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      خالص نّيت و اپک قلب
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 (1عريب،  مکنونه کلمات)".  َقد ميْا   َزل  أَ  ََبق يا   َدائ ما   ُمْلکا   ل َتْمل کَ  ُمن ْْيا   َحَسنا   َجيّ دا   قَ ْلبا   اْمل کْ  اْلَقْول   ّول  أَ  ف   الرُّوح   اْبنَ  يَ "  - 1
 
هُ  ل  َمْنز   ُفؤادُکَ  اْلُوُجْود   اْبنَ  يَ "  - 2 کَ  ل نُ ُزول   َقدّ س  ْرَها َمْنَظر ي َوُروح   (59عريب،  مکنونه کلمات) "  ل ظُُهْور ي َطهّ 
 
رْ "  - 3  ال ذ يْ نَ ُهمْ  م نَ  ْنتَ أَ  نْ إ   َشيء   ُکلّ   َعنْ  يُ ْغن ْيکَ  َهَذا ن  إ  وَ  اْلُمْخَتار   رّبکَ  ذ ْکر   م ْرآتُ  َعلْيه   ل يَ ْنطَب عَ  ذَْکار  ْلَ ا ُکلّ  َعنْ  قَ ْلَبکَ  َطهّ 

 (اعلی قلم آاثر ٤ ج ٨2 ص -  احلجّ  سورة) "  يَ ْعر ُفونَ 
 
 ساحت آهنگ و کن اپک روح بصيقل را قلب.  گذار قدم اُنس افالک بر و شو چالک قدس سبيل در عزّ  پسر ای"  - ٤

 (٨فارسي،  مکنونه کلمات)  "  منا لولک
 
 جاانن ات بران را اغيار پس بگنجد قلبی در اغيار و ير که ای شنيده رگزه کن اختيار أتمل قدری  من لسانی دوست ای"  - 5

 (26فارسي،  مکنونه کلمات) "  درآيد خود مبنزل
 
 اجالل و مجال جتّلی نزول حملّ  که را قلوب مگر داشتم مقّرر تو برای است زمني و آمساهنا در آنچه مجيع خاک پسر ای"  - 6

 خود غْي منود خود مکان آهنگ من قدس ظهور که زمان هر در چنانچه گذاشتی من بغْي مرا لّ حم و منزل تو و فرمودم معنّي  خود
  "  نپسنديدم ترا خجلت و نگشودم سرّ  و منودم سرت ذلک مع و شتافت جاانن َحَرم به مکان ل و ديد اغيار يفت را
 ( 27فارسي،  مکنونه کلمات) 

 
 حضور پيشگاه در و گشته مسطور جلی خبطّ  که بدانيد بيقني بلکه است مستور بقلو  اسرار که مربيد گمان  غافالن ای"  - 7

 (59فارسي،  مکنونه کلمات) "  مشهود
 
 ولکن هويداست و ظاهر و واضح روز چون ما نزد ايد منوده مستور قلوب در آنچه مجيع که ميگومي براستی   دوستان ای"  - ٨

 (60فارسي،  مکنونه کلمات) "  امش استحقاق نه ماست فضل و جود سبب آنرا سرت
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 اهلّيه حکمت و علم خزائن و رَّبنّيه حمّبت و ذکر کنائز که است او عباد قلوب خواسته خود برای از ذ ْکرُهُ  َجل   حقّ  آنچه"  - 9
 و امساء مليک جتلّيات انوار لقاب ات منايد طاهر مافيها و دنيا اشارات از را عباد قلوب که بوده اين يَزال ل سلطان اراده يَ َزل لَْ  اند

   "  آيد خود مبقرّ  يگانه دوست ات نيابد راه بيگانه ، قلب مدينه در َبيد پس.  شوند صفات
 (بديع 132 هندوستان ط 31 ص - ايران سلطان لوح)
 

 اوست هست و بوده اللّ  تقوی نصر اّولّيه سبب و فتح سالح که چه َبشد مقّدس هوی و نفس شؤوانت از َبيد قلب"  - 10
 (اشراقات جمموعه 139 ص)"  مينمايد نصرت را اللّ  حزب و ميکند حفظ را امر هيکل که درعی

 
 آزاد و فارغ اللّ  ماسوی از را قلب َبيد گردد قائز َبللّ  ايقان مبقام و بياشامد استقامت سلسبيل از منايد اراده نفسی اگر"  - 11

 (اعلی قلم آاثر 7 ج 173 ص)  "  سازد
 

  "  نداريد مشغول فانی اشياء بتوّجه را او است َبقی اسرار منزل دل"  - 12
 (اعلی قلم آاثر 5 ج 1٨٤ ص - القدس ماّلح مبارک لوح)
 

