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2492ف12691853طھرانقصیدة رشح العماء1

2751-24حاجي میرزا كمال الدین نراقيع12701854بغدادلوح كل  الطعام2

2797ف12701854كردستانقصیدة ساقي أز غیب بقا3

223/1المقربینزین2791-24-7علماء السلیمانیةع12711855سلیمانیةقصیدة عز ورقائیة4
53الرحمننسائم1313-12-2-1فع12741858بغدادالكلمات المكنونة5
217محبوبأدعیة2110-20-19-2میرزا محمد وزیر  وحواء زوجتھ ومریم اختھفعبغدادحروفات عالین6
77الشیخ محي الدین قاضي خانقینفع1856بغدادالودیان السبعة7

76الشیخ عبد الرحمن الكركوكليف1862بغدادالودیان االربعة8

7سید یوسف سدھيع1277بغدادجواھر االسرار9
2695-24فعبغدادالصحیفة الشطیة10

86منھجزء28عبغدادمدینة الرضا11

2487-منھجزء-15الشیخ سلمان ھندیجانيعبغددمدینة التوحید12

2/304المقربینزین22133-8یحي أزلعبغدادسورة القدیر13
845عبغدادلوح الحوریة14

49/صحیفة2429اغا ركاب ساز شیرازيعبغداد)تفسیر الحروفات المقطعة(لوح آیة النور15
2437االمیرة شمس جھان   حفیدة فتح علي شاهعبغدادلوح الفتنة16

29132سید جعفر یزديعبغدادلوح النصح17

مطبوع417حاجي میرزا سید محمد (خال الباب)ف12781862بغدادكتاب االیقان18
2698-22میرزا حسین متولي/سعید خان كرومردي وزیر خارجیة ایرانفبغدادشكر شكن شوند19

143بغدادتفسیر ھو20

221/1المقربینزین8113عبغدادسورة الذكر21
244فبغدادیاز او بده جامي22

149حواء خانم (والدة محمد كریم عطار) ملقبة بأم األولیاءبغدادزیارتنامھ األولیاء23
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307/2المقربینزین2241عبغدادلوح حق ( الحق )24
65==8101محمد علي ( أحد األحباء )ع12791863بغدادسورة هللا25
منھاج أیام الھاء2299-16( ملقب بحرف البقاء )حاجي میرزا موسى جواھريع1279بغدادسبحان ربي األعلى26
جمادي5منھاج1638ع12791863بغدادلوح غالم الخلد27
9ع12791863بغدادحور عجاب28

163فع12791863بغدادأز باغ الھي29

228ف12791863بغدادھلھ ھلھ یابشاره30

68المقربینزین2454-18-10فع12791863بغدادلوح مالح القدس31
34جزءمنھ22-8فع12791863بغدادلوح بلبل الفراق32

29137-24-16حاجي محمد تقي نیریزيع12791863بغدادسورة الصبر (لوح أیوب )33

زین المقربین242الحكمة/لآلليء30میرزا آقا جان كاشاني / خادم هللاع12801863صامصونلوح الھودج (لوح صامصون)34
99الرحمننسائم16محمد علي تمباكو فروش اصفھانيع12801863اسطنبوللوح الناقوس ( سبحانك یاھو)35
19السلطان عبد العزیز بن محمود خانع12801863اسطنبوللوح عبد العزیز والوكالء36

788ف12801863اسطنبولمثنوي مبارك37

8106أقا منیر كاشاني/ ملقب باسم هللا المنیبع12811864أدرنةسورة األصحاب38

78میرزا علي مراغھ آدي كوزل/معروف بمرزا علي سیاحع12811864أدرنةلوح سیاح39

25الرحمننسائم1923-14-13-2میرزا أحمد یزديع12821865أدرنةلوح أحمد / العربي40
منھجزء15-1حاجي میرزا أحمد كاشانيف12811864أدرنةلوح أحمد / الفارسي41
5104یحیى ازل – مال علي  بجستانيع1281أدرنةسورة األمر42

174الواحتھلیلتسبیح1االسمبنفسالواحعدة19درویش صدق عليعأدرنةلوح لیلة القدس43

175الشیخ سلمان ھند یجانيفعأدرنة)1(سلمانلوح44

30خاتون جان بنت حاجي اسد هللا فرھاديفع1866أدرنةلوح البھاء45

117المقربینزین872أحد األشخاص واسمھ عليع1866أدرنةلوح الروح46
127سید علي اشرف زنجانيعأدرنةلوح أشرف47

