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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم
 
 

بحر قد موهج أصمدانيهته و  وات بحركة جذبفالك الذه أقد حرهك  لحمد ّلله الهذيأ
زرياح عزه فردانيهته و فاحت عليها من أو  تالكينونات بما هبه  الوجود  لواحأ قد طره

ليهة براز األقمصها الطه أالحروفات والكلمات و  اندمجت فيهاقطة الهتي اندرجت و بالنه  ما وه
شئ عن الحضرة  جلهيات قبل كله الته و قابلت الفيوضات جود و الو  سبقت الممكنات في

منتهی كلمة و  هوتيهةل الكلمات الاله لبسها القميص اآلخريهة بما كانت مكمه أحديهة و األ
برزت عنها ات بما ظهرت و مبدء الكلمات التامه  جعلهاثباتيهة و الجبروت اإل وحيد فيالته 

ليها شئ بما رجعت إ رها مرجع كله قده الملكوت البدئيهة و عيان في األو  الحقائق
ليهة واآلخريهة فيظهرت األحول نفسها و  ائرةدارت الده الحروفات العالية و   القميص وه

ية آلانكشف جمال هذه احديهة و األقطة النه  اهريهة والباطنيهة فيالظه  حدتاته الواحديهة و 
ل و المرآت الكينونيهة هو األيالفرقانيهة في ليه إا نه ا  ّلله و  انه ا  والباطن و  اهرالظه خر و آلاوه

ل جوهر قام به كله الشه م علی أسله أ  ي و صله أ  و  راجعون  ملكوت  الجوهريهة في ئون وه
ل نورعلی أفات و الصه سماء و األ ل أات و الذه  ياستنارت به زجاجة القلوب عند تجله  وه وه

لطائف  جريد منالته وحقائق  وحيدحيی به هياكل الته أهاج من مهبه عناية ّللاه و  نفس
سماء  في كانوابهم اشتعلت سراج المعرفة في قلوب العاشقين و  ذينله اله آالمجرهدات و 
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ات من لدی الكلمات التامه المحكمات و  ياتآلهم نزلت احقه  الئحات وفي العلم شموسا
  مواتالسه رضين و ّللاه خالق األ

 
بوده نظر  معلوم و مشهود بعد بر ناظر اين كلمات و واقف اين اشاراتو 

هدايت و بنده حلقه بگوش شاه واليت و طالب  بخواهش و طلب سالك مسالك
و اهل بيت حضرت  خاندان اسرارغيبيهه الهيهه و واقف اشارات خفيهه ربهانيهه محبه 

ل بعروة ّللاه الوثقی و السبب  مصطفی و دوست درويشان و منظور نظر ايشان متوسه
اين  -لما يشاء  قه ّللاه وفه  -حسين پاشا  غاآ علی شوكت پاشا ولد مرحوم  االقوی 

و تفسير موجز و مفيدی بحديث قدسی  درويش اراده نموده كه شرح مختصری 
ْنت  َكْنًزا َمْخِفيًّا فَ " مشهور كه   . "ْعَرفأِل   ْعَرَف َفَخَلْقت  الَخْلقَ أ  ْن أَ ْحَبْبت  أَ ك 
 

لی آه ربهانيهه لئرنه از اين نغمه الهيهه و  مرقوم دارد اگر چه در صدف هر كلمه
غير  ن بحور معانیآمستور گشته ودر اوعيه هر حرفی از  علم مكنون ما النهايه

ن يمه نظر بخواهش آن بحرموهاج و قطره از آمتناهيه مخزون گرديده ولكن رشحی از 
و اشارات الهوتيهه  ميگردد و اميدواريم كه در شرح اين كلمات قدسيهه حدوستان مترشه 
شامل گردد و اعانت و رحمت مكنونه او ظاهر  حضرت ربه العزهة يهتأييدات خفه 
  . ه لهو الملك المستعانشود و انه 
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مخفيهه اين كلمات الهوتيهه اسرار خليقه و علهت  و در كنائز مستوره و خزائن
ی طائر گلشن توحيد ابدان  موجودات و بعث ممكنات مخزون و مكنون گشته خلق

ْنت  َكْنًزا َمْخِفيًّا فَ "در معرفت اين حديث  تجريد كه و ای عندليب بستان ْن أَ ْحَبْبت  أَ ك 
چهار مقام احتياج است و اين حديث در  بمعرفت "ْعَرفأِل   ْعَرَف َفَخَلْقت  الَخْلقَ أ  

  . مسطور مذكور است و در كله صحائف و كتب و عوام جميعا لسان خواصه 
 
ل كنز مخفی است امهاو  نی مقامات و مراتب و ثا معرفت چهار مقام اوه

  . رابع مقام معرفت ن وآمثال اخلقت و  محبهت و ثالث مقام
 

در مرتبه احديهت جميع  بدانكه در عرف صوفيهه مذكور است كه غيب هويهت
اسم و صفت مشهور است زيرا اسماء حقه مراياء اسماء از ساحت قدسش دور و بی

شائبه تفاوت و  بدون  و صفات حقه در مرتبه احديهه عين ذات حقهند صفاتست
و پادشاه كشور واليت حضرت علی  امتياز بقسمی كه سلطان عرصه علم و حكمت

بلی  "ه  نْ عَ  اتِ فَ ی الصِه فْ نَ  يدِ وحِ الت   ال  مَ كَ "التحيهة و الثناء ميفرمايد  ابن ابی طالب عليه
ن آدر هيچ رتبه سلب نگردد ولكن در  اسماء و صفات ذاتيهه ثبوتيهه از ذات حقه 

ممتاز  جهتن ذات بیآو صفات از يكديگر منفصل نه و هم از  سماءام مقا
ذات غير متعيهن ممتاز و  نآنيستند و حقائق شئونات الهيهه بعضی از بعضی و از 

مثاًل ما بين اسم عليم از بصير و سميع و  تفصيل نگرديده نه علمًا و نه عيناً 
از  يانی كه قابل و منفعلندصفات ذاتيهه از ذات و حقائق و اع اسماء ديگر و اين
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اشياء در  و حقائق و ماهيهات اين اسماء و صفات فرقی آشكار نگشته بلكه اعيان
 هستند مر ذات را بدون شائبه غيريهت از كمال وحدت اين رتبه عزه احديهه شئوناتی

 نْ مِ  ه  عَ مَ  نْ ك  يَ  مْ لَ  وَ  ّللاه   انَ كَ " و فنا و ذات احديهت را در اين رتبه اكبر كه ميفرمايد
صرف  الهويهة و صرف االحديهة و ذات بحت و ال تعيين بكنز المخفی و غيب "ئ  شَ 

ل و مجهول المطلق و مجهول النعت و منقطع  و غيب الغيوب و غيب االوه
   . اندتعبير نموده الوجدانی و سائر اسماء ديگر

 
بب اند در هر كدام از اين تعبيرات سكه نموده ديگر ذكر مقصود و مالحظه

  .كالم گردد تطويل
 

تا مشهود و معلوم گردد حقيقت اين  باری مثالی از برای اين مقام ذكر نمائيم
از عقول  ن ذات احديهت بهيچوجه مثل نتوان زد زيراآاز برای  رتبه و مقام اگر چه

ر ذات او را گنج كو تا  و ادراك برتر و از تشبيه و تمثيل اعظمتر است در تصوه
ر آدر  و دالئل بسيارو  ﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشئ  ﴿ :چنانچه ميفرمايد مثل اويد در تصوه

نكه شايد نفحه از روائح قدس آ برهان بيشمار بر اين مطلب هست ولكن از برای
هدايت و  از رضوان حكمت و معرفت بر مشام سالكين سبل احديهت و نسيمی

و سرگردانی بر  شيان حيرتآو ادراك از  طيار عقولاطالبين اسرار حقيقت بوزد و 
س رقيق أو ك خمر حيوان اسرار حقائق و معارف را در جام منير تشبيه پرد لهذا

مالحظه فرمائيد و بحروفات  هدر نقط تمثيل بر تشنگان باديه حيرت بنوشانند مثالً 
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و  در هويهت و حقيقت نقطه در كمال محو و فنا مطوی  و كلمات كه چگونه
و كلمات مشهود نيست و از  جود از حروفثار و آمكنونند بقسمی كه بهيچوجه 
بلكه محو صرف و فانی بحتند و وجودی جز ذات  يكديگر هم امتيازی در ميان نه

ذاتيهه در مرتبه احديهه  موجود نه بهم چنين اسماء و صفات الهيهه و شئونات نقطه
اند و نه رائحه وجود عينی استشمام نموده فانی صرف و محو بحتند بقسمی كه نه

نقطه اصليهه كنز مخفی اين حروفات و كلمات است و در او مندرج و  ی و اينعلم
منير افالك علم و معرفت و نقطه و  مندمج بوده و از او ظاهر گشته چنانچه بدر

