نرصة الدین

از مصنفات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم
*«مقدمه»*
ستایش خداوندی را سزاست یگانه که نه از چیزی متولد شد و نه چیزی از او متولد
گردید هرچه جز اوست خلق اوست که از کتم عدم به عرصه وجود آورده و همه
را به سوی خود داللت فرموده و پیغامربان به سوی ایشان فرستاده تا ایشان طریق
خیر و رش را بنامیانند و به سوی او بخوانند و آن پیغامربان را پاک و مربا ساخت از
هر آالیشی که سبب حجاب مابین ایشان و مابین امر او بود تا آنکه بتوانند از او
شنید و امر او را فهمید و در ایشان جهاتی بشی خلق کرد تا بتوانند به آن سبب
رضا و سخط او را به خلق رسانید پس درود نامعدود بر روان آن پیغامربان خاصه
پیغمرب آخرالزمان و سید انس و جان و خالصه کون و مکان محمد بن عبدالله 9باد
که پاک و پاکیزه بودند از جمیع آالیشها و همه معصوم و مطهر بودند از جمیع
آنچه مردم را از آن نهی کردند و از مخالفت آنچه مردم را به آن امر فرمودند و بر
روان پاک اوصیای ایشان خاصه اوصیای پیغمرب آخرالزمان که همه پاک و پاکیزه
بودند از آالیش نقصان و معصوم و مطهر بودند از جمیع معاصی و مناهی خداوند
عامل و عامل و عامل بودند به جمیع اوامر و مراضی الهی و بر روان پاک حامالن
رشایع ایشان که هر یک در هر عرصی حفظ کردند احکام ایشان را و دلهای امتان
ایشان را در زمان غیبت ایشان تا مرتد نشوند و دین خدا را تحریف و تغییر و
تبدیل ندهند خاصه حامالن رشایع پیغمرب آخرالزمان و اوصیای ایشان که در این
طول غیبت صرب بر محنت و بالیا منوده و در رخاء شاکر و در بالیا صابر میباشند
و دلهای قبول کنندگان از خود را از شکوک و شبهات حفظ کردهاند و زنگ شکوک
را از دلهای ضعفاء میزدایند و بر ثغور شیاطین نشسته و دلهای مستمعان را از
لوث شبهات منافقین شستهاند و بر پیروان ایشان به صدق و درستی که در امراض
خود به آن طبیبان رجوع کرده و دوای کلامت شافیه کافیه ایشان را بر زخمهای دل
خود نهادهاند و جان خود را از آن امراض مهلکه رهانیدهاند و لعنت بیشامر خداوند
و جمیع خلق او بر آن جامعت باد که سعی در خاموش کردن نور پیغمربان و
اوصیای ایشان منودهاند و در صدد خرابی رشایع ایشان و اغوای پیروان ایشان
هستند و منع میکنند حامالن دین را از اظهار دین و دفع تحریف محرفین و محکم
کردن رشع مبین.
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و بعــد چنین گوید بنده اثیم کریم بن ابرهیم الکرمانی که بر طالبان نجات و
هدایت و عاقالن با درایت پوشیده مناناد که در این ایام که جور و طغیان عامل را
فرا گرفته و منانده است از دین مگر اسمی و از کتب و رشایع مگر رسمی و اکرث
خلق بل کل ایشان اال قلیل قلیل دین را به دنیا فروخته و طرق ضاللت و جهالت
را بر راه هدایت و نجات ترجیح داده هرچه مرض به دنیا بر حسب گامنشان بوده
از ادیان ترک کرده و هرچه نافع بوده بر حسب تخمینشان آن را گرفته نه از راه
دین بلکه از راه نفع به دنیا و دین و اهل دین را خوار و دنیا و اهل دنیا را با اعتبار
انگاشتهاند و چیزی که ابدا به خاطرشان منیگذرد دین و راهی که ابدا منیروند
رشع مبین است و همه اسباب گمرهی جمع است انتظار بهانه دارند کتابی از
سمت انگلیس آوردند که یکی از پادریان ایشان نوشته بوده است در هدایت اهل
ایران به دین نصاری و فرنگیان در سنه هزار و دویست و پنجاه و دو هجری و به
زعم خود اثبات بطالن طریقه اسالم را کرده و آن را مانند طریقه سایر بتپرستان
انگاشته و چند کلمه ناقصی که از اسالم به دست ایشان افتاده آن را سند کرده و
ردها بر آن کرده است و اثبات حقیت مذهب خود و باقی بودن آن را تا روز قیامت
کرده و به طور نصیحت و طلب رضای خدا درآمده و با زبانهای مالیم مردم را به
طریقه ارمنی خوانده و مذکور شد که از آن نسخه کتابهای بسیار چاپ کرده و با
هر یکی مبلغی معین نقد قرار داده که آن کتاب را با آن مبلغ بر مسلمین صدقه
میکنند که شاید جهال منافقان به طمع مال مفت آن کتابها را گرفته و به واسطه
بیدینی آن کتابها را بخوانند و آن شبهات و شکوک در دل ایشان جا کند و به این
واسطه میل به طریقه نصاری کنند و طالب استیالی ایشان شوند و به این واسطه
ملک اسالم به ایشان منتقل گردد بدون جدال و نزاع و از آن جمله یکی از آن کتابها
را کسی از برادران در تاریخ شهر ربیع االول از سنه هزار و دویست و شصت و
شش هجری به من داد و دیدم که بر حسب دنیا و تدبیرات ملکی خود تدبیری
کردهاند و غافل از آنکه این دین محفوظ است به حفظ خدا و خداوند نارص و
معین اسالمیان در هر حال میباشد و تدبیرات زمینی با مشیت الهی مقابلی
نخواهد کرد و این دین در هر عرصی جدید و محفوظ است و خداوند در هر
عرصی جامعتی را خلق میکند که این دین را از تحریف محرفان و تغییر مغیران
و تبدیل مبدالن و تأویل مبطالن حفظ میکنند و عساکر شیاطین را با عون و نرصت
الهی و اسلحه دلیل و برهان کتاب و سنت پیغمرب آخرالزمان صلوات الله علیه و آله
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دفع میکنند و این مذهب شیعه از میان سایر مذاهب مخالفین محفوظ است به
حفظ الهی و به آن تدبیرها که سایر مذاهب را مختل کردهاند و طور و طرز ایشان
را از دست ایشان گرفتهاند این مذهب حق را منیتوان فاسد کرد اگرچه صد هزار
از این قسم کتابها بفرستند چرا که خداوند بر خود قرار داده است که این مذهب
را روز به روز زیاد و روزافزون فرماید اگرچه بعضی از منافقان مباالت به آن ننامیند
ولکن تأییدات الهی از غیب مراقب این مذهب است و با اسباب غیبی رش دشمنان
این مذهب را از این مذهب دور خواهد فرمود به هرحال آنها به جهت تدبیر
ملکداری خود چنین کتب فرستادند و در اطراف بالد اسالم پهن کردند و چون ما
از جانب خداوند عامل مأموریم به اینکه هرگاه بدعتی در دین پیدا شود صرب بر آن
ننامییم و مهام امکن آن را دفع و رفع مناییم و به اعتامد نرصت الهی و اسباب
آسامنی و یاوری امام عرص عجلاللهفرجه اقدام بر رفع بدع بنامییم اقدام منودم و
در صدد رد شبهات ایشان برآمده عزم کردم که این کتاب را نوشته به طوری انیق
و طرزی رشیق به زبان فارسی خالی از اغالق و اشکال که هر عامی از آن بهرهور
گردد و چشم از سجع و انشاءآن پوشیده تا زن و مرد مطلب را از آن بفهمند و اگر
شبهه و اشکالی بهواسطه آن کتب در ذهنشان افتاده باشد بیرون رود و آن را به
دو قسم دلیل متام منایم یکی به ادله عقلیه تا چون اهل اسالم به آن رجوع کنند
بهرهور گردند و یکی دیگر به ادله کتب انبیای مسلمه در نزد نرصانیان که اگر احیانا
این کتاب بهواسطه پادشاه جمجاه یا عامل نیک خصال آن درگاه به سمت انگلیس
رود آنها هم بفهمند که مذهب شیعه اسالم مذهبی محکم و مضبوط است و جمیع
کتب انبیاء به حقیت این دین و این مذهب شهادت میدهد و جمیع مطالب
خالفی که در آن کتاب ثبت شده است همه خالف کتب انبیاء است و بر خالف
قول خدا و پیغمربان است و همه محض شبهات و شکوک شیاطین است که
خواستهاند که به کمک شیاطین دلهای اهل ایران را فاسد کنند و بر ایشان نیز
حجت خداوند متام شود و عذر ایشان در نزد خداوند متام شود و دیگر مستضعف
نباشند پس اگر این کتاب به ایشان برسد هر دو خاصیت را داشته باشد و اگر نرسد
اقال قلوب اهل ایران از آن شبهات مصون و محفوظ مباند و القوه اال بالله و امیدوار
به فضل خداوند و رسول او و امام عرص عجلاللهفرجه چنانم که توفیق و تسدید
فرمایند تا این رساله بر حسب دلخواه متام گردد و آن را مسمی ساختم بـنرصه
الدین و مرتب ساختم بر مقدمه و دو مقصد .مقدمه در ذکر شبهات آن پادری که
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مصنف کتاب است بر سبیل اجامل چرا که کتاب او بزرگ بود و ذکر فقره فقره
کتاب او به طول میانجامید و سبب مالل میشد پس فقرات شبهات مسائل او را
به طور اختصار در این رساله ذکر میکنیم تا مطلعان بر این کتاب بر شبهات ایشان
آگاهی یابند تا آنچه من بعد رد میشود بفهمند .مقصد اول در رد آن شبهات بطور
تفصیل .مقصد دویم در اثبات نبوت پیغمرب آخرالزمان صلوات الله علیه و آله و
انقطاع رشیعت حرضت عیسی علی نبینا و آله و علیه السالم.
مقدمــه
در ذکر شبهات آن پادری که در کتاب خود ثبت کرده در عنوان شبهات خود که
خواسته معنی گناه را بیان کند خواسته مبدأ گناه را بیان مناید ابتدا کرده به کیفیت
خلقت آدم و از توریه عباراتی نقل منوده و آنچه محل کالم است از آن کلامت یکی
آن است که خدا آدم را به خواب برد و یکی از اضالعش را برداشته به جایش گوشت
را پیوست و آن ضلع را به صورت زنی تشکیل منود و دیگر آنکه آدم و حوا آواز خدا
را شنیدند که به وقت وزیدن نسیم شام در باغ سیر میکرد آدم با زن خود در
اشجار باغ از پیش خدا خود را پنهان ساخت خدا آدم را آواز داد و گفت تو کجایی
او گفت آواز ترا در باغ شنیدم و به سبب آنکه برهنه بودم ترسیدم خود را پنهان
کردم او گفت آیا ترا از برهنگی که خرب کرد بلکه از میوه آن درخت خوردهای و
دیگر آنکه خدا گفت آدم از خیر و رش آگاهی یافته چون یکی از ما شده الحال
مبادا که دست خود را دراز کرده از درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده ماند از
آن جهت خدا او را از باغ عدن بیرون کرد و دیگر آنکه پنداشته که اخبار صحیح
آدم همین است و آنچه در احادیث مسلمین است خالف واقع است دیگر آنکه
گامن کرده که از قرآن و حدیث معلوم می شود که خدا آدم را مبرور و مشقت
خلق کرده و این خالف توریه است و دیگر آنکه حیران گشته که آیا باغ عدن که
آدم آنجا بود در کجای زمین بوده و آخر از کتب سامویه آنقدر فهمیده که در
رشقی شام بوده نه در آسامن چنانکه علامی اسالم گامن کردهاند و در احادیث
ایشان است و دیگر آنکه حیران گشته که آن درخت چه درخت و مثر آن را چه
قوت و خوردن آن بچه نحو بوده است و دیگر آنکه گفته است که گناه آدم چنان
عمده و عظیم بود که خود او و متامی سلسله بنینوع بش را به این ورطه هولناک
انداخته و بحالت بدبختی گرفتار ساخته است و گامن کرده که روح االیامن حرضت
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آدم به آن معصیت مرد و از خدا منقطع شد و گناه آدم را مبرگ باطنی و مرگ
ظاهری و هالکت ابدی گرفتار ساخت و نصیب و قسمت متامی اوالد او نیز همین
گردیده و دیگر آدم بشنیدن آواز خدا نور محبت و اعتقاد نسبت بخدا باز در قلب
آدم شعلهور شد و بخدا تقرب جسته نزدیک گردید و توبهاش قبول شد و نجات
خود را بهمین وسیله حاصل منود نه بگریه و زاری و روزه و طواف کعبه چنانکه در
احادیث اسالم است و دیگر آنکه گامن کرده است که معنی عبارت توریه که خدا
بعد از بیرون کردن آدم لباس چرمی برای آن ساخت آن است که قربانی میکردند
و پوست آنها را جامه میکردند و دیگر آنکه گامن کرده است که کتب عهد عتیق و
جدید انبیاء بینسخ و تحریف و بیتغییر و تبدیلند و دیگر آنکه گامن کرده که
تقیه از راه بیایامنی و کم اعتقادی بخدا صادر میگردد و آن دروغ است و دروغ
جایز نیست و دیگر آنکه گفته است که هیچکس بیگناه نیست حتی پیغمربان و
رسوالن نیز معصوم نیستند پس آنکه علامی اسالم خیال کردهاند که گویا پیغمربان
معصومند باطل است و از این است که گناه باطنی را نفهمیدهاند و گناه را محض
عمل ظاهری میدانند و دیگر آنکه گامن کرده است که گناه معینی صغیر و کبیر
نتواند شد بلکه به نیت و علم و بیعلمی و عمد و سهو و رفاه و تنگی و در فرصت
یا به انتظار فرصت باشد موقوف است و دیگر آنکه منکر تجسم اوضاع معاد و
جنت و نار و اشخاص شده است و بر اهل اسالم رد کرده و تأویل کرده است آنچه
در انجیل است از آیات داله بر تجسم جهنم و استبعاد کرده که ارواح از عذابهای
جسامنی چگونه معذب شوند و دیگر آنکه گامن کرده که اراده الهی خارج از ذات
الهی نیست بلکه با آن به نحوی متحد است که این بی آن صورت امکان منیپذیرد
و دیگر آنکه در خصوص اصل رش و مبدء رشیران حیران شده است و متمسک به
آیاتی شده است از انجیل که مطلب او از آنها بر منیآید بلکه برعکس داللت
میکند و در بعض آن آیات است که مالئکه گناه کردند و در جهنم به زنجیرهای
ظلمت گرفتارند و دیگر آنکه حیران شده در آنکه شقاوت کی از ابلیس بروز کرد و
از توریه فهمیده که شیطان پیش از آدم شقی شد و بر ملت اسالم و قرآن رد کرده
چرا که از آنها فهمیده که شیطان بعد از خلقت آدم و امر به سجده و ابا منودن
شقی شد بعد گفته که رش اگر قدیم باشد با وحدانیت منیسازد و اگر فعل خدا
باشد با تنزه او منیسازد و باید فعل بنده باشد و دیگر گامن کرده که رش محض
نفی است و هامن مخالفت اختیار مخلوق است با اراده خالق نه چیزی که در خود
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هستی و کونی داشته باشد یا خدا آن را با مخلوقات خلق کرده باشد و دیگر آنکه
حیران شده است که چرا خدا مانع شیطان و آدم از معصیت نشد به طوری که
اختیارشان هم زایل نشود و دیگر آنکه گامن کرده که توبه امری است واجب و
امور واجبه را ثوابی نیست پس توبه کفاره گناهان نتواند شد و مثل زده چنانکه
به توبه زخم انسان التیام نپذیرد و مرضش بهبودی حاصل ننامید و در نزد حاکم
رشع و عرف خالصی از بازخواست ندهد و دلیل دیگر آنکه به توبه انصاف انسان
ساکت نشود و طالب امری دیگر است که کفاره گناه او شود و دیگر آنکه
عیبجویی بر اهل ایران کرده که در عهد عمر همه گرب بودند و به زور اسالم
آوردهاند نه از راه دلیل و برهان و دیگر گامن کرده است که گویا محمد 9پل رصاط
و کیفیت طهارت و غسل را از مذهب صابئین که مجوسند و از عادات یهودیان
برداشته و دیگر آنکه بعد از اینکه مذهب مجوس و بتپرستان را نوشته و اعامل
ایشان را که ایشان وسیله نجات دانستهاند ذکر کرده و رد کرده بر رس وسایل اهل
اسالم آمده و دو قسم کرده یکی ثواب و حسنه و طهارت و غسل و مناز و روزه و
زیارت و جهاد و تالوت قرآن و قسم دوم به رحمت الهی معتمد گشنت و توبه و
ایامن و شفاعت محمد و امامان بعد قسم اول را رد کرده که اینها هامنهاست که
بتپرستان نیز به آنها امید نجات دارند و سابقا آنها را رد کرده که اعامل ظاهری
اصالح رشارت نفس منیکند و گناه نفس باید پاک شود و حسنات واجب است و
ثوابی ندارد و آنگهی که فاسد عمل صحیح نتواند کرد و اینکه محمدیان گامن دارند
که به حسنات کفاره حاصل میشود به جهت آن است که معنی گناه را ندانستهاند
و دیگر آنکه رد کرده است بر احادیث مسلمین که در آنهاست که به سبب قصد
گناه گناه منینویسند و به سبب قصد طاعت یک طاعت مینویسند به علت آنکه
اصل در گناه را نیت باطنی دانسته است و دیگر حدیثی چند در ثواب اعامل از
مسلمین نقل کرده بعد گفته اینها سبب آن شود که کسی از گناه اندیشه نکند و
به امید این اعامل گناه کند و گویندگان این احادیث از گناه و معنی آن خرب
نداشتهاند و دیگر آنکه چنان فهمیده از دین اسالم که عفو گناه به پاکشدن دل
دخلی ندارد که اگر دلش به هامنطور سابق فاسد باشد این حسنات سبب عفو
میشود و حال آنکه باید تحصیل عفو از آن وسایل شود که به سبب آنها بازخواست
بخشیده و درون آدمی پاک شود از ضامیر فاسده و از گناه دور و به خدا نزدیک
شود و دیگر آنکه در باب قسم دویم وسایل اسالم گفته که مسلامنان گامن میکنند
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که خدا تقاضای عدالت خود را منظور نداشته یکی را رحم و دیگری را سخط میکند
و بعد این مطلب را رد کرده و دیگر آنکه ایامن نزد مسلامنان عبارت است از اقرار
به توحید و نبوت محمد و معاد و در طی این کفاره ذنوبی مذکور نشده پس امکان
ندارد که با ایامن مذکور عفو و نجات یابد چنانکه مدیون به سبب علم به طلبکار
خود امید خالصی ندارد بلکه وقتی رهایی یابد که بداند که فالن کس شفیع من
است بعد گفته که در دین اسالم و قرآن به جهت چنان کفاره سخنی و خربی نیست
و خود محمد هم مصدر چنان امر و عملی نگشته که در حضور خداوندگار مقدس
کفاره ذنوب و باعث عفو و رفع گناهان متابعان خود گردد لهذا محمد را شفیع و
رهاننده دانسنت به غایت مشکل است و دیگر آنکه از احادیث برمیآید که محمد
شفیع کل است و معصوم است ولی احادیث به مرتبهای مختلف با یکدیگرند که
آنها را حجت قاطع منیتوان ساخت و نقیض قرآن و قول خود محمد نیز میباشند
که خودش به گناه خودش معرتف بوده و گناهکار چگونه شفیع گناهکار میشود
و ذکر کرده آیه و وجدک ضاال فهدی و آیه استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک ،و
استغفر لذنبک و ملومنین و املومنات و آیه انا فتحنا پس بعضی از دعاهای پیغمرب
را که در اقرار به خطایاست ذکر کرده و گامن کرده که آیات را علام از راه تعصب
تأویل میکنند و بعضی دعاها از کتب سنیان ذکر کرده و دیگر آنکه گفته محمد
بش بود و کل بش مقرصند به شهادت بعضی آیات کتب مقدسه پس او شفیع
منیتواند بود و چون محمد این مقام را ندارد امامان هم صاحب آن مقام نباشند و
دیگر آنکه گفته است که از جمله محاالت است که محمد پیغمرب حق بوده باشد
و دیگر آنکه گامن کرده که هیچ چیز کفاره گناهان منیشود مگر به ایامن به عیسی
و کشته شدن او و گفته است که عیسی کلمه ازلیه است که از ازل نزد خدا و خدا
بود و عبارت از مسیح است که مجسم گردیده در میان آدمیان قرار گرفت و به
آیات انجیل استدالل کرده و دیگر آنکه هامن عیسی را از میان پیغمربان معصوم
دانسته و به فقره انجیل یوحنا و سایر رسایل متمسک شده و عیسی را پرس خدا
دانسته است و دیگر آنکه گفته است که مسیح در میان متامی مردم آن شخص
وحید فرید است که بیگناه و خطا در اعلی مدارج پاکی و اکملیت و در مرتبه
الوهیت بوده و دیگر آنکه گامن کرده که عیسی به دست یهودیان مصلوب گشته
با درد و محنت و رنج و مصیبت زیاده از حد حرص در باالی صلیب مرده مدفون
گشت و در روز سیم از قرب قیام منوده چهل روز بعد از آن در نظر و حضور شاگردان
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خود به آسامن صعود فرمود و دیگر آنکه مرگ مسیح را سبب کفاره گناهان خلق
دانسته و به آیاتی چند از انجیل و سایر رسایل و کتب استدالل کرده و دیگر آنکه
گفته است اگر عیسی هامن بش بود و بس مثل سایر مردم بود و وسیله نجات
منیشد و چون هم در صفت الوهیت و هم در صفت بشیت بود از این جهت
این امر عظیم صورت گرفت و دیگر آنکه گفته است که هرکس ایامن آورد که
مسیح پرس خداست و در مرتبه الوهیت و میانجی و رهاننده خود و کل مردم
دانسته و معتقد باشد که عیسی بازخواست گناه را کشیده و جهت خالص و نجات
گناهکاران زحامت و مرگ را بر خود قبول و بعد از دفن قیام منوده است او بهوسیله
همین ایامن در نجات عیسی رشاکت بهم رساند و دیگر گفته نهایت این ایامن
مانند ایامن دین محمدیه نیست که محض اقرار و تقریر کلامتی چند باشد و باور
منودن تعلیامت قرآن است و به محبت خدا و پاکی درونی رجوعی ندارد و ایامن
مذکور ایامن قلبی است و دیگر آنکه گفته توبه حقیقی وابسته ایامن حقیقی است
و در آیات انجیل از این جهت با هم مذکور شده است و شاهدی چند آورده و
دیگر آنکه گفته است که هرکه هالک و به عذاب جهنم گرفتار می شود به علت
تقصیر خود میشود نه بنابر قسمت و تقدیر پروردگار و آنچه از قرآن مفهوم
میگردد این است که خدا بعضی مردم را با ایامن و بعضی را بیایامن خلق کرده
و استدالل به آیه من یشأ الله یضلله و من یشأ یجعله علی رصاط مستقیم کرده و
به آیه من یهد الله فهو املهتد و من یضلل فاولئک هم الخارسون و لقد ذرأنا لجهنم
کثیرا من الجن و االنس و به حدیثی از احادیث شیعه و گفته آیات و حدیث مذکور
عدالت و رحمت الهی را باطل میکند پس آیات و احادیث مزبوره باطل و بیبنا
میباشد و دیگر آنکه گفته که هرچند خدا با ماسوی محدود نیست باز خود به
خود محدود است بدین عبارت که خدا چنان عملی را ابدا منیخواهد و منیتواند
خواست و کرد که ضد و نقیض ذات ذوالجالل یا یکی از صفاتش بوده باشد و دیگر
آنکه ذکر کرده که نتیجه ایامن به نجات و کفاره مسیح پنج چیز است اول عفو و
رفع بازخواست دویم تحصیل رضامندی و لطف خدا سیم تحصیل قوت و حیات
باطنی و حب الهی چهارم رهایی از تسلط گناه و شیطان پنجم حصول امید یقین
بخت و جالل ابدی است و بر هریک برهانها آورده است و دیگر آنکه جمیع مومنان
به مسیح را پرس خدا خوانده و شاهد از انجیل آورده و دیگر آنکه گامن کرده که
عبادت مسیحی حقیقی هامن توجهات قلبی است و عیسی جز دعای مخترصی
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تعلیم نکرده و از برای مناز ظاهری در انجیل حکمی مقرر نشده لهذا هر جمعیت
و یا ملت مسیحیه آن را بنابر مصلحت خود بناگذارده مقرر منودهاند و از همین
سبب است که مسیحیان در این عادات ظاهره اتفاق کلی ندارند نهایت این اختالف
را عیبی نیست و دیگر آنکه روح انسانی به غذای روحانی و حقانی غذا مییابد و
ساکت میشود نه آنکه به عیش و عشت جسامنی و مجازی نهایت بخت بهشتی
که در قرآن بیان و به محمدیان وعده شده بدین وجه نیست بلکه بخت و جالل
آن متاما مجازی است .بعد قدری از اوصاف بهشت را به طور مسلامنان بیان کرده
به جهت اثبات جسامنی بودن بهشت برای مسلامنان و گفته بهشت جسامنی به
عامل روحانی مناسبتی ندارد و هرکه لذت قرب و معرفت چشیده لذتی از بهشت
نخواهد یافت بلکه برای او دوزخ است و دیگر آنکه جسارت کرده و گفته که چنان
بهشت مجازی را خدای مقدس نه خلق کرده و نه وعده منوده بلکه خود محمد
بنابر احادیثی که از یهودیان شنیده و به مظنه و گامن خود صورت کم و کیف آن
را در ضمیر خود نقشبندی منوده به بازار روزگار انداخته چرا که خدا آدمی را به
جهت تعبد و بخت روحانی و حقانی آفریده نه به جهت عیش و عشت مجازی
جسامنی و دیگر آنکه گفته که آنطور که کیفیت بخت و جالل اخروی در انجیل
بیان شده داللت بر حقیت و کالم الهی بودن آن میکند و آنطور که در قرآن است
دلیلی است بر نبودن قرآن از جانب خدا و چون بعضی از علامی اسالم دریافت
این معنی منودهاند در صدد آن برآمدهاند که آن را به معنی و مضمون روحانی
توجیه کنند لکن روحانی نبودن بهشت اعتقادی محمدیه بر هرکس که از احادیث
آنها اطالع داشته باشد واضح و یقین خواهد بود ،این است متامی مواضع آن کتاب
که محل سخن است و احتیاج به بحث از آن دارد و ما حاصل کلامت او را به جهت
آنکه طول نکشد به طور اختصار بیان کردیم زیرا که اگر میخواستیم همه را ذکر
کنیم سخن به طول میانجامید پس به هامن نقل معنی اکتفا کردیم اگرچه موارد
بحث آن بسیار بود ولکن آنچه متعلق به دین اسالم است منظور نظر است و آنچه
سخنش با مجوس و هنود است ما را بدان کاری نیست پس انشاء الله در تلو
مقاصد این کتاب هریک از این سخنان را فصلی قرار میدهیم و سخن از آن
میگوییم تا بر طالبان واضح و هویدا گردد و حق از باطل جدا شود و دیگر
درازنفسی رضور نیست.
*«مقصد اول»*
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مقصـد اول
در رد شبهات پادری مذکور که بر مسلمین القا کرده و از راه وعظ و نصایح درآمده
و خواسته است که مردم را به طور زهد و ورع و لله و فی الله هدایت کند الحال
هریک از آن شبهات را در ضمن فصلی عنوان کرده درصدد جرح و تعدیل آن
برمیآئیم انشاءاللهتعالی.
*«مقصد اول – فصل *»1
فصــــل
در شبهه اول که گفته است« :خدا آدم را به خواب برد و یکی از اضالعش را برداشته
به جایش گوشت رویانید و آن ضلع را به صورت زنی تشکیل منود» هـ .
این مطلب را از سفر تکوین توریه برداشته است که در آیه بیست و یکم از اصحاح
دویم است که خدا انداخت بر آدم خواب را و به خواب رفت و گرفت خدا ضعلی
از اضالع او را و پر کرد جای او را گوشت و بنا کرد رب اله آن ضلع مأخوذ آدم را
زنی و حارض کرد آن را نزد آدم پس آدم گفت این استخوانی از استخوانهای من
است و گوشتی از گوشت من است تا آخر باب و این آیه اگرچه به زبان ظاهر به
این رسیده است اما معنی آن نه آنطور است که یهود و نصاری فهمیدهاند چرا که
خداوند عاجز نبود که حوا را از گل خلق کند چنانکه آدم را خلق کرد و خداوند
تشنیع بر پیغمرب خود راست منیآورد که کسی بگوید آدم با عضوی از اعضای خود
نکاح میکرد بلکه مراد آن است که خداوند حوا را از طینتی آفرید که فاضل طینت
جانب چپ آدم بود و آدم مبعض منیشود چرا که آدم آدم بود به متام اجزای خود
پس اگر بعض آن را از آن بگیرند آدم آدم متام نخواهد بود و بدیهی است که به
برداشنت بعض چیزی از چیزی آن چیز دیگر آن چیز نیست و آن وقت که خدا آدم
را آفرید در این عامل اعراض نبود بلکه در عامل هورقلیا بود و آن عامل مثل این عامل
نیست که اگر دست زید را مثال بربند باز زید زید است و اگر عضوی دیگر از اعضای
او را قطع کنند باز زید زید است و در آن عامل اگر از انسان جزوی قطع شود دیگر
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انسان نیست چرا که انسان انسان است به متام ذات خود مثال از سکنجبین اگر
رسکه را بگیرند هامن انگبین میماند و انگبین سکنجبین نیست و زید ممتاز است
از عمرو به آن صورت خاصه زیدیه حال اگر آن صورت زیدیه را که به آن زید زید
است از او بگیرند دیگر زید زید نیست و شاهد بر آنکه آدم را اول خدا در عامل
اعراض نیافریده بلکه در عامل ذاتی آفریده آیه بیست و هفتم از اصحاح اول سفر
تکوین توریه که میفرماید پس خدا خلقت کرد انسان را مانند صورت خودش مانند
صورت خدا و در آیه اول اصحاح پنجم سفر تکوین میفرماید خلق کرد خدا انسان
را بر شبه خدا و بدیهی است که انسان در این صورت جسامنی این دنیا بر صورت
و شباهت خدا نیست و خدا رس و سینه و شکم و فرج ندارد بلکه مراد حقیقت
انسان است که خدا آن را علیم و حکیم و سمیع و بصیر و قدیر و مختار آفریده و
مراد از شبه خدا و صورت خدا اسامء و صفات و ظهورات اوست و شک نیست که
انسان مظهر صفات و اسامء خداست و متیز انسان از سایرین به آن صفات کاملیه
است و صورت انسان هامن صفات کاملیه است که انسان به آن صورت و صفات
ممتاز از سایر اصناف است پس معلوم شد که اول خدا ذات آدم را آفریده که بر
صورت خداست و معلوم است که اگر از ذات انسان چیزی کم شود آن انسان دیگر
آن انسان نخواهد بود و بر صورت خدا نخواهد بود چنانکه به طور مثل پیش
دانستی پس ممکن نیست در حکمت بالغه که خدا آدمی تام بیافریند بعد آن را
از آدمیت بیندازد و او را ناقص کند منیبینی که اگر از شش یکی کم شود دیگر
شش نیست آن وقت پنج است همچنین اگر از ذات آدم چیزی کم شود دیگر آدم
آدم نیست پس به این برهان حکمتآمیز ممکن نیست که حوا از استخوان آدم
خلق شده باشد بلکه او هم انسانی است مثل آدم نهایت آن زن است و آدم مرد
چنانکه در بیست و هفتم از اصحاح اول تکوین میفرماید که خدا انسان را خلق
کرد مثل صورت خودش مثل صورت خدا مذکر و مونث خدا خلق کرد آن دو را و
برکت داد به آن دو و در هفتم از اصحاح دویم هامن سفر میفرماید که خدا جبلت
انسان را از خاک خلق کرد و در روی او حیوه دمید و معلوم است که حوا هم
انسان است پس او را هم از خاک آفریده و در وی حیوه دمیده ولکن آن خاک که
حوا را از آن آفریده از سنخ خاکی بود که مناسب با پهلوی چپ آدم بوده و مراد
از پهلو هم نه این پهلوی ظاهری است چرا که این نحو پهلو در عامل اجسام است
و در عامل ذات انسان مراد از پهلو جانب عقل و جانب نفس است که عقل پهلوی
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راست است و نفس پهلوی چپ پس از این جهت زن نفس مرد است و از پهلوی
چپ مرد خلقت شده است و باید مطیع مرد باشد چرا که صالح نفس آن است که
مطیع عقل باشد و اال هالک خواهد شد.
و اما آنکه آدم فرمود این استخوانی از استخوانهای من است و گوشتی از گوشت
من است مراد آن است که از طینت گوشت و استخوان من است و از جنس من
است چنانکه در پنجاه و پنجم اصحاح ششم انجیل یوحناست که عیسی فرمود
هرکس بخورد جسد مرا و بیاشامد خون مرا حیوه دامئی از برای اوست و مقصود از
این کالم آن است که ایامن به من بیاورد و از طینت من شود که گوشت او گوشت
من شود و خون او خون من گردد نه آنکه جسد او را بخورند و خون او را ریخته
بیاشامند پس آدم فرمود که حوا از استخوان و گوشت من است یعنی از طینت من
آفریده شده است و شاهد دیگر بر صحت این معنی آن است که نص توریه آن
بود که او را از ضلع او آفریدند و جای او را در آدم گوشت پر کردند پس حوا از
هامن ضلع بنا بر این نص خلق شد پس چگونه آدم فرمود که این گوشتی از گوشت
من است و بالشک از گوشت او نبود پس مقصود بودن حواست از طینت او نه از
عین استخوان و گوشت او پس ظاهر شد که پادری مذکور که به ظاهر توریه رفته
اشتباه کرده و از باطن آن محروم مانده و بدیهی است که در زمان سلف فهمهای
مردم بسیار ضعیف بوده و فطانت و ذکاوت ایشان بسیار کم بوده چنانکه هرکس
کتب سلف را نگاه کند میفهمد و با آن عقول کم ایشان ممکن نبود که بیان حقایق
شود به طور رصف حقایق پس البد انبیاء و حکام مطالب روحانی را به طور تجسم
بیان میکردند شاید ایشان بفهمند مانند کسی که با طفلی سخن میگوید البد است
که مطالب را به الفاظ طفالنه بگوید تا او بفهمد و از این جهت پیغمربان سلف
الفاظ جسامنی گفتهاند از برای مردم آن زمان چنانکه در آیه اول اصحاح سیوم
ماربولس رسول است به اهل قورنثیه که من ای برادران منیتوانم با شام سخن
بگویم چنانکه با روحانیون سخن گویند ولکن چنانکه با جسدانیون سخن گویند
مثل اطفال در خصوص مسیح شام را شیر میدهم نه طعام مأکول به جهت آنکه
حال شام طاقت ندارید چرا که هنوز جسدانی هستید هـ .
و چون طفالن بزرگ شدند خداوند معلم دیگر فرستاد از او نپذیرفته هامن الفاظ
بچگی را میگویند و در حال بزرگی بسیار رکیک است و اال خدا در باغ فردوس راه
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میرفت یعنی چه و پرسهای خدا یعنی چه لکن آن روز اطفال متحمل غیر از این
نبودند حال که متحملند و از روی عداوت ایامن به معلامن جدید منیآورند در رس
بزرگی هامن الفاظ طفولیت را میگویند و بسیار بسیار قبیح است و میپندارند که
دیگر معلمی نیست و قولی بهرت و صحیحتر دیگر نخواهد بود مثل حکایت ایشان
مثل آن طفل است که به جز خانه محقر خراب خودش جایی را ندیده و به غیر از
پدر مسکین خود کسی را منیشناسد پدر میخواهد برای او وصف بهشت و خدا
را بکند میگوید بهشت حوض آبی دارد دو همرس این حوض و باالخانه دارد سه
همرس این باالخانه و فضایی دارد چهار همرس این فضا و خدای تعالی پنج بزرگی
پدر تو را دارد و جامههای او به از جامههای پدر تو است و درختهای بهشت درازتر
از این بته خار است که اینجاست و هکذا و چون طفل بزرگ شود و خانههای دیگر
که هزار مساوی به از بهشت مسموع او میبیند روا نبود که دیگر بهشت را به آن
نوع وصف کند و چون بسیار از پدر خود عظیمتر بیند روا نبود که دیگر خدای
خود را به آنچه پیش میستود ستاید و پدر چاره جز آن وصف نداشت چرا که
شعور پرس بیش از آن نبود و اگر چیزی میگفت که از حوصله پرس فزون بود عبث
بود و هیچ منیفهمید و اگر چیزی بایستی بگوید که به حوصله او بگنجد هامنها
بود که شنیدی طفلی که زیاده از عدد پنج منیداند معنی شش بزرگی را منیفهمد
و غایت کرثت در نزد او پنج است پس زیاده از پنج برای او نتوان گفت ،امت موسی
را آن قدر شعور نبود که امر آخرت را بفهمند و از این جهت در توریه ذکر قیامت
نشده مگر به ندرت آن هم به طور اختصار و اشاره و جمیع تهدید و وعید آنها به
تهدیدها و بالهای این دنیا بوده و کسی که امر آخرت را نفهمد چگونه توحید را
میفهمد آیا منیبینی که همین که از دریا بیرون آمدند و قومی بتپرست را دیدند
گفتند ای موسی برای ما هم بیا خدایی درست کن چنانکه اینها خدایان دارند و
چون موسی ده روز میعاد خود را تأخیر انداخت گوساله را خدا خواندند پس این
جامعت چگونه آن مطالب دقیقه توحید و تنزه و تفرید خدا را میتوانستند ادراک
کرد لهذا در توریه خدا را به طور الفاظ تجسمآمیز وصف کرده است تا راضی شوند
و دلهایی که طالب بت است و مجانس با بت به آن خدا راضی شود و از این جهت
جمیع الفاظ توحید که در توریه است همه جسامنی است چنانکه بعد خواهی
شنید حال چنین جامعتی وصف عامل نفوس و حقیقت ذات انسان را چه میفهمند
که برای ایشان وصف شود و کجا نفس و اتحاد و بساطت او را میفهمیدند لهذا
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خدا به الفاظ جسامنی برای ایشان بیان فرموده که حوا از پهلوی چپ آدم و
استخوان او خلقت شده و حال بچهها بزرگ شده دست از الفاظ رکیکه بچگی
برمنیدارند و تدبر در قبح آنها منیکنند نگو کالم خدا چگونه میشود که رکیک
باشد چرا که من به کالم خدا سوء ادب ندارم بلکه منتهی([ )]1مدح را میکنم که
ببینید که چگونه عامل به افهام خلق خود است که با هر قوم به طور مزاج و فهم
ایشان سخن میگوید و مطلب را به ایشان به قدر فهمشان میفهامند و الفاظ را
به طوری ادا میفرماید که اهل هر مرتبه به طور مرتبه خود میفهمند و اشارهها
و قرینهها برای هرکس میگذارد و اگر کسی توریه را خوانده باشد میفهمد صحت
کالم مرا و میداند که مزاج اهل این زمان خالف معانی ظاهره توریه است و ذهنها
باال رفته و ابا از ظواهر توریه میکند پس حکام بایستی که آن ناموس نسخ شود و
ناموس دیگر آید و همچنین انجیل عیسی چنانکه بعد خواهد آمد انشاءالله مجمال
که خداوند حوا را از استخوان آدم به طور فهم ظاهر نیافریده حال انصاف ده اگر
بخواهند که جهت عقل که اعلی و ارشف است و جهت نفس که اسفل و اخس
است برای طفل بیان کنند غیر از آنکه به پهلوی راست و پهلوی چپ تعبیر آوردند
چه کنند و اگر بخواهند بیان کنند که ازعالی نفس خلقت نشده بلکه از اسفل نفس
خلقت شده چه کنند جز آنکه بگویند که از پایین پهلوی چپ خلقت شده و چون
انسان در این بدن روح بخاری و خونی و گوشتی و استخوانی دارد و خون از روح
بخاری غلیظتر و کثیفتر و گوشت از خون غلیظتر و کثیفتر و استخوان از گوشت
غلیظتر و کثیفتر است حال بخواهند که به طفل بفهامنند که از پستتر مقامات
نفس خلقت شده جز آنکه بگویند که از استخوان اسفل پهلوی چپ خلقت شده
چه بگویند و آیا غیر این را میفهمند حاشا پس حکیم مربی که با کسی نادان
میخواهد سخن بگوید چه کند جز آنکه اینگونه الفاظ را بگوید لکن بر اطفال
است که چون بزرگ شدند و پدر معلمی دیگر تعیین کرد که الفاظ دیگر بگوید از
او بپذیرند و همین که بنای رسکشی و عناد و تکرب را گذاردند و از معلم ثانی
نپذیرفتند البد بر جهل خود خواهند ماند و دایم هامن الفاظ بچگی را خواهند
گفت و بزرگی که دست از بچگی برندارد عقال آن را دیوانه خواهند خواند و همین
ترقی و بزرگ شدن اطفال ادل دلیلی است بر وجوب تغییر معلامن و ناموسهای
ایشان.
*«مقصد اول – فصل *»2
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فصــــل
و دیگر آنکه آدم و حوا آواز خدا را شنیدند که به وقت وزیدن نسیم شام در باغ
سیر میکرد و آدم با زن خود در اشجار باغ از پیش خدا خود را پنهان ساخت خدا
آدم را آواز داد و گفت تو کجایی؟ او گفت آواز تو را در باغ شنیدم و به سبب آنکه
برهنه بودم ترسیدم خود را پنهان کردم او گفت آیا تو را از برهنگی که خرب کرد
بلکه از میوه آن درخت خوردهای هـ .
