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ّللا است ،که نازل گرداننده است به تدریج ِحكمتها را بر قلبهای كلمهها با أحد َّیت
الر ِحیـ ِم حمد از آن َّ
ّللاِ الـ َّرحمـ َ ِن َّ
( ِبسـ ِم ه
ه
راه نزدیک از مقام أقدم هرچند اختالف داشته باشند نحلهها و ملتها به خاطر اختالف أ همتها ،و درود خدا بر ُم ِم ِ هد ه همتها
از خزائن جود و كرم ،و با گفتار أقوم ،محمد و على آله و سلهم).
 )1منْاملقامْاألقدم ْوْإنْاختلفتْالْنهِ
حلْوْاملِللْالختالفْاألمم :از مقام أقدم (قدیمیترین مقام) هرچند اختالف داشته باشند نحلهها و
ْ
ملتها به خاطر اختالف أمتها .مؤید الدین جندی در شرح فصوص خود (ص  )102-104در شرح این جمله چنین
میگوید:
 ...پس ،فهم کن! بفهم تقدم مقام أحدیت را بر مقام واحدیت و حضرات أسمائي ،إن شاء هللا تعالى.
و هر چند حكمتهای إلهي أحدي جمعي نازل میشوند بر قلوب كلمههای كمالي با أحدیت نزدیکترین راه و لیكن شرائع و
مذاهب و أدیان و ملل به گونهای جدی مختلف میباشند ،چنانچه شیخ -رضي هللا عنه -فرمود " ،هرچند اختالف داشته باشند
نحلهها و ملهتها به خاطر اختالف أ همتها" ،و آن بدان خاطر است که دین داران و شریعت مداران از أمتها مختلف
میباشند در مزاجها ،و أحوال ،و مراتب ،و عرف ،و عاداتشان ،و مآخذ (محل گرفتن) نظر و معتقداتشان ،در نتیجه
مختلف شده است حكمت واحد و (در ن) كلمه به حكمتهای فراوان در كلمه[های] فراوان این چنین است در حالی که حكمت
در حقیقت أحدي خودش واحد است ،و كلمه واحد است ،و دین واحد است ،و أنبیاء -با وجود كثرتشان -دعوتشان به
پروردگاری واحد است ،و آنها بر معبودی واحد داشتند ،هللا -تعالى -میفرماید" ،شرع لَ ُكم من ِّ
الد ِّ
صى به نُوحاً َو الَّ ِّذي أ َْو َحيْنا
ين ما َو َّ
ََ َ ْ
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ين َو ال تَتَ َفَّرقُوا فِّ ِّيه" ( 42:13الشوری) (آئین نهاد براى شما از دین آنچه وصیت
ك َو ما َو َّ
إِّلَْي َ
صْينا به إبْراه َيم َو ُموسى َو عيسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
كرد بآن نوح را و آنچه وحى كردیم بتو و آنچه وصیت كردیم به آن ابراهیم و موسى و عیسى كه بر پاى دارید دین را و
جدایى مكنید در آن) ،پس تصریح فرمود به این که دعوت همه به إقامه دین واحد بوده است ،و أمر به گرفتن آن و نهي از
اختالف در آن ،و آن سر توحید است ،و لیكن ظهور این سر واحد در كثیر به حسب كثیر خواهد بود ،و آن بدان خاطر است
که أهل هرعصری مختص میباشند در أحوال ،و أعمال ،و علوم ،و أخالق ،و عرف ،و عادات ،و اعتقادات با أموری که
شریك نیستند در آنها با أهل عصری دیگر .هرچند أكثرشان -بعضی با بعضی -اشتراك دارند در أموری دیگر و لیكن
خصوصیات إقتضاء دارند که دین واحد إلهي و حكمت إلهي نازل شده سوی قلب كامل آن عصر به حسب إقتضاي استعدادات
أمت و أحوال ،و عادات ،و علوم ،و اعتقاداتشان تعین یابد ،و از آن حكمت نازل شده ،درخواست حكمی مناسب إصالح دنیا
و آخرت خود را دارند ،و معجزات آن كامل و كراماتش با فضائلی است که خارق عاداتی است که برای آنها حاصل است به
صورت كماالت و فضائل ،و خارج است از قوه إدراك بزرگان آنها غیر او ،چنانچه معجزات موسى در زمان جادوگران با
أمری بود که خارق عادات جادوگران و عرف آنها بود در آنچه موسى -على نبینا و علیه السالم -آورد ،که بیرون بود از
درك و علوم آنها ،با وجود آن که چنان به نظر میرسید که از قبیل آن چیزی است که آنها میدانند و عمل میکنند و
میشناسند از علم تصریف [و] تكوین در پیش دیدهها ،چنانچه معجزات عیسى -علیه السالم -در زمان حكماء و أطباء و
طبیعیین از فالسفه مانند جالینوس و غیر او بود...،
پس ،بسیار شدند كلمات ،و آیات ،و حكمتها ،و علوم ،و أذواق ،و مفهومات ،و أدیان ،و ملل ،و نحل به خاطر اختالف
أمتهای مختلف و أشخاص ،و أحوال ،و صفات ،و ذوات ،و مدارك ،و عرف ،و عادات ،و علوم ،و اعتقادات .پس فهم کن!