 – عليه التحيهة و الثناء -عليه بن ابی طالب( )اسد ّللاه الغالب  مركز دائره واليت
ود   ك ل  َما ِفی الت ْوَراةِ " :ميفرمايد ب وِر َمْوج  ِفی الق رآِن َو ك ل  َما ِفی  َو اإِلْنِجْيِل َو الزُّ

ِفی الَبْسَمَلِة َو ك ل  َما ِفی الَبْسَمَلِة ِفی الَباِء َو  ِن ِفی الَفاِتَحِة َو ك ل  َما ِفی الَفاِتَحةِ آالَقر 
كه  در احد مالحظه فرمائيدچنين و هم "النُّْقَطِة َو َأَنا النُّْقَطة ك ل  َما ِفی الَباِء ِفی

حد اچه كه مبدء جميع اعداد  جميع اعداد از او ظاهر و خود داخل عدد نيست
ل تعيهن و ظهوراحد واحد است و از واحد جميع اعداد موجود شود حال  است و اوه

بودند و كنز مخفی كله اعداد بود  اين اعداد در احد بكمال بساطت و وحدت منطوی 
حروفات  نكه از نقطه جميعآس مالحظه فرمائيد كه با وجود پ و از او ظاهر شدند

ليهه از مقامات علوه خود تنزه  و كلمات ظاهر و از احد كله اعداد مشهود ل نه نقطه اوه
  .از مراتب تقديس باز مانده نموده و نه احد
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 مخفی است كه در لسان طايران گلزار توحيد و عندليبان باری اين مقام كنز
هور و مذكور است و چون در غيب هويهه حركت حبهيه و ميل ذاتی گلشن تجريد مش

اقتضاء نموده و كمال جالء در نزد بعضی از عارفين  كمال جالء و استجالء
مشاهده جمال مطلق  حقه است سبحانه بنفس خود بصور اعيان و استجالء ظهور

تيهه بواسطه در مراياء حقائق و اعيان لهذا شئونات ذا است تجلهيات جمال خويشتن را
ل ظهور  فيض اقدس از مرتبه ذات در مرتبه حضرت علم ظاهر گشته و اين اوه

 در حضرت علم و از اين ظهور اعيان ثابته بوجود علمی حقه است از كنز مخفی
الهی از هم ممتاز گشتند و  موجود شدند و هر كدام علی ما هو عليه در مرآت علم

ليهه كه غيب بر مرتب اين مرتبه ثانويهه مترتهب است ست و اين مرتبه را حديته اه اوه
و اعيان ثابته صور علميهه  اندثانی و واحديهت و مرتبه اعيان ثابته تعبير نموده بغيب

و از  اند ولكن بوجود علمی موجود شدنداستشمام ننموده الهيهه هستند كه رائحه وجود
ر گردد زيرا كه اعيان و تعبي اند و اين مرتبه ثانويهه نيز بكنز مخفیهم ممتاز گشته

ت علم نيز بكمال خفا و بساطت و وحدت در آدر مر  حقائقی كه معلومات حقهند
قسم نبود يا از اجزائی  مندمج و مندرجند چه اگر بنحو تكثهر بودند خارج از دو ذات

ذات حقه و تركيب  يد درآبودند مر ذات را يا نه در صورت اجزاء تركيب الزم 
ن ممكن است و أش زيرا در وجود محتاج باجزاست و احتياجاحتياج است  مستلزم

و در صورت غير اجزاء قديم است يا حادث اگر  حقه سبحانه غنيه بالذات است
د قدماء الزم  قديم است باطل است زيرا علم از  يد و اگر حادث است اين نيزآتعده

 مرآت معلوم ممكن نبود پس اين معلومات لم يزل دربی صفات قديم است و علم
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حوادث گردد و اين  محله  يد كه ذاتآعلم الهی موجود بوده و گذشته از اين الزم 
كه  بعضی از عارفين رموز غيبيهه و واقفين اسرار خفيهه الهيهه نيز باطل است ولكن

چشم از حدودات تشبيه و تمثيل عوالم كثرت بر دوختند و حجبات نورانيهه را بنار 
مالحظه نمودند  صر حديد و نظر دقيق در مقامات توحيدبسوختند و بب موقده ربهانيهه

از ساحت قدس حضرت علم كه عين  و حقائق و قابليهات را جميع اعيان و ماهيهات
در  مجمالً  بعيد دانند ان شاء ّللاه در بيان مراتب و اقسام خلقت ذات حقه است

ذكور شد مرتبه و مقام كنز مخفی است كه م همين رساله ذكر خواهد شد باری اين
ظهور نمود شاهد  ن غيب هويهه بذاته لذاته تجلهی فرمود و بنفسه لنفسهآ و چون 

 پرده نشين گشته جمال ظهور گشود و رخ بنمود.  محبهت كه در سرادق ذات احديهت
 

جام منير جذب و  مستبدان ای مخمور باده عشق و محبهت الهی و سر
صا و بيان طائر است و طائران عالم اح خلهت ربهانی كه مقام عشق و محبهت فوق 

احديهه بيك  از ادراكش قاصر و واقفان اسرار خفيهه و عارفان رموز عقول و افكار
صمدانيهه دم نزدند و لب نگشودند زيرا  جهة از حقيقت اين لطيفه ربهانيهه و دقيقه

احديهت در  كه در ذات حقه قبل از ظهور شئونات ذاتيهه از مرتبه عشق و محبهتی
اعيان علم افراخته و غيب هويهت بجمال خود در نفس خود نرد محبهت باخته مرتبه 

و  ن عشقآعشقها و شوقها و سرمايه همه محبهتها و شورها شد  كه مبدء جميع
و ذات حقه لم يزل غير  محبهت عين ذات حقه بوده خارج و زايد بر ذات نبوده

 ت و كنه او پیمعروف و غير موصوف بوده و ادراك هيچ مدركی بمعرفت حقيق
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ن آو شمار در هوای معرفت  نبرده و اگر طيور عقول و افكار دهرهای بی حد
 شبری طيه ننمايند. ذات احديهت پرواز نمايند

 
 اگر رسد خس بقعر دريا   بكنه ذاتش خرد برد پی

 
جان الهيهه در دل و  و عشق و محبهتی كه از تجلهيات و فيوضات اين محبهت غيبيهه

و جميع سبحات و حجبات را بتابش و  تش افروختهآوالجالل عاشقان جمال ذ
مدهوشان می بقسمی كه از حقائق اين مخموران باده الست و اين رخششی سوخته

 قَ هَ زَ  قُّ الحَ  اءَ ا جَ ذَ إِ ِم قدرت و عزهت لو ع پرست جز ذكر دوست باقی نگذاشته
ين جام روح بخش الهی وجود اين اظالل فانی افراشته تا نفسی از ابر اتالل  ل  اطِ البَ 

 مْ لَ  نْ مَ "نار موقده ربهانی نيفروزد تصوهرش نتواند  تش نداند و تا قلبی باينننوشد لذه 
دركات ملك پرواز ننموده  البتهه طيور عقول و افكاری كه از اسفل "رِ دْ يَ  مْ لَ  قْ ذ  يَ 

 و فضای جان فزای الهوت طيران نمايند مگر آنكه چگونه در جوه سماء ملكوت
نمايد و بجناح عزه توحيد  رحمت الهی و لوامع مكرمت سبحانی او را احاطه بدائع

 نمايد تا بر اين كوثر عذب فرات وارد گردد و از اين در رياض قدس تجريد پرواز
مرزوق شود ولكن بعضی از  چشمه حيات بنوشد و ازين فواكه جنهت قدسيهه

 شوقا للطالبين و جذباه راكبين فلك حكمت لدنهی ربهانی  و متغمهسين ابحر معانی
سبحانی در مراتب و  للسالكين رشحی از طمطام معانی و طفحی از غمام معرفت

 اند و مراتبو د ره علم و حكمت را بالماس تبيان سفته اندنموده مقامات محبهت بيان
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رساله پنج رتبه ذكر  اند و اين عبد در اينمحبهت را بر چهار مرتبه معين نموده
بنظری مراتب محبهت بی حد و شمار است و  در نزد اين ذره فانینموده اگر چه 

محبهت از اختالف  شكار است زيرا اختالف مقاماتآدر قميص وحدت  بنظری 
عالمی از عوالم و مرتبه از مراتب مغناطيس  مراتب و مقاماتست چه كه در هر

رقائق كينونات در قبضه  مشهود است كه جذب حقائق كله شئ و كشش احديهه
 ت است اگر عوالم و مراتب رااحديهه مقام محبهت و خله  ن مغناطيسآقتدار اوست و ا

