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مقدمه

بين واسطه بدون و مستقيم است گفتگويى مناجات و «دعا
تداوم باعث و است روح غذاى منزلۀ به او؛ خالق و بشر روح
و طراوت موجب صبحگاهى شبنم همچون روحانى؛ حيات
پاک اماره نفس تعلقات از را روان و مى گردد قلوب لطافت
نورى و مى سوزاند را حجبات که است نارى مى سازد؛ منّزه و
قّوتى موجد مى کشاند؛ پروردگار سوى به را انسان که است
فضاى در خود پر و بال با را روح پرندۀ که روحانى است

فائز احديت درگاه قربيّت به درآورده پرواز به الهى نامتناهى

و روح نامحدود قابليت هاى پرورش موجب آنچه مى نمايد.

و است نيايش کيفيت مى گردد الهى تأييدات جلب سبب

و دعا در نهفته قدرت نيست. و نبوده محبوب آن تطويل

محبت ا آن اصلى انگيزۀ که مى شود ظاهر وقتى مناجات

صداقت با بوده دور به خرافات و تظاهر توّقع، ترس، از باشد؛

سرانجام و تأّمل و تعّمق موجب تا شود تالوت دل پاکى و



بى آاليشى نيايش چنين گردد. انسانى خرد و عقل شکوفايى
نغمات و اصوات از و بگذرد کلمات و حروف محدودۀ از

را قلوب آفريند، شادى آهنگش و نغمه حالوت رود؛ فراتر

به را دنيوى تمايالت بيفزايد، کلمات نفوذ بر آرد، اهتزاز به
به خالصانه خدمات محّرک و نمايد تبديل ملکوتى صفاتى

۱ گردد.» انسانى عالم

ادعيه از گنجينه اى عبدالبهاء حضرت و بهاءا حضرت از
اين از منتخبى حاضر مجموعۀ و مانده يادگار به مناجات و
تا مى گردد محترم خوانندگان به تقديم که است مناجات ها

و گردد روان و جان شادى و روح تسکين سبب آنها تالوت

برهاند. کدورت و غم غبار از را قلب آينه

اعظم بيت العدل ۱۳۹۳ آذر ۲۷ پيام ۱
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نياز و راز ستايش، و شكر

فهرست

۲



يکتا خداوند بنام

درياى از شبنمى به که سزاست را پاينده بينندۀ ستايش

ستاره هاى به و نمود بلند را هستى آسمان خود بخشش

دانش و بينش بلند بارگاه به را مردمان و بياراست دانائى

گاهى است کردگار گفتار نخستين که شبنم اين و داد راه

به را نادانى بيابان مردگان که چه ميشود ناميده زندگانى بآب

اين و نخستين روشنائى به هنگامى و نمايد زنده دانائى آب

جنبش بتابيد چون گشت هويدا دانش آفتاب از که روشنى

بخشش از نمودارها اين و شد آشکار و نمودار نخستين

پاک اوست و بخشنده و داننده اوست بوده يکتا داناى

را کردار و گفتار دانائى و بينائى شنيده و گفته هر از پاکيزه و

هويدا او از آنچه و هستى کوتاه او شناسائى دامن از دست

کردگار بخشش نخستين شد دانسته پس گواه. را گفتار اين

نخستين داناى اوست خرد او پذيرندۀ و پاينده و است گفتار

۳



پرتو از هويدا آنچه يزدان نمودار اوست و جهان دبستان در

نامها همۀ او دانائى نمودار آشکار چه هر و اوست بينائى

باو. کارها انجام و آغاز و او نام

۴



بگو و کن ندا را امکان محبوب جان بلسان

روان و جان محبوب و من دوست و من مالک و من خداى اى

نادانى و غفلت بحر در برآيم تو شکر عهدۀ از چگونه من

اخذ مرا عنايتت يد و نمود ندا مرا فضلت لسان بودم مستغرق

از مرا که رسيد مقامى به من غفلت من پروردگار اى کرد.

راه ظنون صديد ماء به و ساخت محروم يقين عذب فُرات

حّبت از نشدى غافل من از تو و شدم غافل ذکرت از نمود

توّجه تو به وجه کدام به مشتعل تو عنايت نار و بودم مخمود

فرو مرا انفعال و خجلت بخوانم را تو لسان چه به و نمايم

من پروردگار اى ولکن ساخته مأيوس جهات جميع از و گرفته

روزى امروز فرموده اى که شنيده ام من موالى و من مقصود و

از گويد َاِرنى رّب صدق روى از َنْفسى بار يک اگر که است

مبارکۀ کلمۀ اين از و نمايد استماع ترانى اُنُظر بيان ملکوت

فرموده اى همچنين و است واضح و معلوم امروز مقام عاليه

۵



مانده محروم حسنه اعمال جميع از الاّول اّول از َنْفسى اگر

در ُغفران درياى که چه است ممکن آن تدارک اليوم باشد

به تو از مى کنم سؤال مرتفع بخشش آسمان و ظاهر امکان

به مرا است اّيام مطلع و مصدر که مبارک روز اين حرمت

اى نمائى. مزّين قبول طراز به و بدارى موّفق خود رضاى

ِعْنَدَک و الجاِهُل َاَنا و بحرُالغناء ِعْنَدَک و الِمْسکيُن َاَنا رّب

المتعالى المقتدُر انَت اّنَک و البعيُد َاَنا و والعرفاِن العلِم ُکنوُز

القريُب.
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توانا آفرينندۀ بنام

توانائى به را آفرينش که سزاوار را خداوندى ستايش و سپاس

زندگى پوشش به و داد رهائى نابودى برهنگى از خود

آفريدگان ميان از را مردم پاک گوهر پس بخشيد سرافرازى

زنگ که هر فرمود آرايش بزرگى پوشش به را او و برگزيد

و شد يزدانى پوشش اين سزاوار زدود دل آئينۀ از خواهش

جان و تن پوشش، اين داد رهائى نادانى برهنگى از را خود

روز خوشا است پرورش و آسايش مايۀ بزرگترين را مردمان

اوست در آنچه و گيتى آاليش از يکتا خداوند يارى به آنکه

بياسود. دانش درخت سايۀ در و يافت رهائى

۷



مقصودا ملکا معبودا الها

فرمودى آگاهم بودم غافل نمايم شکر را تو لسان چه به

حيات آب از بودم مرده نمودى تأييد اقبال بر بودم معرض

رحمن قلم از که بيان کوثر از بودم پژمرده بخشيدى زندگى

جودت از کّل وجود پروردگارا کردى. عطا تازگى شده جارى

منع رحمتت درياى از و مفرما محروم کرمت بحر از موجود

فضل سماء از و مىطلبم تأييد و توفيق حال هر در مکن

ملکوت سلطان و عطا مالک توئى سائلم. را قديمت بخشش

بقا.
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رحيما کريما

مى طلبم تو از و تو فردانّيت و وحدانّيت به مىدهم گواهى

است. پاينده و باقى ملکوت و ُملک دوام به که را آنچه

پروردگار اى شهود و غيب سلطان و ملکوت مالک توئى

کرمت ذيل به سائلى و نموده توّجه غنايت بحر به مسکينى

ذّرات که فّضالى آن توئى منما. محروم را او کرده اقبال

جميع که بخشنده اى آن توئى داده گواهى فضلت بر کائنات

گذشته کّل از بنده اين نموده اعتراف بخششت بر ممکنات

و ُجسته تشّبث و تمّسک َکَرَمت َاذيال و جود ِحبال به و

فرمائى اجابت اگر شاکر را تو و ناظر تو به احوال جميع در

آن توئى ُحکم. در ُمطاعى نمائى رد اگر و امر در محمودى

اى شوند. مشاهده قاصر و عاجز ظهورش نزد کّل که مقتدرى

مالک و توانا و قادر توئى وامگذار. خود به را عبد اين کريم

عطا. و جود

۹



واالْقِتداُر الَعَظَمُة شأنُُه َتَعالى ُا ُهَو

َجِميِع ِفي َواْحَمُدَك حاٍل ُكل ِفي اْشُكرَُك الِهي، الِهي

َفْقِدها َوِفي الَعالَِميَن. الَه يا لََك اْلَحْمُد النْعَمِة ِفي االْحواِل.

َمْعبُوَد يا الثناُء لََك ساالَبا ِفي الَعاِرفيَن. َمْقُصوَد يا لََك ْكرُ الش

ِبَك َمْن يا ناُء الس لََك ار الض َوِفي َواالَرِضيَن مواِت الس ِفي َمْن

َمْقُصوَد يا الَحْمُد لََك ِة د الش ِفي الُمْشتاِقيَن. اْفَدُة انَجذَبْت

قُلُوِب ِفي الَمْذُكوُر ايها يا ْكرُ الش لََك َخاالر َوِفي القاِصِدين

الَفْقِر َوِفي الُمْخِلِصيَن َسيَد يا الَبهاُء لََك الثْرَوِة ِفي الُمَقرِبيَن.

الَه ال يا الَجالُل لََك الَفَرِح في ِديَن. الُموح َرَجا يا االْمرُ لََك

الُجوِع ِفي اْنَت. االّ اله ال يا الَجَماُل لََك الُحْزِن َوِفي اْنَت االّ

الَه ال يا الَفْضُل لََك ْبِعِ الش َوِفي اْنَت االّ الَه ال يا الَعْدُل لََك

الُغْرَبة وفي انَت اال الَه ال يا الَعَطاُء لََك الَوَطِن ِفي اْنَت. االّ

يا ْفضاُل اال لََك ْيِف الس َتْحَت اْنَت. االّ الَه ال يا الَقَضاُء لََك

۱۰



ِفي اْنَت. االّ الَه ال يا الَكَماُل لََك الَبْيِت َوِفي اْنَت اال الَه ال

الُجوُد لََك التَراِب َوِفي اْنَت. االّ الَه ال يا الَكَرُم لََك الَقْصِر

َوِفي النَعِم َساِبَغ يا الَوفاُء لََك ْجِن الس ِفي اْنَت. االّ الَه ال يا

الَعَطا َمولَى يا الَعَطاُء لََك الِقَدِم ماِلَك يا الَبقاُء لََك الَحْبِس

ِفْعِلَك ِفي َمْحُموٌد انَك اْشَهُد .الَعَطا َوماِلَك الَعَطا وُسْلطاَن

الَعَطا وَمبَدا الَعطا َبْحَر يا ُحْكِمَك في وُمَطاٌع الَعَطا اْصَل يا

.الَعَطا وَمرِجَع

۱۱



جرعه اى محّبتت چشمۀ از عنايتم زالل تشنۀ مهربانا محبوب

بنما حقيقت شمس پرتو انوارم مشاهدۀ مشتاق بنوشان

بيدار خدايا بنوشان. الطاف رحيق محّبتم جام سرمست

به و کن بيزار خود غير از نما شنوا کن بينا فرما هوشيار کن

توئى و مهربان توئى و بخشنده توئى نما. گرفتار محّبتت دام

شنوا. توئى و بينا

عّباس عبدالبهاء 
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ُهوا

بى انباز خداوند درگاه به نياز دست دو ابهى جمال بندۀ اى

مهربان اى بگو و آر نماز پروردگار بارگاه به و نما دراز

که نمايم ستايش چه من جهانبان مهرپرور اى و من يزدان

درگه شايان که کنم نيايش چه و گردد پاکت آستان سزاوار

نادانى به و کنم نمايان را ناتوانيم آنکه مگر شود خداونديت

و فرمودى بخشش مانند بى خداوند اى گردم. آگاه خويش

رخ و برانداختى پرده چون دادى شناسائى و بخشيدى بينش

را بنده اين بسوختى، ِمهرت آتش به را جهان و برافروختى

نيايش ترا ستايش بخشيدى. بخشش درياى از بهره اى نيز

ترا.

ع ع
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ُهوا

ذوالمنن پُر عطاى خداى اى

من اسرار و دل و جان واقف
توئى جانم مونس سحرها در

توئى حرمانم و سوز بر مّطلع
دمى ذکرت با پيوست دلى هر

محرمى مى نجويد تو غم جز
نيست تو بريان که دل آن شود خون

نيست تو گريان که چشمى ِبه کور
قدير اى تار و تيره شبان در

منير مصباح چو دل در تو ياد
بدم روحى دل به عناياتت از

ِقَدم تو لطف ز گردد عدم تا
قدرها در و منگر لياقت در

ذوالعطا اى خود فضل اندر بنگر
را اشکسته پر و بال طيور اين

نما احسان پرى و بال َکَرم از
ع ع
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ُهواالٔبهى