اْلَ َّق و ُهو يَ ْه ِّدي َّ ِّ
يل" (33:4
در این بحث ،علوم و مباحث بیشتری است از آنچه در این خطبه بدان پرداختمَ " ،و هللا يَ ُق ُ
ول ْ َ َ
السب َ
األحزاب) (و خداست كه حق مىگوید و اوست كه راه را نشان مىدهد).
اْل ِّ
اهلُو َن" (علم
 )2شاهدی روایی :در برخی جوامع روایی از حضرت علی -علیه السالم ،-چنین نقل شده است"الْعِّلْ ُم نُ ْقطَةٌ َكثََّرَها َْ
نقطهای بود ،نادانان آن را بسیار نمودند) .بعضی از شارحان حدیث چنین گفته است:
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مراد از نقطه در اینجا ،نقطه تمیزي است ،که بدان تمایز مییابد عابد از معبود ،و رب از مربوب ،چه وجود در حقیقت واحد
است ،و تكثر و تعدد هنگام تقیید و تنزل اسمائى است ،به سبب إضافات به قید إمكان .و برای همین ،میگویند" ،توحید اسقاط
إضافات است" ،چرا که هنگام اسقاط نقطه تمیزیه ،باقى نمیماند چیزی مگر وجود محض ،و مضمحل میگردد غیر آن.
و إشاره فرمود بدان با قول خودَ " ،كثَّرها ا ْْل ِّ
اهلُو َن" (نادانان آن را بسیار نمودند) ،زیرا آنها آن إضافات را مالحظه میکنند،
ََ َ
إعتقاد به تعدد وجود و كثرت آن دارند ،تا آنجا که آن را از أمور كلي قرار میدانند ،که صادق است بر جزئیات متعدد ،حتى
اختالف دارند در اینکه متواطئ (یک سان در صدق) است یا مشكك (دارای مراتب) ،و این نزد أهل تحقیق جهالت است،
چرا که منافى توحیدی است که مقتضاى وجود است ،و الزمه ذاتي آن زیرا وحدت ذاتى از ذاتیات آن است و تعدد أمری
است عارض بر آن .پس ،کسی که نظر کند به حقیقت علم تا آن نقطه ،و بداند که سبب تمییز و تعدد آن است ،إعتقاد نداشته
باشد به كثرت وجود البته ،و نه به خروجش از وحدت صرف ذاتي ،باقى ماند عالمی که سوی جهل نمیرود .این است معنى
قول او" ،الْعِّلْ ُم نُ ْقطَةٌ" ،یعني معرفت آن نقطه و تحقق بدان حقیقت علمی است که غافل میباشند از آن أهل جهل.
 )3وْصلىْهللاْعلىُْمِ هِدْاهلمم :و درود خدا بر ممد همتها .مؤید الدین جندی در شرح فصوص خود (ص  )105-108در شرح این
جمله چنین میگوید:
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود" ،و صلى هللا على ممد الهمم" (و درود خدا بر ممد همتها).
