
 یاران روحانی 

 با تقدیم تحیات امنع ابهی 

، با توجه به شرایط موجود که تغییرات شگرفی را در تمامی ابعاد ضمن آرزوی سالمت و بهروزی برای همه آن عزیزان
ق و با شیوه»:  ، پیشنهاد میگردد برنامه تقدیمی راکه  تحت عنوانحیاتمان سبب گردیده سازنده به تقویت  های خالا

 تهیه گردیده است، با عزیزانتان مطالعه فرمائید. «پیوندهای دوستی پردازیم

به خوبی میدانیم که حیات روحانی هر کدام از ما وابسته به اتصال به دریای امر الهی و جامعه بهائی  می باشد و به 
بمانیم و بر پایه این نیاز است که می بایست این منظور است که مانند یک ماهی باید همواره در این دریا غوطه ور 

 سعی نمائیم در هر شرایطی که قرار میگیریم هرگز اتصال خود را از این دریای بیکران قطع ننمائیم.

از سوی دیگر به یاد داشته باشیم که همواره در این مسیر میبایست مهربانانه و مجدانه با سائرین نیز تعامل نموده و 
ه مبادا حتی یک نفر از عزیزانمان به دلیلی در این مسیر متوقف مانند و یا خدای نکرده بنا به شرایط مساعدت نمائیم ک

 احساس محرومیت نمایند. ،و امکانات محدودشان

در این برنامه سعی بر این است که اوال به اهمیت مصاحبت با یکدیگر و ضرورت این ارتباط علی رغم شرایط موجود 
دیگر با همفکری و مشورت طرقی را برای تقویت ارتباطهایمان در فضاهای موجود کنونی )فضاهای بپردازیم و از سوی 

 بیابیم مجازی(

 امید آنکه هرکدام از ما بیش از پیش بر مسئولیتهای روحانیمان نسبت به خود و دیگران متمرکز گردیم.

 

 با رجای تأیید         

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرمایند:بیت العدل اعظم الهی می 

حاد و همبستگی را تحکیم  ل به رویکردهای مناسب پیک امید و الفت گردید و پیوندهای اتا در این دوران ... با توسا
ت خاصا جاذب تأییدات الهی گردد.      نمایید.  انشاءاهلل همۀ اقدامات در این موقعیا
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 مناجات شروع -2

 ُهو اهلل

ند و از شميم    ای پروردگار اين نفوس دوستان تو اند واين جمع ياران تو و اين انجمن پريشان تو  از نسيم عنايت مهتزا
ی موهبتی بخش  دلها آزاد کن و جانها را زنده به بخشش و عطای مزداد موهبت مشام  ی رحمتی کن و تسلا ر تجلا معطا

نما در صون حمايتت صيانت فرما و در امر عظيم و سلطان ُمبينت استقامت بخش خلق جديد کن و روح تفريد بدم 
حاد در قلوب برافروز و پردهء اوهام مختلفه بسوز ثابت و ر اسخ کن نابت و باسق فرما  ابواب عطا بگشا آتش حبا و اتا

 .   ع عجام صفا به دور آر بزم عنايت بيارا و موائد موهبت نازل فرما تا سمائی گردند ملکوتی شوند انت الکريم
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 مناجات خاتمه-10

 ُهو اهلل

ل کنند و     ع به ملکوت تو تبتا ه به تو دارند مناجات به سوی تو نمايند در نهايت تضرا پروردگارا مهربانا اين جمع توجا
ر  س نما انوار هدايت تابان کن قلوب را منوا طلب عفو و غفران نمايند خدايا اين جمع را محترم کن اين نفوس را مقدا

بشر کن جميع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران نما خدايا ما ذليليم عزيز فرما فرما نفوس را مست
عاجزيم قدرت عنايت فرما فقيريم از کنز ملکوت غنی نما عليليم شفا عنايت کن خدايا به رضای خود داللت فرما و از 

ت خود ثابت نما و بر  س دار خدايا ما را بر محبا ق بر خدمت عالم  شئون نفس و هوی مقدا جميع خلق مهربان فرما موفا
انسانی کن تا به جميع بندگانت خدمت نمائيم جميع خلقت را دوست داريم و به جميع بشر مهربان باشيم خدايا توئی 

 مقتدر توئی رحيم توئی غفور و توئی بزرگوار .   ع ع
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 مبارکه حضرت بهاء اهللبیانات -2

بايد اولياء در هر ديار بحکمت و بيان در محافل و مجالس جمع شوند و آيات الهی را قرائت نمايند چه که آيات ُمْحِدث 
ت است و ُمْشِعل آن  (1) .نار محبا

لد نوشيده اند ای پسر کنيز من اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خُ 
 (2) و قلب مردگان را چون صبح صادق زنده و منير و روشن نمايند.

