
 ٢٤ بديع، صفحه ١٥٧مجموعه مناجات حضرت ولي أمر هللا، نشر سّوم، آلمان  –(  ٧مناجاة )

www.oceanoflights.org 

 

 لمعينا هو
 
 

تو از هر نام و نشانی  ای پاک پروردگار جمعیم امنای امر تو گمنامیم منادی باسم
حبل هر والئی را گسسته ایم و بآئین جهان  گذشته ایم و از ماسوایت دو دیده دوخته

 تائیداتت زنده ایم و بوعده جانپرورت دل بسته در سبیلت آرایت پیوسته بامید
بازو بنما و ید بیضا  اکر و حامد پس ای موالی توانا قوهمجاهدیم و قضایایت را ش

دیرینه آشکار کن و صفوف اهل شبهات  از جیب اقتدار برون آر قدرت و صولت
 را خود بما سپردهٴ در آغوش مکرمتت محافظه نما و بسبیل را در هم شکن آنچه

دگان مقصود برسان نماین رضایت داللت کن از هر قید و دامی برهان و بسر منزل
و مقدس نما و جامه بّر و تقوی بپوشان مرّوجین  امرت را از هر آالیشی پاک

عطا کن و بحکمت کبری داللت فرما یاران و یاورانت را  شریعتت را قوه قلب
 ده و برگزیدگانت را تائید بخش بر هر مجمعی پرتو هدایتت بیفکن و عقد نصرت

فیروز و  ن و مبارکی این روزهر مشورتی را بالهامات غیبیه ات مدد ده تا بیم
مقدسه ات مشروعات عظیمه ای  عصر جهان افروز خّدام آستانت در ظل تعلیمات

 عمومیه ترویج کنند وحدت جمع اهل بهاء را محافظه نمایند تاسیس نمایند و منافع
ین و قیام نمایند و به تبی و بر تحکیم روابط معنویه بین شرق و غرب جامعه بهائی

زبان گشایند و سنن و احکامت را بقدر مقدور  تشریح اصول و فروع آئین مقدست
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رنگ تعصب و  گذارند دایرهٴ معارف را در اقالیم خویش وسعت دهند و بموقع اجرا
بزدایند عمومّیت جامعّیت و قّهاریت امر  تقلید را از مرایای قلوب هموطنان خویش

علی اعلی  الم استقالل و غلبه ظاهره اش رامبرهن سازند و اع بهاء را بر مدعیان
 .  توئی بیننده و توئی شنوا ققل اآلفاق بر افرازند توئی مجیر و دستگیر

                            
 بنده آستانش شوقی

 
 