این مسأله را هم از توریه برداشته که در آیه هفتم از اصحاح سیوم سفر تکوین
میفرماید که شنیدند آدم و حوا صوت رب اله را در حالتی که راه میرفت در
فردوس نزد وزیدن هوا بعد از ظهر پس آدم و زنش پنهان شدند از برابر رب اله در
میان درختهای فردوس پس خواند خداوند اله آدم را و گفت کجایی؟ آدم گفت
شنیدم صدای تو را در فردوس و ترسیدم چرا که عریان بودم پس پنهان شدم فرمود
که تو را اعالم کرد که عریانی نه این است که تو از آن شجر خوردهای که من امر
کرده بودم که نخوری تا آخر اصحاح و این هم از هامن قبیل است که عرض شد
که:
چونکه با طفالن رس و کارت فتاد
هم زبان کودکان باید گشاد

آن جامعت مجسمه بتپرست کجا به غیر خدای جسامنی متکین میکردند یا شعور
میکردند که هست پس خدا خواست اطالع خود را به احوال آدم و حوا بفهامند
به این زبانهای کودکانه جسامنی با ایشان سخن گفت و اخبار را نقل فرمود و اال
خدای منزه و مربای از مکان و زمان و سبوح و قدوس از حرکت و انتقال چگونه
معقول است که در میان درختان فردوس سیر کند و آدم صفی چگونه این مطلب
را قصد میکند که از خدای عامل الرس و الخفیات به درخت پنهان شود و گامن کند
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که از درخت حجاب مابین او و خدا ممکن میشود و حال آنکه خدا آدم را به نص
توریه بر صورت خود آفرید یعنی علیم و حکیم و قدیر و بصیر و دانا به جمیع
اشیاء .آیا منیبینی که به نص آیه نوزدهم از اصحاح دوم تکوین میفرماید که خدا
مصور کرد جمیع حیوانات بر و جمیع پرندگان هوا را و حارض کرد نزد آدم تا ببیند
که چه مینامد آنها را و آدم نامید جمیع را به اسمهاشان پس آدمی که خدا او را
مطلع و عامل کرد بر همه اسمها چگونه میشود که آن قدر نداند که از پیش روی
خدا به درخت منیتوان پناه برد و خدای منزه و مربا منیشود که در بهشت راه رود
پس معلوم شد که ظاهر این فقرات برای اطفال مجسمه است و در حقیقت این
الفاظ تشبیه و متثیلی است از عامل آن اطفال و خدا منزه از اینهاست و مربا از
شباهت به خلق است چنانکه در آیه اول مزمور هشتاد و دویم است که خدایا که
شبیه تو است تا آخر پس خدا شبیه به خلق در هیچ چیز نباشد و در چهارم از
مزمور نود و نهم است که داخل در ابواب خدا شوید به اعرتاف و در خانههای او
به تسبیح تا آخر پس خدا را باید بیشبیه و منزه دانست از هرچه شباهت به
مخلوق دارد او را پاک شناخت پس چگونه میشود که خدا آواز دهد و در میان
درختان بهشت راه رود و آدم نبی قدیس این مطلب را نداند پس هامنا که این
سخنان به لغت جهال آن زمان نازل شده تا اعرتاف کنند و فهمهای جسامنی ایشان
چیزی تعقل کند و ساکن شوند پس آنچه یهود و نصاری از ظاهر این الفاظ
میفهمند البته مراد نیست و خدا منزه و پاک از آن است بلکه مراد از پنهان شدن
آدم رشمساری اوست از خدا که رشمسار شد و طبیعت انسان چون رشمسار شود
درصدد اخفای خود برمیآید از این جهت رس به زیر میافکند و گونه او رسخ
میشود که روح خون را میل به بیرون میدهد و در پس آن در میآید که حجاب
قرار دهد و احتجاب و پنهان شدن الزمه رشمساری است و کنایه از رشمساری است
نه آنکه آدم خواسته است که از خدا پنهان شود.
و اما شنیدن آواز خدا شنیدن وحیی است و صوتی است که خدا ایجاد میکند در
هرچه میخواهد مثل آنکه در آتش برای موسی صوتی خلق کرد و اال خدا را جسمی
نیست که از حرکت آن جسم هوا متحرک شود و آن صوت صوت جسم خدا باشد
و اما راه رفنت خدا در میان درختان اطالع خداست بر بهشت چرا که سیر در چیزی
کنایه از اطالع او بر آن چیز است و در محاورات بسیار است.
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پس حاصل مطلب آنکه حرضت آدم پس از خوردن از آن درخت ملتفت انوار و
تجلیات خدا شد و انوار عظمت او را مشاهده کرد و متذکر خالف خود شد و
رشمسار گردید و خدا او را توبیخ فرمود به ایجاد کردن صوتی در هرچه خواست
این است حقیقت معنی فقره توریه نه آنکه یهود و نصاری به طور تجسم از آن
فهمیدهاند و رس نزول آیه به اینطور تجسم افهام مستمعین است که غیر از همین
طورها منیفهمیدند و اگر به طور شایسته خدا را تنزیه کنند مردم گامن کنند که
هیچ نیست و اهل این زمان را طاقت تنزیه حقیقی نیست و حکامی ربانی تنزیه
خدا را از جهال این زمان پنهان دارند چه جای جهال آن زمان و ارسار توحید همه
در تنزیه است نه چیزی دیگر.
*«مقصد اول – فصل *»3

فصــــل
و دیگر آنکه خدا گفت آدم از خیر و رش آگاهی یافته و چون یکی از ما شده الحال
مبادا که دست خود را دراز کند و از درخت حیوه نیز بخورد و تا ابد زنده ماند از
آن جهت خدا او را از باغ عدن بیرون کرد هـ .
این سخن هم از نوع هامن سخنان سابق است که به طور عقل مردم صادر شده
است و از فقره توریه برداشته شده است که آیه بیست و دوم اصحاح سیوم سفر
تکوین باشد و ترجمه آن فقره این است که خدا گفت اینک آدم چون یکی از ما
شد شناخت خیر و رش را پس حاال شاید دست خود را دراز کند و از درخت حیوه
نیز بگیرد و بخورد و تا ابد زنده ماند پس رب اله او را بیرون کرد از فردوس تا آخر
و معنی این فقره نه آن است که به طور ظاهر یهود و نصاری فهمیدهاند و نه چنان
است که آدم خواهشش بر خواهش خدا غالب آمد و خدا مشیتش قرار نگرفته بود
که آدم از آن درخت بخورد و مشیت آدم بر مشیت خدا غالب آمد و خورد و خیر
و رش را فهمید بر خالف اراده خدا بعد خدا ترسید که مشیتش باز غالب بر مشیت
خدا شود و دست دراز کند و قهرا از درخت حیوه بخورد پس او را به زودی بیرون
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کرد از ترس که تا ابد زنده مناند بلکه در تحقیق این مقام به طور اختصار میگویم
که خدا را دو مشیت است یکی مشیت محبوبه که چیزی را میخواهد و آن را
دوست هم میدارد و یکی مشیتی که آن را میخواهد و محبوب نیست و به آن
راضی نیست .مثل مشیت اول آن است که خدا امر به طاعت فرموده و مشیتش
قرار گرفته که زید آن طاعت را بکند و طاعت محبوب او هم هست و به آن راضی
هم هست و مثل مشیت دویم آنکه خدا معصیت را دشمن میدارد و آن را
منیخواهد ولکن بعد از اینکه شخص میل به معصیت و مخالفت خدا میکند
خداوند هم به طور خذالن و امتام حجت مدد و قوت به او میدهد تا آن شخص
قدرت بر معصیت پیدا بکند و بتواند آن معصیت را بکند که اگر خدا در حال میل
به معصیت مدد و قوت خود را از شخص بگیرد شخص ممکن نیست که بتواند
ایجاد کند چیزی را که خدا نخواسته و اراده آن را نکرده پس رشیک با خدا باشد
در ایجاد چیزی نعوذبالله این است که در آیه یازدهم اصحاح چهارم رویای ماریوحنا
رسول است که تویی رب اله ما مستحق آنی که برای تو باشد مجد و کرامت و قوت
چرا که تو خلق کردی هر چیزی را و مبشیت تو کائن و مخلوق شد هر چیزی پس
هرچه به آن چیز توان گفت به مشیت خدا خلق شده و خدا خالق اوست پس هر
معصیت و مدد و قوت بر آن مخلوق خداست و تا خدا خلق نکند چیزی موجود
نباشد و بعضی از آنچه خلق کرده محبوب اوست و بعضی مبغوض و شاهد بر
اینکه خدا مشیت محبوبه و مشیت مبغوضه دارد آیات بسیار از توریه داللت
میکند مانند آیه اول از اصحاح دهم سفر خروج که میفرماید که خدا فرمود
مبوسی که داخل شو نزد فرعون چرا که من سخت کردم دل او را و دل بندگان او را
تا آیات خود را اظهار کنم و تو نقل کنی برای پرست و پرس پرست آنچه را که من
باهل مرص کردم و آیاتی را که عمل آوردم و بدانید که منم پروردگار و در آیه
بیست و یکم هامن اصحاح میفرماید که خدا قسی کرد قلب فرعون را و رها نکرد
بنیارسائیل را و در آیه بیست و هفتم هامن اصحاح میفرماید پس قسی کرد
پروردگار دل فرعون را و نخواست که بفرستد آنها را و در آیه نهم اصحاح یازدهم
میفرماید که بیرون رفت موسی از نزد فرعون با غیظ شدیدی پس خدا گفت
منیشنود فرعون از شام بجهه آنکه من آیات خود را در در زمین مرص ظاهر کنم
پس موسی و هرون همه آن آیات را نزد فرعون ظاهر کردند و خدا قسی کرد دل
فرعون را پس نفرستاد بنیارسائیل را از زمین خود با وجودی که در آیه سی و سیم
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از اصحاح نهم از هامن سفر میفرماید که سنگین شد دل فرعون و دل بندگانش و
قسی شد محکم و رها نکرد بنیارسائیل را و در آیه سوم(در کتاب سیم است)
اصحاح دویم سفر استثنا میفرماید مکروه داشت سیحون پادشاه حشبون که ما را
بگذراند از جهت آنکه رب اله تو قسی کرد روح او را و سخت کرد دل او را تا اینکه
تسلیم دست تو کند چنانکه میبینی پس معلوم شد که خدا دل او را به مشیت
خود قسی کرد و البته خدا قساوت را دوست منیداشت ولی چون فرعون اختیار
شقاوت و قساوت کرد و خود منیتوانست برای خود قساوت ایجاد کند خدا برای
او ایجاد کرد تا بتواند از راه میل خود برود و در اصحاح ششم از نبوت اشعیاست
که خدا گفت کور میکنم دل این طایفه را و سنگین میکنم گوشهای آنرا و بهم
میآورم چشمهای آن را تا نبیند بچشم خود و نشنود بگوش خود و نفهمد بدل
خود تا آخر و در چهلم از اصحاح سی و دویم نبوت ارمیاست که من میدهم ترس
خود را در دلهای ایشان تا از من نگردند و اگر نه این بود که خدا به مشیت مبغوضه
مدد و قوت و اسباب عصیان و عصیان برای کفار و عاصیان موجود کرده بود احدی
منیتوانست که عصیان کند و چیزی بیافریند که خدا نیافریده بود پس به همینطور
اگر خدا منیخواست که آدم از آن شجره بخورد مشیت آدم بر مشیت خدا غلبه
منیکرد و آدم منیتوانست که خوردن از آن را برای خود ایجاد کند و حرکت کند به
سمتی که خدا نخواسته به آن سمت حرکت کند لکن چون آدم میل کرد به خوردن
آن خدا هم برای او میل او را خلق کرد و حرکت به آن سمت در بدن او آفرید و
خوردن را برای او میرس کرد پس چون امر چنین است چگونه خدا میترسد که آدم
از درخت حیوه بخورد و او را بیرون میکند که نخورد و چگونه از آن درخت که
خورد بیمشیت او بود پس معلوم شد که مراد نه ظاهر توریه است که یهود و
نصاری فهمیدهاند و باطنش آن بود که عرض شد.
و اما آن قول که اینک آدم مثل یکی از ما شد در این معنی است بسیار خفی و از
افهام یهود و نصاری باالتر چرا که میپرسم از ایشان که آیا خدایان بسیارند که همه
معرفت خیر و رش دارند و خدا گفت مثل یکی از ما خدایان شده یا کسانی دیگرند
که خدا آنها را با خود شمرده است اگر گویند که خدایان بسیارند مشک میشوند
چرا که در هیچ مذهب آسامنی حق خدایان بسیار نیست و خدا یگانه است و اگر
گویند کسانی دیگر مخلوق خدا هستند که آنها معرفت خیر و رش را داشتند
میپرسیم که آنها کیانند آیا آنها جامداتند یا نباتات یا حیوانات یا انسانها یا مالئکه
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یا جنیان و شیاطین اما جامدات و نباتات و حیوانات که بالبداهه نیستند و اما
شیاطین و جن هم بالبداهه نیستند اما شیاطین به جهت آنکه رانده از درگاه خدا
هستند و اما جن به جهت آنکه پستتر از رتبه انسان است و اگر آدم آن معرفت
را نداشت جن به طریق اولی نداشت و اما مالئکه پس آنها هم منیتواند شد که
صاحب معرفت خیر و رش باشند و آدم نبی خدا نباشد چرا که مالئکه در رتبه
پستتر از انسان است چرا که خدا انسان را بر صورت خود آفریده و او را ارشف
کاینات به این افتخار گردانیده و مالئکه را نفرموده بر صورت خود آفریدم و فرموده
آدم شبیه خداست و معلوم است که چنانکه خدا بر جمیع بلندی و رشف دارد شبیه
او هم باید بر همه بلندی و رشف داشته باشد و در ششم رساله ماربولس است به
عربانیین که خدا نزد داخل کردن بکر به این عامل فرمود که سجده کنند برای او
جمیع مالئکه خدا و چنین درباره مالئکه فرمود چرا که ایشان را ارواح آفرید پس
معلوم شد که مالئکه از انبیاء پستترند و در آخر هامن رساله میگوید که آیا
نیست که کل آنها یعنی مالئکه ارواحند از برای خدمت فرستاده میشوند از برای
خدمت کسانی که قصد کردهاند دریافنت خالص را پس مالئکه خدام مومنینند و
موید این معنی که ماربولس در آیه سیوم از اصحاح ششم از رساله به سوی قورنثیه
میگوید آیا منیدانید که ما جزا میدهیم مالئکه را پس چه قدر سزاست به این امر
آنچه در این دنیاست پس مالئکه که مومنان آنها را جزا میدهند و خدامند نتوانند
که با خدا باشند و آدم نباشد پس آن جامعت کیانند که خداوند فرموده است اینک
آدم چون یکی از ما شده و ایشان را خدا با خود خوانده این مطلب بر یهود و
نصاری بسی گران است و ایشان منیتوانند فهمید مگر آنکه توفیق رفیق ایشان
گردد پس میگویم که آن جامعت که خدا خود را مخلوط با آنها کرده و ما بر خود
و ایشان بدان واسطه فرموده بالشک خلق اویند و رشیک با او در الوهیت نیستند
ولکن بندگان صالح اویند که از جمیع خلق مقربترند و اول مخلوقات هستند و
آنها پیغمرب ما محمد بن عبدالله9و اهلبیت طاهرینش صلواتاللهعلیهماجمعین
میباشند که آن چهارده نفس مقدس نزد خدا بودهاند و هستند و تا ابد خواهند
بود و آن شجره شجره علم ایشان بود که آدم جسارت کرده از آن خورد چنانکه بعد
خواهد آمد انشاءالله و ادله از کتب انبیاء بر آن در مقصدی جداگانه اقامه خواهیم
کرد پس خدا آدم را نهی کرده بود که متنای علم ایشان را نکند و رتبه و درجه ایشان
را نخواهد آدم جسارت ورزیده متنای آن مقام را کرد و این بود تناول او از آن شجره
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و به این واسطه خدا او را فرو فرستاد و تفصیل این مقام از فهم کسان خارج از
اسالم بعید است چرا که اگر بخواهیم ادله عقلیه اقامه کنیم بر امور جزئیه از فهم
ایشان بسیار دور شود و اگر بخواهیم از اخبار خودمان استدالل کنیم آنها مقر به
آن نیستند و کتب ایشان هم که مفصل و حاوی جمیع مسائل حکمت نیست که
از آنها شاهد و بینه بیاورم لهذا از تفصیل این امور اعراض میکنیم و همینقدر که
بفهامنیم که آنچه ایشان از ظواهر کتب خود میفهمند غلط است و مراد آن ظواهر
که روز اول برای اطفال گفتند نیست و امروز روا نیست که به آن ظواهر بروند
کافی است.
و اما فقرهای که شاید حاال دست دراز کند و از درخت حیوه نیز بخورد و تا ابد
زنده ماند پس رب اله او را بیرون کرد این فقره هم در نهایت اشکال است مثل
فقره اول زیرا که خدا مقهور اراده بنده نیست و کسی به عصیان خود علم و حیوه
برای خود تحصیل منیتواند بکند و خدا که نهی میکند که از این شجره مخور و او
میخورد به این واسطه از خانه قرب و جوار او دور میشود چرا که از خدا روگردان
شده و به دور افتاده و به معصیت هیچ کس را قوت و قدرت و علم و حیوه
منیدهد پس چگونه میشود که آدم علم خیر و رش از معصیت خدا یافته باشد و
حیوه از معصیت خدا یابد و حال آنکه همه مرگها در عصیان است در هفدهم
اصحاح دویم رساله ماریوحنا اولی است که کسی که عمل میکند خوشنودی خدا
را او تا ابد میماند پس چگونه میشود که مراد خدا این باشد که اگر آدم از شجره
حیوه بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و حال آنکه خوردن او عصیان باشد و عصیان
مهلک انسان است پس معلوم شد که مراد خدا این نیست که از ظاهر عبارت یهود
و نصاری فهمیدهاند پس مراد آن است که خدا فرمود که مقتضای خوردن آدم از
آن شجره آن است که مبیرد و مادام حیوه در تعب باشد و اگر او از بهشت بیرون
نرود مقتضای بودن در بهشت حیوه ابدی است پس اگر در بهشت باشد باید حی
ابدی باشد و این منافات با جزای خوردن از آن شجره دارد و مقتضای خوردن از آن
شجره موت و تعب است و آن دو در بهشت حاصل نشود پس باید بیرون رود و
مراد از خوردن شجره حیات زنده بودن ابدی است پس اینکه فرمود االن شاید دست
دراز کند و از شجره حیوه بگیرد و بخورد و زنده مباند تا ابد ،شاید در قول خدا
حتم است که میکند چرا که خدا شک در چیزی ندارد بلکه معنی آن آن است که
اگر مباند حکام میخورد و اگر خورد زنده میماند و خوردن او از آن شجره هامن
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حیوه ابدی به مقتضای بودن در بهشت است و بس و از این جهت او را نهی از
شجره حیوه نکرده بودند چرا که در اول مقدر چنین بود که اگر از شجره منهی
نخورد در بهشت زنده مباند و دلیل بر اینکه او را نهی از شجره حیوه نکرده بودند
و خوردن از شجره علم خیر و رش مقتضی موت بود آیه پانزدهم از اصحاح دویم
سفر تکوین که فرمود از جمیع درختهای فردوس بخور خوردنی و اما شجره معرفت
خیر و رش را نخور از آن چرا که هامن روز که از آن بخوری خواهی مرد مردنی پس
معلوم شد که از شجره حیوه اول ممنوع نبود و از هامن شجره معرفت خیر و رشع
ممنوع بود و خوردن آن شجره مقتضی موت بود و بودن در بهشت مقتضی حیوه
پس بودن او در بهشت با آنکه از آن شجره خورده بود درست منیآمد پس او را
بیرون کرد تا مقتضای اکل آن شجره در او به عمل آید و مراد از موت انقطاع از
مبدء فیض و بعد از دار جنت که دار قرب است بود آیا منیبینی که خورد و هامن
ساعت منرد مردن جسامنی و تهدید خدا خلف منیشود پس به مردن انقطاعی
هامن ساعت مرد و اما آنکه از آن شجره خورد و معرفت خیر و رش پیدا کرد پس
این هم به طور ظاهر صحیح نیست چرا که از عصیان معرفت انسان زیاد منیشود
بلکه بر جهل میافزاید بلکه مراد آن است که چون از آن شجره خورد رش پیدا شد
و به وجود آمد و آدم اطالع بر کیفیت رش و مقتضای آن پیدا کرد و پیش از آنکه
بخورد رشی نبود و مقتضای رش ظاهر نبود پس علم شهودی به رش نداشت و چون
آن شجره شجره امتحان بود مسمی به شجره معرفت خیر و رش گردید و چون اشیاء
به اضداد شناخته میشوند و امتیاز پیدا میکنند پس چون رش ظاهر شد و مشهود
آدم گردید رش از خیر و خیر از رش امتیاز پیدا کرد پس حرضت آدم علم شهودی به
خیر و رش پیدا کرد و خداوند چون محیط به خیر و رش و جمیع ملک بود هر دو
شهودی او بود و مبادی وجود که با خدا بودند آنها هم محیط بودند و علم شهودی
به خیر و رش داشتند و اما آدم چون رشی برای او ظاهر نشده بود علم شهودی
نداشت و بعد از خوردن رش پیدا شد و علم شهودی پیدا کرد پس عارف به خیر و
رش شد پس خدا فرمود چون یکی از ما یعنی من و مبادی وجودی شد و به آنها
عامل شد مثل آنکه احوال فردا بر تو مخفی است و چون فردا آید تو به آن عارف
شوی و نور معرفت خداوند در تو هم جلو کند پس در عبارت ظاهر گفته شود که
تو مانند خدا عامل شدی و در تشبیه ادنی شباهت کافی است پس چنانکه خدا عامل
به فردا بود تو هم عامل شدی.
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و اما آنکه خدا در آیه بیست و پنجم اصحاح دویم تکوین میفرماید که هر دو
عریان بودند آدم و زوجهاش و خجالت منیکشیدند سبب آن بود که عورتشان پنهان
بود به حجاب نور طاعت و چون خوردند عورت ایشان آشکار شد بهواسطه رفع
حجاب پس خجالت کشیدند و خواستند که خود ساتر عورت خود شوند چرا که
رفع حجاب خدایی شده بود و منقطع شده بودند و از برگهای بهشت بر خود
پوشانیدند چنانکه در آیه هشتم اصحاح سیوم تکوین میفرماید که چشمشان
گشوده شد و چون دانستند که عریانند چسبانیدند از برگ انجیر و از برای خود
لنگی ساختند و معلوم است که لنگ از برای پیدایی عورت بوده و در اول خدا
عورت ایشان را پوشیده بود و خدا اجل از آن بود که پیغمرب خود را که بر صورت
خود آفریده بود مکشوف العوره در میان مالئکه و حورالعین و سایر خلق بهشت
بگرداند پس مراد هامن است که اول به نور طاعت محجوب بودند و چون خوردند
خرق حجاب طاعت شد و عورتشان آشکار شد و منقطع شدند آنگاه خود خواستند
که برای خود حجابی سازند و خدا ایشان را بیرون کرد که دیگر حالشان مناسب
اوضاع بهشت نبود بفهم که چه گفتم و ببین که چگونه اختالف مابین توریه و
قرآن نیست در واقع اگرچه در ظاهر اختالف به نظر میآید.
*«مقصد اول – فصل *»4

فصـل
و دیگر آنکه پنداشته که اخبار صحیحه آدم همین است و آنچه در احادیث مسلمین
است خالف واقع است ولی این کالم از او از نهایت بیعلمی و بیخربی رسزده چرا
که در توریه به تفصیل احوال حرضت آدم ذکر نشده و آن قدر که ذکر شده یافتی
که اختالفی با اخبار مسلمین ندارد.
و اما آنچه در توریه نیست و مسلمین اخبار روایت میکنند منیدانم خالف واقع
بودن آنها را از کجا فهمیده و حال آنکه لیس ملن الیعلم حجه علی من یعلم و او
خود اعرتاف به آن دارد که احوال حرضت آدم از تواریخ معلوم منیشود و باید نص
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باشد از خدا که او را خلق کرده پس آنچه نص در توریه هست مسلم و آنچه نیست
چه میداند که واقعش چون است که اخبار مسلمین بر خالف آن است و چون
نبوت پیغمرب ما 9ثابت شد دیگر اخبارش همه کالم خداست و حق است و اگر نبیی
بعد بیاید و خرب بدهد از آنچه نبی سابق خرب نداده دلیل بطالن امر آن نبی الحق
نشود بلی اگر خالف آنچه نبی سابق گفته کسی بگوید میتوان گفت که تو دروغ
میگویی چرا که نبی سابق حق بوده و چنین گفته پس معلوم شد که این قول او
محض پندار بوده یا از روی پوشیدن حق رس زده و این مطلب واضح است
انشاءالله.
*«مقصد اول – فصل *»5
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده که از قرآن و حدیث مسلمین معلوم میشود که خدا آدم
را به مرور و مشقت خلق کرده و این خالف توریه است میگوییم که از توریه
طول خلقت آدم و فوری بودن آن برمنیآید چرا که در توریه جز این نیست که خدا
آدم را خلق کرد و در او حیوه دمید و این مطلب نهایت اجامل دارد و داللتی بر
دور و زود آن منیکند و اخبار مسلمین که تفصیل خلقت را بیان کرده است منافاتی
با اجامل توریه ندارد پس در اخبار مسلمین تفصیل کیفیت خلق است و اثبات
مشقتی برای خدا در آن نشده است بلکه در قرآن است که ان مثل عیسی عند الله
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون یعنی مثل عیسی نزد خدا مثل آدم
است که او را خدا از خاک خلق کرد و به او گفت بشو پس شد و باقی ماند و کدام
بیمشقتی از این باالتر که به او گفت کن پس موجود شد و فهمیدن مشقت از
نقصان اطالع نصاری است بر کتاب و سنت ما بلکه مشقت برای خدا از ظاهر توریه
به طوری که یهود و نصاری فهمیدهاند برمیآید چنانکه در آیه دویم است از
اصحاح دویم تکوین که در روز هفتم که شنبه باشد خدا کامل کرد عمل خود را و
اسرتاحت کرد در روز هفتم از جمیع عملش و مبارک کرد روز هفتم را و مقدس
کرد آن را چرا که در آن روز راحت شد از جمیع عملش و بدیهی است که راحت
پس از مشقت است پس شام قائل به مشقت خدا هستید نه مسلمین که در قرآن
خود دارند که امنا امره اذا اراد شیئا انیقول له کن فیکون یعنی امر خدا در خلقت
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چیزی هرگاه اراده آن کند چنان است که میگوید بشو پس میباشد پس ظاهر
کتاب شام دلیل مشقت است نه کتاب و سنت ما و یهود روز شنبه را عمل منیکنند
به جهت آنکه گامن میکنند که خدا آن روز راحت کرده پس آنها هم باید از عمل
راحت شوند.
و اما باطن توریه آن نیست که آنها گامن کردهاند بلکه چون خداوند با بنیارسائیل
که فهمشان جسامنی بوده سخن گفته است و آنها روز فراغ را روز راحت میدانند
خدا هم به زبان آن نادانان با ایشان سخن گفته است چرا که غیر از احوال جسامنی
چیزی دیگر منیفهمند و اگر میفهمیدند بعد از آن همه آیات و عالمات گوساله را
خدا منیگرفتند و آن را سجده منیکردند و مراد از اسرتاحت محض امتام عمل و فراغ
است منیبینی که فرمود که کامل کرد خدا عملش را در روز هفتم یعنی به انجام
رسانید و متام کرد و از آن عمل خسته نشده بود که راحت شود و لفظ راحت شد
محض عبارت ظاهری است برای تفهیم مردمان جسامنی که از روح خربی ندارند و
خدا را چون خود میپندارند.
*«مقصد اول – فصل *»6
فصــــل
و دیگر آنکه حیران گشته که آیا باغ عدن که آدم آنجا بود در کجای زمین بوده و
آخر از کتب ساموی آنقدر فهمیده که در رشقی شام بوده نه در آسامن چنانکه
علامی اسالم گامن کردهاند و در احادیث ایشان است.
اما جواب این فقره آن است که آنچه از اخبار مسلمین برمیآید آن است که آن
جنت در زمین بوده و در آخرالزمان که عامل از جور پاک شد و عامل لطیف شد در
وراء کوفه ظاهر خواهد شد و کوفه نیز در رشقی شام است چنانکه فهمیده است
ولکن حق مسأله را نفهمیده است و به فهم ظاهری و ادراک جسامنی عرضی
نگریسته است چرا که اگرچه ما هم میگوییم در رشقی شام بوده و در پشت کوفه
است ولی مراد باطن کوفه و باطن رشقی شام است چرا که آن وقت که خدا عامل را
آفرید به این کثافت نبود و عامل لطیف از جمیع اعراض بود و چون آدم از آن شجره
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خورد عامل به واسطه آن مخالفت دگرگون شد و اعراض پیدا شد و جنت و آن رتبه
لطافت آسامن و زمین در غیب اعراض پنهان گردید نه آنکه آن بهشت در همین
عامل اعراض و کثافت بوده و خراب شده است و حال اثرش گم شده است بلکه این
پادری گامن کرده است که به واسطه طوفان نوح عامل خراب شده و اثر باغ عدن
گم شده و این محض خطاست بلکه االن بهشت عدن در جای خود موجود است و
در غیب این اعراض است و غیب این اعراض در لطافت به مثابه آسامنهاست که
لطیفند پس ما اگر بگوییم در آسامن است اراده ما آن است که در لطافت به مثابه
لطافت آسامن است و از این جهت از انجیل برمیآید که آن بهشت در آسامن
است .آیا منیبینی که خدا آن جنت را در آیه دهم و هفدهم اصحاح دویم تکوین
و اول از اصحاح سیوم فردوس نامیده است و معلوم است که فردوس در آسامن
است چنانکه در آیه دویم اصحاح دوازدهم رساله دویم ماربولس است به اهل
قورنثیه که میگوید که مسیح برداشته شد بسوی آسامن سیوم و من میشناسم آن
انسان را و منیدانم که بجسد بود آن یا بغیر جسد لکن خدا میداند بدرستی که او
برداشته شد بسوی فردوس پس شنید کلامت رسهائی که حالل نیست برای انسانی
که تفوه بآن کند .پس معلوم شد که فردوس در آسامن است و حرضت آدم در
بهشت فردوس بوده پس در آسامن بوده و جمع مابین این دو مقام آنکه بهشت
آدم در باطن این زمین بوده و باطن این زمین لطافتی دارد که در رتبه مساوی و
موازی با افالک است و چون بهشت در غیب زمین بوده و غیب زمین در لطافت
و رشافت و رتبه مساوی با این افالک است گفته میشود که در افالک است و چون
در غیب زمین است گفته میشود که در زمین است و رشح این مطلب به طور
تفصیل در اینجا ممکن نیست چرا که از فهم یهود و نصاری باالتر است و فهم آن
مخصوص علامی کاملین اسالم است و در کتب ما مشوح و مفصل هست و
همینقدر که نصاری بفهمند که آدم در فردوس بوده به نص توریه و فردوس در
آسامن است به نص رساله ماربولس الزام آنها میشود و این معنی منافات با آنکه
در زمین است هم ندارد چرا که مراد غیب زمین است و غیب زمین فلکیت دارد
چنانکه در نزد محققین ما معلوم و مشاهد است و این معنی منافاتی با آنکه در
رشقی شام بوده است ندارد چرا که مراد باطن رشقی شام که کوفه است میباشد
و باطن رشقی شام در آسامن است .بفهم اگر از اهل فهمی و اال به نص توریه و
رساله ماربولس تسلیم کن.
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*«مقصد اول – فصل *»7
فصــــل
و دیگر آنکه حیران گشته که آن درخت چه درخت و مثر آن را چه قوت و خوردن
آن به چه نحو بوده و چون این مطلب را در کتب خود نیافته نه به ظاهر و نه
باطن نیافته و خانهاش آباد که اقرار و اعرتاف به عجز خود کرده و از پیش خود
چیزی نرتاشیده.
پس در رشح این مقام میگوییم که اوال باید دانست که از اوضاع بهشت اگرچه
در کتب به الفاظ این عامل تعبیر شده است ولکن مراد از آن الفاظ نه بعینه
مفهومهای این عامل است که اگر درخت گفتند حکام باید مانند همین درختان این
عامل باشد بلکه اوضاع آن عامل به نحوی است که حکیم وقتی میخواهد تعبیر بیاورد
میگردد در میان الفاظ این عامل و لفظی که مناسبتر به آن است پیدا کرده تعبیر
میآورد و اال اگر کسی بخواهد که اوضاع آن عامل را بر این عامل قیاس کند و همین
مفهومها را در آنجا قائل شود الزم میآید که بهشت به همین کثافت و فساد و
نقص و فنا باشد و حال آنکه آنجا خانه فساد و کثافت و نقص و فنا نیست و دار
باقی است و در نهایت رشافت و لطافت است .پس میگوییم از آن جمله این
درخت درخت بوده بالشک و بالریب اما نه به مثابه این درختان کثیف این دنیا و
الزم نیست که به شکل و ترکیب درختان این دنیا باشد چرا که اینها از خاک کثیف
رستهاند و از عنارص کثیفه عرضیه این دنیا پیدا شدهاند و آن درخت در زمن افالک
رسته است و در نهایت لطافت است آیا نخوانده اصحاح سیوم سفر تکوین را که
در آیه هفدهم میفرماید که خدا بآدم گفت که تو سخن زن خود را شنیدی و
خوردی از آن درخت که تو را نهی کردم پس ملعون است زمین بواسط عمل تو
بتعب از آن خواهی خورد در همه ایام عمر خود خار و قرطب( )1میروید برای تو
و میخوری علف زمین را بعرق جبین خود میخوری نان را تا عود کنی بسوی زمینی
که تو را از آن گرفتم بجهت آنکه تو خاکی و بسوی خاک عود میکنی (در کتاب
«می ـ کنی» است ).پس معلوم شد که به واسطه اکل آدم زمین دور شد از رحمت
خدا و احوالش دگرگون شده و اشجارش تغییر کرده است و معلوم شد که این زمین
متغیر آن زمین که خدا آدم را اول از آن گرفت نیست و باید آدم عود کند به آن
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زمین که از آن گرفته است و آن زمین در غیب این زمین دگرگون است و حالت و
طور و طرز جنت غیر این حالت و طور و طرز این اشجار ملعونه است پس چون
این را دانستی میگویم که اشجار جنت بر وفق اوضاع آسامنی است که رس تا پا
نور و خیر و کامل و علم و دانش میباشد و خوردن از آن اشجار سبب علم و فهم
و قوت روح و نفس و عقل انسان میشود و خوردن آن اشجار هم خوردنی روحانی
است مثل آنکه کسی در عامل خواب که شبیه به آن عامل است فی الجمله طعامی
لذیذ میخورد و از آن لذت و بهره میبرد پس خوردن از آن اشجار با هامن بدن
اصلی است و لذت آن لذت جسم اصلی و روح است نه مانند خوردن این بدن
منیبینی که آن شجره را شجره معرفت خیر و رش نامیدند پس مثر آن معرفت و علم
بوده چنانکه درخت انگور مثرش انگور است و درخت انار مثرش انار است پس
درخت معرفت خیر و رش معرفت خیر و رش است و آدم از مثر آنکه معرفت و علم
باشد تناول منوده و به آن واسطه خواست علم و معرفت حاصل کند ولکن چون آن
تناول بر نحو مخالفت بود ممکن نبود که از آن بهرهور گردد و علم حاصل کند و
بیان کردیم سابقا که معنی حصول معرفت برای او ظاهر شدن رش و آثار رش به
واسطه عملش بود نه آنکه به واسطه خوردن آن عامل شد چرا که به معصیت کسی
علم و معرفت پیدا منیکند و مانند خدا به واسطه معصیت منیشود و خدا آدم را
از اول بر صورت خود خلق کرده بود و به قدر مقام خود عامل بود ولی متنای آن
کرد که علم و معرفت زیاد از اندازه خود بیابد و خدا نهی کرده بود که متنای زیاد
از حد خود مکن که باعث هالکت تو است و چون متنا کرد از آن مقام بلند به زیر
افتاد و اگر متنا نکرده بود بر صورت خدا بود چنانکه او را آفریده بود و به قدر
مقام خود عامل بود پس معلوم شد که آن شجره شجره علمی بوده که فوق مقام او
بود و مخصوص خدا و مقربان درگاه او بوده چنانکه فهمیدی سابقا از عبارت توریه
که با خدا یعنی در محل قرب کسانی دیگر بودهاند که آن شجره مخصوص ایشان
بوده و آدم به واسطه متنای مقام ایشان از دار قرب به دور افتاد و بعد معلوم
خواهد شد که آن مقربان پیغمرب آخرالزمان و اهلبیت طاهرین او صلواتاللهعلیهم
بودهاند و آن شجره شجره علم ایشان بوده است و آدم ممنوع از متنای مقام ایشان
بوده و به واسطه متنا از بهشت اخراج شد چرا که جایز نیست از برای کسی که
خدا او را در رتبه ادنی خلقت کرده که متنا کند که خدا خلقت خود را تغییر دهد
و او را در درجه اعلی بربد پس از این بیان معلوم شد که آن شجره شجره علم
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مقربان و خاصان خدا بوده و مثر آن علم به حقایق اشیاء بوده و قوت آن دانایی
به حقایق و مطلع شدن بر مبدأ و منتهای هر چیز بوده و خوردن آن متنای آن مقام
بوده بفهم اگر میفهمی و اال تسلیم کن توریه را و چنانکه من از آن استخراج کردم
و بیان منودم قبول کن و مسلمین هم درباره آن شجره همین را میگویند که آن
شجره علم آلمحمد :بوده و آدم متنای آن مقام را که اکلی است روحانی کرده و به
آن مقام نرسیده و به این واسطه از بهشت رانده شد و اگر بنا بود در این کتاب که
از کتاب و سنت خودمان استخراج کنم میدیدی که چگونه محسوس میکردم
تفصیل احوال آن درخت و جزئیات آن را ولی کتب شام بسیار مجمل است و تفصیل
وقایع و حاالت را ندارد و بر حسب عقل اهل آن زمان که مجمل بودهاند نازل شده
است ولی به قدر کفایت در آن اشارهها هست که اگر کسی فهمی داشته باشد از
آن اشارهها به باطن امر فایز میشود چنانکه دیدی و اگر موفق باشی فایز خواهی
شد به کنه مطلب.
و فقره دیگر است در اینجا در توریه که در آیه بیست و دویم اصحاح سیوم تکوین
میفرماید که خدا ساخت برای آدم و زنش جامها از پوست و پوشانید بایشان و این
پادری گامن کرده که یعنی آدم بزمین آمد و قربانی کرد و پوست قربانی را برای
خود لباس کرد و این معنی مگر با رسیشم بچسپانند به توریه و اال ابدا این مقصود
نیست زیرا که رصیح توریه است که این پیش از هبوط بوده ولکن معنی آن است
که پیش از مخالفت ابدان ایشان نورانی بوده مانند اجساد ساموی و فردوس و اهل
آن و پس از مخالفت ابدان ایشان غلیظ و کثیف شد و این پوست کثیف محسوس
لباسی شد و بر آن پوشانیده شد و ثقیل شده هبوط کردند به این عامل ملعون و
صاحب لباس پوستی کثیف شدند و این هم اشتباه بزرگی است که کرده است.
*«مقصد اول – فصل *»8
فصــــل
و دیگر آنکه گفته است که گناه آدم چنان عمده و عظیم بود که خود او و متامی
سلسله بنینوع بش را به این ورطه هولناک انداخته و به حالت بدبختی گرفتار
ساخته است و گامن کرده که روح االیامن حرضت آدم به آن معصیت مرد و از خدا
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منقطع شد و گناه آدم را به مرگ باطنی و مرگ ظاهری و هالکت ابدی گرفتار
ساخت و نصیب و قسمت متامی اوالد او نیز همین گردید و این امر هم اشتباهی
است بزرگ از یهود و نصاری و سنیان هم که تخطئه انبیا کردهاند از اینان اخذ
کردهاند و حال آنکه موافق کتابهای آسامنی میبایست انبیا معصوم باشند و
معصیت صغیره و کبیره از ایشان رس نزند و برهان بر این مطلب از کتب انبیا بر
این نهج است که میپرسیم که آیا حرضت آدم پیغمرب بوده است یا نه؟ اگر گویند
پیغمرب نبوده است خالف گفتهاند چرا که داخل بدیهیات امم است که خداوند هیچ
قومی را بر ضاللت نگذارده است و همه را به سوی خود و راه خود دعوت فرموده
است چنانکه در مزمور شصت و ششم زبور است که میفرماید که رأفت کند خدا
ب ر ما و مبارک کند خدا ما را و ارشاق کند برخساره خود بر ما و رحم کند ما را تا
آنکه شناخته شود در زمین راه تو و در جمیع امتها خالص تو پس باید اعرتاف کنند
از برای تو همه طایفهها ای خدا پس باید اعرتاف کنند برای تو همه طایفها باید
خشنود شوند همه امتها و اقرار بالوهیت تو کنند چرا که تو جزا میدهی همه
طایفها را با عدل و هدایت میکنی همه امتها را در زمین تا آخر پس خدا باید همه
امتها را هدایت کند و خود را به آنها بشناساند پس امت اول را هم خدا باید هدایت
کند و حرضت آدم علینبیناوآلهوعلیهالسالم باید نبی باشد و خدا او را و اوالد او را
به او هدایت کرده باشد پس خود او بایست نبی باشد چرا که سابق بر او انسانی
نبود که او از امت آن سابق باشد و اگر اعرتاف دارند یا اعرتاف کردند که نبی بوده
میگوییم که نبی نبی نیست مگر آنکه قابل وحی خدا و تعلیم خدا باشد و قابل
وحی و تعلیم منیشود مگر آنکه رو به خدا باشد و متصل به خدا باشد چرا که
عاصی از درگاه خدا رانده است و پشت به خدا و رو به نفس و شیطان است و
چنین کسی قابل استناره از نور خدا نیست پس بایستی که نبی دامئا رو به خداوند
عامل باشد تا از او فیضیاب شود و وحی به او برسد و اگر غیر آن کس که رو به
خدا است قابل وحی بود همه کس بایستی قابل مقام نبوت باشند و اینکه بالبداهه
خطاست پس معلوم شد که نبی بایستی که خصوصیتی داشته باشد در طاعت و
اقبال و بندگی که غیر او نداشته باشد و همین معنی عصمت است و اگر نبی گاه
مطیع و گاه عاصی باشد بایستی که گاه نبی باشد و گاه نبی نباشد چرا که وقتی
که مطیع است رو به خداست و وقتی که عاصی است رو به خدا نیست و رو به
شیطان است و مستحق غضب و سخط خداست پس در آن هنگام بایستی که نور
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توجه خدا از او منقطع شود و مورد سخط و غضب گردد و از منصب نبوت معزول
گردد چرا که معزولی معنی دیگر جز آنکه ظلامنی شود و نور توجه به خدا از او
سلب شود معنی دیگر ندارد پس در آن هنگام باید قابل وحی نباشد و معجزات
که آثار نور قدرت خداست از او ظاهر نشود و اینها خالف نبوت است و نبی
همیشه حجت خداست بر خلق و زبان او زبان خدا در ادا و دست او دست
خداست در قدرت و روی او روی خداست در توجه و مردم که از دل نبی خرب
ندارند که بفهمند کی عاصی شده که از او روگردان شوند و کی مطیع است که از
او بپذیرند پس با حکمت راست نیاید که پیغمرب خدا گاه عاصی و گاه مطیع باشد
و حجت به این واسطه متام نشود و اگر فتح این باب کرده شود اطمینان از پیغمربان
بریده شود و بایست که ابدا کسی تصدیق ایشان نکند چرا که منیدانیم که آن
حرف را در حال طاعت زده یا در حال معصیت و بالشبهه حرفهای در حال معصیت
از او مسموع نیست چرا که پشت به خداست و ظلامنی است و همه خیر و کامل
و نبوت و حکمت و علم حق در هنگام توجه به خدا حاصل شود چرا که همه
صفات الله و نور الله است و کسی که پشت به خدا شد چگونه نور او در آن جلوه
خواهد کرد آیینه پشت به آفتاب کجا از نور آفتاب روشن خواهد شد آیا نخواندهاید
انجیل را که در سیوم اصحاح هفتم متی میفرماید چرا میبینی خاشاک را در چشم
برادرت و منیبینی چوب را در چشم خودت یا چگونه میگویی بربادرت بگذار بیرون
آورم خاشاک را از چشمت و اینک در چشم خودت چوبی است ای ریاکننده بیرون
آور اول چوب را از چشم خودت آنگاه بیرون آور خاشاک را از چشم برادرت پس
اگر انبیا خود عاصیند و عصیان ایشان هزار مرتبه اعظم خواهد شد به جهت شدت
معرفتشان به خدا و بزرگی گناه به قدر بزرگی معرفت است پس اگر خود عاصیند
چگونه چوب را از چشم خود بیرون نیاورده جایز است که از چشم مردم خاشاک
بیرون کنند و مردم را نهی کنند از معصیت و حد جاری کنند و بکشند و حال آنکه
خود ایشان عاصی و مستحق حد باشند و چگونه میشود که آیات و معجزات که
آثار قدرت خداست از دست چنین کسی جاری شود یهود که در مقام انصاف
برآمدند این مطلب را فهمیدند چگونه نصاری این انصاف را منیدهند آیا
نخواندهاید در انجیل یوحنا در آیه شانزدهم از اصحاح نهم که یهود درباره عیسی
انصاف دادند و گفتند چگونه میتواند مردی گناهکار که این آیات را بکند و در آیه
سی و یکم که گفت آن مرد اعمی که عیسی آن را بینا کرد که ما میدانیم که خدا
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منیشنود از گناهکاران ولکن میشنود از کسی که تقوی پیشه کند و عمل مبرضات
الله کند پس معلوم شد که عاصی منیتواند صاحب معجزات شود و از درگاه خدا
رانده است و منیتواند که قابل نبوت شود هرگز شنیدهاید که حکیمی دزد را امین
اموال خود کند و فاسقی را امین بر ناموس خود مناید و گرگ را شبان گله خود مناید
پس چگونه میشود که خدا عاصی را قائم مقام عدل خود کند و دروغگو را زبان
خود مناید و خیانتبین را چشم خود در میان خلق خود قرار دهد و ظامل را دست
خود فرماید پس ممکن نیست که عاصی نبی شود در میان خلق و واجب شد که
معصوم باشد از جمیع گناهان و باز تفصیل این مقام خواهد آمد انشاءالله.