57المقربینزین8110مال نبیل زرندي / نبیل اعظمعأدرنةسورة الدم48
118منھاجزء19-8كـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاعأدرنةشیرازبیت)1(الحجسورة49

72المقربینزین28119-19كــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاعأدرنةبغدادبیت)2(الحجسورة50
1حاجي محمد نصیر قزوینيفعأدرنةلوح نصیر  ؟51
منھجزء15حاجي محمد ابراھیم قزویني/ ملقب بخلیلعأدرنةلوح خلیل    ؟52
252المقربینزین32130منھااجزاء-15-11السلطان عبد العزیز – میرزا حسین خان مشیرالدولةع12831866أدرنةسورة الملوك53
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24المقربینزین8123سید مھدي دھجي/  ملقب باسم هللا المھديعأدرنةسورة العباد54
1161-5نابلیون الثالث/تشارلز  ھورتلسع12831866أدرنةاللوح االول لنابلیون الثالث55

3316منھاجزاء28میرزا مھدي رشتي جیالني/أقا محمد علي تمباكوفروشف12831866أدرنةكتاب بدیع56

2759-24یحي ازل/مال صادق خراساني/سید محمد  مكاري شیرازيفع12841867أدرنةلوح المباھلة57

186746أدرنةلوح سید حسین علي58

منھاجزاء15مال علي محمد سراج اصفھانيف12841868أدرنةلوح سراج    ؟59
منھاج صعود حضرة بھاء هللا34117-26-24-16-8حضرة عبد البھاء / میرزا علي رضا  مستوفي سبزواريعادرنةسورة الغصن60

8عأدرنةلوح گل معنوي  ؟61
أدرنةسورة الوداد     ؟62
096المقربینزین8112حاجي محمد اسماعیل كاشانيعأدرنةسورة الذبح63
2/427المسجون1118-5ناصر الدین شاهفع12841868أدرنةلوح السلطان64
1989-2سید علي اكبرع1868ادرنةمناجاة الصیام65

186882أدرنةلوح التقى66

111الرحمننسائم1868أدرنةلوح الرضوان    ؟67
69المقربینزین8122آقا حسینع1868أدرنةسورة الھجر68
243==19135-16-8ع1868أدرنةسورة القلم69
034==8136مال نبیل زرندي/میرزا محمد رضا منشادي (رضا الروح)ع1868أدرنةسورة القمیص70
206==8102میرزا علي سیاح مراغةع1868أدرنةسورة االحزان71
170==894محمد علي/میرزا محمد رضا منشادي(رضا الروح)ع1868أدرنةرضوان االقرار72
103==8108المبلغ محمد / جواد قزوینيع1868أدرنةسورة البیان73
186863أدرنةلوح النقطة74

11-1محمد اسماعیل كاشاني / محمد امین عالي باشاع12851868كاشانةسورة الرئیس   ؟75
176الشیخ سلمان ھند یجانيف1285عكاء)2(سلمانلوح76

01المقربینزین3039میزا حبیب هللا مراغةعادرنةلوح حبیب77
1/37المسجون3569-11-1محمد امین عالي باشاف1285عكاءلوح الرئیس78
1/113المسجون5116فؤاد باشا / الشیخ كاظم سمندرع1869عكاءلوح الفؤاد79
1/12المسجون862-5نابلیون الثالثع1869عكاءاللوح الثاني لنابلیون الثالث80
1/1المسجون1164-5البابا بیوس التاسعع1870عكاءلوح البابا81
1/26المسجون1153-5القیصر الكسندر الثانيع1870عكاءلوح ملك الروس82
1/30المسجون1152-5الملكة فكتوریاع1870عكاءلوح الملكة فكتوریا83
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8120-5ع1870عكاءسورة الھیكل84

1/51المسجون522مال صادق خراسانيع1870عكاءلوح االحباب85
3565محمد حسن مازندراني ابن زین العابدینفعكاءلوح ابن العم86

169محبوبادعیة5/1990حاجي سید علي اكبر دھجيع1871عكاءلوح قد احترق المخلصون87
2773-16-6حضرة االعلىع12901873عكاءلوح الرؤیا88

