قد كان في قطب الجنان بالحق مشهودا

٢٧

١٥٩ محمد من دوغ
آباد

ان يا عبد الذي سجنت في سبيل ا ربك و ربك العالمين
 اسمع ما ينطق به لسان القدس في فردوس العلى

٢٨

١٦٣ محمد تلك آيات ا قد نزلت بالحق من لدن عزيز عليم وانها
لهدى للذينهم آمنوا و رحمة وذكرى

٢٩

١٦٥ معين الصاد أن يا بقية اسمائنا الحسنى اسمع ما يوحى اليك عن شطر
القدم مقر ربك العلي العظيم

٣٠

محمد رضا ١٦٨ فسبحان الذي نزل اليات بالحق وينزلها كيف يشاء بامر
من عنده وإنه قد كان على كل شيء قديرا

٣١

١٦٩ حسن من
كاشان

ان يا حسن احسن كما احسن ا لك بحيث عرفك مظهر
نفسه وبلغك الى شاطي الفضل

٣٢

١٧٠ اخت الشيخ هذا كتاب للتي آمنت بربها وفازت بايامه وكانت من
القانتات أن يا أمة ا ان اشكري

٣٣

١٧١ امة ا تلك آيات القدس قد نزلت بالحق من لدن عزيز حكيم وبها
نزلت الرحمة من سماء اسم العلي العظيم

٣٤

فريبرز ١٧٢ هذا كتاب نزل بالحق و فيه ما يقرب العالمين الى رضوان
قدس بديع ان يستقيمن على حب

٣٥

ابن محمد ١٧٦
رضا

فسبحان الذي قدر لكلشيء مقدارا و إنه يقدر ما يشاء بامر
من عنده وإنه كان على كلشيء قديرا

٣٦

ابو القاسم خان ١٧٧ ان يا قاسم خذ لنفسك قسمة من هذا الفضل ثم اكف بها عن
 العالمين وانها يكفيك عن كل شيء ويغنيك

٣٧

محمد كاظم ١٧٨ ذكر رحمته ربك عبده كاظم الذي آمن بال وكان من
الفائزين في ام اللواح مسطورا واخرجه من صلب

٣٨

١٧٩ محمد قلي قد طلع النور عن افق الظهور واشرق الجمال عن مشرق
الجلل اذا نارت الشيا في سر السر

٣٩

١٨١ احمد قلي خان تلك آيات ا قد نزلت بالحق وانها لكتاب مبين وجعلها
برهانا من لدنه ثم ذكرى للعالمين وبها قدرت مقادير

المر

٤٠

١٨٤ علي اكبر ان يا علي اسمع نداء ا ربك عن يمين العرش ناني انا
ا ل اله ال انا المهيمن القيوم وقد بعثنا الرسل

٤١

١٩٠ ام اشرف سبحان الذي اذكر أمته حين الذي أحاطته الحزان من
طرف قريب وبعيد على شآن لن يفتح شفتاه

٤٢



١٩١ علي ان يا علي اشهد في نفسك بانه ل اله ال هو وان الذي
ظهر باسم علي قبل نبيل انه لمظهر نفسه ومطلع امره

٤٣

١٩٣ ابو القاسم فسبحان الذي نزل اليات فيكل حين لقوم يشعرون على
انه ل اله ال هو المهيمن القيوم له يسبح من في السموات

والرض

٤٤

١٩٤ ابو بصير ان يا نصير قم وانذر الذينهم كفروا بآيات الرحمن وجعلوا
انفسهم عن هذا الرضوان محروما

٤٥

١٩٥ ، ص٢آثار قلم اعلى 
٦١٥ - ٦٠٧

سورة الزيارة
- حضرة باب

الباب

ي في ملكوت البقاء هذا كتاب من لدى المظلوم اليذي سمي
بالبها وفي جبروت العل بالعليي العلى وفي لهوت

 العماء

٤٦

٢٠٣ ، ص٢آثار قلم اعلى 
٤٥٠ - ٤٣٧

محمد إبراهيم
خليل قزويني

سورة البيان ذكر اسم ربيك عبده إذ دخل بقعة الفردوس مقري اليذي
استشرقت عليه أنوار الوجه عن مشرق الجمال بآيات

مبين

٤٧

٢١٦ ٢١١مجموعة مصر، ص 
 –٢١٩

اشرف لوح اشرف أن يا اشرف اسمع ما يلقيک لسان القدم و ل تکن من
الغافلين وان استماع نغمة من نغمات ربه ليجذب العالمين

٤٨

٢٢٠ امة ا هذا كتاب من ا المقتدر العلي الحكيم و فيه يذكر امته ا
العظم التي اختصها ا بحبيبه وجعلها من طلعات

٤٩

٢٢١ جمال الدين
بروجردي

هذا كتاب ينطق بالحق ويذكر الذينهم آمنوا بال وسلطانه
في هذه اليام التي فيها اضطربت الركان

٥٠

٢٢٣ اقا بابا سبحان الذي نزل اليات بالحق ويجذب بها قلوب من
يشاء وانه كان على ما يشاء قديرا

٥١

٢٢٤ محمد تقي قل اليات قد نزلت من جبروت العلى من لدن مليك
السماء والصفات وبها شقت

٥٢

٢٢٦ علي محمد أن يا علي قبل محمد بشر في نفسك بما كبر ا حينئذ على
وجهك وارسل اليك نفحات القدس من هذا السجن

