همراهان روحانی الله ابهی
برنامه پیشنهادی که تقدیم حضورتان میگردد به بررسی اهمیت تشکیل جلسات دعا و نقش آن در بهبود اجتماع میپردازد
تقاضا میگردد ضمن مطالعۀ بخشهای انتخابی از پیام رضوان  98و آذر  93در جمع در خصوص مندرجات آن به تأمل بنشینید و اهم
مطالب آن را مورد بررسی قراردهید.
در عین حال هر دو حکایت مندرج در برنامه نیز نیاز به تأمل داردزیرا حکایت اول گویای این حقیقت است که عشق یک فرد به
اجابت امر الهی سبب میگردد که در کنار کارهای پرمشقت روزانه وقتی را اختصاص داده وامور زندگی را مانعی در مسیر خدمت نبیند
وحکایت دوم نیز کامال واضح می نماید که دعا و تأمل بر آن اگر منتج به خدمت و اقدام نگردد بیفایده است
در قسمت شور ومشورت با عزیزان در رابطه با اینکه"هر کدام از ما چگونه ای میتوانیم تشکیل جلسات دعا با هموطنانمان را در
برنامه شخصی خود بگنجانیم" به مشورت بنشینید
در این بخش شنیدن تجارب دیگران از برگزاری جلسات دعا نیز بسیار مغتنم و مفید خواهد بود
جانتان خوش باد

حضرت بهاء الله می فرمایند:
ذکرم شفای نفوس است و نور افئده و قلوب
خلق تفکر جدید ص85
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-1مناجات شروع
در مقام مناجاة و ابتهال با غنی متعال به این کلمه ناطق شو:
یا محبوبی و مقصودی و غایة آمالی ،مشاهده مینمائی این عبد فانی را که بتو ّ
توجه نمود و از تو کوثر باقی طلبیده عنایت فرما آنچه
سزاوار بزرگی توست و الیق ّایام تو  .سؤال میکنم تورا باسم اعظم که حجبات عباد را خرق نمائی و باب رحمت را بر ایشان بنمائی و
ّ
کل بتو ّ
توجه کنند و بتو اقبال نمایند  .أی
بگشائی نائمین را بید شفقت و لطف بیدار نمائی و غافلین را بنداء بزم لطیف آگاه سازی تا
ّ
رب ال تحرمهم عن فیوضات سحاب رحمتك و نسائم ربیع الفضل فی ّایامك  .أشهد أن رحمتك سبقت الکائنات و عنایتك أحاطت من
ّ
فی األرضین و ّ
ادعیۀ محبوب ص 355
السموات  .ال اله اال أنت الغفور الکریم.

-2مناجات دوم:
هوالله
ّ
خدایا ما ضعیفیم تو قوی کن ما نادانیم تو دانا فرما خدایا فقیریم غنای ملکوتی ده خدایا مرده ایم حیات سرمدی بخش خدایا ذلت
ّ
محضیم در ملکوت عزیز فرما اگر تأییدات آسمانی شامل گردد هر یک از ما ستاره درخشنده گردد واال از خاک پست تر شود خدایا
تأیید کن نصرت فرما ما را غالب بر نفس و هوی کن و از عالم طبیعت نجات ده خدایا به نفثات روح القدس زنده فرما تا به خدمت تو
قیام نمائیم و به عبادت تو مشغول گردیم و با نهایت صدق و صفا به انتشار آثار ملکوتت پردازیم توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و
مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص 309

مهربان  .ع ع

-3بیانات مبارکه حضرت بهاء الله
"حیات جان بماء ذکر رحمن بوده واگر قلب انساني از این ماء لطیف روحانی زنده شود باقی وپاینده خواهد بود مصباح دل حب الله
بوده او را بدهن ذکر بر افروز تا باعانت دهن ذکریه مصباح ح ّبیه بکمال نور وضیاء ظاهر شود واز آن نور باطن ،عالم ظاهر ّ
منور گردد.
این است نصیحت حق که از قلم امر جاری شد .طوبی لك ولکل سامع بصیر" )1(.
طوبی لمحل و لبیت و لمقام و لمدینة و لقلب و لجبل و لکهف و لغار و ألودیة و ّ
لبر و لبحر و لجزیرة و لدسکرة ارتفع فیهاذکرالله)2(.
"فرح ونشاط الیوم در ذکر حق و تمسك به او بوده و هست" …()3

