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سواابق وو مضامین
ۀۀ کوثرتفسیر سورر

ددکتر مهریی اافنانن

تفسیر سوررۀۀ کوثر اازز قلم مباررکک حضرتت نقطۀ ااوولٰى ددرر جواابب تقاضایی جنابب سید
١۱یحیٰى دداارراابی (ووحید) بعد اازز مرااجعت اازز سفر مکّّه وو قبل اازز حرکت به ااصفهانن

بها ددرر مجموعۀ خطیشیراازز ناززلل شدهه ااست.  تعداادد صفحاتت ااین ااثر گراانن ددرر شهر
 صفحه وو ااحاددیث منقوله ددرر آآخر ااین ااثر که ددرر مورردد ظهورر موعودد۶۶ ددرر حدوودد ٢۲

 صفحه ااست.  تعداادد خطوطط ددرر هر صفحه ددرر١۱٣۳٧۷ااسالمم (قائم) ااست ددرر حدوودد 
 عددد ااست.  تمامم ااین ااثر به١۱١۱ وو تعداادد کلماتت ددرر هر سطر ددرر حدوودد ٢۲٢۲حدوودد 

می ااستنباطط  مباررکک  ااثر  متن  اازز  چنانچه  ااست.   شدهه  ناززلل  عربی  تفسیرلسانن  شودد 
سوررۀۀ کوثر بنا به تقاضایی جنابب ووحید بوددهه ااست.

 چنین آآمدهه ااست که٣۳ددرر مورردد شرحح نزوولل تفسیر سوررۀۀ کوثر ددرر تارریخ نبیل ززررندیی
مرتبه سومین  بسیاررددرر  شدند  مشرفف  بابب  حضرتت  حضورر  به  ووحید  جنابب  اایی که 

حرکت ددرر مقابلززددهه وو بیمنقلب وو متأثر بوددند وو اازز تأثیر مقامم حضرتت ااعلٰى حیرتت
آآنن حضرتت جالس بوددند.  قبل اازز ووقت عصر، حضرتت بابب اازز جنابب حاجی میرززاا

خوااستند قلمی  وو  کاغذ  ااعظم،  خالل  علی،  مشغولل۴سید  کوثر  سوررۀۀ  تفسیر  به  وو   
شدند.  آآیاتت مانند سیل اازز قلم مباررکک جارریی بودد وو با صوتی لطیف آآیاتت مباررکک

می تغنّّی  اادداامهرراا  قلم  سکونن  وو  تأنّّی  بدوونن  حالت  ااین  آآفتابب  غرووبب  تا  وو  فرموددند 
صوتت با  مباررکک  هیکل  بعد  وو  شد  تمامم  سوررۀۀ کوثر  تفسیر  غرووبب،  هنگامم  ددااشت.  
مؤثریی به تالووتت آآیاتت ناززله مشغولل شدند.  اازز "بلندیی مطالب وو تابندگی جوااهر

اایی که ددرر مخزنن آآنن آآیاتت بودد" سه مرتبه جنابب ووحید نزددیک بودد که بیهوششثمینه
تا تواانستند  وو  شد  تجدید  اایشانن  قواایی  تا  پاشیدند  اایشانن  صوررتت  به  شوند.  گالبب 
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ّّآآخر به ااین آآیاتت گوشش فراا ددهند.  پس اازز آآنن هیکل مباررکک به جنابب ووحید وو م
عبداالکریم قزووینی (میرززاا ااحمد کاتب) که ددرر منزلل جنابب خالل حضورر ددااشتند اامر
فرموددند که تفسیر سوررۀۀ کوثر رراا که ااکنونن ناززلل شدهه بودد ااستنساخخ نموددهه وو بعد با

کارر  ااین  نمایند.   مقابله  ااصل  با  ددقّّت  شبانهکمالل  وو  ررووزز  سه  اانجامید  طولل  به   
مخصوصاًً ااحاددیثی رراا که ددرر ااین ااثر نقل شدهه بودد تحقیق نموددهه همه رراا ددرر نهایت

متانت یافتند.  

هزاارر حدیث اازز حفظ ددااشتند.  جنابب ووحید اازز مشاهدۀۀ٣۳٠۰جنابب ووحید ددرر حدوودد 
ااین مطلب به ددررجۀ ااطمینانن ررسیدند وو فرموددهه بوددند که ااگر "جمیع قواایی عالم جمع

شدند ممکن نبودد اایمانن وو ااطمینانن مراا سلب نمایند."می

به ااحتیاجج  ززیراا  ااست،  خاررجج  من  اامثالل  وو  بندهه  ااین  حدّّ  اازز  مباررکک  ااثر  ااین  معرفی 
بندهه دداارردد.   شیخی  ااصطالحاتت  وو  مروویه  ااحاددیث  وو  مجید  قرآآنن  با  آآشنائی کامل 
فقط سعی خوااهم کردد که کلّّیاتت مطالب رراا براایی آآشنائی کلّّی وو اابتداائی با ااین ااثر

ووااالیی حضرتت ااعلٰى، تا حدّّ اامکانن، بیانن نمایم.

ددرر خطبۀ ااین ااثر ااشاررهه به مرااتب خلقت االهی اازز مشیت وو قدرر وو قضا وو ااذذنن وو ااجل
جبرووتت (االهی)،  عماءء  عواالم  ددرر  خدااووندیی  ذذااتت  تجلّّیاتت  وو  (کتابب)  حکم  وو 
وو خاکک)  (عالم  ناسوتت  وو  مؤمنین)،  (مالئک  ملکوتت  اانبیاءء)،  وو  ااوولیه  (مشیت 

می قرآآنن  بشاررااتت  طبق  بر  قیامت  ظهورر  آآیۀباالخرهه  معنی  به  ااینجا  ددرر  فرمایند.  
» مجید:  قرآآنن  فُُرقََانًًامباررکۀ   كُُمل یجعل   هاال ااتََقُُوااْْ  میإإََنن  پرددااخته،  که»  فرمایند 

خدااووند به ووعدۀۀ خودد ووفا فرمودد، که ااشاررهه به ظهورر مظهر االهی، یعنی ووجودد مباررکک
فرمایند که کتابب مسطر، یعنی میزاانن وو قسطاسس عدلل، برخودد اایشانن، ااست که می

می بعد  وو  شدهه،  ناززلل  حضرتت  لیتحقّّقآآنن  االساعة  ااتت  ااآلنن  اانن  «قل  فرمایند: 
می آآنن  ددنبالۀ  ددرر  وو  ااست  االهی  مظهر  ظهورر  وو  قیامت  ظهورر  به  ااشاررهه  االحق»، که 

االهیفرمایند که  مانند آآیاتت  سماءء  اازز  رروواانن  حقآآبب  ااجاززۀۀ  وو  ااذذنن  به  وو  شد  ناززلل   
«چشمۀ کوثر» جارریی شد تا بر عالمیانن به قدرر مقدّّرر عنایت گردددد.  وو سپس بنا به

