
انتشارات لجنه ملی محفظه آثار و آرشیو امر
٣٣شماره  

مأخذ صفحه اسم مخاطب
محل نزول

اسم لوح مطلع شماره

ميرزا ابراهيم ١
شيرازى مبلغ

تفسير لوح
حروفات

الحمد ل الذي جعل طراز اللواح العداد بالواحد الذي
كان مقدسا عن الحاد

١

٧ تبارك الذي اظهر الغيب المكنون و به  من في العالم
الى مقام عجزت عن ذكره السن الكائنات

٢

٨ أحباء في هناك ويذكرهم بآيات ا القوي الغالب القدير ٣

٩ احمد أن يا احمد انا نحب ان نذكرك بذكر يستضيئ به العالم
و نريد ان نسقيك ماء الحيوان من كوثر فم

٤

١١ مجموعه الواح بعد از كتاب 
١٧٣-١٧١اقدس، ص   

معصوم خان
١٢٩١ربيع 

وح عليک من آيات ا  المهيمن ان استمع ما يلقی الر 
بک القي وم ليجذبک الن داء اللی الفق العلی و يقر 

٥

١٣ كتاب من لدنا لمن هاجر الى ا و فاز بأنوار وجه ربه
العلي العظيم ليفرح به قلبه

٦

١٤ محمد ذكر من لدنا لمن توجه الى ا اذ ماج بحر العطاء و
هاجت ارياح الوصال

٧

١٥ ILMA 15, pp. 311 (ادرنه) اردنا ان نذكر من ارادنا و تلقى اليه ما نطق به السدرة
 في صدري انه ل إله ال هو

٨

١٨ ٢٤٣، شماره ٣لئالئ الحكمة 
ILMA 33, p.72

دعاء و لو ان سوء حالي يا الهي استحقني بسياطك و عذابك
 ولكن حسن عطوفتك و مواهبك يقتضي العفو

٩

١٠٢، ص ۴مائده آسمانى  ١٨
ILMA 33, p.77

دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسالك باسمك العظم الذي به
 اشرقت شمس امرك عن افق وحيك بان ل تجعلنا

١٠

١٥٥مناجاة، شماره  ٢٠  
ILMA 33, p.79

سرگلو دعاء قلبا طاهرا فاخلق في يا الهي سرا ساكنا جدد في يامنائي
 وبروح القوه ثبتني علي أمرك يا محبوبي

١١

٦٠ - ۵٩، ص ٤امر وخلق  ٢٠
ILMA 33, p.78

دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسالك بانوار جمالك العلي العلي
و بظهورات عز سلطنتك بين الرض و السما

١٢

١٤٥مناجاة، شماره  ٢٢
ILMA 33, p.79

سرگلو دعاء الهي الهي ل تبعد عني لن الشدائد بكلهااحاطتني الهي
 الهي ل تدعني بنفسي لن المكاره باسرها اخذتني

١٣

٢٣ ٣٣۵رساله ايام تسعه، ص  دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسئلك باسمك الذي به اجريت
انهار قدس احديتك و انزلت من غمام رحمتك

١٤

٢٤ ان يا عبد كيف اذكر لك ما ورد علي في هذا السجن من
الذينهم كانوا ان يفتخروا بخدمتي

١٥

٢٩ بصير و ميرزا
محمد علي و
اشرف

زيارتنامه هذ زيارة نزلت من لدى ا مالك السماء لحبائه الذين
اقبلوا الى مشهد النقطاع

١٦

٣١ زيارتنامه
شهداى زنجان

اول نور ظهر من شمس البقا وأول ضياء لح عن
مشرق العما وأول تكبير نطق به لسان الكبرياء

١٧

٣٦ جناب جمال يا ايها المظلوم سمعنا ما اثنيت به ا و ما دعوت به ا
 و ما نجيت به ا

١٨

٣٩ همسر جناب
جمال

انشاء ا بعنايات رحمانيه و فيوضات ربانية فائز باشى
و از مائده انقطاع كه اعظم

١٩



٤٤ ١٢٧ - ١١٢اشراقات، ص  ميرزا حيدر
علي

كلمات
فردوسية

يا مشارق العدل و النصاف و مطالع الص دق و
اللطاف ان  المظلوم يبکی و يقول ينوح و ينادی

٢٠

٦٠ , ص١٨٠از مناجاة، شماره 
٢٠٩

از
زيارتنامه

صل اللهم ياالهي علي السدرة و اوراقها و اغصانها و
افنانها و اصولها و فروعها بدوام اسمائك الحسني

٢١

٦١ ابراهيم حمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی را ليق و
سزاست که از کوثر بيان بر ارض مبارکه