معدوده و مراتب محدوده معيهن  انتها و شماری ممكن بود مراتب محبهت هم بمقامات
نه ذات  كه اختالف مقامات محبهت از اختالف مراتب است گردد و از همين جهت

بصر را از مالحظه اعداد و كثرت و  و حقيقت لهذا اگر بنظر دقيق نظر نمائی
بحر  اكبر وحدت نظر نمايی و از مفازه مهلك تحديد بشاطی بپوشانی و بمنظر

كه در اين مقام روحانی رقم كشد و  توحيد وارد گردی ديگر قلم امكان را قدرت نه
لسان عالم فانی را جرئت و جسارت نه كه از اين مرتبه ربهانی دم زند باری بعضی 

ه صمدانی محبهت بدين نغمه الهی و بدين رنه  اسرار توحيد در بيان حقيقتاز واقفين 
ن محبهت آو  كه محبهت ميل حقيقی است بجمال خود جمعا و تفصيالً  اندی نمودهترنه 

ن شهود جمال هويهت است آو  روحانی و ميل رحمانی يا از مقام جمع بجمع بود
ط مجالی و جمال و كمال خود را بذات خود مراياء كائنات و اين تجلهی و  بدون توسه

عدم مستور لكن  ذات است در نفس ذات چنانچه حقائق عاشقين در كتم ظهور
افراخته و اعيان مجتذبين در سرادق هويهت مخفی  ذات احديهت علم عشق و محبهت

و يا از جمع بتفصيل  معشوق حقيقت با جمال و كمال خويش نرد محبهت باخته لكن
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بی حد و كرانه مشاهده انوار جمال خود  انه در مظاهرن ذات يگآاست چنانچه 
طلعت  احديهه در مرايای مصقوله و مجالی قدسيهه مالحظه عكس ن غيبآنمايد و 

عكس جمال  اكثر افراد انسانی مثال خود فرمايد و يا از تفصيل بتفصيل چنانچهبی
ح الهی را در حقائق ممكنات مشاهده نمايند و اشراقات انوار صب مطلق را در مراياء

َياِتَنا ِفی آن ِرْيِهْم سَ ﴿ :مقامی است كه ميفرمايد مجالی موجودات مالحظه كنند و اين
  كه مقام علم اليقين است. ﴾َفاقِ آلا
 

ذوالجالل در بعضی  مثال و مجذوبان حضرتو بدانكه بر عاشقان جمال بی
علی نبيهنا و گردد چنانچه حضرت موسی  از اوقات بحسب المجالی و المرايا تجلهی

و ال غربيهة  لمعان و بوارق تجلهيات غيب احديهت را در شجره ال شرقيهة عليه السالم
ن نار موقده ربهانيهه استماع فرمود آاز  مشاهده نمود و ندای روح بخش ذات هويهه را

سراج  مباركش جانفزای الهی و تجلهيات انوار فجر ربهانی در قلب و از اين ندای
و حجبات غيريهت و كثرت را بين  خلهت و مودهت بر افروختمحبهت و مصباح 

 چنانچه سلطان سرير عزهت و مليك عرصه واليت المظهر و المظهر بسوخت
 م  لْ عِ  ر  هَ وْ ی جَ دِ نْ عِ  وَ " :ميفرمايد حضرت امام حسن عليه التحيهة و الثناء در اين مقام

 يح  لِ مَ  لُّ ك   وَ " :و غمام فائض ابن فارض گفته " انَ ثَ الوَ  د  ب  عْ ا يَ ذَ ی هَ لِ  لَ يْ قِ لَ  هِ بِ  ح  وْ ب  أَ  وْ لَ 
بعضی از عارفين اينمقام را بعشق " ةِ حَ يْ لِ مَ  لهِ ك   ن  سْ ح   لْ بَ  ه  لَ  ار  عَ ا م  هَ الِ مَ جَ  نْ مِ  ه  ن  سْ ح  

شبح و صورت اين   لكن نه چنان است بلكه عشق مجازی  اندمجازی تعبير نموده
توحيد است و در عرف عاشقين و  طائفمقام است زيرا اينمقام از سازج تجريد و ل



  2ء، جلد اساس نسخه مكاتيب حضرت عبدالبها بر –عبدالبهاء  اثر حضرت – ...ت كنزا مخفياكنتفسير حديث قدسي 

www.oceanoflights.org 

 

بديده صافی در  شهودی تعبير شده چنانچه حكايت كنند كه عارفی عارفين بتوحيد
و از گورستانی گذر مينمود سائلی پرسيد كه چه  عوالم ملك و ملكوت نظر ميكرد

جويند و نيابند و من غير خدا  نچه مردم ميكنند زيرا مردم خدا راآگفت غير  ميكنی
ن مشاهده و آو محبهت از مقام تفصيل بجمع است و  ن ميلآيم و نيابم و يا را جو 
حقيقت را لكن  ن ذات احديهت و معشوق آعاشقين و مجتذبين است جمال  محبهت

و مبرها از كدورت مجالی و مرايا و سالكين در  منزهه از غبار تيره وسائل و وسائط
در تجلهيات جمال قديم و  و چناناز كثرات وجود بواحد حقيقی ناظر گردند  اينمقام

جميل محو و مستغرق گردند كه از كائنات بی فتاب طلعت محبوبآدر اشراقات 
ذات احديهت  و از ممكنات سفر كنند تا در فضای جانفزای لقاء جمال خبر شوند

گزينند از قطره فانی ببحر باقی راجع گردند و سراج تحديد خاموش نمايند و  مقره 
حقيقت در  افروزند و چشم از مشاهده اشراقات و تجلهيات شمسبر  مشعل توحيد

از مالحظه بدر عالمتاب در  و نظر را خاك پاك نمايند و در خورشيد افالك نگرند
 نمايند و قمر منير را در سماء رفيع بانوار بی حد و حساب ب منقطعآجسم 

َوْجِهی ِلل ِذی َفَطَر  ْهت  َوج   ینهِ إِ ﴿ :مشاهده فرمايند و اين مقامی است كه ميفرمايد
َمَواِت َو اأَلْرَض َحِنيًفا َو َما  ا امه  اين رتبه چهارم از محبهت بود ﴾ِمَن الم ْشِرِكينَ  َناأَ الس 

عاشقان جمال احديهت است  ن ميل روحانی و محبهت وجدانیآرتبه پنجم از محبهت 
حكايت  و اين مقام و مرتبه از محبهت از جمع بجمع بجمال خود در نفس خود

زيرا اين مقام از عنصر الهوتی خلق شده و از لطيفه ربهانی موجود گشته  نمايد
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از اين رائحه رضوان احديهت و نفحه گلشن  جبروتی را حقائق ملكوتی و ماهيهات
  .مائده قدسيهه بهره نه هويهت نصيبی نه و نفوس مقيهده و ارواح محدوده را از اين

 
و استغناء بات از سلطان احديهه در  حتو در اين مقام تجلهيات غنای ب

 ي ْغنَ ﴿ :توحيد تجلهی گردد و غنای حقيقی و دولت دائمی يوم حقائق سالطين ممالك
و سالك در اين مقام از باديه  در اين مرتبه اعزه اعلی رخ گشايد ﴾ِمْن َسَعِتهِ  الًّ  ك  ّللا   

م َأَفاَل َو ﴿ :پايانبحر بيكران و قلزم بی محو و سرگردانی بر شاطی ِفی َأْنف ِسك 
ونَ  َكَفی ِبَنْفِسَك الَيوَم  ِكَتاَبكَ  أْ اْقرَ ﴿  :و در گلستان حقيقت و بوستان هدايت ﴾ت ْبِصر 

تجلهيات جمال احديهت را از فجر جمال خود  داخل شود و لمعات ﴾َعَلْيَك َحِسيًبا
قلب  تجريد كه در و روائح رضوان حقيقت را از رياض توحيد و گلشن طالع بيند

يابد از فقدان صرف بر دولت بی زوال پی  مبروكش سرسبز و خرهم گشته ساطع
ابدی رسد  ی و مسكنت واقعی بر غنای حقيقی و ثروت دائمیكله  برد و از فقر

و جميع صفات رااز مطلع ذاتش باهر  جميع اسماء را از مشرق اسمش ظاهر بيند
يابد  قه را در جمال خود باقیدر جمال حقه فانی نگرد و جمال ح يابد جمال خود را

ی ّللاه عليه صله  -خاتم النبيهين  چنانچه شمس فلك توحيد و بدر سماء تفريد حضرت
از مزمار ندای جانفزای معشوق حقيقت و غيب  در عروج معارج احديهه -م و سله 
و در گلزار  داستماع نمو  "وب  ب  حْ المَ  تَ نْ أَ  وَ  ب  يْ بِ الحَ  تَ نْ أَ  د  م  حَ ا م  يَ  ْف قِ "تغنهی  هويهت