اين که سزاوار و اليق ترا نيايش و ستايش پروردگار اى

به را سرگشته گمگشتۀ اين و بخشيدى جان را افسرده مردۀ

الطاف مأمن در را سامان و سر بى اين دادى راه داراالمان

عذب ماء و مختوم رحيق به را سوخته تشنۀ اين و دادى پناه

و داشتى فائز کبرى هدايت به که چه فرمودى سيراب َحَيوان

حمد ترا شکر کردگارا کردى. مخّصص عظمى موهبت به

ترا. نيايش ترا

ع ع
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ايران

فهرست
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ُهواالٔبهى

ايران خاور از مّدتى آسمانى آفتاب پرتو خدا بندگان دو اى

نزديکى به فرمود. آبيارى بخشش درياى پس شد پنهان

بوم و مرز آن و گردد گلزار رشک کشور آن که ديد خواهيد

شايد و بايد را پروردگار پرستش جاودان. بهشت باغ نشانۀ

خرّم و سبز دوباره بخشش باران به را سياه خاک اين که

ديرين بزرگوارى نهاد سر بر سرفرازى افسر را ايرانيان و فرمود

به آوازه اش و گشود رخ برين بهشت اين در دلنشين پرتوى با

باد. خوش جانتان رسيد کشور هر

ع ع
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مهربان يزدان بنام

شورانگيز و فرمودى مشکبيز آغاز از را ايران خاک يزدانا پاک

خورشيدت همواره خاورش از گوهر ريز. و دانش خيز و

مهرپرور کشورش نمايان تابان ماه باخترش در و نورافشان

پُر کهسارش و جان پرور گياه و گل پُر آساَيش بهشت دشت و

پيغام هوشش بهشت باغ رشک چمنزارش و تر و تازه ميوۀ از

بود روزگارى پُر خروش. ژرف درياى چون جوشش و سروش

در پنهان بزرگواريش اختر و شد خاموش دانشش آتش که

خارزار دلربايش گلزار و شد خزان بهارش باد روپوش زير

دربدر و آواره نازنينش بزرگان و گشت شور شيرينش چشمۀ

تا باريک آب رودش و شد تاريک پرتوش دور. کشور هر

در دميد َدِهش آفتاب و آمد جوش به بخششت درياى آنکه

آن پرتو و باريد بهمن ابر و وزيد جانپرور باد و رسيد تازه بهار

خاک و شد گلستان خاکدان و بجنبيد کشور تابيد مهرپرور

۱۸



بلند آوازه و شد تازه جهانى جهان گشت بوستان رشک سياه

ترانه به چمن مرغان و شد خرم و سبز کهسار و دشت گشت

آسمانى پيغام است شادمانى هنگام شدند همدم آهنگ و

پروردگار اى شو. بيدار شو بيدار است جاودانى بنگاه است

گشته همداستان گروهى و شده فراهم انجمنى حال بزرگوار

دهند ياران به بهره بخششت باران آن از تا بکوشند جان به که

پرورده هوش آغوش در پرورشت نيروى به را خود کودکان و

بخشش و بياموزند آسمانى آئين نمايند دانشمندان رشک

پناه و پشت تو مهربان پروردگار اى پس کنند. آشکار يزدانى

و کم از و رسند خويش آرزوى به تا بخش بازو نيروى و باش

نمايند. باال جهان نمونۀ چون را بوم و مرز آن و در گذرند بيش

ع ع

۱۹



پاک يزدان اى

و بودند آواره قديم دوستان و ديرينند ياران فارسيان اين

جان خود پناه در که حال سامان و سر بى و سرگردان

خويش کوى معتکف داشتى روا بى پايان الطاف و بخشيدى

اين خويش خوى از بهره با و خويش روى دلدادۀ و نمودى

و منزل افالک ُغَرف اعلى در و کن تابناک را پاک جانهاى

تا فرما اثير کشور شهرياران و شو نصير و ظهير بخش مأوى

محّبت گنج از و گردند تابنده اخترى وجود افق در يک هر

و توانا توئى مقتدر توئى جويند. افسرى و ديهيم هدايتت و

بينا. و شنونده توئى

ع ع

۲۰



مادر، و پدر خانواده، براى دعا

فرزندان

فهرست

۲۱



ُهوا

غفران درياى در را درگاه بندۀ اين مادر و پدر پروردگار اى

بخشش و عفو نما مقّدس و پاک خطا و گناه از و ِده غوطه

و آمرزنده توئى کن. ارزان آمرزش و غفران و نما شايان

چند هر آمرزگار اى موفور. فيض بخشندۀ توئى غفور توئى

ظلمت در چند هر و داريم تو نويد و وعد به اميد ولى گنه کاريم

آنچه به داريم و داشته عطا صبح به توّجه ولکن مبتالئيم خطا

است بارگاه شايگان چه هر و کن معامله است درگاه سزاوار

قصور. هر بخشندۀ توئى و عفّو توئى غفور توئى فرما. شايان

ع ع

۲۲



و عفو آغوش در و بخش آمرزش را مهربان مادر يزدان اى

تابش و فرما شايان رحمت باران ريزش و ِده پرورش غفران

و قصور هر از غفور و آمرزنده توئى دار. روا بخشش آفتاب

شکور. کنيز هر بر بخشنده توئى

ع ع

۲۳



به مؤّيدش و موّفق است عزيز مهربان مادر آن پروردگار اى

جام از و بنوشان عنايت سلسبيل از و فرما خويش رضاى

ملکوت بزم در و کن الست بادۀ سرمست بچشان احدّيت

نما. موّفق اعلى افق به و کن سرفرازش ابهى

ع ع

۲۴



ُهوا

فرما عفو قصور بيامرز گناه مرا مهربان مادر آمرزنده خداى اى

از مرا خدايا کن. داخل خويش ملکوِت در و بنما عنايت نظر

زحمات مکافاِت من ولى داد پرورش نمود تربيت حيات َبدِو

در و بخش ابدّيه حيات را او فرما مکافات تو ننمودم را او

مهربان. و بخشنده و آمرزنده توئى فرما. عزيز خويش ملکوت

ع ع

۲۵



شوريده افتاده َدرگهت به مستمند اين بى مانند خداوند اى

مهربان مادر براى از آمرزش طلب دلداده و شيفته آشفته و

بيگانه و آشنا هر دهندۀ و يگانه بخشندۀ تو مى نمايد.

پرورش و گردد رحمت باراِن ريزِش سبب تا فرما آمرزشى

پاينده توئى و مهربان و بخشنده توئى محترم. کنيز آن جاِن

يزدان. حضرت

ع ع

۲۶



ُهوا

رهبر برين بهشِت به را مهرپرور اين پدر پرور بنده خداوند اى

در منور رخى با ديگر جهاِن در تا درگذر خطا و گناه از و شو

کريم توئى منظور. عنايت نظر به و گردد محشور آزادگان ميان

مهربان. و رؤوف و غفور و رحيم و

ع ع

۲۷



ُهوا

پُرگناه بيچارۀ و باش پناه را بينوا کودکى بيمانند خداوند اى

ولى تباهيم گياه چند هر پروردگار اى مهربان. و آمرزنده را

تو بوستان از ولى برگيم و بى شکوفه نهال و توئيم گلستان از

اين و ِده پرورش عنايت سحاب رشحات به را گياه اين پس

بخش طراوت و حرکت روحانى بهار نسيم به را پژمرده نهال

در و بخش ابدّيه حيات کن بزرگوار کن هشيار کن بيدار

کن. پايدار ملکوتت

ع ع

۲۸



ُهوا

ما بخشا ربيع لطافت و نما بديع لطفى بديع االٔلطاف اى

موّدتت ِگل و آب با و ِکشته مرحمتت دست به نهاالنيم

تو. سخاى ابر شايان و توئيم عطاى جوى محتاج سرشته

مدار دريغ عنايت باران از و مگذار خود به را اميد ِکشت اين

مقصود دلبر و آيد ببار وجود نهال تا ببار جودت سحاب از

کنار. در

عبدالبهاء عّباس

۲۹



ُهوا

و فقر نهايت در طفالنيم و بينوا کودکانيم مهربانا خداوندا

از تو بهار پُرشکوفۀ نهال هاى و توئيم جويبار سبزۀ ولى فنا

آفتاب حرارت از و بخش طراوتى رحمت سحاب رشحات

لطافتى حقايق حدائق نسيم از فرما احسان نما و نشو موهبت

در فرما بار و پُربرگ درختان معارف، بوستان در و کن عنايت

عالم انجمن در و کن ساطعاالنوار نجوم ابدى سعادت افق

يک هر بنوازى اگر پروردگارا فرما. نورانى چراغهاى انسانى

و ضرر به و بگدازيم بگذارى اگر و گرديم عرفان اوج شهباز

پناه درگاهت به و توئيم از هستيم چه هر شويم گرفتار زيان

توانا. و بخشنده و دهنده توئى آريم.

ع ع

۳۰



ُهوا

ابر باران از را هدايت جويبار نهاالن اين يزدان پاک اى

بخش اهتزازى احدّيت رياض نسيم به و فرما تازه و تر عنايت

نما و نشو تا نما عطا تازه جانى حقيقت شمس حرارت به و

برگ و پُربار و گردند شکفته و کنند ترّقى روز به روز و نمايند

اقتدار و قّوت و کن هوشيار را جمله پروردگار اى شوند.

در برازندگى نهايت در که فرما توفيق و تأييد مظاهر و بخش

توانا. و مقتدر توئى شوند. محشور خلق بين

ع ع

۳۱



ُهوا

ناتوان طفالنيم و بينوا کودکانيم چند هر مهربان خداى اى

باغبان. تو و باغيم نهال هاى ولى سامان و سر بى و پريشانيم

و حقيقت شمس حرارت و عنايت ابر فيض به پروردگارا

و طراوت و ِده نما و نشو را نهال ها اين هدايت نسيم هبوب

خداوند گردد. ثمر ُمثمر و آَرد شکوفه و برگ تا بخش لطافت

زنده مرده ئيم فرما بينا بى چشميم کن دانا نادانيم مهربانا

و کن تعليم و تعلّم بر موّفق باش مهربان و بنواز بى کسيم کن

دهنده توئى و توانا و مقتدر توئى تکميل. و تحصيل بر مؤّيد

مهربان. و بخشنده و

ع ع

۳۲



ازدواج

فهرست

۳۳



اسباب و کن آسمانى برکت سبب را اقتران اين خداوند اى

که نما عطا فيضى جاودانى. ملکوت در محّبتت بنار اشتعال

مانند ثابت محّبتت بر و گردند مقرّب مقّدسه ات عتبۀ در دو هر

دو خلق بين در و نمايند ترّقى روحانّيه مقامات در بروز روز و

العالمين. رّب والحمد شوند. ايقان و ايمان باهرۀ آيت

۳۴



اين و دار پاينده بربستى که الفتى عقد اين پروردگار اى

اقتران اين بخش جسمانى و روحانى ارتباطى را کنيز و بنده

بر فرما ابتهاج سبب را ازدواج اين و ده فراوان شکون را

نهايت در دو هر تا بخش نورانّيت و بيفزا دو هر روحانّيت

گردند موّفق مقّدست آستان بعبودّيت حقيقت پرستى و راستى

سرگشتۀ نگويند تو ذکر جز و نجويند تو جز و نخواهند تو جز

توئى و مهربان و عزيز توئى تو. روى آشفتۀ و تواند کوى

الرّحيم. الکريم المؤّيد الموّفق انت مّنان و بخشنده

۳۵



اقران بين در اقتران کبرايت حکمت به بيمانند خداوند اى

يابد تسلسل امکان عالم در انسان ساللۀ تا فرمودى مقّدر

و پرستش و عبادت و عبودّيت به باقى جهان تا همواره و

ما َو گردند مألوف و مشغول احدّيتت درگاه نيايش و ستايش

آشيانه مرغ دو اين حال ِلَيعبُُدوَن. االّ نَس ْاال َو الِجن َخلَقُت

وسيلۀ و ببند اقتران عقد رحمانّيتت ملکوت در را محّبتت

محّبت بحر دو آن اجتماع از تا فرما جاودان فيض حصول

وجود ساحل بر مقّدسه نجيبۀ ساللۀ الٓلى و خيزد بر الفت موج

آال يَفِبا َيبِغياِن ال َبرَزٌخ َبْيَنُهما َيلَتِقياِن الَبحَرْيِن َمَرَج ريزد

خداوند اى الَمرجاُن. َو اْللؤلُُؤ ِمنُهَما َيخرُُج باِن تَُکذ َربُکما

اّنک فرما. مرجان و ُدّر توليد اسباب را اقتران اين مهربان

الرّحيم. الرّحمن الغفور العزيز المقتدر انت

ع ع

۳۶



بيماران براى شفا طلب

فهرست

۳۷



ْسمااال َعلَى الُمَهْيِمِن ِبْسِمِه

َفْضِلَك َنيِر أْنَواِر واْشراَقاِت ِشَفاَك ِبَبْحِر لَُك اْسا الِهي الِهي

واْقِتداِر الُعْلَيا َكِلَمتَك وِبنُُفوِذ ِعَباَدَك ِبِه ْرَت َسخ الِذي َوِباالْسِم

َما والس االْرِض ِفي َمْن َسَبَقْت التي وِبَرْحَمِتَك االْعلَى َقلَِمَك

وَعْجٍز. وَضْعٍف وُسْقٍم َبال ُكل ِمْن الَعَطا ِبَما تَُطهَرِني اْن

كًا ُمَتَمس واالِٓمَل ُجوِدَك َباِب لَدى َقاَمًا اَل الس َتَرى َرب اْي

َفْضِلَك َبْحِر ِمْن اراَد ا َعم تَُخيَبُه ال اْن لَُك اْسا َكَرِمَك، ِبَحْبِل

االّ اله ال َتَشاُء ما َعلَى الُمْقَتِدُر اْنَت انَك َعَناَيِتَك وَشْمِس

الَكِرْيُم. الَغُفوُر اْنَت

۳۸



اِفي الش الحاِفُظ ُهَو

ُكل َويُْشفى َعِليٍل، ُكل َيْبَرا ِباْسماَك الهْي يا الِذْي اْنَت

ُكل َويُهَدى ُمْضَطِرٍب ُكل َوَيْسَتِريُح َظْمآٍن، ُكل َويُْسَقى َمِريٍض

َوَيَتَنوُر جاهٍل ُكل َوَيْفَقُه َفِقيٍر، ُكل َوَيْغَنى َذِليٍل ُكل َوَيِعز ، ُمِضل

َيْسَتْرِفُع َمْحرُوٍر، ُكل َوَيْسَتْبِرُد َمْحزُوٍن ُكل َوَيْفَرُح ُظْلَمٍة، ُكل

َوُرِفَعِت الَمْوُجوداُت َتَحرَكِت الهْي يا َوِباْسِمَك داٍن، ُكل

َعلَى َواْمَطَرْت َحاُب الس َوُرِفَعِت االْرُض َواْسَتَقرِت َمواُت الس

اْجَمِعيَن، الَخالِق َعلى َفْضِلَك ِمْن َوهذا االراِضي، ُكل

اْظَهْرَت ِبِه الِذْي ِباْسِمَك اْسلَُك َكذِلَك االْمر َكاَن َفلَما

اْسماَك ِبُكل ثُم الُمْمِكناِت، ُكل َعلَى اْمَرَك َواْرَفْعَت َنْفَسَك

ْن ِبا االْعلى الَعِلي َنْفِسَك َواْذكاِر الُعْليا َوِصفاِتَك الُحْسَنى

ِشفاَك اْمَطاَر َرْحَمِتَك َسحاِب ِمْن اللْيِل َهذا ِفي تَُنزَل

ِفي االْبهى َنْفِسَك الَى َنَسْبَته الِذْي الرِضيِع هذا َعلى

۳۹



العاِفَيِة َقِميَص َفْضِلَك ِمْن الهْي يا اْلِبْسه ثُم ،ْنشآ اال َملَُكوِت

َوَمْكرُوٍه، َوُسَقٍم َبال ُكل َعْن َمْحبُوِبي يا اْحَفْظُه ثُم الَمِة، َوالس

الَقيوُم، الُمْقَتِدُر اْنَت َوانَك َشْي ُكل َعلى الُمْقَتِدُر اْنَت َوانَك

َواالِٓخِريَن ِليَن واال َوَخْيَر َاالِٓخَرِة ْنيا الد َخْيَر الهْي يا َعلَْيه اْنِزْل ثُم

َحِكيٌم. لََقِديرٌ ذِلَك َعلى َوإنَك

۴۰



ُهوا

َحَيوان چشمۀ از را حيات سلسبيل تشنۀ اين پروردگار اى

اين فرما معالجه ملکوتى درمان از را عليل اين و بنوشان

درياق از را فراش طريح اين و بخش حقيقى شفاى را مريض

توئى و کافى توئى شافى توئى فرما. عطا توانائى و قّوه اعظم

وافى.