فََصلِِ لربِِكََ وواانْْحر ااننَّ اانَّا ااعطینََاككََ االكََوثرررجایی جنابب ووحید به تفسیر سوررۀۀ کوثر: «
تََرباا وكََ هىپرددااززند. حرفف بدوونن ااحتسابب تشدید) می۴٣۳» (شََان
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فرمایند وو ااینکه چه بسا اافرااددیی کهددرر مقدّّمۀ مطلب ااشاررهه به تقابل حق وو باطل می
کنند، ددرر حالی که هیچبرند وو ااددعایی حق وو حقیقت میددرر ظلماتت جهل بسر می

نمی ثابت  ااددعاییاامریی  ززیراا کسی که  شودد،  سنجیدهه  عدلل  میزاانن  با  آآنکه   ااال شودد 
شودد وونماید (مظهر االهی) حکمش به «آآیاتت» ثابت میرربط بین خالق وو خلق می

می ااددعائی  هماننکسانی که  عدلل (که  ترااززوویی،  یعنی  قسطاسس،  آآنها  نزدد  ااگر  کنند، 
کتابب االهی باشد) نباشد، بر حق نیستند، چنانچه همۀ فرقق ااددعایی خودد رراا با قرآآنن

می ثابت  ااحاددیث  میوو  سپس  االهی،کنند.   حجت  االعلم»،  اامرووزز «میزاانن  فرمایند 
ة االیکونن الحدٍٍ حج یعنی نفس مباررکک خودد اایشانن ااست: «ااننّّ االیومم لیس االحق
ظهورر ااین  ددرر  تأمل  وو   شک اازز  رراا  همگانن  پرددااخته،  اامر  ااظهارر  به  سپس  نفسی».  

 نفسی رراا برگزیدهه تا ددین ررسولل ااوو۵عاجز میدداانند، ززیراا خدااووند اازز میانن ااعجمیین
وو ااوولیائش رراا حفظ فرماید وو به ااوو چیزیی عطا کرددهه که هرگز به نفسی عطا نفرموددهه
ااست: «اانصف باله حجر ینطق بالشّّهاددةة ااعظم ااوو اانن ینطق فتی عجمی بکلماتت
االتی ذذهلت االکل فیها وو لقد ااعطاهه االه حجةًً لو ااجتمع من فی االسموااتت وو ااالررضض

 وو ااگر کسی ددرر ااین اامر تأمل نماید، یعنی ددرر قبولل۶علی اانن یأتواا بمثلها لم یقدرروواا»
حجت همانن  ددلیل  وو  حجت  ااین  ززیراا  ااست،  خاررجج  ددین  اازز  تأمل کند،  وو  ترددید  آآنن 

االه ااست، وو براایی کسی مفریی نیست، ااال آآنکه اایمانن آآوورردد ووحضرتت محمد ررسولل
وواارردد جنّّتبه  وو  آآنن گردددد  منکر  یا  وو  شودد  وواارردد  االهی  مینارر  ااشاررهه  سپس  شودد.    

ددهند.  آآیا کسیفرمایند که خلق مانند ااموااتند که صنع حق رراا اازز غیرحق تمیز نمی
قاددرر ااست که به ااین آآیاتت نظر کند وو آآنن رراا ساختۀ بشر فرضض نماید؟  سپس به اایراادد

می پرددااخته  ددیگر  ددرر ددالئل  فرمایند  ااررااددهه  ااگر  که  ساعت ۶فرمایند  بیت  هزاارر 
 حرفف بدوونن٣۳٠۰شودد (بیت ددرر آآثارر حضرتت ااعلٰى مناجاتت اازز قلم مباررکک ناززلل می

 ددرر کتابب خوددمجلسیفرمایند که  حرفف با ااعراابب ااست).  سپس می۴٠۰ااعراابب وو 
میمی معاددله  االهی  صحف  تمامم  با  فصاحت  ددرر  سجاددیه  صحیفۀ  ووگوید که  نماید 

«ززبورر» آآلل محمد ااست، وو حالل چگونه «حقّّیت» حضرتت بابب با ااینهمه صحائف
شودد؟  آآیا چه ددلیلی بزررگتر ااززمتعدّّددهه که شرقق وو غربب رراا پر کرددهه ااست ثابت نمی

فرمایند که علماءءاایی بزررگتر اازز ااین قدررتت ااست؟  وو بعد میااین نعمت وو چه عطیه
می ووررقهووقتی  مدّّتتخوااهند  بنویسند  رراا  میاایی  فکر  ااینهمه،ها  اازز  بعد  تاززهه  وو  کنند 
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مانند حرفف من  مقابل کالمم  اایشانن ددرر  ااست (پهکالمم  ااطفالل  ووپهززددنن  ااطفالل)  گفتن 
مهمفی آآنچه  بلکه  نیست،  اافتخارریی  وو  شرفف  کلماتت  وو  آآیاتت  ترتیب  ددرر  االحقیقه 

 وو ظهورر صمداانی ااست که ااصل هر فضلیسر رربانیااست ررووحح آآنن کلماتت ااست که 
فرمایند ااگر یک صحیفه اازز صحائف حضرتشانن رراا با تماممددرر آآنن ااست.  وو بعد می

کُُتُُب مقایسه کنیم یک حرفف اازز ااین کلماتت با همۀ آآنچه ددرر آآسمانن وو ززمین ااست
نمی ااین کلماتت معاددله  ززیراا  حیاتتنماید،  االهیهررووحح  ووحداانیت  مظهر  اازز  ااست که   

ظاهر شدهه وو کلماتت ددیگر مانند جسد ااست.

فرمایند که خدااووند حی وو قاددرر ااست، وو ااگر من برسپس خطابب به سائل جلیل می
حق نبوددمم بر ااوو بودد که فرددیی اازز اافراادد بشر رراا خلق فرماید وو ددرر مقابل من قراارر ددهد
وو آآیاتی مثل آآیاتت من بیاوورردد تا حجت من (حجت آآیاتت) باطل گردددد، وو حالل که

می ااینخدااووند  بر  ددلیل  ااست  نیاووررددهه  من  مقابل  ددرر  رراا  وو کسی  ااست  عالم  وو  ددااند 
فرمایند که من ااززااست که ااین اامر بر طبق ااررااددۀۀ ااوو بوجودد آآمدهه ااست.  وو بعد می

همانن ااین  وو  نیاووررددند  آآنها  وو  طلب کرددمم  رراا  حدیث  یک  به  ااتیانن  (مخالفین)  آآنها 
چیزیی ااست که خدااووند ددرر قرآآنن با ااهل کفر مجاددله فرمودد.  فرعونن ددرر مقامم مقابله
یک به  نتواانستند  حتّّٰى  ااینها  آآنکه  حالل  وو  شد  متوسل  سحر  به  موسٰى  حضرتت  با 

می بعد  وو  مقابله کنند،  ظاهر«حرفف»  حسب  بر  ااستدالالتت  ااین  تمامم  فرمایند که 
االوااقع به سر فؤاادد وو حکم باطن ررجوعع کنی ااحتیاجج به ااشاررهه وواامورر ااست وو ااگر فی