155مانكنجي صاحبفعكاءلوح مانكنجي صاحب89

سبعة اسئلة140استاذ جواد محمد مرد/ ملقب شیر مردفعكاءلوح ھفت برسش90
3/215جالحكمةلئاليء3044جورج دافید ھاردجععكاءلوح ھرتیك91
مطبوع315ع12871873عكاءكتاب األقدس92
181محمد رضاي طبیب یزديآقا میرزافععكاءلوح الطب93

1/136المقربینزین3143-13-6-1مال محمد نبیل قائني / ملقب نبیل اكبرع12901874عكاءلوح الحكمة94
107محبوبادعیة34-31-2حضرة عبد البھاءع1879عكاءلوح ارض الباء95
3635-31-27الشیخ محمد باقر(الذئب) میر محمد حسین (الرفشاء)ع12971880عكاءلوح البرھان96

3656-31میرزا مقصودفع1296عكاءلوح مقصود97

36146-31علي اكبر بناء یزديفع13031886عكاءلوح التجلیات98

مستنسخة3611-31میرزا جلیل خوئيفععكاءلوح االشراقات99
مستنسخة315-1بشیر السلطانفععكاءلوح البشارات ( النداء )100
36147-31ھادي دولت اباديفععكاءلوح الطرازات101

مستنسخة3612-31حاجي میرزا حیدر علي اصفھانيفع1890عكاءالكلمات الفردوسیة102
من االنترنیت2750-15ع13071891حیفالوح الكرمل103
= =3136-1میرزا اقا افنان نور الدین/مالعلي اكبرشاھمیرزادي- میرزا ابوالحسن اردكانيفع13081891=لوح الدنیا104
مال علي اكبر شاھمیرزادي/ میرزا ابو الحسن اردكاني13081891عكاءلوح التایمز    ؟105
187/88سید اسدهللا رشتيفعكاءلوح االتحاد106
31139-29-8الشیخ محمد حسین ابن مال باقر/ملقب بوفاععكاءسورة الوفاء107
1/95المسجون526ععكاءلوح االقدس108
من االنترنیت31سید مھدي دھجيفععكاءلوح مھدي دھجي109
مال زین العابدین نجف ابادي/ملقب زین المقربینعكاءمع كتاب االقدسرسالة سؤال وجواب –110
83سید یوسف اصفھانيفععكاءلوح یوسف111
عبد الرحیم بشرئيعكاءلوح عبد الرحیم112
27-23-21-16مریم زوجة میرزا رضا قليفعكاءلوح مریم113
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3549-5فعكاءلوح كریم114
3620-1عبد الوھاب قوجانيفععكاءلوح عبد الوھاب115
1/104المسجون574ععكاءلوح السحاب116
257المقربینزین3784-1مال زین العابدین نجبف اباديععكاءلوح زین المقربین117
1میرزا ابو الفضل  كلبایكاني/ ملقب ابو الفضائلفععكاءلوح ابوالفضائل118
3046-9-5فعكاءلوح حسین119
5حاجي عبد المجید نیسابوريععكاءلوح ابا بدیع120
2470میرزا محمد حسین امام جمعة اصفھان/الرقشاءععكاءلوح الرقشاء121
1/144المسجون8103-5حاجي أمین بغداديععكاءسورة  األمین122
867حاجي محمد اسماعیل ذبیح كاشانيفععكاءسورة القدس123
1/142المسجون531ععكاءلوح البقاء124
180فعكاءلوح التوحید125
571فععكاءلوح الرسول126
79جزءمنھ22منھجزء15فعكاءلوح شیخ فاني127
1628-1فعكاءلوح عاشق معشوق(لوح گلزارالھي)128
3566-17-1حاجي محمد كریمخان كرمانيفععكاءلوح قناع129
93الرحمننسائم1658-14-13حضرة االعلىععكاءلوح المولود130
35-6علي اشرف الھیجانيفععكاءلوح عندلیب131
152المقربینزین3532فععكاءلوح بسیطات الحقیقة132
183محبوبادعیة1925-14-5ععكاءلوح انت الكافي133
ععكاءلوح كتاب الصدق134
126فعكاءسورة جواد135
229المقربینزین893آقا سید  محمد رضا شھمیرزاديععكاءلوح رضوان العدل136
لوح التوجد312-13-1ععكاءلوح اصل كل الخیر137
133فععكاءلوح البسملة138
124آقا سید یحیىفععكاءلوح االمواج139
201المقربینزین8105االعراب المؤمنون في بغدادععكاءسورة االعراب140
298==125منھاجزء22-8ععكاءسورة اسمنا المرسل141
1145الشیخ محمود مفتي عكاععكاءتفسیر سورة و الشمس142
22فععكاءقد نزلنا في كتابي االقدس143
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8138احباء سلطان آبادععكاءسورة السلطان144
295المقربینزین2585-8ورقة الفردوس اخت مال حسین بشروئيععكاءسورة الزیارة145
3548جمال بروجرديفعكاءلوح جمال146
60ناصربن عابد /المعروف بحاجي عباسعكاءلوح ناصر147
35-30فععكاءلوح نبیل148
2/464المسجون19151-2ععكاءلوح زیارة بیت بغداد149
41148-19-16-13-5-2مال نبیل زرنديععكاءزیارتنامة مبارك150
38152جناب الطاھرة/مریم زوجة میرزا رضا قليع1303عكاءزیارتنامھ مریم151
16153-1االمام الحسین بن عليععكاءزیارتنامة سید الشھداء152
1747الشیخ محمد تقي/المعروف بالنجفيفع13081891عكاءرسالة ابن الذئب153
منھاج صعود حضرة بھاء هللا4114-31-27-16-2-1ف1892عكاءكتاب عھدي154