 آن در حقيقی آفتاب ات کن اپک اللّ  ماسوی از انقطاع و ُحبّ  بصيقل را آن است آئينه مبنزله لطيف قلب من برادر ای"  - 13
ي َيْسَعن   َل  معنی شود طالع ازلی صبح و منايد جلوه  و بينی هويدا و آشکار را اْلُمؤم ن َعْبد ي قَ ْلبُ  َيْسَعن   َوَلَکنْ  مَسَائ ي َل  وَ  اَْرض 
 او نور منود جلوس دل و قلب عرش بر احديّه سلطان جتّلی انوار چون و منائی اتزه ير نثار حسرت هزار به و گْيی دست در جان

 (اعلی قلم آاثر 3 ج113 - ٤ ص)  "  ميشود ظاهر نارکا و اعضاء مجيع در
 

 شودو مقّدس و طاهر غْيم ذکر از ات دهی غسل يقني مباء را او َبيد ُحّبم لئالی خمزن و بوده وجهم انوار جتّلی حملّ  قلب"  - 1٤
 (اعلی قلم آاثر 5 ج110 - 1 ص) "  گردد  کربی عطّيه و ُعظمی موهبت اين قابل

 
 کن مقّدس دوست غْي از را قلبت پس اللّ  سوی ما کلّ  از است قلب تطهْي امور اعظم از که ميفرمايد قدم قلم مرمي ای"  - 15

 (129 ط آمسانی مائده ٤ ج332 ص) "  شوی انس بساط قابل ات
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 " . اللّ  بنفحات الاشتع و اللّ  ماسوی مجيع از است قلب طهارت ، لطافت و اپکی و تنزيه و تقديس اصل  "  - 1
 (احکام و حدود گنجينه 79 ص)
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 و افتد او در اعلی مالء انعکاسات ات کن اهبی ملکوت و منا ممتاز غبار و زنگار و الوان و نقوش مجيع از را قلب صفحه"  - 2
ْرَها َمْنَظري قَ ْلُبکَ  وَ  ل نُ ُزْول   َقدّ ْسهُ  َمْنز ل   ُفؤاَدُکَ  مبارکه کلمات حقيقت آنوقت بتابد او در حقيقت مشس پرتو  حتّقق"  ل ظُُهْور ي َطهّ 
 (هبائی اخالق 1٨0 ص)" .  يبد

 
 ابواب و زند شعله او در اللّ  حمّبت انر و بتابد او در حقيقت مشس و گردد نزديک خبدا شود لطيف و صاف چون قلوب"  - 3

 (99 ط - آمريکا و ارواپ در مبارکه خطاَبت 60 ص)   " گردد گشوده او بر معنوی فتوحات
 
  "  هست صافيه قلوب ميان در روحانی روابطی که معلومست و ميشود ملهم البّته َبشد صاف و فارغ چون قلب"  - ٤
 (اآلاثر بدائع 1 ج 11 ص)
 
  "  يبيد جديد پرتوی دم هر حقيقت مشس اشراق از ات منائيد فارغ را قلب توانيد ات"  - 5
 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٨ ج 191 ص)
 
يّ  گذشته  خود شخصّيه اغراض مجيع از َبيد متدّين شخص يعنی است خلوص دينت اساس اسّ "  - 6  خْيّيت در َکانَ  َوجه   َبَ 

 (مدنّيه مبارکه رساله)  "  بکوشد مجهور
 
 عمل بر  مرّجح را نّيت حمّققني از بعضی و است خْييّه اعمال اساس خْي نّيت و است خْي نّيت انسانی عالَ  منقبت اثلث"  - 7

 عمل بظاهر انسان که ممکن ولی مقّدس و منزّه خدعه و مکر و غرض شوائب از و است حمض نور خْييّه نّيت زيرا اند دانسته
 قّصاب مربور عمل اين ولی کند حمافظه و پروراند را گوسفندی قّصاب مثال  .  َبشد نفسانی اغراض بر مبنی ولی دارد جمری مربوری

 نفسانّيه اغراض بر مبنی که مربور اعمال از بسيار چه.  است مظلوم گوسفند ذبح پرورش، اين نتيجه و است انتفاع غرض بر مبنی
  (مبارکه مفاوضات آخر قطعه)"  شوائب اين از مقّدس خْييّه نّيت اّما است

 
 و َبر عمل شجره نباشد است متني کمحم اصل و ريشه مبنزله که خْي نّيت ات.  است لزم حسنه اعمال جبهت نّيت ُحسن"  - ٨

 است نّيت ُحسن ، عالَ  اهل اعمال حسنه نتائج حصول برای اعظم اساس.  نبخشد طّيبه مثرات و ننمايد حاصل نتيجه و برکت
 ي است شهرت برای ي نه خالص نّيتش ولی مينمايد خْيی عمل نفسی که ميشود بسا چه ننمايد قبول نفاق و ري خْي نّيت