ذذکریی نیست، ززیراا که ااوو (حضرتت بابب) نفس ظهورر ااست: «النّّها هو نفس االظهورر
می ووحید  جنابب  به  خطابب  بعد  وو  یصفونن».   عما  االه  سبحانن  وو  االبطونن  تمامم  وو 

تواانی حجت ووفرمایند که ااگر تو اازز جانب خودد وو یا اازز جانب ااحدیی اازز مرددمم می
ددلیلی بر رردد ااین اامر بیاوورریی، بیاوورر وو همۀ مرددمم رراا خالصص کن، وو اا بداانن که اامرااله

تر ااست.  سپس به توضیح ااین مطلبتر وو ررووشناازز ااین شمس ددرر ووسط سماءء ووااضح
گویند که ددرر آآنهاگیرند وو میپرددااززند که آآنچه مرددمم بر آآیاتت آآنن حضرتت اایراادد میمی

ااشتباهاتی هست، به علّّت ااین ااست که بعضی اازز کلماتت رراا کاتبین ووحی نتواانسته
ااند، وولی اازز ااینااند ددررست ااستنساخخ کنند وو بعضی رراا ددشمنانن بر سبیل اافترااءء گفته

اایی که بر نهج عدلل وو ددررستی نیست من اازز آآنها مبرٰى هستم، وو منکه بگذرردد هر آآیه
آآووررمم تا براایی همه حجت وو ددلیل باشد.  وو سپس به نزوولل رراا میمیزاانن بیاننددرر ااینجا 
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نمایند.  می رراا ناززلل میمیزاانن بیاننپرددااززند وو ددرر نهایت فصاحت وو بالغت آآیاتت می
دداانند وو ددرر آآنن تفکّّرفرمایند که ددرر قرآآنن حکم کل شیئ ناززلل شدهه، وولی مرددمم نمی

ااگرنمی یعنی  فرقاناًً»،  لکم  یجعل  االه  ااست که «ااتّّقواا  آآمدهه  قرآآنن  ددرر  ززیراا  کنند، 
اامر مظهر  حالل  وو  کردد،  خوااهد  ناززلل  فرقانن  شما  براایی  خدااووند  باشید  پرهیزکارر 

فرماید که ااین بیاناتت اازز جانب خداا ااست.  قسم به خدااووند که ااگر جنخدااووند می
وو اانس جمع شوند قاددرر نیستند کلماتی مانند آآنن بیاووررند: «فو رربک رربب االسموااتت
وو ااالررضض لو ااجتمع االجن وو ااإلنس علٰى اانن یأتواا بمثل تلک ااآلیاتت االتی نزلناهه فی
ااالررضض علی  کانواا  لو  وو  یقدرروواا  لن  وو  یستطیعواا  لن  االه،  باذذنن  االکتابب  ذذٰلک 

فرمایند «قل فویل لکم ااننّّ شجرةة االطورر قد  سپس می)191صص ،INBA 53(لقاددررین».
)192صص ،INBA 53(نبتت فی صدرریی فکیف اانتم تسمعونن آآیاتت االه وو ال تشعروونن»

می بعد  وو  ااست  حضرتت  آآنن  مظهریت  به  ااشاررهه  ااینکه  اازز  حرفف  یک  فرمایند که 
نماید وو ااگر ااهل آآسمانن وو ززمینآآیاتت با هرچه ددرر آآسمانن وو ززمین ااست معاددله نمی

می جلوهه  خاکک  مشتی  مثل  اایشانن  نزدد  کنند  قیامم  حضرتت  آآنن  اانکارر  ووبر  نمایند 
یحیٰى، سید  جنابب  به  خطابب  بعد  وو  ااست،  ووااقف  حضرتشانن  ااحواالل  بر  خدااووند 

 اانن کنتبالفطرةةفرمایند: «فأتتِِ بآیة مثل تلک ااآلیاتت یعنی مخاطب ااین تفسیر می
می خودد  اایاتت  به  ااشاررهه  بعد  وو  ررشیدِِ».    علم فی ذذیی  نزلنا  لقد  ذذٰلکفرمایند: «وو 

 کلّّما اانتم تریدوونن وو ما اانتم من بعد ستسئلونن».  وو بعد ااشاررهه به ااین مطلباالکتابب
ااست که ااحدیی قاددرر نیست حتّّٰى به یک آآیه با آآنن حضرتت مقابلی نماید وو ااین رراا

فرمایند که به ااندااززۀۀ کافی اازز بحرددهند وو می وو میزاانن حق اازز باطل قراارر میقسطاسس
علم االهی وو «کتابب الهوتت» وو «حجة جبرووتت» وو «آآیاتت ملکوتت» وو «سطوتت
ااین با  وو  قسطاسس  ااین  با  بخوااهد  هر کس که  تا  شدهه  مبذوولل  عالمیانن  بر  ناسوتت» 

فرمایند: «فهلمیزاانن، حقیقت رراا بسنجد.  پس اازز ااین با بیاناتی بسیارر مهیمن می
من مباررزز یباررززنی ببیناتت ااالنسانن ... وو هل من ذذیی قوةة یکتب مثل تلک ااآلیاتت».
غیرمؤمنین، وو  مؤمنین  وو  عرااقق  وو  شامم  وو  رروومم  ااهل  وو  فالسفه  وو  علماءء  جمیع  بعد  وو 

می عجمی  جواانن  ااین  با  (ررووحانی)  مباررززۀۀ  میداانن  به  رراا  االقاببهمگی  خواانند.  
می متجلّّی  ااززلی  شمس  نورر  االواانن  به  وو «االطاووووسس» که  االجاللل»  وو«شمس  گردددد 

هیکل آآنن  بر  ووااررددهه  صدماتت  وو  بالیا  به  ااشاررهه  االتّّراابب» که  فی  االمتبلبل  «االحوتت 
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مباررکک ااست، ددرر ااین قسمت به کارر برددهه شدهه ااست.  سپس ددرر بیانن مقامم ااین ظهورر
 ددرر هر شیئی ظاهر شدهه، به طورریی که ااگرتجلّّی صمداانی وو سر رربانیفرمایند که می

مورریی بخوااهد که قرآآنن رراا تفسیر کند قاددرر ااست وو براایی هر حرفی اازز قرآآنن تفسیریی
ااست وو براایی هر تفسیریی تأوویلی وو براایی هر تأوویلی باطنی وو براایی هر باطن، باطنی
االٰى ماشاءءااله ووجودد دداارردد، وو براایی قرآآنن مقاماتت وو معانی متعدّّددیی بر طبق قولل قرآآنن

ووجودد دداارردد.