این عبد میگوید" :صالة" درلغت دعاء و ذكر است[ ،و] در عرف تحقیق حقیقتی است إضافي رابط بین داعي و مدعو ،و
عبد و رب .و جایز است إضافه آن به عبد به اعتباری ،و جایز است إضافه آن به هللا به اعتباری ،و آن از سوی حق ،رحمت
و حنان است ،و تجلی و لطف و امتنان ،و عطف و رأفت و إحسان ،و غفران و رضوان ،و از سوی خلق ،دعاء و خضوع،
و استكانت (ذلت) و خشوع ،و پیروی آنچه محبوب اوست و مرضي اوست ،و [رفتن] سوی قرب او و مناجاتش با رغبت و
بیم.
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و از حروف آن ،تنظیم میشود حقائق ارتباط ،به اعتبار اشتقاق كبیر -که محققان در علم حروف آن را معتبر میدانند -و
آنها عبارتند از وصلت ،و صله ،و وصل ،و وصال ،و صولت ،و صال .و این حقائق حقائق ارتباط و جمع و مناسبت
میباشند ،و معنى مشترك جامع معتبر در این تراكیب ،جمع و تقریب و تبعیت و توحید است.
أما وصلت ،اتصال دو امر مجتمع و اجتماع دو متصل است بعد انفصال .و صله ،إیصال عطاء مرغوب مطلوب است از
معطي به معطى له .و صولت (پرخاش ،حمله) ،اتصال إیصال حركت قهري استیصالي است از کسی که صولت میورزد
سوی کسی که بر او حمله برده میشود .و صلو ،آن است که منحني شود صال (ستون مهرهها) -که همان پشت است – برای
خشوع .و دعاء ،طلب وصول چیزی است که در آن (دعاء) خواسته میشود از کسی که خوانده میشود.
و وصلت حق به عبد كامل خود با تجلي و تنزل و تدلي (نزدیک شدن) از روی رحمت ،و حنان (مهر) ،و نعمت ،و إنعام ،و
إفضال ،و إحسان ،و امتنان است ،و در صالت او واصل میسازد عبد كامل را به خود ،و قرار میدهد او را خلیفهای برای
خود بر خلیقت ،و [قرار میدهد او را] مصلي ،یعنی تابع حق ،که خلیفه بر گزیده است در ظهور به صورت او و مظهریت
كامل در ذات و صفات و أسماء ،و إخبار از او و إنباء .و چنین باشد صله خدای تعالى به او با تجلیات اختصاصي ذاتي و
تجلیات أسمائي برای حقائق اصطفاء و اجتباء ،و از حول و قوت خود ،میبخشد او را صولت بر دشمنان .این است صالتی
که ما در صدد بیان آن هستیم.
و أما صالت عبد نسبت به خدای تعالى ،إیصال از خود است به حقیقت نشأه إنسانیة كمالي كلي أحدي جمعي ،و ربط آن به
حضرتی که از آن ظاهر شده است در حالی که حامل صورت آن است ،و از آن آشکار گردیده است و ناشی شده است ،و
آنها پنج حقیقت كلي میباشند به حسب حضرات خمس إلهي ،که او أحدیت جمع آنهاست از حیث رتبه و وجود.
 ....و واجب است بر هر إنسانی -به عنوان فریضهای از خدا – که واصل گرداند این حقائق را به حق در أصولشان ،که از
آنها تعین یافتهاند و بر انگیخته شدهاند ،و حاصل سازد برای سرش ،که علت غائي وجود و نشأه اوست -و آن همان حق
اوست که پوشیده شده است در جنت جنان (دل) او و حنت (میل) قلبش -تا وصلتی باشد به حق محبوب مطلوب با عبادت و
صالت برای او ،و صلهای باشد از خدای تعالى سوی او و برای او با تحیات ،و طیبات ،و تجلیات آشکاری که خاص آن
هستند .پس ،قیام داشته باشد نشأه صالت عبد برای َ
ّللا -تعالى -به توسط صالت هللا بر او .و برای این سر و حكمت كلیات
صالتها پنج است ،و آنها پنجاه میباشند در پاداش إلهي به خاطر آن که پاداش هر حسنهای ده تا مثل آن است زیرا یکانها
در مرتبه دوم عددي تابع -که همان مرتبه پادش است -دهگان میباشند ،و در مرتبه تضاعیف (توان دو) ،صدگان میباشند ،و
ِّ
ف لِّ َم ْن يَشاءُ َو هللاُ و ِّاس ٌع َعلِّ ٌيم" ( 2:261البقرة) (و خداى دو چندان گرداند برای
در مرتبه غایات و كمال ،هزارگانَ " ،و هللا يُضاع ُ
آن كه خواهد ،و خداى واسع علیم است) ،و در این جا أسراری است که یاد خواهیم کرد إن شاء هللا تعالى.