 نگردد عمومّيه فوائد سبب و ندارد َبقيه نتائج اعمال اينگونه.  ريست و ري حمض ي است خنوت و غرور آرزوی ي عّزت جبهت
 طوّيت و نّيت ُحسن َب اگر ولی َبشد داشته متني اساس بظاهر ولو نبخشد ابدی سعادت و آسايش و نکند روشن را انسانی عالَ 

 منائيد مالحظه درست چون.  کند برين هبشت آئينه را زمني روی سازد ملکوتمنونه را انسوت منايد زنده انسانی عالَ  شود مقرون
 خلوص و صميمی حمّبت و گردد حاصل اللّ  دين نفوذ و اللّ  کلمة قّوه از خالصه نّيات و صادقه نوايی ق سم اين که کنيد يقني
 "  منايد بروز و ظهور بشری نفوس در یاهل عرفان و اميان روحانّيت از انسانی عالَ  به خدمت و قلبی
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 (اآلاثر بدائع 2 ج 331 - 2 ص)
 
 اهلّيه فيوضات از مستفيض ات شود خالص نّيتتان ، َبشد اپک قلبتان برخيزيد اللّ  کلمة خدمت بر َبيد مشا لکن مْيوم من"  - 9

.  سياه سنگ در نه منايد شديد جلوه صاف ئينهآ در ولی ميتابد يکسان اشياء مجيع بر آفتاب چند هر که منائيد مالحظه.  گرديد
 مهچنني.  نشود ظاهر أتثْيات اين نباشد صفا و لطافت اگر.  است آن لطافت جبهت بلور و زجاج در آن حرات و جلوه شّدت
 آرد مثر و َبر و شود خّرم و سبز ببارد طّيب و اپک زمني بر اگر اّما نرسد بظهور آن از اثری ابدا   ببارد زار شوره زمني بر اگر َبران

  "  گردد منّور و روشن َبقيه جتلّيات از زکّيه نفوس و گْيد هبره ابديّه فيوضات از صافيه قلوب که روزيست امروز. 
 (اآلاثر بدائع 1 ج 71 - 2 ص)
 

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٨ ج 167 ص)  "  است حموّيت و فنا و نّيت خلوص عبودّيت مقتضای از"  - 10
 

 جسمانی حوادث که چنان ميشود آزاد قدر يک انسان روح است خواب لذيذتر مهه از جسمانی نعمای اين مجيع ميانه " - 11
 در نباشد طاهر و طّيب قلب اگر اّل  و َبشد طاهر و طّيب قلوب درصورتيکه يعنی ميشود آزاد قدری انسانی روح . ميشود منقطع

 اّل  و نيست طاهر و طّيب قلب که است سبب اين از آن ميآيد بنظرش هولناکی اشياء و ميشود متوّحش خيلی انسان خواب عال
 (خلق و امر 1 ج 325 ص - مبارک شفاهی بياانت)..."  است آزادی انسان برای از خواب َبشد طاهر و طّيب قلب اگر
 

 به روز و شب ، اللّ کلمة نفوذ در ورحمص مقصد و دارد َبمراللّ  اتمّ  توّجه که کنيد مشاهده را نْفسی هر اللّ  حزب ای " - 12
 بياَبن سرگشته بلکه نيست شخصی غرض از اثری و خواهی خود رائحه سلوک و روش در ابدا   و امرمينمايد خدمت خالصه نّيت

 قموفّ  بدانيد يقني ، اللّ  ملکوت آبيت منجذب و اللّ  نفحات نشر در منهمک ، اللّ  معرفت َبده سرمست و است اللّ  حمّبت
 و شد خواهد اتبنده و درخشنده نورانّيت بنهايت ابدی موهبت افق از صبحگاهی ستاره مانند و گردد آمسانی مؤيّد و شود ملکوتی

  "  گردد مأيوس و حمروم و ماند نتيجه بی عاقبت مساعی که است يقني ، مشوب پرستی خود و هوس و هوی بشائبه اگر
 (هبائی حيات 107 ص)
 

 
 

 مر اهلل: حضرت ولی ا
 مثری و نتيجه امری هبيچ اقدام اّل  و منود خالص را نّيت و صاف را قلب چيز مهه از قبل است ممکن که حنوی هبر َبيد"  - 1

 (بديع 12٨ ط آمسانی مائده 6 ج 5 ص)  " نبخشد
  

  " . منايد نفوس در اثری چه نّيت خلوص و صداقت و خالصانه حمّبت که منيدانيد"  - 2
 (بديع 12٨ ط آمسانی مائده 6 ج 6 ص)
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 استقرار و أتسيس هبائی جامعه در دائما   کامال   عموما   آن مشتهيات و نفس بر ُحکم و نّيت خلوص يعنی شرط دو اين ات"  - 3

 (1922 - 26توقيعات مبارکه  1ج  192ص )  ..." ممکن غْي امری هيچ در و ای نقطه هيچ در اتّفاق و احّتاد نيابد
 

 