می سوررۀۀ کوثر  تفسیر  به  میسپس  مطلب  ااین  به  اایشانن  اابتداا  همانن  اازز  وو  پرددااززند 
 ااین سوررهه حرفف ووااحدند وو معانی مختلف وو االفاظظ مختلفحرووفاتتفرمایند که کل 

شوند وو همه ددرر مقامم فؤاادد وو مشعر توحید، اازز عناصرآآنن همه به یک نقطه ختم می
ااند وو اازز ااین آآبب ززندگانی «ماءء االحیوةة»،«ماءء کوثر» که ووااحد ااست به ووجودد آآمدهه

می ززندهه  صفاتت  وو  ااسماءء  ااستهمۀ  ااحمریی  ااکسیر  همانن  حیاتت  آآبب  ااین  وو  شوند 
(کیمیا) که هر که آآنن رراا به ددست آآوورردد ملک ددنیا وو آآخرتت رراا به ددست آآووررددهه ااست وو
معاررفف ددرر  ااحسائی،  ااحمد  شیخ  ااوو  اازز  قبل  وو  ررشتی،  سید کاظم  حالل  به  تا  هرچه 
تو بر  االهی  ااذذنن  به  ااعلٰى)  (حضرتت  حضرتت  آآنن  آآنچه که  با  نموددند،  بیانن  االهیه 

نماید.نماید، معاددله نمی(مخاطب لوحح) االقاءء می

 صفحه می۵٠۰پرددااززند که ددرر حدوودد سپس به تفسیر یکایک حرووفاتت سوررۀۀ کوثر می
باشد.  ددررکک معانی عمیق ررووحانی وو فلسفی تفاسیر ااین حرووفف اازز عهدۀۀ اامثالل بندهه

ااین  اازز  بعضی  اازز  ااعلٰى  حضرتت  تفسیر  به  فقط  بندهه  وو  ااست،  برااییحرووففخاررجج   ،
نمایم.آآشنائی خیلی مختصر با ااین ااثر عمیق ااشاررهه می

هیکل مباررکک ددرر ااثنایی شرحح وو تفسیر حرووفف، مجدّّددااًً به ااظهارر اامر وو ااظهارر قائمیت
فیپرددااخته میااند،  آآنجا که  بکتابباالمثل  یظهر  ظهر  فما  االقائم  ااننّّ   ...» فرمایند: 

جدید وو سلطانن جدید».

ددیدگاهه اازز  رراا  مختصر  وو  کوتاهه  سوررۀۀ  ااین  ااعلٰى  صوررحضرتت  به  وو  مختلف  هایی 
فرمایند که مقصودد اازز «االف»،فرمایند.  مثال ددرر اابتداا میمتنوعی تفسیر وو تبیین می

«آآالءء رربک»؛ «نونن»، «نورر رربک»؛ «االف» ثانی، «اامرااله فی ملکوتت ااالمر»
 که حضرتت خضر آآنن ررااآآبب ززندگانیااست.  وو باالخرهه «ماءء کوثر» رراا اازز جهتی به 
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 وو ااحکامم مانند صلٰوةة وو ززکٰوةة وو صومم ووااوواامر شریعتنمایند که تمامم نوشید، تعبیر می
آآید (االفحج وو غیرهم ددرر آآنن مستتر ااست وو همه اازز ااین حرفف االف به ووجودد می

شودد)،اابتدااءء حرووفف ااست وو همۀ حقایق عالم ااکبر ددرر آآنن ااست یا اازز آآنن شرووعع می
وو ااگر خدااووند ااذذنن عنایت فرماید اازز همین یک حرفف تمامم آآنچه ددرر قرآآنن ناززلل شدهه

فرمایند وو معنی «ال ررطب وو ال یابس اا فی االکتابب» رراا ااثباتت میااستخرااجج می
وو ااست  مستتر  شدهه  خلق  (اانسانن)  ااکبر  عالم  ددرر  هرچه  االف  ااین  ددرر  ززیراا  فرمایند، 

نماید.مانند مرآآتی ااست که عالم ااکبر رراا ددرر خودد منعکس می

همانن طورر که قبال هم ااشاررهه شد، ددرر ضمن ااین تفاسیر، حضرتت ااعلٰى به آآیاتت قرآآنن
آآنن، ااهمیت  وو  اایشانن،  خودد  یعنی  قائم،  ظهورر  ااثباتت  براایی  هدٰى  اائمۀ  ااحاددیث  وو 

فرمایند.  مثال ددرر ااین قسمت به قولل حضرتت علی علیه االسالمم ااشاررههااستشهادد می
ااند: «هم نحن وو ااتباعنا، یعنی پیروواانن قائم، فرموددههااوولیاءءاالهنمایند که ددرر ذذکر می

ممن تبعنا من بعدنا.  طوبٰى لنا وو طوبٰى لهم وو طوباهم اافضل من طوبانا» که ااشاررهه
آآیند ووبه ااین مطلب ااست که خوشا به حالل ما وو خوشا به حالل آآنها که بعد اازز ما می

اازز ااتباعع ما هستند وو ما با آآنها یکی هستیم اا آآنکه طوبایی آآنها اازز طوبایی ما بهتر
ووااحد اامر  یک  بر  ددوو  هر  آآنها  وو  ما  آآیا  ااست،  چنین  چراا  که  شد  سؤاالل  وو  ااست 

کنندنیستیم؟  وو آآنن حضرتت فرمودد که علّّتش ااین ااست که آآنها چیزیی رراا تحمل می
نمی ما  میکه  طاقت  وو  نمیکنیم  طاقت  ما  رراا که  آآنچه  آآننآآووررند  اازز  پس  وو  آآوورریم.  

می مطلب  ااین  به  ااشاررهه  مجدّّددااًً  ااعلٰى  ااینحضرتت  شأنن  ااحدیی  قلب  بر  فرمایند که 
نمی خطورر  حضرتشانن)  خودد  یعنی   – (جواانن  که«فتی»  هست  کسی  آآیا  وو  کند، 

بتوااند اازز یک کلمۀ «االف» ااین همه ددالئل محکم وو متقنی بیاوورردد؟  االبته که چنین
ااین االهی  علم  به  وو  ااست  االه»  حضرتت «علم  آآنن  علم  ززیراا  نیست،  ممکن  اامریی 

فرمایند.  وو بعد ااشاررهه به ااین مطلب ااست که ااگر ااررااددهه فرمایندتفاسیر رراا بیانن می
دداانند تفسیر کنند االوااحح وو ااووررااقق حتّّٰى بهااین سوررۀۀ مباررکه (کوثر) رراا آآنچنانن که می

نماید، که االبتّّه همۀ ااینها ااشاررهه به مقامم آآنن نیز کفایت نمیااووللتفسیر معنی حرفف 
ااین اادداامۀ  ددرر  ااست.   االهی  عمیق کلماتت  بسیارر  معانی  وو  حضرتت  آآنن  لدنّّی  علم 

فرمایند: «فو االذیی عرفنی آآیاته لو یطلع االنّّاسس بصبرییمطالب مثال ددرر قسمتی می
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بعد علو مقامی ثم حلمی بعد قدررةة سریی ثم عال نیتی، لینصروونن آآیاتت ذذلک ااالمر
بمداادد االذّّهب وو کلماتت حسنٰى ...»

