
انتشارات لجنه ملی محفظه آثار و آرشیو امر
٩٧شماره رقم  

مأخذ صفحه إسم مخاطب مطلع شماره

١  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
١٥شماره 

فآه آه يا سلطان الوفاء فآه آه يا مليك النصاف في
النشاء انراك مسجونا

١

۲  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
١٦شماره 

آه آه يا اله الرحمن قد كنت تعزي في كل الحيان
عبادك الذين مسثم المصائب

۲

٣  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
١٧شماره 

ارض صاد؛
اسم حاء 

يا ارض الصاد اين من احب ا و اصفيائه و اين 
من كان قائما علي خدمته في كل حال

٣

٥  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
۲٠شماره 

ارض صاد يا ارض الصاد اين الذبح العظم الذي ما قبل
الفدافي سبيل ا مولي الوري

٤

٩  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
۲١شماره 

ارض صاد يا ارض الصاد ان اذكري ما فعل المة بال
الرسول و ما ورد من اهلك علي ابنا البتول

٥

١۲  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
١٨شماره 

ارض صاد؛
اسم حاء 

لك البهاء يا مالك السماء بما بدلت الفرح بالغم
ونصبت خيام الحزان في عيدك

٦

١٤  ،۲لئالئ الحكمة جلد 
١٩شماره 

ارض صاد سبحانك يا الهي تعلم وترى ما ورد على اصفيائك
في ايام ظهورك وتنظر وتشاهد

٧

١٨ زيارتنامه اول عرف تضوع عن قميص رحمه ربك مالك
السماء عليك يا ايها النجم العرش من افق

٨

١٩ طوبى لمن يزور اسمي الحسين بما نطق به قلمي
العلى ويقول امام

٩

١٩ البهاء الذي ظهر ولح في اول فجر فيه اظهر ا
نفسه لمن في جبروته وملكوته

١٠

۲٠. ١۲۲نورين نيرين، ص 
 -١۲٣

زيارتنامه اول سلم نطق به لسان العظمة قبل خلق الرض
والسماء عليك يا اسم الحاء

١١

زيارتنامه سلطان شهداء ۲٠ يا قلم العلى ان اذكر اسمي الحسن الذي فدي في
سبيلي وأنفق ما عنده حبا لجمالي

١۲

۲١ ١٦٤نورين نيرين، ص 
 -١٦٦

خليل يا ايها الخليل لعمر ا قد رجع حديث الذبح وما هو
المستور في علم ا رب العالمين

١٣

۲٥ ١٨٨نورين نيرين، ص 
 -١٨٩

ذكر من لدنا لمن سمع ندائي وسمعنا ما اجاب به
مولى النام ليأخذه فرح بياني

١٤

۲٦ ١٧۲نورين نيرين، ص  ارض طف - کربلء قد ورد عليكم في سبيل ا ما ورد على ابناء
الرسول وابنائهم ونسائهم في ارض طف

١٥

۲٦ ١٨٣نورين نيرين، ص 
 -١٨٤

يا ورقتي وورقة سدرتي قد هب روايح النفاق
ووقطت من سدرة المر اوراق بها ناح

١٦

۲٨ در سبيل الهي وارد شد بر شما انچه بر احدى در
ظهور بيان وارد نشده قسم بافتاب

١٧

۲٩ ١٨۲نورين نيرين، ص 
 -١٨٣

مكتوب شما رسيد وتمام ملحظه شد قد اتى القوم
بظلم يكدر به الملك والملكوت

١٨

٣٠ ١٨١نورين نيرين، ص 
 -١٨۲

محمد رضا قد طار طير العرش بما نعب الغراب ان ربك لهو
العزيز العلم يا محمد عبل رضا انا نذكرك

١٩

٣١ جمال يا جمال ان افرح بما يذكرك الغني المتعال في هذا
اليوم الذي ينوح العدل كنوح الثكلي

۲٠



٣٩  -٤٤آيات بينات، ص 
٥٥، شماره ٤٥

سمندر يا سمندر لعمرك قد تجددت مصيبة محمد رسول
ا في الجنة العليا ورزية البتول العذراء

۲١

٤١  -٤٥آيات بينات، ص 
٥٦، شماره ٤٩

سمندر يا سمندر ان مالك القدر يعزي نفسه بما ورد عليه
من الذين اخذوا العتساف ونبذوا