( )1آثار قلم اعلی جلد  6ص 18

( )2ظهور عدل الهی ،ص171

( )3لئالئ الحکمة جلد2

-4بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
"دوستان را محفلی باید و مجمعی شاید که در آن مجامع و محافل به ذکر و فکر حق و تالوت و ترتیل آیات و آثار جمال مبارک روحی
ال ّ
حبائه الفدا مشغول و مألوف گردند و انوار ملکوت ابهی و پرتو افق اعلی بر آن مجامع نوراء بتابد و این محافل مشارق اذکار است که
به قلم اعلی تعیین و مقرر گردیده است که باید در جمیع مدن و قرا تأسیس شود...و این مجامع روحانی در نهایت تنزیه و تقدیس
ترتیب یابد تا از محل و ارض و هوایش نفحات قدس استشمام گردد.
منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبها جلد 1ص 91
"در این ّایام ّ
اهمیت حاصل نموده است و فرض عین گشته که در هر دهکده که دو نفر احبا ء باشند باید مشرق االذکار تعیین شود
ولو زیر زمین باشد تا د رمستقبل نتائج مستحسنه مشاهده گردد".
ص  151ج  4امر وخلق

-5جلسات دعا
ً
ّ
در همین مدت کوتاه ،تعداد جلسات دعا تقریبا به بیش از دو برابر افزایش یافته که پاسخی است بسیار ضروری به بیگانگی روزافزون
ّ
بشریت از منشأ امید و منبع برکت .این پیشرفت بسیار امیدوارکننده است زیرا جلسات دعا و مناجات روح جدیدی در حیات جامعه
میدمد .جلسات نیایش وقتی با مجهودات آموزشی برای همۀ سنین همراه میشود موجب تقویت هدف واالی آن مجهودات که
پرورش جوامعی ممتاز به عبادت خداوند و خدمت به نوع بشر است میگردد .این ّ
واقعیت بیش از همه در آن دسته از محدودههای
جغرافیایی مشهود است که مشارکت تعداد زیادی از افراد در ّفع ّ
احبا از ّ
الیتهای بهائی تداوم داشته و ّ
سومین نماد رشد در مسیر

توسعۀ جامعۀ خود گذشتهاند.
پیام رضوان 2019

-6دعا چیست؟
حضرت بهاءالله و حضرت ّ
رب اعلی ،دو مظهر ظهور الهی در این عصر نورانی در بارۀ دعا و مناجات چنین آموزش میدهند :دعا و
مناجات گفتگویی است مستقیم و بدون واسطه بین روح بشر و خالق او؛ به منزلۀ غذای روح است و باعث تداوم حیات روحانی؛
ّ
تعلقات نفس ّاماره پاک و ّ
منزه میسازد؛ ناری است که
همچون شبنم صبحگاهی موجب طراوت و لطافت قلوب میگردد و روان را از
حجبات را میسوزاند و نوری است که انسان را به سوی پروردگار میکشاند؛ موجد ّقوتی است روحانی که پرندۀ روح را با بال و پر خود
قربیت درگاه ّ
احدیت فائز مینماید .آنچه موجب پرورش ّ
در فضای نامتناهی الهی به پرواز درآورده به ّ
قابلیتهای نامحدود روح و

سبب جلب تأییدات الهی میگردد ّ
کیفیت نیایش است و تطویل آن محبوب نبوده و نیست .قدرت نهفته در دعا و مناجات وقتی
ّ
ظاهر میشود که انگیزۀ اصلی آن ّ
محبت الله باشد؛ از ترس ،توقع ،تظاهر و خرافات به دور بوده با صداقت و پاکی دل تالوت شود تا

تعمق و ّ
موجب ّ
تأمل و سرانجام شکوفایی عقل و خرد انسانی گردد .چنین نیایش بیآالیشی از محدودۀ حروف و کلمات بگذرد و از
اصوات و نغمات فراتر رود؛ حالوت نغمه و آهنگش شادی آفریند ،قلوب را به اهتزاز آرد ،بر نفوذ کلمات بیفزاید ،تمایالت دنیوی را به
صفاتی ملکوتی تبدیل نماید و ّ
محرک خدمات خالصانه به عالم انسانی گردد.
پیام  27آذر 93

-7آنچه به انجامش مأموریم
دعوت این مشتاقان از بهائیان آن است که مساعی جامعهسازی را که با پشتکار به آن مشغولند به منزلۀ الگوی جدیدی از نحوۀ
تمامیت خودّ ،
ّ
قابلیت خدمت در ابعاد مختلف را افزایش میدهد :قاب ّلیت
اجتماع نوع انسان مشاهده نمایند .این الگوی اجتماع در

قابلیت تعلیم و تربیت روحانی کودکانّ ،
قابلیت تواندهی به نوجوانانّ ،
آموزش نسل جوانّ ،
قابلیت تشویق دیگران به خدمت با مدد
ّ
ّ
نفوذ کلمة الله و باالخره ّ
جمعیت و یک ملت در پرتو تعالیم الهی .از جمله اجزای اساسی
قابلیت پیشرفت اجتماعی و اقتصادی یک