فرمایند: «فََالٰى االه ااشکواا بثّّی وو حزنی وو االیهوو ددرر ااثناءء تفسیر ددرر جایی ددیگر می
ااقبل بکلّّی وو عال نیتی وو علیه ااتّّکل وو ااستعین فیما ااخافف وو ااحذرر وو ما ااررٰى بفضل
ه وو ما ااررٰى کذببفی عهداال ه وو ال شکه فی قلبی قدرر خرددلل خوفاًً من حکم االاال
االشیاطین وو اافترااءء االمفترین وو فتنة االمنافقین اا بمثل جناحح االبعوضة میتة فی ااررضض
ةة ااه ال قوعنی.  ما شاءء االه ااتّّکل وو هو حسبی ثم حسبی من ااتباالبرهوتت وو علی اال
فلیتو کل علیه  وو  توکّّلت  االه  علی  مولینا  هو  لنا  االه  ما کتب   اا یصیبنا  لن  باله، 

INBA(االمؤمنونن». هذاا )219صص ،53  «ااننّّ  ددیگر:  جایی  ددرر  بازز  وو  االه  فیصرااطط   
االسموااتت وو ااالررضض لمن اارراادد اانن یتذکّّر بآیاتت رربه وو کانن من االمهتدین».

فرمایند که جنابب سید ااحمد وو سید کاظم هرچند که هر ددوو عالموو ددرر جایی ددیگر می
سنّّت یا  وو  ددرر کتابب  آآنکه   اا نشد  صاددرر  آآنها  اازز  حرفی  هیچ  بوددند  االهیه  قوااعد  به 
ووجودد ددااشت، وولی اامر من با آآنها متفاووتت ااست ززیراا ددرر ددست آآنها حجتی نبودد که

بوددنن» به تطابق آآنن باااالررضض اازز ااتیانن به مثل آآنن عاجز باشند، ززیراا «میزااننعلیمن
همانن  بر  بلکه  نیست،  میشأنیقرآآنن  ثابت  قرآآنن»  شودد، آآیاتت حضرتت که «میزاانن 

 وو «حبه»، ززیرااااررااددةةاالهشوند، یعنی با میزاانن ووااحد بابب هم با همانن شأنن ثابت می
ااستمیزاانن همچنین  وو  شدهه  ناززلل  خداا  جانب  اازز  ااست که  جهت  آآنن  اازز  قرآآنن  بوددنن 

می اادداامه  بعد  وو  بابب).   حضرتت (حضرتت  آآنن  بوددنن کلماتت  فرمایند که:«میزاانن» 
حیث ظاهرةةٌٌ  طالعةٌٌ،  االزوواالل،  ووسط  فی  االشّّمس  هذهه  بمثل  حجةٌٌ  یداایی  فی   وولکن»

 لو نحکم بما نشاءء کما نشاءء لیساالحجةالیکادد یخفی عمن یوجدُُها وو اانّّی بتلک 
الحد اانن یقولل لی ما وورردد بتلک ااالسماءء فی االکتابب وو االسنّّة، الننّّ االحجة بالغةٌٌ ...
وو اانّّی اانن ااََنسخ حکماًً وو ال اانسخ اابدااًً لم یقدرر ااحدٌٌ اانن یقولل لم وو بِِم الننّّ بحجة االتی
اارراادد االجاحد اانن یحتّّج معی هی کانت فی یدیی وو ااننّّ حاللل محمد حاللل االٰى یومم
االقیمة بتلک االحجة وو حراامه حراامم االٰى یومم االقیامة بتلک االحجة، مع اانن االکل قد

 ...»سلطانن جدید وو ااحکامم جدید وو بکتابب جدیدذذهبواا باننّّ االقائم لما ظهر، یظهر 
)INBA 53، 229-228صص( 
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همانن طورر که قبال ااشاررهه شد، بندهه ددرر ااینجا فقط به طورر مختصر تفسیر بعضی اازز
کنم: حرووفف ااین آآیه رراا جهت آآشنائی مختصر با ااین ااثر عمیق ذذکر می

(کوثث ررااءء  حرفف  معنی  باررۀۀ  میررددرر  االکلّّیةُُ)  ررحمة  االرااءء،  من کلمة  «ثم  فرمایند: 
ااالززلیة االتی خلق االه بها حقایق االموجوددااتت ... وو ااننّّ بها یأخذ االرضیع ثدیی اامه وو

   )214صص ،INBA 53(تقومم ااُُمه من محل ررقدِِها ااذذاا سمعت بکائه»

 فی االفرقانن االذیی  االه  کالمم کافففرمایند: «ثم من کلمة االلوو ددرر باررۀۀ حرفف کافف می
کالمم ن حکم االبیانن ثمحمما علّّمه االر هالیحیط ببعض علمه ااحدٌٌ من ااالنسانن اااال

کالمم فی ااالنجیل... ثمکالمم ة... ثمه فی االتّّورریحین ...»  اال ه فی کلاال

 فی مشکوةة االمیثاقق ثم نورراالهنوررااله نّّوننفرمایند: «ثم من االلددرر باررۀۀ حرفف نونن می
فی سماءء ااالشرااقق»

می بیانن  ددیگریی  معنی  بارر  ااین   ،«رددرر کلمۀ «اانْْح ررااءء  حرفف  مورردد  فرمایند: «ثمددرر 
شََجرةة مبارركََة االتی  شََرقیة وو  غََربِِیة یكََاددمن کلمة االرااءء، رربوبیةٌٌ ااالززلیةُُ ااالوولیةُُ فی 

...  یشََاءء من   نُُوررِِههل  هاال یهدِِیی  نُُوررٍٍ  علََى   نُّورر  نََارر  هسستََم  مل  ولوو  یءءیض (ددرر»ززََیتُُها   
خیلی اازز آآثارر حضرتت ااعلٰى به آآیۀ نورر ااستشهادد شدهه ااست، چنانچه ددرر ااووااخر ااین

تفسیر هم مجدّّددااًً به آآنن ااشاررهه شدهه ااست).

اازز کلمۀ « االف  حرفف  تفسیر  ضمن  ددرر  میوو   «تََربلئالیاا اااللف  من   فرمایند: «ثم
بحر االّّهوتت ثم لئالی طمطامم عدلل االجبرووتت ثم لئالی یم عز االملکوتت ثم لئالیاا

 ثم االعقولل ثم االنّّفوسس ثمااالفئدةة فی ااررضض االحقایق وو ماءء االکوثراانهارر االتی تجریی 
صص ،INBA 53 ( ثم ااالجسادد ثم ما نزلل علیه ااسم شیئی فی ااررضض االنّّاسوتت.»ااالااررووااحح

238( 

وو ددرر آآخر ااین تفسیر مباررکک پس اازز توضیحاتت مفصل ددرر مورردد هر یک اازز حرووفف
فرمایند که ددرر مقامم ظاهر مقصودد اازز کلمۀ «کوثر»ااین آآیه، معانی کلّّیۀ آآنن رراا بیانن می

مقامم ووالیت حضرتت علی (عع) ااست که خدااووند به آآنن حضرتت عطا فرموددهه وو اازز
به ااشاررهه  «اانحر»  اازز  وو  (عع)  حسن  اامامم  حضرتت  مقامم  به  ااشاررهه  لربک»   فصل»