 و نیز می فرمایند:

اِئِه َو َمْن َاَراَدَاْن َيْسَمَع َکاَلمَ   (3اهلِل َفْلَيْسَمْع َکِلماِت َاْصِفياِئِه  )َمْن َاَراَد َاْن َيأِنَس َمَع اهلِل َفْلَيأِنْس َمَع َاِحبَّ

 امر و خلق  3ج  142ص -1      

 58کلمات مکنونه فارسی قسمت -2      

 59کلمات مکنونه عربی قسمت -3      

 

 

 

 

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-3

شاخسار عالم وجود را بيک شجر و جميع نفوس بمنزله اوراق و ازهار   جمال مبارک ميفرمايد همه بار يکداريد و برگ يک
د جميع شاخه و برگ و شکوفه و ثمر در نهايت طراوت باشند و حصول اين لطافت و و اثمار تشبيه فرمودند لهذا باي

 (1) حالوت منوط بارتباط و الفت است.

                                        

آثارجمال دوستان را محفلی بايد و مجمعی شايد که در آن مجامع و محافل بذکر و فکر حقا و تالوت و ترتيل آيات و 
ائه الفدا مشغول و مألوف گردند وانوار ملکوت ابهی و پرتو افق اعلی بر آن مجامع نوراء بتابد)  (2مبارک روحی ألحبا

                      

 1ص 1منتخبات مکاتیب ج  -1     

 91ص1منتخبات مکاتیب ج -2     



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 ُهواهلل

ا ندانستند که صنايع بديعه شرق و غرب را  ای بنده بها  در خبر است که در يوم رستخيز زمين بيکديگر نزديک گردد اما
گمان نمودند که بواسطه عصر و حصر اراضی نزديک يکديگر همدم نمايد و اکتشافات جديده جنوب و شمال را همراز کند  

که از آن چه ثمر بلکه ثمر در اينست که اقاليم شرق و غرب در نفسی از يکديگر خبر گيرند و در يک محفل گردند و حال آن
 نشينند و مشورت و مصاحبت نمايند

 33ص  4مکاتیب ج                                                                        

 

خه  امر اهلل ) یا قسمتی از توقیع حضرت ول-5  ( 1923شباط  27مورا

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند: 

ا از پير و جوان و قديم و جديد   "يوم يوم آميزش و التيام و تعاون قلبی و الفت و وداد صميمی دائمی بين تمام افراد احبا
ای الهی و بع ل در احبا ت در نفوس، اوا ت جمال اقدس ابهی اليوم بايد آثارش در نهايت قوا د در اهل عالم ... است محبا

مشهود و واضح گردد. ميفرمايد بايد ياران الهی مجذوب و مفتون يگديگر باشند و جانفشانی در حقا يکديگر کنند اگر 
ا بديگری برسد مانند آن باشد که تشنه لبی بچشمه آب حيات رسد و يا عاشق بمعشوق حقيقی خود مالقات   نفسی از احبا

ضرت عبدالبهاء يارانش را دعوت ميفرمايد بايد عاشق و مفتون و مجذوب يکديگر کند مالحظه فرمائيد که بچه مقامی ح
 گردند چه رسد بالفت و مؤانست و مصاحبت و تعاون و تعاضد با يکديگر در اعالی امراهلل...
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ت تعامالت در چنین شرایطی بستگی به درجۀ وخا های موجود دارد.  به عنوان مثال، موجب مت اوضاع و فرصت"ماهیا
ت  ای عزیز در دیگر نقاط جهان تحت شرایط وخیم و محدودیا های شدید مانند بسی خوشنودی است که برخی از احبا

ق شده ت شیوع این بیماری ایجاد شده است موفا اند که در فضای مجازی با عدم امکان ارتباطات اجتماعی که به علا
ر کنند، بینش  یگر و با دوستان و آشنایانیکد ل و تفکا هایی خویش به مطالعۀ آثار مبارکه بپردازند، در حقایق روحانی تأما

ت قلب برای همگان گردند.  باشد که شما و دوستان ی و مظهر دلگرمی و قوا تان نیز در جدید کسب نمایند، و مایۀ تسلا
ل به رویکردهای  حاد و همبستگی را تحکیم این دوران بتوانید با توسا مناسب پیک امید و الفت گردید و پیوندهای اتا

ت خاصا جاذب تأییدات الهی گردد."  نمایید.  انشاءاهلل همۀ اقدامات در این موقعیا
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بسیار محدودی از تعداد بیشمار ابتکاراتی است که ابتکارات گزارش شده در سرویس خبری جامعۀ بهائی صرفًا نمونۀ 
ل کوشش  باشد.در شرف انجام می هایی است که در جهت بررسی، ترویج و پرورش آن صفات روحانی این ابتکارات مکما

ر ها ناگزیر در کانون خانواده و یا دبسیاری از این کوشش  گردد.که در این زمان بیش از پیش مورد نیاز است مبذول می 
ا هر جا شرایط اجازه خلوت تنهایی صورت می  سازد، پرورش یک حسا  دهد یا وسایل ارتباطی امکانش را فراهم گیرد اما

ت مشابه دارند موجب میهمبستگی فوق ک حیات جامعه که حائز  شود.العاده را بین نفوسی که وضعیا پویایی و تحرا
ت بسیاری برای پیشرفت جمعی است تضعیف و تخ  یا  فیف نخواهد یافت.اهما


