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 شرح حديث كنت كنز از حضرت اعلٰى

 
 فریدالدّین رادمهر

 
 يكي از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، توقيعی است كه شامل دو بخش جذّاب، يعنی -۱

 و دو ديگر، ۱"ُع مَعَ اللَِّه إِلَهًا آخََر فَتَكُونَ مَِن الْمُعَذَّبِيَنفَلَا تَْد"اول، شرح آيۀ قرآنی 
باشد  اين اثر حضرت نقطۀ اولٰى بسيار كمياب می.  باشد تفسير حديث كنت كنز می
  آشكارا در خالل توقيع مبارك روشن است كه توقيع ۲.و تاكنون منتشر نشده است

 بابی صادر شده است كه يحتمل در مزبور بر حسب خواهش يكی از فحول مؤمنين
دوران چهريق از حضرت باب مسئلت تفسير بر اين آيۀ قرآن و حديث مزبور داشته 

شود كه حضرت باب در آنجا  در خالل توقيع مزبور اشاره به جبلی می.  است
  به احتمال زياد ۳...".و اشهده فی مقامی هذا علی صفح الجبل: "سكونت داشتند

ريق است، زيرا تواقيع ديگری كه در اين مجموعه ضبط شده اين جبل همان چه
است شامل آثاری است كه اكثراً در چهريق نازل شده است؛ مانند توقيع تفسير 

و اّن يومئذ ذلك : "فرمايند  كه در همين مجموعه آمده است و در آن می۴سورۀ قدر
.  باشد  كه منظور از شديد همان چهريق می۵..."الجبل طبق عدد اسم الشديد

 بيش از دو سال طول ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۴اقامت حضرت باب در چهريق ميان سنوات 
 .كشيد

از مخاطب اين توقيع نام و نشاني وجود ندارد، ولی پيداست كه با حضرت نقطۀ 
امّا بعد قد رأيت ما سطرت فی لوح : "فرمايند اولٰى در مكاتبه بوده است، زيرا می

و معلوم است كه .  حۀ كاغذ نوشته بودی ديدميعنی آنچه را در صف..." القرطاس
مخاطب مزبور اجازه داشته است از حضرت نقطۀ اولٰى پرسش كند، زيرا 

يعنی سؤاالت ..." و اشهدت بما سئلت آية من الكتاب و حديث ما: "فرمايند می
با اين وصف اگرچه كسانی كه در .  تو را از آيۀ قرآن و حديث مزبور مشاهده كردم

مالقات حضرت باب رسيدند، معدودند، ولی كسانی كه با حضرتش در چهريق به 
 .لذا تعيين نام مخاطب منوط به تحقيقات بيشتر است.  مكاتبه بودند، بسيار زيادند
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پس "يعنی " فَلَا تَدُْع مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخََر فَتَكُونَ مَِن الْمُعَذَّبِينَ"در خصوص آيۀ قرآنی 
 نخست بايد به سورۀ ۶."شدگان شوی گر، كه از عذابمخوان با خدا معبودی دي

در اين سوره از موسی و .  االنبيای مختصر است شعراء توجّه كرد كه نوعی تاريخ
.  ابراهيم و نوح و عاد و هود و ثمود و لوط و اصحاب ايكه سخن گفته شده است

 خطاب به حضرت محمّد است كه قلبش..." التدع مع الله "آيۀ مزبور، يعني 
االمين بر وی نازل گشت تا مؤمنان را  مهبط وحی الهی قرار گرفت و روح

  ۷.دستگيری فرمايد
 يعني با آنكه خطاب ۸دانند، برخی مفسّران نظير فيض كاشانی آيه را دليل تنزيه می

 و حتّی بر طبق ۹به حضرت محمّد است ولی روی سخن به تمامی مؤمنان است
 و اين به سبب تهييج ۱۰ب قرار گرفته استگفتۀ ابوالفتوح رازی غير او مخاط

  نكتۀ مهّم اين است كه اگر اين بيان ۱۱.اخالص و لطف الهی بر ساير مكلّفان است
خطاب به حضرت رسول باشد منافی عصمت ذاتی انبياء است و حال آنكه برخی 

گويند اين تكليف به حضرت رسول جهت تكميل رسالت نازل شده است و  می
  انسان مادامی كه تعلّق به حيات زمينی دارد در معرض ۱۲.تمنافی عصمت نيس

فال تدع مع "گويد كه  اين تكليف قرار دارد و به همين سبب عبدالرزّاق كاشی می
يعنی به سبب ظهور نفس به طرف وجود غير التفات مكن و به " اللّه الهًا آخر

  ۱۳.فتادكثرت از وحدت محجوب مشو زيرا به القاء شيطان در عذاب خواهی ا
 
نخست خطبه و بعد شرح آيۀ : گردد  توقيع حضرت اعلٰى شامل سه بخش می-۲

اين توقيع به رغم اختصارش حاوی .  قرآن و از آن پس، شرح حديث كنت كنز
خطبه عالوه بر حمد الهی، .  نكات بسيار مهمّی در الهيات شريعت بابی است

كيد بر آن دارد كه نمی شد مگر از طريق مشيّت اوّليه؛ توان به معرفت خدا نايل  تأ
مشيّت اوّليه بر انسان تجلّی فرموده و آيۀ الهی را در انفس انسانی به وديعه گذاشته 

  مشيّت اوّليه ۱۴.توان به معرفت خداوند نائل شد است كه به لطف اين آيۀ الهی می
بعد از اين آيه .  مظهر لیس كمثله شیء است، يعنی شیء نظير او نتوان يافت

 فرمايند و در اين  رت اعلٰى به مأوای خويش در تبعيد بر جبال چهريق اشاره میحض



  ٰشرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

40 

دهند، يعنی خطبۀ مزبور شهادت به  موقف به رسالت حضرت محمّد شهادت می
 سپس به.  توحيد و نبوّت و امامت است كه جزو اركان اعتقادی شيعيان است

باشند ولی تاكنون كسی او  یفرمايند كه اركان معرفت امامان م اركان رابع اشاره می
حضرات امامان شيعی مقامی بلند دارند كه بايد در توصيف .  را نشناخته است

تواند مدخلی مناسب  امّا شيعۀ كامل يا همان ركن رابع می.  آنان مقّر به عجز بود
     ۱۵.برای وقوف به مقام آنان باشد

ريای ابداع و اختراع دارند كه د  حضرت باب برای توضيح آيۀ قرآنی اظهار می
كند، زيرا كلمةاللّه اساس هر فكری است و مقدّس  برای تشريح اين آيه كفايت نمی

تقدّس كلمةالله از اين روست كه مانند .  از ذكر و بيان و شرح و تفسير خلق است
كلمةاللّه در ميان كالم بشر، چونان ذات خداوند در ميان .  باشد ذات خداوند می
 :ذوات ديگر است

تر در امكان خلق نشده كه كسی استماع نمايد آيات  هيچ لذّتی اعظم
كلمات آن نگويد و مقايسه  آن را و بفهمد مراد آن را و لم و بم در حقّ 
با كالم غير او نكند، همين قسم كه كينونيت او مظهر الوهيت و ربوبيت 
است بر كلّ شیء، همين قسم كالم او مظهر الوهيت و ربوبيت است بر 

كالمكلّ گفت انّنی انا  بود متكلّم هر آينه می ها كه اگر آن انسانی می  
   ۱۶.اللّه ال اله االّ انا و ان مادونی خلقی ان يا كلّ الحروف ايّای فاتّقون
: فرمايند جمال ابهٰى نيز در تأييد اين بیان حضرت اعلٰى در سورۀ هيكل می

كلمات كما اّن نفسه سلطان كلمةاللّه لن تشتبه بكلمات خلقه انّها سلطان ال"
شود زيرا سلطان كلمات   يعنی كلمةاللّه هرگز با كلمات خلق مشتبه نمی۱۷."النفوس

بنابراين آدمی نه فقط عاجز .  كنندۀ آن سلطان ممكنات است است، چنانكه نازل
است از نزول كلماتی نظير كلمةاللّه، بلكه افزون بر اين، عقلش قاصر است در فهم 

را به ..." التدع مع اللّه "  حضرت اعلٰى آيۀ قرآنی، يعنی ۱۸.ی در آنحقايق منطو
اين .  فرمايند، يعنی به صورت ظاهر و باطن ظاهر و باطن باطن چند نوع تفسير می

در انديشۀ شيعی رواج داشت كه آيات الهی را ظاهری است و باطنی، و باطن آن 
دادند،  ن را بر ظاهر ترجيح میاسماعيليه باط.  را باطنی ديگر رواست تا هفت بطن

 ولی اماميه برای آنكه با اسماعيليه يكسان شمرده نشود برای ظاهر اهميّت قائل 
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گرا هستند و اهل اعتزال برای آنكه جايی برای عقل باز  صوفيه نيز باطن.  شدند
.  شمارند گرايی را جائز می دارند و باطن كنند، در متشابهات تأويل را روا می

 دانند يز به باطن و ظاهر معتقدند و باطن را در عهدۀ ركن رابع و امامان میشيخيه ن
حضرت باب ظاهر و باطن را تأييد و جمال .  كنند و ظاهر را به ناس احاله می

كيد می  ۱۹.فرمايند ابهٰى وحدت ظاهر و باطن را تأ
 
 ..."ال تدع مع اللّه " حضرت اعلٰى در توقيع مبارك به تشريح ظاهر آيۀ -۳
" ال اله االّ اللّه"پردازند، بدین معنی که ظاهر آيۀ مزبور همانا شهادت به كلمۀ  می
توان شناخت، بلكه مراد از معرفت حضرت  باشد، یعنی كه ذات خداوند را نمی می

مراد از اين ذكر انسان كامل و .  الوهيت، معرفت ذكر اوست كه منسوب به اوست
من اطاع الرّسول "باشد، كه مدلول آن  میقائم مقام ذات خداوند در عالم خلق 

اين معنا .  ، يعنی اگر كسی رسول را شناخت، خدا را شناخته، است"فقد اطاع اللّه
 در امر بهائی نيز مقبول واقع گشته است و در ۲۰كه مسبوق به انديشۀ شيخيه است،

ين   در اينجا باالتر۲۱.ابتدای كتاب اقدس جزو اصول اعتقادات قرار گرفته است
مقام معرفت به خداوند از آن اهل محبّت است كه خداوند را به ظهور حضرتش 

در اين مورد بيشتر صوفيان و حكماء به بيراهه رفتند و مدّعی معرفت .  شناسند  می
 .ذات خداوند شدند

ای از زيارت جامعه ممكن  در رتبۀ ظاهر باطن معنی آيۀ قرآنی مزبور از طريق گفته
 معرفت خداوند، معرفت اولياء و امامان است كه حجّت شود كه مراد از می

كلمۀ ظاهر و باطن و تقارن آنها يادآور اين نكتۀ .  باشند خداوند بر روی زمين می
بسيار جالب در انديشۀ شيعيان اهل تأويل است كه درست مانند برخی از صوفيان 

بوّت، باطن و ظاهر معتقدند كه ولّی باطن نبیّ است و نبیّ ظاهر ولیّ، يا واليت و ن
 .باشد الوهيت می

گردد كه  اما در مقام باطن باطن معنی آيۀ مزبور از طريق آيۀ سورۀ يوسف معلوم می
يعنی ظهور ركن رابع و " إرباب متفرّقون خير ام اللّه الواحد القهّار"فرمايد  می

معرفت او، معنی معرفت الهی است، زيرا بر طبق هدايت حضرت اعلٰى، ممكن 
 فرمايد  تواند خدای خويش را بشناسد و خداوند نيز از ازليت خويش نزول نمی نمی



  ٰشرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

42 

ای در حقايق انفس و  بنابراين، خداوند آيه.  تا طلعت وی را اهل امكان ببينند
اين آيه، .  آفاق ابداع فرموده است كه بدان استدالل كنند تا خداوند را بشناسند

" ال اله االّ اللّه"كند چنانكه كلمۀ  یآيۀ حادثی است كه داللت بر ذات خداوند م
اين آيۀ انفسی سنخيتی با آيۀ .  نمايد حادث است و داللت بر توحيد خداوند می

شود و اين وجه همانی است  دارد كه از طريق وجه الهی حاصل می" ال اله االّ اللّه"
م ظاهر مراد از اين وجه در مقا.  داللت بر آن دارد" كلّ شیء هالك االّ وجهه"كه 

باشند و حضرت علی در اين  باشند كه منسوب به خدا می همانا ائمۀ شيعی می
و جالب اين است كه " انا وجه اللّه الذی اليموت"خصوص فرموده است كه 