ع ع

۴۱



ُهوا

محرم را هوشمندان و کن درمان را دردمندان پروردگار اى

را دلها ساحت و نما روشن ُمبين نور به را علّّيين افق ايوان

و نما ُهدى نجم را احّبا از يک هر کن گلشن و گلزار رشک

نهال هاى اعلى افق در ساطع کوکبى را وفا اهل از يک هر

نورسيدگان و بخش لطافت و طراوت را رحمانّيت حديقۀ

ديرينت بندگان ِده مالحت و صباحت را احدّيت بارگاه

نعيم اقليم شهرياران را قديم آزادگان و فرما علّّيين انوار را

را آفاق و فرما جان مشک را ُخوِيشان و بر افروز رويشان کن

لؤلؤ لفظشان و نما بيضا يد دستشان نما معنبر و نما معّطر

علّّيين سنوحات دليلشان و کن مبين ثعبان برهانشان الال

ابهى. ملکوت جنود نصيرشان و کن شديدالقوى ظهيرشان

ع ع

۴۲



درگذشتگان براى آمرزش طلب

فهرست

۴۳



ُهوا

تو جوى از و شتافتند تو سوى پاک جانهاى اين پروردگارا

درياى در را بستگان اين نمودند تو روى آرزوى و نوشيدند

و فائز خويش لقاى به را مشتاقان اين و ِده غوطه غفران

انجمن. و جمع آرزومند و تواند شمع پروانه هاى فرما خورسند

فرما. رايگان و شايان است جان و دل آرزوى آنچه

عبدالبهاء عّباس

۴۴



ُهوا

شتافتند افالک جهان به پاک جانهاى اين مهربانا خداوند

گروه اين پاکا ايزد تاختند. اسرار ملکوت پنهان جهان به و

به روز و شب تو موى آشفتگان و بودند تو روى عاشقان

خداوند آواز. و پُرنغمه محّبتت گلشن در و بودند دمساز يادت

مشام کن منّور روى فرما کامور بده پناه ببخش گناه مهربانا

کن. مستقر تجلّى محفل در و نما معّطر

عّباس عبدالبهاء 

۴۵



افسر به را تارکش و بپرور را عزيز يار اين بيمانند خداوند اى

ِده جاودانى جهان جهانبانى ديهيم بخش زيور و زينت عطا

در بود ديدار مشتاق گذار. سر بر آسمانى موهبت اکليل و

مبذول لقا پرتو مينمود مشاهده آرزوى و ِده راه تجلّى محفل

بلبل فرما نزديک جمال شمع به بود مشتاق پروانۀ فرما

و فرما ياورى را يارانش کن فائز گل وصل به بود پُراحتراق

فرقتش در تا کن عنايت اصطبار و تحّمل و بخش قرار و صبر

قلب تسلّى هجرانش و حرمان از و يابند نجات ُحرقت از

و توانا توئى معين توئى عزيز توئى مقتدر توئى کنند. حاصل

قدير. شىء کّل لعلى اّنک

ع ع

۴۶



ُهوا

دام از تيزپر مرغان مانند جانها اين بزرگوارا ايزد آمرزگارا

النۀ از نمودند پرواز آسمان جهان به و شدند آزاد خاکدان

که اميدند اين به پريدند پاک جهان آشيانۀ به و رهيدند خاک

جويند نشيمن بهشت باغ سرو بر باال جهان روشن گلشن در

پاک روان هر مهربانا خداوند گيرند. جاى آمرزش کاخ در و

مينوى در را بيچاره مستمند هر و ِده راه ايزدى بارگاه به را

بخشش و دِهش درياى در و فرما ارجمند خويش همايون

و بخشنده و دهنده توئى دار. روا تابان روى ديدن و انداز

االبهى. البهاء عليکم و مهربان و آمرزنده

عبدالبهاء عّباس

۴۷



ُهوا

تابان جانهاى اين و بودند آزادگان بندگان اين يزدانا بخشندۀ

بادۀ از سرشار جامى گشتند درخشنده و روشن هدايتت بنور

شنيدند معرفتت اوتار از بى پايان اسرارى و نوشيدند محّبتت

يگانگى به و جستند بيگانگى دام از و بستند تو به دل

در و فرما الهوتيان انيس را نفيسه نفوس اين پيوستند تو

و کن اسرار محرم باال عالم خلوتگاه در و در آر خاّصان حلقۀ

مهربان. و درخشنده و بخشنده توئى فرما. انوار بحر مستغرق

ع ع

۴۸



ُهواالٔبهى

شدند آزاد خاک زندان از پاک جانهاى اين مهربانا و آمرزنده

و تو روى مفتون و بودند نيکخو کردند پرواز تو جهان به و

شدند زنده رحمانى نفحۀ به زندگانى زمان در تو جوى تشنۀ

بودند آزاد بستگى هر از داشتند شنوا گوش يافتند بينا ديدۀ

پرواز راز جهان به حال دلشاد و خرّم عناياتت به پيوسته و

سازند آشيانه و النه ُطوبى شجرۀ بر رحمتت جوار در و نمودند

و بيامرز گناه را نفوس اين خدايا پردازند. ترانه و نغمه به و

چمن در و ِده راه الطاف گلشن در برسان ماه اوج به چاه از

مقرّبان حلقۀ در و کن آزادگان َسرَور بخش پناه غفران و عفو

عالم زيور و بخش آسايش و فرما نوازش را بازماندگان درآر

تو. تقديس و تسبيح به و پردازند تو ستايش به تا کن آفرينش

مهربان. و آمرزنده توئى غفور توئى عفّو توئى

ع ع

۴۹



ُهوا

درگاه عزيزان کنيزان اين و تو ياران بندگان اين پروردگار اى

تو خوى دلدادۀ تو روى آشفتۀ تو کوى سرگشتۀ يک هر تو

تابناک کشور پاک عالم طالب و شدند بيزار خاک جهان از

در کمالت و جمال فرقت از و اشتياقند نهايت در شدند

تو کوى بويند تو بوى تا شتافتند تو سوى حال احتراق غايت

يافتند رها جهان اين از مهربان ايزد اى بينند. تو روى جويند

در و ِده راه خويش ملکوت به نمودند پرواز تو جهان به و

پردازند تقديس آهنگ به تا کن عطا آشيانه و النه بقا گلشن

برافرازند. توحيد گلبانگ خوش آواز به و بنوازند بديع نغمۀ و

مهربان. و درخشنده توئى و آمرزنده توئى و بخشنده توئى

ع ع

۵۰



ُهوا

تضرّع و نمود تو ملکوت به توّجه پاک نفس اين پروردگار اى

در ورود قصد حال بود ناسوت اسير حال تا کرد زارى و

الطاف اميد و کرد روحانى جهان به توّجه و نمود بقا ملکوت

مبذول غفران و عفو و بيامرز گنه آمرزگار اى داشت. نامتناهى

در را ماهى اين و رسان حيات چشمۀ به را تشنه اين دار

رحمانى گلشن به طير اين تا ِده غوطه غفران بى پايان بحر

توئى درآيد. نامتناهى مغفرت و عفو حدائق در و نمايد پرواز

مهربان. و بخشنده و آمرزنده

ع ع

۵۱



ُهوا

کوى سرگشتۀ و تواند روى آشفتۀ مشتاقان اين پروردگار اى

نفوس اين تو دلجوى خوى عاشقان و تو سوى به متوّجه و تو

ِده استقرار ابدّيه عزّت سرير بر ملکوت جهان در را مبارک

فراز سر باال جهان در تا ِنه سر بر کلّّيه مواهب جليل اکليل و

مقتدر توئى پردازند. الطاف شکرانۀ به آواز و نغمه با و گردند

الکريم انت اّنک بينا و بخشنده و دهنده توئى و توانا و

المتعال. العظيم

ع ع

۵۲



ُهوا

مرغ و بود محفل سراج کودک طفِل اين آمرزگار پروردگار اى

الحان َابدع به و مى نمود آيات تالوت منزل آن الحان خوش

مالاعلى آهنگ به و بود گويا بلبل مى کرد کلمات ترتيل

در تا نمود پرواز باقى گلشن به فانى ُگلخن از حال دمساز

الطاف پروردگار اى پردازد. آواز و نغمه به راز ملکوت

و آمرزنده توئى فرما. رايگان غفران و کن شايان بى پايان

مهربان.

ع ع

۵۳



عنايت و فضل حمايت، و حفظ

فهرست

۵۴



الهى الهى

تقوى و ِبرّ بنور و فرما حفظ هوى و نفس شرّ از را عبد اين

الزال و مى نمايد ذكر ترا مملوكت من مالك اى دار. مزين

كن باز پس هست و بوده تو النهايۀ عنايات منتظر بصرش

از را. متمّسكت عبد اين فرما عطا قسمتى و را رحمتت باب

و مائده بانواع و فرمودى موجود را وجود عالم عليا كلمۀ يك

توانا و بخشنده توئى داشتى. مزّين التحصى آالء و نعمت

االبهى. العلّي أنت االّ اله ال

۵۵



معبودا الها

آبش رحمت سحاب امطار از نمودى غرس تو نهاليست اين

و ننمود منع َكَرم از ترا عالم عصيان كه كريمى آن توئى ِده.

موجود را وجود جودت كه توئى نداشت باز فضلت بدايع از

مستقيمت صراط از را عبادت نمود راه اعلى بافق و فرمود

توانا. و قادر توئى مفرما. منع

۵۶



پادشاها پاكا

جودت كه توانائى توئىآن گواهىداده يكتائيت آگاهىبر هر

نداشت. باز را عطايت عباد خطاى و فرمود موجود را وجود

ثروت غنايت مشرق از و نما منّور نورت َمطلع از كريم اى

توانا. و بخشنده توئى بخش. حقيقى

۵۷



الملوكا ملك ملكا معبودا الها

سزاوار آنچه به تا كنى عطا توفيق و فرمائى تأييد ميطلبم تو از

مشغول توست َكَرم و جود قابل و نمايم عمل توست اّيام

را كنيزانت و نما راه آگاهى ببحر را غافالن كريم اى گردم.

مرضّيه اخالق و طاهره طّيبۀ باعمال و فرما منّور اسمت بانوار

نملۀ اين العطاء. و الفضل لك و الّثناء و الحمد لك دار. مؤّيد

مجدت خباء ظّل در و نمودى راه عرفانت بسرادق را فانيه

بينا. و دانا و توانا و بخشنده توئى دادى. مأوى

۵۸



مسجودا معبودا الها

بيك و فرمودى خلق را سما و ارض عليا كلمات از كلمه بيك

مقتدرى توئى نمودى. موجود را وجود جودت درياى از قطره

منع اراده از ترا بالد فراعنۀ و ارض جبابرۀ قدرت و قّوت كه

بحبل ضعيفى و نموده توّجه ببابت فقيرى كريم اى ننمود.

عفو و ميطلبد را قديمت كرم تو از جسته تمّسك اقتدارت

منما محروم فضلت درياى از را او آمل و سائل را جديدت

اى توانا. و قادر توئى مساز ممنوع ابدى زندگانى كوثر از و

و مقرّ فضلت بر و گواهند غنايت بر عالم ذّرات پروردگار

حاشا مينمايد؟ محروم را فقير منى مثل غنى تو مثل آيا معترف

و االٔكرمين أكرُم أنَت بأّنَك االشيا ُكل َيْشَهُد و اْشَهُد َكالّ. و

الرّاحمين. أرحُم

۵۹



ملكا معبودا الها

خلق را خلق تراب مشتى از كه چه است تو سزاوار ثنا و حمد

تو از كريم اى نمودى. عطا دانش و بينش گوهر و فرمودى

سرمديست زندگى و ابدى حيات سبب كه را آنچه ميطلبيم

عنايت طراز از را او موجود جودت از وجود منما محروم را ما

لََك گردان. منّور توحيد نّير انوار تجلّيات به را كّل و مفرما منع

و االيجاِد مالَك يا الحكُم لك و المعاِد و المبدأ فى االَْمرُ

العباِد. مالَك

۶۰



معبودا الها

قسمت جودت بحر از و منما محروم وجود ثمرۀ از را عبادت

ننمود ضعيف را قّوتت عالم قّوت كه مقتدرى توئى فرما عطا

ميطلبم تو از نداشت باز مشّيتت از ترا ارض امراى شوكت و

توئى و فّضال توئى را. جديدت عنايت و را قديمت فضل

توانا. و بخشنده توئى و غّفار

۶۱



مسجودا معبودا الها

بخششهاى و تو فردانّيت و تو وحدانّيت به ميدهم شهادت

سماء سحاب امطار كه كريمى آن توئى تو جديد و قديم

آفتاب انوار اشراقات و باريده وضيع و شريف بر رحمتت

ساذج كه رحيمى اى تابيده. مطيع و عاصى بر بخششت

طائف را امرت كعبۀ عنايت جوهر و ساجد را بابت رحمت

جديدت جود و ميطلبيم را قديمت فضل مينمائيم سؤال تو از

فيوضات از و فرمائى رحم وجود مظاهر بر كه ميجوئيم را

الغنّي أنت و فقيرند و محتاج جميع نسازى. محروم اّيامت

القدير. الغالب

۶۲



معبودا الها

رحمتت بذيل و متمّسك عنايتت بحبل و مينمايم ذكر ترا

را عميمت فضل و ميطلبم را قديمت آمرزش تو از متشّبثم

ذكِرك على تَُؤّيدنى أْن رسِلك و أنبياك بأنواِر أسألك ميجويم.