٥٣

تلك آيات القدس قد نزلت من لدن عزيز حكيم و يهدي محمد علي ٢٢٨
  الناس الى جبروت الفضل ويرزقهم ما يحيى به قلوبهم

٥٤

٢٣٠ محمود ان يا محمود ان احمد ربك في انآء الليل واطراف النهار
وقدس وجهك لربك وكن في ذكر منيعا ول تلتفت الى

الدنيا

٥٥

ابو طالب ٢٣١ جمال ا من خلف السحاب من افق القدس قد كان بالفضل
مشهودا وان السحاب حكمته التي بها يظهر ا المر

٥٦

٢٣٢ محمد رضا هذا كتاب نزل بالحق من لدن عزيز جميل وفيه يذكر ا
عبدا من عباده ليكون من المتذكرين

٥٧

٢٣٣ لوح زيارة
حسن

اول بهاء ظهر و اشرق من مشرق البقا و اول ضياء لح
عن مطلع الندا و اول رحمته نزلت من سحاب الكبريا

٥٨

٢٣٦ رضا قلي خان تلك آيات ا نزلت بالحق من سماء عز عليا وجعلها ا
حجته لمن في جبروت المر والخلق ثم ذكرى

٥٩

٢٣٧ ١٢١منتخباتي، شماره  جواد ان يا حامل امانة حب ربك العلي المقتدر العظيم في يوم
الذي فزع كلشيء عن حملها واضطربت اركان الممكنات

٦٠

٢٤٢ فتح اعظم ان يا فتح العظم كن بكينونتك وحقيقتك و ذاتك سمعا
لتسمع ما ينطق ربك العلي العلى في قطب البقا

٦١

٢٤٣ - سبحان الذي ظهر بالحق بكل اليات ونطق بين الرض و
السماء بنداء الذي استجذبت عنه افئدة اهل مل العلى

٦٢

٢٤٤ سمندر فطوبى لك يا سمندر النار بما اشتعلت من نار التي
ظهرت على هيكل المختار في هذه اليام التي غشت

الستار

٦٣



٢٤٧ ذبيح سورة الفضل أن يا ذبيح إنيا أرسلنا إليك من قبل لوحا ممتنعا منيع وفيه
ة على من في المل العلى   ذكر ما جعله ا حجي

٦٤

٢٥٤ ان يا اخي وحبيبي اسمع نداء من احبك ويذكرك لوجه ا
لتستقيم على امر كان في كل اللواح بارادة ا مذكورة

٦٥

٢٥٥ ١٣٥منتخباتي، شماره  محمد باقر
حرف حي

ان يا حرف الحي لقد سمعت اذن ا ندائك ولحظت عين
ا كتابك ويناديك حينئذ عن جهة العرش

٦٦

عبد الرحيم ٢٥٧ ان يا رحيم مر على البلد كنسايم الروح ليجدد بك هياكل
العباد بطراز ا المهيمن العزيز القدير

٦٧

٢٦٦ عبد الرحيم ذكر رحمة ربك عبده ليستقره على المر بشأن لن
يضطربه نداء كل مشرك بعيدا فطوبى لك ي عبد بما

خلصت نفسك

٦٨

٢٧٠ ١٥منتخباتي، شماره  ذبيح قلم المر يقول الملك يومئذ ل لسان القدرة يقول السلطنة
 يومئذ ل ورقاء العما على اغصان البقا تغن العظمة ل

٦٩

٢٧٢ مصطفى من
ن

هذه ورقة نبتت من سدرة ا و ارسلناها الى الذي مسته
الشدايد في سبيل موله ليجد منه روايح القدس

٧٠

٢٧٣ نبيل تلك آيات ا نزلت بالحق من لدن عزيز عليم وجعلها ا
آية ظهوره لمن في المل العلى ومرآة جماله

٧١

، ص٨مائده آسمانى    ٢٧٩
١٧٦ - ١٧١

ابراهيم ان يا ايها السائل فاعلم بان حضر بين يدينا كتاب من الذي
اشتعل بنار ا ووجدنا فيه ذكرك لذا رش عليك

٧٢

٢٨٣ ميرزا علي
نقي

تلك آيات الكتاب نزلت بالحق من لدى ا المقتدر العزيز
المختار ويبشر الموحدين الى رضوان ا ولقائه

٧٣

٢٨٥ امة ا أن يا امة ا قد حضر بين يدى ا كتابك وفيه ناديت ربك
فنعم ما ناديت به والذي نادى من قبلك

٧٤

٢٨٦ اقا سيد حسين ان يا حسين اسمع نداء هذا المظلوم الذي ابتلي بين يدى
العباد و ما يستنصر من احد ال ا الملك المقتدر القدير

٧٥

٢٨٨ نبيل ان يا نبيل قد ارسلنا اليك لوحا ومن قبله كتابا ومن قبله
زبرا ومن قبله صحايف التي كانت حرف منها لثقل

الكبر

٧٦

٢٩٢ اخ رحيم قد حضر بين ادى العرش كتابك و ارتد اليه لحاظ ا
الملك المقتدر العزيز القدير

٧٧