دهند، چنانكه در توقيعی  حضرت اعلٰى نيز اين وجه را به خود نسبت می
 :فرمايند می

اللّه الذی اليموت و   انا وجهانا النقطة التی ذوّت بها من ذوّت و انّنی
نوره الذی اليفوت من عرفنی ورائه اليقين و كلّ خير، و من جهلنی 

   ۲۲.ورائه السّجين و كلّ شرّ
گردد و من وجه خدايم كه هرگز  ای هستم كه هستی از آن آغاز می يعنی من نقطه

هشت و ميرد و نور خدايم كه هرگز خاموشی نپذيرد و اگر كسی مرا بشناسد، ب نمی
هر چه خير است از آن اوست و هر كسی مرا نشناسد، دوزخ و هر شرّی نصيب 

 .اوست
 و ۶=و: باشد يعنی  می۱۴امّا وجه معنی باطنی نيز دارد و آن اين است كه عددش 

عدد چهارده تكرير دوبار هفت است .  ۶+۳+۵=۱۴ كه جمعاً ۵=ه و ۳=ج
عدد چهارده از طرف .  ست و اين همان سبع الثانی مذكور در قرآن ا۷×۲=۱۴

باشد كه به  ديگر عبارت از دوازده امام و حضرت فاطمه و حضرت محمّد می
باشند و جملگی  عنوان چهارده معصوم معروفند و اينان ادالء خداوند بر خلق می

اند همۀ ما محمّديم  آيند و به همين خاطر است كه امامان گفته يك تن به شمار می
به معنی " يد"اين عدد چهارده مساوی با .  ر ما محمّد استو اوّل ما محمّد و آخ

و ) ۱۰+۴=۱۴ و ۴= و د۱۰=ی(باشد زيرا عدد يد نيز چهارده است  دست نيز می
ملكوت السموات و "كلمۀ يد نيز در آيات قرآنی به كرات نازل شده است مانند 

 است زيرا و به همين سبب است كه امام شيعی خود را يدالله ناميده " االرض بيده
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مناسبت نيست كه عدد چهارده عدد برخی از  بی.  او داللت كامل بر خدا دارد
 يعنی ۴= و د۱= و ا۶= و و۳=ج(اسماء الهی نيز هست، چنانكه اسم جواد 

 يعنی ۲= و ب۱= و ا۵=ه و ۶=و(و نيز عدد وهاب ) ۴+۱+۶+۳=۱۴
لّه فوق ايديهم ترين آنهاست زيرا يدال باشد، ولی يد كامل نيز می) ۲+۱+۵+۶=۱۴

 .داللت بر اكمليت آن دارد
شود كه عددش پنج است و مراد از آن شكل  ختم میه عدد وجه در كتاب نيز به 

باشد، يعنی وجه در ختميت  ای است که نماد هيكل انسانی می مخمّس يا ستاره
شود و يقين است كه در اسم اعظم الهی نيز  خويش به شكل انسان كامل ظاهر می

گويند اين ستاره در نقش خاتم سليمان پسر داود آمده  می).  يعنی بهاء (نقش دارد
ه از طرف ديگر اين .  بود و خداوند به لطف اين هيأت به او كرامات بخشيده بود

 و ۵=ه(باشد  در ابتدای اسم خداوند يعنی هو آمده است و هو عددش يازده می
 به ۱۱×۱۱=۱۲۱ عدد  در خودش ضرب شود۱۱و چون هو يا ) ۵+۶=۱۱ يعنی ۶=و

و ۳۰= و ل۷۰= و ع۱= و ا۱۰=ی. (باشد آيد كه همان عدد ياعلی می دست می
اما .  و البته مترادف با اعلٰى نيز هست) ۱۰+۱+۷۰+۳۰+۱۰=۱۲۱، يعني ۱۰=ی

 همان تفاوت ميان قائم و قيّوم است كه حضرت اعلٰى ۱۴ترين معنای عدد  جالب
 حضرت بهاءاللّه در اين خصوص در لوحی دانند و آن را رمزی از جمال ابهٰى می

 :فرمايند می
و امّا ما سئلت فی فرق القائم و القيّوم فاعلم بانّ الفرق بين االسمين 
مايری بين االعظم و العظيم و هذا ما بيّنه محبوبی من قبل و انّا ذكرناه 
فی كتاب بديع و ما اراد بذلك اال ان يخبر الناس باّن الذی يظهر انّه 

عمّا ظهر و هو القيّوم علی القائم و هذا لهو الحقّ يشهد به لسان اعظم 
و اذاّ .  الرحمن فی جبروت البيان اعرف ثهم استغن به عن العالمين

ينادی القائم عن يمين العرش و يقول يا مالء البيان تالله هذا لهو القيّوم 
و هذا فاعلم بانّ الفرق فی العدد اربعة عشر ... قد جائكم بسلطان مبين 

عدد البهاء اذا تحسب الهمزة ستّة الّن شكل ستّة فی قاعدة الهندسة و 
لو تقرء القائم اذا تجد الفرق خمسة و هی الهاء فی البهاء و فی هذا 

 المقام يستوی القيّوم علی عرش اسمه القائم كما استوی الهاء علی 
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ير الواو و فی مقام لو تحسب همزة القائم ستة علی حساب الهندسة يص
الفرق تسعة و هو هذا االسم ايضاً و بهذه التسعة اراد جلّ ذكره ظهور 

  ۲۳.التسع فی مقام هذا ما تری الفرق فی ظاهر االسمين
اند منظور عظمت  به اين مضمون كه فرق قائم و قيّوم كه حضرت اعلٰى بيان داشته

ابهٰى قيّوم اللّه است، زيرا مقام حضرت اعلٰى، قائم و مقام جمال  يظهره ظهور من
.  است كه منظور عظمت ظهور حضرت بهاءاللّه در جنب ظهور حضرت اعلٰى است

 ۱= و ا۱۰۰=قائم يعنی ق( است ۱۴از طرف ديگر تفاوت عددی قائم و قيوم همانا 
 و ۶= و و۱۰= و ی۱۰۰= و قيوم يعنی ق۱۰۰+۱+۱+۴۰=۱۴۲ يعنی ۴۰= و م۱=و ء
 ۱۴و مراد از عدد ) ۱۵۶-۱۴۲=۱۴ و تفاوت آنها ۱۰۰+۱۰+۶+۴۰=۱۵۶ يعنی ۴۰=م

 ۵=ه و ۲=ب( در نظر گرفت ۶باشد زيرا ء را بايد به شكل آن  همانا كلمۀ بهاء می
 حساب ۱در اين محاسبات ء در قائم ) باشد  می۲+۵+۱+۶=۱۴ يعنی ۶= و ء۱=و ا
 و عدد ۱۴۷= در نظر گيريم عدد قائم۶شود و اگر در محاسبۀ قائم، ء را   می
 همان ۹ است كه منظور از عدد ۱۵۶-۱۴۷=۹ كه تفاوت آنها باشد  می۱۵۶=قيوم

 .  فرض كنيم۱بهاء است اگر ء يعنی همزه را مانند أ مساوی عدد 
به اين ترتيب منظور از وجه به صورت باطن همان جواد و وهاب يعنی اسماء الهيه 

پس .  باشد كه تفاوت قائم و قيوم نيز هست است كه در اصل منظور اسم بهاء می
در باطن باطن اين است كه جز بهاءاللّه " ال تدع مع الله الها آخر"نظور از اين آيه م

تفسير آيۀ قرآنی به جمال ابهٰى تمام .  مپرستيد و در معيت او، يار و ياوری نجوييد
 .شود می

داللت بر رجوع " فالتدع مع الله الها آخرا فتكون من المعذّبين"آخر اين آيه يعنی 
توان شناخت به  چون خدا را نمی.   كه رجوع به مقامات الهی استالی اللّه دارد
توان رجوع كرد و اگر آيۀ مستودعه در آدمی قائم مقام خداست، وصول  او نيز نمی

لذا اين آيه، همانا مشيّت اوّليه است كه بدء همۀ .  به آن نيز وصول به خداست
معنی مشيّت در جای ديگر در باب .  اشياء از اوست و عود همه اشياء نيز به اوست

   ۲۴.سخن به تفصيل رفته است
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پردازند يعنی   بعد از اين قسمت حضرت اعلٰى به تفسير حديث كنت كنز می-۴
  اين ۲۵.»كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف«حديث 

حديث از مشهورترين احاديث دنيای اسالم است كه شروح بسياری بر آن نوشته 
گنجی : فرمايد معنی حديث اين است كه خداوند به حضرت داود می.   استشده

    ۲۶.خواستم شناخته شوم، خلق را آفريدم تا مرا بشناسند مخفی بودم، می
 شرحی كه -۱: توان به صورت زير برشمرد شروح بسيار معروف بر اين حديث را می

 شرح -۲.  استالدين رازی در كتاب مرموزات اسدی بر اين حديث نوشته نجم
  شرحی -۳ ۲۷.شيخ احمد احسائی كه در كتاب شرح الزيارة الجامعة نقل شده است

 شرحی كه حضرت عبدالبهاء -۴ ۲۸.كه سيد كاظم رشتی بر اين حديث نگاشته است
 . اند بر اين حديث مرقوم كرده

 
 .اند  شرحی كه حضرت اعلٰى از اين حديث به دست داده-۵

ه است و مطابق است با انديشۀ عارفان مسلمان كه از اين شرح اوّل بالكّل صوفيان
در اينجا حديث معطوف به عالم حق .  اند های صوفيانه اخذ كرده حديث نكته

مقصود از حيات را .  است و محور بحث و شروح آن، ساحت ذات خداوند است
دهد و آفرينش خويش را   كند و اساس معرفت را در دل آدمی جای می روشن می

وظيفۀ آدمی معرفت است ولی .  كند انگيزۀ محبت و به قصد معرفت توجيه میبا 
او در اين مقام در رتبۀ كنز .  گردد اين معرفت به ذات اقدس خداوند باز نمی

مخفی است، ولی اگر بخواهد خويش را به انسان شناسا كند، از فيض اقدس و 
 فيض اقدس و فيض عارفان از اين حديث به دو مقام.  كند فيض مقدس ياد می

فيض اقدس يعنی تجلّی خداوند در اسماء و صفات است، و .  اند مقدّس رسيده
مقام فيض مقدّس تجلّی خداوند در مقام وحدت حقّ در خلق است يعنی ظهور 
حقّ به جلوۀ بشری، كه اين دو مقام فرع مقام ذات حقّ است و اين مقام همان 

به عبارت ديگر كنز مخفی .  ذات استالغيوب و كنز مخفی و تجلّی ذات لل غيب
  عارفان ۲۹.مقام ذات است و ساير موارد حديث مقام فيض اقدس و مقدّس است

 و ۳۰اند اند و بر آن شروح بسياری نوشته معانی بسياری از اين حديث گرفته
   ۳۱.گويند اين حديث، يكی از چهار حديث مربوط به عالم محبّت و عشق است می
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كند و آن  اين حديث مقصد از حيات آدمی را روشن و معلوم میگويند  البته می
   ۳۲.معرفت است

الحكم خويش، بر حضرت محمّد  امّا ابن عربی، اين حديث را، در خاتمۀ فصوص
:داند صادق می  

اول فيضی كه به فيض اقدس از حضرت ذات فايض شد، او بود و به 
ول ما خلق الّله ا"عين ثابته از جميع اعيان اول او متعيّن گشت كه 

و حقيقت روح محمّديه نزد اهل كمال مسمٰى است به " تعالی العقل
و به فيض مقدّس از حضرت اسم جامع اول روح او متكون .  عقل اوّل

 پس اوليت فرديت .  و فی رواية نوری" اول ما خلق اللّه روحی"شد كه 
و ... الزمۀ وجود او باشد و فرديت در وجود به سه چيز حاصل شد 

اصل كتب خانه عالم الف است و اصل الف، نقاط ثالثه، و آن ذات 
و هر جزوی ... احديت حق است و مرتبۀ الهيت و عين ثابتۀ محمّديه 

از اجزای اين عالم صورت اسمی است از اسماء حق و خليفۀ حق و 
و كون جامع يعنی جامع مجموع كماالت كونيه و .  مظهر اللّه است

انسان و نسخۀ عالم كبير است و مجموعۀ خزاين االلهيه و اكمل نوع 
   ۳۳.كنت كنزا مخفيا و اوضح دليل است بر وجود رب مطلق تعالی شأنه

تابعان ابن عربی نيز به لطف اين حديث به شرح عوالم الهی ذات و صفات و 
  برحسب تفسير اين گروه، سه عالم در اينجا ۳۴.پردازند اسماء و تجلّيّات الهی می

 :پيداست
معلوم تو باد كه حقّ تعالی را در بطنان عما، كه كنت كنزا مخفيا 

كه وجوب ’توانيم شناخت  اشارت بدان است جز به نقطۀ ذاتی نمی
چون فاحببت ان اعرف فرمود، به نقطۀ احدی .  كنيم وجود او بيان می

