
 ی بهائ  یهااز دعا و مناجات یاده یگز

در آثار حضرت باب، حضرت بهاءهللا و حضرت عبدالبهاء وجود دارند که افکار و  یاریبس یو دعاها هامناجات

از آنها استفاده  و چه در جمع ی فرد ازیچه در اوقات راز و ن انیو بهائ ندی نمایم  انیانسان را ب یاحساسات درون

 .دیکن طالعهها را ممناجات ن یاز ا یبعض  دیتوان یم نجای. در اکنندیم

 

 حضرت بهاءللا  یهااز مناجات یاده یگز

 كریما رحیما  الها

كه اعمال بندگان، بخششت را منع ننمود و  یآن كریم ییات وجود موجود گشت و توكه به یك كلمه  یآن سلطان ییتو

به آنچه سبب نجات است در جمیع عوالم   یینمایم این َعبد را فائز فرماظهوراِت جودت را باز نداشت. از تو سؤال مي 

 عالم و دانا.   ییمقتدر و توانا و تو ییتو. تو

 معبودا َمِلكا َمقصودا الها

. مرده بودم، از آب حیات  ی. ُمعرض بودم، بر اقبال تأیید نمودیاهم فرمودچه لسان ترا ُشكر نمایم؟ غافل بودم، آگ به

. پروردگارا، وجود كل از  یعطا كرد یشده، تازگ ی. پژمرده بودم، از كوثر بیان كه از قلِم َرحمن جاریبخشید یزندگ

طلبم و از و تأیید ميرحمتت منع مكن. در هر حال، توفیق  یدریا زجودت موجود، از بَحِر كَرَمت محروم مفرما و ا

 مالك عطا و سلطاِن ملكوت بقا.  ییسماء فضل بخشش قدیمت را سائلم. تو

 پادشاها  پاكا

عباد عطایت را باز    یِ كه جودت وجود را موجود فرمود و خطا ییآن توانا ییداده. تو یگواه یتی بر یكتا یآگاه هر

 بخشنده و توانا ییبخش. تو ینایت، ثروت حقیقكریم، از َمطلع نورت ُمنََور نما و از َمشرِق غَ  ینداشت. ا

 معبودا الها

كه قدرت عالم و امم از اقتدارت باز نداشت. از   یمقتدر ییتوام و به تو آمدم، قلبم را به نور معرفتت ُمنیر فرما. تو از

پروردگار، آنچه الیق  یاز نَیِّر جودت عالم وجود موجود. ا   یكرم ظاهر و از یك تجلّ  ییك اشراق از نیّر كرمت دریاها

ترا   یمیكه بخششت محدود به حدود نه. عباد تو یاآن بخشنده ییفرما. تو عطاایّامت نیست اخذ نما و آنچه قابل است 

 بخشنده.  ییفّضال و تو یی. توطلبیمیو از تو م یمیجومي

 معبودا مسجودا الها



نماید آنچه را كه سزاوار بخشش تو  عبد تو به وحدانیّت تو و فردانیّت تو و از بدایع فضلت مسئلت مي دهدیم شهادت

است و ظهور و بروزش از دفتر عالم محو نشود، سحاب اوهام او را َستر ننماید و غمام ُظنون او را از اشراق باز  

  یبر سبقِت رحمتت گواه. عبادت را از دریاداده و  هادتبر َكرَمت ش ،یكریم، هر صاحب بصر و سمع ی ندارد. ا

 بخشنده و مهربان. ال اله ااّل أنت العزیز المنّان.  ییمحروم منما و از انوار وجه ظهور منع مفرما. تو  ییشناسا

 كریما یكتا خداوندا الها

ن را به بحِر غنایت عدلت مأوا ِده و فقیرا  ۀبخشید و موجود نمود. این مظلومان را در ِظّل ِسدر یوجود را هست جودت

 مالك جود و سلطان عطا.  ییراه نما. تو

 ی اله یاله

از اَریاح مختلفه حفظش نما. ِسراج از تو، ُزجاج از تو، اسباب آسمان و  ،یامرت را به ُدهن حكمت بر افروخت ِسراجِ 