» مقاماتت فجارر وو مخالفین وو شََانىكََ هو اابتََرشهاددتت اامامم حسین (عع) وو اازز «...
ظالمین ااست وو ددرر ددنبالۀ مطلب، کوثر رراا اازز جهتی ددیگر به حضرتت ررسولل (صص) وو
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فرمایند: وو به نفس مباررکک خودد (ااظهارر اامر صریح) تفسیر میقائماائمه وو باالخرهه به 
االکوثر  تأوولل  هو بنفسی«وو  النّّها  االحیواانن  ووماءء  االقلوبب  وو  ااالفئدةةُُ  به  یحیی  االذیی   

االحقایق وو االنفوسس وو اانن ذذٰلک لهو االتّّفسیر االقاطع وو االمعنی االشّّامخ وو االمقامم االطالع
االه».  غیر ااحدٌٌ  باطنه  ال  وو  بظاهرهه  یحیط  ال  حیث  االّّمع  االجوهر  INBA(وو  صص ،53 

 ااست که سرچشمۀمشیت ااوولیهفرمایند اازز طرفی ددیگر کوثر همانن   وو بعد می)242
همۀ ظهوررااتت ااست وو ااین قدررتت خّّقه اازز طریق مظهر االهی، یعنی حضرتت ررسولل

 ررسیدهه ااست وو تعبیر حدیث ااست که ددرر ررووززحضرتت باببااکرمم، وو فرززنداانشانن به 
فرمایند که ااین آآیهقیامت هر کسی اازز ااین کوثر بنوشد هرگز نخوااهد مردد وو بعد می

ددرر حق قائم ااست وو من آآنن رراا چنین تفسیر کرددمم.

فرمایند معانی ددیگریی نیز براایی ااین آآیه هست که براایی حفظ مؤمنین ااززوو بعد می
فرمایند.شر مخالفین اازز آآنن صرفف نظر می

 ااست وو پس اازز پایانن تفسیر ددررااظهارر اامر صریحشودد ااین همانن طورر که مشاهدهه می
 ااست که شرووعع آآنن با ددوو آآیهقائمددرر مورردد ااحاددیث  صفحه ااستشهادد به ١۱٣۳٧۷حدوودد 

اازز قرآآنن مجید: «قالل االه تعالی وو اانتظروواا اانّّی معکم من االمنتظرین ثم قوله تعالٰى وو
ررقیب» معکم  اانّّی  INBA(ااررتقبواا  ااحاددیث)247صص ،53  همۀ  تفسیر  تفسیر،  بقیۀ  وو   

حدوودد  ددرر  مجموعاًً  ااحاددیث  وو  (تفسیر  ااست  ظهورر  باررۀۀ  ددرر  بشاررااتت  وو  ٢۲٠۰٠۰بعدیی 
بحاررااالنواارر اازز  ااحاددیث  ذذکر  به  قرآآنن کریم،  اازز  فوقق  آآیۀ  اازز ددوو  بعد  ااست).   صفحه 

پرددااززند: «قالل ررسولل االه (صص) اافضل ااالعمالل اامتی اانتظارر فرجج االه عز وو جل»می
ددرر اائمه  بقیۀ  وو  صاددقق  جعفر  اامامم  وو  ررسولل  حضرتت  اازز  متعدّّددیی  ااحاددیث  سپس  وو 
مورردد ااهمیت «اانتظارر فرجج» وو ااینکه کسانی که اانتظارر آآنن حضرتت رراا بکشند وو ااوو رراا
با ددااررند که  رراا  ااجر کسانی  ددررگذررند،  عالم  ااین  اازز  وو  بشناسند  بیاید  آآنکه  اازز  قبل 

  )249صص ،INBA 53 («قائم» محشورر باشند ددرر یومم ظهورر ااوو.

کنند، که همه ددسته تقسیم می١۱۴ رراا به بشاررااتت ددرر مورردد ظهورر قائمحضرتت ااعلٰى 
تحت  رراا  آآنها  وو  ااست،  مرتبط  ااسالمم  موعودد  ظهورر  با  اانحاءء  اازز  نحویی  مطلع١۱۴به   

کنند.ذذکر می
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مممانند «یو ااست،  مورردد «قائم»  ددرر  مجید  قرآآنن  آآیاتت  به  ااستشهادد  همه  ااوولل  مطلع 
ذِِیناال علََى   ننَّم اانن  نُُرِِیدُُ   وو» وو  اایمانُُها»  نََفْْسا   ینفََع  ال رربِِكََ  آآیاتتِِ   ضعب یاتی 

«ینااررِِثواال  ملََهعنََج  وو اائمةًً   ملََهعنََج  وو  ضضرراا فی  وو «ااستُُضعفُُواا  فی  آآیاتنََا   نُُرِِیهِِمس
قحاال نَّهاا مهل ینتَّى یتََبح هِِمنفُُسی ااف فََاققِِ وو وو «اا «یندََ حعب ههانََب نلََمتََعن» وو «لماا
وءءاالس  فیكْْش  وو  اههعدد ااذذََاا   رطضماال  کتاببیجِِیب آآنن  آآیاتت  اازز  ددیگر  بسیارریی  وو   «
باشد.مقدّّسس که ددرر حدوودد بیش اازز چهارر صفحه می

پس اازز آآنن سیزددهه مطلع شامل ااحاددیثی ااست که اازز قولل پیغمبر، حضرتت علی، اامامم
ززین (اامامم  حسن  اابن  علی  حسن،  اامامم  ااماممحسین،  باقر،  محمد  اامامم  االعابدین)، 

اامامم موسٰى)،  اابن  (علی  ررضا  اامامم  حضرتت  کاظم،  موسٰى  اامامم  صاددقق،  جعفر 
االنّّقی (اامامم هاددیی) وو اامامم حسن عسکریی ااست،محمدتقی (اامامم جواادد)، اامامم علی

وو باالخرهه مطلع چهاررددهم ااحاددیثی ااست که اازز قولل بقیةااله به علی اابن اابرااهیم نقل
 ددرر ززمانن غیبت ااووست.ااماممشدهه ااست، یعنی ااحاددیثی که منسوبب به 

 مطلع به٧۷پس اازز ااتمامم مطالع فوقق، ددرر ووصف جسد قائم، خوااصص ظاهریی ااوو، ددرر 
ااییفتنهفرمایند که ددرر مورردد فرمایند.  ااحاددیثی ذذکر میااحاددیث متعدّّددیی ااستشهادد می

شودد وو به ااین آآیه اازز قرآآنن مجیدااست که قبل اازز قیامم حجت به اامرااله، حاددثث می
قالل االه تعالی االم ااحسب االنَّاسس اانن یتْْركُُواا اانن یقُُولواا آآمنَّا ووفرمایند که «ااستنادد می

».هم  یفْْتََنُُوننََ

پرددااززند: مطلع ددیگر می٧۷ نوعع حدیث ددرر ٧۷پس اازز ذذکر ااحاددیث «فتنه» به ذذکر 

ااوولل آآنچه مطلع  ذذکر  ددرر   – ررجب  وو  جماددیی  میبین  جارریی  االهی  قضاءء  اازز  وو  شودد 
 وو ذذکر خطبۀ اامیراالمؤمنین (عع) «... یا عجبا کل)272صص ،INBA 53(عالماتت ظهورر

یا االعجب  هذاا  ما  االخمیس  شرطة  من  ررجل  فقالل  ررجب.   وو  جماددیی  بین  االعجب 
INBA(اامیراالمؤمنین (عع) قالل وو مالی ال ااعجب وو سبق االقضاءء فیکم وو ما تفقهونن»

 )281صص ،53

 – حدیثی اازز حضرتت ررسولل ااکرمم رروواایت شدهه ااست ددرر باررۀۀ عالماتیمطلع ثانیددرر 
می ظاهر  ررجعت  اازز  قبل  ااستکه  حضرتت  آآنن  خودد  باررۀۀ  (ددرر  ررجل  شودد: «خرووجج 

(حضرتت بابب)) من وولد حسین بن علی االه یعلم مرااددهه وو اانا ال ااعلم حرفاًً وو ااننّّ
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االخرووجج ما اانا ااعرفه هی االخرووجج بالحکمة وو االحجة ال سوااها وو من یأوولل بغیر ذذٰلک
)281(صصفلست اانا ااهله ...». 