چون .  كه حی، سميع، بصير، متكلّم اسماء صفات اوست شناختيمش
، مريد، قدير، مفت، به نقطۀ واحدی كه علیفخلقت الخلق العرف گ

حكيم اسماء صفات اوست و كثرت اعداد ممكنه از فيض او در تجلّی 
آمده از فيض علم و اراده و حكمت قلم قامت محمودی كه صاحب 
 مقام محمود است و دوات روح احمدی و نور مداد محمّد و لوح عقل 
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ير بالجثة و مصطفوی ظاهر گشت و لوح عقل كه قلب در عالم صغ
الكبير بالمعني، عبارت از آن است در مقام جوهريت در عالم امكان 

  ۳۵."اول الجواهر شد
يعنی عالم ذات و صفات و اسماء و نيز مقام انسان كامل كه مجالی كامل خداوند 

افزايد كه حركت موجدی خداوند برای خلقت محبّت  ابن عربی نيز می.  است
آفرينش سريان يافته است و از اينجاست كه مح۳۶اوست شارحان .  بّت در كلّ 

  موالنا اين حديث را قدری به ۳۷.اند فصوص اين مطلب را به خوبی نشان داده
 و ۳۸گويد كه خداوند كنز مخفی است كند و به صراحت می عالم خلق نزديك می

حقّ تعالی ضدّ : "خلقی را كه آفريد تا شناسا شود، عبارت از عالم امر است
فرمايد كه كنت كنزا مخفيا فاحببت بان اعرف، پس اين عالم آفريد كه   مینداشت 

از ظلمت است تا نور او پيدا شود و همچنين انبياء و اولياء را پيدا كرد كه اُخرُج 
بصفاتی الی خلقی، و ايشان مظهر نور حقّند تا دوست از دشمن پيدا شود و يگانه 

روی معنی ضدّ نيست االّ به طريق از بيگانه ممتاز گردد كه آن معنی را از 
   ۳۹."صورت

كند و كنتُ را  نجم رازی شرح خود را بر اين حديث در قالب هشت كلمه تنظيم می
گيرد و از همين جا تا آخر حديث را به ذات اقدس تمام  به معنای ذات الهی می

  ۴۰.كند كند و از مظاهر مقدّسه در مقام تجلّی ياد می می
شناسی  كنند، از ابعاد معرفت ز را در بُعد وجودشناسی معنا میاگر عارفان كنت كن

آن غافل نيستند، زيرا بحث العرف يا لكی اعرف، به اين معناست كه مقصد از 
معرفت خداوند در مقام كنز مخفی ممكن نيست و بايد .  خلقت را معرفت است

  ۴۱.به معرفت اسماء و صفات او رجوع كرد كه مقام فاحببت ان اعرف است
معرفت تفصيلی به خداوند غيرممكن است مگر از طريق اسماء و صفات او كه 

تواند به مراتب متعالی هستی،  رسد و می عارف به لطف اين معرفت، به كمال می
 :نويسند در اين خصوص می.  وجود يابد

گويند كه از مخلوقات هيچ  بدان كه اهل شريعت و اهل حكمت می
د كه وجود آدمی دارد و اين قدر و وجودی آن قدر و منزلت ندار

 شناسد و از  داند و خدای را می منزلت آدمی از آن است كه خود را می
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اند از جهت  تمام مخلوقات آدمی مقصود بود و باقی همه طفيل آدمی
ما : فرمايد آنكه حكمت آفرينش اين بود كه او شناخته شود چنانكه می

اجات كرد كه الهی لماذا خلقت الجن االنس اال ليعبدون و داود من
خلقت الخلق قال كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف، و آدمی است كه 

شناسد، پس از جملۀ خاليق آدمی مقصود بوده باشد و باقی  او را می
چون معلوم شد كه حكمت در آفرينش خلق آن ... طفيل آدمی باشند 

يعت بود تا حقّ تعالی شناخته شود پس بنابراين، بعضی از اهل شر
گفتند كه معرفت ذات و صفات خدای تعالی مقدور باشد و ممكن 
باشد از آدميان ذات و صفات او را چنانكه هست بشناسد كه شناختن 
چيزی آن باشد كه آن چيز را چنانكه آن چيز است بدانند امّا جمهور 

اند كه معرفت وجود واجب  اهل شريعت و تمام اهل حكمت گفته
قدور بشر نيست و در فكر هيچ آدمی نتواند در الحقيقة م الوجود علی 

آمد كمال الوهيت او بلندتر از آن است كه به احاطت ذهن و خاطر 
يعنی وجود هست موصوف به صفات سزا و منزه از ... مخاطر شود 
   ۴۲.صفات ناسزا

همان قسم كه مالحظه شد، صوفيان به دو بُعد در اين حديث اعتناء كردند، يكی 
ديگری وجود؛ از لحاظ وجود، حديث كنت كنز به خداوند راجع بعد معرفت و 

تفكيك ميان .  است ولی از لحاظ معرفت، او را بايد در اسماء و صفات شناخت
خالصۀ بحث اينان .  اين دو بخش، جزو خصوصيات اصلی تفكّر صوفيان است

م و بود) در مقام توحيد ذات و التعيّن(كنز مخفی ) يعنی خداوند(آن است كه من 
به اوصاف و اسماء الهی كه (شناخته شوم ) سريان محبت در عالم(دوست داشتم 

) در مرتبۀ احديت و واحديت در دو رتبۀ فيض اقدس و مقدّس جلوه كرده است
مخلوقات را ) به مدد وساطت نور محمّدی يا اوّلين صادر از حقّ(پس خلق كردم 

باشند، بر طبق فيض   میگاه معرفت خداوند يعنی جميع آفرينش را كه جلوه(
يعنی در (بشناسند ) يعنی ذات متجلّی در اسماء و صفات را(تا مرا ) صدوری

 ).مراتب معرفت به اوج هستی يا ذات الهی دست يابند
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 شرح حضرت عبدالبهاء بنا به درخواست سائلی مرقوم شده است كه در زمرۀ -۶
راحت بنا بر مشرب درويشان و صوفيان اسالمی است و حضرت عبدالبهاء به ص

توان به قدری استقصاء در متون عرفان    حتّی می۴۳.اند ايشان، حديث را شرح كرده
اسالمی دريافت كه نظرگاه حضرت عبدالبهاء بيشتر مايل به افكار عبدالرحمن 

 حضرت عبدالبهاء حديث را به چهار بخش مفهومی تقسيم ۴۴.جامی و فرقۀ اوست
حضرتش اگرچه بر .  كنند  و معرفت و خلقت ياد میفرمايند و از كنز و محبّت می

گيرند ولی در  طبق رأی عارفان مسلمان كنز مخفی را ذات اقدس اله در نظر می
خاتمۀ حديث، آن را در شأن مشيّت اوّليه، كه در اين زمان حضرت بهاءاللّه است، 

است يعنی بستر شرح هيكل مبارك، اگرچه ميراث عارفان اسالمی .  كنند تمام می
به عبارت ديگر اين .  دهند ولی معنای اصلی را به حوزۀ الهيات بهائی سوق می

حديث را از عالم حق به عالم امر، كه اينك بر روی زمين حضرت بهاءاللّه است، 
از نظر حضرت عبدالبهاء كنز مخفی، حضرت ابهٰى است كه .  فرمايند داللت می

ا در دل احبّاء ديد و عالم روحانی مخفی از انظار اغيار است ولی محبّت خويش ر
اتّحاد و وحدت خلق را در نفوس احبّاء آفريد تا خلقی شايستۀ شناسايی حضرتش 

به .  شود در اينجاست كه اسّ حديث معرفت مظهر ظهور معنا می.  پديد آيند
شود و  القيامة ظاهر می عبارت ديگر، كنز مخفی مقام مظهر ظهور است كه در يوم

 :نويسد  كه به اين سرّ صمدانی پی برد، سيد حيدر آملی است كه میيكی از كسانی
المراد باليوم ههنا هو ابتداء الكثرة الوجودية، المبنی علی التوحيد 

كنت كنزا مخفيا فاحببت ) فی الحديث القدسی(الوجودی لقوله تعالی 
ان اعرف فخلقت الخلق، الموقوف ظهوره علی ما ينبغی بظهور او ان 

لو لم يبق من الدنيا اال يوم ) ص(كما قال النبی ) ع(منتظر القائم ال
واحد لطوّل الله تعالی ذلك اليوم حتی يخرج رجل من ولدی اسمه 
اسمی و كنيته كنيتی يمالء االرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و 
ظلماء اين يمالء اراضی القلوب كلّها توحيدا و معرفة بعد ما كانت 

  ۴۵.مملوئة بالشرك و الجهل
حضرت (= مضمون بيان او اين است كه اشارۀ كنز مخفی به وجود حضرت قائم 

 است كه يقيناً ظهور خواهد كرد و به ظهور او مراتب توحيد و خلقت و )  مهدی
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حضرت .  معرفت معلوم خواهد گشت و اصل حديث كنت كنز روشن خواهد شد
يان كردند ولی در اصل عبدالبهاء در تفسير خويش به ظاهر، اعتناء به معارف صوف

توجّه به شرح حضرت اعلٰى از اين حديث نمودند و مطابق با غايتی كه حضرت 
 .اعلٰى معلوم فرمودند، آن را تفسير كردند

 
يعنی كنت، : كنند  حضرت اعلٰى حديث كنت كنزاً را به هفت بخش تقسيم می-۷

هر بخش را كنزاً، مخفيا، فاحببت، ان اعرف، فخلقت الخلق، و لكی اعرف؛ و 
مشيت، اراده، قدر، قضاء، اذن، : شمارند، يعنی مترادف يكی از مراتب خلقت می

دانند،  اجل، كتاب؛ و هر مرتبه را در خور مقام يكی از وجوه هفت تن مقدّسان می
محمد، علی، فاطمه، حسن، حسين، جعفر، موسی؛ و هر يك تن از آنان را : يعنی

دهند،  االولياء شيعی مطابقت می طبقاتمطابق با يكی از احاديث مشهور در 
بيان، معانی، ابواب، امام، اركان، نقباء، نجباء؛ درست مطابق با جدول : يعنی
 :زير
 

 بيان محمد مشيت كنت
 معانی علی  اراده كنزا

 ابواب فاطمه قدر مخفيا
 امام حسن قضاء فاحببت
 اركان حسين اذن ان اعرف

 نقباء جعفر اجل فخلقت الخلق
 نجباء موسی كتاب ی اعرفلك

 
حضرت اعلٰى حديث كنت كنزا را با حديث مشيّت و حديث معانی و مراتب نبوّت 

سازند و اين كاری است كه در هيچ يك از تفاسير عرفانی  و امامت منطبق می
ترين احاديث موجود در عرف شيخی و بابی  حديث مشيّت از مهمّ.  سابقه ندارد

  نكتۀ ۴۶. هستی و كيفيت تكوين خلقت اشاره دارداست و از اين رو به مراتب
 جالب اين است كه حضرت اعلٰى كنت را مقام مشيّت اوليه، يعنی حقيقت فائض 
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كنند و اين درست مطابق است با تفسير  در انبياء، از جمله حضرت محمّد معنا می
 .حضرت عبدالبهاء در آخر شرح خويش بر اين حديث

ه حضرت اعلٰى به نوعی به تفسير شيخ احمد بر اين در اينجا بايد اشاره كرد ك
حديث نيز ناظرند، زيرا آراء و عقايد شيخ احمد احسائی مانند پلی است كه ميان 

های صوفيانه و شروح حضرت اعلٰى كشيده شده است و با گذر از آن  انديشه
شيخ احمد در تفسير خود، حديث را به سه .  توان به حقيقت اصلی دست يافت می
در بخش اول به كنز مخفی توجّه دارد و آن را به ذات .  كند سمت تقسيم میق

ای كه ابن عربی و تابعان متصوّفۀ او تعبير  دهد، درست به گونه بحت ارجاع می
بخش دوم كه مقام فاحببت ان اعرف است، از نظر شيخ احمد، ظهور .  كردند

 به نوعی، مقدمۀ بيانات مقامات مشيت و اراده و ابداع و فعل اوست كه در اينجا
وی معتقد است كه ظهور مشيّت و اراده منوط به .  آورد حضرت اعلٰى را فراهم می

فهم ما از عرش است، و عرش از طرفی محلّ استقرار خداوند است و از طرف 
ديگر سبب تكوين موجودات؛ چنين عرشی جز در قميص مظهر ظهور الهی، يعنی 

  ۴۷.و اين حقيقت محمّديه همانا مشيت اوستشود  حقيقت محمّديه، ظاهر نمی
بخش سوم شرح شيخ مربوط به فخلقت الخلق است يعنی ظهور امامان شيعی و 

