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                                                    ۱ 
 مناجات شروع 

ف فاخلق  طاهرا  إلهی  یقلبا  فیا  جّدد  ساكنا  سّرا  منائی  ی،  ثّبتـنیا  القّوة  وبروح  أمرك    ی،  ا یعلی 
 ی، وبسلطان الّرفعة إلی سمآء قدسك عّرجنیا رجائیعلی صراطك    ی، وبنور العظمة فأشهدنیمحبوب

، وبغنآء طلعتك  یس ا مؤنی  یة فاسترحنیا آخری، وبنغمات األزلی  یة فأبهجنیاح الّصمدی، وبأر یا أّولی
والباطن    یا ظاهر فوق ظاهر ی  ینونتك الّدائمة بّشرنی، وبظهور ك یدیا سیعن دونك    ینّجن  مة  یالقد

                                                 .یدون باطن
 ۵۷حبوب ص ادعیه حضرت م                                                                                 
 مضمون مناجات مبارك به فارسى:

ب پاك در من  روح  یافر یدلى  با  و  آرزوى من.  اى  آور،  بوجود  آرام در من  روحى  ن، اى خداى من. 
ت، راه خود را به  یات مرا بر فرمانت استوار گردان اى محبوب من و با درخشش نور بزرگوار   ییتوانا

،  بلند مرتبه ات مرا به سوى آسمان پاكت عروج ده  ت و برترىیمن بنماى ، اى آرمان من و با حاكم
ت من. و با نغمه هاى جاودانى ات به  یم هاى الهى خود مرا شاد نما اى نهایاى آغاز من و با نس 

ر خودت نجات ده اى  یش مرا از غ یم خویمن آرامش بخش اى مونس من، و به توانگرى جمال قد
دائى و پنهان تر از هر  یداتر از هر پیرت ده اى پآقاى من، و به ظهور هستى جاودانى ات مرا بشا 

 پنهانى. 
 كتاب عنقاى بقا ١٢٩و  ١٢٨ص                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ۲ 
 مناجات دوم  

 ُهو االبهی                                                    
هست جمعی  آمرزگارا،  پر ی»پروردگارا  هستیم  تو  بیشان  چند  هر  ایم،  خوی گانه  ولی  تو  یم،  شان 

ر. درمانی از  یم و بی چاره و بی درمان، خستهء هر تیریم و زخمی هر شمش یم. بی سر و سامانیهست
عنا رحمتت  فرما  یداروخانه  در ت  از  مرهمی  ایو  تا  کن  مرحمت  اعظمت  فاروق  های  یاق  دل  ن 

ن یّسر شود این جان های پژمردهء افسرده را راحت و مسّرتی میشکسته را سلوتی حاصل گردد و ا
 ن بخشد.« ع ع یعی تسکیع را شهد بدین سّم نقید و ایشام احزان را صبح روشنی از پی در آ

 ۳۳مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء صفحه                                                            



                                                    ۳ 
 حضرت بهااللنصوص مبارک 
گر  ید  ،قه دانستیُد فی الحقیر  یحُکُم َما  یَشاُء َو  یفَعُل َما  یعرفان حّق فائز شد و او را  ه  اگر نفسی ب

ب کأس اطمحادثه مضطرب نگرددچ  یچ فتنه ممنوع نشود و از هیاز ه نان و اوست ی. اوست شار 
َب َو َفاَز َو وَ  .قانیمقام اه فائز ب َمن َشر  دیُطوَبی ل  لُمبع        ۵۹گلزار تعالیم بهائی ص          "          .َن یُل ل 
 

  متمّسک   ،ای عرفان سلطان امکانیاست در در   نهیسفمثابه  ه  ن کلمه مبارکه که ب ی، به ان یای حس 
وم به طراز  یاند و لکن النمودهنی مظاهر امر از قبل به آن تکّلم  عی م است، ین کلمه قدی. اگرچه اباش
ن  یده و آن کلمه ایالفاظ دم اکل  یمعنوی در هقی روح تازه  یل حقیچه که اسراف  ؛د ظاهر یع جدیبد