پس چون آدم نبی بود جایز نیست که کسی اعتقاد کند که او عاصی بود ابدا و
چگونه عمل او عصیان بود و حال آنکه بعد از تناول از شجره باز قابل وحی و تکلم
خدا بود و خدا با او سخن گفت و اگر عاصی بود وانگهی چنان عاصی که تو گامن
کردهای که از غلبه عصیان او جمیع فرزندانش به هالکت ابدی افتادهاند اگر چنین
عاصی بود و معذلک قابل وحی بود بایستی جمیع عاصیان نبی و قابل وحی و
صاحب ناموس و رشیعت باشند نعوذ بالله و این معنی را هر عاقلی انکار خواهد
کرد پس به برهان حکمت الهی و نصوص کتب انبیاء معلوم شد که حرضت آدم
عصیان نکرده است و اگر گویی که شک نیست که خدا او را نهی کرده و شک
نیست که او هم مرتکب شده و خورده پس اگر این معصیت نیست چیست گویم
که چون آن مطلب که ما گفتیم یقینی است و این مطلب هم یقینی است انسان
حکیم باید وجه آن را بفهمد و بر انبیا بلکه بر خدا جسارت نکند و تأویل این
مطلب آن است که حرضت آدم از آن شجره که خدا اشاره به آن کرده بود ابدا
نخورده است و این معصیت را نکرده است ولکن از شبیه به آن شجره خورده است
منیبینی که تو اگر در بستانی کسی را نهی کنی از درختی که آن را نشان دادهای
و گفتهای از این درخت مخور و او از آن درخت نخورد بلکه از سایر درختان که از
جنس آن باشند بخورد این شخص عصیان تو را نکرده است چرا که نهی تو بر آن
شجره خاصه واقع شده است نه بر هرچه به آن شبیه است منیبینی که صد درخت
رز در باغ است و تو یکی را به دست باغبان میسپاری میگویی از این درخت
انگور مچین این نهی شامل آن نیست که سایر رزها را دست مزن حال همچنین
درختی که خدا نشان داد به حرضت آدم ،آدم از آن درخت بعینه نخورد ولکن از
جنس آن درخت از سایر درختان خورد و این عصیان نبوده البته و در توریه نیست
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که حرضت آدم از هامن نفس درخت منهی خورد بلی شجرهای در وسط فردوس
بود ولکن در وسط فردوس از آن جنس درخت بسیار بوده و شجره حیوه نیز در
وسط فردوس بوده و در وسط فردوس اشجار بسیار بوده از جنس شجره معرفت
خیر و رش و از جنس شجره حیوه و از یکی بخصوص از آن درختان خدا نهی کرد و
آدم و حوا از آن جنس خوردند و چون نص رصیح در توریه نیست که از عین آن
شجره منهیه خوردند نه از درختی دیگر که از جنس او بود جایز نیست اعتقاد آن
درباره حرضت آدم که پیغمرب بوده و چون میدانیم که پیغمرب بوده و پیغمرب
معصوم است میدانیم که از آن نخورده ولکن از جنس آن خورده بلی خوردن
پیغمرب از جنس درخت منهی ترک اولی است و اولی برای آن آن بود که از جنس
منهی هم به جهت شدت خطر و محافظت نهی خدا نخورد و چون خورد ترک اولی
کرد و ترک اولی از پیغمربان غیربزرگ امتناع ندارد و ممکن است که رسزند و مانع
نبوت منیشود اگرچه مانع کامل نبوت باشد و ما منیگوییم که همه انبیاء در درجه
یکسان بودند بلکه تفاوت درجاتشان به هامن واسطه صدور ترک اولی و غیر آن
بوده است پس بر یهود و نصاری که مطلقا جایز نیست که بت بر عصیان آدم کنند
زیرا که در اصحاح دویم سفر تکوین یکجا میفرماید که خدا بیرون آورد از زمین
هر درخت نیکومنظری خوشخواری را و شجره حیوه نیز در وسط فردوس بود و
شجره علم خیر و رش و جای دیگرش میفرماید که امر کرد خدا آدم را که از جمیع
درخت فردوس بخور و اما از شجره معرفت خیر و رش مخور که خواهی مرد سهل
است که نهی از شجره حیوه نشده بود چرا که خدا میخواست اول که او ابدا زنده
باشد و بعد از ترک اولی نخواست که از آن بخورد که ابدا زنده ماند و اول مأذون
بود به نص توریه و نیست در توریه که خدا گفته باشد که از شجره معرفت مخور
و از هرچه به آن شبیه است و بر طبع و رنگ و شکل او است و در اصحاح سیوم
هامن سفر میفرماید که حوا به مار گفت که از مثر شجر فردوس میخوریم اما از
مثر شجرهای که در وسط فردوس است خدا امر کرده که نخوریم بعد میفرماید که
حوا دید که درخت خوشخواری و نیکویی است در نظر از مثر آن گرفت و خورد
احتامل میرود که مراد آن باشد که از مثر آن جنس گرفت و خورد و همه آن جنس
سبب معرفت خیر و رش میشدند و این یک وجه است در تأویل.
و وجهی دیگر آنکه آدم پیغمرب بود و ما پیغمرب نیستیم و پیغمرب بهرت میداند که
نهیی که به او میشود آیا نهی تنزیهی است یا نهی تحریمی پس اگر دیدیم که نبی
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از آنچه نهی کرد استعامل کرد میفهمیم که آن نهی تحریمی نبوده است بلکه نهی
تنزیهی بوده است و آنچه را که امر به آن کرد یکدفعه ترک کرد میفهمیم که
مستحب بوده نه واجب چرا که نبی معنی امر و نهی خدا را بهرت از رعیت خود
میداند و او باید ترجمه امر و نهی خدا را بکند و چه بسیار که انبیا امر میکنند
به چیزی که مستحب است نه واجب و نهی میکنند از چیزی که مکروه است نه
حرام اما امر مستحب مثل آنکه عیسی فرموده در سی و نهم اصحاح پنجم هرکس
سیلی زند بر روی راست تو بگردان روی دیگر خود را و هرکس بطلب کاری جامه
تو را بگیرد ردای خود را هم واگذار و هرکس یک میل راه تو را بعنف بربد دو میل
دیگر با او برو و اما نهی مثل قول عیسی در نهم از اصحاح دهم مالک نشوید
طالیی و نقره و مسی در کمر خود و نه همیانی در راه و نه دو جامه و نه کفشها
و نه عصا .و شک نیست که اینها امر به مستحب و نهی از مکروه است پس معلوم
شد که نهی تنزیهی در عامل هست و امر مستحبی و آن نهی و امر را البته نبی بهرت
میداند و شک نیست که حرضت آدم نبی بوده و محل نزول وحی بوده و عامل به
جمیع رشایع که به او وحی شده و عامل به همه اسامء بوده چنانکه همه را از توریه
شاهد آوردیم پس معنی نهی خدا را او بهرت از دیگران میفهمد پس چون دیدیم
مرتکب آن امر منهی شد معلوم شد که نهی تنزیهی بوده و اگر گویی که پس چرا
خداوند او را از بهشت بیرون کرد گوییم ترک اولی از انبیا پسندیده نیست و عظم
ترک اولی از ایشان مثل عظم معصیت است از سایر رعیت پس چون ترک اولی کرد
خداوند او را از بهشت بیرون کرد و ترک اولی از بسیاری از انبیا ممتنع نیست و
احتامل صدور میرود پس بسیار این پادری جسارت کرده است بر حرضت آدم که
به اینطور بیادبی کرده و اینطور خالف ادب حرف زده است بدون مستندی که از
آن بزرگوار معصیت به این بزرگی رسزده است که باعث هالکت جمیع نسل او
گردیده نعوذ بالله از جهالت که چه بالها بر رس انسان میآورد و اگر گویی که پس
از چه خداوند در قرآن فرموده است که عصی آدم ربه فغوی گویم که بیان کردیم
که ترک اولی از پیغمربان شایسته نیست و صدور ترک اولی از ایشان مثل صدور
معصیت است از سایر رعیت پس خداوند ترک اولی را از آدم عظیم شمرده است
به جهت آنکه نبایستی که از او ترک اولی هم رسزند
و وجهی دیگر صدور این ترک اولی از او در این عامل نبوده بلکه قبل از نزول در
این عامل بوده یعنی در عامل غیب این عامل که آن را ما عامل هورقلیا میگوییم که آن
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عاملی باشد که بهشت در آنجا بوده و بعد از اینکه پا به این عامل گذارد و رسول بر
ذریه خود شد از عصیان مصون بوده و خالفی از او رسنزده است چرا که خدا در
قرآن ما فرموده است ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی یعنی پس برگزید خدا او را
و توبه بر او کرد و او را هدایت کرد و این برگزیدن پس از آن بود که پا به دایره
این عامل گذارد و خدا لباس پوستی برای او خلق کرد پس مجتبی و برگزیده بود و
هیچ عصیانی از او رس نزد.
و وجهی دیگر که این مطلب از فهم یهود و نصاری و سایر ضیعفان این امت برتر
است و چون مقام آن رسیده است که بیان شود البد از بیانم و آن این است که
خداوند در این عامل وقتی که میخواهد تعبیر از عامل غیب بیاورد به الفاظ چند
تعبیر میآورد از جوره این عامل و حال آنکه در آن عامل آن الفاظ نبوده ولکن از نحو
ایجاد تعبیر به الفاظ میآورد چنانکه در اصحاح اول تکوین است که خدا فرمود
که پوستی در میان آبها باشد و میان آب و آب جدا کند و فرمود که آبها جمع شوند
در یکجا و فرمود که زمین گیاه بروید و فرمود که انوار باشد در پوست آسامن و
همچنین و اینها همه عبارت از محض ایجاد است بدون قول و سخنی چرا که هنور
جای سخن نبود و هوایی نبود و خدا را حاجت به گفتار و قول نیست پس اینکه
گفته که خدا به فالن چیز گفت بشو پس شد معنیش آن است که ایجاد کرد آن را
پس ایجاد شد و مخلوق شد حال حکایت حرضت آدم و نهی او و خوردن او در عامل
الفاظ به الفاظ تعبیر از آن شده ولکن آن الفاظ همه تعبیر از نحو تکوین و ایجاد
است و در آن عامل جای رشیعت و ناموس و امر و نهی رشعی نبوده چرا که عامل
رشیعت و امر و نهی این عامل است و آن عامل قبل از این عامل بوده چنانکه دانستی
پس این حرفها همه تعبیر از کیفیت تکوین و ایجاد است و آن کیفیت چنان بوده
که خداوند آدم را که خلق کرد تقدیر او چنان بود که آدم بیاید تا به این عامل و در
این عامل طبایع جلوه کند و این عامل را آبادان کند و نزول آدم به این عامل منیشد
مگر آنکه پشت به مبدأ کند و بیاید تا به این عامل و عصیان آدم کنایه از نزول او
است به این عامل و کنایه از پشت کردن اوست به مبدأ و روکردن اوست به منتهی
و این مطلب اگرچه به تقدیر الهی بوده و مشیت خدا در ایجاد به آن قرار گرفته
است لکن این مشیت تعلق به این امر گرفته برحسب مقتضی و قابلیت خود
مخلوق نه بر حسب مقتضای ربوبیت چرا که مقتضای ربوبیت خداوند تفرد و
یگانگی و فنای در جنب ذات است و اضمحالل و تالشی آن پس همین کرثات که
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در خلق است و این اختالفات و رتبهها و احوال و اوضاع کال بر حسب قابلیت
مخلوق است نه بر مقتضای احدیت ذات پس جمیع این اختالفات و مرتبهها و
کرثتها و کم و کیف و وضع و رتبه و جهت و وقت و مکان خلق کال بر حسب
مقتضای نفس مخلوق است نه بر حسب و مقتضای احدیت خدا پس چون اینها
همه بر حسب قابلیت خود خلق است مشیتی که تعلق به ایجاد اینها میگیرد نه
محبوب بالذات خداست چرا که محبوب بالذات خدا بودن کل خلق است بر وصف
احدیت پس مشیت محبوبه خدا امر به احدیت مخلوق کند و نهی از کرثت و
اختالف خلق و چون قابلیت خلق اقتضای کرثت کرد مشیت مبغوضه خدا تعلق به
آن گیرد و آن مقتضیات برای آنها بیافریند بر حسب سوال قابلیت ایشان پس کرثت
و تنزل و اختالف محبوب خدا نیست و منهی عنه است در تکوین ولی مشیت
تلعق گرفته بر حسب سوالشان پس تعبیر از این مقام آوردند که خدا آدم را نهی
کرد و او مرتکب شد و عصیان کرد ولی این عصیان از او رس نزده مگر به مشیت
خدا چنانکه پیش رشح این شد پس مراد از شجره در این هنگام شجره کرثت و
اختالف است و تعبیر از آن به شجره آوردن به تشبیه آن است که شجره صاحب
شاخها و برگها و عروق و رنگها و شکلها و گلها و مثرهاست پس از جمله کرثت و
اختالف مراتب و اوضاع تعبیر به شجره آورده شده است و این شجره شجره معرفت
خیر و رش است چرا که جمیع خیر و رش و معلومات همه در عامل کرثت است و
خوردن آدم از آن متکرث شدن و کرثت علوم و خیر و رش به خود گرفنت و این شجره
منهی عنه بود برای آدم و از این شجره خورد پس مرتکب معصیت کونی شد نه
رشعی چرا که رشع پس از کون است و این شجره شجره علم خدا و خاصان او بود
که خدا فرمود آدم چون یکی از ما شد چرا که خدا و خاصان او عامل به جمیع آن
کرثات بودند و همه در نزد ایشان حارض بود و چون آدم به عامل کرثت و اختالف
آمد بر آنها مطلع شد پس به این تشبیه گفته شد که او چون یکی از ما شد در
اطالع بر کرثت و اختالف که شعبههای شجره علم است و این شجره در وسط
فردوس بود چرا که اصل این شجره در عامل نفوس است که محل اصل کرثت و
اختالف است و شاخ و برگ آن شجره جمیع بهشت را فرگرفته بود ولکن ریشه و
دوحه او در وسط جنت بوده است که عامل نفوس باشد منیدانم میفهمی چه
میگویم یا نه و قابل این حکمت الهی نبوی علوی هستی یا نه پس این نهی و
معصیت و اکل جمیعا تعبیر از نحو تکوین است نه از اوضاع تشیع و این معنی
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از فهم یهود و نصاری و ضعفای مسلمین برتر است چرا که فهمشان جسامنی است
و خدا با ایشان به طور جسامنی سخن گفته است و منیفهمند مگر معنیهای
جسامنی و انبیاء خدا را متهم کرده سوء ظن به ایشان میورزند و قول بد درباره
ایشان میگویند پس این وجوه که گفتم هریک در جای خود وجهی کامل است و
از برای هریک اهلی است و هرکس عقلش جسامنی است به آن وجوه سابق اکتفا
کند و هرکس روحانی است و فرزند حکمت است و فرزند روحانی خاصان خداست
به این وجه آخر بگیرد و همه صحیح است و موافق عقل قاطع الحمد لله رب
العاملین که علامی اسالم را به حکمتهای روحانی خود مخصوص کرده است و ایشان
را مخصوص به فهم بواطن توریه و زبور و انجیل وفرقان منوده است و اکرث امتهای
سلف از این حقایق محروم ماندهاند و بعد از این باز به تفصیل دلیل بر عصمت
انبیا خواهد آمد و این گامن نصاری هم درباره انبیا مثل گامن ایشان است که خدا
پرس دارد و خدا در میان درختهای بهشت راه میرود و حرضت نوح نعوذ بالله
رشاب خورد و مکشوف العوره شد و اوالدش عورت او را دیدند و حرضت لوط
رشاب خورد و با دخرتان خود زنا کرد نعوذ بالله از این فواحش و اعتقادهای فاسد
که نسبت به خاصان و مقربان خدا میدهند و با این اعتقادها خود را حکیم و
مومن میانگارند و بعد از این انشاءالله بیان این مطالب و خطای آنها آشکار
خواهد شد و خواهد معلوم شد که هیچ از دین خدا در دست ایشان منانده و
چنانکه پشت به حق کردهاند و دین خدا را قبول نکردهاند خداوند علم و فهم و
حکمت را از ایشان برداشته که این فضایح را میگویند و به قبح آنها برمنیخورند
و معلوم خواهد شد که اینها حقیقتا مشک و از مجسمه میباشند.
*«مقصد اول – فصل *»9
فصــــل
و دیگر آنکه آدم به شنیدن آواز خدا نور محبت و اعتقاد نسبت به خدا باز در
قلبش شعلهور شد و به خدا تقرب جسته نزدیک گردید و توبهاش قبول شد و نجات
خود را به همین وسیله حاصل منود نه به گریه و زاری و روزه و طواف چنانکه در
احادیث اسالم است.
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این حرف را مقدمه قرار داده است از برای ابطال رشایع و احکام و مردم را به حد
تعطیل مانند خودشان داشنت که هیچ عملی را بر خود قرار ندادهاند و بعد خواهی
دانست که به مقتضای انجیل اینها تارک رشایع میباشند و به مقتضای انجیل و
کتب انبیا کافر شدهاند و به لعنت اکابر و اوصیای ملت عیسی گرفتار شدهاند
خالصه این مطلب را مقدمه تعطیل رشایع کرده و میخواهد اثبات کند به گامن
خود که گریه و زاری و طواف و عمل بیمرصف است و هامن امر قلبی و محبت
باطنی به کار میآید چنانکه خودشان ترک رشایع کردهاند که ما محبت باطنی
داریم و صوفیه اسالم هم از ایشان مذهب تعطیل و اباحه را گرفتهاند و به هامن
ذکر و فکر قلبی و معرفت مرشد اکتفا کردهاند چنانکه خواهی دانست و نفوس
عاصیه که بندگی مشکلشان است این راه را خوش میپسندند و از روی رغبت
میروند و نیکو میشمرند و خواهی دانست که این راه خالف دین جمیع پیغمربان
است و خالف دین عیسی و هرگز عیسی ترک نوامیس را نفرموده و تهمت بر او
میبندند پس میگوییم که عبادات ظاهره خالی از آن نیست که یا مطلقا نفعی به
احوال مردم ندارد و به هیچ وجه به کار منیآید یا آنکه یک نفعی دارد و یک مثری
بر آن مرتتب است اگر هیچ نفع ندارد و هیچ مثر بر آن مرتتب نیست پس از چه
موسی این توریه به این بزرگی را آورده است و این همه رشایع و احکام و حالل و
حرام و حدود در آن بیان فرموده است منیتوانند بگویند که موسی کار لغو کرده
است و هیچ مثر ندارد چرا که موسی پیغمرب است و قول او قول خدا و توریه کتاب
خداست و خدا کار لغو منیکند پس منیشود که رشایع و احکام مطلقا بیمثر باشد
پس البته مثری دارد حال مثر آن رشایع خالی از آن نیست که یا باید نفع به خدا
رساند یا به خلق چرا که غیر از خدا و خلق کسی دیگر نیست اما خدا که بالبداهه
غنی از خلق و از اعامل خلق است و در این مسأله شک نیست چرا که او قدیم
است و بود و خلقی نبود و خلق را از راه کرم و جود خلق کرد پس مثره اعامل به
کار خداوند متعال نخواهد خورد و نفعی به او نخواهد داشت البته پس باید نفع
به خلق داشته باشد و خلق از عمل به مقتضای آن بهرهور شوند و هامن انتفاع
ثواب است که خدا برای آن خلقت کرد نفع غذای صالح خوردن عافیت است و
رضر غذای سمی خوردن مرض و درد و رنج و مردن است این بدیهی است که
درست کرداری نفعش راحت است و بد کرداری رضرش رنج است و این مطلب
محسوس است که مثره محبت با خلق خدا کردن محبت دیدن از خلق است و
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راحت بودن و مثره عداوت با خلق خدا کردن زهر عداوت و آزار ایشان چشیدن
است و محسوس است که در حرکت کردن به طور انصاف و عدل امنیت بالد و
راحت عباد است و در ظلم و بیانصافی فساد بالد و رنج عباد است و انکار مثر
اعامل را هیچ عاقلی منیتوانند بکند پس اعامل مثر دارند المحاله و نوامیس پیغمربان
که در خصوص اعامل ظاهره است نیست مگر به بیان صالح و فساد خلق و بعضی
مصلحتها محسوس است و نفعش به چشم دیده میشود و بعضی به گوش شنیده
میشود و به حواس ظاهره فهمیده میشود و بعضی نفعش معقول است و به
حواس ظاهره فهمیده منیشود ولکن عقول میفهمند مثال مثره رضای به قضای خدا
راحت جان انسان است و رافع اضطراب قلبی امری است که به حواس ظاهره
فهمیده منیشود ولکن به عقل و فهم درک میشود و همچنین بعضی مثرها از برای
اعامل هست که دخلی به اوضاع ظاهر ندارد مثال زنا باعث حدوث طاعون میشود
یا آنکه ظلم باعث کوتاهی عمر میشود و آن مثرها که خدا در توریه بیان کرده
است و تهدید و وعید به بنیارسائیل کرده است از نزول بالها اینها مثرهایی است
که به حواس ظاهره سنجیده منیشود ولکن مثره اعامل است و همچنین نفعها برای
اعامل است از این قبیل که در توریه ثبت است و اگر اعامل مطلقا بیمثر میبود
بایستی که این مثرها برای آنها نباشد و در انکار این مثر انکار کل توریه و رشایع
انبیاء است پس معلوم شد مثرها دارد و از عمل به اوامر خدا بالها رفع میشود و
عافیتها و صحتها در خلق پیدا میشود و نسل زیاد میشود و عزت و دولت زیاد
میشود و از معاصی و ارتکاب مناهی خوفها و قحطها و بالها و ذلتها برای خلق
پیدا میشود چنانکه هر عاقلی اینها را دیده است پس اعامل را تأثیرات در این بدن
است و شک نیست که عامل این اعامل ارواح مردم است نه ابدان بیحس و شعور
منیبینی که شخصی که مرد دیگر بدنش حسی و شعوری و فعلی ندارد پس بدن
بیحس و شعور عامل عملی نیست و عامل عمل روح است حال روح انسان که
عامل عمل است اگر مومن شد و از خدا خائف شد و به خدا امیدوار شد و صاحب
محبت شد عمل به مقتضای امر و نهی خدا میکند و چون کافر شد و نرتسید و
امیدوار نشد و عدو شد مخالفت میکند پس اعامل ظاهره دلیل حقایق باطنه است
و یقین هر کسی و نیت هرکس از عمل او ظاهر میشود پس بدن به منزله عصا
است اگر او را برمیداری برداشته میشود و میگذاری گذارده میشود و بلندی و
پستی در عصا ظاهر میشود ولکن بردارنده و گذارنده تویی و بلندی و پستی در
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تو ظاهر منیشود ولکن عزم و اراده در تو پیدا میشود حال همچنین اعامل ظاهره
در بدن پیدا میشود و در روح نیست ولکن عامل اعامل و صاحب عزم و اراده روح
است پس از روح کردن است و از بدن مظهر آن عمل شدن و حرکات بدن دلیل
حرکات روح است مثل آنکه حرکت عصا دلیل حرکت تو پس معلوم شد که روح
مطیع و عاصی است نه بدن پس معلوم شد که روح تا متوجه خدا نشود مطیع
نشود و تا معرض از خدا نشود عاصی نشود و معلوم است که توجه به خدا نتیجه
عمل به رشایع شد و اعراض از خدا نتیجه ادبار از رشایع پس آن اعراض و اقبال روح
اعامل شد چنانکه روح روح این جسد است و چنانکه این جسد بدون روح زنده
نیست و میت و متعفن است عمل هم بیروح خود زنده نخواهد بود و چنانکه
جسد بیروح را اثری نیست عمل بیروح را هم اثری نیست پس معلوم شد که
عمل زنده صاحب اثر است نه عمل مرده و روح بیتن به کار منیآید و عامل عملی
نخواهد بود چنانکه اشخاصی که به دنیا نیامدهاند ایامنی و کفری ندارند و عملی
ندارند و مستحق ثواب و عقابی نیستند پس روح بیتن به کار منیآید و همچنین
تن بیروح هم به کار منیخورد و مرده است و مثری ندارد پس آنکه گامن کرده
است که اعامل خاصیت ندارد اگر اعامل بیروح را گفته است که هیچ کس این
حرف را نزده است و مسلمین هرگز همچو دینی نداشتهاند و ندارند و اگر عمل با
روح را میگویی مثر ندارد عین خطا است و تکذیب انبیاء و رسل که این همه ثوابها
از برای اعامل بیان کردهاند نهایت امم سالفه را چندان شعور نبوده ذکر ثوابهای
اخروی برای آنها نشده و امم آخره را شعور دقیق و روحانیست و ثوابها و منفعتهای
اخروی که در آن اعامل است برای آنها ذکر شده است و اگر بخواهی بسیاری از
آنها را ذکر کنیم کتاب به طول میانجامد لکن البدیم از ذکر بعض در آیه شانزدهم
اصحاح پنجم سفر استثنا میفرماید گرامیدار پدر و مادر خود را چنانکه رب اله تو
وصیت کرده است تو را تا آنکه عمر تو دراز شود و نیکی کند خدا بتو در زمینی
که بتو بخشیده است و در هفدهم اصحاح ششم هامن سفر میفرماید عمل کن
آنچه را که رضا و خیر است نزد خداوند تا خدا بتو نیکی کند و داخل شوی و ارث
بری زمین صالحه را که خدا قسم خورده است برای پدران شام و در بیست و سیوم
هامن اصحاح میفرماید وصیت کرد خدا ما را که عمل کنیم بسنتهای او همگی و
برتسیم از خدا پس نیکی کند مبا در متام عمر مثل امروز و رحیم باشد بر ما هرگاه
حفظ کنیم همه وصیتهای او را و عمل کنیم پیش روی خدا چنانکه ما را امر کرده
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است و در آیه دوازدهم از اصحاح هفتم هامن سفر میفرماید اگر تو بعد از شنیدن
این احکام حفظ کنی آنها را و عمل بآنها کنی زود باشد که خدا حفظ کند برای تو
عهد و رحمتی را که قسم خورده است برای پدرانت و تو را دوست دارد و بسیار
کند تو را و مبارک کند مثره بطن تو را و مثره زمین تو را و گندم تو را و رز تو را و
زیت تو را و گاو تو را و گوسفند تو را بر زمینی که قسم خورده بود با پدرانت که
ببخشد بتو و مبارک باشی میان همه طایفها و در میان تو نباشد مرد بیاوالد و زن
بیاوالد و در میان حیوانات تو نباشد نازاینده و برطرف کند خداوند از تو هر دردی
و ناخوشی مرص بدی را چنانکه دانستی و از این قبیل بسیار است و اینها مثره اعامل
نیک است که ذکر شده است و چون یهود جسامنی بودند ذکر آخرت برای آنها
نشده و وعده به جنت و وعید به جهنم برای آنها ذکر نشده و حرفهای اخروی
برای ایشان مذکور نشده چرا که منیفهمیدند و برای نصاری چند کلمه ذکر شده
چرا که فهم ایشان اندکی روحانی شده و غالب فرقان ذکر آخرت است به جهت
آنکه مردم فهم روحانی پیدا کرده بودند و ملکوت آسامن به ایشان نزدیکرت شده
بود آثار ملکوت برای ایشان بسیار ذکر شده به خالف امتهای سلف که ایشان از
اهل طبیعت بودهاند و از اهل زمین و قابلیت فهم ملکوت را نداشتهاند خالصه
برای امت موسی چنین که شنیدی ذکر ثواب اعامل شده است و همه از این قبیل
است و در موضعی ذکر ثواب و عقاب را خداوند میفرماید اگرچه طوالنی است
ولکن به جهت فهم مقام امم آن زمان بد نیست که عرض کنم در اصحاح بیست و
دویم سفر استثنا میفرماید اگر شنیدی صوت رب اله خود را تا عمل کنی بهمه
وصیتهایی که تو را امر کرده است بآن و حفظ کنی آن را خدا بگرداند تو را فوق
جمیع طایفها که در زمینند و نازل کند بر تو همه این برکات را و بتو برسد اگر
بشنوی وصیتهای او را پس باشی تو مبارک در قریه خودت و مبارک در گاوت و
گوسفندت مبارک باشد نخلت و مبارک باشد آنچه باقی ماند و فاضل آید از تو
مبارک باشی تو در دخول و خروج خود و خدا دشمنانی را که مقاوم تو بودند
بشکند پیش روی تو و بگریزند از پیش روی تو و برکت فرستد بر خزینهای تو و بر
همه اعامل تو و مبارک کند تو را در زمینی که خواهی گرفت تو را طایفه مقدس
خود کند چنانکه قسم خورده است برای تو اگر حفظ کنی وصیتهای رب اله خود
را و در راه او بروی و ببینند همه طایفها که در شهرها هستند که نام خدا خوانده
میشود برای تو و برتسند از تو و بریزد خدا بر تو همه خیرات را مثره بطنت را و
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مثره مواشی تو را و مثره زمین تو را که قسم خورده است خدا برای پدرانت که به
تو بدهد و گنج نیکوی خود را که آسامن است بگشاید تا بدهد باران زمین تو را
در وقتش و مبارک کند همه اعامل تو را و تو قرض به همه امتها بدهی و از کسی
قرض نکنی و تو را رئیس کند نه تابع و همیشه باال باشی نه پایین اگر بشنوی
وصیتهای خدا را که من به تو وصیت کردهام امروز و حفظ کنی و عمل کنی به آن
و میل نکنی از راست و چپ و متابعت خدای غریبی نکنی و عبادت نکنی آن را و
اگر نخواهی که بشنوی صوت رب اله خود را که حفظ کنی وصیتهای او را که عمل
کنی بآن و سنتهائی را که من تو را وصیت میکنم به آن امروز میآید بر تو همه این
لعنتها و درمییابد تو را ملعون میباشی در قریه خود و ملعون در مزرعه و ملعون
باشد گنج تو و ملعون باشد آنچه میامند برای تو و ملعون باشد مثره بطن تو و مثره
زمین تو و گاو تو و گوسفند تو و ملعون باشی در دخول و خروج خود بفرستد خدا
بر تو گرسنگی و مالمت در همه اعاملت که عمل میکنی تا تو را هالک کند و
براندازد زود بجهت عملهای خبیثه بد تو که بواسطه آن مرا ترک کرده و خدا مرگ
را بر تو زیاد کند تا تو را براندازد از زمینی که داخل میشوی تا بارث بربی و بیندازد
بر تو تب و رسما و گرما و ابر و باد و سموم و جرب و براند تو را تا هالک شوی
آسامن را باالی رس تو مس کند و زمین را آهن و باران زمین تو را غبار کند و از
آسامن خاکسرت بر تو بریزد تا هالک شوی و تو را بشکند نزد دشمن تو تا از یک
طرف بروی رو به ایشان و از هفت طرف بگریزی از ایشان و متفرق شوی در همه
ماملک زمین و مرده تو طعام شود از برای همه مرغان آسامن و وحوش زمین و
کسی نباشد که آنها را از تو براند و خدا نصیب کند تو را زخم مرصی و مخرج زبل
تو را جرب و حکه رساند که دیگر شفا نداشته باشد و تو را دیوانه کند و کور کند
و حیران کند و در میان روز بلمس چیزی پیدا کنی چنانکه کور در ظلمت ملس کند
و راههای تو راست نباشد و مقهور و مظلوم باشی همیشه و مخلص نداشته باشی
زن بگیری و غیری کنار آن بخوابد خانه بسازی و ننشینی رز بنشانی و نچینی گاو
کشته شود و تو از آن نخوری و خرت را غصب بکنند و به تو ندهند و گوسفندت
را به دشمن دهد و معین نداشته باشی پرسان و دخرتانت را به طایفه دیگر دهد
و چشمهایت ببیند تا آنکه میفرماید که زخم بدی در زانو و ساق تو پدید آورد که
شفا نداشته باشد از پا تا رس تو و میفرماید تخم بپاشی بسیار و جمع کنی کم چرا
که ملخ میخورد آن را غرص کنی رز و خدمت کنی و خمر آن را نخوری و جمع
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نکنی چرا که کرم همه را هالک کند زیتون بسیار داشته باشی و از روغنش نتوانی
خود را چرب کنی چرا که پراکنده شود و متفرق گردد پرس و دخرت پیدا کنی و
چشمت به آنها روشن نشود چرا که به اسیری بروند جمیع درختان و میوههای
زمین تو را رسما بربد غریب در شهر تو اعلی از تو باشد و رفیعتر از تو باشد و تو
زیر پای او باشی او بتو قرض بدهد و تو باو قرض ندهی و او رس باشد و تو دم و
همه این لعنتها به تو نازل شود تا آخر اصحاح همه از این قبیل وعد و وعید
میفرماید و همه آنچه به امتهای سلف از رحمت و عذاب رسیده است همه از
این قبیل است و هیچ ذکر بهشت و جهنمی نیست به جهت آنکه آسامنی نبودند
و فهم آسامنی نداشتند مگر امت عیسی که قدری رایحه آسامن را شنیده بودند
قدر قلیلی یعنی چند کلمه به ایشان وعده آخرت شده است چنانکه در آیه
هفدهم از اصحاح چهارم انجیل متی میگوید آن زمان یسوع یعنی عیسی ظاهر
شد که بشارت دهد و بگوید توبه کنید که ملکوت آسامنها نزدیک شد و در آیه
دهم اصحاح پنجم هامن انجیل از قول عیسی نقل میکند که گفت خوشا بحال
راندهشدگان از جهت عدل که برای ایشان است ملکوت ساموات خوشا بحال شام
اگر رسزنش کنند شام را و برانند شام را و نسبت بد دهند از جهت من پس خوشنود
شوید که اجر شام عظیم است در آسامن چرا که اینطور انبیاء پیش را راندند و در
هفدهم آن اصحاح میفرماید گامن نکنید که من آمدهام که رشیعت را حالل کنم
یا آنچه پیغمربان گفتهاند نیامدم که حالل کنم بلکه تا کامل کنم پس حق میگویم
برای شام تا زایل شود آسامن و زمین که کلمه واحده زایل منیشود از ناموس تا همه
باشد پس کسی که حالل کند یکی از این وصیتهای کوچک را و تعلیم مردم کند
هامنطور چنین در ملکوت سموات صغیر خوانده شود و اما کسی که عمل میکند
و تعلیم میکند پس این عظیم خوانده شود در ملکوت آسامنها پس میگویم برای
شام که اگر فاضل نیاید عدل شام بر عدل کتبه و فریسیین داخل ملکوت آسامن
نشوید خالصه از این قبیل اشارهها هست آن هم باینطور که تعبیر از آن مبلکوت
آسامن شده است و باز حرفهای ظاهری برای ایشان گفته است اال آنکه حرفهای
آسامنی است نه زمینی به خالف قرآن که غالب آن وعده بهشت و وعید به جهنم
است و وعده بلقاء الله و جوار الله و حب الله و تحذیر از بغض و غضب و سخط
و عداوت خداست و این نیست مگر آنکه این امت مرحومه ملکوتیت ایشان
غالبتر است چنانکه خواهی یافت.
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و مراد از این فصل این بود که این پادری اگر میگوید که اعامل بیروح فایده
ندارد که شبهه در آن نیست و کسی ادعا نکرده که فایده دارد و قرآن و اخبار ما
به آن مشحون است و اگر اعامل با روح را میگوید فایده ندارد خالف توریه و
انجیل گفته است چنانکه دانستی پس چرا گریه حرضت آدم و طواف او سبب رضای
خدا نبود مگر حرضت آدم از روی بیشعوری میگریست و طواف میکرد و نیت
در اعامل نداشت و به جهت تقرب به او این کار را منیکرد و البته نیت داشت و
احواالت جسدی او تابع احواالت روحانی او بود و تا دلش منیسوخت بر حال خود
و آتش خوف خدا در کانون سینهاش مشتعل نشده بود و نیران محبتش زبانه
نکشیده بود که این حرکات منیکرد پس این حرکات تابع آن حرکات و بدن آن ارواح
است و روح بیبدن بیحاصل است چنانکه پیش دانستی و بعداز این خواهی
دانست انشاء الله پس گریه و زاری و طواف و غیرها همه مثر دارد و همه سبب
رضای خدا خواهد شد البته چنانکه رصیح کتب انبیاء است که این اعامل مثر دارد
و سبب مثر هم آن است که اعامل بدنی بدن اعامل ارواح است و عمل روح توجهات
روحانی است و هیچ یک بیدیگری مثری نخواهد داشت و هر دو با هم مثر دارند
چنانکه یافتی پس محبت بیخدمت معقول نیست و خدمت بیمحبت مقبول نه
پس آدم محبت داشت و عمل هم کرد و هر دو با هم مقبول افتاد و خدا توبه او
را قبول کرد و این بدیهی است که اگر کسی به تو گوید که من تو را دوست میدارم
و همیشه به راه سخط تو برود و تو را بیازارد و هرچه تو دوست میداری ترک کند
و هرچه زشت میداری عمل کند البته تو از این راضی نخواهی بود و اگر آنچه تو
آن را دوست میداری عمل کند و از آنچه غضب داری اجتناب کند ولی تو را دوست
ندارد و اینها را به هوای خود کند تو از او و اعامل او خورسند نخواهی شد ولی
اگر دوست دارد به دل و عمل کند به اعضای خود و بگوید به زبان خود البته تو
از او خورسند خواهی شد و او را دوست خواهی داشت و احسان به او خواهی
کرد و شک در این نیست و مسلمین که برای اعامل ثواب و عقاب روایت میکنند
و اعامل را وسیله نجات خود کردهاند آن اعاملی را خواستهاند که روح توجه و قصد
قربت در بدن آن باشد و آن عمل از آن توجه ناشی شده باشد نه نفس عمل از
حیثی که عمل است و این پادری چنین فهمیده است که مسلمین نفس اعامل را
منجی میدانند و از این جهت مسلمین و بتپرستان را در خصوص اعتقاد نجات
به اعامل به یک سیاق فهمیده است و بدیهی است که آنها که عمل را از روی
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محبت به خدا منیکنند اعامل ایشان میت است و نجس و موجب بعد ایشان از
خدا خواهد بود و بعد از این فصلی مشبع در خصوص مثره اعامل انشاء الله ذکر
خواهد شد پس معلوم شد که حرضت آدم به واسطه گریه و زاری و طواف که ناشی
از ندامت او بود و از رجوع باطن او به سوی خدا و اعراض او از طبع و شهوات و
غیر خدا نجات یافت و مجتبی گردید و مرضی خدا شد و چون به تحقیق بیان
کردیم که مراد از عصیان آدم هامن نفس تنزل او به این عامل و عصیان عصیان کونی
بود چنانکه شاعر گفته و خوب گفته:
اذا قلت ما اذنبت قالت مجﻴب［
وجودک ذنب الیقاس به ذنب

یعنی هر زمان که میگویم که گناهی نکردم میگوید محبوبه من که وجود تو
گناهی است که هیچ گناه به آن قیاس منیشود پس توبه او باز صعود الی الله است
و سیر به سوی او است تا آن ارسار که خداوند در ذات او قرار داده بود باز از او
بروز کند و آن اجتبا و اصطفا که خداوند در اول ایجاد به او انعام کرده بود و در
او فعلیت داشت و به واسطه تنزل که مقتضای نفس مخلوقیت و اثریت او بود باز
در حال صعود به سوی خدا از او آشکار شود و ثانیا بالفعل گردد پس به این
معصیت جمیع خلق آلودهاند و آن گریها و زاریها و استغفارها و اعرتافهای به گناه
که انبیاء و اولیاء میکنند به سبب این معصیت است و به همین اعامل رجوع الی
الله میکنند و زنگ ادبار و تنزل را از خود میزدایند و معنی محبت و وصل کامنه
در خود را به این وسیلهها ابراز میدهند پس معلوم شد به تحقیقات الهی که
پادری مذکور اشتباه عظیم کرده و به این واسطه باب تعطیل را بر روی خود و
اتباع خود گشوده است.
*«مقصد اول – فصل *»10
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فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده است که معنی عبارت توریه که خدا بعد از بیرون کردن
آدم لباس چرمی برای آن ساخت آن است که قربانی میکردند و پوست آنها را جامه
میکردند و سابقا مذکور شد که این اشتباه است و مراد از جامه چرمی همین
پوست عنرصی بدن است که بعد از خروج از بهشت و تنزل از آن عامل لطیف
ساموی به آن پوشانیده است ولکن چون فهم یهود و نصاری در این امور جسامنی
است گامن کرده است که یعنی قربانی کرد و پوستش را لباس کرد و سابقا تفصیل
این گذشت و حاجت به تکرار نیست و بر حکام این مطلب بسی واضح است و
این تأویل نیست چرا که این بدن عنرصی برای آن بدن اصلی حقیقتا لباسی است
چرمی و در توریه نیست که پوست سایر حیوانات را پوشید پس این هم اشتباه
است و بدون سبب عبارت را تخصیص به رأی خود داده و حالل شدن حیوانات در
زمان نوح 7دلیل آن نیست که در زمان آدم قربانی میکردند و پوستش را
میپوشیدند بلکه عالمت قبول قربانی ظهور آتشی و سوزانیدن آن قربانی بود و
دیگر پوستش منیسوخت و میپوشیدند آن روز بیدلیل است و بر فرضی که چنین
کاری هم کرده باشند این معنی که ما گفتیم اعلی و ارشف و صحیح و معنی اول
است و آن معنی ادنی و اخس و معنی ثانی است و منافاتی با آنچه ما گفتهایم
ندارد اال آنکه آنچه ما گفتهایم شاهدش محسوس است و آنچه او گفته است محتاج
به شاهد است.
*«مقصد اول – فصل *»11
فصــــل
و دیگر آنکه حیران گشته که درخت حیوه چه درخت بوده و آدم مدت توقفش در
عدن چهقدر بوده و گفته که فاصله وقت در میان خلقت و اخراج نه آنکه چند
ساعت و یا نیم روز بوده چنانکه مسلامنان گویند بلکه از توریه واضح میشود که
مدتی کشیده و منیتوان گفت چهقدر بوده است الخ.