در اينجا نيز شيخ به استقبال كالم حضرت اعلٰى رفته .  ابواب و اركان ايشان
اين حديث بيان ذات خداوند، مرتبۀ نبوّت و شأن امامت ’پس از نظر شيخ .  است
 ‘.است
گويی حضرت اعلٰى .  فرمايند ت اعلٰى، جمع آراء صوفيان و شيخ احمد میحضر

رسانند كه به حدّ كافی در خصوص مراتب معرفت در خلقت توسّط  به ما می
اند، بعد  صوفيان بحث شده است ولی چيزی را كه عارفان به درستی بيان نكرده

.   تمام شودبايد وجود، موجود گردد تا قضيۀ معرفت.  وجودشناسی حديث است
لذا بحث مشيت و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و كتاب، مراتب تكوين 

 :فرمايند در توجيه اين مراتب حضرت بهاءاللّه می.  دارد موجودات را بيان می
اليكون شئی فی السماء و االرض اال بمشية و ارادة و قدر و قضاء و 

باب التحصٰى با او آيد اس هر نفسی به دنيا می.  اذن و اجل و كتاب
 الحقيقه اين مقام  شود ولكن فی آيد، اگر چه به بصر ظاهر ديده نمی می
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آنچه از محتومات محسوب تغيير نپذيرد و دون آن به .  محقّق است
اوّل ميلی كه در انسان احداث .  نمايد سبب اسباب و اعمال تغيير می

 اسباب مقام شود قبل از ظهور اسباب اين مقام مشيّت اوّل تصوّر می
اراده و قدر مقام هندسه و اندازه است، يعنی ظهور اسباب به مقدار 

اند، چنانكه  امضاء تأليف ماقدّر مقام قدر را بسيار عظيم ذكر نموده
اند القدر سّر من اسرار الله و سّر من امراللّه و حرز من حرز اللّه  فرموده

 و ليل دامس التسلكه و مختوم بختام الله الی ان قال بحر زخّار التلجه
كثير الحيتان سعته ما بين السماء و االرض و عرضه ما بين المشرق و 
المغرب، و فی قعره شمس تضئی و اين مقامات را انسان در مقامات 

نمايد، يعنی مراتب سبعه كه ذكر شد و بعد از ظهور  خود مشاهده می
اجل قضاء امضاء مشهود، و همان معنی اذن است از برای هر شئی 

بوده و هست يعنی مدّت كون آن، و بعد كتاب كه مقام تماميت شئی 
   ۴۸.است ظاهر و هويدا

گذرد بايد دانست كه  اينك كه معلوم شد مقام كونيت وجود از هفت مرحله می
برای اينكه اين معنا را حضرت اعلٰى .  معرفت نيز معلّق به هفت مرتبه است
ی و ابواب و امام و اركان و نجباء و نقباء توضيح دهند به هفت رتبۀ بيان و معان

كنند، كه در اصل، حديثی است كه در ساير آثار خود به آن اشاره  اشاره می
 :فرمايند از جمله در رسالۀ غناء می.  فرمايند می

در مقام ظهور به عليّت مراتب سبعه ) مشيت و اراده(اين رتبۀ مشاراليها 
 علیّ بن الحسين عليه فعل هفت مقام ذكر شده، چنانچه حضرت

السالم در مقام معرفت امر به جابر فرموده حيث قال عّز ذكره فی 
: حديث طويل ثم تالهذه احدها و هی والله و اليتنا يا جابر الی ان قال

يا جابر اتدری ما المعرفة؟ المعرفة اثبات التوحيد اوّال ثم معرفة 
مام رابعا ثم معرفة االركان المعانی ثانيا معرفة االبواب ثالثا ثم معرفة اال

  ۴۹.خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا
 ۵۰.اند اين حديث بسيار معروف است و بسياری از بزرگان به نقل آن پرداخته
 .  اند حديث مزبور بسيار مفصّل است، و بخشی از آن را حضرت اعلٰى نقل فرموده
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ح در كتاب انيس السمراء و سمير الجلساء توان به طور مشرو اين حديث را می
  در ۵۱.يافت و شيخ احمد نيز از روی همين مأخذ به نقل آن مبادرت ورزيده است

 :بخشی از آن است
عن جابر بن يزيد جعفی عن علی بن الحسين فی حديث طويل، ثم "

فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا و كانو بآياتنا «تال قوله تعالی 
 و هی واللّه آياتنا و هذه احدها و هی واللّه و اليتنا يا جابر »نيجحدو

الی ان قال يا جابر او تدری ما المعرفة، المعرفة اثبات التوحيد اوّالً ثمّ 
معرفة المعانی ثانياً ثم معرفة االبواب ثالثا ثّم معرفة االمام رابعًا ثمّ 

    ۵۲ معرفة النجباء سابعامعرفة االركان خامساً ثمّ معرفة النقباء سادساً ثّم
 و شيخ احمد به كرّات از آن نقل ۵۳اين حديث در عرف شيخيه بسيار معروف است

 :الجمله در بخشی از آن است كند، فی می
االوّل االبدال سموّا بذلك النهم علی : يراد من خيار الموالی قسمان"

ی بعض ماقيل اليخلو العالم من اربعين منهم لبقاء النظام و ان كان ف
االوقات قد يزيدون النهم قالوا البدّ لبقاء النظام من قطب و هو الغوث 
و هو محلّ نظراللّه من العالم و من اركان اربعة تتلقّی عنه ما يتلقّی من 
الوحی و االلهام فيما يتعلّق بتدبير العالم من خلق و رزق و حيوة و 

لقطب هو خزانة ممات و تكليف علی نحو ما اشرنا اليه سابقا من اّن ا
المالك عّز و جلّ بمعنی اّن ما اراد ابرازه و ايجاده و حياته و مماته و 
رزقه و تكليفه و غيرذلك من متعلّق االرادة فقد انهی علم ذلك كلّه الی 
قطب العالم عليه السالم و االركان االربعة تتلقی منه و تؤدی احكام 

بدّ من اربعين بدال و ان كان ذلك علی ما حدّدالله لوليّه عليه السالم و ال
قد يزيدون لكنّهم الينقصون فان مات و احد من االربعين تفضّل الله 
علی واحد من النجباء فعلّی درجته حتّی يكون بدال من الذی مات و 
فهو علی هيئته و عبادته حتّی يكون مثله و لهذا يسمّی بدال و البّد من 

الثمانة و ستّين صالحاً و لم نجباء سبعين الاقل من ذلك و البد من ث
اجد هذا التفضيل من طرقنا و ان نقله بعض علمائنا و ظنّی انّه من طرق 

 العامّة النّ المتصوّفة منهم ذكروه فی كتبهم، و انّما وجدنا من طرقنا ما 
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رواه صاحب كتاب انيس السمراء و سمير الجلساء باسناده الی جابربن 
عليهما السالم فی حديث طويل الی يزيد الجعفی عن علی بن الحسين 

ان قال يا جابر او تدری ما المعرفة؟ المعرفة اثبات التوحيد اوالً ثم 
معرفة المعانی ثانياً ثم معرفة االبواب ثالثاً ثّم معرفة االمام رابعًا ثمّ 
معرفة االركان خامساً ثّم معرفة النقباء سادسًا ثّم معرفة النجباء سابعاً 

د باالمام هو القطب و باالركان االربعة االركان الحديث، و المرا
المذكورة و بالنقباء االبدال الذين قالوا انّهم اربعون و لم نجد فی كتبنا 
ممّا فهمت و وقفت عليه ما يشير الی االربعين و انّما تشير الی انّهم 
ثالثون فی قوله عليه السالم و نعم المنزل طيبة و ما بثالثين من وحشة 

ه فی الكافی و الحاصل ان القسم االوّل من خيار الشيعة كما روا
  ۵۴"االبدال و هم النقباء فی حديث علی بن الحسين عليه السالم

دهد كه بر طبق مصطلحات اهل تصوّف، نظام  در اينجا شيخ احمد توضيح می
باشد ولی  درجات خلق بر طبق قطب و غوث، اركان و ابدال و نقباء و نجباء می

 شيعی عبارتند از مراتب مذكور در حديث كه توحيد، معنی و ابواب بر طبق عرف
اين هفت مرتبه .  گردد و امام و اركان و نقباء و نجباء كه هفت مرتبه را شامل می

در هر .  اند باشد و به كرّات به آن اشاره فرموده در آثار حضرت اعلٰى بسيار مهمّ می
ا به كلّ عوالم هستی تعميم يك از اين مراتب مصاديقی ذكر نموده و آن ر

 :فرمايند از آن جمله در توقيعی می.  اند بخشيده
ولكن ادكر من سّر الهاء ببعض تفسير ما اردت و هو ان السّر لم يزل لم "

يكشف و ان كشف لم يك سرّا و انا المعرفة فی مقام االسرار كما امر 
 يا جابر او علّی بن الحسين بجابر هو فی سبعة مراتب كما قال عّز ذكره

تدری ما المعرفة، المعرفة اثبات التوحيد اوّال ثّم معرفة المعانی ثانيا ثم 
معرفة االبواب ثالثا ثم معرفة االمام رابعا ثم معرفة االركان خامسا ثم 
معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و هو قوله عّز و جلّ قل لو 

بحر قبل ان تنفد كلمات ربّی ولو كان البحر مراًد الكلمات ربی لنفد ال
جئنا بمثله مددا و تال ايضا ولو اّن ما فی االرض من شجرة اقالم و 
 البحر يمدّه من بعده سبعة ابحر مانفدت كلمات اللّه انّ الله عزيز حكيم 
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يا جابر اثبات التوحيد و معرفة المعانی اما اثبات التوحيد فمعرفة الّله 
كه االبصار و هو يدرك االبصار و هو اللطيف القديم الغاية الذی التدر

الخبير و هو غيب ما ظنّ ستدركه كما وصف به نفسه و اما المعانی 
فنحن معانيه و ظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته و فوّض الينا امور 
عباده فنحن نفعل باذنه ما نشاء و نحن اذا شئنا شاءاللّه و اذا اردنا اراد 

لّه عّز و جلّ هو المحّل و اصطفانا من بين عباده و اللّه و نحن احلّنا ال
جعلنا حجّته فی بالده فمن انكر شيئا و ردّه فقد ردّاللّه جل اسمه و 
كفر باللّه و انبياته و رسله الحديث و تلك السبعة هی بعينها مراتب 
الفعل و ظهورات الصنع كما قال عّز ذكره ال يكون شیء فی االرض و 

بسبعة بمشية و ارادة و قدر و قضا و اذن و اجل و ال فی السماء اال 
  ۵۵"كتاب و من زعم ان اللّه يقدر بنقص واحدة منهنّ فقد كفر

شود، جنبۀ معرفت در اين حديث منوط به معرفت مظاهر  همان قسم كه مالحظه می
نخست مظهر ظهور و بعد مراتب واليت است كه ساری در عالم .  الهيه است
عبارت ديگر، اين حديث كنت كنز تنها در آسمان الوهيت معنا به .  باشد وجود می

كنز .  شود، بلكه هم در وجود سريان يافته است و هم در معرفت مصداق دارد نمی
مظهر ظهور مخفی .  توان در همين روی زمين در مراتب نفوس يافت مخفی را می

نان را كند و اگر كسی اي است در ذات خويش ولی در مراتب اولياء جلوه می
از اينجاست كه درست مطابق با نظر .  بشناسد، تو گويی كه او را شناخته است

صوفيان بايد معرفت مظهر ظهور را در دل احباب او و نيز در خويشتن خويش 
به عبارت ديگر او كنز مخفی است در دل خود ما، اراده كرد در ما شناسا .  جست

يش، عرش اصلی خداوند را برای نزول گردد، قلب ما را آفريد تا با تطهير قلب خو
اجاللش آماده سازيم تا به رؤيت او كه بر عرش فؤاد جالس شده است به او 

 .معرفت يابيم
گفتنی است كه حضرت اعلٰى در خصوص تقسيم حديث به هفت مرتبه، به عدد 

مقارنت مشيّت و اراده كه در تمثيل مانند آدم و حواء .  اند هفت نيز توجّه داشته
محمد و =باشند و ترادف آنها با محمد و علّی بسيار جالب است، زيرا مشيت می
  يعني من و ۵۶»انا و علیّ ابوا هذه االمّة«آيد كه  علیّ است و در حديث می=اراده
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در اين حديث، .  علیّ، مانند آدم و حواء هستيم كه پدر و مادر اين امّت محسوبند
ست و تا ظهور حضرت اعلٰى اين دو دو شأن نبوّت و امامت هر دو لحاظ شده ا