 - 1اگر در اشتقاق واژهها ،مشتق مشتمل بر حروف مشتق منه باشد ولی ترتیب رعایت نشود ،آن را "اشتقاق كبیر" گویند ،مانند جذب و جبذ ،و حمد و
مدح.
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سپس بدان که هللا -تعالى -صلوات میفرستد بر عبد كامل خود از حضرت أحدیت جمع جمع همه حضرات ،و همین گونه
جمیع حضرات صلوات میفرستند سوی حضرت إلهیه ،و صلوات هللا بر جمهور مؤمنین از حضراتی است که اختصاص به
مظهریات آنها دارد...،
سپس باز میگردیم میگوییم صالت هللا بر عبد كامل خود از حضرت أحدیت جمع جمع و إطالق میبخشد به او [مقام] إمداد
همتهای مترقي سوی اوج عروج ،دریافت کنندگان أسرار ولوج (ورود) و خروج از قیود ،یعنی أنبیاء و أولیاء ،چنانچه
شیخ -رضي هللا عنه -فرمود" ،او ممد همتهاست".
هم چنین در ارتباط با امداد همتهای قابل ترقي چنین میفرماید (ص )109- 110
و آن بدان خاطر است که حقیقت محمدیه با أحدیت جمع و برزخیت خود ،مدد میرساندش از جمیع حضرات تا قبول کند
أسرار آنها را ،و آماده سازدشان برای تجلي تنزلي با رساندن آن حكمتها بر قلوب كلمههای كلي جامع نبوي از صور
تفصیل نشأۀ محمدي.
و إمداد همتها بر دو وجه است.
یکی به ترتیب مقامی است عشق دارند به آن همتها ،و حالی که تخلق بدان دارند ،و كمالی که تعلق بدان دارند .پس ،آشکار
مینماید برای مستعدین وجوه نقض وارد بر آن را و نقصی را که واقع هستند در آن ،و فسادی را که در تقید به آن مقام و
تعشق به آن حال است تا از ریشه برکند تعلق همتش را از آنچه مقید گردیده است به آن ،و [آشکار نماید] دوری غایت و
نهایت را.
پس ،چون ریشه کن کند و منقطع شود از آنچه عشق میورزید به آن ،درمان کند او را مرشد با وجه دوم ،و آن شناساندن
چیزی است باالتر و شریفتر و برتر است از مقامات ،و بیان حالتی است که عزیزتر ،و كاملتر ،و جامعتر ،و شاملتر
است از حالت أولش ،و تعلیم علمی که تامتر است ،و عظیمتر ،و عامتر ،و جامعتر ،و نافعتر است از علم او به مقام أول ،و
ترقي همتش با اتصال به آن و اتصاف به آن ،و این در مقام بیان ،و إرشاد با كالم و لسان است.
و أما إمداد او -صلى هللا علیه و سلم -با همت ،چه همت حقیقت محمدي كمالي ساري است با سر مأل [أعلی] از حضرت
أحدیت جمع جمع و عدد ،و نون مدهای مداد نفسي رحماني أبد آباد ،در جمیع همتهای متعلق به جمیع كماالت ،آنچه رهاست
از آنها و آنچه مقید است ،و آنچه متكثر و متعدد است و تجدد و تحدد دارد ،و آنچه ایجاد میشود و باقی میماند تا أبد آباد،
منتهاى سرآمد وقت ،و غایت سرمد ،و آن بدان خاطر است که إمداد میرسد و متعین میشود [از] مرتبه أزلي أبدي او ،و آن
برزخیت كبراى جامع اوست ،بین إطالق ذاتی و تعیین ذاتي است ،و أحدیت جمع او بین غیب ذاتي باطن است برای همیشه و
بین شهادت متعین با تعین أول محیط به جمیع تعینات وجودي و ذاتي شهودي.