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این مطلب را هم از روی عداوت یا نادانی گفته است چرا که لیس ملن الیعلم حجه
علی من یعلم یعنی نادان حجتی بر دانا ندارد نه آنکه هرچه در توریه نیست و از
توریه معلوم منیشود مجهول مطلق است و کسی را منیرسد که در آن سخن بگوید
و اگر فرضا خدا پیغمربی بعد از موسی بفرستد و او تفصیل احوال آدم را بیان کند
نبایست او را تکذیب به اینکه این تفصیل در توریه نیست کند چرا که هامن خدای
توریه به او تعلیم کرده پس اگر پیغمربی بعد از موسی مطلبی گفت قدحش به
این نیست که این سخن در توریه نیست بلکه اگر کسی را سخنی است باید در
نبوت او بگوید اگر نبوت او ثابت شد جمیع اقوالش و اخبارش صحیح و اال اخبارش
محتمل صدق و کذب است مگر آنکه بر ضد اخبار پیغمربان سابق خربی بدهد که
از تصدیق او تکذیب پیغمربان سابق الزم آید آنگاه میتوان او را انکار کرد و تکذیب
منود اما اگر منافات ندارد و تکذیب پیغمربان سابق در آن نیست رد بر او به انکار
از عقل نیست بلکه او را بایست محتمل صدق و کذب دانست تا مأخذش معلوم
شود حال در توریه که نیست که آدم چهقدر مکث کرد بلکه همین قدر معلوم
میشود که زمان مائی در آنجا بوده و پیغمرب آخرالزمان صلوات الله علیه و آله خرب
دادند که خداوند در تن آدم روح دمید بعد از زوال شمس روز جمعه بعد زوجه
او را از اسفل اضالع او خلق کرد و مالئکه خود را به سجده او داشت و او را ساکن
جنت کرد در هامن روز و مناند در بهشت مگر شش ساعت در آن روز و معصیت
کرد پس خدا آن دو را بیرون کرد بعد از غروب آفتاب و شب را در آنجا نخوابیدند
و در بیرون جنت برسبردند تا صبح و خدا به ایشان گفت از آسامنها بروید به سوی
زمین که مجاور من نخواهد شد در بهشت و آسامن معصیت کاری ،این است در
اخبار مذهب اسالم و این معنی مخالفتی با توریه ندارد که او انکار کند نهایت
بگوید خرب است و به صحت نرسیده و اگر پیغمربی پیغمرب ما بر او ثابت شد به
خربش اعتامد کند و اگر نشد سکوت کند اگرچه این پادری جسارت کرده و انکار
حرضت خاتم النبیین کرده و از انصاف انکار در این مقام نیست مگر عداوت با
حق و با جان خود نهایت کسی که امری بر او ثابت نشده باید سکوت کند جسارت
و انکار از عداوت با حق میشود و من بعد انشاء الله اثبات نبوت پیغمرب آخرالزمان
صلوات الله علیه و آله از کتب مستعمله مسیحیان خواهد شد تا بر یهود و نصاری
حجت متام شود اگر این کتاب به ایشان برسد انشاء الله و اال بر اهل اسالم عداوت
ایشان ظاهر گردد و این حدیث هم از مشکالت است مثل فقرات اول توریه که آن
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وقت که خدا عامل را میآفرید ایام هفته کجا بود و چه معنی دارد و عاملی که نبوده
و خدا میخواهد بیافریند یکشنبه و دوشنبه کجا بود و اینها یعنی چه اما یهود و
نصاری که فهمشان در خصوص این امور جسامنی است اگرچه در بعضی صنایع و
علوم طبیعیه به مساعدت بعض به بعض و حدیث به قدیم و اجتامع افکار و تجارب
بسیار و استعانت به یکدیگر کاری میکنند ولی در خصوص دین و امور غیبیه و
حکم الهیه نهایت جسامنیت را دارند چنانکه از کتاب این پادری برمیآید و از این
جهت این معانی را هیچ منیفهمند و همچنین ضعفای اسالم هم که جسامنیند از
فهم اینها محروم و به هامن تسلیم رصف اکتفا کردهاند اما حکام حقایق اینها را
میفهمند و میفهمند که اینها تعبیراتی است از حقایق ایجاد دهری که در عامل
زمان به آن تعبیر آورده شده است و رس آن تعبیرات را منیدانند مگر حکامی الهی
ربانی مذهب اسالم زادهم الله بسطا و نشا.
پس به طور اختصار و اشاره میگوییم که روز جمعه بود چرا که هنگام اجتامع
غیب به شهاده و بعد از زوال بود چرا که شمس روح او اول در مقام ارتفاع و غایت
ظهور و اعتدال بین الجهات ایستاده بود و مایل به جسد نشده بود و چون رو به
تنزل نهاد و مایل به جسد شد هنگام زوال او شد و داخل جسد شد بعد از زوال و
پس از متامیت خلقت او و تعلق روح و جسد از ضلع ایرس او که مقام صفات نفس
اوست خداوند حوا را آفرید و چون انسان بود و مهیمن بر کل موجودات بود و بر
وصف و مثال خداوند بود جمیع مالئکه را خادم او کرد و همه در نزد او سجده
کردند و همه جا آفتاب روح او در تنزل بود و نازل میشد درجه بعد درجه تا آنکه
نزدیک افق عامل اعراض رسید و رس به نقاب تیره عامل اجساد عرضیه فرو برد و
غلظت آن حجب که آن لباس پوستین مذکور در توریه است روی آن شمس روح را
پوشانید و عامل شب شد به جهت سواد عامل اجسام و کثافت آن و احتجاب شمس
روح در پس پرده آن پس ممکن نیست که در بهشت شب خوابیده باشند بلکه
شب را در فنای جنت که بیرون بهشت که عامل طبایع عنرصیه باشد خوابیده چون
صبح کردند به صبح عرضی این دنیا خدا ایشان را هبوط داد به این زمین معلوم
که در آسامن عاصی نازل نخواهد ماند پس معلوم شد که خرب پیغمرب ما 9موافق
عین حکمت و صوابست و کالمی مطابق واقع ولی آنها که از فهم اینها عاجز
ماندهاند و حمل به ظاهر کردهاند حیرانند.
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بالجمله تحقیق این معانی در این کتاب مقصود نیست خواستم همین قدر معلوم
شود که چیزی که در توریه نیست و پیغمربی دیگر خرب داد نباید آدم متدین انکار
کند اگر حرفی دارد در نبوتش بزند و نبودن آن خرب را در توریه شایسته نیست که
عالمت کذب نبوت و خرب او دانند چنانکه جمیع انبیای پس از موسی اخبار به امور
عجیبه غریبه کردهاند و به هیچ وجه آن اخبار در توریه نیست و کسی را منیسزد
که تکذیب ایشان کند به این دلیل که اینها در توریه نیست و اما آنکه حیران شده
که درخت حیوه چه درخت بوده بجاست چرا که این ارسار را آنها منیفهمند و
علمش در پیش آن جامعت است که از پرورنده موسی و عیسی گرفتهاند در
آخرالزمان پس به جهت تحقیق این مقام میگویم که حی حقیقی حق خداوند عامل
است و خلقی که ایجاد فرماید صاحب درجها و مقام هستند هرچه نزدیکرت به
اویند و بر مثال و صفت اویند حیوه در ایشان بیشرت جلوهگر است و هرچه از او
دورترند و انوار مثال و صفت او در آنها پنهانتر است حیوه در آنها ضعیفرت است
تا آنکه خلق به نهایت بعد از حق رسد و آثار مثال و صفت خداوند در آنها به کلی
پنهان شود پس در این هنگام آنها میت شوند و چون این خاک در نهایت بعد از
حق افتاده است آثار حیوه و حرکت در آن پنهان شده است و به موت و سکون
جلوهگر گردیده و آب چون یک درجه باالتر است در آن رس حیوه و حرکت قدری
بیشرت آشکار شده است و چون هوا نزدیکرت است آن آثار در آن بیشرت جلوه دارد و
چون آسامنها نزدیکرتند آثار آن حیوه و حرکت در آنها بیشرت جلوهگر است و همه
حی و متحرکند و چون عامل غیب که بهشت در آنجا بوده نزدیکرت به مبدأ است
آثار حیوه و حرکت و قدرت و استطاعت و علم در آنها بیشرت است و همچنین
میرسد امر به اول موجود و اول صادر که اشاره به آنها شده است در توریه که
آدم چون یکی از ما شده است و شخص ما میگوید برای خود و کسی که با اوست
معا پس آن اول صادر در نهایت قرب به حق است و همیشه با خداست و هرگز
رو به غیر نکرده و منیکند و از خدا جدا منیشود پس بر خدا و بر آن کس که اول
صادر است واقع میشود و این اول صادر را حکامی ربانی اسالم میشناسند و بس
اگرچه این معنی در انجیل یوحنا هست ولکن نصاری نفهمیدهاند و نشناختهاند؛
یوحنا در اصحاح اول انجیل خود میگوید کالمی که معنی آن این است که در اول
بود کلمه و کلمه بود نزد خدا و «الله» آن کلمه است این در اول نزد خدا بود همه
چیز به آن کلمه موجود شد و به غیر آن چیزی نبود به آن کلمه حیوه موجود شد
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و حیوه نور مردم است و نور در ظلمت تابید و ظلمت آن را نشناخت انسانی بود
که خدا او را به رسالت فرستاده بود اسمش یوحنا این شخص آمد به جهت شهادت
تا شهادت بدهد از برای نور تا همه به دست او ایامن آورند او نور نبود بلکه آمد
که شهادت برای نور بدهد نور حق آن چیزی که ارشاق کرد برای هر انسانی که به
این عامل آینده است در عامل بود و عامل به او موجود شد و عامل نشناخت او را ،به
سوی خاصانش آمد و خاصانش قبول نکردند او را اما آنها که قبولش کردند سلطنتی
به آنها داد که نبی شوند کسانی که ایامن به اسم او میآورند و ایشان از خون و
گوشت نیستند و از مشیت مردی نیستند لکن تولد کردند از خدا و کلمه جسدی
شد و در ما حلول کرد و بزرگی او را دیدیم بزرگی مثل فرزند یگانه که از پدر است
پر بود از نعمت و حق .یوحنا شهادت از جهت او داد و گفت این است که گفتم
میآید بعد از من و پیش از من بوده چرا که اقدم از من است تا آخر اصحاحش.
و این کالمی بسیار دقیق است و چون مناسبتی به مقام دارد به طور اختصار رشح
آن میشود تا معلوم شود که نصاری آن را نفهمیدهاند.
پس آنکه گفته است در ابتدا کلمه بود مراد ابتدای خلق است چرا که خدا کلمه
نیست بلکه آن کلمه کلمه خداست که بر همه چیز مقدم است و به آن کلمه
کاینات را آفریده منیبینی که گفته است که آن کلمه جسدی شد و حلول کرد در
ما و خدا تغییرپذیر نیست و از حالت خود تغییر منیکند و مجسد منیشود و
ترصیح کرده که کلمه نزد خدا بود پس کلمه غیر از خداست ولی اول موجود است
که همه چیز به آن موجود شده است و اقدم اشیاست و این کلمه را مسیحیان
نشناختهاند و چون این کلمه نزد خدا بود خدا گفت آدم مثل ما شده بفهم که چه
میگویم و اما آنکه گفته که «الله» آن کلمه است مراد اسم «الله» است نه کنه
ذات قدیمه خدا چرا که ترصیح کرد که آن کلمه نزد خدا بود پس غیر خداست که
نزد خداست و چون غیر خداست نشاید که غیر خدا خدا باشد پس مراد اسم «الله»
است و اسم «الله» اسمی است مهیمن بر همه صفات هر صفتی را خصوصیتی
است مگر این اسم را که خصوصیتی نیست و همه اسمها صفت این میشوند و
این صفت اسمی منیشود پس این کلمه اسم اعظم خدا بود که «الله» باشد و اسم
اعظم خدا اول موجود است و همه چیز به آن خلق شده است و آن اسم نزد خدا
بود و اگر غیر از این کسی خیال کند اختالف در کالم الزم میآید و از حکیم
رسمنیزند پس معلوم شد که مراد از کلمه اسم اعظم است و از این جهت تکرار
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کرد و گفت که این در ابتدا نزد خدا بود تا کسی گامن نکند که خدا بوده است و
اگر کسی گوید که از حیثی خدا و از حیثی غیر خدا و نزد خدا بوده خدا را حادث
شمرده است و از برای خدا دو حیث قائل شده حیث قدم و حیث حدوث و در
خدا ترکیب و تغییر الزم میآید و هر مرکبی و متغیری بکله حادث است پس این
قول جایز نیست و مراد هامن است که ما گفتیم.
و اما آنکه گفته همه چیز به آن پیدا شده و به غیر چیزی پیدا نشده حق است
جمیع موجودات به آن کلمه تامه کامله پیدا شده است و به غیر آن کلمه چیزی
موجود نشده و منیشود چرا که او واسطه میان قدم و حوادث است و بس و سبب
اعظم ایجاد است.
و اما آنکه گفته به او حیوه موجود شد و حیوه نور مردم است مراد از آن حیوه
روحالقدس است چرا که بعد از آن کلمه اول چیزی که موجود شد روحالقدس است
که حیوه مطلق است و هر حی به آن روح و به نور آن روح حی است و آن نور
مردم است که ظلمتکده قابلیت ایشان و قوالب ایشان به آن نور حیوه نورانی
شده است و از ارشاق آن حی و متحرک و عامل شدهاند.
و اما آنکه آن نور تابید در ظلمت و ظلمت آن را نشناخت آن ظملت انیت و
قابلیت خلق است چرا که نور از خداست و ظلمت از انیت خلق چنانکه در این
عامل همه نور و حیوه از آسامن است که جهت رب است و همه ظلمت از ارض که
جهت خلق است و ظلمت آن نور را درک نکرد و نشناخت چرا که آن نور به خود
آن نور شناخته میشود و مناسبت مابین مدرک و مدرک از لوازم است در ادراک
پس ظلمت آن نور را نشناخت و بر آن نور جز آن نور کسی آگاهی ندارد و یوحنا
که به زبان عربی آن را یحیی میگویند و یحیی بن زکریا باشد آمد که شهادت به
آن نور بدهد و مراد از آن نور و روح عیسی است در این مقام که عیسی به آن
کلمه اول خلق شده است پس وجود آن کلمه بر وجود عیسی مقدم است و معلوم
است از انجیل که یحیی شهادت به عیسی داده و خرب به ظهور او داد پیش از آن
و شهادت داد پس از آن پس یحیی شهادت به نور داد یعنی به عیسی و آن نور آن
حیوه است که روح باشد و عیسی را روح به آن واسطه گفتند پس عیسی مخلوق
به آن کلمه سابقه است و یحیی آن نور نبود یعنی یحیی عیسی نبود ولکن شهادت
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به عیسی داد و آن نور یعنی عیسی حقی بود تابنده از برای مردم یعنی ظهور حق
بود چرا که حق تابنده غیر حق مطلق است و تابندگی وصف حق است و عیسی
وصف تابندگی حق بود و حق آن کلمه سابقه است.
و اما آنکه میگوید در عامل بود و عامل به او مکون شد و عامل او را نشناخت مراد
آن نور است که آن نور در عامل بود یعنی در غیب عامل چرا که میگوید عامل به او
مکون شد پس معلوم است که او در غیب عامل بوده و عامل حیوه از او جسته و به
واسطه او مکون شده و عامل او را نشناخت یعنی انیت عامل و قابلیت عامل او را درک
نکرد چرا که او به خود او شناخته میشود و انیت عامل ظلمت است و ظلمت نور
را منیشناسند و عامل به او مکون شد چرا که از کلمه آن حیوه که نور عامل است
پیدا شد و به نور عامل عامل پیدا شد و نور مقدم بر ظلمت است و به واسطه نور
ظلمت پیدا شده است به سوی خاصانش آمد یعنی عیسی مبعوث شد از جانب
کلمه تامه اولی و به سوی امت خود آمد و او را نشناختند و اما آن کسانی که او
را شناختند مراد حواریین و اوصیای اوست به ایشان سلطانی داد یعنی از روح او
به ایشان ارشاقی شد و نور روحالقدس در ایشان تابید نه خود روحالقدس چرا که
کلیه روحالقدس در اشخاص جزئیه منیتابد ولکن نور او در ایشان به قدر قابلیتشان
میتابد و ایشان نبیالله شدند مراد نبی لغوی است یعنی خرب از خدا دادند به
واسطه تعلیم عیسی و حواریین نبی نبودند و رعیت او بودند و از او حکایت و
روایت میکردند ولی اخبار از عیسی اخبار از خداست چرا که عیسی از پیش خود
منیگوید و او از کلمه خدا روایت میکند.
و اما آنکه گفته ایشان از خون و گوشت نبودند یعنی ارواح و حقایق ایشان و
روحاالیامن ایشان نه اجساد ظاهره ایشان چرا که جسدهاشان بالبداهه از خون و
گوشت بود و از مردم متولد شده بودند و اوالد بش بودند پس روح االیامن ایشان
از خون و گوشت نبود و هر مومنی چنین است و اختصاص به ایشان ندارد.
و اما آنکه گفته لکن متولد شدند از خدا و کلمه ،سخن در این مقام دراز است و
در جایی که این پادری میگوید عیسی پرس خداست رشح آن را به تفصیل خواهیم
کرد مجمل مسأله آنکه از ذات خدا چیزی بیرون منیآید و خدا منیزاید و اگر
بگویند که از ذات خدا تولد کردند بایستی که خدا را زوجهای باشد یا خدا زوجه
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غیر باشد و هر دو معنی خطاست و اگر کسی از خدا تولد کند باید اول در ذات
باشد بعد از ذات بیرون آید و آنچه در ذات بوده حادث است یا قدیم اگر حادث
است پس خدا محل حوادث بوده و محل حوادث حادث است و اگر قدیم بودهاند
تعدد قدما و آلهه الزم آید وانگهی که متغیر شدهاند چرا که قدیم بودند و از قدم
بیرون آمدند و در حدوث شدند و حادث و اینها همه خطاست پس ولد ذات خدا
بیمعنی است پس مراد از آنکه گفته متولد شدند از «الله» و کلمه مراد هامن اسم
است و کلمه هم عطف بر «الله» است نه آنکه ابتدای کالم است اگرچه آیه را بر
کلمه «الله» کردهاند و کلمه را ابتدای آیه ثانیه قرار دادهاند لکن کلمه عطف بر
«الله» است و عطف تفسیری است پس تولد کردند از کلمه که آن کلمه کلمه اسم
اعظم است و تولد کردند از «الله» که آن «الله» کلمه است و «جسدی شد و در
ما حلول کرد» اول سخن است یعنی آن نور حیوه جسدی شد که در ما حلول کرد
که عیسی باشد که جسدی شد و در میان امت خود آمد و اگر کلمه را ابتدای کالم
قرار دهند تناقض در کالم شود عالوه بر اختالل معنی چرا که اول گفت اول کلمه
بود و از کلمه حیوه پیدا شد و آن حیوه نور مردم است و یوحنا شهادت به نور داد
و آن نور عیسی است چرا که یوحنا شهادت به عیسی داد چنانکه از آخر اصحاح
معلوم میشود و عیسی که آن نور باشد در میان حواریین حلول کرد نه کلمه و
عیسی روح است و آن کلمه «الله» است و میان ایشان فرق بسیار است و از سبک
کالم اگر کسی تدبر بکند واضح و الیح است پس ضمیر «جسدی شد و در میان ما
حلول کرد» برمیگردد به آن نور که سخن در آن بود و رشح احوال آن میشد و
کلمه عطف بر «الله» است بالشک و اگر غیر از این کسی گامن کند الزم آید که
حیوه و کلمه یکی باشد و عیسی هامن کلمه باشد و از صدر اصحاح به طور ترصیح
واضح است که حیوه به کلمه موجود شد و نور مردم شد و به عامل آمد و حیوه غیر
از کلمه است و اگر هم کلمه را صدر کالم بگیریم و ضمیر «جسدی شد» را به کلمه
برگردانیم میشود به این طور که جسدی شد یعنی تجلی به حیوه کرد و حیوه
جسد کلمه باشد و «آن جسد در میان ما حلول کرد» یعنی آن روح که جسد کلمه
است در ما حلول کرد چرا که هر دانی جسم است و جسد است از برای عالی چرا
که از آن غلیظتر و کثیفتر است و نسبت به آن کلمه مثل جسم است و آن کلمه
عالی نسبت به او مثل روح است پس عیسی جسد کلمه است و کلمه روح عیسی
و عیسی به آن کلمه پیدا شده است چنانکه جسد به روح پیدا میشود پس عیسی
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مظهر کلمه است بعد از آنکه آن کلمه به جسد عیسوی تجلی کرد آن جسد که
عیسی باشد در میان امت خود حلول کرد این معنی هم صحیح است و اما آنکه
آن کلمه بنفسها جسد شده باشد و در میان آن امت حلول کرده باشد مناقض اول
کالم و آخر اصحاح است تدبر کن تا بفهمی که حق میگویم مجمال که کلمه اول
صادر است و نهایت قوت حیات با اوست و اوست حیوه حق و نور حق و کلمه
حق که به آن کلمه جمیع ماکان و مایکون را آفریده و آن در نزد خداست و جمیع
این اقوال معرتضه شد و کالم ما در آن بود که تحقیق شجره حیوه را بنامییم که در
فردوس بوده که هرکس از آن خورد ابدا باقی ماند و آن شجره شجره حیوه آن
حقیقت است و شجره حیوه آن کلمه است و مسمی به شجره شده است به جهت
آنکه اصل آن در وسط فردوس رسته است و شاخ و برگ آن که حیوتهای جزئی
است جمیع عرصه بهشت را که عامل حیوه است فروگرفته است و عامل بهشت که
غیب این عامل است بتاممه حی است حتی زمین و در و دیوار و اشجار آن چرا که
یافتی سابقا به نص توریه و انجیل که آن بهشت در آسامن است و آسامن حی است
بکلها و زمین و در و دیوار و قصور و اشجار بهشت همه ساموی است و سموات
مقام حیوه ابدی است چنانکه انجیل به آن شهادت میدهد که ملکوت آسامن
حیوه ابدی است پس شجره حیوه اصلش از نور آن کلمه طیبه است و فروعش در
متام بهشت منتش است و هرکس ساکن در جنت باشد حی خواهد ماند به حیوه
ابدی و از آن درخت خورده است و حرضت آدم را بیرون کردند به واسطه مقتضای
تنزل او به سوی این عامل که هامن عبارت از عصیان اوست و هامن ترک اوالی
اوست و مشیت خدا به اخراج او قرار گرفت بر حسب اقتضای تنزل که در آن بود
بفهم که چه گفتم که این مطالب بسیار دقیق است.
*«مقصد اول – فصل *»12
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده است که کتب عهد عتیق و جدید انبیاء بینسخ و تحریف
و بیتغییر و تبدیلند و این عمده مسألههاست که در این کتاب ایراد کرده است و
بسط و تفصیلی میخواهد و ما بعون الله تعالی به قدر ظهور مطلب این مسأله
را باید تفصیل بدهیم و آشکار کنیم که اشتباه عظیمی کرده است پس میگوییم
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که مراد از کتب عهد عتیق به اصطالح این جامعت توریه و زبور است و سایر کتب
انبیاء :تا زمان حرضت عیسی علی نبینا و آله و علیه السالم و کتب عهد جدید انجیل
است و سایر رسایل حواریین و اتباع ایشان که به هر امتی نوشتهاند و کالم در این
مسأله در دو مقام است یکی آنکه بیان کنیم که آن کتب منسوخ است و یکی آنکه
بیان کنیم که آن کتب تحریف شده است و تغییر و تبدیل بسیار در آنها واقع شده
است بلکه چیزی از کتب اصلی باقی منانده.
اما مقام اول در اثبات آنکه آن کتب منسوخ شده است و عمل به مقتضای آنها
نباید کرد پس میگوییم که شک نیست که توریه تا زمان حرضت عیسی 7منسوخ
نشد و جمیع انبیاء که بعد از موسی آمدند همه عمل به مضمون و احکام توریه
میکردهاند و ما در این مسأله حرفی نداریم اما بعد از ظهور عیسی جمیع احکام
توریه باقی مناند به نصوص کتب عهد جدید چرا که در توریه حکم سبت بدیهی
است که بوده است و بر یهود احرتام سبت و اسرتاحت از اعامل در آن روز واجب
بوده است و سبت ایام داشتند و سبت هفته داشتند و سبت سال داشتند و بدیهی
است که این حکم در رشع عیسی رفع شد پس منسوخ شده است و مراد از نسخ
نیست مگر رفع حکم سابق و همچنین ختنه در رشع موسی بوده است و به
مقتضای کتب عهد جدید در رشع عیسی منسوخ شده است و همچنین طالق در
رشع حرضت موسی بوده است و در کتب عهد جدید منسوخ شده است و حد زنا
در رشع موسی بوده و در کتب عهد جدید منسوخ شده است چرا که بر اینها همه
انجیلها شهادت میدهد آنقدر که حاجت به ایراد آیات آنها نیست و هکذا
بسیاری از مسائل که سابقا بوده منسوخ شده است حتی آنکه موافق اقرار خود
این پادری در کتابش عبادتی و طاعتی ظاهری مثل صلوه و صوم و غیره در رشع
حرضت عیسی نیست و در رشع موسی بوده است پس به ادله که منیتواند انکار
کند معلوم شد که توریه منسوخ است پس چگونه میگوید که کتب انبیاء سلف
بینسخ است و اما انجیل بعد از اینکه نبوت حرضت پیغمرب آخرالزمان را صلوات
الله علیه و آله ذکر کردیم معلوم میشود که منسوخ است و آن را در محل خود
خواهیم ذکر کرد.
و اما مقام دویم در آنکه در کتب عهد عتیق و جدید تحریفهای کلی راه یافته است
پس اوال میگوییم که این حرضات یهود و نصاری کتاب آسامنی در دست ندارند و
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این کتب که در دست است کتبی است که از آسامن نازل نشده است و لفظ
خداوند و کالم الهی نیست اما توریه که هرکس بر سبک آن نظر کند به طور بداهت
و عالنیه میبیند که آنها تاریخ و نقل احواالت موسی و بنیارسائیل و حرکات روز
به روز ایشان و سفرها و جنگها و مکاملات موسی با ایشان و مکاملات ایشان با
موسی است که کجا رفتیم و چه کردیم و چه گفتیم و چه شنیدیم و چه دیدیم و
خدا با ما چه کرد و روایات از زبان موسی است که احکام به قوم خود فرموده
است و موسی تهدید و وعید فرموده است بلی آن کلامت که قوم خود را موسی
حارض کرد و خداوند به ایشان سخن گفت و احکام دهگانه که به ایشان فرموده
احتامل میرود که کالم الهی باشد و احتامل هم میرود که مثل باقی نقل معنی
باشد از هامن راویان و آن ده کلمه این است که از آیه هفتم اصحاح پنجم سفر
استثناست که میگوید برای تو خدایان غریب پیش روی من نباشد مساز تراشیده
یا شبیه آنچه در آسامن است از باال یا در زمین است از زیر و در آب است در زیر
زمین ،سجده مکن برای ایشان و عبادت مکن ایشان را از جهت آنکه منم رب اله
غیور جزا میدهم به گناه پدران پرسان را تا سه و چهار قرن آنها که مرا دشمن دارند،
رحم کن بکسانی که مرا دوست میدارند و حفظ وصیتهای من میکنند ،نام خدا را
به باطل مگیر که هرکس نام خدا را بباطل گیرد غیر معاقب نخواهد بود حفظ کن
روز شنبه را که تقدیس کنی آن را چنانکه خدا تو را امر کرده است شش روز عمل
کن و روز هفتم که روز راحت خداست عمل مکن اگرچه ادنی عملی باشد تو و
پرست و دخرتت و بندهات و کنیزت و گاوت و خرت و هر حیوانی که داری و
غریبی که داخل خانه تو است تا راحت کند بندهات و کنیزت چنانکه تو راحت
میکنی یاد کن که تو نیز بنده بودی در مرص و بیرون کرد خدا تو را از آنجا با
نهایت قوت پس بجهت این تو را وصیت کرده که شنبه را حفظ کنی ،گرامیدار
پدر و مادر خود را چنانکه خدا وصیت کرده است تا عمرت دراز شود و خدا بتو
احسان کند در زمینی که بتو خواهد داد ،قتل مکن ،زنا مکن ،دزدی مکن بر خویش
خود شهادت زور مده ،زن خویش خود را مخواه و خانه و مزرعه و بنده و کنیز و
گاو و خر و ادنی چیزی از آن را مخواه این است آن ده کلمه که بنیارسائیل آن را
بسیار حرمت میدارند و قسم به آن میخورند و اما باقی توریه به طور بداهت و
عیان بر هرکس که نظر کند واضح میشود که همه نقل ناقلین و اخبار مخربین
است و در حقیقت همه حدیث و تاریخ راویان است که از گفتار و کردار و رفتار
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بنیارسائیل است و همه توریه پنج سفر است در سفر اول که آن را سفر «براشیت»
میگویند احوال خلقت آسامن و زمین به طور اختصار و اجامل و خلقت حرضت
آدم و کیفیت تولد اوالد از او و اوالدش و اوالد اوالدش و احوال حرضت نوح و
کیفیت طوفان و اوالد نوح و ابراهیم و لوط و اسحق و یعقوب و یوسف و احواالت
ایشان است و منکرات عجیبه در این سفر است از آن جمله حرضت نوح رشاب
خورد نعوذ بالله و لخت شد در خیمه و عورتش پیدا شد و حرضت لوط نعوذ بالله
رشاب خورد و با دخرتان خود زنا کرد و از ایشان نسل بسیار به عمل آمد دخرت
بزرگش پرسی تولد کرد و اسم او را مواب گذارد و از آن طایفه موابین به عمل
آمدند و دخرت کوچکش پرسی تولد کرد و او را عامن نام نهاد و عامنیین از آن به
عمل آمدند و خدا به خواب ابیمالک که پادشاه عرص ابراهیم بود آمد و با او سخن
گفت و خدا پیش ابراهیم آمد و ابراهیم برای او طعام آورد و خورد و با هم صحبت
داشتند و پرسان خدا دخرتهای مردم را گرفتند و اوالد زیاد شد و خدا دید که مردم
بد شدند و فکر بد میکنند پشیامن شد که چرا انسان ساختم روی زمین و تأسف
خورد در اندرون دل خود و گفت محو میکنم بشی را که روی زمین آفریدم حتی
حیوانات را حتی مرغ آسامن را چرا که من پشیامن شدم که اینها را ساختم و عامل
را به طوفان غرق کرد بعد که از کشتی بیرون آمدند و حرضت نوح قربانی کرد خدا
بوی خوبی شنید گفت من دیگر عود نخواهم کرد به لعن زمین از جهت بش چرا
که بش از طفولیت نیتشان بد است و دیگر نفس زنده را نخواهم زد چنانکه زدم
و هر عاقلی که در این کلامت نظر کند میفهمد که اینها کالم خدا نیست و مضمون
کالم خدا هم نیست و اینها افرتای بر خدا و انبیای اوست چرا که خدا مجسم و
ممثل نیست و پیغمربان رشاب منیخوردند و نعوذ بالله زنا منیکردند و هر عاقلی
قباحت این امور را میفهمد و اگر یکی از یهود و نصاری گامن کند که رشاب حالل
بوده است با وجودی که این افرتاست و عقل سلیم به حرمت آن شهادت میدهد
مست شدن پیغمربان و زنا کردن و مکشوف العوره شدن ایشان یعنی چه و پشیامنی
خدا یعنی چه و آنقدر قباحت این امور پیداست که احتیاج به دلیل و برهان نیست
و عاقل قبیح میشمرد دلیل بر رد آنها را چرا که اطفال هم قبح این امور را میدانند.
و سفر دویم توریه ایشان سفر «واله شموث» @در نسخه ع« 61شموس» است@.
میباشد که سفر خروج بنیارسائیل است از مرص و آن تاریخ و احوال آمدن موسی
است به کوه طور و مبعوث شدن و آمدن به مرص و بالهای نازله بر فرعون و
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قومش و بیرون آمدن ایشان از مرص و غرق شدن فرعون و اینها دخلی به کتاب
آسامنی ندارد نگوید کسی که در قرآن هم این قصهها هست و کالم خداست چرا
که قرآن بعد نازل شده و به جهت اعتبار احواالت آنها را به طور مثل خدا ذکر
فرموده و اما آنها روز به روز مشاهد احواالت و حرکات خود بودند تاریخ رضور
نداشتند تاریخ را قوم بعد یا کسی از معارصان مینویسد به جهت ضبط احوال پس
بعضی از این سفر احوال خروج از مرص است و هامن کلامت دهگانه را هم دارد و
بعضی احکام دیگر لکن همه به طور نقل از زبان موسی و دخلی به کالم خدا ندارد
و در این سفر است از قبایح که بنیارسائیل جمع شدند نزد هارون و گفتند که
موسی رفت و منیدانیم چه شد بیا برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بروند
هارون گفت بروید و گوشوارههای زنان و پرسان و دخرتان خود را بیاورید پس
آوردند و برای ایشان هارون گوساله ساخت و گفتند این خدایان شامست ای
بنیارسائیل پس هارون @در بعضی موارد هرون و در بعضی موارد هارون است.
(به عنوان مثال ):در نسخه ع 61این مورد «هرون» میباشد @.قربانگاهی ساخت
نزد آن گوساله و ندا کرد که فردا عید خداست پس فردا برخواستند و قربانی کردند
و نشستند و خوردند و آشامیدند و بازی کردند و خدا به موسی خرب داد که قوم تو
خطای عظیمی کردند پس چون موسی آمد و گوساله را دید غضب کرد و الواح را
انداخت و شکست پس موسی از هارون مواخذه کرد نعوذ بالله و حال آنکه به
نص همین توریه هارون نبی بود و خدا با او سخن میگفت و هر عاقلی که نظر
کند در این سفر به طور بداهت میفهمد که این سفر تاریخی است که مورخان و
حدیثی است که راویان روایت کردهاند و معذلک این منکر عظیم در اوست که
نبی خداوند گوساله بسازد و ششصد هزار نفس را گوساله پرست کند و قربانگاه
برای گوساله بسازد و مردم را امر به عید داشنت و قربانی کردن برای گوساله بنامید
آیا ممکن است با وجود این تحریف نشده باشد و روایات آن صحیح باشد یا کالم
خدا باشد نعوذ بالله و همچنین در همین سفر در اصحاح سی و سیوم میگوید
که خدا به موسی گفت که این سفر من به همراهی تو منیآیم و مالئکهها را
میفرستم به جهت آنکه شام طایفه گردن کلفتی هستید و اگر بیایم شام را هالک
میکنم و در همین اصحاح است که خدا به موسی گفت که تو روی مرا منیتوانی
دید چرا که منیشود که بش روی مرا ببیند و زنده ماند و خدا گفت اینجا روی
سنگ بایست و همین که مجد بیاید تو را در غار این سنگ کنم و دست خود را بر
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در مغاره گذارم تا بگذرم و آن وقت دست خود را برمیدارم تا پشت رس مرا ببینی
اما روی مرا طاقت نداری که بینی و از این قبیل چیزها که دال بر تجسم است و
ادله عقلیه و نقلیه قائم است بر آنکه خدا مجسم نیست پس چگونه میشود که
توریه موجود االن کالم خدا باشد یا آنکه از روات سهو و غلط و تحریف در این
احوال نباشد و در حقیقت این توریه معروف کتاب حدیثی است از احواالت
بنیارسائیل و مکاملات ایشان با موسی و مکاملات موسی با ایشان و آنچه خدا به
موسی سخن گفته است پس در حقیقت کتاب حدیثی است و کتاب حدیث اعتبارش
به دو چیز است یکی وثاقت و عدل راوی یکی معترب بودن مروی عنه اما مروی
عنه موسی است و سلمنا المره و اما روات موقوف به آن است که وثاقت راویان
این توریه معلوم شود و عدالت ایشان و شک نیست که هرگاه روایت خالف بداهت
عقول باشد و خالف دین خدا و رسلش باشد محض روایت قدح در راوی میکند
هرگاه آن را به طور بت نسبت به خدا و رسول دهد و معلوم میشود که راوی ثقه
نیست چرا که امور منکره و قبیحه را به طور بت نسبت به خدا و رسول میدهد
و افرتا بر خدا و رسول میبندد حال با وجود این منکرات چگونه میشود که این
توریه را کتاب آسامنی دانست یا کتاب حدیثی صحیح دانست.
و سفر سیوم توریه سفر «ویقراه» است که سفر احبار باشد و همه احکام است
که به طور روایت کسی روایت میکند که خدا به موسی چنین گفت و چنین حکم
کرد و نیست به روش سخن خدا و کالم نازلی بلکه به روش حدیث محدثان و
روایت راویان است.
و سفر چهارم سفر «ویدبر» است @در کتاب «ویدبراست» میباشد @.یعنی سفر
عدد و در این سفر اعداد طوایف بنیارسائیل مذکور است و بعضی اسفار ایشان و
اعرتاضات و عذابهای ایشان و قارون و از منکرات عجیبه که درین سفر است آن
است که بلعام بن باعور عراف خدا را خواب دید و مالئکه را مشاهده کرد و خرش
مالئکه را دید و خدا آخر برای بلعم عالنیه ظاهر شد و با او سخن گفت و نهی از
نفرین کردن بر بنیارسائیل میکردند مالئکه و او میرفت نفرین کند و دیگر رشاب
به قربانگاه بردن و قربان کردن که عقل سلیم ابا از حلیت آن میکند و هرکس که
اندک طبع مستقیم داشته باشد میداند که چیزی که غالب فساد عامل و بنیآدم از
آن است و انسان را به حالی میدارد که حالل را از حرام متیز منیدهد و ایامن را
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از کفر و عدل را از فسق و انسان را غافل از عبودیت و بندگی خداوند میکند
محال است که در رشایع انبیاء که همه برای نظام عامل و عیش بنیآدم و بندگی
خداست حالل باشد و این نیست مگر افرتاء بر خدا و رسل او که بستهاند و جمیع
این سفر روایاتی است و قصصی است از زبان بنیارسائیل و گفتگوها و سفرهای
آنهاست و گفتگوهای موسی با ایشان که مطلقا کتاب منزل از آسامن منیتواند بود
بلکه همه تاریخی است که احواالت بنیارسائیل را مورخان و راویان و نسابه روایت
کردهاند.
و سفر پنجم سفر «اله هاد بریم» است که سفر تثنیه االشرتاع و سفر استثنا میگویند
و در این سفر هم حکایت جنگ موسی است با عوج و با سانیان و احکام جدیده
که بر موسی نازل شده و به بنیارسائیل تعلیم کرده و در این سفر است آیاتی که
حجت است بر بنیارسائیل و آن آیه پانزدهم است از اصحاح هجدهم که میگوید
موسی به بنیارسائیل که بدرستی که پیغمربی از طایفه تو و برادران تو مثل من
خدا قائم خواهد کرد پس بشنوید از آن .و پیغمربی که از برادران بنیارسائیل
مبعوث شد پیغمرب ما بود صلواتاللهعلیهوآله که از نسل اسمعیل برادر اسحق بود
که جد بنیارسائیل باشد و نبیی مبعوث نشد از برادران بنیارسائیل مگر پیغمرب
آخرالزمان صلواتاللهعلیهوآله که از نسل اسمعیل بود و بدیهی است که برادران
بنیاسحق بنیاسمعیلند و نبی از بنیاسمعیل پیغمرب ما بود و در همین اصحاح در
آیه هجدهم موسی میگوید که خدا مبن فرمود که زود باشد که برپا کنم برای
ایشان پیغمربی مثل تو از میان برادران بنیارسائیل و سخن خود را در دهان او
گذارم و سخن گوید آن پیغمرب با ایشان بآنچه من امر کنم او را بآن و هرکس اطاعت
نکند کالمی را که خواهد گفت بنام من من انتقام کشم از او و این آیه برای منصف
اوضح من الشمس است که نبی مثل موسی صاحب رشیعت و صاحب عزیمت از
برادران بنیارسائیل که بنیاسمعیل باشند مبعوث نشد مگر پیغمرب ما
صلواتاللهعلیهوآله و ناطق به کالم الله بود که قرآن باشد و هرکس اطاعت او را
نکند به نص همین توریه خدا از او انتقام کشد چنانکه کشید و بنیارسائیل را به
همین واسطه ذلیل و خار@در کتاب ع« 61خوار» است @.در عامل کرد که امروز
در همه بالد از ایشان ذلیلتری نیست و عدد ایشان منقرض شد و به نهایت قلت
میباشند و بعد تفصیل این آیات و غیر آنها در مقام اثبات نبوت پیغمرب آخرالزمان
صلواتاللهعلیهوآله میآید و در آخر همین سفر نص میکند بر اینکه در میان
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ارسائیل نبیی مثل موسی برنخواست که بخواند خدا را رو برو بهمه آیات و معجزات
که بر دست او جاری شد پس به نص این آیه پیغمربی از بنیارسائیل مثل موسی
مبعوث نشده بود پس آنکه خدا فرموده که از برادران بنیارسائیل مثل موسی
پیغمربی خواهم آورد مراد از برادران غیر بنیارسائیل باید باشد و ایشان بنیاسمعیل
باید باشند بالبداهه و این آیه داللت بر آن کند که قبل از موسی یا قبل از زمان
صدور این قول از عزرا که راوی توریه است پیغمربی از بنیارسائیل به جاللت
موسی نیامده است و اما از برادران بنیارسائیل که بنیاسمعیل باشند پیغمرب به
جاللت موسی بایست بیاید به نص آیه سابقه و آن پیغمرب ماست و شاهد دیگر در
این سفر بر پیغمرب ما آیه دویم از اصحاح سی و سیوم است که میگوید که نور
خداوند آمد از سینا و ارشاق کرد برای ما از ساعیر و آشکار شد از کوه فاران و با او
بود هزاران پاکان از دست راست او سنتی بود از آتش و بدیهی است که نور خدا
که از سینا ظاهر شد نور نبوت موسی بود و ظهور آن از جبل ساعیر نور نبوت
عیسی بود که از جبل ساعیر به او تابید و آشکار شدن از جبل فاران نور نبوت
پیغمرب آخرالزمان است که در جبل فاران که کوهی است در مکه به آن حرضت
تابید و از آنجا آشکار شد و موید این معنی است آنکه در سفر اول توریه است که
اسمعیل در وادی فاران بود و حرضت پیغمرب ما صلواتاللهوسالمهعلیهوآله از آن
وادی ظاهر شدند و نور حق و نوری که از جبل فاران آشکار شد نبود مگر پیغمرب
ما صلواتاللهعلیهوآله و هامن نبیی است که از برادران بنیارسائیل مبعوث شد
ولکن چشم یهود و نصاری از این آیات کور است و بعد از این خواهد به طور
وضوح آشکار شد در اثبات نبوت پیغمرب مجمال اینجا آخر توریه است و در این
سفر بعضی احکام جدیده و عهود ذکر است و حکایت فوت موسی و دفن است و
هرکس که اندک شعور داشته باشد به طور بداهت میفهمد که این سفر و جمیع
اسفار توریه کتاب آسامنی نیست ولکن همه آن حدیث محدثان و روایت راویان و
تاریخ مورخانست که دخلی به کتاب آسامنی ندارد و در آن اسفار چنانکه دیدی
آن منکرات موجود است که احتامل صحت در آنها منیرود پس چگونه توریه محرف
و مبدل نیست و چگونه کتاب آسامنی خواهد بود بلی روایاتی است که بعضی از
آنها صحیح است و بعضی خطا و باطل بلکه قول به آنکه محرف نیست خروج از
جمیع ادیان است چرا که آن کفرها که عرض شد مثل آنکه هارون نبی ،بت برای
بنیارسائیل ساخت و خدا برای بلعام بن باعور جادوگر آشکار شد و به خواب
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ابیمالک آمد و آمد در خانه ابرهیم غذا خورد و لوط زنا کرد و امثال اینها اگر کسی
اعتقاد به صحت آنها کند از زمره عقال چه جای ملیین بیرون است پس برای عاقل
منصف آشکار است که توریه محرف است و با وجود این یهود هم اعرتاف به آن
ندارند که این توریه موجود آسامنی است و مقرند به آنکه روایت راویان است و
ناویان بعد که انبیاء باشند آن را تألیف کردهاند ولی این را هم دروغ میگویند چرا
که ناویان کذب و افرتا و خالف ما انزل الله از ایشان رسمنیزند و چنانکه دانستی
در این توریه اموری چند است که محال است صدور آنها از خدا یا موسی یا سایر
انبیاء.:
و اما کتاب یشوع که یوشع باشد متام آن هم به طور روایت است که هر عاقل
عبارت فهم که نظر کند میداند که آن وحی و کتاب آسامنی نیست و همه تاریخ
جنگهای یوشع است با قبایل و صاحب شدن بالد ایشان و تقسیم کردن مابین اسباط
بنیارسائیل و دیگر محرف بودن یا نبودن آن و صواب و خالف آن را حقیر نفهمیدم
چرا که چیزی جز تاریخ نیست بلی آنقدر که واضح و الیح است آن است که همه
روایت است و هیچ اشعاری به آن که آسامنی باشد در آن نیست و همه احوال روز
به روز یشوع است تا وقت مردنش و آن دخلی به وحی ندارد و همچنین سفر
«شفطیم» و سفر «راعوث موابیه» که احوال قضات بنیارسائیل و بعضی حاالت
آنها و مرتد شدن ایشان و ذلیل شدن و بعضی غزوات ایشان و احوال آن زن مسامه
به راعوث @در نسخه ع« :61مسامت براغوث» است @.است که هیچ دخلی به
کتب آسامنی ندارد و محض تاریخ است و احوال قاضیان بنیارسائیل و بعد از آنها
سفر صموئیل است و احوال ملوک طبقه اوالی بنیارسائیل و بعد از آن سفر دویم
صموئیل است در احوال ملوک طبقه ثانی و در این سفر از منکرات عظیمه قبیحه
آن است که در اصحاح یازدهم میگوید که حرضت داود علینبیناوآلهوعلیهالسالم
بباالی خانه خود رفت زنی خوشرو را دید فرستاد از احوال آن پرسید گفتند که آن
تبشباع دخرت الیعام زن اوریاء حیتانی است جمعی را فرستاد او را آوردند و با او زنا
کرد و آبسنت شد و زن فرستاد داود را خرب کرد که من آبسنت شدم داود کاغذی به
رسکرده خود که در جنگ بود نوشت و باوریا داد که برب و بیواب که رسکرده بود
بده و در آنجا نوشته بود که اوریا را پیش جنگ کنید و او را تنها بگذارید تا کشته
شود چنان کردند و اوریا کشته شد و زن اوریا عزاداری کرد و بعد از عزا داود
فرستاد و آن زن را آوردند و زن او شد و این سیئه بود که داود کرد بعد خدا ناثان
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را که کسی بود و گویا نبی بوده نزد داود فرستاد و مثل گوسفندان معروف را ذکر
کرد و داود غضب کرد که آن صاحب گوسفندان زیاد چرا تعدی کرده او را باید
کشت بعد ناثان گفت این مثل تو است و آن وقت اقرار به خطیئه کرد و خدا تهدید
عقوبتها باو منود و پرسی که از آن زن آورده بود مرد و داود او را عزا گفت و ثانیا
با او خوابید از آن سلیامن به عمل آمد.
