
 یاران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی 

ن به شما عزیزان پیشنهاد میگردد، قصد دارد به  آبرنامه ای که تحت عنوان" تقویت قوای روحانی" تهیه گردیده است و اجرای  

  ، مساعدتمان می نماید   ،بررسی برخی از قوای روحانی که حیات ما را تحت تأثیر قرار داده و در مسیر زندگی مشحون از خدمت

 بپردازد. 

بلکه بتواند به لزوم تقویت این قوا برای بهره مندی    ،را نسبت به تأثیرات آن آگاهتر سازد  امید آنکه تأمل بر این قوا نه تنها ما

 بیشتر از آنها تشویقمان نماید.

 

 

 

 

 

 د جانتان خوش با         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و روز بروز در فضائل و کماالت    د یآر م بهاءاهّلل عموم را بحرکت می ی د و بموجب تعالینمائیبلند م  انشاء اهّلل ندای ملکوت ابهی را

می  ترّقی  سببینمائبهائی  و  جمیهدا  د  غفع ت  می یی  منمائیشور  خود  قدرت  و  بقّوت  نظر  ابهی    د ید  ملکوت  بقّوت  نظر  بلکه 

اند  یف درختی بارور برویاز دانه ضع  د و نفوس را از قعر چاه نجات دهد و باوج ماه رساند ینما  ن قّوت کاهی را کوهید اینداز یب

 . ض الهی استین از قّوت فید ایل نمایو خرمنها تشک ک تخم افشاند یدهقان الهی 

 395ص    3مکاتیب ج           

 

 عنوان: تقویت قوای روحانی 

 روحانی قسمت 
 
 مناجات شروع -1
 لوح مبارک حضرت بهاء اهّلل--2
 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء )قسمت اول(-3
 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء )قسمت دوم(  -4
 

 قسمت اداری 
 بیانات حضرت ولی محبوب امراهّلل  -5
 2020می   9قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ -6
 دسترس همه است در  یقّوِه اله -7
 سورة القدیر   -8
 )به نظر شما چگونه میتوانیم قوای روحانی را در خود تقویت نمائیم؟( شور و مشورت  -9
 برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز -10
 

 قسمت اجتماعی 
 الفت و محبت -11
 مناجات خاتمه -12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مناجات شروع -1

 مایما رح یالها معبودا مقصودا كر 

قبض در  اقتدارها  و  تو  از  تو  ۀجانها  م  قدرت  از  كنی  بلند  را  كه  ))  كل  . هر  بمقام  و  ر  بگذرد  عل عناه ُف  و  را  اً یمكانًا  كه  هر  و  رسد   ))

قای  م و لِ یطلبیقعد صدق م زكاری م  یتباه كاری و گناهكاری و عدم پره. پروردگارا با  چ از او بهتریپست تر بلكه ه  از خاك  ،ندازییب

ك  ی . صرفست بل فضل محض . هر چه كنی عدلر فرمان تویز  ،آن تو و عالم قدرت ،امر توست و حكم ،امر م.ی جوئیك مقتدر میلم  

بخلعت تازه   عالم را ،وم ظهورتیم از نسائم ینس ك ید و یاز جهان براندازد و محو نما  انرایرسم عص  ،ات اسم رحمانتیتجّلی از تجلّ 

فرمایمز  ناتوانانین  توانا  ای  مردگان  د.  و  توانائی بخش  فرما  را  را  بی شا   .زندگی عطا  ترا  بدر ید  و  آگاهیابند  راه  ی ای  و  یت  ابند 

ع  م مانند ی برامرت مستق لغات مختلفهء عالم  از  اگر  مُ .  تو  ثنای  تازی چه    شود همه محبوب جان و مقصود  تضّوعرف  روان، چه 

.  فرمائی  تیم كّل را راه نمائی و هدایطلبی م  . ای پروردگار از توفارسی.اگر از آن محروم ماند قابل ذكر نه، چه الفاظ چه معانی

 نا.یتوئی قادر و توانا و عالم و ب

 326ادعیه محبوب ص                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه -12

 ُهو اهّلل 

  ۀ آسمانی نما و به نفح   ء مالئکهن نفوس را  ی مشتعلند ا  اران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محّبتین جمع  یای پروردگار ا 

ج وحدت بشر  رورحمانی بخش و مُ  نوحاتقّوه آسمانی ده و ُس .  لسانی ناطق بخش و قلبی ثابت عطا فرما.  روح القدس زنده فرما

ن  ی و ا  قت محو و زائل گرددیب جاهلی به انوار شمس حقتعص   ءهلکهانسانی فرما تا ظلمات مُ   فرما و سبب محّبت و الفت عالم

ک رنگ گردد و آهنگ  یبّدل به  مُ   ،ن الوان مختلفهیرد و ایگ  ن عالم جسمانی پرتو جهان روحانییان ظلمانی نورانی شود و اجه