و نیز در ارتباط با "همم" ،چنین میفرماید (ص )112-113
در "همم" :و آن جمع "همت" است ،از "هم" هنگامی که روان شود در قصد .و "همم" همان بواعث (انگیزشهای) طلبي
هستند -که منبعث (بر انگیخته) میباشند از نفوس و أرواح -به دنبال مطالب كمالي و مقاصد غائي جمالي یا جاللي ،و شاخه
شاخه میشوند همم و مختلف به حسب تنوع أهلشان و اختالفشان ،و اختالف مدارك ،و علوم ،و مراتب ،و درجات ،و
طبقاتشان.
از آنها باشند کسانی که همتمیگمارند و إهتمام میورزند به مهمات دنیاوي ،و غایات متعلقات این همم و كماالت دنیاوي
أحوالشان منحصر است در پوشاکها ،و خوراکها ،و نوشیدنیها ،و نكاحها ،و فرزندان ،و أموال ،و جاه دنیاوي ،و علو
این همم نزد أهلش به تكاثر (انباشتن) آنچه برشمرده شد است ،و تفاخر بدانها .پس هر که بیشتر باشد مالش ،و فرزندانش ،و
جاهش ،و ملكش ،برتر باشد همتش در آنچه آن را کمال توهم کرده است.
و از آنها باشند کسانی که همتشان متعلق است به كماالت روحاني أخراوي مترتب بین أهلش ،چنانچه خدای تعالى فرمود،
"و لَ ْْل ِّخرُة أَ ْكَب در ٍ
جات و أَ ْكَب تَ ْف ِّ
ض ًيل" ( 17:21اإلسراء) (و بیگمان ،آخرت بزرگتر است در درجات و بزرگتر است در
َ َُ َ َ
َ
َ َُ
برتری) ،به خاطر آن که كماالتش بیشتر و تفصیلش فزونتر .و اینان و کسانی قبل ایشان بودند از أهل دنیا و أهل آخرت
میباشند.
و از آنها باشند کسانی که همتهایشان تعلق گرفته است به هللا و بدانچه نزد هللا است ،و تفاوت فضیلت این مردان در
بهرههایشان است از هللا ،و آن [بهرهها] دو چندان آن چیزی است که پیشتر از آنها بود با وجود کثرت بین دو صنف أولَ " .و
ِّ
ك فَلْيَتَنافَ ِّ
س الْ ُمتَنافِّ ُسو َن" ( 83:26المطففین) (و بر سر چنین چیزى باید مسابقه دهندگان مسابقه دهند) ،و "لِّ ِّمثْ ِّل هذا فَلْيَ ْع َم ِّل
يف ذل َ
الْ ِّ
عاملُو َن" ( 37:61الصافات) (براى مثل این ،باید عمل كنند عمل كنندگان) ،و اینان همان أهل حظوظ از هللا میباشند ،و
صاحبان قرب او به حسب علو متعلقات همتهایشان میباشند از علم ،و معرفت ،و كشف ،و شهود ،و تجلي ،و قربات ،و
مقامات ،و مراتب كمالي اختصاصي مانند والیت ،و نبوت ،و رسالت ،و خالفت ،و كمال ،و درجات أكملیت.
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و هر که از اینان تعلق گیرد همتش به أمری از آنها ،همان باشد مطلب غائي او ،و سوی آن است غایت او ،و غایت همتش
اگر مقدر شده باشد برایش وصول بدان ،وگرنه او سالك در آن و سوی آن باشد.
و أكمل از آنان کسی است که همتش تعلق ندارد به غیر حق صرف خالص بدون نظر و التفاتی عشقي به أمری از آنچه یاد
شد .و واصالن به آنچه یاد شد از آنانی هستند که تعلقی ندارد همتهایشان مگر به هللا ،و آنها همان أهل هللا میباشند فقط.
ِّ
ِّ
و إمداد جمیع این همتها از حضرت محمدي كمالي كلي است ،چنانچه هللا -تعالى -فرمودُ " ،ك ال ُُنِّ ُّد ِّ
ِّ
ك َو
ب
ر
هؤالء َو َه ُؤالء من َعطاء َ َ
ُ
ك ََْمظُوراً" ( 17:20اإلسراء) (هر دو [دسته ]:را مدد میکنیم ،اینان و آنان را ،از عطاى پروردگارت ،و عطاى
ما كا َن َعطاءُ َربِّ َ
پروردگارت [از كسى] منع نشده است) .پس ،فهم کن و تدبر ،و عبرت بگیر که از کدام صنف هستی .و تعشق مورز به
أمری متعین ،به غیر حق مطلق ،که فوق حظوظ متعین برای صاحبان آنهاست ،و هللا الموفق.