٢٢

٦٣ ه نمود  هر جنود عشق و محب ت الهی بر وجود توج 
ر نمود قلب را مقبل يافت مسخ 

٢٣

٦٤ يا امتي و يا ورقتي خلق ايران اكثرى از حق محروم
و از عالم مكاشفة و شهود ممنوع

٢٤

٦٦ يا ايها المقبل اسمع نداء المظلوم انه ذكرك بما انجذنب
به الفئدة و القلوب

٢٥

٦٧ ، شماره٣آثار قلم اعلی 
١۶٧

در حزب قبل تفکر نما جمعی غافلين با عمامه های
 بيضا و خضرا عباد را گمراه نموده اند و به سقر مقر

٢٦

٦٨ كتاب ا في غير حجاب ظاهر و ناطق و اواست مكلم
طور كه عرش بقدومش

٢٧

٦٩ دعاء قل الهي و سيدي و سندي و غاية بغيتي و رجائي و
 منتهى املي تراني خرجت من الوطن قاصدا مقامك

٢٨

٧٠ كتاب من لدى المحزون الى الذي اراد ان اشرب كوثر ٢٩

٧٢ دعاى شفا سبحانك يا من في قبضتك شفاء العالمين بارادتك حياة
العالمين و بمشيتك تقدير العالمين

٣٠

٧٢ ٢٤٣، شماره ٣لئالئ الحكمة 
ILMA 33, p. 18

دعاء و لو ان سوء حالي يا الهي استحقني بسياطك و عذابك
 ولكن حسن عطوفتك و مواهبك يقتضي العفو

٣١

٧٢ ٢٤٥، شماره ٣لئالئ الحكمة  دعاء يا إلهي تراني في فم الثعبان و تشهد كيف تلدغني في
 كل حين وحان أما تنصرني يا الهي بعد الذي تمسكت

٣٢

٧٣ مجموعه مناجات آثار قلم
٣٤  - ٣٣؛ ص١اعلى

دعاء اتحرم يا الهي من اقبل الي حرم ذاتك اتبعد يا محبوبي
 من استجار الي مدينة قربك اتخذل يا رجائي من تمسك

٣٣

٧٣ انشاء ا بايد متوكل على ا و منقطعا عما سوا حوله
وقوته بكمال روح و ريحان سرور نمائيد

٣٤

٧٥ ميرزا محمد
باقر هائي

قد حضر الغصن بكتابك لدى الوجه ومنه وجدنا نفحات
 حبك في هذه اليام الذي جعلها ا مطلع

٣٥

٧٧ ٦٠، ص ۴امر و خلق   
ILMA 33, p. 18
ILMA 47, p. 244

دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسالك باسمك العظم الذي به
 اشرقت شمس امرك عن افق وحيك بان ل تجعلنا

٣٦

٧٨ ٦٠ -٥٩، ص ۴امر وخلق  
ILMA 33, p. 20

دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسالك بانوار جمالك العلي العلي
 و بظهورات عز سلطنتك بين الرض

٣٧

٧٩ ١٥٥مناجاة, ص 
ILMA 33, p. 20

سرگلو دعاء قلبا طاهرا فاخلق في يا الهي سرا ساكنا جددفي يا منائي
و بروح القوة ثبتني علي امرك يامحبوبي

٣٨

٧٩ ١٤٥مناجاة, ص 
ILMA 33, p. 22

سرگلو دعاء الهي الهي ل تبعد عني لن الشدائد بكلهااحاطتني الهي
الهي ل تدعني بنفسي لن المكاره باسرها اخذتني

٣٩

٨٠ ILMA 49, p. 90 دعاء سبحانك يا الهي انت تعلم بان المشركين منعوا قلم المر
عن ذكر اسرارك وأخذوا

٤٠

٨١ مجموعه مناجات آثار قلم
١٣ - ١٢، ص ١اعلى 

دعاء سبحانك اللهم يا الهي و سيدي و رجائي و كهفي و لهفي
 و مسكني و ماواي و عزي و ذلي ثم يسري و

٤١



٨١ ١٠٦، ص ٧مائده آسمانى   علي محمد
سراج
(ادرنه)

دعاء از
لوح سراج

اذا يا الهي فارفع الحجاب عن بصري لعرف نفسك و
اقوم بثنائك و انقطع عما سواك و اقبل الي وجهك

٤٢

٨٣ See also: 
ILMA 33, pp. 24-29

دعاء فاغسل و حين غسلك فادع ا ربك و رب ما يرى وما
ل يرى و قل اى رب

٤٣

٨٣ ILMA 49, p. 79 دعاء سبحانك اللهم يا الهي لك الحمد بما بعثت المقربين من
نفحات احديتك

٤٤

٨٤ ILMA 49, p. 88 دعاء سبحانك يا الهي قد قدرت لعبادك المقربين في رضوانك
العلي مقامات لو يظهر مقام منها

٤٥

٨٤ ١٢٣مناجاة، شماره 
ILMA 49, p. 67

دعاء يا من تسمع ضجيج العشاق من كل الفاق وصريخ
المشتاقين من كل الشطار و نوح الفاقدين