 س تو رسد توئی مقتدر و توانا .   ع عی به ملکوت تقد  حیتسب

 2عبدالبهاء ص ه مناجاتهای حضرت  مجموع                                                                 



 لوح مبارک حضرت بهاء اهّلل -2

محّبت    ءبحان اهّلل رائحهُس  معّطر نمود .تضّوع گشته مشام مشتاقان رااض روحانی مُ یخوش جان که از ر  ۀ، نفحب روحانییحبای 

االعظم    وُم یوم  ی . الباقیبوتش در عوالم وجود تا ابد االباد  د و ثُ یآفاق را احاطه می نما   وعشُط اهّلل را چه نفوذ و ثبوتی است که ُس 

ه مبارکه داشته که اصلش در  ی مذکوره در آ  ءبهیطۀ  شجر  حکم  ،کّل عوالم را فرا گرفته و اعمال و افعال  ،ر اکبریو انوارش چون ن

فروعش و  ثابت  مقّدسه  مل   اراضی  ج    در  اثمار  و  طیاعلی  بایده  .... پس  حاصل  انقطاع  دون  ِمن  اش  الیبه  توف  وم ی د  قات  یبه 

وم کّل طوائف و قبائل عالم در ظلمات افعال و افکار مبتال و  یال  ت عالم باشد وی م که نورانیام نمائیه کّل به اعمال و افعالی قی رحمان

ند تا آنکه  یحّق رفتار نما  د که با خلق به صفاتیان متذّکر فرمائیدر کّل اح ع احّبای الهی را  یان آنکه جمین بیا  هالک . مقصد در

 .گردد شان الی اهّلل در نزد عموم ثابت و واضحیقیانتساب حق

 51ص   2آیات الهی ج                                                             

 

 

 

 

 

 )قسمت دوم(  بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء -3

 د و میثاق الهی قوه عه

ثاق مانند ینامتناهی شود قّوه م  وضات یمل اعلی منصور گردد و در درگاه الهی موّفق بف  ثاق بجنودیهر نفسی متمّسک بعهد و م 

و نفوس و قلوب و    عالم عقول  ،ثاقین نور میو نما بخشد بهمچن  د و نشو یت نمای ه را تربی ع کائنات ارضیکه جم  حرارت آفتابست

 د یت نمای تربارواح را 

 96ص    3مکاتیب ج                                                 

 

 

 قوه عبادت 

روح    . بمنزله جناح است  ،. قّوت عبادتزدان مستبشرنشودی " قلب انسان جز بعبادت رحمن مطمئن نگردد و روح انسان جز بذکر  

له حاصل  ین وسیاه  ه را صفا و لطافت بخشد و مقصود جز ب ی نونات بشر یکروج دهد و  عُ   ض ادنی بملکوت ابهی یضانسانی را از ح  

 " نشود

 13صنه حدود و احکام یگنج                                                                                       

  



 )قسمت اول( بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء -4

 قوه محبة اهّلل 

  ن است یبدست آورد و آن ا  د ین قوای رحمانی را به اعلی درجه کمال با ی د و ایل نمایرا تحص ن مواهبید ایهّمت باانسان بتمام 

ن  یو تا ا سیه خامس جانفشانی سادس انقطاع سابع طهارت و تقد یر یخ  مان رابع اعمالیاّول معرفت اهّلل ثانی محّبت اهّلل ثالث ا

بنار محّبت اهّلل   ه محروم است. اّما اگر به معرفت اهّلل موفق گردد ویات ابد یح  د البّته ازیمان امور را حاصل ننیدا نکند و ایقوی را پ

ابد و  یالبّته توّلد ثانی    س باشد ین بشر شود و در کمال طهارت و تقد یسبب محّبت ب  ات کبری کند ویمشتعل شود و مشاهده آ

 د گردد یبروح القدس تعم

 172ص   2مکاتیب ج                                                     

 

،  بملکوت کلمة اهّلل برساند و اّما سبب ظهور محّبت اهّلل  د و ی" چون نور محّبت اهّلل در زجاجه قلب برافروزد آن روشنائی راه بنما 

 بدان توّجه الی اهّلل است 

 74ص  3ج ب حضرت عبدالبهاء  ی مکات منتخباتی از                                                             

 

برافروزد و اشعه ساطعه اش آفاق " نما  بعرفان حّق نور محّبت اهّلل در زجاجه قلب  ات ملکوتی  ید و وجود انسان را ح یرا روشن 

م امکان  نبود    . اگر محّبة اهّللستیض ابد ی اتست و فیاهّلل روح ح انسانی محّبة اهّلل و محّبة   جه وجودی قه نتیبخشد و فی الحق عال 

م انسانی    . اگر محّبة اهّلل نبود قلوب انسان مرده و محروم ظلمانی بود از احساسات وجدانی بود . اگر محّبة اهّلل نبود کماالت عال 

. اگر محّبة  بوداهّلل نبود اّتحاد روحانی مفقود  محّبة   . اگر قی در نشأه  انسانی نبودی. اگر محّبة اهّلل نبود ارتباط حقبود  محو و نابود

م  . انسانی مخمود بود اهّلل نبود نور وحدت عال 

 254گلزار ص                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امراهّلل -5