در تفسير اين حديث، يعنی كنت كنز، حضرت اعلٰى عدد .  مقام از هم مجزّا بودند
كنند  دهند و از اسم علی و محمّد استفاده می بندی قرار می هفت را اساس تقسيم

.  رساند محمدّ است كه وحدت امامت و نبوّت را می كه درست نام ايشان يعنی علّی
بتوان به اين نوع تعبير كرد كه با ظهور حضرت اعلٰى، حضرتش حائز دو شايد 

دانيم كه در مقامات دعوت به ظهور خويش، خود  مقام امامت و نبوّت بودند و می
به نظر . شود هفت در اين تفسير، سه بار تكرار می.  را امام و نيز نبیّ دانستند

) محمد  علی(=حضرت اعلٰى رسد شايد به تعبيری بتوان گفت كه سبع اوّل،  می
و سبع سوم حضرت بهاءالّله ) محمدعلی(= است و سبع دوم جناب قدّوس 

 نيز به وسيلۀ حضرت بهاءاللّه به ۵۷"فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ"است، كه آيۀ ) علّی حسين(=
  درست در همين مقطع است كه بايد متذكّر شد ۵۸.همين صورت تفسير شده است

باشد كه در مقام كنز  ين رتبۀ مزبور، همانا جمال ابهٰى میمشيّت مذكور در نخست
حضرت باب در تواقيع ديگر خويش حديث كنت كنز را در .  مخفی قرار دارند

اند كه اين مشيّت، بهاءاللّه است كه در   و بارها گفته۵۹اند نفس مشيّت معنا كرده
هستی دست بايد به او معرفت يافت تا به مراتب وجود و .  ظهور آشكار است

كيد كرده.  يافت اند، از جمله در بيان فارسی  از اين رو همواره بر اين معنا تأ
 :فرمايند می

بعد از غرس شجرۀ قرآن كمال آن در هزار و دويست و هفتاد رسيد كه اگر بلوغ آن 
شد  بود به پنج دقيقه بعدتر، ظاهر نمی االول می در دو ساعتی در شب پنجم جمادی

كند بر شجره  شجرۀ حقيقت در علوّ عرش خود ناظر است و نظر میزيرا كه هميشه 
همين قدر كه ديد از .  كه غرس فرموده در افئده و ارواح و انفس و اجساد خلق

گردد و از ورای حجب كنت كنزا  شجره توان حديقۀ توحيدی چيد، اول ظهور می
ا ثمرۀ آن كه مخفيا، حّب احببت ان اعرف را نازل تا آنكه به آن خلق خلق شود ت

عرفان به اوست در قيامت بعد گرفته شود زيرا كه اوّل دين معرفةاللّه هست و از 
 اللّه به نفسه من لسان رسوله اين  گردد االّ بما وصف آنجايی كه معرفةاللّه ظاهر نمی
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است كه منوط است به معرفت ظاهر در ظهور و همچنين تا به منتهٰى اليه وجود 
  ۶۰.منتهی گردد

 
 سير حديث كنت كنز  وتف
 "خرآهاً ل إال تدع مع الله"آيۀ 

 از حضرت اعلٰى

 الله الرحمٰن الرحيم بسم
 الحمدلله الذی قد تعالی بعلوّ كبريائيته عن علّو اعلٰى جوهر المجرّدات و -۱

تعظّم بذاتيّة ازليته عن منتهٰى عرفان الجوهريّات و هو لم يزل اليقع عليه 
صعد غاية درك الكائنات و هو الذّات البحت الذی االسماء و الصّفات و الي

 ۶۱لم يزل كان و لم يكن احد غيره و اليزال انّه هو كائن و لم يكن معه شیء
فی رتبته كلّ االسماء صفة لمشيته و كل الصفات نعت ألرادته، ليعرف العباد 

مد  الفرد االحد الصّ»ال اله االّ هو«بارئهم و يصفوه بما تجلّی لهم بهم بانّه 
اليدركه شیء و اليقترن به شیء و انّه هو اليستوی علی شیء و اليقارن شيئاً 
و اليخلو عن شیء و اليدخل فی شیء و هو المتعال بان يقول انّه هو شیء 

كَمِثْلِِه شَیْءٌ«سبحانه   و هو الواحد المتكبّر القهّار و اشهده فی ۶۲»لَيَْس 
عبده و رسوله قد اصطفيه من  بانّ محمّداً ۶۳مقامی هذا علی صفح الجبل

بحبوحة ذروة االبداع بظهور سلطنته و قمصه بقميص االفضال لبروز كبريائيته 
و جعله متفرّداً عن االشباه و االمثال فی ملكوت ارضه و سمائه ليستدلّ 
المستدلّون عن نعته بنعته و عن وصفه بوصفه و هو رسول من عنده علی 

 عندالله الذين قد جعلهم الله اركان ۶۴شر نفساًالعالمين؛ و مظاهر نفسه اثنٰى ع
لم .   و رايات تقديسه و مظاهر تفريده و عالمات سلطانه و عزّته۶۵توحيده

 و انّما دونهم عندهم لم يذكر و ۶۶يعرفهم احد اال الله جاعلهم و من هو فوقهم
و ال اصفهم و . ان يذكر كظلّ فئی بل استغفرالله من ذلك التّحديد الكثير

َال  عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ«اقول انّی اعرّفهم بل اعترف بعجزی بما قال الله سبحانه ال
  ۶۸ و اشهد انّ الله قد اصطفی لهم شيعته۶۷»بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوَن يَسْبِقُونَهُ
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لحفظ دينهم و خلقهم من طينة مكنونة من فاضل طينتهم و هم شهداء من 
لق مايحكمون االّ بأذنهم و مايشاؤون االّ بمشيّتهم و عندهم علی جميع الخ

هم من خشيته مشفقون و من جحدهم او يجحدهم فی حكمهم فلن يقبل من 
 .عمله شیء و اولئك هم الخاسرون

 اما بعد قد رأيت من سطرت فی لوح القرطاس و اشهد بما سئلت آية من -۲
فاحببت ان اعرف كنت كنزا مخفيا «الكتاب و حديث ما قال الله سبحانه 

 لم يكف ۷۰ فاعلم بانّ ابحر االبداع و االختراع۶۹»فخلقت الخلق لكی اعرف
فی بيان معنی من حرف منها و ليس لی سبيل الی معرفتها الّن وجودی و ما 
ينسب اليه لم يذكر اال فی ظلّها و ان علی قدر ضعفی و منتهی مسكنتی و 

 ان تعرف حكم ۷۱» مََع اللَِّه إِلَهاً آخََرفََال تَدُْع«انّما المراد فی اآلية . ضرّی
الظاهر فهو الظّاهر ال اله االّ هو فيبطل وجود غيره بذكر وجود غيره و لم يكن 
اعظم من ذلك دليل عندالله ان كنت من المستبصرين و ان تعرف حكم 

فی حديث ) ع(الظاهر قد حذّركم الله فی كتابه عن نفسه و قال الصادق 
ركم ان تجعلوا محمّداً مصنوعاً لكان الذات محدثاً مصنوعاً ای حذّ«الحروف 

و اّن هذا هو الكفر الصراح؛ النّ االلوهية التی هی نفس ذات البحت لم 
يعرفها غيره و اّن الّذی يقدر ان يعرف العباد و يوصفه اهل االيجاد هو ذكره 

 اآليات الذی نسبه الی نفسه و جعله قائماً علی مقامه و لذا شهد بذلك محكم
فاعلم اّن .   و اّن ذلك لهو الحقّ المبين۷۲»مَّْن يُطِِع الرَّسُوَل فَقَْد أَطَاَع الّلَه«

لمعرفة الله سبحانه لم  اختالف و اّن اعلٰى مراتبها الهل المحبّة ان يعرفه به، 
عرفتك بك و انت دلّلتنی عليك و «) ع(اي بظهوره له به كما قال السّجاد 

 و لو اراد العبد ان يعرفه بغيره ۷۳» ال انت لم ادر ما انتدعوتنی اليك و لو
فالمعروف هو غيره ال نفسه النّه هو ال يعرف بخلقه و اليوصف بعباده 
فالمعروف هو غيره النفسه النّه هو ال يعرف بخلقه و اليوصف بعباده و من 
ه اراد ان يعرفه بابداعه فهو جاهل فی عرفانه و من اراد ان يصفه بثناء خلق

فهو الملحد فی اسمائه و من اراد ان يتوجّه اليه بمحمّد ان يعرفه به فيكفر 
بحضرته الّن الدعوة هی فرع المعرفة و المعرفة فرع المحبّة و المحبّة هی 
 نفس العبادة و من عبدالله بشیء من صفته او اسمه فقد كفر به و لم يعبد شيئاً 
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جّه اليه و يحجبه وجه عزّه عن و من توجّ هاليه یوجد احد من عباده فم يتو
النظر الی طلعته و ضلّت الحكماء كلّهم و بطلت اقوال الّصوفيه باجمعهم 
حيث كلّ قد افتروا علی الله ربهم من حيث يلقی الشّيطان من انفسهم انّما 

 ۷۴بما روی فی الكافی) ع(السّبيل الواضح و المنهج الالئح هو ما قال االمام 
عنی فقد اشرك و من عبداالسم فقد هلك و من من عبد االسم و الم«

 و عبدالمعنی بايقاع االسماء عليه فاوئلك ۷۵»عبداالسم المعنی فقد كفر
و . اصحاب اميرالمؤمنين عليه السالم حقاً؛ ذلك رشح من حكم باطن الظاهر

 روحی و من هو فی ۷۶)ع(ان اردت ظاهر الباطن فاعرف قول علّی النقی 
من ارادالله بدء بكم و من وحّده قبل « ۷۷رة الجامعةعلم الله فداه فی زيا

 الّن االمر لم يرجع الی الذّات و ال الی الّذكر ۷۸عنكم و من قصده توجّه بكم
 فكلّما نسب اليهم هو المنسوب الی الله كما شهد بذلك تلك الزّيارة ۷۹»االوّل

الله  و اّن معرفة ۸۰»من عرفكم فقد عرف الله و من جحدكم فقد جحدالله«
 عليه السالم فی دعاء كلّ ۸۱لم يظهر اال بمعرفتهم كما صرّح بذلك قول الحجّة

فبهم ملئت سمائك و ارضك حتّی ظهر ان ال اله اّال « ۸۲يوم من شهر رجب
اليعرف الله اال بسبيل معرفتنا بنا عرف « و قال االمام عليه السّالم ۸۳»انت

و اّن ذلك رشح من ابحر ذلك المقام  »اللّه و بنا عبداللّه لو ال نا ما عبدالله
لمن اراد ان يعرف حكم حّی الذی الينام و يستقّر علی بساط انس سلطان 

و ان اردت ان تعرف باطن . الذی ال يضام و يشهد بقدرة مليك الذی اليرام
 عليه السالم ۸۴الباطن قد صرّح سبحانه في كتابه حيث نزل فی سورة يوسف

 الّن ظهور علّة الرابعة و الكلمة ۸۵» خَيْرٌ أَِم اللُّه الْوَاحُِد الْقَهَّاُرأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ«
التّامة هی اليتمّ االّ بظهور نفسها فی نفسها و اّن هذه اآلية لما نزلت من مبدء 
جوهريتها الی منتهی سر مركزها هی يرجع اليها ذلك ذكر لمن اراد ان يذكر او 

ّن بيان حقيقة ذلك االمر هو اّن الممكن لم ا.  ينبغی الی ذی العرش سبيًال
يزل ممكن لم يقدر ان يعرف ربّه و اّن االزل ال يزال لن ينزل حتی يعرفه 
طلعته و لقد ابدع من فيض قدرته و مليك صنع ربوبيته آيًة فی حقائق االنفس 
و االفاق ليستدلوا بها علی معرفته و يعرفون بها و هی آية حادثة تدّل علی الله 

كما هو اهله اليعرفه غيره و اليصفه دونه و سب  حانه بما يمكن فی ذاتها اال 
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 كما ان بها يدلّ علی توحيد الله ۸۶»ال اله اال الله«هی آية حادثة كمثل قولك 
كَمِثْلِِه « فی السموات و االرض الذی  ۸۷فهی بمثلها و هی الْمَثَلُ االَٔعْلََى لَيْسَ 

 و من اّن غيرالله سبحانه هو المراد فی هذه اآلية  و هو العلّی المتكبّر۸۸»شَیْءٌ
او يرجع الی دونه حكم او يبقی دون وجهه فقد ضادّ الله فی حكمه و نازعه 

و انّما الوجه الذی يبقی .  فی ملكه و حاربه فی سلطانه و له عذاب شديد
 هو وجه الله سبحانه الذی نسبه الی نفسه و هو مقام آل ۸۹بعد فناء كلّ شیء