 )4گفتاری در برزخیهت کبری :برای فهم بهتر آنچه گفته شد ،در اینجا توضیحاتی را میآوریم در مورد "برزخ" و "برزخیت
کبری" ،و ارتباط آن با امداد همم توسط حضرت محمد -صلی هللا علیه و آله و سلم.
شیخ ابن عربی در فتوحات (چهار جلدی ،جلد  ،3ص  )518در تعریف برزخ حقیقی چنین میفرماید:
پس ،بدان که این منزل همان منزل برزخ حقیقي است زیرا برزخ را مردم به معانی زیادی بکار می برند ولی آن طور که
گمان می کنند نیست[ ،بلکه] آن گونه است که خدا ما را با آن آشنا ساخت در كتابش در قول خود در مورد دو دریا ،که
"ب ينَهما ب رَز ٌخ ال ي بغِّ ِّ
يان" ( 55:20الرحمن) (میان آن دو برزخى است كه یكى بر دیگرى غلبه نمىكند!) .پس ،حقیقت برزخ آن
َْ
َْ ُ َ ْ
است که در آن برزخ نباشد ،و آنی باشد که با ذات خودش تالقی دهد آن دو چیزی را که بین آنهاست زیرا اگر تالقی کند یکی
از آن دو را با وجهی غیر از آن وجهی که با آن تالقى می کند با دیگری ،باید که بین آن دو وجه نیز در خودش برزخی باشد
که جدا سازد آن دو وجه را تا تالقی نکنند .در آن صورت ،برزخ نمی باشد .پس ،اگر عین آن وجهی که با آن تالقی می کند
با یکی از دو امری که بین آندو است ،عین همان وجهی است که با آن تالقي می کند با دیگری ،آن برزخ حقیقي است با
ذات خودش از هرچه تالقی کند با آن .پس ظاهر می گردد فصل (جدایی) بین أشیاء ،و فاصل واحد العین (یک چیز) است.
...
شیخ ابن عربی هم چنین میفرماید:
مایل نمی گردد کسی که متصف است به كمال ... :كمال در برزخ است و آن مقام اشمخ است .اگر مایل گردد ،متصف به
يان ب ينَهما ب رَز ٌخ ال ي بغِّ ِّ
ِّ ِّ
يان"( 55 : 19-20الرحمن) (دو دریا را به هم راه داد به حال تماس ،میان
َْ
اعتدال نباشد ،چه " َمَر َج الْبَ ْحَريْ ِّن يَْلتَق َْ ُ َْ
آن دو برزخى است كه یكى بر دیگرى غلبه نمىكند!) از بغي به معنای طغیان است ،کسی که بغي ورزد طغیان نموده باشد،
ِّ
ي"
ك َح ََّّت ََيْتِّيَ َ
کسی که بر او بغی ورزیده شده باشد بر خداست نصرت او هر چند بعد از مدت مدیدی باشد پسْ " ،اعبُ ْد َربَّ َ
ك الْيَق ُ
( 15:99الحجر) هنگامی که نصرت بیاید ،رانده شود باغي با شرارههایی چون کوشکهای بزرگ ( 77:32المرسالت) ...
شیخ ُم َح َّمد بن عبد الجبهار بن الحسن النِفَّري در موقف "مطلع" کتاب "المواقف" خود چنین میفرماید:
[ ]15:1و مرا گفت :هرجا طلوع کنی (بنگری) ،حد را آشکار ببینی ،و ببینی مرا وراء غیب.
[ ]15:2و مرا گفت :هنگامی که نزد من باشی ،ببینی دو ضد را ،و آن را که شاهد گردانده باشم بر آن دو ،غلبه نکند بر تو
باطل ،و جدا نشود از تو حق.
[ ]15:3و مرا گفت :باطل عاریت میگیرد زبانها را ولی بکار نمیبرد آنها در جایهایشان ،مانند تیری که به عاریت
بگیری ولی با آن به هدف نزنی.
[ ]15:4و مرا گفت :حق زبان غیر خود را عاریت نمیگیرد.