ه حركت قلم، امر ُمبَرمت كه ب یآن مقتدر ییقدرت تو. اُمرا را عدل عنایت فرما و ُعلما را انصاف. تو  ۀزمین در قبض

 قدرت و ملیك اقتدار. ال اله ااّل أنت العزیز المختار. مالك یی. تویو اولیا را راه نمود یرا نصرت فرمود

 

 حضرت عبدالبهاء  یهااز مناجات یاده یگز

 للاّ  هُو

ک و مقّدس نما. عفو و  ُغفران غوطه ده و از گناه و خطا پا  یدرگاه را در دریا ۀپروردگار، پدر و مادر این بند یا

  یفیض موفور. ا ۀبخشند یغفور، توئ یآمرزنده و توئ یبخشش شایان نما و ُغفران و آمرزش ارزان کن. توئ

و هر چند در ظلمت خطا مبتالئیم، ولکن توّجه به صبح    یمامید به َوعد و نوید تو دار یآمرزگار، هر چند گنه کاریم، ول

غفور  یر درگاه است معامله کن و هر چه شایگان بارگاه است شایان فرما. توئعطا داشته و داریم. به آنچه سزاوا

 هر قُصور. ۀبخشند یَعفُّو و توئ یتوئ

 للاّ  هُو

از اشراق ده. روح را پر فتوح کن و دل را از بند آب و ِگل بَِرهان و چون گل   یمشتاقت را نصیب ۀدلبر آفاق، بند یا

به َمدائح و نُعوتَت   یخندان کن و چشم را مانند ابر گریان فرما، تا در آتش عشقت بسوزد و بسازد و به آهنگ خوش

 توانا.  مقتدر و یدو جهان سر فراز کن. توئ رپروردگار، کامکار فرما و د ی پردازد و بنوازد. ا

 یاالبه یاالبهَ  هُو

روشن نما و گل  ۀبده؛ ستار یبخش و فَّرِ یزدان یآسمان یدیرین را اندوهگین مخواه؛ شادمان ۀیزدان پاک، این بند یا

گلشن کن؛ َسرَور آستان نما و اَفسر جهان باال بر سر نِه؛ رویش را بدرخشان و گوهرش را بیفشان؛ جانش را مشکبار 



مهربان و  یگردد و پرتو رویش افزون از ماه و اختر. توئ رورخوشش جان پ یخو یر نما، تا بوکن و دلش را گلزا

 بخشنده و توانا.  یتوئ

 للاّ  هُو

عطا کن، تا به انوار محبّتت روشن و منیر گردد و به الهامات   یچون مرآت لطیف صاف یرحیم، دل یرحمان، ا  یا

 ود را چون بهشت برین نماید. روحانیّه و معنویّه ُملهم فرما، تا عالم وج

 للاّ  هُو

ها را به  حیات بخش. چشم یها را به بشارت ُعظممنّور فرما. جان یخداوند مهربان، قلوب را به نور هدایت کبر یا

ها را به استماع ندایت شنوا فرما. ما را در ملکوت تقدیست داخل نما و بِنَفثات روح انوارت روشن کن. گوش ۀمشاهد

خود کن و ما را روح جدید   یما را فدا یهاعطا فرما. خداوندا، جان  ینده کن. حیات ابدیّه بخش. کماالت آسمانالقُدس ز

نما. سبب اُلفت بین قلوب کن. خداوندا، ما را   یبخش. موفّق به خدمت عالم انسان یده. ُسروِر ابد یآسمان یکرم نما. قّوت

  یبریم. توئ یکلماتت پ موزه اَسرار کتاب مقّدست واقف گردیم و به راز خواب بیدار فرما و عاقل و هوشیار کن، تا ب

 مهربان. یدهنده توئ یمقتدر توئ

 للاّ  هُو

خویش آشنا و  یبیزار نما و به یگانگ  یادراک اسرار. از بیگانگ  یانوار کنم و تمنّا ۀمشاهد یکه آرزو یگواه ،یاله

بخش که ُرخم تابنده  یبخشش  ،ینما. یزدان مهربانم توئ یکن. خاکسارم، بزرگوار یکامکار فرما. غمخوارم، غمگسار

