جناب سّیاح و مشکی نقلم این مناجات قرائت شود ولو یک دفعه باشد
سبحانک الّلهّم یا الهی اّنا عبادک و فی قبضتک و ما اردنا اّلا ما اردته بارادتک و ما شئنا اّلا ما انت شئته بقدرتک و سلطانک و
قضیته فی لوح قضائک من قلم تقدیرک ای رّب نشهدک و حوامل عرش عظمتک و سّکان سرادق ع ّزتک ثّم کّل الممکنات

بأّنا کّنا معترفًا بفردانّیتک و موقنًا بوحدانّیتک و مذعنًا بما ن ّزلته علی انبیائک و رسلک و علی من جعلته خاتم اصفیائک و جعلته
بشی رًا لأصحاب الیمین من ب رّیتک و نذی رًا لأصحاب الّش مال من طغاة خلقک و ما ظهر مّنا فی ملکک ما یکون مخال فًا لسننک و
حدوداتک اذًا اسألک یا الهی بأ سمائک الحسنی و صفاتک العلیا بأن تجعل هذا الّس جن مبارکًا علینا ثّم اجعله ذک رًا لعبادک و
آیًة لب رّیتک اّنک انت المقتدر علی ما تشآء ای رّب انت تعلم بأّنا نحّب ما قّدرته لنا و ما نرید اّلا ما اردته بأمرک اّنا لا نعلم ما
عندک ان کتبت لنا الخروج من هذا الّس جن خّلصنا منه بقدرتک و سلطانک ثّم اظهر ما فی قلوبنا بین عبادک لیعلم ّن بأّنا ما
اردنا اّلا انت و ما اخترنا لنفسنا اّلا حّبک و رضائک و ما کّنا مفسدًا فی مملکتک بل اردنا الّس یاحة فی بلادک و زیارة بیتک
الحرام و الوقوف فی المشعر و المقام اسألک بشعلة افئدة الموّح دین فی حّبک و احتراق المخلصین فی عشقک بأن تقّدر لنا ما

هو خیر لنا ثّم اجمعنا مع اولیائک فی رضوان ع ّز احدّیتک و بساط قدس رحمانّیتک اّنک انت مقصودنا و معبودنا بنفسک استغنینا
عن سواک و بفضلک انقطعنا عن العالمین اّنک انت الغفور الکریم و اّنک انت ارحم ال ّراحمین

این سند از کتابخانٔه م راجع بهائی دانلود شده است .شما مجاز هستید از متن آن با توّج ه به مق ّررات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده نمائید.
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