کاَن اللُ َمن کاَن لل ":است  ،" َله  اگر در    را به روح    ،ر نمائیین بحر سیا.  نان بی یتازه و اطمخود 
اق پرواز کنی و به کمال  یاشتر آفاق به پرهای شوق و  ی محّبت ن  اندازه مشاهده نمائی و در هوای

ن  ی ح  ن در کلّ ی. ندای حس مشی نمائیم  ین صراط عدل مستقیر و نشاط بر افرح و انبساط و سرو
ه َلهو المقتدرُ دیض اعظم فائز فرمایفن یع را به ایم جمیاز حّق می طلب .مرتفع است  القدیر. . انَّ

                                                                                    
 ۶۴ص  ۲آیات الهی ج                                                 

 
َعلَ ین َوَرَد  َما  ب  که  نْفسی  حال  وارد  یکوست  که  چه  باشد  شاکر  و  راضی  ْن ینمه   م  نفسی  بر  شود 

الل ْند  اّل آنچه    ،ع  ن سموات و ارض و چون ناس  یخلق شده ما باز برای آن نفس بهتر است از آنچه  ا 
زال  یَزل و الیَلْم    .ندیمانیا خود را محزون مشاهده میباللذا در موارد    ،ستندین سر و سّر آن آگاه نیبا

ُه َلُهَو خَ ی باشنان ساکن یبر مقّر اطم نَّ ق  ی د و از اثمار عرفان مرزوق و ا  ظ  ُر یَن و خَ یُر الّراز  ْوُح  یاْلَحاف  َن َو الرُّ
                            ٠ٍب " یَو َعَلی ُکلِّ َعْبٍد ُمنْ َک َو َعَلی َمْن َمَعَک یَو اْلَبَهاُء َعلَ 

 ۲۰۲گلزار تعالیم بهائی ص                                                                                    
 

الل را معدوم دانند و مفقود شمرند. قصص .. امروز اهل فردوس اعلی نفوسی هستند که ماسوی
حروم نسازد. در جمیع احوال بر  اولی ایشان را از افق اعلی منع ننماید و اسما از شاطئ بحر معانی م

م نمایند و  کرسی اطمینان جالسند و بر سریر ایقان مستریح؛ به کمال سکینه و وقار بر نصرت امر قیا
                                                           به جنود حکمت و بیان مدائن افئده را تصّرف کنند... 

۲۹۵مجموعه اشراقات ص                      
تبدیل  عزت  به  را  ذلت  و  قوت  به  را  و ضعف  اطمینان  به  را  که خوف  جوهری  اوست  الل؛  کلمه 
به   رطوباتش  نمود.  فدا  نار قصد  کره  مثابه  به  زد  بدیع  بر  الهی  بحر حکمت  از  قطره  فرماید. یک 

 ش به سرعت تبدیل شد.                  طئَ حرارت و ضعفش به اقتدار و بُ 
 ۳۷۷ص  ۳لی حکمت جلد الئ                                                                                 
 
 
 



                                                     ۴ 
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

المطمئّنةیا   الورقة  قل  ولی  ؛ ارندینفوس بس ،  تها  اطمیز   .ابیکمل و  ینفس مطمئّنه  و    ،نانیرا  فضل 
پروردگار  و   موهبت  ب  شاء ی  نم  هیتؤی  الل   لضف  نم  ذلک  است  نفس  تا  اطمه  و  نرسدیمقام    ، نان 
ولی مطمئّن    ،د نفسی مؤمن استیشا  . ا نگردد و مقّرب بارگاه جمال ابهی  نشودیسزاوار درگه کبر 