المقتدُر أنَت اّنَك كتاِبك. في به َاَمْرَتنى بما العمِل و ثنائك و

الكريم. الغفوُر أنَت االّ اله ال تشاُء ما على

۶۳



ِذْكرَُك و َمْطلَبي َشْطرَُك و َحَرمى َجمالَُك و َكْعَبتى َوجُهَك َمن يا

و انيسي ِذْكرَُك و ُموِجدى ِعْشُقَك و ُمؤِنسى ُحبَك و َرجائى

بأن لَُك اْسا َمْطلَبي ُمْنَتهى و َرجائى غاَيُة َوْصلَُك و اَملى قُربَُك

و نيا الد َخْيَر اْرُزْقنى ثُم ِعباِدَك ِلَخيَرِة ْرَته َقد ا َعم تَُخيَبني ال

الَكريُم. الَغفوُر أنَت إالّ إله ال الَبريِة ُسْلطاُن انَت انَك و االِٓخَرِة

۶۴



ُهواالٔبهى

کوى گمگشتگان و تواند روى آشفتۀ نفوس اين پروردگار اى

بام پرندگان و تواند جام سرمست تو خوى و ُخلق عاشقان و تو

حقيقت گلهاى شيداى بلبالن و عنايتند دست آموز مرغان تو

آمرزگار اى مرحمت. اقليم آوارگان و رحمتند چشمۀ تشنگان

خداى توئى بخش. بيچارگان به پناه و نما غفران بندگان گناه

بخش قّوت را ضعيفان غفران و عفو صاحب توئى و مهربان

و کن ارجمند را مستمندان و فرما عنايت شفا را عليالن و

از و محفوظ عظيم افتتان شرّ از بخش اشتعال را افسردگان

مستقيم ميثاق و عهد بر بدار مصون شديد امتحان صدمات

منزل ابهايت ملکوت ظّل در مستديم ايمان و پيمان بر و کن

توانا و مقتدر توئى بخش. مأوى اعاليت جبروت پناه در و ِده

بينا. و شنونده توئى

ع ع

۶۵



ُهواالٔبهى

مهربان و رحيمى منزّه و مقّدسى بى انباز پروردگار اى

و ِده منزل خود پناه در را بيچارگان اين دستگيرى و مجيرى

اهل شرّ از خويش حمايت و حفظ کهف در را افتادگان اين

القدير. العزيز المقتدر الحافظ انت دار. محفوظ نفاق

ع ع

۶۶



ُهواالٔبهى

بيچاره بندۀ اين منزّهى و بى نياز و مقّدسى و پاک خداوندا

سدرۀ ظّل در و بخش پناه و ملجأ احدّيتت حضرت پناه در را

کن. عنايت مأوى و مسکن بى منتهايت

ع ع

۶۷



ُهوا

ناتوان و نحيف و ضعيف هستم بنده اى يزدان اى رحمن اى

عنايت ثدى از و يافتم پرورش تو موهبت و فضل پناه در ولى

خداوند اى نمايم. و نشو در رحمتت آغوش در و شيرخوارم

ارجمند تو عنايت به مستمندى هر ولى مستمندم چند هر

پروردگار اى حاجتمند. و فقير بى الطافت توانگرى هر و است

اين و ماَند تحّمل قدرت را اعظم حمل اين که فرما تأييدى

است شديد امتحان قّوۀ زيرا توانم محافظه را کبرى عنايت

تو شود خردل جبل و گردد کاه کوه عظيم افتتان سطوت و

محّبتت جز قلب در و نجويم ذکرت جز ضمير در که آگاهى

آستانت عبودّيت بر و نما قائم احّبايت خدمت بر نخواهم

االحسان. کثير خداوند توئى و مهربان توئى کن. دائم

ع ع

۶۸



ُهوا

بيگانه تهديد تحت در کنار و گوشه هر در ياران پروردگار اى

جويند تو روى کنارند در فکرى هر از و بيزار جان از اغيارند و

از را بيچارگان مهربان دلبر اى گويند. تو راز پويند تو سوى و

افتادگان و فرما صيانت و حفظ حمايت صون در بيگانگان

بهرۀ قديم فيض به را بى نصيبان و فرما بلند قدرت يد به را

به را مشتاقان و کن اسرار محرم را محرومان بخش فراوان

در و مشکبارند زلف آن اسير زيرا بنواز و بپرور ديدار موهبت

دهنده توئى و توانا و مقتدر توئى نمايند. نثار جان صد َدم هر

بينا. و بخشنده و

ع ع

۶۹



ُهواالٔبهى

بزرگوار تو و خاکساريم بندگان ما بى مانند خداوند اى

و مجير تو و حقيريم و فقير و اسير آمرزگار تو و گنه کارانيم

فلِک سريِر پُر حشمِت سليماِن تو و ضعيفيم موران دستگير

دريغ خويش عون و صون و فرما حفظ فضل محض اثير

ُزَبر بنيان هادم افتتانت و است شديد امتحانت خدايا مفرما.

شادى فرما مسرور بخش قّوت و کن حراست را ما َحديد

نما. موّفق آستان عبودّيت بر عبدالبهاء چون و ِده

ع ع

۷۰



ُهوا

و بگداز عشق آتش به و بنواز را ياران اين پروردگار اى

و کن رايگان ابهايت ملکوت موهبت نما دمساز رازت به

و نورانيند جمال منجذب زيرا فرما شايان اعاليت افق رحمت

بوستان شکوفۀ و حقيقتند چمنزار سبزۀ رحمانى َنَفس از زنده

در تو دلدادۀ و تواند افتادۀ تو بيچارۀ و تواند آوارۀ معرفت

پناه در و فرما حفظ شديده امتحانات از احدّيتت جناح ظّل

توانا و مقتدر توئى دار. محروس زمانه حوادث از رحمانّيتت

بينا. و حاضر توئى و

ع ع

۷۱



ُهوا

دست در حقير و هوائيم دام اسير ما مهربان خداوند اى

و پريشانيم نادان و ناتوانيم بحت فقر و صرفيم عجز اوهام

توئى بيچاره ايم افتاده ايم بى پيوند و مستمنديم بى سامان

بفرما عفوى کن جودى بنما فضلى کن رحمى مهربان يزدان

به تو قّوت به تا کن احسان توفيقى و دار مبذول تأييدى

گرديم ُحکمت ُمنقاد و شويم امرت مطيع پردازيم خدمت

موهبت شمع حول پروانه چون و افروزيم محّبتت نار به دل

مقّدست آستان به توّجه و دوزيم تو غير از ديده سوزيم پر و بال

جبينى و تابان رخى با اعاليت مالٔ انجمن در آنکه تا اندازيم

توئى گرديم. مبعوث مستبشر روحى و تابناک قلبى و مبين

دانا. و عالم توئى و توانا و قادر

ع ع

۷۲



ُهوا

سپاه نفوس اين الملکوت رّب اى بيهمتا خداوند اى

تا کن نصرت اعلى مالٔ جنود به و فرما امداد تواند آسمانى

و محّبت ا به را ممالک آن و شوند اردوئى نظير يک هر

آنها نصير و ظهير خدا اى کنند. فتح الهى تعاليم نورانّيت

صحراها و درياها و جنگلها و دّره و کوه و بيابان در و باش

فرياد روح القدس نفثات و ملکوتى قّوت به تا باش آنها مونس

بينا. و شنوا و دانا توئى و توانا و عزيز و مقتدر توئى زنند.

ع ع

۷۳



ُهوا

است مفقود قابلّيت و استعداد چند هر مهربانا خداوند يکتا

و قابلّيت ولى غير محصور باليا در استقامت مشکالت و

قابلّيت و بخش استعداد خدايا تو موهوب امريست استعداد

جهانيان و جهان اين از و آئيم موفق کبرى استقامت به تا ِده

و بسوزيم شمع مانند و بر افروزيم محّبتت نار و درگذريم

جهان اين از ملکوت َرب اى بخشيم. روشنى و بگدازيم

بيزار ناسوت عالم از برسان بى پايان جهان به و ِبَرهان اوهام

هستى نما نيستِى اين از فرما کامکار ملکوت مواهب به و کن

شادمانى و سرور فرما موّفق ابدّيه حيات هستى به و ِبَرهان

و بخش آرام را دلها فرما عطا کامرانى و خوشى و بخش

به نمائيم صعود ملکوت به چون تا کن عطا راحت را جانها

باشيم. شادمان و مسرور باال انجمن در و گرديم فائز لقايت

توانا. و بخشنده و دهنده توئى
ع ع

۷۴



ُهوا

ذّرۀ بخش سليمانى حشمت ضعيفم مور مهربان خداوند اى

دريا امواج قطره ام فرما نمايان حقيقت شمس پرتو از فانيم

عزيز ملکوتت در ذليلم فرما عزّت اوج عقاب پشه ام بخش

بخش. تأييد نشان نشانم و بى نام کن

ع ع

۷۵



ُهوا

خويش و بيگانه تا فرما توفيقى و بخش تأييدى يزدانا پاک

رياض نسائم از و گرديم خاموش ذکرى هر از و کنيم فراموش

خويش بندۀ پروردگار اى آئيم. خروش و جوش به تقديست

کوکبى و کن بازغ نجمى مشتهره رايتى و فرما باهره آيتى را

و لطف مرهم را زخمى هر و کن درمان را دردى هر بارق

طوطى انجمنى هر در و کن روشن شمع را جمعى هر احسان

سخن. خوش

ع ع

۷۶



ُهوا

اسرار واقف توئى پناه را بندگان اين آمرزگارا پروردگارا

ما جميع توانا و مقتدر تو و عاجزيم ما جميع توئى آگاه و

پروردگارا رحمن. و رحيم و الّذنوب غافر توئى و گنه کاريم

کن معامله خويش موهبت و فضل به منما ما قصور به نظر

ما عجز بى پايان تو رحمت بحر ولى است بسيار ما خطاء

و ِده تأييد پس آشکار تو توفيق و تأييد ولکن است بسيار

نما موّفق تست درگاه سزاوار آنچه به را ما و بخش توفيق

کن شنوا را گوشها و نما بينا را چشمها و کن روشن را دلها

غنى را فقيران بخش شفا را مريضان و فرما زنده را مردگان

قبول خويش ملکوت در را ما و بخش امنّيت را خائفان و نما

توئى توانا توئى مقتدر توئى کن. روشن هدايت نور به و نما

مهربان. توئى و رحيم توئى کريم

ع ع

۷۷



ُهواالٔبهى

شو دستگير را محّبتت زنجير اسيران اين مهربان خداوند اى

بفرست عنايت گلشن از قدس نفحات مجير و پناه و ملجأ و

حقيقت چمنستان و کن موهبت گلستان را دلها ساحت و

حقير مور فرما دمساز نياز و راز به و کن بيزار خود غير از نما

فرما اثير اوج امير را فقير ذّرۀ و کن جليل اقليم سليمان را

شجرۀ لطافت و طراوت را سبزه و بخش بحر موهبت را قطره

و فضل تو درگاه بندگان و تواند ياران کّل فرما عطا اخضر

مشهود مخصوص تأييد مسعود يوم اين در و دار مبذول جود

تابان. و درخشنده و مهربان و بخشنده توئى کن.

ع ع

۷۸



ُهوا

ذليليم پشۀ گردان تابان ماه ناتوانيم مور چند هر پروردگارا

بيچاره ايم فرما مصر عزيز افتاده ايم چاه فرما جليل پادشه

تو جز نما توانگر و غنى مضطرّيم و محتاج فرما عصر قوّى

نجوئيم. تو از غير به و نخواهيم

ع ع

۷۹



ُهوا

را تيره ابر اين کن عنايت توفيق و بخش تأييد پروردگار اى

جانبخش نسيم باطل و متالشى را هائل غمام اين و کن زائل

گياه اين و ببار رحمتى باران کن زنده را مرده دلهاى و ِبَوزان

و کن ابهى جّنت را قلوب حدائق نما تازه و تر را افسرده

را عبد اين رجاى قدير اى اعلى مالٔ رياض را نفوس حقايق

بيهمتا. توئى توانا توئى بپذير.

ع ع

۸۰



ُهوا

ابدى حيات سرچشمۀ به را عبادت کريما رحيما خداوندا

برين ُخلد در را بندگانت کن سرشار فرات عذب از و برسان

کن سرمست کافورا مزاجها کان کأس شراب از و فرما داخل

نما روشن را ديده ها کن نورانى رحمتت انوار به را قلوب

مهابط را ارواح و فرما قدير حّي الهامات مصدر را نفوس

به و کن باز يارانت قلوب بر را ملکوتى ابواب لدّنى علوم

نصيبى بخششت بحر از را فقيران نما فائز کبرى هدايت

را کون عالم وجودات بى نهايتت، درياى رشحات از و ِده

و دانا توئى و توانا و بخشنده توئى بخش. لطافت و طراوت

بينا.

ع ع

۸۱



ُهوا

جهان در تا کن غّماز آئينۀ و نما راز محرم را ياران بى نياز اى

جهان که بنوازند شهنازى و آهنگ و اندازند آوازى و نغمه

در و براندازد پرده انسانى وحدت دلبر و آيد اهتزاز به وجود

نمايد. جلوه عالم انجمن

ع ع

۸۲



ُهوا

و لطف و حمايتى و حفظ و عنايتى و فضل خداوند اى

خاتمة الحيات و گردد بدايت از ممتاز اّيام نهايت تا صيانتى

َنَفس هر و رسد عنايتى و لطف َدم هر شود فاتحة االلطاف

لواء تحت ممدود ظّل در آنکه تا گردد مبذول رحمتى و عفو

و مهربان و مّنان توئى گردم. راجع محمود ملکوت به معقود

االحسان. و الجود رّب توئى

ع ع

۸۳



ُهواالٔبهى

دستگير تو مجير تو اسيريم قدرت قبضۀ در کّل قدير قوّي اى

الطاف نظر و بگشا فضل ابواب فرما موهبتى و کن عنايتى

کن زنده را مشتاق دلهاى بفرست جانبخش نسيم افکن

چمن و گلزار رشک را دلها ساحت و کن روشن را ديده ها

قديمه قّوت بخش جانها به مسرّت و ِده ارواح به بشارت نما

ديگر هواى در را نفوس طيور باهر عظيمه قدرت و نما ظاهر

قدم کن دمساز ملکوت اسرار به را ناسوت محرمان و ِده پرواز

ما آمرزگار تو گنه کاريم ما فرما عطا راسخ قلب بخش ثابت

نشر بر پناه و ملجأ تو سامانيم و بى سر پروردگار تو بندگانيم

را بى سران بخش توفيق کلماتت اعالء بر کن تأييد نفحاتت

توانائى را ناتوانان بخش روان گنج را بينوايان کن سروران

توئى پروردگار توئى ِده. آسمانى قّوت را ضعيفان و بخش

کردگار. داور توئى آمرزگار
ع ع

۸۴



ُهواالٔبهى

اين و بخش چاره ئى را بيچارگان اين پروردگار اى

و فضل را بى نوايان اين و فرما عطا درمانى را درماندگان

حضرتت پناه در را ضعيفه نفوس اين فرما عطا احسانى

فرما. عنايت قّوتى را نحيف فقيران اين و ِده پناهى

ع ع

۸۵



ُهواالٔبهى

گناهکار هر پناه و ملجأ و آمرزگار توئى پروردگار اى

سر بى فرما عطا درمانى دردمندانيم بخش چاره بيچارگانيم

هدايت درگاه به گمگشتگانيم ِده پناهى و ملجأ سامانيم و

توئى مهربان توئى فرما. عطا مأوائى و منزل آوارگانيم فرما

مستعان. توئى مّنان توئى رحمن

ع ع

۸۶



ُهواالٔبهى

اين و فرما عطا پرى و بال را عرفان حديقۀ طير اين خدايا

سرگشتۀ اين کن احسان منزلتى و قرب را محّبتت شمع پروانۀ

تشنۀ اين و نما داللت عنايت خلوتخانۀ به را عشق صحراى

قديم بندۀ اين بکشان روحانى لقاء بحر به را هجران باديۀ

حقيقى غناى به را مسکين فقير اين و کن الطاف بزم نديم را

گردان. مستغنى

ع ع

۸۷



ا ابهى

در را ضعيف بندۀ اين پاک يزدان اى مهربان پروردگار اى

شجرۀ سايۀ در را حزين عبد اين و ِده مقرّ رحمانّيتت کلمۀ ظّل

اين و کن عنايت نصيبى را بى نصيب اين بخش مأوى سرور

از و برسان قطره اى عنايت بحر از بخش بهره اى را بى بهره

موهبت و يابم تازه حيات تا کن مبذول رشحه اى موهبت نهر

جويم. بى اندازه

ع ع

۸۸



ُهوا

توانا و قادر تو ولى ناتوانم و عاجز چند هر پروردگار اى

ظهيرى تو معينى تو مانده ايم عاجز و درمانده ايم شرمنده ايم

آنچه و فرما شايان پروردگاريست سزاوار آنچه دستگيرى تو

و دهنده و بخشنده توئى کن. ارزان آمرزگاريست شايان

مهربان. و کننده حفظ

ع ع

۸۹



ُهواالٔبهى

نموديم آشيانه تو پناه در ولى زاريم مرغان پروردگار اى

ولى باليم و بى پر و جوئيم اقتدار اوکار ولى خاکساريم طيور

عنايتى پس نمائيم آرزو اعلى رفرف و طلبيم عظيم اوج

اين در و برويانيم فالح جناح تا ببخش قّوتى و فرما مبذول

دمساز َابهايت ملکوت به و کنيم پرواز آغاز غيرمتناهى فضاى

گرديم....

