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دادى  اى خداى مهربان شکر ترا که بيدار نمودى و هشيار کردى چشم بينا  

خود  گوش شنوا احسان نمودى به ملکوت خويش داللت کردى و به سبيل

مرا  هدايت فرمودى راه راست بنمودى و در سفينه نجات در آوردى خدايا

دار و در ات شديده محفوظ بنمستقيم بدار و ثابت و راسخ کن از امتحا

عهد و ميثاقت مصون و مأمون فرما توئی توانا و توئی بينا و  حصن حصين

اى خداى مهربان دلی عطا کن که مانند زجاج به سراج محبّتت  توئی شنوا

و فکرى عطا کن که به فيض روحانی جهان را گلشن نمايد توئی  روشن باشد

  )ع ع(   و توئی خداوند عظيم االحسان . بخشنده و مهربان
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هر دم  شتاق ديدارند و سودائيان زلف مشکبارماى پروردگار اين نفوس   

و موهبتی طلبند  ى نمايند و آه وفغانی بر آرند و استدعاى عنايتی کننددفريا

فضل بی پايان  اهبوتوئی بخشنده و مهربان و توئی رحيم و رحمان و توئی 

پيمان کن منجذب  ا راسخاى خداوند بخشنده اين نفوس را ثابت عهد نم

لحظات عين  ر به آيات توحيد کن مشمولبه نفحات تقديس نما و متذکّ 

جديد بخش و هر  ىييدرحمانيّت نما و مجذوب جمال نورانيّت کن هر دم تأ

دهنده و  س رحمان به مشام بخش  توئی مقتدر و توانا و توئیَنَفس َنفَ 

 ) ع ع( بخشنده و دانا .    
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و در  را مستقيم بر امرت بدار و در امتحان ثابت بر محبّت کنپروردگارا م

 البهاء عبّاسعبد  درياى عنايتت مشتغرق فرما توئی دهنده و مهربان .
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 يکتا خداوند مهربانا هر چند استعداد و قابليّت مفقود است و مشکالت

 وب تواستقامت در باليا غير محصور ولی قابليّت و استعداد امريست موه

اين  عداد بخش و قابليّت ده تا به استقامت کبرى موّفق آئيم و ازتخدايا اس

و  جهان و جهانيان درگذريم و نار محبّتت بر افروزيم و مانند شمع بسوزيم

و به  بگدازيم و روشنی بخشيم  اى َربِّ ملکوت از اين جهان اوهام برهان

کامکار  به مواهب ملکوتجهان بی پايان برسان از عالم ناسوت بيزار کن و 

سرور و  ق فرمافرما از اين نيستی هستی نما برهان و به هستی حيات ابديّه موفّ 

و جانها را  شادمانی بخش و خوشی و کامرانی عطا فرما دلها را آرام بخش

گرديم و در   راحت عطا کن تا چون به ملکوت صعود نمائيم  به لقايت فائز

 )ع ع(   ا .شيم توئی دهنده و بخشنده و توانانجمن باال مسرور و شادمان با
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در بارگاه  نيم به درگاه تو پناه آورده ايم پريشان روزگاريمااى پروردگار بيچارگ

ما را بر عهد و ميثاق  يمنتو سر و سامان جوئيم افتادگانيم الطاف تو را نگرا

صون و  در ظلّ محفوظ دار و  خويش ثابت و مستقيم فرما و از سهام شبهات

ما را مصون دار توئی مقتدر و  حمايت خويش جاى ده و از امتحان و افتتان

 )ع ع( توانا .     
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و دستگيرى اين ه رحيمی و مهربان مجيرى سی و منزّ از مقدّ بنااى پروردگار بی 

در کهف حفظ و حمايت  بيچارگان را در پناه خود منزل ده و اين افتادگان را

  المقتدر العزيز القدير .  اهل نفاق محفوظ دار انت الحافظ از شرّ خويش 

 )ع ع( 
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خويش دمساز  از نياز آريم و نماز که اين بندگان را به رازبنااى يزدان بی   