گان یرا  ،قانیان شود و اینان شایه اطمیدات الهییتأه  اگر ب  .ستیولی موقن ن  ،مقبل است  ؛ستین
پردازدیحضرت    ءد انسان شب و روز بشکرانه یبا  ،گردد از جام    .زدان  را که  حال تو حمد کن خدا 
 ت حضرت رحمانی. یئی گرفتی و مشمول نظر عناقان بهرهیدی و از ساغر ایئی نوشنان جرعهیاطم

 ١٧١شماره ۲منتخبات مکاتیب ج                                                                              
 
 
 
 

                                                       ۵ 
 حضرت عبدالبها نصوص 

گردد اطمینان حاصل  تا  نما  عمل  بهاالل  تعالیم حضرت  به  پیمان...  بر  ثابت  به    ای  مبدل  و شک 
                                                                                     یقین شود...          

 ۱۳۸شماره  ۴منتخبات مکاتیب ج                                                             
  . ا تماشاگاه انقالب استیدن  .اضطراب جائز نه   ؛د همان خوش است یش آیتوّکل بخدا کن هر چه پ

نان خاطر و متانت  ی ش و سرور وجدان و اطمیت گشایبلکه در نها  ؛زی متأّثر شودید از چیانسان نبا
                          .                                                      و استقرار رفتار کند

 ۱۴۰ص  تعالیم بهائی گلزار                                                                                    
به حفظ و صیانت الهیه اطمینان داشته باشید. در جمیع اوضاع و احوال فرزندانش را حفظ خواهد 

های مرغـی جوجـه  درت در دست اوست و چـونکرد. هراسان مباشید؛ مضطرب نگردید. چوگان ق
گیرد. از برای هر امری علتی موجـود و در ظـل شـمس بـرای هـر مقصـدی خود را زیر بال و پر می

زمانی بـرای گریسـتن و زمـانی بـرای خندیـدن  ،زمانی معین. زمانی برای تولد و زمانی برای مردن
                                                            زمانی برای حفظ سکوت و زمانی برای سخن گفتن.  

 هراس.ف وخو  یام زمان اطمینان و ایمان است نهحال ای یاران این ا
 

 ۸۹زر و آتش ص           
                                                                                                                       

قلب انسان جز به عبادت رحمن مطمئن نگردد و روح انسان جز به ذکر یزدان مستبشرنشود. ّقوت  
 عبادت به منزله جناح است. روح انسانی را از حضیض ادنی به ملکوت ابهی ُعروج دهد و کینونات 

 . بشریه را صفا و لطافت بخشد و مقصود جز به این وسیله حاصل نشود 
                                                                                                                                                      

                                     ۱۳ گنجینه حدود و احکام ص 



                                                       ۶ 
 فیوضات ایماناطمینان یکی از 

و    ؛حصول اطمینان قلب و جنان است و سرور روح و مسرت وجدان  ،یکی از فیوضات دین و ایمان
جنت جنان است و سبب حصول حالتی   ،این مقام به ایمان و عرفان حاصل شود. اطمینان قلب

و    ا جوید، حال استغنیابد و در زحمت راحت بیند. با وجود فقر   ر بال سرورکه انسان د  ؛خارق العاده
مطمئنه نفس  زیرا  پردازد.  ضعفا  حمایت  و  اعانت  به  غنا  و  قدرت  حال  که    ، در  مانند شجریست 

زد و این جز به ایمان و عرفان کامل حاصل نشود. چه قدر ر ای نل ؛ از هیچ حادثهریشه محکم دارد 
ط  نفوس که دارای جمیع اسباب راحت و آسایش هستند و امنیت و ثروت دارند و هر گونه وسائ

اما قلبشان ابدا اطمینان ندارد. همیشه مکدر و مضطربند اگر روزی به ظاهر   ، عیش و عشرت را مهیا
محزون  ،مسرورند و  مکدر  دیگر  جویند  ؛روز  تن  آسایش  آنی  ماتم    ،اگر  و  زجر  دچار  دیگر  اوقاتی 
با کمال حسرت والم جان سپارند  ؛شوند این عالم که  از  ایمان  .تا وقت رفتن  بالل    اما نفوسی که 
ایام زندگانی را با نهایت سرور   ، اگر به قوت الیموت محتاج باشند  ،عمل به تعالیم الهیه نمایند  ،دارند