ع ع

۹۰



االبهى ُهواالبَهى

جود و فضل محض بيهمتا پروردگار و يکتا محبوب اى

و ربودى دلها و برافروختى رخ و گشودى بخشش درهاى

عقلها و شد مفتون قلبها که سرودى نغمه ئى و زدودى غمها

پوشيدى دلنشين روى و گشتى پرده نشين که شد چه مجنون

شد بر چيده سرور بساط دلخون ياران و شد محزون جانها

و شد ساکن جانبخش نسيم خميده و پژمرده حبور شاخ و

ملکوت از اسرار نفحات پروردگار اى پس راکد حيات آب

تا فرما المع اعاليت جبروت از انوار پرتو و نما منتشر ابهايت

ماند. منّور و معّطر آفاق

ع ع

۹۱



ُهوا

َدمى هر در باش جان و دل ُمونس را ياران مهربان دلبر اى

تازه اى بادۀ َنَفسى هر در و بفرست شبنمى الطاف بحر از

دست به الهى صهباى جام تا بگردان مى پرست و بنوشان

الست بادۀ نشئه را عاشقان و کنند سرمست را طالبان و گيرند

بخشند.

عّباس عبدالبهاء 

۹۲



ُهواالٔبهى

اينسرگشتگان،گمگشتگان اىجمالابهىاىحضرتکبريا

جلوه گاه قلوب تا فرما عنايتى تو روى سودائياِن و تواند کوى

بر اسرار انواِر پُرسوز. آتشکده هاى صدور، و گردد تو روى

زند. بصائر بر بينش پرتو و بتابد سرائر

ع ع

۹۳



ُهوا

رشحات به ريحان مانندُگلو يارانرا اىآمرزگار اىپروردگار

چمنستان مرغان و بخش لطافت و طراوت عنايت سحاب

آر آواز و نغمه به احدّيت ملکوت آهنگ به را حقيقت

برين بهشت اين در معين ماء از را اشتياق باديۀ تشنگان

وّهاج سراج حول را محّبت و عشق پروانه هاى و کن سيراب

و مظهر تا بسوزان پر و بال نورانّيه شعلۀ حرارت به و ِده پرواز

يُرَزقون َربِهم عنَد احياٌء َبل مطلع و گردند َطيَبًة َحياتًا لَنُحِيَينُه

شوند.

ع ع

۹۴



انقطاع و توّکل عرفان، و ايمان

فهرست

۹۵



ُهوا

و بسوز عشقت آتش به جهان اين در عالميان پروردگار اى

اين در فرما کامران رويت مه  روى مشاهدۀ به جهان آن در

شعلۀ ِگرد پروانه چون عالم آن در و بگداز شمع چون عالم

يار فرخنده توئى و من دلبر خجسته توئى ِده. پرواز جمالت

من. جان پرور

ع ع

۹۶



ُهواالٔبهى

و ِده مأوى منيعت کهف در را درمانده بندۀ اين پروردگار اى

برافروز قلبش در روشنى شمع بخش مسکن رفيعت مالذ در

رخش بر فيض ابواب کن جارى دلش از سلسبيلى چشمۀ و

توئى نصير توئى فرما. الهام فؤادش به غيب اسرار و برگشا

چيز همه از پردازيم تو به چون دستگير. توئى ُمجير توئى ظهير

تو غير از استواريم و ثابت تو ايمان و پيمان به چون آزاديم

بخش. استقامت کن رحم پروردگارا بيزاريم

ع ع

۹۷



ُهوا

اين هواجس گرفتار و است شرمسار گنهکار اين پروردگار اى

هوى و نفس از مهربان محبوب اى تار و تاريک خاکدان

روى بگذرم خود از تا فرما خويش محّبت گرفتار و کن بيزار

شوم آزاد قيدى هر از پويم تو راه خواهم تو خوى جويم تو

و دهنده و بخشنده توئى گردم. دلشاد بالئى و غمى هر از و

مهربان.

ع ع

۹۸



القّيوم ُهوالحّق

نجويم و نجسته تو جز پناهى و ملجأ که آگاهى و بينا تو إلهى

شبان در نپويم و نپيموده راهى محّبتت سبيل از غير به و

روشن بى نهايتت الطاف اميد صبح به ديده ام نوميدى تيرۀ

و جمال ياد به پژمرده دل و جان اين سحرگاهى در و باز و

رحمانّيتت عواطف به که قطره اى هر دمساز و خرّم کمالت

ُمؤّيد عنايتت پرتو به که ذّره اى هر و بيکران بحريست موّفق

بندۀ اين من يزدان پاک اى پس تابان و درخشنده آفتابيست

در خويش دوستى بر و ِده پناهى خود پناه در را شيدا و پُر شور

در را بال و پر بى  مرغ اين و بدار مستقيم و ثابت هستى عالم

و مسکن خويش روحانى شاخسار در و خود رحمانى آشيان

فرما. عطا مأوائى

ع ع

۹۹



ُهوا

نما شنوا را گوشها کن روشن را بصيرتها مهربان خداوند اى

خداوندا نما بيدار را خواب نفوس کن زنده را مرده دلهاى

داللت خويش نا محدود جهان به و فرما آزاد قيدى هر از را ما

جمال عاشق و بشناسيم را تو که فرما عنايتى خداوندا کن.

شود طالع افقى هر از باشيم حقيقت شمس جوياى باشيم تو

را ما خداوندا يابد انتشار گلى هر از باشيم طّيبه رائحۀ طالب

رسان خويش نامحدود جهان به و ِده نجات محدود عالم از

مشاهدۀ و نمائيم تو جستجوى نمائيم سلوک تو سبيل در تا

قادر توئى مهربان توئى بخشنده توئى کنيم. تو کمال و جمال

توانا. و

ع ع

۱۰۰



االبهى ُهواالبَهى

را گلشن بلبالن آن و ِده پرواز را چمن مرغان آن بى نياز اى

کن همراز ابهايت ملکوت آواز به و نما دمساز غزلخوانى به

ارواح و افئده در ولهى و جذب و انداز قلوب در طربى و وجد

و نمايد آغاز هى هى نى و دف و چنگ با يک هر تا افکن

و هلهله به و آيد اهتزاز به عالم هيکل تا گويد تو حمد صفت

رساند. ابهى ملکوت به را الهى چنگ آهنگ ولوله

ع ع

۱۰۱



ُهوا

ادراک تمّناى و کنم انوار مشاهدۀ آرزوى که گواهى الهى

و آشنا خويش يگانگى به و نما بيزار بيگانگى از اسرار

بزرگوارى خاکسارم کن غمگسارى غمخوارم فرما کامکار

و تابنده ُرَخم که بخش بخششى توئى، مهربانم يزدان نما.

شود. ميسر پاينده زندگى و گردد درخشنده

ع ع

۱۰۲



ُهوا

ابواب و فرما عنايت تجلّى را مشتاقان آن پروردگار اى

هر از و کن طاهر و طّيب آلودگى هر از بگشا موهبت

يوسف پيرهن چون قميصشان بخش آزادى ناشايستگى

پُرمشک صبا نسيم َجيب چون را ُخويشان و ُخلق و کن معّطر

اخالق به و کن مّتصف رحمانّيت صفات به نما عنبر و

نوِر اشراِق بّيناِت و گردند توحيد آيات تا متخلّق روحانيان

خود قدر بزرگوارى علّت و گردند تو امر عزّت سبب فريد رّب

ابدّيه عزّت غنا به فقرشان و گردد مبّدل رخا به شّدتشان تا

تنزيه مطالع و گردند تقديس مظاهر سرمدّيه موهبت و يابند

از ابواب جميع تا کنند حکايت روحانّيت و نورانّيت عالم از

القوّي انَت اّنَک گردد. گشوده وجوهشان بر جهات جميع

القدير.

ع ع

۱۰۳



ا ابهى

ملکوت به و َبرَبند سوٰى ما جميع از چشم ا ِالى متوّجه اى

طلب او از طلبى آنچه و خواه او از خواهى آنچه بر گشا ابهى

هزار صد التفاتى به و نمايد روا هزارحاجات صد نظرى به

به و نهد مرهم را زخمها انعطافى به و کند دوا بى درمان درد

توانيم چه ما کند او کند آنچه برهاند غم قيد از را دلها نگاهى

ِنه سرتسليم پس است. يُريد ما َيحُکُم و َيشاء ما يفعل کرد

عليک. البهاء و ِبه. رحيم َرب بر توکل و

ع ع

۱۰۴



ُهواالٔبهى

آزادى هستى قيود از را ناتوانت بندگان اين توانا پروردگار اى

پناه در را ما جميع ِده رهائى خود پرستى دام از و بخش

حراست و حفظ کهف در را ما کّل و ِده مأوى و منزل عنايت

جميع تا بخش نجات هوى و نفس شئون از حرّّيت و انقطاع و

صراط از و آئيم تو يکرنگ خيمۀ ظّل در شده مّتحد و مّتفق

َانَت ِاّنک گرديم. داخل اصلّيه وحدت ابهى جّنت در گذشته

القدير. القوّي انت االّ ِاله ال الرّحيم انت ِاّنَک الکريم

ع ع

۱۰۵



ُهواالٔبهى

به آمرزگار اى کن موّفق است سزاوار آنچه به پروردگار اى

و پيوسته عفوت دامن به دستها اين فرما مؤّيد اليقست آنچه

بخش. موهبت کن عنايت بسته و مقّيد محّبتت به دلها اين

ع ع

۱۰۶



ُهوا

پريشانيم سودائيان اين مقصود و شيدائيان اين معشوق اى

دردمنديم کن توانگر مستمندانيم فرما عطا خاطرى جمعّيت

فرما مرحمت مرهمى موجوعيم و مجروح نما عنايت درمانى

آشفتگانيم نما سيراب تشنگانيم کن هدايت گمگشتگانيم

دستگير افتاده ايم بخش عزّت پرتو ذليليم ِده سکون و راحت

شوقى و حرارت افسردگانيم بخش شادمانى آزردگانيم شو

يارانت عبودّيت به و نما موّفق دوستانت خدمت به فرما عطا

منتهى اينست جان و دل آرزوى منتهى اينست کن. مؤّيد

وجدان. و َجنان آمال

ع ع

۱۰۷



ُهوا

رحمت به را وله و پُرشوق نفوس اين بيهمتا خداوند اى

مظاهر و گردند انسانى عالم مواهب تا فرما موّفق بى پايان

و گردند پُرطراوت گلهاى هدايت گلستان در رّبانى الطاف

خداوند اى لطافت. نهايت در درختانى حقيقت رياض در

کن مستغنى خويش و بيگانه از و فرما موّفق خويش خدمت بر

و گردد خرّم و سبز قلوب گلشن تا فرست شبنمى َدمى هر در

برويد. عنايت فيض رياحين

ع ع

۱۰۸



ُهوا

ما روحانى مالئکۀ و دارى ملکوت جنود آسمانى پدر اى

ملکوت، فضاى در ولى شکسته ايم پر و بال مرغ بيچارگان

طلبيم حيات آب درياى لبيم تشنه ماهيان کنيم آرزو پرواز

نهايت در داريم الهوت سراج آرزوى ناسوتيم عالم پروانۀ

اى پس ميزنيم. عالم صف به را خود ولى بى قّوتيم و ضعف

ظلمات لشکر و يابد ظفر انوار سپاه تا فرما تأييد الجنود رّب

اسرار بر و دار موّفق ملکوت خدمت به را ما خوَرد شکست

حيات از و ِده بشارت سرمدى سلطنت به و نما مّطلع الهى

بينا را ديده ها و کن گويا را زبان بخش نصيب و بهره ابدّيه

ستايش فصيح نطق به و کنيم ملکوت عالم مشاهدۀ تا نما

مهربان. و بخشنده توئى نمائيم. تو کمال و جمال

عّباس عبدالبهاء 

۱۰۹



ُهواالٔبهى

چه اين و فرمودى عنايت که فضليست چه اين خدايا

دادى واحد قلب حکم را قلوب کردى ارزان که احسانيست

جان احساس را اجسام منفرد شخص رابطۀ را نفوس و

ذّرات اين روان و روح ادراک را اجساد و کردى عنايت

عنايت وجودى و نمايش رحمانّيه آفتاب شعاع به را ترابّيه

هيجان احدّيت بحر امواج به را فانيه قطرات اين و کردى

کوه قدرت را کاه که توانائى اى فرمودى. مرحمت طوفان و

لطف فرمائى پُرشکوه آفتاب جلوه گاه را خاک و کنى عنايت

امکان مالٔ بين در تا نمائيم قيام امرت خدمت بر که مرحمتى و

نگرديم. شرمسار

ع ع

۱۱۰



ا ابهى

فرما کينونات ديباج طراز را خويش بندۀ اين يگانه خداى اى

فراز سر عبودّيت تاج به امکان مالٔ بين در را خود عبد اين و

و بى سر اين و کن پُرَنوا عنايت صرف به را بينوا اين کن

انقطاع کأس از بخش سامانى و سر خويش پناه در را سامان

تواند چه ضعيف بندۀ نما سرمست عنايت جام از و بنوشان

مرغ پر و بال کجا، عزّت اوج نمايد پرواز چه نحيف پشۀ و

اّنک بخش. توفيق تو فرما تأييد تو پروردگار اى کجا. ذلّت

الکريم. انت

ع ع

۱۱۱



ُهوا

قلوب مهربان خداوند اى کن روشن را دلها پروردگار اى

نفحات بيهمتا محبوب اى فرما گلشن و گلزار رشک را

پاکيزه و پاک دلها تا کن تابان احسان انوار بوزان عنايت

پويند تو راه جمع اين گيرد نصيب و بهره تو تأييدات از شود

الطاف پروردگار اى گيرند تو خوى بينند تو روى جويند تو راز

بيچارگان اين تا کن رايگان هدايت گنج فرما ارزان بى پايان

توانا. و دانا توئى بخشنده توئى مهربان توئى يابند. چاره

۱۱۲



الفت و انس محّبت، و اّتحاد

فهرست

۱۱۳



را باختر ياران که آنست درگاه بندۀ اين آرزوى پروردگار اى

انسانى افراد و نموده اند خاور دوستان آغوش در دست بينم

بحر يک قطرات و انجمنند يک اعضاى مهربانى نهايت به

و شجرند يک اوراق دريا يک الٓلى و گلشنند يک طيور

و عزيز و قادر توئى و توانا و مقتدر توئى شمس. يک انوار

بينا.