انا « عليهم السالم فی خطبته و قال ۹۰ه سالم الله عليهم حيث صرّح سيّدهمالل
 و اّن مثل هذه النسبة كمثل قولك بيت الله فهو ۹۱»وجه الله الذی اليموت

منسوب الی اللّه تشريفا له و تعظيما من عنده عليه االّ اّن وجه ذات االزل لم 
 الوجه الظاهر عن وجهه و يعرفه غيره حتّی يحكم ببقائه و فناء غيره بل هو

الدّال علی طلعته و الحاكی بقمص وجهته و بذلك وردت االخبار من شموس 
العظمة و االسرار حيث اليكاد يحصی لمن اراد ان يعرفها او ان يستدّل بها و 

فَصَعَِق مَن فِی السَّمَاوَاِت َو مَن «علی ذلك يشهد الكتاب فی قوله عّز ذكره 
آل اللّه سالم الله عليهم المراد و هم الوجه  ۹۲»ن شَاء اللَّهُفِی االَٔرِْض إالَّ َم فانّ 

ذلك ذكر فی سبيل الظاهر و ان اردت مسلك الباطن . الذی ليس لهم من نفاد
انّ عدّة الوجه هی اربعة عشر و هی عدّة قصبات اربعة عشر و هم االدّالء علی 

حمّد و ان من اسمائهم الله فی عوالم االمر و الخلق اوّلهم محمّد و آخرهم م
هو اليد حيث عرف اللّه سبحانه بجاللة شأنهم و علّو قدر هم بانّ ملكوت 

 ای فی قبضهم و ايديهم يحكمون و يفعلون ما ۹۳السّموات و االرض بيده
يريدون اليعجزهم شیء فی السموات و ال فی االرض و لكنّهم مايشاؤون االّ 

اّن عدة احرف الوجه هی .   شهيد و محيطان يشاءاللّه و كان اللّه ورائهم خبير
عدّة اسم اللّه الجواد و الوهّاب و اليد الذی هو فوق االيدی تلك عدّة حروف 
الهجائية فی آيتين منها تلك آيات اللّه بظهورها و الوجه الذی انزله الله فی 

 و هو اوّل الفيض و آخره هيكله هيكل الهاء و عدّته هی مساوی ۹۴ليلة القدر
 كلمته و كلمته هی طبق سرّه و عالنيته و اسمه المخمس فی رقوم عدّة

 و ذلك شكل الذی نقش علی خاتم سليمان بن داود عليهما *الهندسية هكذا 
 السالم و فعل بها ما فعل بأذن الله و انّ الله سبحانه ما خلق كلمة يحكی اوّله 
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كلمة الهاء و لذا وقع فی  اوّل اسم االعظم هو عن آخره و سرّه عن عالنيته االّ 
و هو اذا ضرب فی نفسه يظهر اسم االعلٰى و هو علّی اعلٰى من كلّ شیء و 
كلمة  كل شیء يفنی االّ وجه رّبك و اّن حروفه هو االلف و مكرّر الياء و اّن 
هی اربعة القائم و القيّوم و القدوس و القديم و كلّ من تلك االربعة اذا فرق 

رين هاء و كلّ خمسة من كلمة بال زيادة حرف و ال بين المائة لم تجد االّ عش
و . انتقاص و انّ ذلك من فضل الله علی من يشاء و ان ذلك من فوز المبين

 اّن المراد بالرجوع الی الله هو الرجوع الی مقاماته و عالماته ۹۵اّن اخر اآلية
 الّن الذات هو الصمد لم يخرج منه شیء و لم يدخل علمه شیء قد خلق آياتاً
لنفسه و جعل الرجوع اليها الرجوع اليه و العود اليه العود اليها و اليه االشارة 

 اّن االشياء لم تبدوا من ذات و لم ۹۶»كَمَا بَدَأَكُْم تَعُودُوَن«قوله سبحانه 
 و جعلها مقام ۹۷»قد خلق الله االشياء بالمشية و المشية بنفسها«يرجعوا اليه 

 و ۹۸فی يوم الغدير) ع( صرّح بذلك خطبة علّی فعله فی األداء و القضاء كما
انما االشياء كلّها قد ذوّتت حقائقهم بها و يرجع اليها و ماكان ألمر الله من 

 .نفاد
 ۱۰۰ هو بمثل معنی اآلية كل شیء عندالله كعالم االكبر۹۹ و اّن معنی الحديث-۳

الحديث فيه مشهود كلّ شیء و اّن اللّه سبحانه قد اراد ان يبين فی هذا 
مقام القدر؛ : مقام االردة؛ مخفياً: مقام المشية؛ كنزًا: مراتب الفعل كنت

مقام االجل؛ : مقام االذن؛ فخلقت الخلق: مقام القضاء؛ ان اعرف: فاحببت
 ال يمكن ان يلبس حلّة ۱۰۱تلك مراتب سبعه. مقام الكتاب: لكی اعرف

امل االوّل محمّد الوجود شیء من عالم المفقود االّ بها، قد جعل الله ح
و الثّانی علّی و الثّالث فاطمة، و الرّابع الحسن و الخامس الحسين، و ) ص(

تلك مراتب اذا نزلت من عالم ) ع(و السّابع موسی ) ع(السادس جعفر 
الغيب الی الشّهادة يظهر احرف الوجه  و يكمل عدّة اليد و يعلن االسم 

شيئاً فی السموات و االرض االّ الجواد و يخفی اسم الوهّاب و ما خلق الله 
كالواحد منه هو ملك الذی قد ايّده الله ليستقّر علی ذلك ) عشر(بتلك االربعة 

و ان اردت . الركن و يكتب اعمال العالمين فی ظلّه ذلك فی مقام الظّهور
 سلك الباطن االوّل مقام البيان هو الذی يدعوا كنت و اليكون معه كنز و 
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مقام المعانی و الثالث االبواب و الرّابع مقام األمامة و المخفیّ ثم الثانی 
الخامس االركان و السادس النقباء و السابع النّجباء و ان ذلك التفسير هو 

 و ان اردت مسلك الباطن الذی هو ابطن من االوّل من االوّل ۱۰۲.عين االوّل
و علیّ و  فی ذكر محمّد و علیّ عليهما السالم ۱۰۳تلك ظهورات اسماء الحسنی

 الی ۱۰۴محمّد كل حرف من اسمهما يدلّ علی رتبةٍ من ذلك الحديث القدسّی
ان يتّصل الحكم بآخر ما ينزل فيه و كفاك ما قرئت لك ان تعرف حرفًا منه 
ولكن اليستطيع بذلك احد من يشاءالله و ان اليه يرجع االمر كلّه و استغفره و 

 ۱۰۵ما يصدر من الذنّب ذنب عندهاتوب اليه من كلّ ما ذكرت فی الحين الّن 
و سبحان الله ربّك رّب العزّة عنا يصفون و سالم «. و انّه لهو الغنّی المتعال

 ۱۰۶».علی المرسلين و الحمدالله ربّ العالمين
 ها و توضیحات یادداشت

  ۲۱۳، آیۀ )۲۶(سورۀ الشعراء . ۱
: ن اين استاز اين اثر فقط يك نسخه در دست نگارنده بود كه مشخّصات آ. ۲

تواقيع حضرت اعلٰى، نسخۀ خطّی متعلّق به خاندان ورقاء، كه : حضرت نقطۀ اولی
 ضبط بود و در ٤۰۳۳-cبه لجنۀ محفظۀ آثار امری ايران تقديم شد و تحت رقم 

 توسّط لجنۀ محفظۀ آثار امری به تعداد ۱۳۵۷ يعنی شهريور ماه ۲۳/۵/۳۷تاريخ 
 ضبط ۲۵۲–۲۴۲وقيع در خالل صفحات اين ت.  محدود تكثير شد و حفظ ماند

 .از اين پس فقط تحت نام توقيع كنت كنز ياد خواهد شد.  شده است
 ۲۴۳توقيع كنت كنز، ص. ۳
 .مقالۀ اين عبد در خصوص توقيع تفسير سورۀ قدر در جریان طبع و نشر است. ۴
 ۳۲۵همان مجموعه، ص. ۵
 .۱۸۴ص، ۱۳۵۳، نشر كيهان ۳قرآن مجيد: العابدين رهنما زين. ۶
 .۱۳۴همان، ص. ۷
، مؤسسۀ االعلمی، بيروت، لبنان، الطبعة ۴تفسير الصافی، : مالمحسن فيض. ۸

 .۲۰۳، نشر ايران، ص۳بحار االنوار، :  و نيز مجلسی۵۳م، ص۱۹۸۲الثانية، 
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م، ۱۹۸۶، دارالمعرفة للطباعة بيروت، لبنان، ۸-۷البيان،  مجمع: شيخ طبرسی. ۹
بنگريد به بحاراالنوار .  اند ياری ذكر كردهاين گفتۀ طبرسی را بس.  ۳۲۲ص

 .۱۷/۳۶مجلسی، 
ای، انتشارات علمی،  ، به تصحيح الهی قمشه۷تفسير رازی، : ابوالفتوح رازی. ۱۰
گويا تمامی مفسّران بر اين نكته واقفند كه نبايد حضرت .  ۳۷۹تاريخ، ص بی

ع مع الله الها آخر فال تد: "نويسد يكی از اينان می.  محمّد مخاطب آيه بوده باشد
و ال تجعل مع (فتكون من المعذّبين الخطاب للرسول و المراد به غيره و هكذا قوله 

و .  و انما يضرب المثل بالخيار) لئن اشركت ليحبطن عملك(و قوله ) الله الها آخر
االسرار و  كشف: ميبدی)..." فان كنت في شّك ممّا انزلنا اليك(هكذا قوله 
 .۱۶۲ش، ص۱۳۵۷، ۳اصغر حكمت، اميركبير، چ به تصحيح علی، ۷عدّةاالبرار، 

، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، بيروت، لبنان، ۳تفسير البيضاوی، : بيضاوی. ۱۱
 .۲/۱۴۸ و نيز بنگريد به تفسير القمی ۲۶۷م، ص۱۹۹۰الطبعة االولٰى 

 .۳۲۸، نشر اسماعيليان، قم، ص۱۵الميزان، : طباطبائی، محمدحسين. ۱۲
فال تدع مع الله الها آخر، ای، التلتفت الی وجود الغير بظهور : "سدنوي یم. ۱۳

النفس، و ال تحتجب فی الدعوة بالكثرة عن الوحدة؛ فتكون من المعذّبين، بالقاء 
الشياطين، و ان امتنع تنزّلهم بالموافقة و المراقبة كقوله القی الشيطان فی امنيته، 

مبالغ عقول المنذرين، و نفوسهم القاءهم و فانّه ال يأمن فی االنذار و النزول الی 
منسوب به (عبدالرزاق كاشی ." ان أمن تنزلهم و مصاحبتهم و اغوائهم عند التقی

، تحقيق دكتر مصطفی غالب، الطبعة الثانية، ۲تفسير القرآن الكريم،): ابن عربی
 .۱۸۸م، ص۱۹۷۸
نفسه به اشاره به تعليم حضرت اعلٰى است كه در تفسير حديث من عرف . ۱۴

تفسير حديث من عرف : بنگريد به فريدالدين رادمهر.  خوبی ذكرش آمده است
 .نفسه
اشاره به ركن رابع شيخی است كه شيخ احمد و سيد كاظم به آن تصريح . ۱۵

 كسانی .   به بعد۱۰۱/القصيدة  و نيز شرح۲/۲۲۳الزيارة،  بنگريد به شرح.  كردند
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خان كرمانی كه خود هم ركن رابع را توضيح  مدّعی ركن رابع بودند، از جمله كريم
بنگريد به حاج محمّد .  دانسته است داده و هم خويش را حائز آن رتبه می

 . به بعد۱۳۳ش، ص۱۳۵۰، نشر سعادت كرمان، ۲ارشاد العوام، : خان كرمانی كريم
 .۲۵۳، ص۱۱، باب ۷بيان فارسی، واحد : حضرت اعلٰى. ۱۶
م، ۱۹۹۷، ۳، معارف بهائی كانادا، چ۱اعلٰى، جآثار قلم : حضرت بهاءالله. ۱۷
 .۱۶ص
هميشه در آثار الهی اين نكته هست كه تفسير كلمةالله بسيار دشوار و محتاج . ۱۸

النّ : "فرمايند به عنوان مثال جمال ابهٰى می.  وقت و مرهون فرصت بسيار است
كلمة نزلت من سماء الوحی علی النبيين و المرسلين انّها ملئت م ن سلسبيل كلّ 

حضرت بهاءالله، مجموعة ." المعانی و البيان و الحكمة و التبيان طوبٰى للشاربين
و نيز در جايی .  ۶م، ص۱۹۲۰الدين صبری، مصر، قاهره،  الواح مباركه، محيی