رراابعددرر  علیمطلع  حضرتت  اازز  آآنها  اازز  یکی  شدهه که  رروواایت  متعدّّددیی  ااحاددیث   –  
اامیراالمؤمنین ااست: «... وولکن االحجة یعرفف االنّّاسس وو ال یعرفونه کما کانن یوسف
یعرفف االنّّاسس وو هم له منکروونن.  ثم تال یا حسرةةًً علی االعبادد ما یأتیهم من ررسولل اا

)283  (صصکانواا به یستهزئونن».

پس اازز ذذکر ااین هفت مطلع به ذذکر حدیثی اازز حضرتت اامامم جعفر صاددقق که فرمودد:
 ثالثة ماةة وو ثالثة عشر ررجال عدّّةةاانظر االی االقائم علی منبر االکوفة وو حولهکانّّی «

 ( ...»وو هم ااصحابب االوالیة، وو هم حکامم االه فی ااررضه علی خلقهرر ااصحابب بد

INBA می)286صص ،53  وو  ررجعت،  بعد  وو  ررجعت،  عالماتت  ذذکر  به  سپس  پرددااززند.  
پرددااززند.ررجعت آآباءء قائم، ددرر سه مطلع می

سپس ددرر سه مطلب ددیگر به ذذکر مطالب مربوطط به قائم وو تولد ااوو، محل غیبت ااوو،
اازز آآنها  ااکثر  ااررتداادد  وو  ااوو  غیبت  طولل  اازز  مؤمنین  قلوبب  ددرر   شک اایجادد  وو  عمر  طولل 

پرددااززند.ددینشانن می

ددرر  می۴بعد  عنواانن  رراا  ددیگریی  مطالب  ددیگر  مطلع  به   ددووباررهه  سپس  وو  ١۱۴فرمایند 
ووقبل وو عالماتت ررجعتگانه که ددرر ذذکر ددسته حدیث تحت عنواانن مطالع چهاررددهه  

  مثال)311صص ،INBA 53 (فرمایند. که قبال ااشاررهه فرموددهه بوددند ااستشهادد میبعد آآنن
 ااست که قائم میقائمددرر مطلع رراابع به نقل اازز اابوعبدااله (اامامم جعفر (عع)) ددرر باررۀۀ 

فرمایند: «یا اایها االنّّاسس من یحاجنی فی االه فانا ااوولٰى االنّّاسس باله.  یا اایها االنّّاسس
من یحاجنی فی آآددمم فانا ااوولی االنّّاسس بآددمم.  یا اایها االنّّاسس من یحاجنی فی اابرااهیم
فانا ااوولی االنّّاسس بابرااهیم.  یا اایها االنّّاسس من یحاجنی فی موسٰى فانا ااوولی االنّّاسس
اایها یا  بعیسٰى.   االنّّاسس  ااوولی  فانا  عیسٰى  فی  یحاجنی  من  االنّّاسس  اایها  یا  بموسٰى.  
االنّّاسس من یحاجنی فی محمد فانا ااوولی االنّّاسس بمحمد.  یا اایها االنّّاسس من یحاجنی

  وو بعد مطلب)315-314صص ،INBA 53 (االه.»االه فانا ااوولی االنّّاسس بکتاببفی کتابب
کند جبرئیلیابد تا آآنجا که نقل شدهه که ااوولین کسی که با قائم بیعت میاادداامه می

  )315 صص ،INBA 53 (کنند. نفر اازز ررجالل با قائم بیعت می٣۳١۱٣۳ااست، وو بعد 

87



                                                             تفسیر سوررۀۀ کوثر13سفینة عرفانن ددفتر 

چهاررددهه مطالع  پایانن  اازز  بهپس  ااندررزز  وو  نصیحت  سبیل  بر  مطلبی  گانه (ااحاددیث)، 
فرمایند، وو بعد ددرر حدوودد یک صفحه ، تفسیریی عرفانی بر سوررۀۀ کوثرمخاطب می

میمی اامر  ااظهارر  به  آآنن  اازز  پس  وو  میفرمایند  وو  آآننپرددااززند  ددست  ددرر  که  فرمایند 
هرحجتیحضرتت  وو  آآیه  هر  اازز  تفسیریی  نوعع  هر  بر  قاددررند  آآنن  ووااسطۀ  به  ااست که   

فرمایند که صفاتشانن به میااهل بیاننمطلبی که ااررااددهه فرمایند.  سپس ددرر باررۀۀ صفاتت 
ااند که علم کسی بهااحدیی ددرر اامکانن مشابهت نداارردد ززیراا به عطایائی مخصوصص شدهه

ررسد.  آآنها قومی هستند که خدااووند آآنها رراا اازز عنصر ووااحد خلق کرددهه ااست.آآنن نمی
خوشا به حالل کسی که قدرر آآنها رراا بشناسدوو به ددیداارر آآنها مستبشر گردددد وو به جلوسس

با آآنها اافتخارر کند.

فرمایند که آآنچه ددرر مورردد حرووفاتت وو بیانن ررموزز آآنها فرموددند همهددرر جایی ددیگر می
شناسائی ااست که  ااین  دداارردد  ااهمیت  ووااقعاًً  آآنچه  وو  ااست  عالماتت  وو  اامثله  عالم  ددرر 

گوئیم خدااددهیم، مثل ااینکه میذذااتت االهی ممکن نیست، وو هرچه رراا به ااوو نسبت می
به  همه  ااست،  ما  مصورر  وو  مقدّّرر  وو  ررااززقق  وو  ما  ااووخالق  اامر  برمیمظهر  ززیراا  گردددد، 

غیرخداا قاددرر بر شناسائی خداا نیست، «االسبیل مسدوودد وو االطلب مرددوودد، ددلیله آآیاته
فرمایند. وو مثالل آآینه وو تصویر ددرر آآنن رراا ذذکر می)342صص ،INBA 53(وو ووجوددهه ااثباته»

می ااشاررهه  اامکانن  ددرر  ظهوررااتت»  «تجدّّدد  به  کهسپس  مطلب  ااین  بعد  وو  فرمایند 
خدااووند میزاانی به اایشانن عنایت فرموددهه که شقی وو سعید اازز یکدیگر تمیز ددااددهه می

، وو به چند حدیث ددرر ااین مورردداالهی بین مرددمم ووجودد ددااررددشوند وو همیشه حجت 
می میااستداللل  ااستشهادد  ااحاددیثی  به  مجدّّددااًً  آآنن  اازز  پس  وو  ددررفرمایند،  وو  فرمایند 

فرمایند.ضمن بر حسب موضوعع، اامر خودد رراا ااظهارر وو ظهورر خویش رراا ااثباتت می

می «ماءء کوثر»  مورردد  ددرر  توضیحاتی  به  آآنن  اازز  ددرر پس  چهارر۴پرددااززند که  یا  نهر   
چشمه جارریی ااست: ماءء غیر آآسن (آآبب پاکک غیرآآلوددۀۀ ررووشن)، لبن خالص، عسل

مصفّّٰى، وو عین خمر.