و پيمانت ثابت قدم  اعلی مستمع فرما بر صراط عهد نما و از آواز هاتف مال  

بنوشان و از شهد  از جام احديّتتکن و به ذکر جمال مبارکت همدم نما 

اين بنده درگاهت را  عنايتت بچشان و به فضل عظيم جمال قديمت فائز کن

را نوميد مگردان و بر پيمان و  به بارگاه احديّتت راه ده و اين اميدوار رحمتت

 )ع ع( ايمان محکم و استوار نما .    
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مقاومت غوائل  قّوتی ده که تااى پاک يزدان من و خداوند مهربان من   

ج بر ساحل شرق و مو بسيط زمين نمائيم و قدرتی بخش که چون بحر محيط

 )ع ع(  غرب زنيم .  
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که موّفق و مؤيّد بر  اى پروردگار ستايش و نيايش و شکر و پرستش تو را سزاوار

ی روة الوثقع  بر  کثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان نمودى و قّوت تمسّ 

از صراط مستقيم  بخشيدى هر پرده را از پيش ديده دريدى و هر حائلی را

چشمها روشن  برانداختی و هر مانعی را از مشاهده نور مبين بپرداختی

عهد را در آفاق امم  فرمودى و ثابتين بر ميثاق را شمع انجمن کردى َعَلم

ر و اغيار و ياو بزرگ و دانا  چنان بلند نمودى که هر پير و برنا و کودک و

گشتند و مجال انکار به جهت  بيگانه و آشنا ناتوان و توانا مجبور بر اعتراف

ياران با وفا در هر آن صد هزار شکر  نفسی باقی و بر قرار نماند پس بايد آن

  و توفيق و استقامت موّفق گشتند . ييدتأ به درگاه احديّت نمايند که به اين

 )ع ع( 
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ثابت قدم دار و از  بيمانند اين ياران مستمند را در عهد الستاى خداوند 

هب اين کور اکن و به مو مهتزّ  باده عنايت سر مست فرما و به نفحات الطاف

 )ع ع(  الکريم الّرحيم .    س مخّصص نما انّک انتمقدّ 

  

 

 



  153-142ء، صفحه جموعه مناجاتهاى حضرت عبدالبهام –مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء درباره عظمت عهد و ميثاق 

www.oceanoflights.org 

 هو االبهی

 

د و آواره کوى روى تو ان آشفتءه اى پروردگار اين ياران تواند و بندگان آستان تو

 تو سودائيان محبّتند و شيدائيان عشق حضرت احديّت اى دلبر زيبا پرتو جلوءه

و  شور بنمايند رخی بر افروزندتا به شوق و شور آيند و اسرار يوم النّ  عنايت بنما

قديمند و ياران و  جهانی بسوزند پرده بر اندازند و جان آزاده سازند دوستان

تا هر يک اخترى نورانی  ب لطف قديم بگشانديم فضل عظيم بنما و با

م بظهور ه  ي تَ فَ َط ص  ذين اک الّ ت  وَ ف  َص  الِءهؤ   گردند و خاورى رحمانی  اى َرّب 

م فی بحار شهودک و همن نورک و اغرقت ةَتَضي ت لهم االستفاضحبّک و ار  

 َربِّ احفظهم من ا  من يد ساقی مطلع ظهورک   الّطهور م من الماِءي َته  َسقَ 
 
ي

و حوادث اهل المتشابهات و اجعلهم آيات محکمات و  اتهار الّشبطو

و رياضًا  ةً قَ فِّ دَ تَ ًة فی کاّفة الجهات و حياضًا م  عمنتشرات و انوارًا ساط ياتار

جاء من ر  ال  کّل ا َءيض  تَ َيس   قًة حتّی ينتشر بهم نفحات قدسک فی االآفاق ون  وَ م  

 )ع ع(  ر الجبّار .  المقتد نور االشراق انّک انت القادر العزيز
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خلق نمودى  اى پاک پروردگار مهربان ستايش ترا اليق و سزا که از ماء مهين

مبارکه انبات  عنايت فرمودى از شجرءه و مستقرّ  يّين مقرّ و در اعلی غرف علّ 

 فرمودى.    مهتزّ  نمودى و به نيسان فضل پرورش دادى و به نسائم عهد و ميثاق

 )ع ع( 

  

 