 قوه تأیید 

ات استنباط کنند و هّمت  ی بالغه را از آن کلمات عال ند و معانی و حکمتهایین امر نما یه ایشتر توّجه بمادی اساسیاران بیهر قدر " 

الهی بیت و حما ی، عنا ند یفرما  ح مشفقانهیدر اجرای آن نصا تأ یت  بهتر  ید قوی تر شود ،خّطه تبلییشتر شامل گردد و اشراق  غ 

 ن اهّلل واضح ترو مکشوف تر شود "  یج د یشاهراه خدمت بامراهّلل و ترو معلوم گردد و 

 80ص  1926-1922عات مبارکه سالهای ی توق                                                                  

    قوه دعا

وه بر آن باید احساس روحانیت را در خود  " کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به موجب آن عمل کند . او عال 

. امر بهائی مانند جمیع ادیان الهی دیگر اساسًا ماهیت عرفانی دارد هدف اصلی آن  پرورش دهد که فقط به قوه دعا میّسر است

غذیه روحانی  . ابتدا باید روح انسان را تغذیه نمود که دعا این تترّقی فرد و اجتماع از طریق کسب فضائل و قوای روحانی است

. زیرا دعا برای ارتقاء روحانی  ، باید لزوم دعا را کاماًل درک کنند ، باالخص جوانان. ... لهذا احباءرا به نحو احسن تأمین می نماید 

 " .شریعت الهی است باطنی آن ها مطلقًا الزم و حیاتی است و این همان طور که ذکر شد اساس و هدف

 103زر و آتش، ص                                                                                                  

 

 2020می   9قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ -6

قدم به آن دسترسی دارد و در لحظات احتیاج  شما طالب افزایش آگاهی نسبت به آن قوای روحانی هستید که هر مٔومن ثابت  

کند و توّجهش را بر  بخشد، اصالتش را تضمین می این است قوایی که به جامعه استقامت می    باید به استمداد طلبیده شود.می 

 دار سبت به آینده متمرکز نگه می و در ارتقای بینش عالمیان ن اش در خدمت به بشرّیتمأمورّیت الهی 

 

 در دسترس همه است  یقّوِه اله -7

  ی خواستند بفهمانند كه قّوه اله  ی ز ممكن است ، و میحضرت عبد البهاء به همه نشان داده كه بواسطه قدرت جمال ِقدم همه چ 

تواند از آن منبع قدرت و    یدارد م یزد و در راه حّق قدم بر ماپرد  ی. هركس به خدمت و نشر نفحات اهّلل مدر دسترس همه است

نسان در ابتالئات و  ا.  شتابد   ی روح به مدد جسم م  ، جسم  یآن وقت است كه با نبود توانائ   و  د یاستفاده نما  یبخوب   یقّوه ملكوت 

اله  ی بت ها و سختیمص بقّوه  تنها  نما  یتواند تحّمل سخت   یم   ی ها  ایها  و  به  یالبهاء به عحضرت عبد   را  ی رفتار   ۀوی ن شید  نه 

 كند.  یفرمانروائ ی نسان ا صالت خود بر عالم اتواند با یح مق رو ین طر یند: بد یفرمایان آموختند و میاطراف

 184درگه دوست ص                                                                                               



 سورة القدیر -8

از آثار نازله از قلم حضرت بهاء اهّلل در بغداد است جمال اقدس ابهی در این لوح مبارک امکانات مکنونه و    رالقدیر یکی دیگ سورة  

قوای مودوعه در اسم قدیر را تشریح...میفرمایند...و اهل عالم را دعوت میکنند که قلوب خود را به سوی اشعۀ تابان این شمس  

 . کسب فیض نمایند و آثار اسم قدیر را در نفوس خود ببینند متوجه سازند، از نور آن 

حضرت بهاء اهّلل بیان می فرمایند که نفسی که قلبش از تجلی نور این اسم قدیر نورانی شده باشد، چنان نیروئی پیدا می کند که  

به مدد قوه الهی خواهد توانست به  حتی اگر تمامی عالم بر علیه او قیام کنند    به انجام هر کاری که اراده نماید توانا می شود.

و محقق نماید برعکس کسیکه خود را از این منبع نیروی الهی محروم  تنهائی در برابر حمالت آنها ایستادگی و غلبۀ خود را ثابت  

 کند هرگز قادر به درک و احساس قدرت خداوند نخواهد شد.

این قهرمانان روحانی با وجود اینکه از    .ت بهاء اهّلل آکنده استصفحات تاریخ امر از داستانهای جانبازی قهرمانی حواریون حضر 

  قدرت و توانائی ظاهره محروم بودند به چنان قوتی از عالم باال مؤید شدند که توانستند بر مشکالت غیر قابل حل غالب گردند. 

 که آنان نمودند در حقیقت مصداق این بیان حضرت مسیح بود که فرمود:  معجزاتی

و هیچ امری بر شما    ه قدر دانۀ خردلی میداشتید بدین کوه میگفتید از اینجا بدانجا منتقل شود البته منتقل میشد "اگر ایمان ب

 محال نمی بود." 

 نفحات ظهور                                       