 عَ ی مَ لِ "بدين نغمه الهی تغنهی فرمود كه  ملك و ملكوت و گلستان حقيقت و الهوت
و  و در اين مقام ستاره هستی "انَ ا أَ نَ أَ  وَ  وَ ه   وَ  ه  ال  إِ  وَ ا ه  نَ أَ  وَ  انَ أَ  وَ ه   ت  ااَل حَ  ّللاهِ 
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 هستی مطلق از فجر فتابآوجود مقيهد در مغرب نيستی و فنا متواری گردد و 
شكار آحاد ساقی و شراب و شارب فرمايد و اته  رد و طلوعآنقاب سر بر احديهت بی

  : َفِنعَم ما قال گردد
 

 روح دل كو مست جام قدسی است
 خود می و خود ساغر و خود ساقی است

 
ليهه مختصه است بشموس حقيقت كه از  باری اين مقام اعظم اكبر در مرتبه اوه

طلوع و غروبی نه و در مغرب ربهانی  ان رافجر الهی طلوع نمودند و طلوعش
الهی انوار  و غروبشان را افولی و نزولی نه بلكه لم يزل از صبح غروب نمودند

و ال يزال در وسط الزوال خورشيد  جمالشان بر هياكل توحيد الئح و رخشنده است
شموس  تجريد روح بخشنده ولكن تجلهيات اين مقام از اين طلعتشان بر حقائق

تجلهی فرموده چنانچه اگر مرآت قلوب  ت در مراياء حقائق سالكين و طالبينالئحا
يد و آمنطبع  از كدورات عوالم كثرت و حدود ممتاز گردد تجلهيات اين مقام در او

ت نفوس قدسيهه صافی و رقيق شود سراج  اگر زجاجه نفوس و مشكوة صدور بقوه
  .الهيهه در او مشتعل گردد فيوضات

 
 هدايت نظر را دقيق نما و بصر را رقيق فرما تا در اين سبيلباری ای سالك 

محبهت را كه در كله عوالم  پنج رتبه از مراتب محبهت كه ذكر شد جميع مقامات
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تفصيل مندمج و مندرج است ادراك فرمائی و  جمع و تفصيل وجمع جمع و تفصيل
د ظهور تجلهيات نند كه محبهت حقه بعباآبعضی از واقفين اشارات قدسيهه بر  همچنين

در هياكل و مجالی ناسوتيهه و محبهت عبد  الوهيهت و ابقاء صفات الهوتيهت است
و ظهورات الوهيهه  هستی و افناء صفات ناسوتی است در بقاء الهوتيهه بحقه انعدام
ة العبد هوتيهة فی فناء الناسوتيهة و محبه ابقاء الاله  ة ّللاه للعبدمحبه "اند كه چنانچه گفته

اند و نسبت نموده و بهمين دو رتبه اختصار "هوتيهةاسوتيهة فی بقاء الاله النه  افناءّلله 
 دانند ولكن نسبتش را بعبد مجازی دانند زيرا محبهت محبهت بحضرت ربه العزهة حقيقت

 :يه مباركه ميفرمايدآدر  حقه اصل است و سبقت داشته بر محبهت عباد چنانچه
  . ﴾ه  ونَ بُّ حِ ي   وَ  مْ ه  بُّ حِ ي   م  و قَ بِ  ی ّللاه  تِ أْ يَ  فَ وْ سَ فَ ﴿
 

باری اين طير فانی اگر تا قيام الساعة در گلستان عشق بر شاخسار شوق 
خر نرسد آن اتمام نپذيرد و بآمراتب و مقامات  ببدايع نغمات روحانی تغنهی نمايد

ا مقام خلقت بدانكه مخلوقات بر چند بدين چند كلمه اختصار نموديم و امه  لهذا
 كه در ارحام خلق شوند و قسمی خلق الساعه است می خلق ارحام استقسمند قس

توليد يابند و قسمی در بيضه  ن گردند چون حيوانات كه در اثماركه بنفسه متكوه 
خفيهه  خلقت اجسام است ولكن خلق باطنيهه الهيهه و بعث موجود شوند و اين اقسام

قدسيهه است در هياكل  ارواح ن خلقآربهانيهه خلقی ديگر و بعثی ديگر است و 
دين و در افئده عارفين و خلق اعيان و حقائق است در ملكوت سموات و  موحه

را مجعول  و حقائق و ماهيهات ارضين اگر چه بعضی از عارفين اعيان و قابليهات
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ل آنكه گفته و مخلوق ندانند بچند دليل حدوث  ن مخلوقات و مجعوالتأاند كه شاوه
و اين حقائق و اعيان لم يزل در  يدآبوده بعد بوجود ن است كه نآاست و حادث 

ممكن نشود  معلومربه العزهة موجود و ثابت بوده چه كه علم بی مرآت علم حضرت
و قديم است پس اگر گوئيم كه اين  و علم از صفات ذاتيهه است كه عين ذاتست

ايم ود شدهحقائق و قابليهات حادث است استغفر ّللاه معتقد بجهل در ذات واجب الوج
يد كه آمعلومات است و اگر معلومات حادث بود الزم  چه وجود علم منوط بوجود

ثانی  و اين كفری است صراح و از ذات حقه قبل از خلق معلومات سلب علم گردد
حقه بايد  فرينشآعقليهه و نقليهه ثابت و مبرهن است كه جبر باطل و در  آنكه بدالئل

ثابت كرد چه اگر گوئيم حقه سبحانه  يهه الهيهه راجور و اجبار نمود و عدالت كله 
و اجبار در خلقت  بر سعادت و كينونتی را بر شقاوت خلق نمود اكراه كينونتی را

ن سلطان وجود يكسان است آممكنات نسبت ب يد و حال آنكه جعل و خلقآالزم 
ت  ﴿ :ميفرمايد چنانچه َو َما َخْلق ك ْم ﴿ :همچنين و ﴾َما َتَری ِفی َخْلِق الر ْحَمِن ِمْن َتَفاو 

ثابت است كه حضرت ربه العزهة موجودات و  و چون  ﴾ َكَنْفس  َواِحَدة  َو َما َبْعث ك ْم ِإال  
قابليهت ايشان  نچه مقتضایآبطريق اجبار و اكراه خلق ننموده پس بايد ب ممكنات را

حقهه راه  الهی و مقام اعطاء كله ذی حقه  است خلق فرمايد تا خللی در عدل كلهی
 جائز ننموده و نيست كه قابليهات موجود است و ماهيهات نيابد در اينصورت

ذاتی ايشان است از  نچه مقتضایآممكنات معدوم بوده و بعد موجود شدند و 
و قابليهات شئ نبوده  در اينصورت اين ماهيهات سعادت و شقاوت طلب نمايند زيرا

وجود نبود چه كه  و عدم را قابليهت عدم صرف بوده چگونه وجود را قابلند بلكه
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پس باين دالئل عقليهه اين حقائق كه گاهی  اتهصاف شی بنقيض خود ممكن نبود
موجود و در  و قابليهات و اعيان نمايند لم يزل بوجود علمی ن بماهيهاتآتعبير از 

مندمج و مندرج بوده نه بنحو تكثهر چه  مرآت ذات حقه بنحو بساطت و وحدت
گذشت ولكن  در ذات واجب الوجود نقص است بدالئلی كه از پيش وجود كثرت

نند كه حقائق و آو متعارجين معارج احديهه بر  بعضی از واقفين اشارات خفيهه
و رائحه از روائح  حادث و معلول مخلوق و مجعولند و اعيان و ماهيهات قابليهات

ليهه استشمام ننموده اند و استنشاق نكرده اند و نسيمی از رياض عزه قدمقدس ال اوه
و رنهه ملكوتی  توحيد بر اغصان تجريد و افنان تفريد بدين نغمه الهوتی در رضوان

در كشف اشكاالت و رفع محذوراتی که از پيش گذشت در تعلهق علم بمعلومات 
مستلزم و  و بچند دالئل متقنه و براهين محكمه در اينكه علم الهی اندتغنهی نموده

ك و تشبهث جستهتابع معلومات نيس ل  ت تمسه اند بر اينكه نكه استدالل نمودهآدليل اوه
ذاتيهه در  و اسماء ذاتيهه ثبوتيهه از عليم و بصير و سميع و سائر صفات صفات

غيريهت و امتياز بين الصفات و الذات  عالم احديهه عين ذات حقه است بدون شائبه
ن آبلكه در  دون علم نه كه در مرتبه ذات علمی غير از ذات نه و ذاتی بقسمی

عين بصر و بصر عين حيات و  مرتبه علم عين ذات و ذات عين سمع و سمع
اشاره باين  چنانچه در كتب شيخ اكبر از فتوحات و فصوص حيات عين ذات است