تدبر کنید شام را به خدا احتامل میرود که این کتب موافق واقع باشد و کذب و
افرتاء نباشد؟ پیغمرب خداوند و برگزیده خداوند آیا چگونه میشود که اوال به زن
مردم به شهوت نظر کند بعد از آن به این فضیحت و ارصار که جمعی را بفرستد
که او را بکشند و بیاورند و با او زنا کند آن وقت شوهر او را به قتل برساند و ثانیا
آن زن را بیاورد و ابدا متنبه نشود تا ناثان بیاید او را متنبه کند آیا هیچ زانی که
عادت او زناست اینطور و به این وضوح و ارصار و افتضاح زنا کرده است و خدا
بنیارسائیل را عذابها کرد به جهت حدوث زنا در ایشان و این چه مذهب است که
این را روا میدارند از اینها بفهم قبح مذهب یهود و نصاری را که این کتب را کتب
الهی و بینسخ و تغییر و تبدیل میدانند و بعد ازین فقره است که حمنون پرس
داود با خواهر خود ثامار زنا کرد و داود حمنون را دوست میداشت و به او هیچ
نگفت و ابیشالوم که برادر ثامار بود از مادرش و پدرش حمنون برادر خود را رشاب
داد و چون مست شد او را کشت و از ترس داود گریخت و سه سال مختفی بود
خالصه از این قبیل چیزها و نسبتها به نبی و خاندان نبی خود میدهند و حیا
منیکنند و این را حق بالتحریف میدانند.
و بعد از آن سفر ملوک ثالث است و تاریخ احواالت سلیامن و غیر ایشان است و
همه تاریخ است و روایت و اقوال منکره غریبه دارد مثل آنکه در اصحاح یازدهم
آن است که حرضت سلیامن هفتصد زن گرفت آزاد و سیصد کنیز و زنان او اغوا
کردند دل او را و چون پیر شد زنان او دل او را اغوا کردند و به بتپرستی مایل شد
و بت صیدانیین را متابعت منود و ملکوم بت بنیعمون را متابعت منود و مرتکب
قبیح شد و متابعت خدا نکرد مثل داود و نصب کرد سلیامن برای کاموش بت طایفه
مواب را در کوهی که پیش روی والیت اورشلیم بود و از برای ملکوم بت بنیعمون
را و زنان خود را فرستاد که برای آن بتها بخور و قربانی کنند و خدا بر سلیامن
غضب کرد چون دل او از خدای بنیارسائیل گشت و حال آنکه خدای بنیارسائیل
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دو دفعه برای او ظاهر شد و نهی کرد او را از بتپرستی و سلیامن حفظ امر خدا
نکرد و خدا گفت چون بتپرست شدی من ملک را از پرس تو میگیرم و باز دارد
که خدا گفت که سلیامن مرا ترک کرد و سجده کرد برای عشوت خدای صیدانیین
و کاموش خدای موابیین و ملکوم خدای بنیعمون و در طریق من نرفت و نیکی
نکرد و حفظ عهود مرا ننمود مثل پدرش نعوذ بالله از این کفرها و نسبتها به پیغمرب
خدا و هیچ جهت او موافق عقل نیست یکی آنکه خدا دو دفعه ظاهر شد برای او
و یکی آنکه پیغمرب بتپرستی کرد به این ارصار یکی آنکه بعد از بتپرستی قابل
خطاب و وحی بود و وحی به او شد نعوذ بالله از این کفرها و خدا به جمیع
لعناتش معتقدین به این فواحش را لعنت کند که هیچ مذهبی را اختیار نکردهاند.
و در اصحاح بیست و دویم همین سفر است که میخای نبی گفت خدا را دیدم
باالی کرسی نشسته بود و جمیع قشون آسامن از دور او از راست و چپ ایستاده
بودند پس خدا گفت که میتواند گول زند اخاب پادشاه بنیارسائیل را که برود و
بیفتد به راموث جلعاد که در دست پادشاه ارام است هریک از قشون خدا چیزی
گفتند پس روح از آن میان بیرون آمد و پیش روی خدا ایستاد و گفت من او را گول
میزنم خدا گفت به چه او را گول میزنی گفت من بیرون میروم و روح گمراهی
میشوم در دهان همه پیغمربانش پس خدا گفت میتوانی و گول میزنی برو و
این کار را بکن .خالصه این سفر هم از این قبیل قبایح و منکرات دارد که هیچ
عاقلی راضی به شنیدن آن منیشود و اگر نه این بود که میخواستم بر مردمی که
گمراه شدهاند به کالم این پادری ظاهر کنم قباحت طریقه ایشان را هرآئینه این
کفرها را ذکر منیکردم ولکن به جهت اظهار حق و بطالن مذهب ایشان ناچار شدم.
و اما سفر ملوک طبقه چهارم مجموع آن تاریخ است از عهد اخاب و ایلیای نبی تا
عهد بختنرص و هیچ دخلی به کتب آسامنی ندارد به طور بداهت.
و همچنین سفر اخبار ایام اول که آن را «دبری هیمیم» میگویند از اول تا آخر
انساب و عدد اوالد حرضت آدم و نسل او است تا حرضت سلیامن و ذکر اسامء اوالد
و اوالد اوالد و بعضی جزئیات احوالشان و همه آن تاریخ و انساب است و همچنین
سفر دبری هیمیم اخبار ایام ثانی از احوال حرضت سلیامن است و اوالد او و باز
در این سفر است که میخای نبی گفت خدا را دیدم بر کرسی نشسته به هامن
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تفصیلی که گذشت نعوذ بالله و جمیع آن هم اختالف ملوک و سالطین است تا
ایام بختنرص و کوچانیدن یهود به بابل و همه تاریخ است و صدق و کذب این
اخبار دیگر موقوف به عدالت و وثاقت راویان و مورخان است که معلوم نیست
که کیستند و برای ما ظاهر نیست که این اسفار تألیف کیست و راست است یا
دروغ بلی منکرات عجیبه در آنها هست که دال است بر تجسم خدا و الفاظ رکیکه
قبیحه در آنها هست که ذکر آنها موجب تطویل مقال است.
و بعد از آنها سفر عزرا است که تاریخ احوال ملک فارس است بعد از اسیر شدن
بنیارسائیل در دست بختنرص و سایر ملوک فارس و همچنین بعد از آن سفر ثانی
عزرا که سفر «نحیمیا» گویند احوال تعمیر اورشلیم است بعد از خرابیهای بختنرص
و جمعآوری بقیه بنیارسائیل و همه آنها تقریر نحیمیا است کردههای خود را در
باب اورشلیم و جمعآوری یهود و احیای عزرا توریه را در میان ایشان و در آخرش
اشاره به متابعت سلیامن مر زنان را که سابق گذشت شده است و بعد از آن سفر
استیر است و حاالت استیر که زنی بوده و زن شاه شده و بعضی احواالت بیحاصل
آن با شاه و دیگر سفر احوال ایوب است و آن هم از مورخان است و از منکراتی
که دارد یکی این است که در اصحاح اول میگوید که روزی پرسان خدا پیش خدا
ایستاده بودند و شیطان هم میان ایشان آمد خدا گفت از کجا آمدی گفت از زمین
تا آخر سخنان و همین فقره باز در اصحاح دویم است و همچنین در اصحاح سی
و هشتم که از زبان خدا نقل کرده که با ایوب سخن گفت فرزندان خدا .ذکر کرده
است نعوذ بالله و بعد از این خواهی دانست که اطالق فرزند بر خدا افرتایی است
که یهود و نصاری بستهاند بر خداوند عامل و بودن لفظ پرس خدا در هر سفری دلیل
آن است که آن سفر افرتاست یا محرف است و حال آنکه دانستی که اسفار سابقه
همگی تاریخ مورخان است و روایت راویان است و خود در رس اسفار بعد از توریه
مینویسند که از مورخان است و ابائی از آن ندارند و کی تاریخ مورخان مناط دین
و ایامن تواند بود وانگهی که تاریخ فرع مورخ است و چون مورخ و راوی غیر
معلوم باشد تاریخ و روایت به کلی از درجه اعتبار ساقط است و این تواریخ به
کلی بیسند و بیمأخذ است و از درجه اعتبار ساقط و مناط دینی نتواند بود مگر
هرچه از آن که با دلیلی محکم عقلی یا امر معتربی دیگر موافق باشد آنگاه معلوم
میشود که آن خرب صدق است.
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و بعد از آن تواریخ مسطوره مزامیر داود است و در آن هم بعضی منکرات یافت
میشود و مثل آنکه در مزمور دویم است که خداوند به من گفته است که پرس
من تویی امروز تو را تولید منودم و عبارت غریبی است در مزمور هشتاد و یکم که
گفته است که خدا ایستاد در مجمع خدایان و در میان خدایان حکم میکند تا بکی
حکم میکنید بکجی و روی ظاملان میگیرید همیشه حکم کنید برای یتیم و فقیر و
مسکین را صداقت کنید برهانید درویش و مسکین را و از دست ظاملان خالص کنید
ندانستند و نفهمیدند بتاریکی رفتند باین جهت لغزیده شد همه پایهای زمین من
گفتم شام خدایانید و پرسان علی هستید همه شام الحال مانند انسان میمیرید و
چون یکی از رسکردها ([ )]2میفتید خدایا برخیز و حکم کن در زمین چرا که تو
ارث میربی همه اقوام را .متام شد مزمور و عبارت غریبی است اگر کالم خداست
پس من گفتم شام خدایانید و پرسان علی یعنی چه و اگر هم کالم منسوب به داود
است باز بیمعنی است که من گفتم شام خدایانید و سبک مزمور دال است برآنکه
مراد از خدایان حکام رشع میباشند و شاید از این بابت است که احبار و رهبان
خود را ارباب میدانند یا اله به معنی عامل آمده است در لغت عربی چنانکه از
انجیل مستفاد میشود خالصه فقره منکر است.
و همچنین در مزمور هشتاد و هشتم در آیه بیست و پنجم است از قول خدا که
او مرا خواهد خواند که تو پدر منی و خدای من و آفریننده من و فرج دهنده من
و من هم او را فرزند اول خود قرار دهم که اعلی باشد از همه پادشاهان زمین و
چنانکه بعد خواهی دانست این کالم محال است که از خدا رسزند و خدا پدر خلق
خود باشد و خلق پرس او باشند پس این هم از تحریفات زبور است بعد از آن
کتاب مثلهای حرضت سلیامن است آن هم که دخلی به کتاب آسامنی ندارد کتابی
است که در آن بعضی نصایح است و بعد از آن کتاب واعظ که آن را سفر جامعه
و به زبان عربی «قهلت» میگویند آن هم کتابی است که ذکر فنای اشیا در آن
است و برخی از نصایح و مواعظ دارد و در آن فقراتی است که اگر نه بر سبیل
مثل باشد بسیار منکر است چرا که در آن است که سلیامن گفته که من اوضاع
رشب خمر و کنیزکان مغنیه برای خود مهیا کردم و این امر از پیغمربان منکر است
و خواهی دانست که اینها افرتاست بر پیغمربان.
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و بعد از آن سفر «شیرهشیریم» است که به معنی خواندن رسود و منسوب به
حرضت سلیامن و جمیع آن مضمون غزلهایی است که شعرا میبندند از تشبیهات
معشوقه و خال و خط و قد و اندام خالصه کأنه غزلی است که به طور متفرقه
دروصف دخرتان اورشلیم و تشبیه چشم و رو و مو و قد ایشان ذکر شده و اینها
هم دخلی به خدا ندارد بلکه صدورش از پیغمرب خدا بعید است و اگر نوع این
سفر را کسی بخواهد چند فقره به جهت مثل ذکر میشود .ای دخرتان اورشلیم شام
را بغزالهای صحرا و آهوها سوگند میدهم که این محبوبه را بیدار نکنید تا خودش
بخواهد آواز محبوب من اینک باالی کوهها جست و خیزان و بر کریوها دوان
میآید ،محبوب من مثل غزال یا بچه غزال میامند اینک در عقب دیوار ما ایستاده
از پنجرها نگاه میکند و همچنین جمیع این سفر چنین است و اینها هم معلوم که
دخلی به خدا ندارد.
و بعد از آن کتاب اشعیاء نبی است که همه حکایت خوابهای ایشان است و کتاب
آسامنی نیست و در آن کتاب اخبار بسیار به آمدن پیغمرب هست ولی از جمله
عجایب فقره خوابی است که در اصحاح ششم است که گفته است خدا را خواب
دیدم باالی کرسی نشسته و جمعی دور او را گرفتهاند که شش بال دارند تا آخر
آن اصحاح و این اگر به ظاهر باشد که البته تحریف است و افرتاء بر نبی است
مگر آنکه آن را تأویل کنیم و بگوییم مراد مربی است چرا که به لفظ رب است و
میگوید رب را دیدم بر کرسی بلندی نشسته و بگوییم مراد از مربی نور خداوند
و جلوه اوست و رخساره اوست که به هر صورت که خواسته جلوه فرموده است
و اال ذات خدا مرئی منیشود و در چیزی حلول منیکند و همچنین در آیه هشتم
از اصحاح شصت و چهارم است که خدایا تو پدر مایی و ما گلیم و تو ما را خلق
کردی و بالشبهه اینها تحریف است و ممکن نیست که نبی خلق را پرس خدا بداند
و خدا را پدر خواند چنانکه بعد خواهد آمد و در این کتاب از اخبار به آمدن پیغمرب
آخرالزمان و اخبار به احوال رجعت بسیار است چنانکه بعد خواهد آمد ولی بدیهی
است که کتاب ساموی نیست و تحریف و تغییر در آن راه یافته است بلی کتاب
حدیثی است از قول اشعیاء نبی علی نبینا و آله و علیه السالم و در آن تحریفها
هم هست که روات خالف واقع ذکر کردهاند چنانکه یافتی و بعد از آن نبوت
ارمیاست و جمیع آن تهدیدات بر یهوذا @در ع« 61یهود» است @.و اهل اورشلیم
است و کیفیت آمدن بختنرص و خراب کردن اورشلیم و کوچانیدن یهود است به
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بابل و دخلی به کتب آسامنی ندارد نهایت روات جمع کردهاند اقوال ارمیا را مثل
سایر کتب یهود و بعد از آن مراثی ارمیاست بر یهود و اورشلیم و دخلی به کتب
ساموی ندارد و بعد از آن نبوت حزقیال است و آن هم در تهدید بنیارسائیل است
به جهت معاصی ایشان و خراب شدن اورشلیم و از جمله عجایب آن است که در
آیه دوازدهم از اصحاح چهارم آن است که خدا امر کرد که حزقیال نان خود را با
فضله آدمی مخلوط کند و بخورد پیش روی بنیارسائیل که عالمت باشد که
بنیارسائیل بعد از این اینطور فقیر شوند و نان نجس خواهند خورد و حزقیال آه
و ناله کرد که من چیز نجس هرگز نخوردهام خدا آنرا نسخ کرد و فرمود با فضله
گاو مخلوط کند و این معنی با قدس خدا و انبیا منیسازد و خدا زبان تشنیع کننده
را بر خود و انبیاء خود دراز منیکند که خدا خاصان درگاه خود را نعوذ بالله به
چنین امری امر مناید و ایشان را اینطور محل طعن کند و مفتضح مناید نعوذ بالله.
خالصه غالب این کتاب خوابها و مکاشفات حزقیال است و در آخر بعضی احکام
دارد و بدیهی است که این کتاب هم حدیث و روایت است و آسامنی نیست بلی
حکایت فرمایشات خداست به لفظ روات و این غیر آن است که کتاب آسامنی
باشد و بعد از آن نبوت دانیال علی نبینا و آله و علیه السالم است و احوال بختنرص
و سالطین بعد از او و در این کتاب است آنچه رصیحا داللت بر احوال دولت اسالم
میکند چنانکه انشاءالله بعد خواهد آمد ولی پیدا و بدیهی است که همه نقل
روات است و مورخین و ضابطین احوال و اخبار و کتاب آسامنی نیست و احدی
هم ادعای آن را منیتواند بکند البته و بعد از آن کتاب نبوت هوشع است و از
جمله عجایب در این کتاب آن است که خدا به هوشع گفت برو زنی زانیه بزنا
بستان بجهت آنکه اهل زمین زنا میکنند و رفت جومر بنت دبالیم را گرفت و از
آن پرسی به عمل آمد خدا فرمود نام آن را یزراعیل بگذار بجهت آنکه من طلب
خون یزراعیل را از بنیارسائیل میکنم بعد دخرتی آورد خدا فرمود نام آن را
بالرحمت بگذار بجهت آنکه من بنیارسائیل را رحم منیکنم و دخرتی دیگر آورد
فرمود نام آن را الامتی بگذار بجهت آنکه بنیارسائیل طایفه من نیستند و مقصود
این بوده که این حکایت مثلی شود برای بنیارسائیل که مثل اورشلیم یا سایر
شهرهای ایشان مثل آن زن زانیه است که به غیر از شوهر حقیقی خود شوهرها به
زنا کرده و آن شهرها هم به غیر از خدا خدایان گرفته و از آنها این اوالد که
بنیارسائیل باشند به عمل آمدهاند که امت خدا نیستند و مرحوم نیستند و خدا
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آنها را اوالد خود نخوانده است و منیخواند نعوذ بالله از این افرتاها بر خدا و
رسول ،خدا نبی خود را چگونه امر به زنا کند و چگونه مأمور به خدا زنا باشد @در
ع« :61مأمور بحد زنا میباشد» است @.نه آنکه زنا آن نکاحی است که خدا رخصت
نداده و حالل آن است که خدا رخصت داده است و چگونه خدا امر به ظلم و
فساد و زنا میکند وانگهی نبی خود را از این جا بیاب که این بیایامنان چگونه
هیچ ایامن ندارند و عالوه بر بیایامنی عقل ندارند که قبح این روایات منکره را
بفهمند و اینها را کتب انبیا میگویند و خالی از تغییر و تحریف میپندارند و
ترجیح بر کتب اسالم میدهند و دین اسالم مصون از شائبه نقص و عیب را معیوب
میپندارند نعوذ بالله از کوری دل و زلت فهم و غرض من از ذکر این تفاصیل آن
است که مسلمین جهال که خرب از هیچ ندارند شاید گامن کنند که غیر ایشان هم
دینی دارد و یحتمل آنها بر حق باشند.
و همچنین در اصحاح سیومش میگوید که خدا مبن گفت برو و دوست دار زنی
را که عاشق خود را دوست دارد و فاسقه باشد همچنانکه خدا بنیارسائیل را دوست
میدارد و آنها نظر بخدایان غریبه دارند تا آخر .پناه میبرم به خدا از این افرتاها بر
خدا و انبیا که عقول سلیمه از جمله آنها ابا دارد خدا چگونه امر به محبت فاسق
کند یا خود چگونه مشکان را دوست دارد و بعد از آن نبوت یوال است و آن هم
چند اصحاحی است در مالمت بنیارسائیل و بعضی منکرات ظاهری دارد ولی چون
قابل تأویل بود متعرض آن نشدم و بعد از آن نبوت عاموص است و آن هم چند
اصحاحی است در تهدید بنیارسائیل و خرب فساد و فنای ایشان و از جمله عجایب
در این کتاب آن است که در اصحاح هفتم میگوید خداوند را دیدم باالی دیواری
محکم ایستاده و ماله بنایی در دست دارد از من پرسید که این چیست گفتم ماله
بنایی و همچنین در اصحاح نهم میگوید خداوند را دیدم ایستاده بر مذبح و این
کلامت بالبداهه از نبی رس منیزند که مراد خدا باشد چرا که بدیهی است که خدا
جسم نیست و باالی دیوار منیایستد پس اینها یا افرتا بر انبیاست و ایشان چیزی
گفتهاند و راویان نفهمیده به خالف تعبیر کردهاند و یا آنکه مأول است و مراد غیر
خداست و یهود آن را نفهمیدهاند که به تجسم قائل شدهاند.
و دیگر کتاب نبوت عوبدیا است و آن یک اصحاح است و ذکر تهدیدات بنیارسائیل
است و حکایت خوابی است که عوبدیا دیده است و دیگر نبوت یونان ابن امتی
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است که مراد یونس بن متی باشد و حکایت ارسال اوست به نینوا و از غریب در
این کتاب آن است که خدا به یونان وحی کرد که برخیز و برو به نینوا و آنها را
انذار کن پس یونان برخواست و از پیش خدا گریخت که برود به ترسیس در عرض
راه به کشتی برخورد که به ترسیس میرفت سوار شد خالصه تا آنکه ذکر میکند
که چون بال از اهل نینوا دفع شد به واسطه ایامن آوردن ایشان پس یونان سینهاش
تنگ شد و غضب کرد پس مناجات کرد و گفت این حرف بود که گفتم در شهر
خودم از برای همین گریختم به ترسیس چرا که میدانستم که تو خدای مهربانی
هستی و رحیم و صبوری حاال دیگر جان مرا بگیر که مردن برای من بهرت است
خالصه بدیهی است که از انبیا این گونه جهالت و جسارت رسمنیزند و نبی از خدا
منیگریزد به ترسیس رود که پیغمربی نکند و در آخر هم این نوع جسارت منیکند
از اینها معلوم میشود که این کتابها الفاظ راویان جهال است که روایتهای جاهالنه
کردهاند و در دست بنیارسائیل مانده و اعتامد به آنها کردهاند چنانکه جهال هر
امتی این حرکات را کردهاند و شبیه به اینها سنیان اسالم و اعتامد کردن ایشان به
صحاح بخاری و مسلم و غیر آنها و روایات آنها است با وجود امور منکره در آنها
و آدم عاقل عقل خود را پیشنهاد کرده موافق عقل و تجربه و امور مسلمه عقال و
کلیات امور انبیا راه میرود.
و دیگر کتاب نبوت میکا است و آن هم تهدید بر بنیارسائیل است و نفرین بر
ایشان و غریبی که دارد آن است که در اصحاح اول میگوید آگاه باشید که خدا از
جای خود بیرون میآید و فرود میآید و پای خود را میگذارد باالی مرتفعات زمین
پس آب میشود کوهها زیر پای او مانند موم که از آتش آب میشود و این تعبیرات
هم مانند نبوت یونان است که ذکر شد و در این کتاب عبارتی هست که بعضی
پادریان که اسالم قبول کردهاند گفتهاند که داللت بر نبوت خاتم النبیین صلوات
الله علیه و آله دارد و از این کتاب که در نزد ماست انصاف آن است که برمنیآید
دیگر منیدانم که کتابی که ما داریم غلط است یا او اشتباه کرده است.
و دیگر کتاب نبوت ناحوم است و خواب ناحوم و تهدید و وعید و خرب خراب نینوا
و بدیهی است که آسامنی نیست.
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و دیگر کتاب نبوت حبقوق@در نسخه ع 61حبوقها حیقوق است ،و حیقوق نبی
هم در احادیث داریم @.است علی نبینا و آله و علیه السالم و حکایت خواب او
و الهام و در اصحاح سیم به رصاحت احوال خاتم انبیا و آمدن آن بزرگوار را ذکر
فرموده است چنانکه بعد خواهد آمد.
و دیگر کتاب نبوت حجی است و آن هم چند اصحاحی است در نصایح.
و دیگر کتاب نبوت زخریاست که زکریا باشد آن هم مواعظ و نصایح و مکاشفات
زکریاست و آبادی اورشلیم و آسامنی نیست.
و دیگر کتاب نبوت مالخیاست آن هم موعظه و نصیحت است و تعبیر است از
فرمایشات خداوند و رسالتی است که مالخیا به مردم کرده است آنقدر از کتب
انبیا که از عهد عتیق به ما رسیده این بود که عرض شد و به طور اختصار ذکر آن
شد و اگر به دیده انصاف نگری در دست یهود کتاب آسامنی نیست و توراتی که
خدا نازل کرده بود به کلی از میان ایشان رفته است و این معنی را منیتوانند انکار
کنند وانگهی در نزد کسی که از امر ایشان مطلع باشد و آنچه در دست ایشان
است همه روایات است از پیغمربان و احادیث و اخبار و تواریخ که بدون سند به
این جامعت رسیده و همه محرف و متغیر به طوری که دیدی که چه قدر منکرات
در آنها هست که ممتنع است صدورش از خداوند و از انبیا چگونه میشود خدا
جسامنی باشد و نبی رشابخوار و مکشوف العوره و زانی و بتپرست باشد و خدا
دیده شود و امثال این قبایح در آن کتابها بسیار بسیار است به طوری که احدی از
یهود و نصاری انکار آن را منیتوانند بکنند پس چگونه عاقل متدین میتواند بگوید
که آن کتب محل اعتامد تواند بود و اسم آسامنی بر رس آنها بتواند بگذارد و حال
آنکه خود یهود مدعی آن نیستند که این توریه موجود آسامنی است و عاقل چنین
حرفی منیتواند بزند و حال آنکه توریه را دیده باشد پس اینکه از اوضاع کتب عهد
عتیق به طور اجامل.
و اما کتب عهد جدید را ببین بدانکه نصاری را چهار انجیل است یکی انجیل
مارمتی و یکی انجیل مارمرقس و یکی انجیل مارلوقا و یکی انجیل ماریوحنا و این
چهار از تابعین حواریین عیسی هستند که بعد از رفع عیسی و فوت حواریین
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نصاری دیدند که مذهب از دست ایشان رفت و دیگر چیزی در دست ندارند و
انجیل آسامنی رفت خواستند کنایس را خالی کنند این چهار که از علامی مذهب
بودند گفتند شام کنایس را خالی نکنید که ما انجیل را برای شام میآوریم آمدند و
هریک به طور تاریخ از اول تولد عیسی و کجا بود و از کجا آمد و به کجا رفت و
هرجایی چه معجز کرد و چه نصیحت کرد هرچه در خاطر داشتند نوشتند و با هم
اختالف کردند لهذا این چهار انجیل با هم مختلف است و زیاد و کم و مخالف
بسیار دارد این چهار انجیل را نوشتند و نامش را انجیل گذاردند و به هیچ وجه
دخلی به کتاب انجیل منزل ندارد بلکه چهار رساله تاریخ ناقص مختلف است و
نصاری در نزد خود و در نزد علامی آگاه منیتوانند این ادعا را کنند مضایقه نیست
که در نزد جهال مسلمین چنین ادعایی کنند و اال نه توریه ایشان توریه است و نه
انجیل ایشان انجیل کتبی است تألیف علامشان ناقص و مختلف و اال انجیل مارمتی
و مارمرقس و مارلوقا و ماریوحنا یعنی چه انجیل آسامنی یکی بود و از نزد خدا
بود بلکه این چهار از تابعین بودند و از حواریین هم نیستند چرا که اسم حواریین
چنانکه در انجیل مارمتی است اینهاست سمعان که او را بطرس میگفتند که عبارت
از شمعون الصفا باشد و اندراوس برادر سمعان یعقوب و یوحنا برادر او که هر دو
پرس زبدی بودند ،فیلبس بر ثوملاوس ثوما ومتی که عشاور بود یعقوب بن حلفی
و تادای و سمعان قنانی و یهوذا اسخریوطی که به زعم ایشان منافق شد و عیسی
را تسلیم یهود کرد و اینها جامعتی هستند که مارمتی در انجیل خود از احوال
ایشان خرب میدهد پس آن متی که از حواریین است نه مارمتی مصنف است و
همچنین یوحنا که از حواریین است غیر ماریوحناست چرا که ماریوحنا ذکر
حواریین دوازدهگانه را در کتاب خود به طور غیبت میکند
از این بخش به بعد با نسخه «ع »61نیز مقابله شد و تفاوتها در بین دو «@»
گذارده میشود.
و این یوحنا یوحنای دیلمی است پس معلوم شد که این انجیلها از خدا و عیسی و
حواریین نیست و تألیف تابعین است که تاریخ احوال یوحنا معمدان که عبارت از
یحیی باشد نقل کردهاند تا رفع عیسی وانگهی که مارلوقا که اعلم همه بوده در
رس انجیل خود نوشته است که به جهت آنکه بسیاری کوشش کردند به ترتیب دادن
قصههای اموری که کامل شد در میان ما چنانکه خرب دادند به ما آنها که اول بودند
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و میدیدند و خدام بودند از برای کلمه ،من هم خواستم چون تابع بودم برای هر
چیزی از اول به اجتهاد اینکه بویسم برای تو ای ثاوفیالی @وقیال@ عزیز صورت
امر را تا حقایق کالم را بدانی پس معلوم شد که این کتاب را مارلوقا که از تابعین
بوده برای ثاوفیال @تاوفیال@ تألیف کرده است و همچنین آن سه انجیل دیگر را
هرکسی@هر کس@ بخواند میداند و نصاری هم منکر منیتوانند شد و منکرات
هم در این اناجیل هست از نامیدن عیسی پرس خدا و این غلط از آن چهار مولف
است نه کالم خداست و نه رسول و اینها اشتباه کردهاند یا راویان از ایشان @راویان
ایشان@ تغییر دادهاند و همچنین حکایت صلب و قتل عیسی است که همه
نوشتهاند و همه اشتباه کردهاند و عیسی را کسی به صالبه نزد و کسی نکشت
بلکه به نظر ایشان چنین آمد و ایشان به این اشتباه گامن کردند که خود اوست
چنانکه بعد خواهد آمد .خالصه این منکرات در این چهار انجیل هست و بعد از
این چهار انجیل رسالههایی است که علامی نصاری به اطراف نوشتهاند و کاغذهایی
که به هر والیتی نوشتهاند و حجتی در آنها نیست و بدیهی است چرا که معصوم
نبودهاند و خدا و رسول نیستند عاملند و اشتباه و خطا از برای همه هست و چگونه
خطا نباشد و حال آنکه همه با هم مختلف بودهاند درباره اعتقاد به عیسی بعضی
او را خدا خواندهاند بعضی پرس خدا گفتهاند بعضی خدا را سه دانستهاند خدا و
عیسی و روح القدس خالصه باقی کتب عهد جدید کاغذهایی است که مالهای
نصاری به شهرها نوشتهاند و اگر اهل اسالم میخواستند که این کاغذها را جمع
کنند صد هزار من کاغذ جمع میشد و ادنی واعظی در اسالم از آن قبیل وعظها و
نصیحتها مینویسد و این قبیل کاغذها در اسالم محل اعتنا نیست چرا که کتاب
خدا و سنت رسول@ @9در میان است و آنها چون کتابی از خدا ندارند و سنت پا
برجایی که کفایت امر ایشان را کند ندارند این کاغذها را جمع کردهاند و اعتنایی
به آنها کردهاند و کتب عهد جدید قرار دادهاند و مملو از منکرات است چرا که
گاهی عیسی را خدا خواندهاند و گاهی پرس خدا و منکر رشایع موسی شدهاند و
حال آنکه به نص همین انجیل موجود جایز نیست تخلف از آن و واجب است اخذ
به آن و عیسی 7نیامد که رفع احکام توریه کند بلکه آمد که تکمیل کند و حال
نصاری میپندارند و در کتب عهد جدیدشان است که هرکس ختنه کرد واجب است
به احکام توریه عمل کند و هرکس نکرد نه و این حکمی است که بر خود بر خالف
مذهب عیسی قرار دادهاند چنانکه بعد خواهی دانست انشاء الله حاصل از این
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جمله اینکه کتبی که مستعمل یهود و نصاری است مطلقا آسامنی نیست و همه
تواریخ بیسند و بیمأخذ است و همه روایات راویان است که صحت آنها فرع
معرفت راویان و وثاقت ایشان است و اینکه در دست نیست پس هیچ اعتباری بر
آنها نیست و هرگاه کسی به نظر عربت بنگرد به کتب ایشان میفهمد که این کتب
دین خدا نتواند بود و کفایت از امر مردم نخواهد کرد و اعتنا و اعتامد را منیشاید
و امر دین مردم به آنها مضبوط منیشود چرا که همه مجمل و بیسند و بیمأخذ
و بیرس و ته و همه ناقص است و کسانی که شبهه در آن کتب کنند هامنا
نخواندهاند و ندیدهاند آنها را و منیدانند که به قدر حاجت یک نفر در سه روز
در آن کتب یافت منیشود پس چگونه میتوان به آنها اعتامد کرد و دین قرار داد
و آن وقت میفهمد عظمت دین اسالم را و محکم بودن آن را که چگونه دینی
است کافی وافی شافی مضبوط یقینی که اگر خدا روز قیامت بگوید در جزیی
جزیی آن که آیا من تو را گفته بودم این عمل را @را عمل@ کنی یا خودت به هوا
و رأی خود کردی انسان میتواند بگوید که تو گفتی به این سند و این سند و این
حجت و از حال تا روز قیامت جمیع روی زمین را کفایت میکند در جزیی جزیی
اعاملشان و این بیچاره حق دارد چرا که گامن کرده که کتاب مرجع اهل اسالم کتاب
گلستان است که از آن شاهد آورده و کتاب عین الحیوه @و در کتاب حیوه
القلوب@ و از این جهت گامن کرده است که کتابهای ما هم که کمرت @ما کمرت@
از اینها نیست پس احتجاج میکنم و خرب ندارد که کتب اخبار اهل اسالم از عد و
شامر@عدد شامره@ بیرون است و به جز خدا کسی عدد آن را منیداند.
باری معلوم شد که ادعای این پادری که کتب عهد عتیق و جدید انبیا بینسخ و
تحریف @و جدید انبیای خالی از نسخ و تحریف@ است حرفی است که از محض
گول زدن اهل اسالم رسزده است یا از جهل و ندانسته که اهل اسالم صاحبی دارند
که منیگذارد گول بخورند و او از همه جا آگاه است و رعیت خود را آگاه میکند
و منیگذارد که کسی رخنه در دین ایشان بکند@دارند که منیگذارد که کسی
رخنه@ الحمد لله رب العاملین که واضح کرد بیاعتباری و نسخ و تحریف و تغییر
و تبدیل آن کتب را و بعد از این هم باز زیاده معلوم خواهد شد.
*«مقصد اول – فصل *»13
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فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده است که تقیه از راه بیایامنی و کم اعتقادی به خدا صادر
میگردد و آن دروغ است و دروغ جایز نیست و به این واسطه خواسته است در
مذهب شیعه نقصی وارد آورد و ایشان را متزلزل کند و حال آنکه این از اعظم
مسائل شیعه است و به آن حفظ ناموس آلمحمد است :و طریقه انبیا و رسوالن
سابق است آیا نه این است که حرضت ابرهیم@ @7از مرصیین چنانکه در توریه
است ترسید و گفت ساره خواهر من است و ساره را گفت بگو من خواهر ابرهیمم
آیا این از ضعف توکل او بود آیا دروغگو بود نعوذ بالله آیا ایامن نداشت حاشا
حاشا ولکن چون صالح وقت و حفظ جان را در آن دید به جهت مصلحت فرمود
خواهر من است و آیا نه این است که حرضت عیسی علی نبینا و آله و علیهالسالم
پنهان میفرمود مسیح بودن خود را @پنهان میفرمود بودن خود را مسیح @ به
جهت تقیه و نه این است @که@ چنانکه در انجیل مرقس است در آیه سی و یکم
از اصحاح هشتم که حرضت عیسی@ @7از تالمذه پرسید که مردم مرا چه میدانند
تا آنکه فرمود مرا چه میدانید بطرس @برتس@ گفت تو مسیحی حرضت او را
راندند که این سخن نش نکند نه این بود که اینها تقیه بود و نه این بود که حرضت
عیسی نزد بیالطس تقیه کردند که هرچه از ایشان سوال کرد جواب نفرمودند تا
آنکه عرض کرد که تو میگویی که ملک یهودی فرمود تو میگویی و این تقیه بود
و نه این بود که بطرس آن شب تقیه کرد و هرچه به او گفتند تو جلیلی هستی و
از اصحاب عیسی انکار کرد و این تقیه بود کسی نگوید که تقیه او خالف بود و
عیسی خرب داده بود چرا که میگوییم که عیسی خرب داده بود که تو سه دفعه انکار
خواهی کرد و نفرموده بود که تو عصیان خواهی کرد و بطرس وصی بود و معصوم
چگونه خالف میکند و شاهد بر وصی بودن او در انجیل یوحناست که عیسی سه
دفعه از او سوال کرد که تو مرا دوست میداری عرض کرد بلی فرمود گوسفندان
مرا بچران خالصه غیر معصوم حامل بار وصایت منیشود و معصوم خالف منیکند
پس تقیه شیمه @شیوه@ انبیا و اولیا بوده چگونه میتواند شد که کذب باشد
وانگهی که این بحثی است غیر معقول چرا که این مسأله تابع رشع است و رشع
تابع نبی چون نبوت نبیی@نبی@ ثابت شد رشع او @شد او@ مطاع است هرگاه
چندی مصلحت رعیت خود را در اخفاء امر دانست واجب است که اخفا کند و
چون مصلحت در اعالن دانست @چندی مصلحت در اعالن دانست@ واجب است
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که اعالن کند @کنند@ و این تقیه حکمی است مصلحتی نه حکم واقعی چرا که
اصل ارسال رسل و انزال کتب از برای اظهار دین خداست و تقیه خالف اظهار است
چنانکه چراغ از برای بینایی است پس آن را زیر لگن نباید گذاشت بلکه بر شمعدان
باید نهاد و همین مثل را حرضت عیسی آوردند و حق فرمودند ولی چون بادی
شدید وزد و بخواهد چراغ را خواموش@خاموش@ کند میتوان لحظهای دست پیش
چراغ گرفت تا باد ساکن شود آنگاه دست برداشت و تا صبح بسوزد و اگر دست
نگیرند هامن لحظه خواموش شود و تا صبح تاریک باشند و امور عامل بر حسب
مقتضای عامل است از این جهت انبیا و اولیا را کشتند و به معجز منع قتل از خود
نکردند حال بهرت آن بود که بطرس آن شب تقیه کرد و بعد از عیسی ماند و سالها
دین خدا را نش کرد یا آن شب بروز میداد و کشته میشد خالصه تقیه عقال که
امتناعی ندارد و قبیح نیست تا بگوییم که هرکس تقیه قرار میدهد قبیح قرار داده
و نبی نیست پس عقال چنانکه دیدی و فهمیدی قبیح نیست و از انبیا و اولیا در
احوالی چند تقیه دیدهایم که واقع شده است حال اگر در رشع ما تقیه هست
بحث بر تقیه نباید کرد چرا که در جواب خواهیم گفت که در کتاب ما و سنت ما
تقیه مشوع شد@مشوع است@ پس بحث شام منتقل شد به نبی ما و این مطلب
را بعد انشاء الله به طوری از کتب شام بیرون آورم که کسی بیرون نیاورده باشد
و عقول شام حیران شود و خواهید دانست که نبی ما خاتم پیغمربان است و ارشف
از عیسی و بر همه متابعت دین او واجب است پس بحث بر یک مسأله رشعی ما
که عقال قبحی ندارد و از نبی شام و وصی شام هم صادر شده است بیجاست اگر
بحثی دارید بر نبی ما کنید تا جواب بشنوید.