۲۲

١٨٤نورين نيرين، ص  ٥۲
 -١٨٨

ورقا يا ورقا قد حضر العبد الحاضر وعرض ما في
كتابك انا وجدناه مرأتا

۲٣

٥٨ جواد يا جواد ان استمع ما تغرد به عندليب الحزن على
غصن الهم بما اكتسبت

۲٤

٦٥ جواد يا جواد ان استمع النداء مرة بعد مرة لعمر ا ان
له في كل حين اثر ما اطلع به

۲٥

٦٦ ١٦٦نورين نيرين، ص 
 -١٦٨

يا اهل المدن والقرى ان استمعوا ما ينطق به
اللسان في ملكوت البيان

۲٦

٦٨ ١٧٩نورين نيرين، ص 
 -١٨١

هذا كتاب من لدنا الى الذين نبذوا العالم واخذوا ما
اتى به السم العظم

۲٧

٧۲ لوح برهان شيخ محمد باقر قد احاطت ارياح البغضاء سفينة البطحاء بما
اكتسبت ايدى الظالمين يا باقر

۲٨

٨٤ حيدر علي اى حيدر ندايت مرة بعد مرة وكرة بعد كرة
وطورا بعد كورا اصغا شد

۲٩

٨٧ اگر چه غمام تيره ظلم وجه عدل را ستر نموده
ولكن افتاب ظهور از مشرق عنايت ظاهر

٣٠

٨٩ علي ايعلي كتابت حاضر وانچه در او مسطور بود عبد
حاضر لدى العرش معروض داشت

٣١

٩١ مهدي يا اهل عالم قد ورد على خير المم ما ارتفع به
نحيب البكاء بين ملء العلى

٣۲

٩٤ زين انا توجهنا بسمعنا الى ممالك اللف سمعنا نعيب
غراب الظلم ونعيق من قام بالعتساف

٣٣

٩٦ إبراهيم قد سمع المظلوم ندائك ويناديك بندائه الحلى بين
الرض والسماء

٣٤

٩٨ زين العابدين ذكر من لدنا لمن فاز بعرفان ا رب العالمين قد
حضر كتابك واجبناك في ايام

٣٥

١٠١ علي يا علي قد حضر كتابك الذي ارسلته الى محمد قبل
علي عليه بهائي وقرئه عبد الحاضر

٣٦

١٠٣ خذ القلم واللوح واكتب له ما يكلم به مكلم الطور نبيل
فيهذا المقام الذي سمي بالسماء الحسنى

٣٧

١١٧ حاج عبد المجيد نيشابوري قد مضت ايام الفرح والبتهاج واتت ايام الحزان
بما غاب نجم اليقان من سماء العرفان

٣٨

١۲١ قد فاح مسك المعاني ولم يجده ال من تمسك بالحق
معرضا عن كل باطل بعيد

٣٩

محمد صادق ١۲١ يا محمد قبل صادق از پرتو انوار آفتاب ظهور
عالم منور و لكن اهل حجاب از او غافل

٤٠

١۲٥ اشراقات و چند لوح
 ديگر

٣٤-٣٣

الحمد ل الذي استقر على العرش بالعظمة والعزة
والكبرياء ونطق بما نفخ في الصور

٤١



١۲٦ شهد اا انه ل إله ال هو يحيي ويميت تم يميت
ويحيي انه لهو السلطان

٤۲

١۲٩ نصر ا خ ا قد فعل امة الفرقان بال الرسول ما فعلوه من قبل
وينوح بذلك محمد رسول ا

٤٣

١٣٠ علي يا علي انا سمعنا ما اثنيت به ا لك ان تسمع في
هذا الحين ما يظهر من ملكوت الثناء

٤٤

١٤۲ حيدر ذكر من لدنا لمن فاز بلقاء المظلوم اذ كان بين
ايدى الغافلين نشهد انه خرج

٤٥

١٥۲ محمد جواد اى محمد قبل جواد مالك ايجاد احباء خود را
دوست داشته ودارد كل تحت لحاظ

٤٦

مجموعه اذكار و ادعيه ١٥٣
١٧٧شماره 

أللهم إني أسئلك بالية الكبرى وظهور فضلك بين
الورى أن ل تطردني عن باب مدينة لقائك

٤٧

١٥٨ غلم حسين قد حضر كتابك ووجدنا منه عرف توجهك واقبالك
الى الفق العلى

٤٨