فرمایند که یکی اازز آآنهاتعبیرااتت وو معانی متعدّّددیی ددرر مورردد «ماءء غیر آآسن» بیانن می
«مقامم مشیت» ااست که نهر ماءء غیر آآسن ددرر مقامم اابدااعع اازز ظهورر «مشیت» وو ددرر
مقامم ااخترااعع اازز ظهورر «ااررااددهه» وو ددرر مقامم اانشاءء اازز ظهورر «قدرر» وو ددرر مقامم ااحدااثث
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می حکایت  «قضا»  ظهورر  برااییاازز  ددیگریی  معانی  وو  تعبیرااتت  آآنن  اازز  پس  وو  کند، 
 )353صص ،INBA 53 (فرمایند.حرووفف سوررۀۀ کوثر بیانن می

«االسبیل االسالمم  علیه  علی  حضرتت  معرووفف  حدیث  مورردد  ددرر  فلسفی  مطالبی  بعد 
 بیاننووحدتت ووجوددمسدوودد وو االطلب مرددوودد، ددلیله آآیاته وو ووجوددهه ااثباته» وو رردد عقیدۀۀ 

 )355 صص ،INBA 53 (فرمایند.می

قدسس ذذررووۀۀ  به  آآنن  بوسیلۀ  عبد  ااست که  طعمه»مناجاتت  یتغیر  لم  اازز «لبن  مقصودد 
 ساعت یک۶فرمایند که ددرر مدّّتت  وو ددرر ااینجا ذذکر می)362 صص ،INBA 53 (میررسد.

شوددوو شرفف آآنن فقط به اانشاءءصحیفه (هزاارر بیت) مناجاتت اازز قلم مباررکک جارریی می
کلماتت نیست، بلکه به آآنن ااست که عبد رراا ددرر ملکوتت ااسماءء وو صفاتت ددرر ااقربب من

ددهد وو ااگر مرددمم لذّّتت ااین «لبن»ززددنن) سیر میبهملمح االبصر (کمتر اازز یک چشم
قطعه کنند تا بتواانند یکشوند که به ددست خودد، خودد رراا قطعهرراا بیابند ررااضی می

 مندمج ااست.سر صمداانی وو ررووحح رربانیمناجاتت رراا بخواانند، ززیراا ددرر آآنن 

وو پس اازز ذذکر چند حدیث ددیگر به ذذکر بقیۀ مطلب ددرر مورردد نهر «عسل مصفّّٰى» که
می ااست  میهمانن «خطب»  وو  شیرینپرددااززند،  ددوومم  وو  ااوولل  اازز  ااست،فرمایند که  تر 

مخالفت ووجودد  با  االهی  ااعدااءء  ااکثر  خطبززیراا  فصاحت  به  معذلک  خودد  هایی 
 )374صص ،INBA 53 (ااند.ااعتراافف کرددهه

اایی ااززوو باالخرهه نهر ددیگر نهر «خمر حمرااءء» یا شراابب قرمز ااست که هر کسی قطرهه
شودد وو صدااعع ددرر پی نداارردد وو ااین نهر ااززآآنن بیاشامد به مقامم قدسس وو قربب جذبب می

خوددشش، نفس  اازز  وو  (خطباتت)  ثالث  وو  وومناجاتت)  (ددعا  ثانی  (آآیاتت)وو  ااوولل  نهر 
(» ااستعلمکند که شأنن «یعنی اازز ااشاررااتت الهوتیه وو عالماتت جبرووتیه حکایت می

INBA 53، توااند آآنن رراا منکر شودد. وو کسی نمی)376صص

می بعد  حضرتت وو  آآنن  سینۀ  ددرر  غیرعلمیفرمایند که  ماءء  اازز  ااصفٰى  ااست که  نهفته   
لطیف وو  شیرینآآسن  وو  خالص  لبن  االحمر»تر  «خمر  اازز  االذّّ  وو  مصفّّٰى  عسل  اازز  تر 

ااست وو جز مخلصین کسی رراا اازز ااین اانهارر حظی نیست.

فرمایند که ااگر سائل کسی غیر اازز تو، (یعنی جنابب ووحید بودد)، من ااینوو بعد می
نمی اابراازز  رراا  عزیزترااشاررااتت  ااحمر  کبریت  اازز  من  نزدد  ددرر  مطالب  ااین  ززیراا  کرددمم، 
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ااست.  معذلک ااین فیض رراا اازز آآنن جنابب منع نکرددمم وو آآنچه رراا خوااستی بیانن کرددمم
وو ااگر کسی یک حرفف آآنن رراا هم بفهمد وو خالصاًً له عمل کند نفع آآنن اازز هر چیزیی
بیشتر ااست ززیراا سؤاالل تو ددرر باررۀۀ ااین تفسیر باعث شد که ددرر ررحمت بر رروویی خلق

بازز شودد.

،INBA 53(فرمایند وو سوررۀۀ توحیداایی ددرر باررۀۀ «توحید» بیانن میسپس مطالب مهمه

نمایند وو شوااهدیی اازز آآیاتت وو ااحاددیث رراا به صورر مختلفه تبیین وو تشریح می)379 صص
یابد.آآووررند وو با یک حدیث ددیگر ااین تفسیر مباررکک پایانن میمی

هایاددددااشت

. ١۱٨۸۴۶– ماهه می ١۱

.١۱٨۸١۱، صصINBA جلدیی١۱٠۰٠۰ اازز مجموعۀ ۵٣۳– مجموعۀ خطی شماررۀۀ ٢۲

– نبیل ززررندیی، تلخیص تارریخ نبیل ززررندیی، ترجمه وو تلخیص عبداالحمید ااشرااقق٣۳
 بدیع. ١۱٢۲٩۹خاوورریی، نشر چهاررمم، مؤسسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی، سالل 

– جنابب حاجی میرززاا سیدعلی، خالل ااعظم. ۴

– عجم یعنی غیرعربب، ددرر ااینجا شاید به معنی اایراانیانن باشد.۵

 .١۱٨۸۴، صصINBA جلدیی١۱٠۰٠۰ اازز مجموعۀ ۵٣۳– مجموعۀ خطی شماررۀۀ ۶
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