*«مقصد اول – فصل *»14
فصــــل
و دیگر آنکه گفته است که هیچ کس بیگناه نیست حتی پیغمربان و رسوالن نیز
معصوم نیستند پس آنکه علامی اسالم خیال کردهاند که گویا پیغمربان معصومند
باطل است و از این است که گناه باطنی را نفهمیدهاند و گناه را محض عمل
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ظاهری میدانند ،در جواب این بحث @ما@ گوییم که بلی مذهب اثنیعشیه
بارکهم الله این است که جمیع انبیا و رسوالن و اوصیای ایشان باید معصوم باشند
و همه فرق اسالم چنین منیگویند چرا که مسلمین فرق بسیار شدند مانند آنکه
یهود بعد از موسی و نصاری بعد از عیسی فرقههای بسیار شدند و سایر فرقههای
اسالم از اوصیای@یاء@ پیغمرب ما :روگردان شدهاند و چون ناچار شدند و جاهل
ماندند به عقل خود چیزی گفتهاند و اشتباه کردهاند ولی مذهب اثنیعشیه این
است که پیغمربان و اوصیاء@ی@ ایشان همه معصومند از صغیره و کبیره و فرق
میان گناه ظاهری و باطنی از بدیهیات اولیه اسالم است ولی پادری بیخرب بوده
است از مذهب اسالم و گناه باطنی را اهل اسالم انکار ندارند حتی زنان در خانههای
خود این مسأله را میدانند ولی حق دارد پادری از جهتی که در فرنگ نشسته و از
اسالم آگاهی ندارد و اگر جسته گریختهای از اسالم آنجا رفته و از دین بیخرب بوده
و چیزی گفته ایشان باور کردهاند چنانکه گاهی که جسته گریختهای از ایشان به
این بالد میآید جهال مسلمین گامن میکنند که این شخص از جمیع علوم و صنایع
فرنگ مطلع میباشد و از او میپرسند و او هم به مقتضای «جهان دیده بسیار
گوید دروغ» چیزی چند به هم میبافد و آن جاهل اینجا آنجا نشسته میگوید
مذهب فرنگ و طریقه و نظام فرنگ چنین است و هر دو دروغ میگویند علام و
عباد و زهاد @زهاد و عباد@ اسالم به فرنگ منیروند و علامی فرنگ هم وجودشان
در والیت خودشان عزیز است بیرون منیآیند بلی حال که کتاب شام آمده است و
مسائلی نوشته شده است کتاب جواب دارد و اگر به شام برسد بسیار نیکوست پس
میگوییم که این مسأله را به دو وجه باید ثابت کنیم به عقل و نقل و باید جواب
گوییم از آن آیاتی که پادری در کتاب خود ایراد کرده است و از آن اخباری از ما
که پادری بیان کرده است اگرچه تفصیل این مسأله را در کتب دیگر به تحقیق بیان
کردهام ولی اینجا هم باید به قدر کفایت رشح کنم پس این فصل را به سه مقام
قرار میدهیم:
مقام اول :در استدالل از نقل بر عصمت پیغمربان و اوصیای ایشان است از آن
جمله آیه هفتم از اصحاح سیوم رساله ماریوحنا رسول اولی است@اولست@ که
میگوید ای فرزندان کسی شام را گمراه نکند چرا که هرکس نیکی میکند او نیکو
است و هرکس خطیئه میکند او از شیطان است چرا که شیطان از اول خطا کرد به
جهت این ظاهر شد پرس خدا تا اعامل شیطان را باطل کند و هرکس از خدا متولد
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شد خطیئه نخواهد کرد چرا که زرع خدا ثابت است در آن و منیتواند خطا کند
چرا که او مولود از خداست و به این ظاهر میشود پرسان خدا از پرسان شیطان
هرکس او نیکو نیست از خدا نیست تا آخر اصحاح و این فقره اگرچه تعبیر به پرس
آوردن در آن به طور ظاهر خطاست از راوی از آن ولی بر نصاری حجت است پس
میگوییم که به نص این آیه کسانی که از خدایند خطاکار نیستند و خطا منیتوانند
کرد چرا که روح خدا در ایشان ثابت است و روح خدا خطاکار نیست و هر
خطاکاری از شیطان است و فرزند شیطان و روح شیطان در او ثابت است و از
اعضای او آن عمل خطا را کرده است پس از این پادری میپرسیم@پرسم@ که
پیغمربان به حق که آمده بودند و اوصیای ایشان آیا از جانب خدا بودند یا از جانب
شیطان و آیا روح خدا در ایشان بود یا روح شیطان اگر بگوید فرزندان شیطان و از
جانب شیطان بودند و روح شیطان در ایشان بوده در همه مذاهب کافر میشود
و اگر بگوید که گاهی از خدا بودند و روح خدا در ایشان بود و در آن هنگام نبی
بودند و گاهی فرزند شیطان بودند و روح شیطان در آن هنگام در ایشان بود و
نبی نبودند باز کافر میشود که گفته است که انبیا گاهی نبی نبودند و گاهی
بودند@اولی« :بودند» دومی« :نبودند»@ و موسی مثال گاهی حجت از خدا بود و
گاهی نبود گاهی اطاعتش واجب بود و گاهی نبود و قائل شده است به آنکه خدا
فرزندان شیطان را به رسالت فرستاده است چرا که در حال عصیان که فرزند شیطان
است و تا عاصی است که از شیطان است و تا خدا او را برنگزیند که منیتواند نبی
و نیکوکار باشد پس خدا باید فرزندی از شیطان بگیرد و او را به رسالت بفرستد به
سوی بندگان خود و این خالف عقل و نقل است و اگر گویند که چنین نبوده که
نبی گاهی فرزند شیطان باشد گوییم پس همیشه عامل به روح خدا بوده و از خدا
بوده است البته و خطا منیکرده است.
و همچنین در آیه پانزدهم و شانزدهم از اصحاح سیوم رساله بطرس که میگوید
بدانید مهلت پروردگار ما را خالصی برای خود چنانکه برادر حبیب ما بولس بواسطه
حکمتی که داشت بشام نوشت چنانکه در همه رسایل@رسائل@ نوشت و خرب داد
از این امور و در آن@این@ رسالها بود بعضی گفتارهای مشکل فهم که هرکس عامل
و معصوم نبود آنها را کج کرد مثل کتابهای دیگر به جهت هالکت نفوسشان تا آخر
از این فقره معلوم میشود که جمعی هستند که معصومند و اال فقره بیمعنی
خواهد بود حال میپرسم از این@آن@ پادری که آن صاحبان عصمت غیر
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پیغمربانند و غیر اوصیا@و اوصیا@ هستند یا پیغمربان و اوصیا هستند اگر غیر
است به طریق اولی باید پیغمربان و اوصیای ایشان که هادیان غیر از خودند
معصوم باشند و اگر پیغمربان و اوصیا میباشند پس چگونه گفته است که پیغمربان
معصوم نیستند تدبر کن و انصاف ده و حال آنکه بعد به دلیل عقلی خواهی یافت
که مناسب عدل خداوند نیست که فرستادگان او معصوم نباشند و دزد @و@ راهزن
خلق باشند و فرق مابین زبان خدا و روح خدا و مابین زبان شیطان و روح شیطان
نباشد.
و همچنین در آیه شانزدهم از نهم انجیل یوحناست که بعد از آنی که حرضت
عیسی آن کور مادرزاد را شفا داد یهود اختالف کردند بعضی گفتند که این مرد از
خدا نیست@که این مرد نه از خداست@ چرا که سبت را نگاه منیدارد و بعضی
گفتند چگونه میتواند مردی خطاکار این آیات را به عمل آورد و شک نیست که
این طایفه راست گفتند و اثبات حقیت عیسی را کردند و سکوت یوحنا از رد ایشان
و سکوت عیسی تصدیق ایشان است بر این معنی پس به همین آیه هم ثابت
میشود که خطاکار منیتواند آیات خدا را آشکار کند و همه انبیا و اوصیا@ء@
صاحب آیات بودند پس خطاکار نبودند پس همه معصوم بودند.
و همچنین در آیه سی و یکم از هامن اصحاح نقل میکند از زبان هامن کور که
شفا یافته بود که گفت به یهود که ما میدانیم که خدا منیشنود از خطاکاران و
لکن اگر کسی متقی باشد و عمل به مرضات الله کند از آن استجابت میکند یعنی
دعوت او رد منیشود و این هم کالمی است مصدق و مقرر و به این ثابت میشود
که هرکس صاحب آیات و معجزات باشد و مستجاب الدعوه@ه@ باشد مانند انبیا
و اوصیا معلوم است که خطاکار نیست و هرکس خطاکار نشد@نشده@ معصوم
خواهد بود.
و همچنین در آیه دهم از اصحاح دویم ماریعقوب است که االن هر کس حفظ
کند همه رشیعت را و خالف کند یک چیز را او به همه رشیعت معاقب خواهد
بود چرا که کسی که گفته است زنا مکن هم او @او هم@ گفته است قتل مکن
پس اگر زنا نکردی ولکن قتل کردی مخالف رشیعت شدهای@شده@ و این آیه
شاهدی است که اگر نبی خطاکار باشد در یک چیز جزئی خطاکار خواهد بود در
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کل رشیعت پس مانند کسی است که کل رشیعت را خالف کرده است @در یک
چیز جزئی خطاکار خواهد بود در کل رشیعت را خالف کرده است@ پس باید
معاقب باشد به خالف کل رشیعت چرا که عیب معصیت جسارت بر خداست و
هرکس در یک چیز جسارت کرد مثل آن است که در کل جسارت کرده است پس
باید انبیا همه معاقب باشند به کل رشیعتشان و کسی که جری بر خدا و معاقب
به کل رشیعت شد این کس البته از جانب شیطان باید باشد و دیگر از جانب خدا
نتواند بود و معاقب به جمیع عقابها نتواند دست خدا باشد در اظهار آیات و زبان
خدا باشد در اظهار دین و حکم و عدل او خالصه اگر کسی در کتب انبیا تتبع کند
آیات بسیار خواهد یافت بر آنکه خاطی عاصی نتواند شد که حامل روح خدا باشد
و از جانب خدا باشد و @باشد و خواهد دانست@خواهد دانست که انبیا که
صاحب رشیعت و ظاهر کننده عدل خدا بودند و دست و زبان خدا بودند در میان
خلق منیشود که خود مخالف رشع خود باشند و خود گناهکار باشند و مصداق آن
آیه از انجیل باشند که حرضت عیسی فرموده است در آیه سی و نهم از اصحاح
ششم انجیل لوقا که آیا کور میتواند که عصاکش کوری شود آیا نیست که هردو
در گود خواهند افتاد؟ شاگرد افضل از استاد منیشود پس هردو کامل باشند اگر
مثل معلمش باشد ،چرا خاشاک را در چشم برادر خود میبینی و چوب را در چشم
خود منیبینی و چگونه میتوانی بگویی به برادرت ای برادر بگذار بیرون کنم از
چشم تو خاشاک را و تو نظر منیکنی به چوب در چشم خود ای ریاکننده پس
بیرون کن اول چوب را از چشم خود آنگاه نگاه کن که بیرون بیاوری خاشاک را از
چشم برادر خود ،به درستی که درخت نیکو نیست آنکه میوههای بد دهد و درخت
بد میوه نیکو نخواهد داد @و@ هر درختی از میوهاش شناخته شود از خار انجیر
جمع نکنند و از علیق انگور نچینند مرد نیکو از ذخیره نیکو که در دل دارد نیکویی
بیرون آورد و مرد بد از ذخیره بد بدی بیرون آورد زیرا که زبان به فضل آنچه در
دل است سخن گوید تا آخر.
تو را به خدا در این سخنان حکمتآمیز نظر کن و عربت گیر که چگونه میشود
که پیغمربان و اوصیای ایشان که خدا ایشان را هادی کوران و خطاکاران کرده است
خود کور و خطاکار باشند و خدا کور را عصاکش کوران کرده باشد تا هر دو در چاه
افتند و چگونه میشود که پیغمربان مرائی باشند و عصیان و خطا را از خود دور
نکرده بیایند و رفع عصیان خلق عاصی را کنند و چگونه میشود که پیغمربان و
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اوصیا که حامل روح خدایند رشیر باشند و عاصی باشند و با وجود این میوه علم
و هدایت صالح از ایشان بروز کند و درخت بد میوه خوب دهد هر فقره از این
آیات شاهدی است قوی بر اینکه نتواند شد که خطاکار هادی خطاکاران شود و
عاصی رهرب عاصیان گردد پس به جمله این آیات ثابت شد که انبیا بایست معصوم
و مطهر باشند و اگر این پادری در کتب خود تتبع کرده بود ابدا اینطور جسارت
بر پیغمربان که همه لسان الله ناطق و دست قادر اویند منیکرد و این جسارت از
قتل ایشان عظیمتر است و از عمل آبای او و سایر بنیارسائیل که پیغمربان را کشتند
عظیمتر است چرا که آنها@را@ کشتند و هرکس که اندک شعوری داشت فهمید
که آنها@را@ به ظلم کشتند و بیسبب بوده و اینطور تخطئه پیغمربان و اوصیاء
و اقامه برهانهای متشابه از قتل عظیمتر است چرا که بر جهال مشتبه میکند و
جمع کثیری را به این واسطه گمراه میکند.
مقام دوم :در استدالل عقلی است بر آنکه جمیع پیغمربان و اوصیاء ایشان باید
معصوم باشند از جمیع گناهان صغیره و کبیره و بر این مطلب ادله عقلیه بسیار
اقامه شده است از آن جمله ما در کتاب ارشاد العوام ادله بسیار به جهت عصمت
انبیا@به جهت انبیا@ ایراد کردهایم هرکس بخواهد رجوع مناید ولی به جهت اینکه
این کتاب هم خالی از دلیل نباشد بایست قدری دلیل اقامه کرد.
بدانکه بعد از آنکه دانستید که خداوند عامل جلشأنه حکیم است و حکیم کار لغو
منیکند و قادری است که از هیچ چیز عاجز نیست و آنچه را که در حکمت خود
صواب داند به قدرت کامله خود عمل میمناید و هیچ چیز مانع تدبیر و تقدیر او
نشود و او را عاجز ننامید و چون نظر کردیم در خلق بنیآدم دیدیم که حکیم
بیچون ایشان را مدنیالطبع آفریده است که بایست در مدن جمع شوند و هریک
رفع یک نوع حاجت از دیگری منایند چرا که حاجات هریک بسیار و به خودی خود
از عهده حاجات خود نتوانستی برآمد و خلقت ایشان در آن حاجات شده است
پس محتاج مخلوق شدهاند و خودش رفع حاجت خود نتواند منود و بایست هریک
از بنیآدم مشغول به کسبی و عملی شوند و رفع حاجت دیگری را به آن کسب و
عمل منایند تا آنکه بتوانند زیست کرد و بتوانند تا مدتی که مقدر است عیش منود
پس چون الزم شد که ایشان هریک به کسبی و عملی مشغول شوند و رفع حاجت
باقی را در آن منایند الزم شد که ایشان مختلف باشند در طبع و فهم و سلیقه و
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نازکی و درشتی و اندام و هیئت و قیافه و طاقت تا آنکه هریک بتوانند که کاری
که موافق طبع ایشان است به انجام رسانند از این جهت محسوس است که هرکس
نتواند هر عمل کند و هر کسی به عملی@هر کس به عمل خاص@ خاص مشعوف
است و طاقت و سلیقه و همت آن را دارد و طاقت و سلیقه و همت غیر از آن را
ندارد و اینها حاجت به مثل ندارد نزد عاقل به اندک تأمل میتواند همه را محسوس
ببیند و عاقل تصدیق خواهد کرد پس چون الزم شد که ایشان را طباع مختلفه باشد
البته اخالق و احوال و صفات و شهوات و میلهای ایشان مختلف شود و بدین
واسطه نزاع فیامبین این@آن@ جامعت به هم رسد و حکمت اقتضای تفرق
نکند@کند@ و اجتامع مورث نزاع باشد پس باید عالج نزاع منود و رفع نزاع به آن
شود که سایسی در میان ایشان قرار داده شود که آن سایس در میان ایشان بایستد
و ایشان را به کار خود بدارد و در میان ایشان به حق سیاست مناید و نگذارد که
هریک بر دیگری طغیان کند و آزار@از@ یکدیگر خواهند مانند شبانی باشد در
میان رمه که ایشان را بچراند و نگذارد که یکی بر دیگری غلبه کند و او را شاخ زند
و اذیت مناید و این بدیهی است که اگر در میان مردم بزرگی و راعی نباشد یکدیگر
را به اندک زمان تلف کنند و این معنی بر ارباب دانش و بینش مخفی نخواهد بود
و چون یکدیگر را تلف کنند آن مطلب که در خلقت ایشان ملحوظ@مخلوط@
بود به انجام نرسد و لغو خواهد شد@بود@ پس در حکمت حکیم الزم شد که
سایسی و راعی برای ایشان آفریده باشد که نظام معاش و معاد ایشان برقرار شود
پس آن سایس که بایست از جانب حکیم باشد آیا هیچ عاقلی میتواند تجویز کند
که او خود گرگی باشد در میان رمه حاشا پس باید آن سایس عدل و منصف باشد
و خود به هیچ وجه به اختالف طبایع ایشان مختلف نباشد و او به هیچ وجه جانب
عدل را فرو نگذارد و جانب یکی را به غرض و مرض بگیرد و قریب و بعید و غنی
و فقیر در نزد او یکسان باشند و حکم عدل را بر همه جاری کند و همه را به
انصاف بدارد و هرکس بر هرکس بخواهد ظلم کند مانع باشد خواه قریب باشد و
خواه بعید @و@ خواه غنی باشد و خواه فقیر پس چنانکه صاحبان آن مکاسب را
طبعی مناسب رضور بود@است@ تا بتوانند از عهده آن کسب برآیند این سایس را
طبعی مناسب رضور است تا بتواند این امر را به انجام رساند چرا که اگر طبع
مناسب این عمل نبود این عمل از او رسمنیزد@منیزند@ البته و طبع مناسب این
عمل طبع عدل است که از جمیع شایبههای کجی مربا و منزه باشد چنانکه طبع
صفحه | 82

آهنگر بایستی ناری باشد و طبع مالح مائی باشد و طبع مقنی بایستی خاکی باشد
باید طبع این شخص هم معتدل باشد تا میل به هیچ طایفه نکند و حامیت و
عصبیت از هیچ قوم نداشته باشد و چون طبع او مناسب عمل او شد@باشد@
بایستی معتدل باشد و چون طبع او معتدل شد البته خود را به اعتدال بدارد و
خلق را به اعتدال بدارد و هرکس نتواند خود را به اعتدال داشت نتواند خلق را به
اعتدال داشت پس المحاله باید حکام@حکام باید@ در هر عرصی سایسی معتدل
از جانب خدای حکیم در روی زمین باشد و سایس معتدل غیر منحرف است پس
خطاکار نباشد و معصوم باشد و خطاکار نیست مگر منحرف و معتدل بر حسب
عدل خدا حرکت کند و هرکس بر حسب عدل خدا حرکت کرد در نفس خود و در
@خود در@ میان خلق خدا و میل به یمین و یسار نکرد البته او معصوم است و
ما از معصوم اراده منیکنیم مگر همین نوع انسان را حال بدیهی است که سایر
سالطین و امرا که به طور غلبه بر عامل مسلط شدهاند معصوم و معتدل نیستند و
هیچ عاقل ادعای عصمت ایشان را نکرده پس بایستی @باید@ در هر عرصی از
جانب خداوند معصومی باشد حاکم بالعدل چه مردم از او بپذیرند و چه نپذیرند
چرا که بر حکیم است که خلقت را به طور حکمت کند دیگر مردم اگر از آن اعراض
کنند و پا بر صالح خود گذارند نقص از حکمت حکیم نباشد منیبینی که از حکمت
بود که بعد از آنکه @اینکه@ عطش خلقت شد آب هم آفریده شود که@آفریده
که@ رفع عطش کند حال اگر کسی از روی حامقت و لجبازی با جان خود آب
نخورد تا مبیرد نقص در خلقت@حکمت@ حکیم نباشد و خطا از آن است که آب
نخورده حال همچنین بعد از اینکه فساد در دنیا پیدا شد خداوند حکیم خلق
رافع@را دفع@ فساد فرمود و سایس عدل در میان عامل خلق کرده حال اگر مردم
پا بر صالح نظام معاد و معاش@معاد معاش@ خود گذارند دیگر نقص از خلقت
@حکمت@حکیم نیست باری از این دلیل الهی ثابت شد که باید پیغمرب و وصی
و جانشین پیغمرب معصوم باشد چرا که از وضع الهی است و از حکمت است.
وجهی دیگر آنکه بدیهی است که نظم حکمت اقتضای آن کرده که انسان از اول
خلقت خود جاهل خلق شود و صالح و فساد خود را نداند و آنچه باعث نظم
معاش و معاد اوست نفهمد و این بدیهی است و کسی منیتواند انکار کند چگونه
نه و حال آنکه از زمان آدم الی زمان خاتم صد و بیست و چهار هزار معلم آمدند
غیر از حکام که از آن معلامن پذیرفته تا به حد تعلیم رسیدند و تعلیم مردم منودند
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و جهالت این مردم @جهالت مردم@ به اینطور است که میبینی که هنوز در امر
جزئی خیر و رش خود را منیدانند پس حکمت در آن بوده که مردم جاهل خلقت
شوند و شدهاند و بدیهی است که اگر مردم جاهل خلقت شده بودند و معلمی
برای ایشان در حکمت قرار داد@ه@ نشده بود ابدا در جهل میماندند و چون
منیدانستند که چه @چیز@ رش ایشان است و سبب انقراض ایشان و چه @چیز@
خیر ایشان است و سبب دوام ایشان منیدانستند که به چه عمل کنند و چه گونه
رفتار منایند و المحاله به این واسطه به زودی برطرف میشدند و منقرض
میگردیدند و آن مطلب که در نظر حکیم بود که اینها به آن برسند منیرسیدند و
لغو میشد خلقت ایشان و این خالف حکمت بود پس الزم شد که در هر عرصی
معلمی بیابد@بیاید@ که ایشان را تعلیم کند و خیر@کند خیر@ و رش ایشان را به
ایشان بگوید خواه از او بپذیرند و خواه نپذیرند چنانکه پیش ذکر شد و کفایت
منیکند معلمی که در یک عرصی آمده باشد چرا که به مرور دهور تغییر و تحریف
در طریقه @و@ تعلیم او به هم میرسد و مفسدان و دشمنان حق آن طریقه را
به تأویل و تحریف @تحریف و تأویل@و غلبه از میان خلق میبرند پس در حکمت
الزم است که در هر عرصی معلمی باشد که آن طریقه تعلیم را به طور حق حفظ
مناید و به مردم برساند وانگهی که خلق روز به روز و سال به سال و دهر به دهر
احوال و اخالق و خلقتشان@خلقت آن@ تغییر میکند و بدین واسطه صالح ایشان
تغییر میکند و چیزی که در عرصی صالح بوده بسا آنکه در عرصی دیگر صالح
نباشد بلکه باعث فساد باشد پس معلوم شد که بایست در هر عرصی معلمی از
جانب خدا باشد و رشح این مطلب زیاده در اثبات نبوت خاتم النبیین 9خواهد
آمد پس میگوییم که آن معلم چون از جانب حکیم بایستی باشد بایستی تعلیمش
به کذب و افرتا و فساد و هوا و هوس و مالحظه روی خالیق نباشد بلکه بایست
عین صالح و فساد خلق را موافق عدل حق بیان@عدل بیان@ منایند@ید@ و علم
به صالح و فساد خلق کار طبع و مزاج خلقی نباشد که اگر خلق را ممکن بودی که
از خود بفهمند دیگر جاهل نبودندی پس علم به صالح و فساد خلق علمی است
الهی چنانکه در اول توریه است که آدم چون یکی از ما شد و علم به صالح و فساد
خلق پیدا کرد پس این علم علمی@علم@ الهی است و بدون تعلیم خدا کسی
نتواند آن را بفهمد و واجب است که از خدا به خلق برسد حال شک نیست که
همه مردم قابل وحی نیستند و صالح @از@برای آنکه@اینکه@ از خدا بتوانند تلقی
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منود نیستند پس در هر عرصی باید کسی باشد که آن قابل@که قابل@ تلقی از
خداوند باشد و این منیشود مگر آنکه آن کس مناسبتی@آنکه مناسبتی@ با مشیت
خداوند داشته باشد که از آن جهت از مشیت خدا به او فیض برسد و از آن تلقی
علم و فیض @فیض و علم@ مناید و جهتی هم باید به خلق داشته باشد که آنچه
به او میرسد به مردم بتواند رسانید و چون واجب شد که مناسبت با مشیت خدا
داشته باشد واجب است که نهایت اعتدال را داشته@اعتدال داشته@ باشد و
متصف به صفات الله و متخلق به اخالق الله باشد چنانکه در سفر اول توریه است
که خدا آدم را بر صورت خود خلق کرده بود و مراد از آن نه صورت خطوط طول
و عرض و عمق و هیئت است بلکه بر صورت خود خلق کرد یعنی عامل و سمیع و
بصیر و قادر و حکیم و غیر آن از صفات کامله الهی خلق کرد و به همین
جهت@این جهت@ بایست معصوم باشد چرا که بر صفت خداست و خدا خطاکار
نیست پس بایستی از جهت باال معصوم و مطهر و متصف به صفات الله و بر
صورت خدا باشد تا بتواند کالم خدا را بشنود و تعلیم او را بپذیرد و از جهت پایین
مناسبتی باید به @مناسبتی به@خلق داشته باشد نه آنقدر مناسبت@تی@ که
منافات با جهت باال داشته باشد بلکه هامنقدر که بتواند به خلق سخن گوید و به
خلق امر و نهی الهی را برساند و مثل این حکایت و لله املثل االعلی شخص جنی
است که جن از دیدار خلق خاکی بیرون است و خلق صدای آنها را منیشنوند و
آنها را منیبینند@منیبینند آنها را@ به جهت عدم مناسبت مابین لطافت و کثافت
پس چون کسی پیدا شود که مزاج او مناسبت با آن ارواح پیدا کند و در مزاج او
حرارتی پیدا شود که مناسب@ت@ با خلق ناری @پیدا@ شود آنگاه کالم آنها را
بشنود و آنها را ببیند و از ایشان بفهمد و با ایشان سخن گوید و چون او را تن
خاکی هست میتواند@بتواند@ با خاکیان سخن گوید و تعبیر از سخنهای ناریان
مناید ولکن جهت خاکی باید به طوری باشد که جهت خاکی بر آن غلبه نکند مثل
سایر خلق بلکه باید جهت خاکی او هم مشوب به ناریت شده باشد چنانکه جهت
ناریت او هم متمحض در ناریت نیست که به کلی مانند جن باشد پس در این
هنگام او خلقی باشد برزخی مابین خاکیان و ناریان به جهت ناریت از جن میشود
و از جهت خاکیت خود به سایر خلق میرساند و اگر این برزخ نبود ممکن نبود
که سخن ناریان به خاکیان رسد پس @به@ غلظت و کثافت سایر خاکیان در آن
نباشد و مثل سایر خاکیان کور @کثافت سایر خاکیان کور@و کر از دیدار و سخن
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ناریان نباشد حال از این مثل حکیامنه عربت بگیر و مطلب را بفهم که مابین خدای
لطیف و خلق کثیف وجودی در هر عرصی برزخی رضور است که از جهتی لطیف
باشد مثل صفات خداوند و از جهتی کثیف باشد مانند خلق تا به آن جهت از خدا
بگیرد و به این جهت به خلق برساند و جهت کثافت او مثل کثافت سایر خلق
نباشد و ما قصد منیکنیم از عصمت مگر همین را که آن شخص معصوم بر صفت
و صورت خدا باشد و جهت خلقی او@آن@ غلبه بر او نداشته باشد و مثل
خطاکاران نباشد که اگر جهت خلقی بر او غلبه داشت و بر صفت خطاکاران بود
خطاها@ی@ دیده باطنی او را کور میکرد و دیگر منیتوانست که انوار غیبی را
ببیند و گوش او را کر میکرد که دیگر منیتوانست صدای خدا را بشنود و کالم او
را بفهمد و آن جهت خدایی او هامن روح خداست که در آن ولی جلوهگر شده
است و به آن روح از خداوند تلقی میمناید و روح خدا باید بر جهت خلقی او
غالب باشد تا دیده او بینا باشد و انوار الهی را ببیند پس چگونه میشود که نبی
خدا خطاکار باشد و شخص خطاکار نشود @و سخن خطاکار نشنود@ مگر آنکه
جهت خطا بر او غلبه کند و جهت خلقی@خلق@ بر او مستولی شود آیا منیبینی
که مزاج کسی که برودت و حرارت او معتدل باشد یا حرارت او زیاد باشد دیگر
امراض بارده بر او مستولی نشود و اگر کسی را دیدیم که امراض بارده بر او مستولی
شد میفهمیم که برودت بر مزاج او غالب آمده است که مریض شده است و اگر
امراض حاره در او پیدا شد میفهمیم که حرارت بر او غالب آمده است و کسی که
به کلی در وسط باشد هیچ یک از آن آثار در او پیدا نشود پس همچنین هرگاه نبی
خطا کند میفهمیم که جهت خلقی بر او غلبه کرده است که خطاکار شده است و
هرکس که جهت@هر کس جهت@ خلقی بر او غلبه کند دیگر نتواند خلق را به
سوی خدا داللت کند و مردم را به سوی خدا بکشد که گفتهاند« :خفته را خفته
کی کند بیدار» و در انجیل است که کور هادی کور نشود و هر دو بچاه افتند پس
هادی خلق نشاید که مانند خلق خطاکار باشد البته ،حال این پادری یا باید بگوید
که خلق هادی منیخواهند و خالف بداهت امم گفته است چرا که اتفاقی است که
خلق هادی میخواهند و از این ادله هم معلوم شد که خلق هادی میخواهند و
از حکمت نیست که بر جهالت و ضاللت مبانند و یا باید بگوید که هادی ایشان
باید کور باشد و بینا به انوار خدا@وند@ و شنوا به کالم خدا نباشد این هم که
خالف عقل و خالف انجیل است پس باید هادی باشد و بینا و شنوا باشد و یافتی
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که بینا و شنوا منیشود مگر کسی که جهت خدایی و روح خدا در او غالب باشد و
هرکس که چنین شد البته باید معصوم باشد.
و وجهی دیگر آنکه شک نیست که انسان یا رو به خداست و پشت به خلق یا رو
به خلق است و پشت به خدا چرا که انسان را دو توجه و دو دل نباشد و رو به
هر دو طرف@هر طرف@ نتواند کرد و شک نیست که رو به خدا هرکس شد نورانی
به نور خدا خواهد شد و پشت به خدا هرکس شد ظلامنی به ظلمت شیطان شود
پس هرکس رو به خداست نورانی است و روح الله در آن جلوهگر است و هرکس
پشت به خداست ظلامنی و روح شیطان در آن ساکن است و دیگر این دو حالت
ثالثی ندارد یا نور است یا ظلمت یا اعلی است یا اسفل یا علیین است یا سجین
مثل آنکه هرکس رو به آفتاب است نورانی و هرکس پشت به آفتاب است ظلامنی
و شک نیست که نور خدا همه خیر است و کامل و شک نیست که ظلمت شیطان
همه رش است و نقص و باز شک نیست که انسان از این دو حالت نتواند خالی
باشد چنانکه محسوس و مشاهد است پس شخص را هرگاه یافتیم @که@ در خیر
و نیکی است میفهمیم که رو به خداست که این خیر در او جلوه کرده است و
هرگاه یافتیم او را در رش میفهمیم که پشت به خداست و رو به شیطان که ظلمت
در او جلوه کرده است حال منیدانم این پادری به چه راضی میشود آیا نبی آن
است که حامل روح شیطان باشد و شیطان در بدن او عامل و فاعل و ناطق باشد
یا آنکه روح خدا باید در آن ناطق و فاعل باشد و از این قرار که او گامن کرده
است و غیر از حرضت عیسی همه را خاطی دانسته است باید همه انبیاء نعوذ
بالله از عهد حرضت@از حرضت@ آدم تا زمان عیسی همه حامل روح شیطان باشند
و شیطان از زبان ایشان ناطق و از اعضای ایشان عامل باشد و مردم را به سوی
شیطان خوانده باشند و اگر بگوید که در همه احوال عاصی نبودند بلکه گاهی
عاصی بودند و گاهی مطیع جواب گوییم که به اینطور هم بایست که گاهی مظهر
شیطان باشند و گاهی مظهر رحمن و کسی که گاه مظهر شیطان باشد یقینا و گاه
مظهر رحمن باشد وثوق به او پیدا نشود و به هیچ کالم او نتوان اعتامد پیدا کرد
چرا که معلوم نشود که کدام سخن او از جانب شیطان است و کدام سخن او از
جانب رحمن و به گفته خود او هم نتوان اعتامد کرد که این سخن از جانب
خداست و این سخن از جانب شیطان چرا که شاید همین سخن او هم کذب باشد
و از جانب شیطان و مردم @هم@ از پیش خود هم نتوانند این معنی را متیز دهند
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چرا که اگر ایشان قابل این گونه فهم بودند که حق و باطل را متیز دهند خود نبی
بودند وخود حامل علم خداوند بودند و محتاج به هادی نبودند پس به هیچ وجه
نشاید که نبی خطاکار و عاصی باشد اگرچه در بعضی@بعض@ احوال و اعامل
باشد و ما را به جهت اثبات عصمت انبیا وجوه بسیار است و در سایر کتب خود
نوشتهایم ولکن چون این پادری بعید از حق و حکمت است او را و سایر یهود و
نصاری را طاقت فهم آنها@در کتاب ع« : 61انبیا» نوشته و در حاشیه گفته است:
یا «عصمت» افتاده یا به جای «انبیا» «اینها» است( .مضمون کالم!)@ نیست لهذا
به همین وجوه ظاهره که حقیقه @حقیقت@ بر حسب دعوت@دعوات@ انبیا و
مرسلین و مطابق کتب ایشان است اکتفا شد وانگهی که مطابق است با نصوص
کتب ایشان که مناط دین ایشان است پس دیگر عذری از برای معتذری مناند.
*«مقصد اول – فصل -14مقام سیوم»*
اما مقام سیوم :در جواب دادن از آن آیات که پادری به آنها استشهاد کرده است و
آن اخبار و آیات ما که سند خود کرده است بر عدم عصمت پیغمرب@ @9و امئه ما
صلواتاللهعلیهماجمعین@امئه @:اما آیه اول که شاهد آورده است آن است که
گفته است که خدا بعد از انقضای طوفان به نوح منایان گشته چنانکه در آیه بیست
و یک باب هشتم کتاب اول موسی مسطور است گفت که خیال دل انسان از ایام
طفولیت رش است این یک آیه است که استدالل به عدم عصمت کل بش کرده
است اوال میگوییم که در توریه نیست که خدا به نوح منایان گشت بلکه چنان
است که خدا با نوح سخن گفت و از جمله عجایب که در این فقره است آن است
که@فقره است که@ میگوید در پنجم از ششم همین سفر که چون دید خدا که
بدی مردم بسیار شد روی زمین و همه فکر دلشان مایل به بدی است همیشه
پشیامن شد از ساخنت انسان روی زمین و تأسف خورد در اندرون دل خود و گفت
برطرف میکنم بش را از روی زمین حتی جنبنده زمین و مرغ آسامن را چرا که من
پشیامن شدم که مردم را ساختم تا آخر و در آخر اصحاح @تا آخر اصحاح@ هشتم
میگوید که بنا کرد نوح قربانگاهی برای خدا و از همه حیوانات و مرغهای پاک
گرفت و در قربانگاه سوزاند@سوزند(!!!)@ پس خدا بوی خوشی شنید و گفت
دیگر عود نخواهم کرد به لعن زمین از جهت بش به جهت آنکه هوی و خیال دل
بش مایل به بدی است از ایام طفولیت تا آخر ،اوال آنکه این حکایت محرف است
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به جهت آنکه بدیهی عقالست که خداوند عامل به ماکان و مایکون میباشد و حکیم
و قادر است وبر کرده خود پشیامن منیشود و تأسف در اندرون دل خود منیخورد
و خدا را اندرون دلی نیست و خدا مجسم نیست و@اندرون دلی نیست و@
مقتضی این فقره آن است که خدا هم مجسم و هم جاهل به مایکون باشد و اول
بش را ساخت و ندانست@که@ چه خواهد شد بعد دید که بد شد پشیامن شد و
البته این کالم محرف است و از درجه اعتبار ساقط است و از این بدتر در اول
اصحاح ششم@هشتم@ همین سفر میگوید که پرسان خدا دخرتان مردم را دیدند
که خوبند اینها@آنها@ را زن خود کردند و خدا گفت که روح من ساکن منیشود
در انسان تا آخر دنیا چرا که او گوشت است و عمرش یکصد و بیست سال است
پس عیب بزرگ و دلیل تحریف کلی اینکه میگوید پرسان خدا دخرتان مردم را
گرفتند پرسان خدا کیستند خدای واحد احد غیر متغیر بیشبیه و نظیر را ولد کجا
بود و این چه نسبت قبیح است که به خدا داده است و از این گذشته اگر خدا را
پرسان است و از روز اول بودند دیگر فخری برای عیسای شام مناند که عامل را پر
کردید که عیسی پرس خداست همه کس از این قرار پرس خدایند و در زبور و غیره
همه جا هست که خلق پرسان خدایند یا آنکه مومنان همه پرس خدایند @و@دیگر
این همه عامل پر کردن منیخواهد که عیسی پرس خداست وقتی @که@خدا بنا شد
بزاید و این همه اوالد داشته باشد دیگر این اوالد مزیتی ندارند در اوالد بودن بر
یکدیگر نهایت هریک که بندگی بهرت کنند خوبرت خواهند شد دیگر ولد بودن زیاد
منیشود به هرحال خدای واحد احد غیر متغیر بینظیر منیزاید و زن کسی منیشود
و زن منیگیرد و از نسبت و ربط عری و بری است پس این سفر محرف است
چنانکه بر عاقل پوشیده مناند.
و یکی دیگر آنکه گفته است که روح من در انسان ساکن منیشود تا ابد چرا که
انسان گوشت است و عمرش صد و بیست سال است اگر این آیه را تصدیق دارید
پس دیگر عیسی روح الله نخواهد بود و روح خدا در او حلول نکرده است و موید
به روح القدس نیست چرا که عیسای شام هم انسان است و همه جا در انجیل
خود را ابنالبش خوانده است و مریم بش بود و او پرس مریم بود و ابنالبش بود
و خود خود را ابنالبش یاد کرده است و در اول انجیل متی نوشته است که کتاب
میالد عیسی پرس داود پرس ابرهیم بعد شمرده است از ابرهیم تا داود چهارده پشت
و از داود تا جالبابل @جالبل@ چهارده پشت و از جالبابل@جالبل@ تا عیسی
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چهارده پشت و کیفیت تولد عیسی را بیان کرده است و مریم خدا نبوده و داود و
ابرهیم خدا نبودند و عیسی پرس اینها و از نسل اینها بود پس عیسی انسان بود به
نص انجیل و ابن البش بود به نص خود عیسی پس به نص توریه بایستی که روح
خدا دیگردر آن جلوه نکند و سکنا@ی@ ننامید اگر گویی که عیسی به دلیل بیرون
رفته است و این آیه عموم دارد ولی مخصص است میگویم همچنین به نص
ابرکسیس روح در حواریین هم بود پس آنها هم بیرون رفتند اگر گویی این هم به
دلیل بوده میگویم در آخر اصحاح@در اصحاح@ پنجاه و نهم @پنجاه نهم@ کتاب
اشعیاست که میگوید خدا روح من که در تو است و کالم من که در دهان تو قرار
دادم زایل نخواهند@هد@ شد از دهان تو و دهان نسل تو و از دهان نسل نسل
تو از حاال تا ابد این آیه را چه میگویی که روح خدا در دهان او و دهان نسل و
نسل نسل او تا روز قیامت خواهند@هد@ بود و حال آنکه اول گفت که من روح
خود را در بش قرار منیدهم پس اگر میگویی اینها همه به دلیل بیرون رفته است
میگویم که آن آیه هم که تو خواندی که دل بش به فکر بدی است و آیههایی که
بعد میآوری همه مخصص است چرا که عیسی بش بود به تصدیق خود تو و همه
نصاری که معتقد به این انجیلها هستند@هستید@ و به اعرتاف شام معصوم بود
پس آیهها@اینها@ مخصص است و تابع دلیل هستیم هرجا که دلیل آمد بیرون
میرود حال دلیل عقل و نقل اقامه شد بر اینکه پیغمربان و حافظان دین او که
اوصیای اویند معصومند و بعد از اینکه دلیل عقل و نقل اقامه شد بر مطلبی آیا
منیتوان توراتی را که کالم خدا نیست و نقل ناقالن است و تحریف محرفان چنانکه
هر عاقلی میفهمد تخصیص داد و دیگر تو که اعرتاف داری که خدا پشیامن میشود
پس احتامل بده که بلکه از عموم این آیه پشیامن شده باشد و بعد بشها خلق
کند که فکر بد نکنند وقتی که بنای پشیامنی شد اینها دیگر عیب ندارد و همچنین
احتامل بده که بلکه پشیامن شده باشد از نبوت عیسی و او راعزل کرده باشد وقتی
که پشیامنی جایز شد این احتامل هم میرود و بلکه پشیامن شده باشد از قیامت
و جنت و نار و همه را خراب کرده باشد و موقوف منوده باشد خالصه اگر بنای
پشیامنی خدا را دارید این احتاملها را هم بدهید و بحث نکنید و رد بر سایر مردم
نکنید شاید آنها مطابق واقع فهمیده باشند پس بعد از همه این عیبها و تحریفها
معلوم شد که عبارت توریه که هوی و ضمیر دل بش مایل به بدی است عموم در
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کل خلق ندارد و مخصص است به پیغمربان و اوصیای ایشان به جهت دلیل عقل و
نقل که سابق ذکر شد.
و دیگر به آیه پنجم از اصحاح ششم سفر تکوین استدالل کرده است که ما پیش
ذکر کردیم چند ورق قبل که خدا فرمود که همه فکر دلشان مایل به بدی است
همیشه و پشیامن شد و بدیهی است که نوح داخل عموم فقره نبود و اال به این
دلیل بایستی او هم غرق شود و از این گذشته به اقرار خود شام عیسی از این
بیرون است پس میگوییم که این آیه مخصص است چنانکه سابقا گذشت.
و دیگر گفته است در انجیل یعنی در آیات دوازدهم و بیست و سیوم باب سیوم
نامه به اهل روم مرقوم است که همه گمراه شدند و همه بیکاره گشتهاند هیچ
کس که نیکوکار باشد یک کس هم نیست متامی گناهکار و در ستایش خدایی قارصند
اوال سوال میکنیم@کنم@ از این پادری که انجیل یعنی چه و شام انجیل کجا دارید
و کتاب آسامنی عیسی که انجیل بود این کتابها که تألیف تابعین حواریین است و
تاریخ سفر و حرض و حرکات و سکنات عیسی است و لفظ لفظ تابعین است و
تابعین عیسی معصوم نبودند و کالم ایشان سند و حجت نیست که کسی به کالم
ایشان استناد کند گذشته از این انجیل شام که اسمش را انجیل گذاردهاید چهار
انجیل است :متی و لوقا و مرقس و یوحنا ،و بولس@یوبس@ نه از حواریین است
و نه از علامی انجیل است بلکه یکی از علامی نصاری است و مراسلهای که او به
اهل رومیه نوشته است کی انجیل شد و چرا نام او را انجیل گذاشتی بلکه نام
او@آن@ را انجیل گذاشتی برای گول زدن مسلمین و ترسیدی که نصاری بر تو عیب
کنند گفتی در انجیل یعنی نامه به اهل روم که نصاری گویند سهو القلم شده و
مسلمین ندانند و بگویند شاید انجیل است و هامن انجیلی است که از آسامن آمده
است باری اگر بنا بود که اهل اسالم مراسالت علامی خود را جمع کنند و قرآن نامند
هفتاد هزار کرور کاغذ جمع میشد و از این گذشته همین اصحاح یا بر خطاست
از اصل یا محرف است چرا که بعد از همین فقرات منقوله ماربولس@ماریونس@
شام میگوید که از عمل کردن به توریه کسی نیکو منیشود به جهت آنکه به
رشیعت گناه شناخته میشود اما حاال بر مردم بیرشیعت عدل خدا ظاهر شده
است و این فقره خالف گفته عیسی است و خالف انجیل است چرا که در هفدهم
اصحاح پنجم انجیل متی است که عیسی فرمود گامن نکنید که من آمدم که رشیعت
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را حالل کنم یا طریقه پیغمربان را نیامدم که حالل کنم آنها را بلکه کامل کنم پس
حق میگویم برای شام تا آسامن و زمین زایل شوند یک خط از ناموس زایل نخواهد
شد و همه او باقی است پس هرکس حالل کند یکی از این وصیتهای کوچک را و
به مردم چنان تعلیم کند در ملکوت سموات صغیر خوانده شود و اما@شود اما@
کسی که عمل میکند و تعلیم میکند آن عظیم خوانده شود@میشود@ در
ملکوت .پس از این آیات معلوم شود که بولس@یوبس@ که این همه ارصار دارد
در نامه خود در آنجا و در جای دیگر به ترک رشیعت و رشیعت را هامن ایامن به
عیسی میداند خالف انجیل است پس کسی که کل رشایع را منکر باشد و به محض
ایامن اکتفا کند چگونه قول او معترب است که تو از قول او شاهد بیاوری و مراسله
او را انجیل نام گذاری و به قول او رد بر مذهب اسالم کنی و هیچ کس که عامل
باشد فی الجمله میشود که از مسلامت خودش رد بر مذهب مخالفت کند؟ و تو
مگر دو@در دو@ سه کلمه مغلوطی که از مذهب ما گفتهای@گفته@ و از
مسلامت ما نام بردهای@برده@ باقی همه را رد بر مذهب اسالم کردهای به قول
مالهای خودتان و قول آنها را بر مسلمین سند کردهای@ده@ و کاغذ مالهای
خودتان را کتاب آسامنی خوانده و خواستهای@خواسته@ بر مذهب اسالم رد کنی
و این بسیار غریب است اینک ما چون خواستیم بر تو رد کنیم جمیعا@جمیع عامل
از!!@ را از کتب خود شام و مسلامت خود شام ذکر میکنیم.