ع ع

۱۱۴



ُهوا

جميع و توئيم آستان بندگان ما رحيما کريما مهربانا خداوندا

عنايتت ابر و ُمشرق کّل بر رحمتت آفتاب تو وحدانّيت ظّل در

کّل رازق فضلت و است کّل شامل الطافت مىبارد کّل بر

دارى. منظور مکرمت بنظر را کّل و فرمائى محافظه را جميع

برافروز هدايت نور کن شامل بى پايان الطاف پروردگار اى

را نفوس بخش ابدى سرور را دلها کن روشن را چشم ها

بگشا عرفان ابواب فرما احسان ابدّيه حيات و ِده تازه روح

جميع و کن مّتحد را کّل عنايتت ظّل در نما تابان ايمان نور

يک امواج شوند شمس يک انوار جميع تا فرما مّتفق را

از نوشند چشمه يک از شوند شجر يک اثمار گردند دريا

توئى نمايند. اقتباس انوار يک از آيند اهتزاز به نسيم يک

توانا. و بخشنده و دهنده

ع ع

۱۱۵



ُهوا

بر يزدان پاک اى برس بيچارگان فرياد به مهربان خداوند اى

شديد سيل اين بى نياز خداوند اى فرما رحم يتيم اطفال اين

خاموش را افروخته آتش اين جهانيان خالق اى کن قطع را

مادران حقيقى داور اى برس يتيمان فرياد به داد رس اى کن

دِل و گريان چشم بر رحيم رحمان اى ِده تسلّى را جگر خون

جنگ اين و کن ساکت را طوفان اين نما رحم پدران سوزان

شنوا. و بينا توئى فرما. مبّدل آشتى و صلح به را جهانگير

ع ع

۱۱۶



ُهوا

تا بخش توفيق و کن تأييد را مجمع اين آمرزگارا خداوندا

پرتو به را غرب و شرق نمايد روشن اّتحاد نور به را عالم

به را دلها مهربان بخشندۀ اى کند. منّور اّتفاق نور و محّبت

افروخته شمع مانند را رويها و کن زنده روح القدس نفثات

توئى نمايند. رحمانى را نفوس و کنند نورانى را جهان تا نما

مهربان. توئى و دهنده توئى بخشنده

ع ع

۱۱۷



ُهوا

هر از و بخش بزرگوارى و کن يارى را نفوس اين خداوندا

جميع به و ِده دلدارى و کن نگاهدارى و فرما عارى قيدى

و دهنده و بخشنده توئى بخش. بر خوردارى آرزو و آمال

مهربان.

ع ع

۱۱۸



ُهوا

تأييد را نفوس و فرما روشن شمع را جمع اين پروردگار اى

جانها فرما گلشن و گلزار را خويها و نما نورانى را رويها کن

نفيس کبرى هدايت به را نفوس و کن زنده قدس نفثات به را

شايان رحمانى موهبت و کن مبذول آسمانى بخشش فرما

دار مصون و محفوظ خويش حمايت و حفظ کهف در و فرما

فرما. کامل مخصوصه عنايات و کن شامل بى پايان الطاف

دانا. و بخشنده و دهنده توئى

ع ع

۱۱۹



ُهوا

اين و آراسته تو ذکر به محفل اين آمرزگار اى پروردگار اى

جانها و است پُرمسرّت دلها نموده تو ملکوت به توّجه جمع

کن شادمان را جمع اين مهربانا خداوند بشارت. نهايت در

آگاه بده پناه ببخش گناه فرما کامران خويش ملکوت در و

و بخشنده توئى دهنده توئى درآر. ملکوت بارگاه به و کن

مهربان.

۱۲۰



ُهوا

شمع را جمع اين و نما روشن را انجمن اين پروردگار اى

خدمت مقصدشان و است عمومى خير نّيتشان زيرا کن عالم

سزاوار انجمْن چنين مهربان خداوند اى انسانى عالم به

بى پايان. موهبت و فضل اليق جمْع چنين و است الطاف

بيهمتا. و يکتا خداوند توئى و توانا و عزيز و مقتدر توئى

ع ع

۱۲۱



ُهوا

َمطلع و فرما رحمانّيه عواطف مظهر را جمع اين پروردگار اى

آفتاب از و کن سيراب بيکران بحر از نما سبحانّيه الطاف

در انوارش که بخش فيضى نما تابان و روشن حقيقت َمطلع

سرمدى ُملک در آثارش که کن عنايتى منتشر ابدى صبح

اّنک مهربان و بخشنده توئى و توانا و مقتدر توئى مشتهر.

المتعال. الکريم انت

ع ع

۱۲۲



اندوه و حزن رفع

فهرست

۱۲۳



االبهى ُهواالبَهى

شادمانى مخواه اندوهگين را ديرين بندۀ اين پاک يزداِن اى

گلشن گل و نما روشن ستارۀ بده يزدانى فرّ و بخش آسمانى

را رويش ِنه سر بر باال جهان افسر و نما آستان َسرَور کن

دلش و کن مشکبار را جانش بيفشان را گوهرش و بدرخشان

رويش پرتو و گردد جان پرور خوشش خوى بوى تا نما گلزار را

توانا. و بخشنده توئى و مهربان توئى اختر. و ماه از افزون

۱۲۴



ْسمااال َعلَى الُمَهْيِمِن ِبْسِمِه

ُكْرَبِتي واِزْل وَعَطاَك، ِبُجوِدَك َهمي َفرْج الِهي، الِهي قُْل

اْذ حيَن اليَك ُمْقِبالً الِهي يا َتراِني واْقِتَداِرَك. ِبَسْلَطَنِتَك

َماِلَك يا لَُك اسا َهاِت. الج ُكل ِمْن االْحَزاُن ِبَي احاَطْت

ِبِه الذي باْسِمَك ُهوِد، والش الَغْيِب على واْلُمَهْيِمُن الُوُجوِد

واْشراقاِت َرْحَمِتَك َبْحِر ْمواِج وِبا والُقلُوَب االْفَدَة ْرَت َسخ

ِمَن َشْيٌء َمَنَعُهم ما الذيَن ِمَن َتْجَعلَِني اْن َعَطاَك نيِر اْنواِر

اْي ،ما الس َوفاِطَر ْسمااال َمْولَى يا الَْيَك ِه وجالت
ِ

َعن ْشيااال

اْسَماَك ِبَمْشِرِق لَُك اسا اياِمَك، ِفي َعلَي َوَرَد ما َتَرى َرب

ِخْدَمِتَك على َقاَمًا َيْجَعلُِني ما ِلي َر تَُقد اْن ِصَفاِتَك وَمْطِلِع

َجِديرٌ. َجاَبِة وِباال الَقِديرُ الُمْقَتِدُر اْنَت انَك ِبَثَناَك. َوناِطقًا

اُموِري تُْصِلَح اْن َوْجِهَك ِبأْنواِر َعْرِضي آِخِر في لَُك اْسا ثُم

ِلَساٍن ِذي ُكل َشِهَد الّذي اْنَت انَك َوَحواِجي َدْيِني وَتْقِضي

۱۲۵



الا الَه ال وُسْلطاِنَك. ِبَعَظَمِتَك ِدَراَيٍة وِذي وقُوِتَك، بُقْدَرِتَك

الُمِجيُب. اِمُع الس اْنَت

۱۲۶



ُهواالٔبهى

چند هر هستيم تو پريشاِن هستيم جمعى آمرزگارا پروردگارا

بى چاره و سامانيم و سر بى هستيم تو خويشان ولى بيگانه ايم

درمانى شمشير هر زخمى و تيريم هر خستۀ بى درمان و

فاروق درياق از مرهمى و فرما عنايت رحمتت داروخانۀ از

حاصل َسْلَوتى را شکسته دلهاى اين تا کن مرحمت اعظمت

ميّسر مسرّتى و راحت را افسرده پژمردۀ جانهاى اين و گردد

سّم اين و در آيد پى از روشنى صبح را احزان شام اين شود

بخشد. تسکين بديعى شهد را نقيع

عبدالبهاء ع

۱۲۷



ُهواالٔبهى

غنا بحر از فقيرانيم و کن مرحمتى مستمندانيم پروردگار اى

ببخش عزّتى ذليالنيم ِده عالجى محتاجيم بخش نصيبى

جميع و روزى  خوار نعمتت خوان از وحوش و طيور جميِع

فيض از را ضعيف اين بهره بردار عنايتت فيض از کائنات

عنايتى خويش توانائى از را ناتوان اين و مفرما محروم جليل

برکتى را ضرورى معيشت ِده رايگان را يومى رزق بخش

تو ياد به بکلّى و گرديم تو دون از مستغنى تا فرما احسان

تواناى توئى گوئيم. تو راز جوئيم تو روى پوئيم تو راه افتيم

انسان. عالم رازق توئى و مهربان

ع ع

۱۲۸



ُهواالٔبهى

دارم شکسته پرى و بال نحيف پشۀ و ضعيفم مور پروردگارا

و بين گريانم چشم خسته حسرت باديۀ دورى از پائى و

آورده فرياد به را طيور جمع فغانم و آه فرما نظر سوزانم جگر

آتش جهان جان به سوزان شعلۀ چون قلبم پُرحسرت آه و

بذل اعاليت ملکوت از و کن انوار فيض ابهايت افق از زده

اى و کن ارزان ريزش و بارش عنايت نيسان اى نما. اسرار

قلوب اين شايد بنما فراوان درخشش و تابش حقيقت شمس

بى اندازه حيات مرده نفوس اين و گردد زنده و تازه افسرده

يابد.

ع ع

۱۲۹



درگاه از بخشش و عفو طلب

پروردگار

فهرست

۱۳۰



معبودا الها

مقتدرى توئى فرما منير معرفتت بنور را قلبم آمدم بتو و توام از

اشراق يك از نداشت باز اقتدارت از امم و عالم قدرت كه

جودت نّير از تجلّى يک از و ظاهر َكَرم درياهاى كرمت نّير از

نيست اّيامت اليق آنچه پروردگار اى موجود. وجود عالم

كه بخشنده ئى آن توئى فرما. عطا است قابل آنچه و نما اخذ

تو از و ميجوئيم ترا توئيم عباد نه بحدود محدود بخششت

بخشنده. توئى و فّضال توئى ميطلبيم.

۱۳۱



مسجودا معبودا الها

بدايع از و تو فردانّيت و تو وحدانّيت به تو عبد ميدهد شهادت

و است تو بخشش سزاوار كه را آنچه مينمايد مسئلت فضلت

را او اوهام، سحاب نشود محو عالم دفتر از بُروزش و ظهور

كريم اى ندارد. باز اشراق از را او ظنون، غمام و ننمايد ستر

سبقت بر و داده شهادت َكَرَمت بر سمعى و بصر صاحب هر

از و منما محروم شناسائى درياى از را عبادت گواه رحمتت

االّ اله ال مهربان. و بخشنده توئى مفرما. منع ظهور وجه انوار

المّنان. العزيز أنت

۱۳۲



بگو حسين يا

ننمود منع عالم جنود را امرت كه پادشاهى توئى پروردگارا

كه كريمى آن توئى نداشت باز اقتدارت از امم سطوت و

رحمتت ننمود منع را غفرانت ملكوت امكان، اهل عصيان

بندگانت رحيم اى نازل مطيع و عاصى بر هاطل غيث بمثابه

بخشنده توئى مساز. محروم و منما منع بخششت درياى از را

مهربان. و

۱۳۳



محبوبا مقصودا معبودا الها

تو از و مقبل عنايتت بشطر قلبم و متوّجه وجهت بانوار وجهم

توانائى آن توئى را. جديدت بخشش و قديمت عطاء ميطلبم

قّوت مظاهر و نمودى خلق را زمين و آسمان كلمه بيك كه

تا فرمودى قرار َكَرَمت و جود و فضل و عظمت و قدرت و

مالحظه اشياء كّل در را عظمتت و قدرت آثار بصر صاحبان

باب از را فقير خدا اى دهند. گواهى بزرگيت بر و نمايند

توئى مكن. منع بخششت درياى از و منما محروم غنايت

االسماء. على المهيمن و توانا و قادر و عطا صاحب

۱۳۴



يقوُل و نمايد مى استغفار کل عوض مظلوم اين

که کريمى آن توئى فرما. حفظ را خود اولياى الهى الهى

تأييد و فرما رحم عبادت بر نموده احاطه را عالم عفوت

به است تو اّيام اليق که اقوالى و اخالق و اعمال بر نما

امر، نّير اشراِق يک به و مّواج بخششت بحر عليا کلمۀ يک

به و تواند بندگان همه هويدا. و ظاهر ُغفران و جود آفتاب

اين و برآر قّوت َجيب از قدرت دست زنده اند کرمت اميد

سلطان و اراده مالک توئى ده. نجات را مانده ِگل در نفوس

الوّهاُب. العزيزُ انت ِاالّ اله ال جود.