معلوم آن جناب بوده كه اين بيان را در هر عالمی از عوالم : "فرمايند ديگر می
ی بديعه بوده كه دون آن را اطّالع و علمی به آن النهايه به اقتضای آن عالم معان

و اگر تمام آن كما هو حقّه ذكر شود اقالم امكانيه و ابحر .  نبوده و نخواهد بود
 و از حضرت عبدالبهاء در همين ۳۵۱ص/همان." مداديه كفايت ذكر ننمايد

 و ۴۲ و ۳۴ و ۲۳صص / ۱مكاتيب، ج. خصوص نكات بسياری نازل شده است
 .غيره
ثّم اعلم بان المفسرين الذين فسّروا القرآن كانوا : " منظور اين بيان مبارك است.۱۹

صنفّينِ، صنفٌ غفلوا عن الظاهر و فّسروه علی الباطن و صنف فسّروه علی الظاهر 
و غفلوا عن الباطن ولو نذكر مقاالتهم و بياناتهم لتأخذك الكسالة بحيث تمنعك 

كار هم فی هذا المقام طوبی للّذين أخذوا الظاهر عن قرائة ماكتبناه لك لذا تركنا أذ
و الباطن اولئك عباد آمنوا بالكلمة الجامعة، فاعلم من اخذ الظاهر و ترك الباطن 
انّه جاهل؛ و من اخذ الباطن و ترك الظاهر انّه غافل؛ و من اخذ الباطن بايقاع 

 .هذه كلمة اشرقت عن افق العالم.  الظاهر عليه فهو عالم كامل
ش، ۱۳۵۵الزّيارة، چاپ سعادت كرمان،  شرح: بنگريد به شيخ احمد احسائی. ۲۰
 .۲۲۳ص
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اّن اوّل ما كتب الله عرفان مظهر وحيه و مطالع امره الذی جعله : "فرمايند می. ۲۱
 .۱، كتاب اقدس، بند "الله مقام نفسه فی عالم االمر و الخلق

لٰى، مؤسّسۀ ملّی منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه او: حضرت اعلٰى. ۲۲
 .، نقل از توقيع خطاب به محمّدشاه۱۴ب، ص۱۳۴مطبوعات امری، 

 .۶۵-۶۰اقتدارات، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، صص : حضرت بهاءالله. ۲۳
آفتاب خوبان، شرحی بر تفسير سورۀ والشمس، : بنگريد به فريدالدين رادمهر. ۲۴

 .خطی در آرشیو مجمع عرفان
، ۳ش، چ۱۳۶۱احاديث مثنوی، اميركبير، : ريد به فروزانفربرای اين حديث بنگ. ۲۵
تعليقات حديثة الحقيقه، نشر علمی، :  و نيز بنگريد به مدرّس رضوی۲۹ص
 .۱۰۱تاريخ، ص بی
فقهاء شيعی و .  در وثوق و اعتبار اين حديث بحث بسياری درگرفته است. ۲۶

ا به منويات گويند اين حديث جعلی است و صوفيان آن را ساختند ت سنّی می
دليل اينان آن است كه اين حديث در كتب قبل از قرن ششم كمتر .  خويش رسند
و ديگر اينكه خداوند در اين حديث غلط فاحش گفته است زيرا .  ديده میشود

مخفی از خفی فعل الزم اشتقاق گرفته و ساختن صيغۀ مفعول از فعل الزم غلط 
ا به، يعنی با حرف جّر اضافی شايد است مگر آنكه بگويد مخفيا عنه و يا مخفي

امّا اين حديث در اكثر كتب صوفيان به كار .  بتوان چنين اشتقاقی را توجيه كرد
رفته است و متون امر بهائی به همين اعتبار ناظر است و به شرط صحّت، به شرح 

 .پردازد معتبر آن می
 سعادت كرمان، ، چاپ۴الزيارة الجامعة الكبيرة، ج شرح: شيخ احمد احسائی. ۲۷

 .۲۴۵ش، ص۱۳۵۶
، مطبعۀ ۱-۲فهرست كتب مشايخ عظام، : بنگريد به ابوالقاسم ابراهيمی. ۲۸

 .۳۰۹ش، ص۱۳۵۵سعادت كرمان، 
گاه، ۲نامه،  مولوی: بنگريد به جالل همايی. ۲۹  .۸۰۸ش، ص۱۳۶۰، نشر آ
حديقةالحقيقه، : و نيز سنايی. ۳۸۷مثنوی، دفتر سوم، ص: بنگريد به موالنا. ۳۰

 و نيز موالنا در ادبيات بسياری از ۱۱۲به اهتمام مدرّس رضوی، نشر دانشگاه، ص
  ۲۴۳۹۲ و شمارۀ ۲۲۹۶، غزل ۵ديوان كبير، ج(ديوان كبير كه به عنوان در جايی 



  ٰشرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

66 

كه كنزا كنت مخفيا فاحببت بان اعرف براي : (گويد می) ش۱۳۶۳نشر اميركبير، 
 .)جان مشتاقان برغم نفس طنازه

من طلبنی وجدنی و من "و ..." من عشق و عف و كتم " حديث، اين چهار. ۳۱
چهار حديث ..." كنت كنزا مخفيا"و نيز ..." مايزال عبدی يتقرّب "و ..." وجدنی 

قدسی مشهورند كه صوفيان مراتب محبّت و عشق را بر اين چهار حديث بنا 
 به ۳۸ش، ص۱۳۷۴عشق صوفيانه، نشر مركز، : بنگريد به جالل ستاری. اند كرده
 .بعد
و مقصود از وجود انسان معرفت ذات و : "گويد برای مثال نجم رازی می. ۳۲

السالم پرسيد يا رّب لماذا  صفات حضرت خداوندی است، چنانكه داود عليه
." خلقت الخلق؟  قال كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف

، ۲ نشر علمی و فرهنگی، چمرصاد العباد، به اهتمام امين رياحی،: نجم رازی
 .۲ش، ص۱۳۶۵
، ۱شده، به اهتمام نجيب مايل هروی، چ رسائل، ده رسالۀ فارسی: ابن عربی. ۳۳

 .۱۳۷-۱۳۸ش، صص۱۳۶۷مولی، 
شرح گلشن راز، به اهتمام محمدرضا : برای نمونه بنگريد به الهی اردبيلی. ۳۴

 .۸۴ش، ص۱۳۷۶برزگر خالقی و عفت كرباسی، نشر دانشگاهی، 
المبين، به اهتمام نجيب  مصنفات فارسی، رسالۀ فتح:  عالءالدوله سمنانی.۳۵

 .۲۶۷ش، ص۱۳۶۹، ۱مايل هروی، چ
، به اهتمام ابوالعالء عفيفی، قاهره، ۱الحكم، ج فصوص: بنگريد به ابن عربی. ۳۶

 .۲۰۳ش، ص۱۳۶۶افست انتشارات الزهراء، 
، به اهتمام ۲الحكم، ج شرح فصوص: الدين تركه برای نمونه بنگريد به صائن. ۳۷

 .۸۸۳ش، ص۱۳۷۸بيدارفر، انتشارات بيدار، 
والعجب كل العجب انه اشار الی هذا : "گويد چنانكه سيد حيدر آملی نيز می. ۳۸

االستتار بالظهور و الی هذا الخفاء بالسفور فی قوله كنت كنزا مخفيا فاحببت ان 
 اظهر بصورة الخلق و ابرز اعرف و معناه انّی كنت كنزا مخفيا مستورا؛ فاردت ان 
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بتعيناتهم فظهرت بصورهم و برزت بتعيناتهم و ليس فيهم غيري، فكانّه اراد بذلك 
االسرار،  جامع." ان استتاره عين ظهوره و خفائه محض سفوره كما تقدّم تقريره

 ).گردد مشخّصات چاپی آن بعداً ذكر می (۱۶۴ص
 .۸۰ش، ص۱۳۶۲، ۵ اميركبير، چفيه ما فيه، به اهتمام فروزانفر،: موالنا. ۳۹
مرموزات اسدی در مزمورات داودی، به اهتمام شفيعی كدكنی، : نجم رازی. ۴۰

 .۲۸-۱۲ش، صص۱۳۵۲گيل كانادا،  نشر مک
 .۳۰۱ق، ص۱۴۰۳، مكتبة المصطفوية، قم، ۶الحكمة المتعالية، ج: مالصدرا. ۴۱
غانی، علمی و الحقايق، به اهتمام احمد مهدوی دام كشف: عزيزالدين نسفی. ۴۲

 .۱۵۱ش، ص۱۳۵۹فرهنگی، 
 . ۵۲-۵۱ق، صص۱۳۲۰، نشر قاهره، ۲مكاتيب عبدالبهاء، ج: حضرت عبدالبهاء. ۴۳
هايی از خرمن ادب و  تصوف و امر بهاء، خوشه: بنگريد به فريدالدين رادمهر. ۴۴

 .م۲۰۰۱، نشر آلمان، ۱۳هنر، ج
اهتمام هانری كربن، عثمان االنوار، به  االسرار و منبع جامع: سيد حيدر آملی. ۴۵

 .۱۰۲ش، ص۱۳۶۸، ۲اسماعيل يحيی، نشر علمی و فرهنگی، چ
برای .  نگارنده در الهيات موسيقی بر اين حديث شرحی مستوفی نوشته است. ۴۶

، چاپ ۱الكلم، ج جوامع: درك معانی حديث مشيت بنگريد به شيخ احمد احسائی
 .۱۲۲ق، ص۱۲۷۳سنگی، 

 .۲۴۵، ص۴الزيارة، ج شرح. ۴۷
 ب، ۱۲۹، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، ۸مائدۀ آسمانی، ج: خاوری اشراق. ۴۸

 .۱۹۲-۱۹۱صص
تاريخ  الهيات موسيقی، نشر ايران، بی: رسالۀ غناء، به نقل از فريدالدين رادمهر. ۴۹

 .و محل طبع
 .۸ق، ص۱۴۱۰، نشر طهران، ۲۶بحاراالنوار، ج: مجلسی. ۵۰
 .۲۱۵، ص۳الزيارة، ج شرح. ۵۱
 .۲۹، ص۲يفةاالبرار، جصح. ۵۲
، ۳۰م، ص۱۹۹۳فكر و منهج، دارالفنون، بيروت، لبنان، : عبدالجليل االمير. ۵۳

 .۲۸حاشيۀ شمارۀ 
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 .۲۱۵-۲۱۴، صص۳الزيارة، ج شرح. ۵۴
 و نيز مجموعۀ توقيعات ۱۰۶-۱۰۵، صص۶۱مجموعۀ تواقيع مباركه، نسخۀ تكثير . ۵۵

 .۲۶۰، صKمباركه، نسخۀ خطی تحت شمارۀ 
يد به شرح حضرت عبدالبهاء در خصوص اسم اعظم الهی؛ مائدۀ بنگر. ۵۶

 . به بعد۱۰۰، ص۲آسمانی، ج
 .۱۴، آیۀ )۳۶(قرآن، سورۀ یس . ۵۷
 .۱۲۲، ص۴مائدۀ آسمانی، ج. ۵۸
ان الله تعالی «: فرمايند برای نمونه در توقيع شرح حديث من عرف نفسه می. ۵۹

حال واحد االن كما كان فی قديم وحده و ليس معه غيره لم يزل و اليزول علی 
نفسه نفسه و الخلق فی صقع ملكه و هو سبحانه لما شاء فمشيته احداثه ال من شیء 
و هو لم يلد شيئاً بل خلق االشياء بالمشية و خلق بالمشية بنفسها و ان المشية اول 
 نقطة مذكورة فی االمكان و هو ذكر اوّل الذی ذكرالله نفسه بانّی انا الله ال اله اّال
انا كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف و خلق الله 
سبحانه من داللة هذه الكلمة التی هی آخر مراتب النقطة ماء الذی به حيوة كلّ 
شیء و ليس عند منشئه اال حرفا و المشية فی مقام الشیء و هو عالم امكان المطلق 

 بنگريد به فريدالدين »....و ال رسم هناو االزل نفسه نفسه وحده وحده ال ذكر هنا 
، دارمشتات ۸شرح حديث من عرف نفسه، مندرج در سفينۀ عرفان، ج: رادمهر
 .م۲۰۰۵آلمان، 

، صفحۀ ۶، واحد ۱۳تاريخ و محل طبع، باب  بيان فارسی، بی: حضرت اعلٰى. ۶۰
۲۲۷. 
 االن اشاره است به حديث كان الله و لم يكن معه من شیء و جواب جنيد كه. ۶۱

