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  رقم  عنوان   صفحه

 1 لوح عندليب  ٣٠- ١ صاقتدارات و چند لوح ديگر،  ص 34 - 1

  مصدر هو املنادی باحلّق امام وجوه اخللق

  ابتداء الحمد لّله اّلذی سّخر شمس البيان بقدرته و قمر البرهان بسلطانه



  انتهاء ا االمر العظيمو علی من يسمع قولک فی هذا الّنبأ االعظم و هذ

 ٢ لوح بسيط الحقيقة ١١٦- ١٠٥اقتدارات و چند لوح ديگر،  ص  45 - 34

  مصدر هو الّله تعالی شأنه العظمة و الکربيآء

  ابتداء و ما سئل الّسآئل فی قول الحکمآء بسيط الحقيقة کّل االشيآء

  انتهاء المتعالی العزيز الکريمو نطقوا بثنائک بين برّيتک  اّنک انت المقتدر المهيمن  

 ٣ بدون عنوان ١٦٤- ١٥٥اقتدارات و چند لوح ديگر،  ص  53 - 45

  مصدر باسم حمبوب عامليان

  ابتداء يوم يوم الّله است و کّل ما سويه بر هستی و عظمت و اقتدار او گواه

  اءانته و لکن قد کتبنا لکم اجر الواردين قل الحمد لّله رّب العالمين

 ٤ بدون عنوان 59 - 54

  مصدر هو الناطق بالعدل

  ابتداء  حمد و ثنا حضرت قوي قادريرا اليق و سرا كه

  انتهاء هو لك في نبأ اهلل رب العرش العظيم ورب هذا األمر المحكم المبين

 ٥ بدون عنوان ١٠٧ - ٨٥اشراقات و چند لوح ديگر، ص  84 - 59

  مصدر ن العليم الخبيرهو الظاهر الباهر المبي

  ابتداء يک جتّلی از جتّليات اسم کرمي بر ارض پرتو افکند نعمت ظاهر مائده نازل حبرجود مّواج

  انتهاء انک اّنک انت الّتّواب الغّفار الفّضال العليم الحکيم

 ٦ بدون عنوان ١١٢ - ١٠٧اشراقات و چند لوح ديگر، ص  90 - 84

  مصدر هو السامع المجيب

  ابتداء  قل سبحانک الّلهّم  يا الهی تبت اليک اّنک انت التّواب الکريم سبحانک الّلهمّ 

  انتهاء عفوک اّلذی احاط علی الممکنات ال اله ااّل انت مالک االسمآء و الّصفات

 ٧ بدون عنوان ٣٢ - ٢اشراقات و چند لوح ديگر، ص  126 - 90

  مصدر م احلکيمهو الّظاهر الّناطق املقتدر العلي

  ابتداء احلمد لّله اّلذی اظهر بسلطانه ما اراد و زّين اليوم بنسبته اليه و مّساه فی کتب الَسمآء بيوم الّلها

  انتهاء و فائز شوي بانچه كه سبب اعظم است ازبراي نجات امم و اصالح عالم



 ٨ بدون عنوان ٥٠ - ٣٢اشراقات و چند لوح ديگر، ص  147 - 126

  مصدر و الّذاکر المعّزی العليم البصيره

  ابتداء الحمد لّله اّلذی استقّر علی العرش بالعظمة و العّزة و الکبريآء و نطق بما نفخ فی الّصور 

  انتهاء و تقّربهم اليه اّنه هو المؤّيد المقتدر القدير و الحمد لّله العزيز الحميد

 ٩ بدون عنوان  149 - 147

  مصدر لى شأنه الحكمة والبيانهو اهلل تعا

  ابتداء يا اوليأء اهلل في البالد نوصيكم باالستقامة الكبرى في هذا النبأ األعظم

  انتهاء متشبثين بأذيال رداء عناية اهلل األمر الحكيم

 1٠ بدون عنوان  150 - 149

  مصدر هو الناظر الشاهد بالعدل

  ابتداء م مضطرب ومرتعش بوداياميكه اركان عالم از سطوت اهل ظل

  انتهاء على من فاز باالستقامة الكبرى في هذا األمر العظيم

 11 بدون عنوان  151 - 150

  مصدر بنام داناى بينا

  ابتداء جميع اهل ارض را از قلم اعلى بايام الهي بشارت داديم

  نتهاءا بحيات تازه فائز شوند انه ينطق ويقول هلل الحمد في كل حين

 12 بدون عنوان  153 - 151

  مصدر هو الشاهد السميع البصير

  ابتداء يا طالب ان المظلوم توجه اليك من شطر السجن و يذكرك خالصا

  انتهاء ان احفظ هذا المقام باسم ربك مالك األنام ثم اذكره فيكل بكور وأصيل

 13 بدون عنوان ١٥سفينة عرفان دفتر هفتم، ص  154 - 153

  مصدر بنام خداوند يكتا

  ابتداء امروز ملكوت الهي به انوار شمس ظهور منور و پرتو آفتاب فصل عالم را

  انتهاء االستقامة على امرك ال اله اال انت المقتدر الحكيم

 14 لوح شهداى سبعه يزد ١٣٤ ١٢٤، ص ٤جلد  -مائده آسمانى  168 - 154

  رمصد هو المبين الصادق األمين



  ابتداء كنا ماشيا في البيت وسامعا حديث األرض اذا ارتفع النداء

  انتهاء األمر والحكم في قبضة قدرة اهلل رب العرش العظيم والكرسي الرفيع

 15 زيارة ١٤٦، شماره ٢جلد  -لئالئ الحكمة  173 - 168

  مصدر بسمي المحزون المسرور

  ابتداء ى التي بها ذابت أكباد األصفياءيا قلم األعلى قد اتت المصيبة الكبر 

  انتهاء انك انت الغفار التواب المقتدر المشفق الكريم

 

 