۱۳۵



مقصودا محبوبا پروردگارا الها

است تو بخشش سبب كه را آنچه ميطلبم تو از و آمده ام بتو

ظهور علّت لحاظت الزال وجود. مالك و جود بحر توئى

قدس بساط از و منما محروم را خود عباد عطا و بخشش

أنت االّ اله ال مهربان. و بخشنده توئى مفرما. منع قرب و

المّنان. العزيز

۱۳۶



بيانَُک اجَتَذَبُهْم الّذين عاشقيک ِبِدما اسلَُک ِالهى ِالهى

و الُکبرى الّشهادِة َمَقر العليا رَوَة الذ َقَصُدوا ِبحيُث االٔحلى

بحر فى المخزونِة باللّئاِلئ و علمک فى المکنونِة باالسرار

ارحم انت اّنک و اُّمى و ِالٔبى و لى تغفر ان عطاَک

جوَهَر ترى رب اى الکريم. الغفوُر انت االّ اله ال الرّاحمين

و اقتدارک ملکوت والّضعيَف عطاک بحِر الى اقَبَل الخطا

و کرمک و بجودک تَُخيْبُه ال رّب اى غناک شمَس الفقير

الّذى بابک عن َتْطرُْدُه ال و اّياِمک فيوضات عن الَتْمَنْعُه

خطيئاتى آٍه آٍه سمائک. و ارضک في َمن على َفَتْحَتُه

َاْبَعَدْتنى جريراتى و قدِسک بساط الى الّتقرُِب عن َمَنَعْتنى

ترکُت و عنه َنَهْيَتنى ما َعِملُت قد َمْجِدَک ِخبا ِالى الّتوجِه عن

من لى تکتَب ان االٔسما بسلطاِن اسألَُک به. امرتنى ما

جريراتى عن يَُطهرُنى و اليک يُقربُنى ما الَعطاء و الفضل قلم

المقتدُر انت اّنک ُغفراِنَک و عفِوَک بيَن و بينى حالَْت الّتى

الفّضال. العزيز انت االّ ِاله ال الفّياُض

۱۳۷



ُهوا

هر در متضرّع و رهيم خاک و گنهيم سرا پا مهربان يزداِن اى

بفرما وفا ببخش عطا و بپوش خطا بزرگوار اى صبحگهيم

شمع بيفزايد موهبت پرتو و تابد هدايت نور تا کن عنايت صفا

ظلمت َدَمد اميد صبح بسوزد عصيان پردۀ و بر افروزد غفران

مرور احسان شميم و بوزد الطاف نسيم گردد زائل نوميد

و بخشنده توئى شود. منّور رويها گردد معّطر مشامها نمايد

تابان. و درخشنده و مهربان

ع ع

۱۳۸



ُهوا

غرق ما آمرزگار و بخشنده و گنه کارى پناه توانا حّي اى

آفتاب تو و عصيانيم ظلمات در ما عطا درياى تو و خطائيم

بحسب و مفرما قصور به نظر پروردگارا احسان و فضل

کن عزيز عليل و ذليليم مدار معمول ما موفور عجز و لياقت

دار مبذول غفران و عفو اعظم درياق بخش درمان فرما جليل

دستگير و مجيرى تو را حيرانى هر مگير عصيان به آمرزگارا

کن کامکار ملکوت جهان در و نمودى بيزار ناسوت عالم از

بخشنده توئى برسان. الطاف گلشن به رهانيدى آفات حّيز از

مهربان. و پاينده و رهاننده و دهنده و

ع ع

۱۳۹



ُهوا
سراسر بنما غفران طريق عصيانم بحر غريق مهربان يزدان اى

نما روحانى جسمانيم بخش رهائى غرور دام از قصورم

داللت تسنيم عين به َمعينم ماء تشنه کن رحمانى امکانيم

بيزارم خود از فرما ميّسر انوار مشاهده ديدارم مشتاق فرما

به مشکبار زلف نفحۀ کنارم در عالميان از کن خويش گرفتار

پناه آواره ام بيچاره ام بخش سامان و سر سرگردانم آر مشامم

ببار اشراق نور احتراقم در در آر وصال وثاق به مشتاقم ِده

درمان دردمندم کن عطا غنا کنز از فقيرم نما توانا ضعيفم

از پُرگناهم بخش رهائى گرفتارم کن عطا مرهم جريحم ِده

بصرف و بخش مسکن عنايت ظّل در برهان عصيان ذلّت

ديگر کشور به و َبَرم ديگر جهان به پى تا فرما معامله موهبت

محّبت ميخانۀ در و گردم سرمست طهور کأس از شوم رهبر

و رحيم و کريم توئى و توانا و قادر توئى شوم. مى پرست

ع عپُرعطا.

۱۴۰



ُهوا

تو ولى ِعقاب مستحّق و عذابيم سزاوار چند هر آمرزگار اى

مبذول پرتوى غفران افق ساطع کوکب و مهربانى خداوند

اشراقات و گردد زائل ديجور ظلمات تا بفرما اشراقى و دار

لک بينا. و ناظر توئى و توانا و مقتدر توئى شود. باهر نور

الّثناء. و الحمد لک و الّشکر

ع ع

۱۴۱



اين سّيئات و کن عفو را نفوس اين خطيئات پروردگار اى

آگاهى تو مّطلعى تو عالمى تو واقفى تو نما ستر را ذليالن

تو عفّوى تو ذاهليم ما غافليم ما خطاکاريم ما گنه کاريم ما

الّسّتار. الّتّواب انت اّنک آمرزگارى. تو بزرگوارى تو غفورى

ع ع

۱۴۲



ُهوا

گناه هر از اعظم تو غفران ولى گنه کاريم چند هر پروردگار اى

رحمتت کوکب ولى عيان و ظاهر عصيان ظلمت چند هر

نمايد محو را ظلمت آن پرتوى، تابان. مه از درخشنده تر

اى پروردگار اى کند. زائل را خاشاک و خس آن موجى، و

خورشيد و بخشيد جديد حيات را آفرينش بخششت آمرزگار

مواهب، اين وجود با بدرخشيد امکان افق از احسانت

منيع بکهف ملتجى جميع باک چه و غم چه را عاصيان

به قلوب سراج که فرما عطا موهبتى رفيع مالذ به الئذ و

گلشن دائمى بهار به نفوس حدائق و گردد روشن ُهدى نور

پُرعصيان. پژمردۀ هر آمرزندۀ و مهربان و بخشنده توئى شود.

الغفور العفّو انت اّنک و الغفران عظيم يا الرّحمن انت اّنک

الُمستعان.

ع ع

۱۴۳



ُهوا

ظلمت در غافر تو و قاصرم آمرزگار تو و گنه کارم پروردگار اى

ببخش خطا مهربان خداوند اى پس غفران نور تو و عصيانم

ِده غوطه اّيوب چشمۀ در کن عطا پناه بيامرز گناه بده عطا

و کن مقّدس و پاک بخش شفا امراض و علل جميع از و

گردد زائل اندوه و حزن تا فرما عطا نصيب تقديس فيض از

خوف و گردد اميد به مبّدل يأس شود حاصل سرور و فرح و

مهربان. و بخشنده توئى و غفور و عفّو توئى رجا. به منقلب

ع ع

۱۴۴



ُهوا

ندارم پناه تو جز ولى گنهکارم چند هر آمرزگارا پروردگارا

آزردگى و بيچارگى و صحرا و کوه آوارگى اين در که ترا ُشکر

بخشيدى توفيق و فرمودى تأييد و رسيدى فرياد به باز دريا در

سليمانى قّوت را مورى کردى سزاوار آستانت خدمت به و

را قطره ئى فرمودى رحمانى بيشۀ شير را پشه ئى و بخشيدى

چه هر رساندى الطاف ذروۀ به را ذّره ئى و دادى دريا موج

نحيف وجود و قّوتى چه را ضعيف خاِک ِاالّ و بود تو از بود

َمبين عصيان ِده پناه مگير گناه به پروردگارا قدرتى چه را

و مقتدر توئى بگشا. عنايت باب منگر لياقت در نما غفران

بينا. و عالم توئى توانا

ع ع
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ا ابهى

آمرزش و رايگان بخشش و بپوش خطا پُرعطا خداى اى

دمساز راز با را گوشها و باز را چشمها فرما مبذول بى پايان

حقيقت و نمايد تجّسم توحيد آيات عظيم کور اين در تا کن

موهبت چنين نورانى کور اين سزاوار که چه يابد تحّقق تجريد

است. رحمانى

ع ع
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ُهواالٔبهى

بگو و برآر بى  نياز حضرت درگاه به نياز دست حق بندۀ اى

کنز از محتاجيم فرما مغفرت و عفو گنه کاريم پروردگار اى

بخش مأوى لطفت پناه در آواره ايم نما بخششى ملکوت

کريم توئى فّضال توئى کن. عنايت قدرتى و قّوت بيچاره ايم

توانا. و

ع ع
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روزه و نماز

فهرست

۱۴۸



کوچک نماز

ميشود تالوت بزوال زوال از كه صغير صالة

اْشَهُد َوِعباَدِتَك، ِلِعْرفاِنَك َخلَْقَتِنْي نَك ِبا الِهي يا اْشَهُد

َوَفْقِرْي َواْقِتداِرَك َوَضْعِفْي َوقُوِتَك ِبَعْجِزْي
ِ

اْلِحْين هذا ِفي

الَقيوُم. الُمَهْيِمُن اْنَت الا الَه ال َوَغناَك،

۱۴۹



وضو

يقول: الغسل حين وفي يديه يغسل أن له َي يَُصل اْن اراَد وَمْن

ثُم اْلعالَِم ُجنُوُد َتْمَنُعها ال ِباْسِتقاَمٍة ِكتاَبَك ُخَذ ِلَتا َيِدْي َقو الِهي

اْنَت انَك ِمْلِكها، ِفي َيْدُخْل لَْم ما ِفي التَصرِف
ِ

َعن اْحَفْظها

الَقِدْيرُ. الُمْقَتِدُر

يقول: الوجه غسل حين وفي

اْحَفْظُه ثُم َوْجِهَك ْنواِر ِبا َنوْرُه الَْيَك َوْجِهْي ْهُت َوج َرب اْي

َغْيِرك. الى ِه َوجالت
ِ

َعن

۱۵۰



متوسط نماز

تالوت اصيل و زوال حين و بامداد در كه وسطى صالة

ميشود

َويقول: الِقْبلَِة الى ًها ُمَتَوج َيُقوَم اْن لَُه وَبْعُد

َمْشِرَق اْظَهَر َقْد َوالَخْلُق، االْمرُ لَُه ُهو الا الَه ال انُه ُه الل َشِهَد

ِسْدَرُة َوَنَطَقْت االْعلى االفُُق اناَر ِبِه الِذْي ْوِر الط َم َوُمُكل ُهْوِر الظ

الماِلُك اَتى َقْد ما َوالس االْرِض َبْيَن النداُء َواْرَتَفَع اْلُمْنَتهى

َوماِلَك اْلَورى َمْولَى ِللِّه َوالَجَبرُْوُت َواْلِعزُة َواْلَملَُكْوُت اْلُمْلُك

َوالثرى. اْلَعْرِش

َويقول: يركع ثُّم

ِفي َمْن َوَوْصِف َوَوْصِفي ُدْوِنْي َوِذْكِر ِذْكِرْي َعْن ُسْبَحاَنَك

َواالَرِضْيَن. َمواِت الس

َويقول: للقنوت يقوم ثّم

۱۵۱



َرْحَمِتَك ْذياِل ِبا جاالر ناِمِل ِبا َتَشبَث َمْن تَُخيْب ال الِهي يا

الراِحِمْيَن. اْرَحَم يا َوَفْضِلَك

َويقول: يقعد ثّم

َقْد اْنَت الا الَه ال اللُه اْنَت نَك َوِبا َوَفْرداِنيِتَك ِبَوْحداِنيِتَك اْشَهُد

ِفي َمْن َعلَى َفْضِلَك باَب َوَفَتْحَت ِبَعْهِدَك َوَوَفْيَت اْمَرَك اْظَهْرَت

َعلَى َواْلَبهاُء َوالتْكِبْيرُ الُم َوالس الُة َوالص َواالَرِضيَن َمواِت الس

الَْيَك ْقباِل اال
ِ

َعن اْلَخْلِق ُشوناُت َمَنَعْتُهْم ما الِذْيَن اْوِلياَك

اْلكِرْيُم. اْلَغُفْوُر اْنَت انَك ِعْنَدَك ما َرجا ِعْنَدُهْم ما َواْنَفُقْوا

۱۵۲



بزرگ نماز

است كافى بار يك روز و شب در آن تالوت كه كبير صالة

َيْنُظرُ َمقاِمِه ِفي َواْسَتَقر قاَم َواذا ِه الل الى ُمْقِبالً َيُقوَم اْن ِلْلُمَصلي

َيُقوُل: ثُم الرِحيِم
ِ

الرْحمن َربِه َرْحَمَة َيْنَتِظرُ كَمْن ماِل َوالش
ِ

الَيِمين الى

اْلَعِلي َغْيِبَك ِبَمطاِلِع اْسلَُك ما الس َوفاِطَر ْسمآاال الَه يا

َمَنَعْتِني الِتي ُحُجباِتَي ِلتُْحِرَق ناًرا َصالِتي َتْجَعَل ْن ِبا االْبهى

ِوصاِلك. َبْحِر الى َيُدلِنْي َونُوًرا َجماِلَك ُمشاَهَدِة َعْن

َوَيُقوُل: َوَتعالى َتباَرَك ِه ِلل ِلْلُقنُوِت َيَدْيِه َيْرَفُع ثُم

َعما ُمْنَقِطًعا الَْيَك ُمْقِبالً َتَراِني االَمِم َوَمْحبُوَب اْلعالَِم َمْقُصوَد يا

الُمْمِكناُت، َتَحركِت ِبَحَركِتِه الِذْي ِبَحْبِلَك ًكا ُمَتَمس ِسواَك

اياِدْي َبْيَن قاًما حاِضًرا اكْوُن َعْبِدَك َواْبُن َعْبُدَك اَنا َرب اْي

َرْحَمِتَك ِبَبْحِر اْسلَُك ِرَضاَك، الا اِرْيُد َوما َواراَدِتَك َمِشيِتَك

َوِعزِتَك َوَتْرضى تُِحب ما ِبَعْبِدَك َتْفَعَل ْن ِبا َفْضِلَك َوَشْمِس

۱۵۳



َمْقُصوُد ُهو ِعْنِدَك ِمْن َيْظَهرُ ما ُكل ناَوالث ْكِر الذ
ِ

َعن َسِة اْلُمَقد

َواْعماِلْي آماِلي الى َتْنُظْر ال الِهي الِهي فُؤآِدْي، َوَمْحبُوُب َقْلِبي

َواْسِمَك َواالْرِض، َمواِت الس احاَطِت الِتْي اراَدِتَك الى َبْل

ما الا ِحبا َوال اَرْدَتُه ما الا اَرْدُت ما االَمِم ماِلَك يا االْعَظِم

. تُِحب

َوَيُقوُل: َيْسُجُد ثُم

ِبِعْرفاِن تُْعَرَف اْو ِسواَك ما ِبَوْصِف تُْوَصَف اْن ِمْن ُسْبَحاَنَك

ُدْوِنك.