ن ذات احديهت از آده متكثهره بر متعده  مطلب بلند اعلی بسيار است و اين اطالقات
ن مرتبه آدر  كماليهه و عنوانات شئ واحد است وااله سميع و بصير و عليم تعبيرات 

چنانچه پادشاه عرصه واليت و عنقاء مشرق  اكبر اعظم صفاتی غير ذات موجود نه
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ال  الت ْوِحْيِد َكمَ " :م ّللاه وجهه ميفرمايدحضرت علی بن ابی طالب كره  علم و حكمت
َفاِت َعْنه   شكار و آن ذات احديهت فرقی آچه اگر در بين صفات و  "َنْفِی الصِه

از ذات در  بود خارج از دو جهت نبود يا جزء ذات بودند يا خارج امتيازی نمودار
بدالئل عقليهه و نقليهه باطل است و در  ن نيزآيد و آصورت اجزاء تركيب الزم 

باطل است  ن نيز بدالئل عقليهه و نقليههآيد و آد قدماء الزم تعده  صورت غير اجزاء
صفات ثبوتيهه عين ذات احديهت است بدون  و مبرهن گشت كه جميع پس ثابت

جوهر الجواهر را درك  نآپی نبرده و حقيقت  و اختالف واحدی بكنه ذات او امتياز
 تسبيح خود منزهه از ادراك موجودات و مقدهس ننموده لم يزل در علوه تقديس و سموه 

و شمع شبستان توحيد از احاطه عقول ممكنات بوده چنانچه شمس سماء تفريد 
ن ذات آدر مقام معرفت  -م ّللاه عليه و سله  صلهی -المرسلين خاتم النبيهين خالصة

اند و تغنهی نموده در فضای ملك و ملكوت "َما َعَرْفَناَك َحق  َمْعِرَفِتكَ " احديهت بنغمه
اند زيرا علم بهر شی ی فرمودهشجره وجود ترنه  بر اغصان "َربِه ِزْدِنی ِفْيَك َتَحيًُّرا"برنهه 
ادراك نكند  ن راآن شئ است تا نفسی بر شی احاطه ننمايد حقيقت آب احاطه

ب وا َبْل َكذ  ﴿ :و همچنين ميفرمايد ﴾ِعْلِمهِ  َو اَل ي ِحْيط وَن ِبَشئ  ِمنْ ﴿ :چنانچه ميفرمايد
نتواند كه موجودی  شكار است كه هيچآو اين بسی واضح و  ﴾ِبِعْلِمهِ  ِبَما َلْم ي ِحْيط وا
 پس چون ثابت گشت كه معرفت ذات حقه ممتنع ن ذات احديهت بنمايدآاحاطه بر 

نيز ممتنع و محال است چه  و محال است و معرفت علمی كه عين ذات حقه است
علمی  نآوجه من الوجوه فرقی موجود نه در اينصورت  كه بين ذات و صفات بهيچ

لع و ادراك و تعقهل ننموده تا مطه  پی نبرده كه عين ذات است هيچ نفسی بكنه او
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يا نه  گردد و مالحظه نمايد كه علم حقه باشياء چگونه است مستدعی معلوماتست
معلوم ممكن امكان علم بی و تابع حقائق و قابليهات اشياء است يا نه بلی در حيهز

 نفسی ادراك ننموده و در امتناع معرفت شئون و صفاتيكه نگردد ولكن در ذات هيچ
گلستان تجريد اسد ّللاه الغالب  ذات حقه است بلبل بستان تمجيد و عندليب عين

و  اندباكمل بيان و افصح تبيان بيان نموده -م ّللاه وجهه كره  -( )عليه بن ابی طالب
اند مكشوف و عيان فرموده حقيقت اين مطلب بلند اعلی را بچند كلمات لطيفه

َو َجاِهل  َو َمنْ َمْن سَ "كه ميفرمايد  اينست بيان آنحضرت َجاَب أَ  َئَل َعِن الت ْوِحْيِد َفه 
َو م ْلِحد   َو م ْشِرك  َو َمْن َعَرَف الت ْوِحْيَد َفه   "َو َمْن َلْم َيْعِرْف الت ْوِحْيَد َفْهو  َكاِفر   َعْنه  َفه 

از توحيديكه عين ذات احديهت و غيب هويهت است سئوال نمايد  يعنی اگر نفسی
ن ممتنع و محال است آاز شئ كه ادراك  ن سائل است زيرا سؤالآدليل بر جهل 
و نادانی است و هر نفسی هم كه اين سؤال را جواب گويد از برای  مدله بر جهل

ر  ن واحد احد شريك و مانندی جستهآ زيرا آنچه بعقل و ادراك خود تعقهل و تصوه
رات عقليهه خود او است و  نآنموده  الغيوب معروف  بيغن آصور خياليهه و تصوه

ر نموده  ن را شريك آهيچ نفسی و معلوم هيچ عالمی نگردد پس آنچه ادراك و تصوه
توحيدی كه عين ذات  حقه سبحانه انگاشته و هر نفسی كه ادهعای معرفت حضرت

 زيرا آنچه بعقل و ادراك خود شناخته و درك نموده آن حقه است نمايد ملحد است
و هر نفسيكه عارف بتوحيد  لحاد نموده استغير ذات حقه است پس در معرفت ا

و  رد كافر است چنانچه اگر در ذرهات ملككو افعال ن آن ذات يگانه نظر باثار
سلطان احديهه مالحظه كنی  يات مدلهه بر توحيد آنآملكوت نظر نمائی جميع را 



  2ء، جلد اساس نسخه مكاتيب حضرت عبدالبها بر –عبدالبهاء  اثر حضرت – ...ت كنزا مخفياكنتفسير حديث قدسي 

www.oceanoflights.org 

 

 نداعلم حقه سبحانه و تعالی تابع معلومات نه آنكه گفته ا دليل ثانی بر اينكهفامه 
عين ذات حقه است بدون  بدالئلی كه از پيش گذشت ثابت و مبرهن شد كه علم

و  شائبه تخالف و تغاير يعنی ذات بتمامه عليم است و ذات بتمامه سميع است
كه نه عين ذات است و  همچنين سائر صفات ذاتيهه اگر چه بعضی از علماء گفتند

و  يدآامتياز نفی علم الزم  گوئيم عين ذات است بدون  نه خارج از ذات زيرا اگر
عوالم الهيهه ماالنهايه است و در هر  اين نقص است ولكن مقصود اين نيست بلكه

واحديهه  حكمی دارد در عالم احديهه عين ذات است و در عالم عالم اسماء و صفات
واحديهه و الوهيهه لم يزل باقی و بر قرار  ممتاز از ذات و اين مراتب احديهه و عماد

نْ َكاَن ّللا   " :در حضور يكی از اوليای الهی حديث چنانچه شخصیبوده    َو َلْم َيك 
اآلَن " :مكنونه استماع نمود فرمود بر زبان راند چون آن واقف اسرار "َمَعه  ِمْن َشئ  

معلومات و  باری اگر علم حقه سبحانه مستدعی و مستلزم "َكانَ  َيك ون ِبِمْثِل َما َقدْ 
نست و اين باطل است زيرا آو مقتضی  ياء بود ذات او مستدعیمقتضی قابليهات اش

مستلزم احتياج است و احتياج صفت ممكن است نه واجب و حقه  طلب و اقتضاء
  سبحانه غنيه بالذات است.

 
و مقتضی معلوماتست و  اند كه علم ممكن تابعا دليل ثالث آنكه گفتهو امه 

اجب نيز تابع و مستدعی معلومات و اگر علم و  بدون معلوم ممتنع و محال است
در امكان است در  نيز علم ممكن است و اين واضح و ثابت است كه آنچه بود آن

مماثلت و مشابهت و مجانست و موافقت ما بين  حقه محال است چه كه بهيچ وجه
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زيرا لم يزل صفت  و مخلوق و وجوب و امكان و حقه و خلق نبوده و نيست خالق
ن مخلوقات و ممكنات ذلهت و أبحت بوده و ش عزهت و غناءحقه سبحانه قدرت و 

و موجودات ثابت  و فقر صرف و آنچه صفات ذاتيهه كه از برای ممكنات مسكنت
الحقائق در علوه تنزيه و سموه تقديس خود از آن  است آن جوهر الجواهر و حقيقة

قه و وجوب و امكان و ح است در اين صورت چه مناسبتی بينمنزهه و مبره  صفات
 حقه تابع معلومات نبوده و نيست زيرا علم ممكن خلق بوده پس باين دليل علم

اگر اعيان و قابليهات اشياء در ذات  اندمستدعی آن است و امها دليل رابع آنكه گفته
و مبرهن است  ذات حقهند پس قابليهات و حقائق نيستند زيرا واضح حقه موجودند عين