گذرانند فیوضات دیانت است  .و حبور  از  یکی  غنای    ؛ این  ابدیست و حیات سرمدی و  این سرور 
پس    .حقیقی و بدون این هر ثروتی مایه حسرتست و هر قدرت و اقتداری علت زحمت و اذیت

                                       زوال رسیدید و به این موهبت عظمی فائز شدید.حمد کنید خدا را که به این دولت بی
 ۳۹۵ص  ۱بدایع االثار ج                                                                                       

 
 
 
 
 
 

                                                        ۷ 
 ای از بیانات حضرت ولی امراللگزیده

اطمینان داشته باشید را هدایت خواهد    .به تایید و نصرت حضرت بهاءالل  روح آن حضرت شما 
رسد  تا به مدد آن بتوانید بر موانعی که به نظر می  ؛کرد و روح شما را مائده روحانی خواهد بخشید

                           غلبه نمایید. )ترجمه(    ،استبه نحوی مستاصل کننده سد راه شما شده
 ۹۲زر و  آتش ص                     

تاج از  عالمیکی  می  ،داران  گواهی  چنین  نازنین  آیین  این  رسالت  و  نقش  به  دهد:...  نسبت 
می  آرامش  روح  برای  بهایی  می آ»تعلیمات  امید  قلب  در  و  طلب  ورد  در  که  آنانی  برای  آفریند. 

بیایان  ، به چشمهکلمات اب آسمانی  ،اطمنیان و قوت قلب هستند انسان در  که  ای ماننده است 
                                                                                    سرگردانی فراوان بدان برسد.«پس از 

 ۸۷جلوه مدنیت جهانی ص                                                                                      
شه و  دالوری  به  نیاز  اّیام  این  در  و  حقیقتًا  امید  شجاعت،  خودگذشتگی،  از  است.  مؤمنین  امت 

چه که این صفات توّجه    که احّبا باید به آن مّتصف باشند؛ناپذیر از خصایصی است  اطمینان خلل
در   آیا  که  برآیند  تفّحص  در صدد  مردم  که  داشته موجب خواهد شد  به خود معطوف  را  جامعه 



چه چیز احّبا را اینگونه امیدوار،    ،گمراهی استجهانی که تا این حّد نومید و دچار هرج و مرج و  
سازد؟ این صفات ممّیزۀ بهائی است که به مرور زمان مردم را  مطمئن و چنین معتقد و فداکار می

نامه ای از جانب حضرت ولی امرالل به یکی                                         بیشتر جلب خواهد کرد. 
۱۹۴۱اکتبر  ۲۶از احباء   

                                          
                              

      ۸ 
 از دستخطهای بیت العدل اعظم 

آن وظیفۀ جمیع مؤمنین سردرگمی، بی اجرای  که  تعّهداتی  به  بر جهان  ابهامات حاکم  و  اعتمادی 
می می  بیشتری  فورّیت  استف   بخشد.باشد  فرصتی  هر  از  براستی  باید  نوری دوستان  تا  کنند  اده 

اندرز حضرت    برافروزند که بتواند راه را روشنی، مضطرب را اطمینان و ناامید را امیدواری بخشد.
به ولیّ  بیان شده  ما  زمان  برای  گویی  که  را  بهائی  به یک جامعۀ  انگلیسی خطاب  زبان  به  امرالل 

تأثیر فشار مصائب و بالیای    فرمایند "هر چه تار و پود اجتماع کنونی تحت آوریم که میخاطر می
بروز شکاف گردد و هر چه  بیشتری  از هم گسیختگی  و  به گسستگیمستولّیه دچار سستی  ها  ها 

سرعت بخشد و جدایی مّلت از مّلت، طبقه از طبقه، نژاد از نژاد، و کیش از کیش مضاعف گردد،  
اقدامات و  روحانی  حیات  در  بیشتری  انسجام  با  باید  الهی  نقشۀ  معیار   مجریان  خویش  اداری 