٤٦

٨٤ ILMA 49, p. 75 دعاء سبحانك اللهم يا الهي هذا عبد من عبادك قد اخذته
نفحات وحيك و اجذبته فوحات

٤٧

٨٥ دعاء سبحانك اللهم يا الهي لك الحمد بما بعثت نفسك و مظهر
ذاتك و مطلع كبريائك

٤٨

٨٥ دعاء سبحانك اللهم يا الهي هذا عبدك الذي استضاء من
سراج احديتك و اقبل الى مقر عرسغ عظمتك

٤٩

٨٦ ILMA 49, p. 76 دعاء سبحانك يا الهي لما اخذت الكوان سبحات الظلما و
حجبات المظلمة الدهماء

٥٠

٨٦ ILMA 49, pp. 76 دعاء سبحانك اللهم يا الهي تسمع ضجيج احبتك من كل
الشطار و صريخهم من القطار

٥١

٥٤ - ٤٦ ص  ۴امر و خلق  ٨٧
ILMA 49 , p. 227

دعاى صيام سبحانك اللهم يا الهي اسالك بالذين جعلت صيامهم في 
حبك و رضائك و اظهار امرك و اتباع اياتك

٥٢

٩١  ILMA 48 , p. 1 دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسألك باسمك الباقي الذي به 
استبقت مظاهر امرك وباسمك

٥٣

الشيخ الصوفي ١٠٠
محي الدين
(بغداد)

هفت وادى الحمد ل  ال ذی اظهر الوجود من العدم و رقم علی لوح
 النسان من اسرار القدم و عل مه من البيان

٥٤

١٣٥ احباء ا في 
الكاف والكاف

يا اولياء ا في الكاف والكاف نداى الهى را بآذان جان
بشنويد اوست حافظ واوست معين

٥٥

١٣٧ همسر ميرزا
محمد درباغي

(عكا)

امروز زينت اعلى از براى نساء ارض اكليل كلمه
مباركه يا امتى بوده و هست هر يك

٥٦

١٣٩ احباء ا في
علي رضا آباد

يا اوليائي في علي رضا آباد ان البحر العظم اقبل
اليكم واراد ان يزين قلب قلبكم وبصر بصركم

٥٧

١٤١ عبد الحسين اين مظلوم رد سجن وغير سجن كل را بافق اعلى
دعوت نمود و جميع اشياء شهادت ميدهند

٥٨

١٤٣ مهدي
(ادرنه)

ان يا مهدي ان استمع نداء من يهديك الى ا العلي
العظيم الذي به اشرقت شمس الهداية

٥٩

١٤٥  ،ادعيه حضرت محبوب
٦٤ص 

دعاء يا من وجهك كعبتي و جمالك حرمي و شطرك مطلبي
و ذكرك رجائي و حبك مونسي

٦٠

١٤٥ از دعاى اسلمي دعاء هب لنا من لدنك رحمة انك أنت العزيز الوهاب ٦١

١٤٥ حضرت باب دعاء هل من مفرج غير ا قل سبحان ا هو ا كل عبادله
 و كل بامره قائمون

٦٢



١٤٦ ٢٤٤، شماره ٣لئالئ الحكمة  دعاء سبحانك اللهم يا فاطر السما و مالك السما اسئلك
 بجمالك الذي اشرق عن افق البها بان تجمع احبتك

٦٣

دعاء  ١٤٦ يا من بيدك ملكوت الرض و السماء و في قبضتك 
جبروت القضاء أسألك باسمك

٦٤

١٤٦ ادعيه حضرت محبوب،  
١٧٩ - ١٦٩ص 

(عكا) لوح
الحتراق

قد احترق المخلصون من نار الفراق اين تشعشع انوار
لقائك يا محبوب العالمين

٦٥

 -١٩٥نفحات رحمن، ص  ١٥٤
١٩٦

دعاء سبحانك اللهم يا الهي اسئلك ڤاسمائك التي احاطت
الممكنات وصفاتك

٦٦

١٥٦ ١۶٠نفحات الرحمن، ص  (ناقص) قد ظهر العتساف في كل  الطراف اين اسياف جزائك
يا مجزي العالمين، قد حبس البهاء في القب ة البيضاء

٦٧

ادعيه حضرت محبوب،   ١٥٧
٩٧ - ٩٢ص 

زيارتنامه الثنا الذي ظهر من نفسك العلي و البها الذي طلع من
 جمالك البهي عليك يا مظهر الكبريا و سلطان البقا

٦٨

١٥٩ ان المذكور يقول يا مل المكان قد خلقتم لذكري لو انتم
تعلمون قوموا

٦٩

١٦٠ يوم يوميست كه جميع نبيين ومرسلين از جانب رب حسينمحمد
العالمين كل را بشارت بان داده ا ند

٧٠