معلوم است و اين علم شئ است بنفس  الم عينكه عالم غير معلوم است بلی ع
و اعيان عين ذات  بغير خود البتهه غير معلوم است پس اگر اين حقائق اخود و امه 

 معلومات نيستند چگونه طالب وجود باشند و حال است بدون تكثهر و اختالف پس
ين حده نباشد بوجود باری باآنكه ذات حقه سبحانه موجود است و او را احتياج علی

ك و تشبهث جسته و ثابت نموده دالئل كه ذكر شد معلومات  اند كه علم حقه تابعتمسه
و اعيان مخلوق و مجعول نيستند چه  نبوده تا نفسی معتقد بر اين گردد كه حقائق

 كه علم از صفات قديم است و معلومات در حضرت علم اندكه استدالل نموده
تعلهق نگيرد زيرا مجعول مستلزم  ديم جعلاند و بقثابت و بوجود علمی موجود بوده

 . حدوث است
 



  2ء، جلد اساس نسخه مكاتيب حضرت عبدالبها بر –عبدالبهاء  اثر حضرت – ...ت كنزا مخفياكنتفسير حديث قدسي 

www.oceanoflights.org 

 

عينيهت و  حظهاند يك مالخالصه مطلب آنكه در علم دو مالحظه نموده
علم علميكه عين ذات حقه است  حقيقت و ديگر مالحظه فعليهت چنانچه از ذكر

ل را قديم قصد كنند و يا علميكه و  تابع و متعلهق بمعلومات است اراده نمايند اوه
دليل بسياری  مالحظه نمايند و عين ذات حقه دانند و ثانی را حادث و عين اشياء

 .اند ولكن اين رساله گنجايش ذكر نداردنموده بر اين مطلب ذكر
 
معلومات را كه  باری از اين جهت كه علم متعلهق بمعلوماترا حادث دانند 

ند و همچنين و مجعول و مخلوق دان حقائق و قابليهات اشياء است نيز حادث
و مقبوالت در يك زمان موجود شدند و در يكحين منجعل گرديده اند كه قابليهاتگفته

از دو چيز يكی قابل و ديگری مقبول و  نداند كه جميع اشياء مركبه اند مثاًل گفته
ه و هيوال است و مراد از قابل هيئت و صورت مقصود از مقبول ه را  ماده كه آن ماده
و از ال حده بعرصه حدود كشاند و بصورت  وردآو اطالق بتقيهد  از حيهز ال تعيهن

نمائيد كه از  مخصوصه معيهنه متعيهن گرداند مثاًل در حروفات و كلمات مالحظه
ه كه مركب و مداد است و مقبول است و ديگری دو شئ تركيب شده اند يكی ماده

ه هيئت و صورت صوصه و مخ حروفات و كلمات است كه قابلست حال اين ماده
ه كلهيهه قبل از هيئت  هيئت مخصوصه در يكزمان خلق شدند اگر چه ماده

چنانچه مشهود است كه قبل از وجود اين صور و  مخصوصه خلق شده است
و بصورت معيهنه و  مخصوصه در خارج مركب بوجود خارجی موجود بوده اشكال

 صالحيهت و لياقت صور كله حروفات و استعداد و هيئت مخصوصه متعيهن نگشته
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ه بهيئت و صورتی معينه  تشكل بهيئت جميع كلمات داشته منحصر و مخصوص
ه مخصوصه موجود بوده چنانچه كلهيهه قبل از ماده  نبوده و همچنين هيئت و صورت

ه مخصوصه كه مركب و مداد باشد هيئت قبل كلهيهه و صورت كلهيهه  از وجود ماده
ه بوجود ذهنی موج حروفات و كلمات در ذهن كاتب ود بوده ولكن هيئت كلهيهه و ماده

كلهيهه نيز با هم خلق شده زيرا ممكن نبوده و نيست كه شئ وجود خارجی داشته باشد 
ه و هيوال در وجود محتاج و بهيئت ر نباشد زيرا ماده صورت است و هيئت و  متصوه

 اند:ه است چنانچه گفتهماده  صورت در ظهور محتاج
 
 ل كرده صورت را گرفتارهيوال در بقا محتاج صورت تشك 
 

اند زيرا دور تعبير نموده و اين دور باطل نيست و اين را بمتصادقان و متضايفان
بچيزی بود كه آن موقوف باوست در يكرتبه يا دو  باطل آن است كه شئ موقوف

در يكحين خلق  ه مخصوصه و هيئت مخصوصهو چون مشهود شد كه ماده  رتبه
ه  در  در يك آن خلق شد پس قابليهات و مقبوالت كلهيهه نيزشده و هيئت كلهيهه و ماده

 . در ميانشان نيست يكزمان موجود شدند و تقدهمی جز بالذات
 

ايجاد و حدوث بحقائق و قابليهات تعلهق گيرد  ا آنچه از پيش گذشت كه اگرو امه 
 منافی عدالت كلهيهه و يد و اينآاكراه و اجبار در آفرينش حقه و غنيه مطلق الزم 

از  رحمت منبسطه الهيهه است زيرا اگر حقه سبحانه قابليهتی را از سجين و قابليهتی را
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يين خلق فرمايد عدالت ربهانيهه مشهود نگردد اين حرفی است تمام ولكن كسانيكه عله 
نسبت  نند كه خلق و ايجاد و فعل حقه آاند بر و قابليهات گشته قائل بحدوث حقائق

فرق و تفاوت ولكن مجعوالت و  يكسانست بدون بجميع مجعوالت و مخلوقات 
در شمس  مثالً  اندبرضا و طلب خود رتبه از وجود را قبول نموده مفعوالت هر كدام

و فعل او بجميع اشعهه يكسان است  ه آن مالحظه نمائيد كه نسبت افاضهو اشعه 
 مقره  و رضای خود بعضی در صد هزار فرسنگ دور از شمس ولكن اشعهه بطلب

ه شعه ااند حال مالحظه نمائيد گشته اند و بعضی در قرب و حول شمس طائفگزيده
منتشر و پراكنده  سما در اطراف و اكناف و محله بعيد و مكان قريب كه از شمس

بعضی را در  اند نه اين است كه شمس بعضی را در قرب جمال خود وگرديده
و توفير بهيچ يك  تقرار داده بلكه بهيچ وجه در افاضه وجود تفاو  مكان بعيد

و مرتبه  ظاهر نموده ولكن هر كدام بطلب خود مقام نگذاشته و جميع را بيك تجلهی
كه اگر حقائق موجودات معدوم  را قبول نموده و همچنين آنچه از پيش گذشت

وجود نه چه كه  چگونه موجود شدند و حال آنكه عدم را لياقت صرف بودند
اند كه اين حقائق و نيست در جواب گفته و اتهصاف شئ بنقيض خود ممكن نبوده

لكن  امكانی موجود بودند و معدوم صرف نبوده بلكه در مرتبه امكان بوجود قابليهات
 در ميان وجود اعيانی و وجود امكانی بسيار است ديگر نه بوجود اعيانی و فرق 

 . ذكر آن سبب تطويل گردد
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و قابليهات  اند اعيان و حقائقكه بسموات معانی عروج نموده باری بعضی از عارفين
از واردين شريعه علم و حكمت  را قديم و غير مجعول دانند و بعضی ديگر

و  و حقائق را مجعول و مخلوق و حادث شمرند و اين عبد فانی بيانات ماهيهات
در اين رساله ذكر نموده ولكن  بيان و اكمل تبيان استدالالت هر دو طائفه را باتمه 

و  جميع اين بيانات و مطالب و مقامات و مراتب در مرتبه ن عبددر نزد خود اي
 زيرا اگر چه منظور يكی است و مقام خود تمام است بدون مشاهده خلل و فتوری 

بمقام و مرتبه كه  عارفين و مقاماتشان متفاوتست و هر نظری بالنسبه لكن نظرات
 . و كمال است نمقام واقف است تمامآناظر در 

 
كه اختالف اقوال اوليا از اختالف  شق جمال ذی الجاللو بدان ای عا

از مراياء  و اختالف مظهريهت است زيرا در كينونت هر مرآتی تجلهيات اسماء حقه 
مطلق اسمی از اسماء حقه بر  صفات حقه و حقيقت هر مظهری از مظاهر غنی ه

ن احس لقد خلقنا االنسان فی"سائر اسماء سلطنت نمايد اگر چه انسان بخلعت 
 در بر نموده ﴾ َأْحَسن  الَخاِلِقينَ َفَتَباَرَك ّللا   ﴿افراز گشته و قميص روحانی سر "تقويم

و موجودات را باسمی از اسماء  چه كه حضرت حقه سبحانه هر شئ از ممكنات
اند كه مالئكه مظاهر سبهوح و بعضی از اولی العرفان گفته تجلهی فرموده چنانچه