از پیشرفت هماهنگ در مشروعات   جمعی خود  واالتری از مجهودات منّظم، از تعاون و تعاضد و 
            ".نشان دهند

                                                                                                                                                               
 ۲۰۱۷رضوان  

 : فرمایندمی بدیع  ۱۵۳در پیام رضوان  و نیز 
رود  "راه به سوی صلح هر قدر کوتاه باشد، ولکن پر پیچ و خم است و هر قدر حوادثی که انتظار می

به   تکاملی خود  از طّی سیر  از دورۀ طویلی  باید پس  باشد،  امیدبخش  نماید  را تعیین  آن  جهت 
ها و منازعات خواهد بود تا در ظّل تأثیر و  مرحلۀ بلوغ رسد. این دوره همراه با امتحانات و شکست

نفوذ امر الهی منجر به ظهور و طلوع صلح اعظم گردد. مردم جهان در طول این دوره، در همه جا،  
ت درک کنند، ای برسند که بتوانند حکمت و ارزش تحّولی را که در جریان اسقبل از آن که به مرحله

غالبًا دچار یأس و نگرانی خواهند شد. ولکن ما، اهل بهاء، در اثر ظهور جمال اقدس ابهی بینش 
ایم و آثار قلم اعلی سبب اطمینان خاطرمان گشته و نقشۀ الهی موجب راهنمایی و  جدیدی یافته

ی، بلکه از درخشش  تاریخ پرشهامت امر مایۀ تشویق ما است. نه تنها باید از گنجینۀ آثار قلم اعل 
هایی که حّتی امروز در سرزمین زادگاه امر الهی تابان است، قّوت قلب  اعمال قهرمانانه و فداکاری

 یابیم."
 
 
    



                                                         ۹ 
 آرامش حضرت عبدالبهاء

و سکونی به ایشان عطا کرده  محبت حضرت عبدالبهاء به ذات الوهیت و حضرت بهاءالل آرامش  
کند و زنجیر، هجوم ملخها، بمباران   گلوله در شب،  از شلیک  اعم  نامساعد محیط،  بود که شرایط 

توانست ادنی تزلزلی در هیکل مبارک ایجاد کند. مثال آن طلعت اطهر حیفا، یا تهدید به مرگ، نمی
آن   با  که  دارند  نگه  پنهان  را  زنجیرهایی  نبودند  مایل  دوستانه  ابدْا  رفتار  که  سربازانی  معیت  در 

در سال   داده شدند.«  خیابانها حرکت  »در  روییدنی  ۱۹۱۵داشتند  تمامی  کردند.  ملخها  نابود  را  ها 
ماهها هیچ خبری از عالم بهائی به ایشان نرسید و حیفا متحمل سه مرتبه بمباران شد. لوا گتسینگر  

د عبدالبهاء  حضرت  جالل  و  آرامش  مشاهده  که  تنها نوشت  که  ناس  میان  در  حرکت  حین  ر 
 انگیز بود. امیدشان آن طلعت انور بود محیر العقول و شگفت

 ۱۷۳حکایاتی از زندگی موالی گهربار ص                                                                   
 
 
 

                                                    ۱۳ 
 مناجات خاتمه

 ُهو الل                               
آرزوی دل و جان بخش و    .جّسم فرما د کن و نور مین بنده آستان را روح مؤیای خداوند مهربان ا

  . ار دت محفوظ و مصون  یموّفق به نفثات روح القدس کن و در صون حما  . ا فرمایلع   ء پاسبان عتبه
نان نفس عطا  یقی بخش و اطمیشفای حق  .ا فرمایا مورد عطا کن و درجهان باال محبوب اصفیدر دن
 ف فرما... ع عسه مشر مقد  ءدر دو جهان به عتبه .کن

 ۲۶۲مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص                                                              
 