[ ]15:5و مرا گفت :هنگامی عالمتهای غیرت آشکار گردد ،عالمتهای تحقیق ظاهر شده باشند.
[ ]15:6و مرا گفت :هنگامی که غیرت آشکار گردد ،پنهان مشو!
[ ]15:7و مرا گفت :بنگر به علم ،اگر معرفت را میبینی ،آن (معرفت) نوریت آن (علم) است .و بنگر به معرفت ،اگر علم
را میبینی ،آن (علم) نوریت آن (معرفت) است.
[ ]15:8و مرا گفت :بنگر به علم ،اگر معرفت را نمیبینی ،حذر کن از آن! و بنگر به معرفت ،اگر علم را نمیبینی ،حذر
کن از آن!
[ ]15:9و مرا گفت :مطلع مشكات من است ،که هر آن را دید نخوابید.
[ ]15:10و مرا گفت :مطلع رؤیت موجب بود ،و مطلع در موجب رؤیت مراد است.
عفیف الدهین تلمسانی در شرح خود بر کالم نفهری چنین آورده است:
[ ]15:7و مرا گفت :بنگر به علم ،اگر معرفت را میبینی ،آن (معرفت) نوریهت آن (علم) است .و بنگر به معرفت ،اگر علم
را میبینی ،آن (علم) نوریهت آن (معرفت) است.
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قول او " ،و مرا گفت :بنگر به علم ،اگر معرفت را میبینی ،آن (معرفت) نوریهت آن (علم) است ،"... .میگویم این همان
تحقیق است ،و این آن است که علوم إقتضاي غیریت دارند .پس ،اگر نزدت شهودی باشد که ظاهر نماید آن آنچه برای تو
است در عین معرفت ،بیآبی معارف را مانند نور برای آن علوم ،و آن شهود [حد] وسطی است ،که در مورد آن گفته
میشود "به خاطر آن که" هنگامی که گفته میشود" ،به خاطر آن که آن چنین است" ،و عالمتش آن است که منکشف شود
برای او جزئیات كلیات .سپس ،اگر قوي گردد نزدت نور إلهي ،طرد شود شهود و منعكس گردد ،و در نتیجه ،بیآبی علوم را
در معارف ،و این ضرورت شهود مطلع است ،که حد فارق بین ظاهر و باطن است ،و این همان قول ایشان است که نقل
کردهاند که قرآن ظاهری دارد و باطنی ،و حدی و مطلعی ،و این همان است که خود در حضرتی که كتاب مسطور است در
رق منشور میباشد.
[ ]15:8و مرا گفت :بنگر به علم ،اگر معرفت را نمیبینی ،حذر کن از آن! و بنگر به معرفت ،اگر علم را نمیبینی ،حذر
کن از آن!
قول او" ،و مرا گفت :بنگر به علم ،اگر معرفت را نمیبینی ،حذر کن از آن!  ،"...میگویم یعنی اگر نبینی ظاهر را که همان
علم است ،و باطن را که همان معرفت است ،علم جدا گردد از معرفت ،و چون جسمی شود که روحی در آن نیست ،یا چون
ظاهری که باطنی ندارد ،و به عكس باشد در معرفت ،چه آن دو دو متضایف هستند که هر یک از آن دو با دیگری شناخته
میشود ،و هر که تصور کند مسألهای از علم را ولی شهود نکند [حد] وسط در آن را ،علمی بدان نداشته باشد ،و هر که
بشناسد حكمی را ولی شهود نکند مرتبه آن را در علم ،نشناخته باشدش.
[ ]15:9و مرا گفتَ :مطلع مشكات من است ،که هر آن را دید نخوابید.
قول او" ،و مرا گفتَ :مطلع مشكات من است ،که هر آن را دید نخوابید" ،میگویم "مطلع" "مطلع" نامیده میشود به خاطر
اطالع از آن بر ظواهر ،که علوم باشند ،و بر بواطن ،که معارف باشند ،یا حدود بین آن دو ،که به توسط آنها موجودی
مجموع از ظاهر و باطن میشوند .پس ،در آن صورت ،اطالع از آن شبیه مشكاتی (چراغدانی) است ،که با مصباح آن ،دیده
میشوند أشیاءیی که در ظلمت هستند ،که مخفي میدارد آنها را .و أما قول او" ،نخوابید" ،معنایش روشن است.
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