بالجمله کاغذی که ماربولس@بوس@ به اهل رومیه نوشته باشد چه سند بر اهل
اسالم شود و ماربولس@بوس@ کیست وانگهی که در همین کاغذ انکار رشیعت را
کرده است و تو که گفتهای در آیه دوازدهم و بیست سیوم مابین همین دو آیه
انکار رشایع را کرده است و محض ایامن را کافی دانسته است مثل آنکه خود
@هم@ حکم بر خالف انجیل کردهای و مخالفت عیسی منودهای@ده@ و همه
احکام توریه را مانند اسباب نجات بتپرستان بیمثر انگاشتهای و جمیع مسائل
رشیعت توریه را لغو و بیحاصل دانستهای @همه احکام توریه را مانند اسباب
نجات دانسته@ و نجات را منحرص در هامن رصف اقرار قلبی به عیسی دانستهای
و حال آنکه در سفر استثنا در آیه بیست و ششم اصحاح بیست @و@ هفتم است
که ملعون است کسی که ثابت بر سنت نشود و کامل نکند اور ا به عمل همه
طایفه بگویند آمین پس@بگویند پس@ نعوذ بالله مخالف جمیع کتب
@جمیع@انبیا شدهای@ده@ چنانکه بعد از این ذکر آن خواهیم کرد بلی نفس
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است و از زیر بار تکلیف بیرون میخواهد برود حال اگر اقرار به رشایع بکند و
عمل نکند نهایت فاسق شود اما انکار رشایع چرا که عالوه بر ترک کافر هم بشود.
و همچنین گوییم اگر ماربولس@مادربوبس!!!!@ شام انکار رشایع کرده است
ماریعقوب شام اقرار به رشایع کرده است و از آیه دهم اصحاح دویم نامه خود تا
آخر اصحاح که شانزده آیه است همه استدالل بر لزوم اخذ به رشیعت است و
عمل کردن به جزئیات رشایع حال کدام یک بر حقند در این مسأله و کدام یک
راست گفتهاند و خوش است که همه آیات ماریعقوب را بنویسم چرا که بسیار
خوب میگوید و رد بر مار بولس@یوبس@ و رساله او میشود میگوید در آیه
دهم از اصحاح دویم االن هرکس حفظ کند رشیعت را همگی و خطا کند در یک
چیز او به همه معاقب خواهد شد چرا که کسی که گفته زنا مکن او گفته است
قتل مکن پس اگر زنا نکنی لکن قتل کنی مخالف ناموس شدهای چنین سخن
گویید@یند@ و چنین عمل کنید@نند@ چرا که جزای کسی که رحمت منیکند به
غیر رحمت است اما رحمت باال میبرد جزا را چه منفعت دارد ای برادران که کسی
بگوید ایامن دارم و عمل نداشته باشد آیا گامن میکنی که ایامن میتواند خالص
کند او را اگر برادری و خواهری عریان باشند و قوت روز خود را نداشته باشند پس
یکی به آنها بگوید بروید به سالمت و گرم شوید و سیر شوید و چیزی به آنها ندهد
چه منفعت دارد چنین است ایامن اگر عمل نباشد چرا که آن میت است تنها پس
اگر کسی بگوید که تو ایامن داری و من اعامل ،تو ایامن خود را بیعمل نشان من
بده اما من از عمل ایامن خود را نشان تو میدهم تو ایامن داری که خدا یکی
است خوب کاری کردی شیاطین هم ایامن دارند به این و لرزانند آیا میخواهی ای
انسان باطل که بدانی که ایامن بیعمل میت است ابرهیم پدر ما آیا نه این است
که از اعامل نیکو شد وقتی که پرس خود اسحق را برد بر قربانگاه پس تو میبینی
که ایامن یاری او کرد بر@در@ اعامل و به اعامل کامل کرد ایامن را تا آخر اصحاح
که میگوید که چنانکه جسد بیروح میت است همچنین ایامن بیعمل میت است
نظر کن در این کلامت حکمتآمیز که چگونه اثبات کرده است لزوم عمل به
ناموس را و بدیهی است که ناموسی به غیر ناموس موسی در میان نبوده و نیست
و ماربولس@یوبس@ میگوید که به عمل کردن به ناموس انسان ملعون میشود
چرا که منیتواند درست عمل کند و چون درست عمل نکند@نکرد@ ملعون شود
و عیسی آمد و رشع را از میان برداشت و طوق لعنت را از گردن ما برداشت و به
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این واسطه@به واسطه این@ االن نصاری بدون رشع و مذهب ماندهاند چنانکه
همین پادری خود اقرار دارد که از عیسی صلوه و صوم و عبادت نرسیده و هر
طایفه بر خود بر حسب مصلحت دینی قرار دادهاند و این رضر ندارد و رشیعت را
مانند اسباب نجات که بتپرستان دارند میداند و از این جهت به رشیعت اسالم
عیبجویی کرده است خالصه اینها استطرادا ذکر شد و مقصود رد بر آن@این@
کالم بود که قول ماربولس@یونس .در ع 61مختلف است .در ارشاد و مواعظ
«بولس» است @.چه حجیت@حجت@ دارد بر اسالم که او میخواهد اسم کتاب
او را انجیل گذارد و انکار عصمت پیغمربان مناید و بر مذهب شیعه به این واسطه
رد مناید و باز پادری میگوید که همچنین در آیات دوم و سیوم زبور چهاردهم
مسطور شده است که خداوند از آسامنها بر فرزندان آدم مینگرد که به نظر آید
کسی که فهم کند یا طالب خدا باشد همگی با یکدیگر از راه کج میروند و گندیده
میشوند فکر کننده نیست یک کس هم نیست این آیه در زبور سیزدهم است نه
چهاردهم موافق یک نسخه یا رساله پادری غلط است یا پادری عجله کرده است و
یا زبورها مختلف است و ظاهر آن است که اختالف از زبورها باشد چرا که در
زبوری@زبور@ دیگر دیدیم و در چهاردهم بود این هم مثل کلامت سابقه است
چرا که اگر مراد کل باشد باید انبیا با رعیت همه از راه کج رفته باشند و همه
گندیده شده باشند پس کیست هادی از جانب خدا و کیست که رفع آلودگی این
خلق را کند؟ منیدانم این چه جسارت است که اینان@ایشان@ بر خدا و رسول
دارند اگر انبیا به راه کج رفتند پس خدا کجروان را به هدایت خلق فرستاده و اگر
انبیا همه@همه انبیا@ گندیده بودند پس چگونه خدا گندیدگان@را@ برای تطهیر
خلق فرستاده؟ آیا انبیا برای چه آمدند؟ آیا موسی مسلم کل خلق برای چه آمد اگر
کجرو و گندیده بود نعوذ بالله ،ای مطلعان بر این کتاب شام را به خدا انصاف
دهید که کسی که موسی و ابرهیم و نوح را کجرو و گندیده داند دیگر او را مذهبی
است و به دینی از ادیان گرویده است؟ آیا عیسی خلق را دعوت کرد که موسی و
ابرهیم را گندیده دانند و کجرو خوانند؟ نعوذ بالله ،پس اگر این آیه را بر عموم
خود میگذاری بایستی به@بر@ همه پیغمربان حتی انبیاء کبار و عیسی این حکم
را جاری کنی و البته کافر میشوی به همه مذاهب و اگر تخصیص میدهی به
بعضی به جهت دلیل پس دلیل عقلی و نقلی اقامه شده است بر اینکه جمیع انبیا
طاهر بودند و چه بسیار عجب است که مالهای خود را در کتب خود قدیس
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مینامید و انبیای خدا را گندیده میخوانید نعوذ بالله اینها همه از خروج و انحراف
از دین عیسی است و معلوم میشود که به کلی دین عیسی را از دست دادهاید.
و همچنین باز این پادری میگوید و در آیات اول و دویم زبور پنجاه و یکم خود
داود به گناهان خود معرتف گشته میگوید که ای خداوند موافق@موفق@ رحمت
خود مرا ترحم کن و مطابق کرثت رأفت خود تجاوزهای مرا محو کن مرا بالکلیه از
معصیت من بشوی و از گناه من مرا مطهر ساز و این استدالل خطایی عظیم است
و اشتباهی بزرگ که به اعرتاف انبیا و اولیا کسی اثبات معصیت بر ایشان کند و
کار نیکان را قیاس از خود گرفنت غلطی بزرگ است چرا که خطایای هرکس بر حسب
مقام هرکس مختلف شود و کالم از هرکس مناسب مقام آن کس است پس اگر غالم
گریزنده به آقا گوید من عصیان تو را کردم به پای خود معنیش آن است که
گریختهام و اگر وزیر مقرب گوید عصیان تو را کردهام به پای خود معنیش آن است
که در جای خود نایستادهام یا بد ایستادهام و اگر غالم خائن گوید عصیان تو را
کردهام به چشم خود معنیش آن است که به نامحرم نظر@نظر به نامحرم@ کردهام
و اگر وزیر این سخن را گوید معنیش آن است که نظر ملحهای از تو برداشتهام و
به غیر نظر کردهام و اگر غالم دزد گوید عصیان تو را به دست خود کردهام معنیش
آن است که دزدی کردهام و اگر وزیر گوید معنیش آن است که دست را بد بر سینه
گذاشتهام@گذاردهام@ و هکذا پس الفاظ از هرکس به حسب حال آن کس در
معنی مختلف شود حال اگر انبیا در دعاهای@دعای@ خود و منازهای خود اعرتاف
به معاصی کنند نه معنی آن آن است @معنی آن است@ که سایر مردم اراده
کردهاند و احتامل منیرود چرا که مقام ایشان ارشف و اعالست و موید به روح
القدسند و روح القدس منیگذارد که از ایشان مانند گناه سایر مردم رس زند پس
آنچه ما در معنی اعرتاف انبیا فهمیدهایم معانی بسیار است بعضی از آن را به رشته
تحریر درمیآوریم.
پس یک وجه آن است که خداوند عامل جلشأنه سبوح و قدوس است و از شباهت
مخلوق بری است و یگانهای@نه@ است که از آالیش حدوث و کرثت پاک است و
خلق او حادثند و مرکب و آلوده به صفات خلقی اگرچه پیغمرب یا نبی باشند پس
انبیا اگرچه روحشان از روح خدا باشد ولی طبیعتشان بر خالف کینونت خداست و
موصوفند به صفات خلقی پس روح ایشان متصف به صفات الله میباشد و سبوح
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و قدوس و مرباست و آیه الله و عنوان الله و مظهر الله و صفه @صفات@ الله
است چنانکه در توریه است که من آدم را بر صورت خود آفریدم و مراد اتصاف
روح اوست به صفات خدا و اما طبیعت انسان بر خالف روح خداست چرا که
مرکب و مختلف و متکرث است و روح انسان کامل موافق مشیه@مشیت@ الله
است و مطابق صفه الله و مناسب محبه@محبت@ الله چرا که صفات خدا همه
محبوب خداست پس روح انسان کامل مطیع خداست چرا که مطابق مشیت
خداست و مشیت خدا امر خداست پس روح مطابق امر خدا میباشد و مطابقت
امر طاعت است و فرمان برداری و اما طبیعت انسان موافق صفات الله نباشد پس
مخالف محبه الله است و مخالفت محبت خدا عصیان است پس ایشان از جهت
طبیعت بشی و خلقی خود را عاصی شمرند و گویند عصیان کردیم به چشم و
گوش و زبان و دست و فرج و پا و همه اعضا و این عصیان هامن@همین@ کینونت
ایشان است در طبیعت خلقی که مخالف صفات الله شده است آیا ندانستهای که
خدا جسم نیست و گوش و چشم و دست و پای مجسم منفصل مرکب ندارد پس
جمیع طبیعت ایشان مخالف صفات الله است و عصیان ایشان است و از همین
جهت بود که عیسی در آن شب که او را تسلیم کردند به اصحاب خود گفت که
نفس حزین است تا مردن و در مناجات خود میگفت که ای خدا اگر ممکن است
رشبت مرگ را از من بگردان ولکن امر به اراده من نیست به اراده تو است و گفت
به اصحاب خود که روح خورسند است لکن جسد ضعیف است آیا گامن میکنی
که عیسی از مالقات خدا اکراه داشت؟ حاشا روح او اکراه نداشت ولکن بدن او که
بر خالف صفات الله بود ضعیف بود و او ترسان و لرزان بود و طالب عافیت بود
پس معلوم شد که جسد عیسی و غیر آن همه ضعیف است و ضعف از صفات
الله نیست و عصیان او هامن ضعف اوست و اکراه او مر فنا را پس اگر بگوید نبی
که من عاصیم و خطاکار و به چشم و گوش و دست و پا عصیان کردهام همه هامن
است که ذکر شد و معنی آن هامن است که بر خالف صفات تو است بلی این
عصیان را همه انبیا و اولیا کردهاند و این الزم کینونت خلقی است و هیچ خلقی
از این معصیت بیرون نیستند و اعرتاف انبیا از این قبیل است و چگونه میتوان
گفت که حال ایشان به این اقرار عاصی به رشایع شدند و مخالفت اوامر رشعیه را
کردهاند نعوذ بالله و اعرتاف ایشان را قیاس به اعرتاف عاصیان و خاطئان رشعی
نباید منود و ایشان اعرتاف به این معاصی را عبادت خود میدانند و سبب غلبه
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کردن روح الهی میدانند و به @خود میدانند و به این @ این واسطه خود را
ضعیف و خدا را قوی میمنایند و حاجت خود را و غنای خدای خود را اظهار
میمنایند و این اعرتافها از غلبه روح است در ایشان و شک در وقوع و صحت این
معنی نیست چرا که به ادله عقلیه و نقلیه ثابت کردیم که ایشان در رشع و ناموس
عاصی منیشوند و خدا دزد را امین در خلق خود نکند و کور را هادی کوران ننامید
و ایضا میگویم که خدا انبیا را خلقت کرده است که مفسدان را به اصالح آورند و
سیاست خلق منایند اگر ایشان نعوذ بالله فاسد شوند که ایشان را به اصالح خواهد
آورد و که ایشان را هدایت کند و سیاست مناید؟ اگر گویی خدا ایشان را سیاست
میکند گویم خدا قادر بود که سایر مردم را هم خود سیاست کند ولی عامل عامل
اسباب است و خدا خواسته است که مدار عامل به اسباب باشد و خواسته مردم را
بعضی به بعضی سیاست کند پس انبیا را خلقت کرد تا مردم را سیاست کنند و انبیا
را کسی نیست که سیاست کند و تأدیب مناید پس ایشان نشاید که مفسد و عاصی
باشند چرا که کسی نیست که ایشان را هدایت و سیاست مناید خالصه انبیا عاصی
منیشوند و عقل و نقل به این شهادت داده است و اعرتافات ایشان بر آن وجه
است که من ذکر کردم و با کتاب و سنت انبیا و عقل همه راست میآید.
و وجهی دیگر آنکه انبیا پدر امت خودند و امت فرزندان ایشان هستند و کامل
فرزند عزت پدر است و رسافرازی او و نقص فرزند سبب نقص پدر است و عیب
فرزند الحق به پدر میشود و سبب رسوایی پدر است و همچنین امت جزء پیغمربند
چنانکه فرزند جزء پدر است چنانکه فرزند از نطفه پدر است و نطفه از بدن پدر
است و جزئی از بدن اوست همچین فرزند روحانی روحش جزء روح پدر است و
از روح پدر ناشی شده است پس همه امت اجزای پیغمربانند و نقص اجزای ایشان
نقص ایشان است البته چنانکه نقص فرزند که جزء پدر ظاهری است نقص پدر
است آیا منیبینی که قبیلهای که بعضی از ایشان عملی کردهاند تو میگویی به
ایشان که شام چنین کردید و شام فالن کس را کشتید و فالن مال را خوردید و فالن
قوم را تاراج کردید و نقص این اعامل به کل قبیله که از یک پدرند میرسد اگرچه
مخاطب هیچ یک از اعامل را نکرده باشد و همچنین هرگاه تو از قبیلهای باشی و
قبیله تو به جنگ جایی رفته باشند چون برگردید@برگردند@ خواهی گفت فالن جا
را تاخت کردیم و چند نفر آدم کشتیم و این قدر مال به غنیمت بردیم و فالن قلعه
را تسخیر کردیم و این همه به جهت آن است که همه یک قبیله بودید و با هم
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بودید و فتح و شکست بر همه شام وارد میآید اگر چه تو هیچ یک از آن اعامل
را نکرده باشی حال فرزندان پیغمرب جزء اویند و از قبیله اویند و او زبان عذر خواه
ایشان است به سوی خدا چنانکه هرگاه قبیلهای @قبیله او@ خطا کرده باشند و
در حضور پادشاه روند بزرگ قبیله لسان @بزرگ لسان@ معرب ایشان شود و عذر
خواهد که بد کردیم و غلط کردیم و خطا@بد کردیم و خطا@ منودیم تو عفو فرما،
از ما غلط است و از تو عفو و حال آنکه بسا باشد که آن ناطق قوم هیچ غلط
نکرده است حال انبیا زبان عذر خواه امتند @هستند@ نزد خداوند و اعرتاف
میکنند نزد خدا به معاصی قوم خود و همه را نسبت به خود میدهند چرا که
عیب قوم به ایشان برمیگردد چنانکه دانستی پس چگونه میتوان جسارت کرده
به انبیا نسبت معصیت داد و حال آنکه دلیل عقل و نقل داللت کرده است بر
عصمت ایشان و از باب همین معنی بود ابتالی عیسی به دست یهود و از این
جهت که گناهان امت او گناهان او محسوب میشد ابتالی او کفاره گناهان قومش
میشود اگر نه گناهان آنها گناهان او بود@ابتالی او کفاره گناهان او بود@ چگونه
ابتالی او ابتالی آنها بود و شاهد آنکه امت جزء نبی هستند در انجیلها و کتب
نصاری بسیار است احتیاج به ایراد نیست خالصه آدم عاقل که وجههای کامل از
برای مطلبی مییابد جسارت منیتواند منود و آن مطلب را حمل بر ناالیق خالف
عقل و نقل کند و از همین قبیل است آنچه مأثور است از پیغمرب ما و امئه هدی
صلوات الله علیهم اجمعین از دعاها و مناجاتها و اعرتافهای به گناهان و استغفارها
جمیع آنها از این بابتهاست که گفتیم و از بابتهای دیگر که از فهم یهود و
نصاری باالتر است و ذکرش در اینجا مناسب نیست پس آنکه جسارت کرده است
بر پیغمرب و امئه ما صلوات الله علیهم و اعرتاف ایشان را دلیل عدم عصمت ایشان
گرفته است از بیهوشی و عدم معرفت طرق رشایع است و از همین جهت جسارت
کرده میگوید که واضح و یقین گردد که هرکس حتی پیغمربان نیز به گناه گرفتار
گشتهاند@شدهاند@ گذارش معصیت آدم و بعضی پیغمربان از قبیل موسی و داود
و سلیامن و یونس و غیرهم در کتب مقدسه نگارش یافته است نعوذ بالله از
گمراهی اشاره به آن کرده است این پادری که ما@ما که@ سابقا از اسفار و کتب
عهد عتیق نقل کردیم که زنا کردن داود و بتپرستی سلیامن و تحاشی کردن یونس
و@در@ مخالفت کردن خدا در رسالت باشد و هیچ آدم عاقل اثبات اینگونه
معاصی به این ارصار با عدم تنبه بر پیغمربان میکند؟ گذشته از نبوت تدبر کن که
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یک مرد @که@ صاحب مروت که تاجر باشد مثال نه عامل و امام و فقیه مردی تاجر
یا ادنی جاهلی به این ارصار و افتضاح زنا میکند و قتل نفس میمناید که ایشان
نسبت به داود دادهاند آخر نه این نبی بوده گیرم عصمت نداشت حیا هم نداشت؟
گیرم دینش از دستش رفت دنیا داری هم از دستش رفت که به این افتضاح در
میان بنیارسائیل زنا کند و قتل نفس کند؟ و همچنین تصور کنند که سلیامن فی
املثل پایش لغزید آیا به این ارصار که دیگر برود و بتپرست شود و سه بت عبادت
کند و سجده کند برای بت و زنهایش را به عبادت آنها بفرستد و آنقدر معرفت
خدا نداشته که زنهایش گولش کنند و او را به بتپرستی بدارند نعوذ بالله شام
ببینید ادنی یهودی امروز بت پرست میشود بعد از شناخنت خدا؟ آخر سلیامن اگر
اینقدر بیمعرفت بود به خدا و توحید نداشت پس چگونه نبی شد و قابل وحی
آمدن و اگر اینقدر@آنقدر@ معرفت داشت بگو عاصی شد دیگر بتپرست به
چه حساب آنقدر@اینقدر@ فهم نداشت که بت خود تراشیده را منیتوان پرستید؟
والله اینها جسارت است بر خدا و رسوالن و همچنین گامن میکنند که هارون
گوساله ساخت برای بنیارسائیل و قربانگاه برای گوساله ساخت و مردم را به سجده
آن خواند و قربانی کرد و عید کرد برای گوساله والله ببینید مجنون اینطور حرف
میزند و اینگونه دین برای خود میگیرد و اینطور تاریخ را کتاب دین خود قرار
میدهد؟ این نبی که قابل وحی الهی بود و موسی او را کمک و بازوی خود در
رسالت عامه قرار داده و خدا او را برگزیده و موافق توریه جمیع آیات را موسی از
دست هارون جاری میکرد و به او میگفت برو و چنین و چنان کن این چگونه
میشود که برای ده روز که موسی دور کرد بیاید بت برای بنیارسائیل بسازد و
بگوید این خدای موسی است و قربانی برایش کند اگر هارون و موسی نبی هم
نبودند و با هم ساخته بودند برای گول زدن خلق اینطور منیکردند این چه جسارت
است که انسان اینها را سند کند و دین@خود@ قرار دهد و هتک حرمت انبیا مناید
گویا به هیچ وجه یهود و نصاری معنی نبی را نفهمیدهاند و معنی خدا را
نفهمیدهاند و آنچه از کتب ایشان فهمیدهام خدا عظمش مانند بتی از بتها بوده و
نبی مانند رمالی از رماالن چرا که اسم خدا@ی@ خدای بنیارسائیل بوده مثل آنکه
بتها را هم میگفتند@میگفت@ خدای موابی@موالی@ و خدای بنیعمون مثال
خدای حق را هم میگفتند خدای بنیارسائیل و گاهی پیغمربانشان @ن ایشان@ از
این خدا قهر میکردند و اعتقادشان این بوده که خدای بنیارسائیل منزلش در
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صیون است و گاهی مثال در اورشلیم میآید و گاهی در سفر به همراهی ایشان
میآید و گاهی منیآید و گاهی پیش پیش ایشان در بیابانها راه میرود خالصه آنچه
ظاهر میشود خدا را مانند دودی لطیف یا مانند جن شخصی خیال میکردند
خوابش میدیدند باالی تخت نشسته مثال پاهایش از چه جوهر بود صورتش از چه
جوهر صدایش@پاهایش از چه جوهر صدایش چه طور@ چه طور اینها همه در
کتب ایشان ثبت است و ذکرش باعث تطویل است .خالصه خدا را مثل جنی@جن@
غیبی میدانستند و گاهی از او قهر میکردند @و@ گاهی صلح میکردند و بالشک
خدا را مجسم میدانند نهایت پنهان و اما پیغمربان را مثل رمالی میدانند که خرب
میدهد و فال میگیرد از این جهت آن@این@ جادوگران و رماالن و فالگیران عرص
خود را نبی میگفتند نهایت آنها را مومنان نبی کاذب میگفتند و اما سایر مردم
نبی میخواندند خالصه نبی هم پیش ایشان مثل شانهبین و فالگیر و جنی بوده
که گاهی میشود که از آن خدای جنی قهر کند@کنند@ برود خدای دیگری برای
خود قرار دهد و گاهی فالگیر دیگر بیاید او را با جنش صلح دهد آنچه از کتب
ایشان برمیآید خدا و رسول را به همین طورها میدانستند بلی آن دیگ همینطور
چغندر میخواهد آن پیغمربان که نسبت جندهبازی و بتپرستی و زنا و
رشابخواری و قتل نفس به ایشان میدهند همینطور خدایی@خدا@ میخواهد
که در صیون و اورشلیم منزل کند گاهی سفر برود@رود@ و گاهی نرود و پرس
داشته باشد و نطفه داشته باشد نعوذ بالله از گمراهی و ضاللت منیدانم چهقدر
باید که اهل اسالم شکر نعمت سید انس و جان و خاتم پیغمربان محمد بن عبدالله
را صلوات الله علیه و آله بنامیند که ایشان را از این ضالالت یهود و نصاری و
بیعقلیهای ایشان به ساحل هدایت و عقل آورده است اگر همه خطاکاریم و
روسیاه ولی نافهم نیستیم و منیگوییم خدا نطفه دارد و خدا زایید و خدا پرس دارد
و رسول او با دخرت خود زنا میکند و رشاب میخورد و مکشوف العوره@ه@
میشود و قتل نفس میکند نعوذ بالله من غضب الله.
الحمد لله رب العاملین اگر تا قیامت شکر این نعمت را کنیم کم است و ببین که
چهقدر حرضت پیغمرب9زحمت کشیده است و با چنین قومی سخن گفته است و
چنین قومی را به اسالم خوانده است و توحید را حالی اینها@ایشان@ کرده است
و معنی عصمت را به اینها فهامنده است و عجب اینکه پادری میگوید بعد از این
حرفها که اینکه امر رسالت پیغمربان مزبور به سبب معصیت مذکور باطل منیشود
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به هر ذیشعور@ی@ مشخص و معلوم است زیرا که هر چندی که به گناه گرفتار
بودند نهایت باز توبه و انابه منوده از گناه دوری جستهاند و به خدا پناه برده
مطیع و منقادش گشتهاند و امر تبلیغ رسالت را به قوت و قدرت و عنایت روح
القدس بینقص و قصور به انجام رسانیدهاند تا آخر کالم و این سخن بسیار سخن
سخیفی است چرا که اگر امر رسالت به بتپرستی باطل منیشود @و@منیدانم
رعیت چه گناه دارند که از بتپرستی اعظم است و اگر از زنا و قتل نفس باطل
منیشود دیگر رعیت چه کردهاند که از این بدتر بوده و اگر از زنای با دخرت خود
امر رسالت عیب منیکند پس از چه عیب میکند؟ این هامنا وضوی بیبی متیز است
که «با وضوی صبح خفنت میگذاشت» و همه آن را هم زنا میکرد این وضو نبود
سد اسکندر است پس این رسالتی که هیچ یک از این کارها نقص در آن نشود حتی
بتپرستی ،مانع از رسول نشدن کل مردم چیست؟ کیست که گناهش از این
عظیمتر است و این رسالت چه چیز است منصبی است مثل حکومت دنیا که به
کسی میدهند که ممکن است یاغی شود و باز پشیامن شود؟ یا از اتصال به روح
القدس و مبدأ فیض و نفس الهی و روح الهی است که در او یافت میشود؟ اگر از
قسم اول است پس از همین است که نفهمیدهاید که چه میگویید@یند@ و اگر
از قسم دوم است پس نفس قدسی و الهی چگونه بتپرست میشود گیرم عصیان
کند اما به این قباحت که به کلی از خدا معرض شود و بت سجده کند؟ نعوذ بالله
هامن است که گفتهام خدا را مثل یکی از بتها میدانند و پیغمرب را هم مثل یک
جنی که خرب از غیب میدهد و از این جهت خدا را خدای بنیارسائیل میگفتند و
بت بنیعمون را خدای بنیعمون و بت مواب را خدای مواب و همه جادوگران و
فالگیران و جنیان و شیطانیان را انبیا و از این جهت هر حکم که بر آن@این@
خدایان میکردند برای خدا هم میکردند و هر حکم که برای آن انبیاء کذبه
میکردند بر پیغمربان میمنودند.
باری از آنچه عرض شد معلوم شد افتضاح حال یهود و نصاری و بیدینی ایشان به
حدی که هر عاقلی که اندک شعور داشته باشد میفهمد که مطلقا دین از دست
ایشان رفته است و در جاهلیت رصفه@ف@ واقع شدهاند چگونه نه و حال آنکه
نه کتاب آسامنی دارند و نه سنن پا برجا دارند و نه اصول عقاید صحیحه دارند
نصاری که مطلقا بر حسب رصفه خود اعتقادی به رشایع ندارند و به اقرار همین
پادری نهایت هر قومی بر حسب رصفه و صالح خود عباداتی قرار دادهاند و یهود
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که مطلقا نه عاملی و نه علمی و نه کتاب معتربی دارند و منیتوانند در این زمان و
بالد به احکام توریه عمل کنند چرا که فوق طاقت اهل این زمان است و اغلب
عباداتشان باید در اورشلیم و بیت املقدس و آن مذابح و هیاکل باشد و الحال در
این بالد افتادهاند بدون آن عبادات@بدون عبادات@ و عامل صاحب شعوری هم
ندارند و این کتابهای محرف پر از منکرات قبیحه را هم در دست دارند .باری
جاروب اسالم جمیع خاک و خاشاک اهل جاهلیت را از میان برده و اثر علم و فهم
و شعور را از@شعور از@ ایشان برداشته است و این مرد پادری ایشان بوده است
و عاملی بوده که کتاب او را چاپ کرده روی هر کتابی نقدی معین گذارده به
مسلمین قسمت کردهاند و از آن بالد به مذهب اسالم فرستادهاند که اسالم را
هدایت کنند و از این مذهب محکم مضبوط برگردانند و میبینی@دانند میبینی@
که جمیعا خرافات است که عاقل تفوه به آن منیکند گول آن را مخور که ساعت
خوب میسازند@زد@ یا چاقو @را@ خوب درست میکنند@میکند@ یا توپ
خوب میریزند یا چرخها و منگنههای خوب میسازند@زد@ چرا که آنها جمع
کثیری بهم @جمع@ میشوند و در سالهای دراز فکر میکنند و تجربهها میمنایند
و بسا آنکه صنعتی را صد سال به انجام میرسانند و پدران برای پرسان نیمه متام
گذارده پرسان و پرسان پرسان به انجام @برای پرسان به انجام@ میرسانند و چون
متام شد به والیات منتش میشود و چون ابدا دینی و تقید به دینی ندارند و حالل
و حرامی منیشناسند به امر دنیا پرداخته و رس و صورتی دادهاند و اهل اسالم مقید
به قیود دینند و طول امل دنیا به قدر ایشان ندارند از این جهت موافق شعر شاعر
شده است که@:شده است :رضینا@
رضینا قسمه الجبار فینا
لنا علم و لالعداء مال
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یعنی راضی هستیم به قسمت خدای جبار برای ما علم باشد و برای اعدا مال باری
از آنچه در این فصل عرض شد معلوم شد که انبیا معصوم و مطهرند و کتب قوم
محرف است و همه افرتا بر خدا و رسول است و ادعای پادری بیجا و دلیلش
بیاعتبار؛ چرا که نه از خدا سندی دارد و نه از رسوالن خدا و قول این و آن را
اعتباری نیست والسالم علی من اتبع الهدی.
و اما آنچه گامن کرده است که علامی اسالم گناه باطنی را نفهمیدهاند و گناه را
محض عمل ظاهری میدانند افرتایی است بر علامی اسالم گفته و علامی اسالم که
معدن علم و فهمند و علومشان مستند به کتاب خدا و @سنت رسول چنین@ رسول
است چنین حرفی منیزنند چرا که در مذهب اسالم اعظم گناهان رشک است به
خدا و آن امر قلبی است و دخلی به اعامل ظاهره ندارد و بعد از آن انکار سول و
امامان است و انکار امری از امور اعتقادیه الزمه و جمیع اینها@آنها@ در مذهب
ما گناه است و هیچ دخلی به اعامل ظاهره ندارد و بعد از عقاید اعامل است بلی
ما را اعتقاد آن است که اگر کسی در خیالش شیطان بگذراند@خیالش بگذراند@
معصیتی و خطایی را ولکن قلب او از آن مشمئز باشد و از آن خیال متنفر باشد و
بر خود سخط@سخت@ داشته باشد از آمدن آن خیال البته آن عاصی نیست و آن
گناه بر او نوشته نشود و هرگاه عزم بر معصیتی کند و مایل به آن باشد و او@آن@
را دوست دارد و خوش دارد البته او عاصی@البته عاصی@ است و چشم او را هم
کور میکنند خواه آن عمل را به ظاهر بکند و خواه نکند چرا که نکردن آن معصیت
از موانع است نه از ترس او از@ترس از@ خدا مانند غالمی که میخواهد بگریزد
و سعی دارد ولی دست و پای او را بستهاند و منیتواند بگریزد این غالم گریزان
محسوب شود خواه بگریزد و خواه نگریزد و شاهد بر این مدعا در کتاب و سنت
ما بسیار است ولی آن @این@ پادری از آنها بعید بوده و نفهمیده است و به عبث
بر ما افرتا بسته است و از این است که خدا میفرماید در قرآن ان تبدوا ما فی
انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر ملن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی
کل شیء قدیر یعنی اگر آشکار@ا@ کنید آنچه در دلهای خود دارید یا پنهان کنید
آن را خدا شام را محاسبه میکند به آن پس میآمرزد برای هرکس که میخواهد و
عذاب میکند هرکس را که میخواهد و خدا @برای هر کس که میخواهد و خدا@
بر هر چیزی قادر است و از این آیه منسوخ است آن معنی که در قلب او چیزی
آید به اکراه پس او را حساب نکنند چنانکه در آیه دیگر میفرماید اال من اکره و
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قلبه مطمنئ باالیامن یعنی مگر کسی را که @کسی که@ اکراه کنند و قلب او
مطمنئ به ایامن باشد و وسوسه در نفس از این امت برداشته شده است نه عزیمت
بر معصیت.
و اما آنچه روایت شده است که هرگاه انسان نیت حسنه کند و عمل نکند که
برای@نکند برای@ او یک حسنه مینویسند و اگر عمل کند ده و اگر نیت سیئه
کند و عمل نکند یک حسنه مینویسند و اگر عمل کند یک سیئه مراد از این نیت
خطور به خاطر است و وسوسهای که به خاطر انسان میرسد پس اگر وسوسهای
به خاطر او رسید در معصیت و عمل به آن وسوسه نکرد از راه خوف از خدا برای
او یک حسنه مینویسند به جهت اعراض او از آن عمل از باب خوف از خدا و اگر
عمل کرد یک سیئه مینویسند به جهت آنکه عصیان کرده و اگر هم به حسنه کرد
و نکرد یک ثواب برای او مینویسند به جهت آنکه هم به حسنه از الهام مالئکه و
نور ایامن است و ایامن دارد و اصل این قصد ثابت است و مأخذ دارد پس یک
ثواب دارد و چون عمل کند ده ثواب به او دهند پس معلوم شد که معنی این
حدیث نه آن است که شخص هرگاه قصد معصیت کند و سعی خود@آن@ را داشته
باشد ولی موانع او را منع کند این کس گناه نداشته باشد و اینکه پادری گفته است
افرتایی است که بر مذهب ما بسته است و اگر هم چیزی شنیده است از مسلمی
جاهل یا دیده است در کتاب مسلمی جاهل دخلی به مذهب ندارد و خطاکننده
خطا کرده است و انبیا :از عمل معصیت و از قصد و عزم بر معصیت همه مصون
و محفوظند به جهت وجود روح الله در ایشان و طهارت ذات ایشان و عدم دخول
شیطان در قلب ایشان که عرش رحمن است پس کجا ممکن است که شیطان در
در قلب ایشان داخل شود و عزم بر معصیت کنند و نکنند او را مگر به جهت موانع
خارجی؟ باری پادری بداند که این خیال که کرده بود خیال باطلی بوده است نسبت
به مسلمین و علامی اسالم که مو را میشکافند در امر مذهب و دین از این معنی
غافل نیستند و در کتابهای خود نوشتهاند بلی مسلمین محض آنکه شیطان به تصور
انسان@ایشان@ چیزی را بیاورد و قلب او آن را اکراه داشته باشد و به قوه ایامن
آن را نکند آن وسوسه را بر او گناه منیدانند ولی نقص میدانند چرا که اگر قوتی
میداشت شیطان در سینه او آن وسوسه را هم منیکرد پس این از نقص اوست
البته که دشمن را به خانه خود راه داده است.
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*«مقصد اول – فصل *»15
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده است که گناه معینی صغیر و کبیر نتواند بود بلکه به نیت
و علم و بیعلمی و عمد و سهو@و سهو@ و رفاه@رخاء@ و تنگی و در فرصت یا
به انتظار فرصت باشد موقوف است و این معنی هم که او گامن کرده است
خطاست چرا که این امور که ذکر کرده است صفات عامل است و دخلی به عمل
ندارد و شک نیست که خود عمل با قطع نظر از صفات عامل کوچک و بزرگی دارد
چه میشود که بعد از صفات عامل هم چیزی عارض عمل بشود@عارض بشود@
و مراد مسلمین از کبیره و صغیره که میگویند دو عمل است نسبت به یک شخص
در یک حال مثال یک شخص در یک حال اگر نظر @نسبت به یک شخص در یک
حال اگر نظر@ به شهوت بکند و هامن شخص در هامن حال اگر زنا کند شک
نیست که زنا بزرگرت است و مراد نه آن است که کسی را به اکراه به زنا بدارند و
کسی به اختیار نظر به شهوت کند البته در این هنگام نظر به شهوت از مختار
اعظم است و این معنی بر مسلمین مخفی نیست ولکن مقصود ایشان دقیق بود
و پادری نفهمیده پس نفس اعامل را هرگاه کسی قیاس کند بعضی را به بعضی
البته بعضی از بعضی بزرگرت است مثل آنکه بوسه از نظر عظیمتر است فی نفسه
و زنا از بوسه عظیمتر است و عاقل این معنی را انکار نتواند کرد چگونه میشود
که انکار منود که بریدن دست از زند عظیمتر از مجروح کردن ناخن است و بریدن
دست از مرفق عظیمتر @است@ از بریدن دست از زند است و @زند و@ بریدن
دست از رس شانه عظیمتر از بریدن از مرفق@بریدن مرفق@ است و قتل نفس
اعظم از قطع عضو است انکار این معنی از عین جهالت است بعد اگر دیگر سببی
عارض یکی@کسی@ شود که بالعرض بزرگرت یا کوچکرت شود آن اسباب خارجی است
و دخلی به نفس عمل ندارد پس معلوم شد که پادری محض جهالت سخن میگوید
و حقیقه بیانصافی میکند چرا که آنها باید ترصف در علوم طبیعی و صناعات
کنند دیگر ترصف کردن ایشان در امور ادیان بسیار خالف متعارف است چرا که در
امر دین دستی ندارند و کاری هم به دین ندارند و از اهل کتابی و سنتی نیستند.
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بالجمله معلوم شد که گناه فی نفسه صغیر و کبیر دارد و در این منیتوان شبهه
کرد و اما آن گناهها کدام است مسلمین در آنها اختالف شدید کردهاند بعضی
گفتهاند که جمیع گناهها عظیم است و هر گناهی نسبت به مادون خود کبیره
است و بعضی گفتهاند که هر گناهی که خدا وعده آتش به آن کرده است آن کبیره
است و هر گناه که محض نهی است آن صغیره است بعضی گفتهاند قریب هفتاد
گناه است و بعضی هفت گفتهاند خالصه در میان مسلمین اتفاقی بر یکی از آنها
نیست و علت آنکه حرضت پیغمرب و امئه :آنها را پنهان کردهاند و بیان واضحی
نفرمودهاند آن است که مردم از اکرثی معاصی اجتناب کنند به جهت آنکه مبادا
کبیره باشد و علل دیگر که در کار بزرگان است.
*«مقصد اول – فصل *»16
فصــــل
و دیگر آنکه منکر تجسم اوضاع معاد و جنت و نار و اشخاص در قیامت شده است
و بر اهل اسالم رد کرده است و تأویل کرده است آنچه در انجیل است از آیات داله
بر تجسم جهنم و استبعاد کرده که ارواح از عذابهای جسامنی چگونه معذب
شود@شوند@.
عرض میشود که علت این قول و این اختالف آن@این@ شده است که چنانکه
سابقا عرض شد مردم در قدیم آنقدر شعور که امر آخرت را بفهمند نداشتند و
ذکری از قیامت در نزد ایشان منیشده مگر قلیل قلیل و آنچه تهدید و وعید و وعد
به ایشان میشده@وعد میشده@ جمیعا در دنیا بوده و نعیم دنیا نعمت ایشان
بوده و سختی دنیا عذاب ایشان بوده چرا @نعمت ایشان بوده چرا که@ که به
غیر از این امری را منیفهمیدهاند و غایت ادراک هرکس در معرفت خدای اوست
و فهم ایشان این@آن@ بوده که بت مصنوع خود را خدا میانگاشتند و آخر به
زحمت بسیار کار به اینجا رسید که خدا خدای بنیارسائیل شد و خدای ابرهیم و
بر تخت نشست و آمد و رفت و گفت و صدایش مثل رعد بود و در خواب او را
به خیال خود میدیدند و در بیداری منیدیدند و کتب یهود و نصاری پر است از
این سخنان و بعد از زحمت بسیار خدا را پرسان قرار دادند و خود را و پیغمربان را
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پرسان خدا خواندند و عیسی را نصاری پرس بزرگ خدا خواندند و یهود عزیر را پرس
بزرگ خدا خواندند@و@ وقتی که غایت ادراک انسان این باشد دیگر چگونه
میتوان به اینها امر معاد را بیان کرد پس از این جهت در توریه ذکر قیامت نباشد
و در کتب انبیا بسیار کم در بعضی جاها همین است که قیامتی هست به طور
اجامل اما چگونه است و تفصیلش چیست دیگر نبود چون حرضت عیسی آمد
بشارت به ملکوت سموات داد که نزدیک شده است و باید همه در ملکوت جمع
شوند و تعبیر از قیامت به ملکوت آسامن آورد که باز آسامن را به چشم خود ببینند
و در بعضی کلامت اشاره به آنکه ناری هست کرد و دیگر سخنی از قیامت در نزد
این قوم نیست و ایشان را حال خیال این است که دیگر از قیامت علمی نیست و
زیاده از حد انجیل منیتوان سخن گفت و قیامت هامن رفنت روح است به آسامن
و جمیع نعمت و لذت هامن روحانی است @و@دیگر معاد جسامنی نخواهد بود
و از این است که بعضی حکام که به علم یونانی رفتهاند فهم خود را بر هامن فهم
نرصانیت واداشتهاند و معاد جسامنی را انکار کردهاند معلوم میشود که مأخذ علم
از نصاری است پس از این جهت این پادری منکر معاد جسامنی شده است و ما
در خصوص اثبات معاد جسامنی و روحانی و کفر قائلین به معاد روحانی تنها در
کتاب ارشاد العوام بسط تامی دادهایم و در درسهای عام و خاص زیاده از حد بیان
کردهایم.