21عكاءلوح عبد الرزاق155
68عكاءلوح رفیع156
3996-19ععكاءصالة المیت157
107سورة االسماء158
40140-29سید وحید دارابيعلوح الزیارة159
111سورة الذبیح160
114سورة الفضل161
115سورة الفتح162
121سورة الحفظ163
124سورة االسم164
127سورة الخطاب165
128سورة المعاني166
129سورة المن167
؟1/73المسجون131سورة النداء168
134سورة القاھر169
141سورة الزبور170
2/280المسجون142أقا سید مھدي افنانسورة الظھور171
25150مال حسین بشروئي/جناب القدوسعزیارتنامھ باب االبواب والقدوس172
38-16-8عزیارتنامھ  حرم حضرة االعلى173
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25علوح لقاء174
8عكتاب الفجر175
29-8سید محمد بن وحید دارابيعلوح سید محمد بن وحید176
منھجزء28علوح العدل177

المراجع
المراجع التي اِخذت منھا المعلومات للفھرسكنج شایكان22مجموعة الواح حضرة بھاء هللا) طبع مصر)1

)(عدا عن المذكورة في الجدول اعاله
2جآسمانيمائدة23ادعیة حضرة محبوب2
4جآسمانيمائدة24كتاب االقدس3
8Revelationجآسمانيمائدة25كتاب االیقان4 of Baha'ullah volumes 1,2,3,41
1Baha'ullahجمختومرحیق26مبینكتاب1جاعلىقلمآثار5 king of glory2
2Eminentجمختومرحیق227جاعلىقلمآثار6 baha'is3
3Godجوخلقأمر328جاعلىقلمآثار7 passes by4
5كتاب النبیل / مطالع االنوارلمعات االنوار429جاعلىقلمآثار8
Theألألي الحكمة30؟؟؟5ج6جاعلىقلمآثار9 Baha'i world vo. XVII6
7تقویم تاریخ أمرمجموعة الواح حضرة بھاء هللا النازلة بعد كتاب االقدس731جاعلىقلمآثار10
كتاب سورة الملوك32آثار قلم اعلى      خطاب بملوك وروسائي ارض11
كتاب بدیع33كتیب الكلمات المكنونة العربیة وترجمتھا الفارسیة12
العھد االوفى34نسائم الرحمن13
كتاب اقتدارات35ابواب الملكوت14
كتاب اشراقات36منتخبات من اثار حضرة بھاء هللا15
كتاب محاضرات37رسالة االیام التسعة16
اختران تابان38رسالة ابن الذئب17
مجموعة اذكار وادعیة من اثار حضرة بھاء هللا39كتاب لوح مالح القدس ولوح قد احترق المخلصون18
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كتاب نیریز مشكبیز40تسبیح وتھلیل19
كتاب حضرة بھاء هللا141جمباركةاثارازمنتخبات20
2جمباركةاثارازمنتخبات21
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