َوَيُقوُل: َيُقوُم ثُم

ِبَدواِم ذاِتي ِبِه ِلَيْبقى اْلَحَيواِن َكْوَثَر َصالِتي َفاْجَعْل َرب اْي

َعواِلِمك. ِمْن عالٍَم ُكل ِفي َوَيْذُكَرَك َسْلَطَنِتَك

َوَيُقوُل: اْخرى َمرًة ِلْلُقنُوِت َيَدْيِه َيْرَفُع ثُم

اْشَتَعَل ُحبَك َوِبناِر َواالْكباُد اْلُقلُْوُب ذاَبِت ِفراِقَك ِفي َمْن يا

۱۵۴



ْن ِبا االٓفاَق ْرَت َسخ ِبِه الِذْي ِباْسِمَك اْسلَُك اْلِبالِد، ِفي َمْن

اْلَغِرْيَب َتَرى َرب اْي الرقاِب، ماِلَك يا ِعْنَدَك َعّما َتْمَنَعِنْي ال

َرْحَمِتَك َوِجواِر َعَظَمِتَك ِقباِب ِظل االْعلى َوَطِنِه الى َسرَُع

افَُق َواْلَفِقْيَر ِعزَك ِبساَط ِلْيَل َوالذ ُغْفراِنَك َبْحَر َقَصَد َوالعاِصَي

ِفي اْلَمْحُمْوُد اْنَت انَك اْشَهُد َتشاُء. ِفيما االْمرُ لََك َغناَك،

اْمِرك. ِفي َوالْمْختاُر ُحكِمَك ِفي َواْلُمطاُع ِفْعِلَك

َتباَرَك ِه ِلل ِللركْوِع َيْنَحِني ثُم َمراٍت َثالَث َويُكبرُ َيَدْيِه َيْرَفُع ثُم

َوَيُقوُل: َوَتعالى

ِلِعباَدِتَك َشْوًقا َواْركاِني َجواِرِحْي ِفي ُمْهَتزا ُرْوِحْي َتَرى الِهي يا

ِفي اْمِرَك ِلساُن ِبِه َشِهَد ِبما َوَيْشَهُد َوَثناَك ِلِذْكِرَك َوَشَغًفا

اْسلََك اْن ِحبا َرب اْي ِعْلِمَك، َوَجَبرُْوِت َبياِنَك َملَُكْوِت

َعطاَك ْعالَوا َفْقِرْي ْثباِت ال ِعْنَدَك ما ُكل اْلَمقاِم هذا ِفي

َواْقِتداِرك. قُْدَرِتَك َواْبراِز َعْجِزْي َواْظهاِر َوَغناَك

۱۵۵



َوَيُقوُل: اْخرى َبْعَد َمرًة ِلْلُقنُوِت َيَديِه َوَيْرَفُع َيُقوُم ثُم

ِفي اْلحاِكُم اْنَت الا الَه ال اْلَوّهاُب، اْلَعِزْيزُ اْنَت الا الَه ال

َقوْتِني َوَرْحَمتَُك َعِنْي َشج َعْفُوَك الِهي الِهي َواْلَمآِب، الَمْبَد

ماِلْي الَوا الَْيَك َوَهداِني اقاَمِنْي َوَفْضلَُك اْيَقَظِنْي َوِنداَك

االْنواِر الَى َه َتَوجا اْو قُْرِبَك
ِ

َمْدَين باِب لَدى الٔقُْوَم َوَشاِني

َيْقَرُع اْلِمْسكيَن َتَرى َرب اْي اراَدِتَك، َسما افُِق ِمْن اْلُمْشِرَقِة

لََك ُجْوِدَك اياِدْي ِمْن اْلَبقا َكْوَثَر يُِرْيُد َواْلفاِنَي َفْضِلَك باَب

َوالرضاُء التْسِلْيُم َوِلَي ْسمااال َمْولَى يا االْحواِل ُكل ِفي االْمرُ

.ما الس فاِطَر يا

َوَيُقوُل: َمراٍت َثالَث َيَدْيِه َيْرَفُع ثُم

َعِظْيٍم. ُكل ِمْن اْعَظُم ُه الل

َوَيُقوُل: َيْسُجُد ثُم

اْن اْو اْلُمَقرِبْيَن اْذكاُر قُْرِبَك َسما الى َتْصَعَد اْن ِمْن ُسْبحاَنَك

۱۵۶



ُكْنَت انَك اْشَهُد اْلُمْخِلِصْيَن، اْفَدِة ُطيُْوُر باِبَك ِفنا الى َتِصَل

اْلَعِلي اْنَت الا الَه ال ْسمااال
ِ

َعن َوُمَنزًها فاِت الص
ِ

َعن ًسا ُمَقد

االْبهى.

َوَيُقوُل: َيْقُعُد ثُم

َوَعْن اْلُعْليا َواْلَجنُة االْعلى َواْلَمال االْشياُء َشِهَدِت ِبما اْشَهُد

الا الَه ال اللُه اْنَت انَك االْبهى االفُِق ِمَن الَعَظَمِة ِلساُن َوراها

الِذْي اْلَمْخزُوُن َوالرْمزُ اْلَمْكنُوُن ر الس ُهو انُه َظَهَر َوالِذي اْنَت

الَقلَِم ِمَن اْلَمْسُطْوُر ُهو انُه اْشَهُد النْوُن، ِبرُكِنِه اْلكاُف اْقَتَرَن ِبِه

َوالثرى. اْلَعْرِش َرب اللِه ُكتُِب ِفي َواْلَمْذكْوُر االْعلى

َوَيُقوُل: ُمْسَتِقيًما َيُقوُم ثُم

َوَزَفراِتي َعَبراِتي َتَرى ُهوِد َوالش اْلَغْيِب َوماِلَك اْلُوُجوِد الَه يا

َوِعزِتَك فُؤاِدْي َوَحِنْيَن َوَصِرْيِخْي َضِجْيِجْي َوَتْسَمُع

َمَنَعْتِني َوَجرْيراِتي الَْيَك التَقرِب
ِ

َعن اْبَعَدْتِنْي اْجِتراحاِتي

۱۵۷



َوَهْجرَُك اْضناِني ُحبَك َرب اْي قُْدِسَك، ساَحِة ِفي اْلُوُروِد
ِ

َعن

هذا ِفي َقَدَمْيَك ِبَمْوِطى اْسلَُك اْحَرَقِني َوبُْعُدَك اْهلََكِنْي

وِبَنَفحاِت اْلَفضا هذا ِفي اْصفياَك لَبْيَك َوِبلَبْيَك اْلَبْيدا

َجماِلَك ِزياَرَة ِلْي َر تَُقد ْن ِبا ُظُهوِرَك َفْجِر َوَنَسماِت َوْحِيَك

ِكتاِبك. ِفي ِبما َواْلَعَمَل

َوَيُقوُل: َوَيْركُع َمراٍت َثالُث يُكبرُ ثُم

َوَعرْفَتِنْي َوَثناَك ِذْكِرَك َعلَى ايْدَتِنْي ِبما الِهي يا اْلَحْمُد لََك

اللُوِهيِتَك َوخاِشًعا ِلرُبُوِبيِتَك خاِضًعا َوَجَعْلَتِني آياِتَك َمْشِرَق

َعَظَمِتك. ِلساُن ِبِه َنَطَق ِبما َوُمْعَتِرًفا

َوَيُقوُل: َيُقوُم ثُم

ُكلما اْهلَكْتِنْي َوَغْفلَِتْي َظْهِرْي اْنَقَض ِعْصياِنْي الِهي الِهي

ُم الد َوَيْغِلْي َكِبِدْي َيُذْوُب َعَمِلَك
ِ

َوُحْسن َعَمِلْي ُسْو ِفي اَتَفكرُ

اْن َيْسَتِحي اْلَوْجَه نا اْلعالَِم َمْقُصْوَد يا َوَجماِلَك ُعرُْوِقْي، ِفي
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َكَرِمَك، َسما الى َتْرَتِفَع اْن َتْخَجُل جاالر َواياِدَي الَْيَك َه َيَتَوج

اْلَعْرِش َرب يا نآَوالث ْكِر الذ
ِ

َعن َتْمَنُعِنْي َعَبراِتي الِهي يا َتَرى

َتْعَمَل ْن ِبا َجَبرُْوِتَك َواْسراِر َملَُكْوِتَك ِبآياِت اْسلَُك َوالثرى،

يا ِلَفْضِلَك َوَيِلْيُق الُوُجوِد ماِلَك يا ِلُجْوِدَك َيْنَبِغْي ما ْولياَك ِبا

ُهْوِد. َوالش اْلَغْيِب ُسْلطاَن

َوَيُقوُل: َوَيْسُجُد َمراٍت َثالُث يُكبرُ ثُم

ُكل َوَيْرُزقُنا الَْيَك يَُقربُنا ما لَنا اْنَزْلَت ِبما الَهنا يا اْلَحْمُد لََك

ِمْن َتْحَفَظنا ْن ِبا َنْسلَُك َرب اْي َوُزبُِرَك، ُكتُِبَك ِفي اْنَزْلَتُه َخْيٍر

الَعالُم. اْلَعِزْيزُ اْنَت انَك َواالْوهاِم، نُوِن الظ ُجنُوِد

َوَيُقوُل: َوَيْقُعُد َراَسُه َيْرَفُع ثُم

اْعَتَرَف ِبما َواْعَتِرُف اْصِفياَك ِبِه َشِهَد بما الِهي يا اْشَهُد

َعْرَشَك َطافُوا َوالِذْيَن الُعْليا َوالَجنِة االْعلى الِفرَدْوِس اْهُل ِبِه

العالَِميَن. الَه يا لََك َوالَملَُكوُت الُمْلُك اْلَعِظْيَم،
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روزه ماه مخصوص دعاى

الَمّنان الَعزيزُ ُهَو

َو ِعباَدَک َترى اِالْمکاِن َعلَي الُمقَتِدُر َو
ِ

الرحمن ِالَه يا

َو ِاراَدِتَک َو ِباَْمِرَک االَّياِم فى َيُصْوُموَن الّذيَن َاِرّقاَک

فى ُکِنَز ما َرجا َثناَک َو ِلِذکِرَک االَْْسحاِر ِفى َيُقوُمْوَن

َمْن يا لَُک َاسا َکَرِمَک َو ُجوِدَک
ِ

َخزان َو َفضِلَک َکناِز

َو االٔسمآ َملَُکوُت َقبَضِتَک فى َو الُمْمِکناِت ِزماُم ِبَيِدَک

َرْحَمِتَک َسحاِب َاْمطاِر َعْن ِعباَدَک َتْحِرْم ال ِباَْن فاِت الص

رب َاْي ِرضاَک َبحِر َرَشحاِت َعْن َتْمَنْعُهْم ال َو َاّياِمَک فى

ِلَعَظَمِتَک االٓياُت َو َو ُسلطاِنَک ِبُقدَرِتَک ّراُت الذ َشِهَدِت َقْد

ُسْلطاَن َو الِقَدِم ماِلَک َو العالَم ِالَه يا َفارَحْم اقِتداِرَک َو

ِعْنَد َخَضُعوا َو َاواِمِرَک ِبَحْبِل ُکوا َتَمس الذيَن ِعباَدَک االَُمِم

ُعيُوَنُهم َترى رب َاْي َمشيِتَک سمآء ِمْن َاْحکاِمَک ُظُهوراِت
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َاْلطاِفَک بُُحوِر ِالى َهًة ُمَتَوج قُلُْوَبُهْم َو ِعناَيِتَک اُفُِق ِالى ناِظَرًة

الَمقاِم ِمن ارَتَفَع الذى االحلى ِلِنداَک خاشَعًة َاْصواَتُهم َو

َنَبُذوا الذيَن َاِحبِتَک َفاْنُصر َرب َاْي االْْٔبهى ِباْسِمَک االْعلى

رّاُء الض َو البأساُء َاحاَطْتُهُم َو ِعْنَدَک ما َرجا ِعنَدُهم ما

َرب َاْي االَْعلى اُفُِقَک ِالى َاْقَبلُوا َو اْلَورى
ِ

َعن ِبما َاْعَرُضْوا

تَُؤيَدُهم الَهوى َو َو النفِس ُشوناِت ِمْن َتْحَفَظُهْم ِباَْن لَُک َاْسا

ِباْسِمَک َاْساَلَُک َرب َاْي االُْولى َو االِٓخَرِة ِفى َيْنَفُعُهم ما َعلى

َملَُکوِت ِفْي النداء ِباَْعلَى يُنادى الذى اْلَمخزُوِن اْلَمکنُْوِن

االَْْقصى اْلَمقاِم َو الُمْنَتهى ِسدَرِة ِالى الُکّل َيْدُعوا َو اِالنشا

َرْحَمِتَک َسحاِب َاْمطاِر ِمْن ِعباِدَک َعلى َو َعلَْينا تُنِزَل ِباَْن

َفضِلَک َبْحِر شاِطى ِالى يَُقرَبنا َو َغيِرَک ذکِر َعْن ليَُطهَرنا

َاْرواُحنا ِبه َيْبقى ما االَْعلى َقلَِمَک ِمْن لَنا َفاْکتُْب َرب َاْي

َکناِز فْي َاجساُدنا َو َملَُکوِتَک فى َو َاْسمانا َجَبرُوِتَک ِفْي
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الُمقَتِدُر َاْنَت ِانَک ِعْصَمِتَک
ِ

َخزان فى َاْجساُمنا َو ِحْفِظَک

َرب َاْي الَقيوُم الُمَهيِمُن َانَت ِاالّ ِالَه ال َيُکْوُن ما َو کاَن ما َعلى

لَُک َاْسا َکَرمَک َو ُجوِدَک َسمآ ِالى ُمرَتِفَعًة جاالر َاياِدَي َترى

َفاکتُْب َرب َاْي ِاحساِنَک َو َعطاَک ِبُکنُوِز ِاالّ تُرِجَعها ال ِباَْن

ِمْن َاَردناُه ما لَنا اقِض ثُم الُغْفراِن َکِلَمَة اُمهاِتنا َو ِالٓبانا َو لَنا

َعِمْلناُه ما َمْحبُوَبنا يا ِمّنا اْقَبْل ثُم َمواِهِبَک َو َفْضِلَک َطْمطام

الَغُفوُر الواِحُد الَفْرُد الُمَتعاِلى َاْنَت الُمقَتِدُر ِانَک َسبيِلَک فى

. الَعُطوُف
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