وسند و شياطين مظاهر  و همچنين سائر اشياء هر كدام در  رندو متكبه  مضله  ياقده
صمدانی  از اسماء حقه موجودند و اگر اين لطيفه ربهانی و دقيقه ظله تجلهيات اسمی

و مفقود بحت گردد ولكن انسان  ن از شئ منقطع شود البتهه معدوم صرفآيك 
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ت و كثر  يعنی بدايت روز وحدت و هدايت است و انتهاء ليل مطلع الفجر است
 ه متغايره است و منبع ظهور كله متضاده  ضاللت و مرآت منطبعه از جميع اسماء

اتست اين است كه تامه  الوهيهت و ربوبيهت است زيرا عالم انسانی عالم كلمات صفات
وَرِتهِ  َخَلَق ّللاه  آَدَم َعَلی" :ميفرمايد   .ای علی هيئة اسمائه و صفاته "ص 
 

 له اسماء الهيهه و مشرق طلوع كله صفاتوجود آنكه مطلع ظهور ك باری با
ظهورًا و اكبر بروزًا است كه  ربهانيهه است لكن يك اسم از اسماء الهيهه در او اشده 

بعضی از  ن اسم عود نمايد خالصه مطلب آنكهآبدء شده و ب ن اسمآكينونتش از 
شم در علوه تنزيه و رفرف تقديس بچ اوليای الهی چون تشعشع انوار جمال باقی را

و تقديس نمايند  لهذا از شئونات كله عوالم ذات احديهه را تسبيح باقی مالحظه نمايند
اسماء تقديس و تنزيه تجلهی نموده و بعضی  زيرا كه در كينونت اين هياكل صمدانی

كه در اينمقام  خفيهه مظاهر اسماء الوهيهت و ربوبيهتند اين است از عارفين اسرار
مربوب و خالق را بدون مخلوق و عليم را بی  وجود ا بیانوار جمال ربه االرباب ر 

  .مشاهده ننمايند معلوم
 

اگر چه در افئده و حقائقشان يك اسم از  و امها بعضی از واقفان رموز احديهه
از صفات  ظهور است ولكن از هر اسمی از اسماء حقه و صفتی اسماء الهيهه اشده 

انواری مشهور از اين جهت در  و غنيه مطلق در كينونتشان عكسی مشهود است
ْن َمَعه  ِمْن َشئ  َكاَن ّللا   "تقديس بحت كه ميفرمايد  و مقام تنزيه صرف ن آ " َو َلْم َيك 
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ذات احديهت را قديم بالذات و الصفات مشاهده نمايند لكن منزهه از وجود معلومات و 
بحت شمرند و مفقود  حقائق موجودات و در اين رتبه ماسوی ّللاه را معدوم صرف

 و موجودات و ممكنات را حادث بينند قديمی جز ذات اين است در اينمقام حقائق
اسم عليم و اسماء الوهيهت و  حقه موجود ندانند و در مقام ديگر كه مقام تجلهيات

 اشياء را نيز قديم شمرند و علم را تابع معلومات مالحظه ربوبيهت است حقائق
  .نمايند

 
و فنا متواری شو تا از مشرق  در مغرب نيستی ای سالك مسالك هدايت
در قميص فقر و افتقار از ما سوی ّللاه فرو بر تا از  هستی و بقا طالع شوی و سر
پرواز كن تا برفرف  ری و در هوای عشق و جذبآجيب رحمت ذوالجالل سر بر 

و چشم را از غبار تيره عوالم ملك و ملكوت  علم و حكمت صمدانی عروج نمائی
جديد بديع الهی  طاهر كن و بعين ّللاه الناظره و بصر حديد در صنع و پاك

مشاهده فرما تا اين اسرار مستوره و رموز مخفيهه الهيهه را بی حجاب و نقاب 
نظر برجوع بواحد  و در جنهت احديهه كه مقام اتهحاد كله كثرات است مالحظه نمائی

اند اذا ی مؤانست جستهنصيب نفوسيكه بانفاس قدس حقيقی وارد گردی اين است
المعين الهذی تجری منه سلسبيل  ادك الی هذاؤ فاسع بذاتك و روحك و قلبك و ف

 . حكمة ّللاه الملك العزيز الوههاب
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هدی كه ابواب معرفت كنه  و امها مقصود از معرفت بدان ای سالك سبيل
 مال در اين مقام مردود هرگزآذات حقه مسدود است بر كله وجود و طلب و 

م نتند و پشه خاك پيرامن عقاب  عنكبوت اوهام بر اغصان عرفان حقيقت عزيز عاله
چگونه  چگونه هويهت هستی را ادراك كند و فناء صرف افالك نگردد حقيقت نيستی

حقائق جوهريهات موجودات و بدائع جواهر  بر جوهر بقا واقف گردد زيرا كه لطائف
ات او خلق شده و بيك تجلهی از يآيتی از آممكنات بكلمه امر او و  مجرهدات

و اگر متعارجين سماء عرفان و متصاعدين  اشراقات شمس مشيهت او موجود شده
ن جوهر آمعرفت كنه  منتهایحكمت و ايقان ببقاء ذات احديهت در هوای بی ملكوت

پی نبرند جمله ادراكات  هشبری طيه ننمايند و بحقيقت را  الجواهر پرواز نمايند البتهه
لين و ا ی لنگ حقه سوار باد پرهان چون خدنگبر خرها خرين آلاينست كه سيهد االوه

و اين  اندو فقر را كمال علم و غاية القصوی حكمت دانسته در اينمقام اظهار عجز
و همچنين  "َما َعَرْفَنَاَك َحق  َمْعِرَفِتكَ " :اند چنانچه ميفرمايدجهل را جوهر علم شمرده

و سر گردانی بحت  و در اينمقام جز حيرانی صرف "ِفْيَك َتَحيًُّراِزْدِنی  َربهِ "ميفرمايد 
ل  تحقهق نيابد زيرا ادراك شئ مر شئ را احاطه است يعنی منوط بدو چيز است اوه

معلوم است كه هيچ  بر شئ احاطه ننمايد ابدًا ادراك كنه او نتواند و اين تا شئ
يا از رياض عرفان حقيقت نفسی بر ذات حقه احاطه ننموده تا بكنهش پی برد و 

و ثانی مشابهت و  احاطه تحقهق نيابدرائحه استشمام نمايد و علم و ادراك بی ذاتش
ر حقيقت  مماثلت است يعنی تا شئ مشابهت ن آبشئ نداشته باشد بهيچ وجه تصوه

ر  نست چگونه تواند تعقهلآچه كه فاقد مراتب و عوالم  نتواند  ن نمايد مثالً آو تصوه



  2ء، جلد اساس نسخه مكاتيب حضرت عبدالبها بر –عبدالبهاء  اثر حضرت – ...ت كنزا مخفياكنتفسير حديث قدسي 

www.oceanoflights.org 

 

ر حقيقت انسان نتواند زيرا من حيث الحقيقه  نباتات و جماد هرگزحيوانات و  تصوه
و موافقت نبوده و نيست و اين  در ميان انسان و اين اجناس بهيچ وجه مشابهت

و  كه از برای ذات حقه سبحانه هيچ شبهی و مثلی بسی واضح و مبرهن است
تا دو  است وموافقت در كيف  نظيری نبوده و نيست زيرا مشابهت در نزد حكما

روشن  نرا مشابه نتوان گفت مثاًل هرگز روزآو مطابق نباشند  چيز در كيف موافق
و نار مشتعله موقده را بمياه منجمده  نورانی را بشب تيره ظلمانی تشبيه نتوان نمود

ن درخشندگی و تيرگی و اشتعال و افسردگيست آزيرا در كيف كه  مثل نتوان زد
 ألألاگر گوئی كه اين ياقوت احمر چون سراج منير مت نموافق و مطابق نيستند ولك

ن درخشندگی است مطابقند و كيف آكه  است اين تشبيه موافق افتد زيرا در كيفيهت
ثابت و محقهق است  اعراض است كه حال و عارض اجسام گردد و اين از جمله

اعراض شود و در كيف موافقتی از برای او  كه ذات حقه جسم نيست تا محله 
رت ادراك كنه ذات حقه  ن مشابهآگردد تا مشابهی از برای او تحقهق يابد و  صوه

ِ َعم   سبحانه نمايد و بحقيقتش پی برد ْبَحاَن ّللاه ل وًّا َفس  ا َيق ول  الَواِصف وَن ِفی َوْصِفِه ع 
كنه ذات حقه نبوده و  پس مقصود از عرفان در اين حديث شريف معرفت َكِبيًرا

 نآثار و تجلهيات آخارج است بلكه مقصود معرفت  ز امكاننيست چه كه از حيه 
مجرهده و نفوس زكيهه صافيه طيه  غيب اقدس امنع بوده و هست زيرا هر چه عقول