این الگو جلسات دعا و مناجات میباشد که جنبهای جمعی از حیات روحانی و ابعادی از مفهوم مشرقاألذکار است .تشکیل این
جلسات فرصت گرانبهایی برای شما عزیزان فراهم میسازد تا نه تنها به نیایش و ستایش پروردگار یکتا پرداخته عنایات او را در
زندگی خود سائل شوید بلکه قوای روحانی نهفته در دعا و مناجات را با دیگر شهروندان شریف آن آب و خاک نیز در میان گذارید،
پاکی و اصالت نیایش را به آنان بازگردانید ،موجب افزایش ایمان و اطمینان به تأییدات الهی در قلوب هموطنان عزیزتان شوید،
انگیزۀ خدمت به اجتماع ،به وطن و به نوع بشر را در خود و در آنان ّ
قویتر سازید و ّ
مشوق استقامت سازنده در راه عدالت و انصاف
گردید.
ّ
ّ
دوستان عزیز و محبوب ،جلسات دعا و مناجات در آن سرزمین مقدس ،در هر شهر ،در هر محله ،و در هر ده و قصبه ،و دسترسی
بیشتر دوستان و آشنایان به مناجاتهای بهائی ،شما عزیزان را قادر میسازد تا بیش از پیش با برادران و خواهران روحانی خود در
ّ
ّ
حد امکان بکوشید و بذرهای مشارق اذکار آینده و ملحقات ّ
عام
سراسر عالم در انتشار نور اتحاد سهیم باشید .پس بدین سان و تا سر
المنفعهاش را بیافشانید و هزاران هزار شمع نورانی در مقابل تاریکی ظلم و عدوان برافروزید.
پیام  27آذر 93

-8جلسات دعای آقا علی قزوینی
از تذکرة الوفای حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدلبهاء یکی از مؤمنین اولیه و جلسات دعایی که برگزار می نمود را توصیف می فرمایند:
"این شخص محترم همتی عالی داشت و علویتی نامتناهی ثبوت و استقامتی عظیم داشت و قوه ایمانی محکم و متین ازقدمای احباب
بود و از اجله اصحاب .در بدایت طلوع صبح هدی منجذب به حضرت اعلی روحی له الفدا گردید و به هدایت دیگران پرداخت .از
صبح تا شام به صنعت مألوف بود و اکثر شبها به میزبانی یاران مشغول و احبای روحانی را مهمانی می نمود و به این وسیله به هدایت
طالبان می پرداخت و آهنگ خوشی در عشق الهی می نواخت همت غریبی داشت و ثبوت و استقامتی عجیب وچون نفحات گلشن
ابهی منتشر شد مشام معطر گردید فورا بنار موقده برافروخت و پرده اوهام بسوخت و بنشر امر مبارک قیام کرد .هر شب انجمنی بود
و ترتیل مناجات و بشارت به ظهور اعظم و اغلب اوقات محبت با یار و اغیار می کرد و الفت با آشنا و بیگانه می نمود .شخص کریم
بود و دست و دل گشوده داشت".

تذکرة الوفاء ص 252

-9عبادت و خدمت
"عبادت بهائی هر قدر مفهومش متعالی و انجذابش شدید باشد ولی جدا از اقدامات اجتماعی و بشردوستانه و مساعی آموزشی و
ً
غالبا زودگذر حاصله از ّ
تأمالت زاهد گوشهگیر و
علمی متمرکز در ملحقات مشرقاألذکار ،هرگز نمیتواند نتایجی برتر از ثمرات ناچیز و
یا عبادات عابد بی ّ
تحرک داشته باشد .اینچنین عبادتی نمیتواند به نفس عبادتکننده رضایت و نفعی پایدار ببخشد تا چه رسد به
ّ
ّ
مجدانه و خالصانه به عالم انسانی حلول و ّ
تجسد یابد ،خدمتی که ترویج آن اعظم موهبت
عامۀ نوع بشر مگر آنکه در خدمت
ملحقات مشرقاألذکار است".

پیام  27آذر 93

-10دعا بی فایده است
شامگاهی زائرین غربی طبق معمول در حضور حضرت ولی امرالله گرد آمده بودند و مشتاق استماع کالم مبارک.سکوت برقرار بود و
دیدگان به سیمای منیر محبوبشان دوخته،ناگاه حضرت ولی امرالله فرمودند":دعا بی فایده است"
سکوتی آزارنده در پی آن برقرار شد .حضرت ولی امرالله سخنی بر زبان نراندند.اندکی مکث کردند و سپس فرمودند" :تأمل و ّ
تعمق
بی ثمر است".
لحظات آکنده از نگرانی و تشویش در پی آن بر قرار شد.سکوت بود و سکوت و بس.سپس حضرت ولی امرالله فرمودند":دعا و تأمل
و ّ
تعمق اگر با اقدام همراه نباشد ،بیفایده و ثمر است".