جنيد بغدادی، نشر روزنه، : بنگريد به فريدالدين رادمهر.  يكون بمثل ما قد كان
 . به بعد۲۲۹ش، ص۱۳۸۰
 .۱۱، آیۀ )۴۲(قرآن، سورۀ الشوری . ۶۲
 .يحتمل منظور جبل چهريق يا شديد است كه در مقدمه اشاره شده است. ۶۳
 حضرت مهدی منظور دوازده امام شيعی است كه از حضرت علی شروع و به. ۶۴

 .گردد ختم می
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 اشاره به اركان اربعۀ بيت توحيد است كه از نظر شيخ احمد احسائی يكی از. ۶۵
 بنگريد به شيخ احمد احسائی، .  اين اركان همانا ركن واليت يا امامت است

 .۲۲۳ق، ص۱۲۷۱، تبريز، ۱الكلم، ج جوامع
 .اشاره به حضرت محمّد و عالم نبوّت است. ۶۶
 .۲۷ و ۲۶، آیات )۲۱(رۀ االنبیاء قرآن، سو. ۶۷
بنگريد به سيد كاظم .  بر طبق عرف شيخيه ركن رابع همان شيعۀ كامل است. ۶۸

 .۱۱۲ش، ص۱۳۵۴العارفين، سعادت، كرمان،  مقامات: رشتی
 .حديث قدسی كه شرحش در متن مقاله آمده است. ۶۹
لهيات موسيقی، ا: برای معنای ابداع و اختراع بنگريد به فريدالدين رادمهر. ۷۰

 .خطی
 . ۲۱۳، آیۀ )۲۶(قرآن، سورۀ الشعراء . ۷۱
مَّنْ يُطِِع الرَّسُوَل فََقْد "است كه ) ۸۰، آیۀ )۴(سورۀ النساء (تلميح به آيۀ قرآن . ۷۲

 .، يعنی كسی كه رسول را اطاعت كند، گويی خدا را اطاعت كرده است"أَطَاعَ اللَّه
الجنان،  مفاتيح(صيام بايد تالوت شود اين دعايی است كه در سحرهای ماه . ۷۳
اين با دعای سحر معروف كه نام بهاء در صدر آن قرار دارد فرق ).  ۱۸۶ص
 ).۱۸۴الجنان، ص مفاتيح(كند  می
نوشتۀ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق " اصول كافی"منظور كتاب . ۷۴

اب جزو كتب اين كت.  باشد  قمری می۳۲۹ يا ۳۲۸الكلينی الرازی متوفی به سال 
، نشر ۳-۱ادوار فقه : بنگريد به محمود شهابی.  اربعۀ معتبره ميان شيعيان است

 .ش۱۳۶۷دانشگاه طهران، 
عن هاشم بن : "اين حديث در اصول كافی به صورت زير نقل شده است. ۷۵

الحكم انه سآل ابا عبدالله عن اسماءالله و اشتقاقها، الله مما هو مشتقّ؟ فقال يا 
ه مشتق من اله و اله يقتضی مآلوها و االسم غير المسمّی فمن عبداالسم الل: هشام

دون المعنی فقد كفر و لم يعبد شيئاً و من عبداالسم و المعني فقد اشرك و 
افهمت يا هشام؟  قال .  عبداالثنين؛ و من عبد المعنی دون االسم فذاك التوحيد

سم هو المسمّی لكان كل اسم لله تسعة و تسعون اسما فلو كان اال: زدنی قال: قلت
 اصول كافی، ..." (منها الها و لكن الله معنی يدلّ عليه بهذه االسماء و كلّها غيره 
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پرسد كه الله از چه مشتقّ شده است، حضرت امام  يعنی هشام می).  ۱۵۵، ص۱ج
اسم .  دهند كه الله از اله گرفته شده است و اله مقتضی مألوه است جعفر پاسخ می

كسی كه اسم را بدون معنای آن بپرستد كافر است و چيزی را .  ٰى استغيرمسّم
و كسی كه اسم و معنی را با هم بپرستد او ثنوی شده و دوگانه .  نپرستيده است

پرستيده است و مشرك شده است و كسی كه معنی را دون اسم بپرستد او به توحيد 
 .رسد می
ابوالحسن و لقبش نقّی بود و در منظور امام دهم شيعيان است كه کنيۀ وی . ۷۶

بنگريد به ابوالمعالی .   وفات يافت۲۵۴ در مدينه به دنيا آمد و در سال ۲۱۲سال 
 .۴۲ش، ص۱۳۳۳االديان، به اهتمام عباس اقبال، ابن سينا،  بيان: حسينی علوی

منظور زيارت جامعۀ كبيره است كه از شيخ صدوق در من اليحضره الفقيه و . ۷۷
ل آورده است كه از طريق موسی بن عبدالله نخعی از قول امام نقیّ عيون االعما

السالم عليكم يا اهل البيت : "شود روايت شده است كه با اين جمله شروع می
: برای اصل آن بنگريد به شيخ عباس قمی..." النبوّة و موضع الرسالة 

رت از قديم اين زيا.   به بعد۵۴۴ش، ص۱۳۶۵، ۲الجنان، انتشارات فؤاد، چ مفاتيخ
محل اعتنای متفكرّان اسالمی قرار گرفت و برای آن شروح بسياری نوشته شده 

الزيارة،  شرح: ترين شروح آن عبارتست از شيخ احمد احسائی يكی از مهّم.  است
 .ش۱۳۵۵، نشر سعادت، كرمان، ۱-۴
 ).۵۴۸الجنان، ص مفاتيح(اين جمله در همان زيارت جامعه است . ۷۸
ر اوّل، در مقام نخست، مشيّت اوّليه است و در مقام مظهريت، مراد از ذك. ۷۹

 .۲۳۳بنگريد به الهيات موسيقی، ص.  نفس حضرت اعلٰى است
 .الزيارة ، و نيز شرح بسيار زيبای شيخ احمد در شرح۵۴۸الجنان، ص مفاتيح. ۸۰
الزمان يا حضرت حجّت  منظور امام دوازدهم شيعيان يا حضرت صاحب. ۸۱
 . چهريق ندای قائميت بلند شددر.  باشد می
منظور دعائی است كه شيخ طوسی از طريق ابی جعفر محمد بن عثمان بن . ۸۲

بسم الله الرحمن : "شود سعيد نقل شده است كه از حضرت قائم روايت می
..." الرحيم، اقرء فی كلّ يوم من شهر رجب اللهم انّی اسألك بمعانی جميع ما 

 .۱۳۴الجنان، ص مفاتيح
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 .۱۳۴الجنان، ص مفاتيح. قل از دعای هر روز شهر رجب استن. ۸۳
به .  دوازدهمين سورۀ قرآن است كه برای آن تفاسير بسياری نوشته شده است. ۸۴

فريدالدين . اشاره شده است" سموات سلوك"برخی از اين تفاسير در كتاب 
 آن تفسير حضرت اعلٰى بر اين سوره مشهورتر از.  خطّی" سموات سلوك: "رادمهر

باب، نشر مؤسّسۀ : اللّه محمّدحسينی بنگريد به نصرت.  است كه به وصف آيد
 .م۱۹۹۵معارف بهائی كانادا، 

 . ۳۹، آیۀ )۱۲(قرآن، سورۀ یوسف . ۸۵
بنگريد به محمد .  ها نازل شده است آيۀ قرآن است که در بسياری از سوره. ۸۶

م، دار الكتب المصرية، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكري: فؤاد عبدالباقی
 . به بعد۳۸ق، ص۱۳۶۴قاهره، 

 .وَلِلّهِ الْمَثَلُ االَٔعْلََى:  است۶۰، آیۀ )۱۶(مثل اعلی اشاره به قرآن، سورۀ النحل . ۸۷
شروح بسياری بر اين جمله در آثار شيخ .  ۱۱، آیۀ )۴۲(قرآن، سورۀ الشوری . ۸۸

اين آيه مستند اهل .  رداحمد و سيد كاظم و حضرت باب و جمال ابهٰى وجود دا
: دمورت بنگريد به مك.  كالم يعنی معتزله بود تا اثبات تنزيه ذات الهی نمايند

 .ش۱۳۵۹های كالمی شيخ مفيد، ترجمۀ احمد آرام، نشر دانشگاه،  برخی انديشه
قرآن، سورۀ القصص " (كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ إِالَّ وَجْهَُه"اشاره است به آیۀ كريمۀ . ۸۹

" رَبَِّك ذُو الْجَلَالِ وَاالِٕكْرَاِم وَيَبْقَى وَجْهُ كُلُّ مَْن عَلَيْهَا فَانٍ"، و نيز )۸۸آیۀ ، )۲۸(
، و نيز ساير آيات قرآن است كه اين )۲۷ و ۲۶، آیات )۵۵(قرآن، سورۀ الرحمن (

 .بنگريد به متن مقاله.  آيات در امر بهاء به تفصيل شرح و بيان شده است
 .است كه در خطبۀ طتنجيه به اين جمله ناطق بودندمراد حضرت علی . ۹۰
مشارق : بنگريد به حافظ رجب برسی.  های حضرت علی است منظور خطبه. ۹۱

 ۱۶۳انواراليقين، مؤسّسة االعلمی للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة العاشرة، ص
 .به بعد

 .۶۸، آیۀ )۳۹(قرآن، سورۀ الزمر . ۹۲
كُّلِ شَیٍْء وَإَِلْيهِ : "ستاشاره به اين آيۀ قرآنی ا. ۹۳ فَسُبْحَانَ الٍّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوُت 

 ).۸۳، آیۀ )۳۶(سورۀ یس " (تُرْجَعُوَن
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مراجعه كنيد به تفسير سورۀ قدر اثر حضرت اعلٰى كه توسط نگارنده شرحی بر . ۹۴
 ). باال۶شمارۀ (آن نوشته شده است 

 .منظور فتكون من المعذّبين است. ۹۵
كَمَا بَدَأَكُْم تَعُودُوَن"ه اين است كه اشاره ب. ۹۶ قرآن، "  (وَادْعُوُه مُخْلِصِيَن لَُه الدِّينَ 

 ).۲۹، آیۀ )۷(سورۀ األعراف 
، ۴، جبحاراالنوار و نيز ،۱۴۹، ص۱، جاصول كافیبرای اين حديث بنگريد به . ۹۷
 .،  و نيز شرح بسيار مستوفی آن كه در الهيات موسيقی به كار آمده است۱۴۵ص
، ۲۳، جبحاراالنوار(ای است كه به هنگام روز غدير نازل شد  منظور خطبه. ۹۸
 ).۱۰۳ص
برای شرح ديگر بنگريد به حضرت عبدالبهاء، .  منظور حديث كنت كنز است. ۹۹

 . ۵۲–۱، صص۲، جمكاتيب
تقسيم عالم به اكبر و اصغر نزد صوفيان مشهور است، ولی حضرت علی نيز . ۱۰۰

 :اند استناد كردهدر بيت شعری به آن 
 و فيك انطوی العالم االكبر  اتزعم    انك     جرم   صغير 
 باحرفه     يظهر     المضمر  و انت  الكتاب المبين  الذی 

 ".سير و سلوك در رسالۀ سلوك: "برای شرح اين ابيات بنگريد به فريدالدين رادمهر
اصول (مده است اين مراتب سبعه همانی است كه در حديث اهل تشيّع آ. ۱۰۱

پردازد  و در آن به شرح مراتب خلقت كه هفت رتبه است می) ۱۳۴، ص۱كافی، ج
برای توضيح اين .  و عبارتند از مشيّت، اراده، قدر، قضاء، اذن، اجل و كتاب

 ".الهيات موسيقی"لطايف بنگريد به 
ار و نيز توضيح بسي) ۸، ص۳ج (بحاراالنواربرای اين حديث سبعه بنگريد به . ۱۰۲

و نيز با قدری توضيح ) ۲۱۵، ص۳ج (الزيارة شرحمستوفای شيخ احمد احسائی در 
آمده ) ۲۸، حاشیۀ شمارۀ ۳۰ (فكر و منهجو نيز در ) ۲۹، ص۲ج (صحيفةاالبراردر 

 .است
سموات كه در " ايّاً ما تدعو فله االسماء الحسنی: "منظور آيۀ قرآنی است. ۱۰۳

 .رائه شده است، بحث مفصّلی از آن ا۱، شمارۀ سلوك
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منظور از حديث .  منظور حديث كنت كنز است كه حديث قدسی است. ۱۰۴
قدسی گفتۀ خداست كه چون در قرآن نازل نشده است به حديث قدسی ناميده 

 .شود و با حديث نبوی و حديث ولوی فرق دارد می
 .اشاره است به گفتۀ وجودك ذنب اليقاس به ذنب. ۱۰۵
تر تواقيع حضرت نقطه آمده است و تقريباً حكم امضاء اين جمله در آخر بيش. ۱۰۶

 .اين جمله تلفيقی از سه آيۀ قرآنی است.  هيكل مبارك را داشت
 