 پاینده میّسر شود. یو درخشنده گردد و زندگ

 هُوللاّ 

 توانا.  ییدلبر آفاق، این اهل اشراق را از حالوت ساغرمحبتت شیرین مذاق فرما تو یا

 للاّ  هُو

 ۀباد یبفرست و در هر نَفَس یاز بحر الطاف شبنم یدلبر مهربان، یاران را ُمونس دل و جان باش. در هر دم یا

به دست گیرند و طالبان را سرمست کنند و عاشقان را نشئه  یاله یپرست بگردان تا جام َصهبا یبنوشان و مِ  یاتازه

 اَلست بخشند. ۀباد

 ی هُواالبه

ها به دامن عفوت  آمرزگار، به آنچه الیقست ُمؤیَد فرما. این دست یاوار است موفق کن. اپروردگار، به آنچه سز یا

 پیوسته و این دلها به محبتت ُمقید و بسته عنایت کن موهبت بخش.

 هُوللاّ 



همتا، نفحات محبوب بي ی خداوند مهربان، قلوب را رشک گلزار و گلشن فرما. ا ی پروردگار، دلها را روشن کن. ا یا

نایت بوزان، انوار احسان تابان کن، تا دلها پاک و پاکیزه شود، از تأییدات تو بهره و نصیب گیرد، این جمع راه تو ع

ارزان فرما، گنج هدایت رایگان  پایانی پروردگار الطاف ب ی. اندتو گیر  یتو بینند، خو یپویند، راز تو جویند، رو

 دانا و توانا. ییبخشنده تو ییتومهربان  ییکن، تا این بیچارگان چاره یابند. تو

 هوهللا 

آمرزگارا، این مجمع را تأیید کن و توفیق بخش تا عالم را به نور اتحاد روشن نماید، شرق و غرب را به پرتو   خداوندا

ها را مانند شمع ها را به نفثات روح القدس زنده کن و رويمهربان دل ۀبخشند یمحبت و نور اتفاق ُمنَّور کند. ا

 مهربان. ییدهنده و تو  ییبخشنده، تو یینمایند. تو ینرحما راکنند و نفوس  ی افروخته نما، تا جهان را نوران

 القیّوم هُوالَحقّ 

نپیموده و نپویم. در   یجز تو نجسته و نجویم و به غیر از َسبیل محبتت راه یکه َملجأ و پناه یتو بینا و آگاه ،یاله

ن جان و دل پژمرده به یاد  ای ینهایتت روشن و باز و در سحرگاه یام به صبح امید الطاف بدیده ینومید ۀشبان تیر

م و َدمساز. هر قطره که به پرتو  یاعواطف رحمانیتت موفق، بحریست بیکران و هر ذره به که  یاجمال و کمالت ُخرَّ

ده و  یپر شور و شیدا را در پناه خود پناه ۀپاک یزدان من، این بند یعنایتت ُمؤید، آفتابیست درخشنده و تابان. پس ا

خود و در شاخسار   یپر و بال را در آشیان رحمان یثابت و مستقیم بدار و این مرغ ب ی عالم هستخویش در  یبر دوست

 عطا فرما.  ییخویش مسکن و مأوا یروحان

 هُوللاّ 

بخش، از قید آشنا و بیگانه  یشادمان یفارغ نما و این جان را به هر بشارت یخداوند مهربان، این دل را از هر تَعلُق یا

تو، جز تو نخواهم و جز تو نجویم و به غیر  ۀتو گردم و دیوان یشیدا یمحبت خویش گرفتار نما، تا بُکلآزاد کن و به 

مرغ َسحر در دام محبت تو گرفتار گردم و شب و روز بنالم و بزارم و   مانندتو نپویم و به جز راز تو نگویم،  یاز رو

 .یبگریم و بگویم یا بهاء االبه

 هُوللاّ 

این گمگشته را به   ،یپایان بخشید یبهره را نصیب ب یو این ب ی شکر ترا که این دل و جان به جانان رساند خدایا،

 دهنده و بخشنده و پاینده و مهربان. ییتو ،یو این سر گشته را در پناه خود سر و سامان داد  یخویش خواند یکو