ه بر سلطان احديهه كه در حقائق انسانيهه يه مدله آجز مراتب  عوالم عرفان نمايند
منتهای علم و ینجاح در فضای ب وديعه گذاشته شده ادراك ننمايد و آنچه بجناح

اْقَرْأ ﴿ :احرف كتاب نفس خود نخوانند اين است كه ميفرمايد شهود پرواز نمايند جز
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در دائره مالحظه نمائيد كه آنچه پرگار  مثالً  ﴾َكَتاَبَك َكَفی ِبَنْفِسَك الَيوَم َعَلْيَك َحِسيًبا
د و دوران ننماي ن دائره استآن نقطه كه مركز آنمايد جز بر حول  سير و حركت

ن نقطه دارد كه جميع حواسه آبعينه حكم  يه در حقيقت نفوس ملكوتيههيه متجله آن آ
از شمس هويهه و  يه متجلهيهآيه الهوتيهه طائفند ولكن اين آن آو مدارك انسان حول 

امانت سلطان احديهه در حجبات و سبحات انفس محتجب و مستور است چون 
و مكنونست و تا  از اشتعال منطوی نورانی كه در غيب شمع و سراج قبل  شعله

انسانيهه متواريست هيچ نفسی از شئون  اين نيهر سماء توحيد در مغرب حقائق
كه چون شمس  كه در غيب حقيقت انسان مكنونست واقف نه اين است الهوتيهه

هويهت از مشارق قيهوميهت طالع و الئح گردد نفوسيكه بعرفان اين مطالع عزه احديهه 
يت رحمن آن آتا  لهيهه فائز شده در ظله تربيتشان تربيت شوندو مشارق صبح ا

ه سر بر آرد و رايت ظهور بر اعالم نفوس مطمئنه  چون صبح انوار از جيب حقائق
حقيقت از اين افق بر  بر افرازد و اين مشارق انبياء و اوليای حقهند كه شمس قلوب

ينمقام اعزه اعلی فائز ميفرمايد و سالك چون با كله شئ افاضه فيوضات نامتناهيه
نی بجنهت آاسرار مكنونه الهيهه و مطلع انوار غيبيهه صمدانيهه گردد در هر  شد مهبط

 بنعمت جديدی مرزوق گردد صدر منشرح را لوح بديعی داخل شود و در هر لحظه
يكون مستور است و قلب  محفوظ الهی مشاهده كند كه در او اسرار ما كان و ما

 منعكسه از صور كله عوالم مالحظه نمايد جميع حجبات منير را مرآت صافيه
بسوزاند باری مقصود از معرفت در  حبهة ّللاه منار  عوالم كثرت و ظلمت را بيك شعلهه 
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احديهت يعنی انبياء  قدسی معرفت ظهور حقه است از اين مشارق قدس اين حديث
  .واهد بودلم يزل معروف نفسی نبوده و نخ كنه ذات او و اوليای الهی و االه 

 
ذكر مراتب  سبيل محبوب بدان اصل مقصود در اين حديث قدسی ای سالك

حقيقت كه مشارق عزه هويهتند مثاًل قبل از  ظهور و بطون حقه است در اعراش
ن آكلهيهه است  و ظهور نار احديهه بنفسها لنفسها در هويهت غيب مظاهر اشتعال

 ن نارآسها لنفسها مشتعل گردد و شجره مباركه بنف نآمقام كنز مخفی است و چون 
" است و چون از َأْن أ ْعَرفَ  ْحَبْبت  أَ فَ "ن مقام آموقده ربهانيهه بذاتها لذاتها بر افروزد 

 و صفات نامتناهيه الهيهه بر امكان و المكان مشرق گردد مشرق ابداع بجميع اسماء
" است و چون قَ لْ الخَ  ت  قْ لَ خَ فَ " ن مقام ظهور خلق بديع و صنع جديد است كه مقامآ

مشاهده  كله عوالم و سبحات كله مراتب را خرق نمايند و بمقام نفوس مقدهسه حجبات
ية ّللاه الكبری فی االفئده آو بظهور  يندآو لقا بشتابند و بعرفان مظهر ظهور مشرهف 

  .مشهود گردد ن وقت علهت خلق ممكنات كه عرفان حقه استآدر  فائز شوند
 

از عرفان معرفت مظاهر احديهه است چه  كه مقصودپس ثابت ومبرهن شد 
ر كه جميع گردد و اين ابواب لم  مراتب و مقامات بعنايات اين هياكل مقدهسه ميسه

 ولكن ناس خود را باشتغال شئونات مؤتفكه از عنايات يزل بر وجه عباد مفتوح بوده
هی مشرق و واليت از افق اب يوم الوصال محروم نمايند چنانچه در اين ايهام شمس
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ليهه قامت األلف"الهوتيهه ناطق  الئح است و باين كلمات لت نقطة األوه اإللهيهة  قد فصه
  .از او غافل و بهوای خود مشغول لكن كله  و "و ظهرت والية ّللاه المهيمن القيهوم

 
 إله إاله هو اگر نفسی رائحه از اين رياض استشمام نمايد البتهه فوّللاه الهذی ال

اگر چه در اين ايهام نه چنان  پايان نصيبی بردكه شايد از اين بحر بی بجان بكوشد
شئونات دنيهه  يد جز اكتسابآاند كه بذكر در محتجب گشته عباد از جوهر مقصود

زائله علوهی ندانند و غير از جمع زخارف فانيه عزهتی نخواهند از حصن حصين 
اند بقطره ماء نموده ست مأوی اند و در بيت عنكبوت كه اوهن بيوتجسته محكم دوری 

 اند و بظلمت ليل دهماء از ضياء نيهراج گذشتهموه  منتنه اجاج از بحر البحور عذب
اعتباری اين ببصر ظاهر بی اند با وجود آنكه در كله حيناعظم اعلی غافل گشته

ن نمايند البتهه چو  مشاهده ميكنند فوّللاه اگر اقله از لمح بصر تفكر خاكدان ترابی را
و از اين گذشته باين عقل جزئی پر فطور  برق ساطع از امكان و ما فيها بگذرند

مقامات و مراتبی را كه از عقول كلهيهه مستور است ادراك نمايند و  انداراده نموده
سقيمشان نگنجد انكار كنند با وجود آنكه جميع  چون اين مراتب در تنگنای عقل

و مقامات دهند ان شاء  ن مراتبآحقيقت و جوارح و اركانشان شهادت بر  اعضا
رحمن كه از يمين سبحان ساطع است نفوسی در  ّللاه اميدواريم كه از انفاس قدس

َو َلْيَس ﴿حقه محشور شوند كه بقدمی از سدرة المنتهای عوالم عرفان در گذرند  ظله 
ف است از برای انسان ك چه قدر ﴾ ِبَعِزيز  َذِلَك َعَلی ّللا ِ   ه از فضلحسرت و تاسه

جنان باوراق و رياحين حكمت  اكبر محروم ماند در اين فصل ربيع الهی كه اشجار
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و  رياض هويهت ببدائع الحان بر افنان شجره طوبی در تغنهی مزيهن گشته و عندليبان
و خرق حجاب فرموده  ترنهی و سلطان كله در انجمن بلبالن شيدا كشف نقاب

  .فطوبی للفائزين
 

حكايت  لوده را كه از قدم عالمآو پر در هم شكسته گل  اين بال ای حبيب
وسيع و سماء منيع پرواز نمائی  ميكند بريز تا بپرهای عزه توحيد در اين فضای

و بفواكه  بديعه كه از سماء هويهه در نزول است متنعهم گردی بجان بكوش تا بمائده
 شيانه حيرت را شوری آمرزوق شوی اين طيور  قدسيهه از شجره ال شرقيهه و ال غربيهة

جذبی ديگر در دل بايد چهار  وارگان سبيل محبوب راآديگر در سر است و اين 
يكون زد و عزم كوی جانان كرد چشم را از غير دوست بر  تكبير بر ما كان و ما

پاك و مطههر ساخت تا از  بست و بجمال مشهود گشود و سامعه را از كله اذكار
 ليك محمود استماع نمود م مزامير آل داود الحان بديع

 
 واقف جان و دل و اسرار من    دای پر عطای ذوالمننای 

 حرمانم توئی لع بر سوز ومطه      در سحرها مونس جانم توئی
 جز غم تو می نجويد محرمی    هر دلی پيوست با ذكرت دمی

 كور به چشمی كه گريان تو نيست   ن دل كه بريان تو نيستآخون شود 
 ياد تو در دل چه مصباح منير    و تار ای قدير در شبان تيره

 تا عدم گردد ز لطف تو قدم    از عناياتت بدل روحی بدم
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 بنگر اندر فضل خود ای ذوالعطاء    در لياقت منگر و در قدرها
 از كرم بال و پری احسان نما    اين طيور بال و پر اشكسته را
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