مجمال غرض ما در این کتاب حل مسائل نیست و جمیع غرض نقض بر پادری است
از کتب مستعمله خودشان و دلیل عقل قاطع که همه کس بپسندند پس بیان
میکنیم که در انجیل مرقس در اصحاح نهم از آیه چهل و دویم تا آخر است که
میگوید اگر دست تو تو را به شک اندازد برب او را چرا که بهرت است برای تو اینکه
داخل حیات شوی یکدست از اینکه دو دست داشته باشی و به جهنم بروی در
آتشی که خاموش نشود جایی که کرمشان منیرد و آتش خاموش نشود و اگر پای تو
تو را به شک اندازد قطع کن آن را چرا که بهرت است برای تو که داخل حیات ابدی
شوی@باشی@ و لنگ باشی از اینکه دو پا داشته باشی و در جهنم انداخته شوی
در آتشی که خاموش نشود جایی که کرمشان منیرد و آتش خاموش نشود و اگر
چشم تو تو را به شک اندازد بکن او را چرا که بهرت است برای تو اینکه داخل
ملکوت خدا شوی یک چشم از اینکه دو چشم داشته باشی و انداخته شوی در
جهنم جایی که کرمشان منیرد و آتش خاموش نشود و این آیه که ظاهر @آیه
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ظاهر@ است در آنکه دو دست و دو پا و دو چشم و امثال اینها کلامتی است که
بر جسم راست میآید و به طور ظاهر فهم ظاهر در تجسم است و شخص عقل
خود را پیشنهاد خود کند و کتاب نبی خود را یا خدای خود را که بر خالف عقل
است تعبیر کند به مضمون عقلی خود و تأویل مناید جایز نیست چرا که@اگر@
باب تأویل که گشوده@تأویل گشوده@ شود هر کالمی را به هر معنی میتوان
تأویل منود @و@ دیگر اساس دین و مذهب از میان میرود بلی مگر آنکه ظاهری
دیگر از نبی رسیده باشد به صحت و عقل هم شهادت به صحت صدور آن و
موافقت واقع آن بنامید و عبارت دیگر برسد که یا صحت صدور نداشته باشد و
محل شک باشد یا آنکه متحمل باشد معنی را که با آن ظاهر دیگر صحیح موافق
آید آنوقت جایز است و اگر متحمل نباشد او را باید به سوی هامن نبی رد کرد که
او به کالم خود داناتر است حال این کالم مرقس که روایت از عیسی کرده است
ظاهر است در تجسم و خالفی نرسیده است که معاد جسامنی نیست و عقول هم
اتفاق ندارند بر آنکه معاد جسامنی نشود و محال است پس چرا باید عبارت معصوم
را انسان به هوا و هوس خود تأویل مناید به هوای خاطر خود.
و دیگر در آیه بیست و هشتم از اصحاح پنجم یوحناست که تعجب نکنید از این،
ساعتی خواهد آمد که میشنود در آن ساعت جمیع اهل قبور صدای مرا پس بیرون
میآیند کسانی که عمل نیکو کردند به سوی زندگی و آنها که بد کردند به سوی
جزا پس معلوم شد از این آیه که معاد جسامنی است چرا که اگر روحانی بود روح
در قبور نیست و روح از قرب بیرون منیآید و ارواح منردهاند که زنده شوند زنده
بودند و زنده هستند پس قول به زنده شدن مردگان مطلقا قول به معاد جسامنی
است چرا که روح منرده است که زنده شود و روح چنانکه خواب منیرود و منیمیرد
و جسد چنانکه خواب میرود میمیرد پس قول به زنده شدن مردگان قول به معاد
جسامنی است و اگر پادری بخواهد انکار کند کافر میشود در مذهب و کتاب
خود.
و دیگر آنکه در سفر ایوب در اصحاح نونزدهم@نوزدهم@ است در آیه بیست و
پنجم که من میدانم که خالص کننده من زنده است و در آخرت برخواهم خواست
از خاک و پوست من بر من برمیگردد@پوست ممن برمیگردد@ و در جسدم
میبینم خدای خود را آن خدایی را که میبینم به چشم خود و به دو چشم خود
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نظر میکنم به او و غیر من منیبیند و امید من این است و آن در آغوش من است
تا آخر و این آیه رصیح است بر معاد جسامنی و امر معاد چیزی نیست که بگوییم
در رشع ایوب چنین بوده و در رشع عیسی نسخ شده و این امری که کونی و
ایجادی است دخلی به نسخ ندارد و چه کالم نبی خدا بگوید از این رصیحتر که
پوست من بر تن من برمیگردد و من از قرب بیرون میآیم پس ببین که باب تأویل
بابی است وسیع و هر چیزی داخل آن باب میتواند شد.
و همچنین در آیه دهم اصحاح پنجم رساله دویم ماربولس به اهل
قورانثیه@فورنثیه@ است ما همگی باید که ظاهر شویم پیش منرب مسیح تا جزا
دهد هر مردی را بر خاصه جسد او چنانکه عمل کرده است اگر رش و اگر خیر و
این آیه هم@این هم@ رصیح است که جزای هرکس بر خاصه جسد اوست چه
خیر و چه رش و معلوم است که جسد غیر از روح است.
و همچنین در آیه هشتم از اصحاح بیست و یکم رویای ماریوحنای رسول است که
ترسندگان و کفار و خاران و قاتالن و زناکاران و ساحران و بتپرستان و دروغگویان
در دریاچهها خواهند افتاد که روشن شده است از آتش و گوگرد این است مرگ
ثانی و این آیه هم رصیح است بر تجسم امر قیامت و تجسم آتش چرا که دریاچه
و گوگرد امری است جسامنی و انسان به عبث و به خیال خود تأویل کند این آیات
را به امور روحانی بیجاست و دیگر بنای دین و ایامن از دست خواهد رفت و
دیگر به چه زبان سخن گویند که نتوان تأویل کرد و در رساله اولی ماربولس به
اهل قورنثیه@فورنثیه@ در اصحاح پانزدهم تفصیل احوال معاد را به اکمل وجه
بیان کرده است و کیفیت معاد جسامنی را به طور خود استدالل کرده است و اینکه
این اعراض زایل میشود و اصول این اجساد برمیگردد به طور رصاحت است و
بعضی فقرات آن این@فقرات این@ است که میگوید چگونه بعضی مردم
میگویند که مردهها نخواهند زنده @نخواهند@شد اگر مردهها زنده منیشوند پس
مسیح زنده نشد و دیگر میگوید اگر مردگان مبعوث منیشوند پس بخوریم حاال و
بیاشامیم چرا که فردا میمیریم و باز میگوید قائلی میگوید@باز قائلی میگوید@
چگونه مردگان زنده شوند و به کدام جسد میآیند ای جاهل تو آنچه را که زراعت
میکنی منیماند میمیرد اول و اینکه تو زراعت میکنی زراعت منیکنی جسد اصل
را لکن دانه خالی @در حاشیه عباراتی دارد تقریبا در وسط کتاب البته ظ عباراتی
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از خود کاتب است .در حاشیه خالی را به خاکی عالمت زده است @.چنانکه گندم
یا سایر تخمها را و خدا میگرداند برای او جرمی آنطور که میخواهد و میدهد
به هر بزری از بزور جسدی به جوهر او و همه جسدها یکی نیستند چرا که جسد
انسان چیزی است و جسد بهیمه چیزی است و دیگر جسد مرغ است و دیگر جسد
ماهی است و از جسمها آسامنی است و از جسمها زمینی لکن بزرگی آسامنها نوعی
دیگر است و بزرگی زمینها نوعی دیگر تا آنکه میگوید همچنین قیامت مردگان
زراعت میشوند به فساد و مبعوث میشوند به غیر فساد به خواری زرع شوند و
به بزرگی برپا شوند @و@ به ضعف زراعت شوند و به قوه@قوت@ برپا شوند
جسدی حیوانی زراعت شوند و جسدی روحانی @برپا شوند و جسدی
روحانی@مبعوث شوند تا آنکه میگوید چنانکه پوشیدیم صورت زمینی را باید
بپوشیم صورت آسامنی را تا آنکه گوید ای برادران منیتواند@که@ گوشت و خون
وارث ملکوت شود و فساد وارث بیفساد گردد من خرب میدهم شام را به رسی ،ما
همه زنده میشویم ولکن همه متغیر منیشویم به ناگاه مثل طرفهعین در
@آن@صور آخری@اخری@ چرا که در@دو@ صور دمیده میشود و مردگان زنده
شوند بیفساد و ما متغیر شویم چرا که بایست این فاسد بپوشد آنچه را که فاسد
نیست و این میرنده بپوشد عدم موت را و چون این میرنده بپوشد لباسی را که
منیرد آنگاه کلمه متام@آنگاه متام@ خواهد شد تا آخر اصحاح بالجمله این فقره از
بولس کالمی است بسیار متین و محکم و نص این قول که مردهها زنده میشوند
رصیح است بر معاد جسامنی چرا که جسم میمیرد و زنده میشود و روح منیمیرد
که زنده شود روح در همه حال زنده است چنانکه روح منیخوابد و همیشه بیدار
است ولکن بدن خواب میرود بفهم پس جمیع عبارات کتب که مردهها زنده
میشوند نفس این عبارت رصیح است بر جسد و عربت گیر از مثلی که آورده که
تشبیه کرده است بدن انسان را به حبه گندم که در زمین زراعت میشود و بدن
هم در قرب زرع میشود و چنانکه حبه میپوسد بدن هم میپوسد و از او اثری
منیماند و چنانکه ثانیا حبه در سنبله پیدا میشود و خدا به آن بدنی جدید داده
که مباند و حبه اولی اگر میماند او را سوله میخورد چرا که کهنه شده بود و خدا
خواست او را تجدید کند که زیاده زیست کند گندم اول را پوسانید و گندم تازه از
هامن گندم و اصول ماهیت هامن احداث فرمود تا مدتی دیگر مباند و به همین
جهت از عهد آدم تا حال گندم در دنیا مانده است و همچنین خدا خواست انسان
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مدتی زیست کند و این بدن فاسد و فانی بود او را در خاک زرع کرد و پوسانید تا
از آن خوشه بدن آخرت بیرون آید ببین چهقدر رصیح و مطابق است و ببین چطور
گفته است خدا میگرداند @از@برای او جرمی و میدهد به هر بزری جسدی و
کلامتی که میگوید که باید بپوشیم @بپوشم@ لباس بیفساد را و لباس البسی
میخواهد و البس روح است و لباس جسد.
خالصه این آیات که ذکر شد همه رصیح است بر معاد جسامنی پس پادری غافل
شده است از این آیات و بعضی را هم که یافته است تأویل به مذهب بعضی از
حکامء کرده است و تغییر مراد قائلین را داده است پس از این آیات ثابت شد که
معاد جسامنی است و جنت و نار جسامنی است نهایت جسم عرضی این دنیا
نیست چرا که اجسام عرضیه فاسد است و مستعد تغیر و فساد است و اجسام
آخرت صالح است و مستعد دوام و بقاء و خلود است و بدیهی است که اجسام
آخرت اجسام عرضی دنیا نیست و اشجار آنجا و قصور و حور و نعیم @و@جنت
آنجا مانند اجسام عرضیه فاسده کاسده این دنیا نیست و همچنین اوضاع و احوال
نار پس جسم است ولی اجسام باقیه مخلده که هفتاد مرتبه از اجرام ساموی
لطیفتر است منیبینی که آنچه در خواب میبینی از آسامن و زمین و انسان و
غیر آن همه جسمند صاحب عرض و طول و عمق ولی از اجسام این دنیا هفتاد
مرتبه لطیفتر است حال عرض میکنم که اجسام آخرت هفتاد مرتبه از آنچه تو
در خواب میبینی لطیفتر است و باز جسم است چرا که جسم آن است که
صاحب طول و عرض و عمق باشد و آنها هم چنین میباشند اما در نهایت لطافت
و هامنا که پادری حقیقت جسم را تعقل نکرده است و گامن کرده که جسم همین
عامل است و بس و دیگر طریق تطهیر این اجسام و تصفیه این اجسام را نفهمیده
و ندانسته که چهقدر طاهر میشوند اگر میفهمی بفهم که دانه گندم که بولس
مثل آورده است چگونه اول غلیظ و منجمد و یکی است و چون او را خداوند حل
کرد و تصفیه کرد چنان شود که در هفتصد مکان بل در هزار مکان هامن جوهر
واحد صافی جلوهگر شود و همه جا هامن یک جوهر صورت گندم دیگر پوشد و
یک تخم کاشته و هفتصد برداشته حال این اجسام به همینطور تصفیه شوند و
وسعت پیدا کنند و بزرگرت و عظیمتر شوند و قابل صعود به آسامن چون مالئکه
شوند آیا منیفهمی که بهشت در آسامن است و مردم مومن به بهشت میروند اگر
نه آنست که لطیف میشوند چگونه به بهشت میروند و عروج میمنایند به
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هامنطور که عیسی عروج کرد و به @کرد به@ آسامن رفت به هامنطور مومنان
بروند و در ملکوت آسامن سیر کنند و آسامن جسم است صاحب طول و عرض و
عمق بلی اشتباهی که پادری کرده است آنست که گامن کرده است که مسلمین
میگویند که چندین سال که گذشت همین زمین اعراض زمین قیامت میشود و
بهشت و جهنم در همین جا خواهد بود و مردم در همین جا محشور میشوند و
شاهد بر اینکه همینطور خیال کرده است آن است که میگوید غرض از آتش
جهنم بنابر مضامین آیات مزبوره و سایرین نه آن است که گویا آتش آن مجازی و
مانند آتش این جهانی بوده جهنم نیز تنوره و کورهای مانند تنور و کوره دنیوی
باشد@جهنم نیز منور(تنور.ظ) وکوره دنیا باشد@ محض بدین تفاوت که نسبت به
اینها@آنها@ به غایت بزرگرت و گرمرت بوده باشد چنانکه بعضی از علامی محمدیه
پنداشتهاند و کیفیت جهنم در احادیث ایشان به همین طریق نقل شده است از
آن جمله مالمحمد باقر مجلسی@ره@ در اوراق صد و شصت و چهارم تا صد و
شصت و هفتم کتاب عین الحیوه کیفیت جهنم را بدین عبارت بیان ساخته و عبارت
را بیان کرده است تا آخر و برخی از عذابها و هاویههای جهنم را ذکر کرده است
تا آخر گفته است پادری که نهایت آنچه که از@آنچه از@ مضامین این کلامت به
آشکاری مفهوم میگردد این است که بنا بر ظن و احادیث محمدیه عذاب و زحامت
جهنم متاما مجازی و جسامنی است تا آخر و این گامن که به علامی اسالم برده
است خالف است و علامی اسالم عذاب جهنم را مجازی منیدانند بلی جسامنی
میدانند ولی جسم را منحرص به جسم عرضی این دنیا منیدانند و اجسام آخرت را
مصفای@مصفی@ این اجسام میدانند و حقیقت این اجسام که آن جسم اصلی
باشد و عذاب جهنم و نعیم بهشت را حقیقی میدانند و سبب را منیدانم که حوض
آتش و گوگرد که ماریوحنا گفته است در عذاب جهنم چرا باید مأول باشد و هاویه
که مسلمین میگویند و طبقات جهنم باید غیر مأول باشد و ظلامت بیرونی انجیل
باید مأول باشد و احادیث اسالم باید محمول بر اعراض شود اما احادیث اسالم پس
آنچه تو در حوض گوگرد و آتش میگویی و در ظلامت بیرونی@ن@ میگویی ما
هم میگوییم و آنچه تو در احادیث اسالم میگویی در خصوص تجسم ما هم در
عبارات مزمور داود و رساله ماربولس میگوییم حرف به حرف اگر تو تأویل میکنی
و حال آنکه بیحساب است کالم احادیث ما را هم تأویل کن و عبث بحث مکن و
اگر آنها را به ظاهر میگیری احادیث ما را هم به ظاهر بگیر و بحث مکن رشیعتی
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که ندارید که از روی رشع شام بگویم ولی رشع انصاف را هر عاقل متین باید
داشته باشد پس به رشع انصاف رفتار کن هرچه در احادیث خود میکنید در
احادیث ما هم به ظن شام باید برود پس نزاعی نیست با وجودی که علامی اسالم
ابدا جهنم و بهشت را عرضی و مجازی منیدانند و این افرتاست بر ایشان گذشته
از اینها ما که میگوییم معاد جسامنی است و جنت و نار جسامنی اوال که جسم
عرضی دنیاوی منیگوییم و ثانیا جسم را میت منیدانیم و منیگوییم که اجسام
آخرت میت میباشند و هیچ روح ندارند بلکه همه حیند و چنانکه مومن در این
دنیا بدنش لذات@لذت@ دنیاوی میبرد و روحش به واسطه رضا و تسلیم و علم
و معرفت و محبت خداوند مرسور است و مشغول به مشاهده انوار محبوب است
و دایم مستغرق دریای عظمت و جالل و کربیای خداست و دایم در توجه است و
مشاهده انوار جامل و جالل او را میکند همچنین در آخرت اگرچه جسم دارند و
نعیم جسامنی هم هست ولکن ایشان ارواح دارند و ارواحشان مشغول به لذات
وصال و مشاهده جامل است و سایر در مقامات قرب است و چه منافاتی با هم
دارند و چنانکه مومنان مراتب دارند در محبت و معرفت و علم و عمل همچنین
نعیم جنت هم تفاوت دارد و هر نعمتی اهلی دارد و البته در بهشت اهل الله
متنعم از اکل و رشب نشوند بلکه متنعم از محبت و معرفت و انوار جامل میباشند
ولکن جمعی از ناقصین هم هستند که ایامن ایشان در دنیا محض تسلیم بوده و
دیگر هیچ نفهمیده است البته این به لذات جسامنی آخرت مشغول شود و به اکل
و رشب متنعم گردد ولکن اکل و رشب آخرت هم مانند اکل و رشب عرضی این دنیا
نباشد بلکه مناسب اجسام آخرت شود پس چون مومنان را بالبداهه طبقات است
و هرکس ایامنش بیشرت روحانیتر است و هرکس ایامنش کمرت جسامنیتر است
پس درجه آنکه ایامنش بیشرت است در آخرت البته روحانیتر است و درجه آنکه
ایامنش کمرت است البته جسامنیتر است اگرچه هر دو روح و هر دو جسم دارند
لکن تفاوت در غلبه است و این معانی که در اینجا اظهار شد مطابق جمیع کتب
شامست اگر تدبر کنی در آنها و بفهمی و رشایع در این خصوصها اختالف منیکند
و همه یکی است خالصه از آیات و بیانها معلوم شد که معاد جسامنی است به
طوری که پادری اگر انکار کند از مذهب بیرون رفته است و معلوم شد که بحثش
بیجاست و اگر پادری میدانست که جسم هم مخلوق خداست و جسم هم
تکلیفی بر حسب اندازه و رتبه خود دارد و او هم بایست بر حسب رتبه خود مثاب
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و معاقب شود و به هامن برهان که روح باید عود کند جسم هم باید عود کند و
اینکه روح و جسم از یک جوهرند و یک حقیقت ولکن روح رقیق جسم است و
جسم غلیظ روح و به یکدیگر پیوستهاند و هر دو روی هم رفته یک وجودند و
شیء واحد بدون روح و جسم معا متام نشود ابدا این سخنان خام را منیگفت ولی
ملتزم تحقیق در این کتاب نیستم اگرچه در همین دو سه کلمه مخترص اشاره به
مدعا و دلیل و برهان آن کردم@کردهام@ و عاقل را اشاره کافی است و همه
مقصود رد قول و زعم بیجای اوست و تحقیق معاد را در کتاب ارشاد و غیره به
قدر فهم مردم این زمان بیان کردهام و کفایتشان میکند و عجب از فهم پادری که
از کتاب عین الحیوه نشان میدهد و میگوید در ورق چندم عین الحیوه چنین
است مگر عین الحیوه را اوراق معینی است و آنچه در عامل است همه بر هامن
اوراق است خالصه خواسته محکم کاری کند و به خطا افتاده قاعده آن
است@قاعده است@ که فصل و باب را نشان دهند نه ورق را.
*«مقصد اول – فصل *»17
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده که اراده الهی خارج از ذات الهی نیست بلکه به آن نحو
متحد است که این بی آن صورت امکان نپذیرد و این قول هم خطایی است واضح
چرا که اراده خدا فعل خداست و فعل خدا چگونه عین ذات خدا تواند شد آیا نه
این است که اراده گاهی نفی میشود اگر هریک بیدیگری صورت منیگیرند پس
هرگاه بگوییم که خدا نخواسته که پادری این مسأله را بفهمد بایستی خدا معدوم
شود چرا که گفتیم خدا نخواسته و نفی اراده کردیم پس بایستی معنی نخواسته
خدا نیست باشد چرا که تو میگویی اراده عین ذات است و من اراده را نفی کردم
و از نفی او بایست نفی ذات الزم آید و بدیهی است که الزم منیآید و تو میگویی
این کار خواهد شد اگر خدا بخواهد و خواهم کرد اگر خدا بخواهد ،اگر خواهش
عین ذات میبود بایستی معنی عبارت آن باشد که این کار خواهم کرد اگر خدا
موجود باشد و این کار موجود خواهد شد اگر خدا موجود باشد و بدیهی است که
مراد این نیست و خدا همیشه موجود است و همچنین محسوس است که اراده
حادث میشود و اگر عین ذات بود بایستی که حادث نشود و قدیم باشد چرا که
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خدا در فصل زمستان نخواسته است که میوه از درخت پیدا شود و در تابستان
خواسته پس اراده در زمستان نبوده و در تابستان حادث شده است و اگر گویی
که اراده در زمستان هم بود@بوده@ گوییم پس چرا مراد از اراده تخلف کرد و
چرا میوه پیدا نشد پس اراده او ناقص بوده و به این معنی هم اراده ناقص عین
ذات نتواند بود پس معلوم شد که اگر اراده قدیم بودی بایستی جمیع اشیاء قدیم
باشند یا اراده ناقص باشد در وقتی و کامل شود در وقتی و متغیر االحوال شود و
حادث باشد پس ذات هم حادث شود وانگهی که اراده یا تعلق به مرادی منیگیرد
یا میگیرد اگر تعلق منیگیرد پس چگونه مراد بی تعلق اراده پیدا میشود و اگر
تعلق میگیرد و عین ذات خداست پس بایست@باید@ ذات تعلق به اشیاء بگیرد
حال بگو که همیشه متعلق است پس چرا اشیاء همیشه نبودند یا تازه متعلق شد
پس متغیر االحوال شد باز گوییم که اراده مطابق با مراد و مراد مطابق با اراده
هست یا نیست اگر گویی نیست گویم پس آنچه خدا خواسته نشده و مرادات بر
حسب اراده غیر شدهاند مثال خدا زرد خواسته و مراد سیاه شده و خدا بلند خواسته
و مراد کوتاه شده است و اینکه غلط است بالبداهه و اگر گویی مطابق است گویم
که مرادات متکرث بالنهایه هستند پس بایستی ذات هم متکرث بالنهایه باشد و این
خطاست پس چگونه شود که اراده عین ذات باشد یا چیزی غیر ذات و در ذات
زیرا که تعدد قدماء بدیهی البطالن و نشدن ذات قدیم بلندتر از حادث محل
حوادث هم بدیهی پس غیر از او در او نیست و او محل غیر و متحد با غیر نتواند
بود پس این قول به کلی از درجه اعتبار ساقط است.
*«مقصد اول – فصل *»18
فصــــل
و دیگر آنکه در خصوص اصل رش و مبدأ رشیران حیران شده است و متمسک به
آیاتی شده است از انجیل که مطلب او از آنها برمنیآید بلکه بر عکس داللت
میکند و در بعض آن @بعضی از@آیات است که مالئکه گناه کردند و در جهنم
به زنجیرهای ظلمت گرفتارند ،بدانکه اگر منشأ و مصدر رش بر پادری مخفی است
بر علامی اسالم الحمد لله مخفی نیست و ایشان این معنی را به طور حقیقت
فهمیدهاند به برکت قرآن @قول@منزل بر ایشان و نبی مبعوث در ایشان و امامان
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قائم در میانشان و ما این معنی را خوب میدانیم ولی از فهم یهود و نصاری و
ضعفاء بیرون است و چون در نوشنت فکر کردم دیدم که اگر ننویسم شاید گامن
کنند که علامی اسالم این مسأله را منیدانند و اگر بنویسم از فهم یهود و نصاری و
عوام بیرون است و بیفایده و هر دو محذور است ولی مرتکب محذور ثانی شدن
اولی@است.ظ@ چرا که در عامل کسی پیدا میشود که از آن منتفع شود اگر ایشان
نشوند پس به طور اختصار اشاره میگویم و مینویسم که اهلش بفهمند چرا که
«سخن را روی با صاحبدالن است» پس مستعد فهم باش و بفهم که چه میگویم
و ال@حول و ال@قوه اال بالله العلی العظیم.
بدانکه خداوند عامل جلشأنه احدی است که در او شایبه تکرث نیست و بلند است
از هر مکان و هر زمان چرا که او موجد مکان و زمان است و چیزی را که او ایجاد
کرده در او راهرب نتواند بود پس خداوند ذاتی است یگانه بیزمان و مکان و
بیکرثت ،نیست در او حیثی و حیثی و اعتباری و اعتباری و جهتی و جهتی چرا که
همه اینها موجب ترکیب است و لو عقال و مرکب حادث است و لو عقال و هر
حادث از غیر پیدا شده و لو عقال و این غیر قدیم خواهد بود البته و این خالف
است البته پس خداوند عامل مرباست از کرثت و وقت و مکان بالکلیه و خلق فرمود
خلق خود را نه به آلتی که آلتی نبود و نه از مادهای که ماده نبود و نه بر متثال
صورتی که@متثال که@ صورتی نبود و نه به جهت فایده ملحوظهای قبل از خلق
که قبل از خلق جز ذات احد نبود پس این خلق را به اینطور آفرید و آفرید آن را
نه به حرکت پس از سکونی و نه به نطق پس از سکوتی و نه در جایی و نه در
وقتی و نه متصل است به خدا و نه منفصل و نه متناهی است به هرحال خداوند
ماسوی را آفرید و همه آنها بر حسب اراده او بودند و مطابق مشیت او ذرهای از
آنها از حکم و طوع او بیرون نبودند و از تحت فرمان او تخلف نتوانستندی کرد
چرا که خلقی را که او از عدم آفریده و دامئا قائم به افاضه و امداد اویند و حرکت
و سکونشان به مشیت اوست چگونه میتوانند مخالفت و عصیان او را کرد و چون
همه از نور مشیت اویند و مطابق اراده اویند کجا ممکن است که رشی در ملک
راهرب باشد پس همه متدینند به دین او و همه مسبح میباشند به تسبیح او و
متشعند به رشع و ممتثلند به امر او ذرهای در ملک یافت منیشود که به قدر رس
سوزنی از محل امر تخلف کرده باشد چگونه که اگر چنین چیزی باشد حادثی
خواهد بود که به امر خدا موجود نشده است و اگر به امر خدا موجود است پس
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حادثی نیست که به مشیت و اراده او نباشد و عاصی امر و مشیت او باشد پس
جمیع ملک مطیع و منقاد امر و حکم اویند و عصیان کننده امر و حکم او یافت
منیشود بعد چون ملک را آفرید و هر چیزی را در جای خود بر حسب امر و اراده
خود ایجاد فرمود ملک را مراتب و مقامات بود و اعلی و اسفل و اختالف در اجزای
او بود چنانکه میبینی پس مبتال کرد خداوند بعض ملک را به بعض و تجارب در
میان آورد و بعض را قائم به دعوت بعض فرمود و بعضی را قائم به ریاست بر
بعض کرد و هریک را به اختیار خود گذارد چرا که این مشیت مانند مشیت ایجاد
حتم نبود بلکه مشیت اراءه و داللت بود پس چون برخواستند داعیان به سوی حق
جلشأنه و خلق را دعوت کردند اینجا بود که خلق بر دو قسم شدند بعضی اطاعت
کردند و سعید شدند و بعضی عصیان کردند و شقی گردیدند و مبدأ و منشأ شقاوت
از اینجا پیدا شد و اال احدی مخالفت خداوند در خلق خود نکرده بود مخالفت در
اعامل است و اعامل از تکلیف صاحبان نوامیس و صاحبان نوامیس داعیان به سوی
حقند و داعیان به سوی حق انبیاءند پس هرکس@که@ سعید شد به طاعت
پیغمربان شد و هرکس شقی شد به مخالفت پیغمربان شد و پیغمربان قبل از ظهور
آدم در این دنیا بودند در عامل باال چنانکه خود از حرضت عیسی در انجیل یوحنا
خواندهاید در اصحاح هشتم در آیه پنجاه و هشتم که عیسی گفت حق میگویم
حق میگویم@میکنم@ من بودم پیش از آنکه ابرهیم باشد یعنی در این دنیا
مجمال که پیغمربان بودند پیش از خلق این دنیا و ایشان در میان خلق در عامل ذر
درآمدند و مردم را خواندند و سعید شد هرکس اطاعت کرد و شقی شد هرکس
مخالفت منود پس مبدأ سعادت در عامل ذر بوده@د@ قبل از خلق این دنیا به
اطاعت انبیاء و مبدأ شقاوت در عامل ذر بوده قبل از خلق این دنیا چرا که خدا
ارواح را قبل از ابدان آفریده است و ارواح ساموی است و ملکوتی و اجساد خاکی
است و عنرصی و ملکوت قبل از دنیا بوده و این مسائل مسلمی است و ظاهرا
خالفی در آن نباشد چرا که آیات اناجیل هم به آن گواهی میدهد پس مبدأ رش به
حسب وقت در زمان ظهور رشایع است در عامل ذر و به حسب مکان عامل تشیع
است نه تکوین چنانکه دانستی و اول عامل تشیع عامل ذر اول است و در آنجا سعید
شد هرکس سعید شد و شقی شد هرکس شقی شد.
و اما مبدأ رشیران پس آن اشقای@اشقیای@ اولین و آخرین است که جهل اول
باشد چرا که او از جانب سجین در مقابل روح القدس افتاده است و چنانکه روح
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القدس در عامل علیین مبدأ هر خیر است و هرکس که در عامل خیری میکند به
واسطه تأیید روح القدس است یا خود او بیواسطه یا به انوارش و شعاعش همچنین
هرکس در عامل رشی میکند به واسطه روح خبیث اعظم است که آن جهل اول باشد
و همه رشها از اوست یا بیواسطه @یا با واسطه@ و شیطان هم از ظل آن خلق
شده است و به واسطه او اغوا شد و اگر ظلمت جهل نبود شیطان هم گمراه منیشد
و ما چنانکه روح القدس را میشناسیم روح خبیث را هم میشناسیم و صفات
هریک را میدانیم ولی یهود و نصاری فهم آن را ندارند و آن روح را منیشناسند
وهامن روح سبب آن شد که یهود قصد قتل حرضت عیسی را کردند و نصاری منکر
حرضت خاتم النبیین صلوات الله علیه و آله@ @9شدند و آنچه بر یهود خواندند
همه بر خود ایشان راست آمده .بالجمله مبدأ رش جهل کلی است که جهل اول
باشد و هیچ کس عصیانی منیکند مگر به کمک او و اغوای او از ابلیس گرفته تا
هرجا که عصیانی@هرجا عصیانی@ هست و چون برای شام مرصفی ندارد قبل از
اسالم اسم آن را ذکر نکردم بلی آیت آن جهل اول و ظل او در امت شام هم بوده
است اگر بشناسید که بولس و مرتیون@هرفیون@ باشد که امت حرضت عیسی را
اضالل کردند و این قاعده مستمر بوده در هر امت و در امت ما هم باز دو نفر
بودند و آن دو نفر تفریق کردند و اما بر صاحب شعوران اسالم که پوشیده نیست
و آن دو را میشناسند.
و اما آن آیه که ذکر کرده است که مالئکه گناه کردند و در جهنم به زنجیرهای
ظلمت گرفتارند این آیه که از رساله بطرس نقل کرده است میباید مأول شود چرا
که مالئکه را طبیعتهای مختلفه نیست که از پی شهوات و طاعات روند و عصیان
ورزند و آنها همه از ظل روح القدس آفریده شدهاند و منیشود که عاصی باشند
پس این حدیث از بطرس یا صحیح نیست یا محرف است و اگر صحیح است و
محرف نیست باید تأویل شود چرا که مالئکه معصومند از گناه و مطهرند و در
ایشان نورانیت و روح القدس غالب است و از ایشان معصیت رسمنیزند و معصیت
از طبیعتهای مختلفه و شهوتها میشود و ایشان ندارند و در ایشان @در دلشان@
از آنها اثری نیست که غالب آید بر ایشان.
*«مقصد اول – فصل *»19
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فصــــل
و دیگر حیران شده است در آنکه شقاوت کی از ابلیس بروز کرده است و از توریه
فهمیده که شیطان پیش از آدم شقی شد و بر ملت اسالم و قرآن رد کرده است چرا
که از آنها فهمیده که شیطان بعد از خلقت آدم و امر به سجده و ابا منودن شقی
شد بعد گفته که رش اگر قدیم باشد با وحدانیت منیسازد و اگر فعل خدا باشد با
تنزه او منیسازد و باید فعل بنده باشد این دو مسأله است یکی آن گامن خالفی
که به اسالم برده است که اهل اسالم شقاوت ابلیس را از پیش منیدانند و این معنی
افرتاست بر کتاب و سنت اسالم و مسلمین بلکه اعتقاد ما آنست که شیطان در عامل
ذر شقی شد و چون به زمین آمد هم شقی بود بلی این معنی بر مالئکه مخفی
مانده بود و او را نیکو گامن میکردند خداوند به جهت استکشاف احوال ابلیس
مالئکه را امر به سجده کرد تا عصیان باطنی و رسکشی سابق او ظاهر شود و این
است که خدا فرمود به مالئکه انی اعلم ما التعلمون و مقصود بودن عصیان بود
در سینه شیطان و خدا میخواست ابراز دهد آن را بلی ظهور عصیان ابلیس برای
مالئکه آسامن بعد از سجده آدم شد و منع او از آسامن بعد از طرد او بود به
واسطه سجده نکردن.
و اما مسأله دوم منیدانم چرا نگفته که اگر رش هم فعل بنده باشد و خالقش بنده
باشد رشک الزم آید و الزم آید که غیر از خدا هم کسی دیگر خالق باشد و این
مذهب مجوسان است که پادری گرفته است چرا که میپرسیم که عمل رش موجود
است در ملک یا معدوم؟ اگر معدوم است که رشی نیست و آن خرافات حکامء که
میگویند که امر رش اعتباری است و وجودی ندارد و عدم خیر است اینها حرفهای
خرافت است چرا که لفظ رش در ملک خدا اگر مسمی ندارد که نیست پس کسی
رشی نکرده است و به این واسطه بطالن جنت و نار و ثواب و عقاب الزم آید و
اگر @یک@ مسامیی در ملک خدا به هر معنی که بگویند دارد و عملی کرده شده
است و از بنده رشی رسزده است و شیء است میگوییم حادث است یا قدیم؟
قدیم که نیست پس حادث است حادث که شد خودش که محدث نفس خود نیست
پس محدثی دارد محدث او اگر خلق باشد نه آنکه دو محدث و دو خالق قائل
شدهاند به هر معنی که میخواهد بگوید پس پادری قائل به دو خالق است و این
رشک است البته پس معلوم شد که قول به آنکه خالق رش بنده است رشک محض
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است به خداوند عامل و حال آنکه هرچه جز قدیم است حادث و هر حادث مخلوق
قدیم است و این معنی بر موحدان پوشیده نیست پس چگونه شود که خالق رش
انسان باشد آیا نخوانده در آیه ششم از اصحاح چهل و پنجم اشعیا که میفرماید
تا بدانند آنها که در مشقند و آنها که در مغربند که خدایی غیر از من نیست منم
پروردگار و دیگری نیست مصور نور و خالق ظلمت و صانع سالمتی و خالق رش
@هم@منم رب صانع اینها همه آیا نخوانده در چندین آیه توریه که خدا قلب
فرعون را قسی کرد و قلب سیحون را قسی کرد آیا قساوت خوب است پس چرا
فرعون را مذمت میکنید و یا رش است پس خدا خلق کرده است به نص آیه توریه
و آیههای آن پیش ذکر شده است ولی اینجا دقیقهای است که اشاره به آن میکنم
و آن آنست که خداوند عامل رش نیافریده و آنچه او آفریده@آنچه آفریده@ خیر
است و رش نسبت بعض خلق است به بعض نه نسبت به خداست مثل این آنکه
@اگر@کسی تقصیری میکند و پادشاه او را تنبیه میکند و تازیانه میزند تازیانه
زدن پادشاه رش نیست چرا که جزای عمل او را داده است و اما امل آن تازیانه که به
بدن آن کس رسیده در بدن او رشی است به او رسیده و فسادی است که در بدن
او وارد آمده است پس نسبت امل به بدن رش است و اما احداث امل و رضب خیر و
بجا بوده است بفهم این مطلب را که دقیق است.
مثل دیگر شخصی پدر کسی را کشته و پرس منیداند پرس میرود و آن قاتل را که
خرب از قتلش ندارد میکشد به معصیت ،خدا تدبیر ملک خود را درست کرده و
قتل ثانی را به جهت عقاب اول آفریده @ید و@ و درست آفریده و خیر اما عمل
این پرس عصیان بوده چرا که منیدانست و به عصیان کرد یا قاتل ثانی را غیر پرس
فرض کن تا آسانتر باشد همچنین است خدا در ملک درست آفریده و بجا و حق
و خیر لکن رش نسبت بعض است به بعض و اگر ندانی راه بعضی که خیرش در
خلق چه بوده از جهل تو است نه از خلقت و اگر گویی پس تقصیر بنده چیست
اگر خالق رش خداست گویم حسن بنده چیست اگر خالق خیر خداست پس اگر به
این واسطه نفی بدی از بنده میشود نفی خوبی هم میشود و امر جنت و نار به
کلی باطل میشود پس خالق کل ملک خداوند است و نسبت به خدا نه خیر معقول
است نه رش بلکه محض کرم ایجاد کرده و خیر و رش دو چیز مقابل میباشند در
ملک خیر خیر است نسبت به رش و رش رش است نسبت به خیر و هیچ یک نسبتی
به خدا ندارند و اطالق هیچ یک بر@به@ خدا نشود آیا منیبینی که اگر
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شمشیرسازی شمشیری@یر @ بسازد و کسی با این شمشیر مسلمی را بکشد
شمشیرساز رشی نکرده اگرچه شمشیر را او ساخته و اگر صنع او نبود آدمی کشته
منیشد و اگر کسی با آن شمشیر دشمن خدا را بکشد شمشیرساز جهادی و عبادتی
نکرده اگرچه شمشیر ساخته ولکن @نکرده و لکن مجاهد@ آن مجاهد اطاعت
کرده بفهم این مثل را و در آن تدبر کن تا کنه مسأله را بفهمی؛ خداوند ادوات
وآالت و اجزای ملک و ذوات و صفات را به صنع و کرم خود آفریده بعد از نسبت
بعض به بعض رش پیدا شود خداوند خربزه آفریده و در آن شفاست و عسل@را@
آفریده و در آن شفاست اقرتان هر دو سم میشود و مهلک میگردد و خدا@وند@
اقرتان و حرکت و متازج و تفاعل را هم آفریده و نسبت به خدا رش نیست و نسبت
به خلق رش است مجمال در صدد بیان مطالب به وجه@توجه؛ در حاشیه :و توجیه@
دقیق نیستیم و مقصود همه ظهور بطالن اقوال پادری است نه بیان اصل مطلب
از این جهت به همین قدر که معلوم شد که قول او مخالف کتب مسلمه خود
اوست@است@ و قول ما موافق کتب او و کتب اسالم@است@ اکتفاء میکنیم.
و اما آنچه گامن کرده که رش محض نفی است و هامن مخالفت اختیار مخلوق
است با اراده@باراده@ خالق نه چیزی که در خود هستی و کونی داشته باشد یا
خدا آن را با مخلوقات خلق کرده باشد این قول هم چنانکه دانستی از حیز اعتبار
ساقط است چرا که به او میگویم که اول دو مسأله را باید بدانی و همه کس بد
انند یکی آنکه مابین هست و نیست منزله و واسطه نیست چرا که خداوند واجب
الوجود است و موجود و ماسوای@سوی@ او همه ممکن ،و ممتنع وجود ندارد و
منزله مابین@و مابین@ امتناع و امکان هم تعقل@تعلق@ منیشود چرا که اگر
هست ممکن است اگر نیست ممتنع دیگر نه ممکن و نه ممتنع معقول منیشود
نه زید در خانه هست و نه نیست معقول نیست این کالم از نادان رسمیزند و
چیزی باشد که نه خدا باشد و نه خلق خدا آن@خلق آن@ هم مفهوم نیست چرا
که هرچه نه به خود برپاست به غیر برپاست و هرچه به غیر برپاست ممکن است
و چیزی که نه به خود برپا باشد و نه به غیر معقول نیست و ثالثی غیر از خدا و
خلق موجود نه به اتفاق عقال و دویم آنکه شیء آنست که قابل توجه به او و قابل
ادراک باشد پس هرچه ادراک شود شیء است و هرچه ادراک نشود به هیچ نحو
از انحاءادراک نه بالذات نه بالعنوان و الوجه آن الشیء است پس جمیع حیثها و
اعتبارها و جهتها و نسبتها و اقرتانها و وصفها و حدها جمیعا شیء باشند و اگر
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هست شیء است و اگر نیست الشیء حال میپرسیم که این معصیت اگر ممتنع و
الشیء است که نیست و نهی از ممتنع و نیست غیر معقول است و عقاب بر
ممتنع هم غیر معقول و آسانتر از این دلیل آن است که قائل این قول را هزار
تازیانه زنند هرچه داد کند بگویند این رش ما امری اعتباری است و وجودی ندارد
ببینیم طبیعت او متکین این حرف را میکند یا نه و اگر معصیت و رش شیء است
اگرچه اعتباری یا جهتی یا حیثی یا نسبتی باشد و هست پس باید مخلوق باشد چرا
که هست و واجب الوجود نیست پس اگر هست و مخلوق است و خالق او
خداست ثبت املطلوب و اگر خالق او غیر است ثبت الشک و آنکه گفته هامن
مخالفت اختیار مخلوق است با اراده خالق میپرسیم که آن مخالفت هست یا
نیست اگر نیست پس این اسم چیست و اگر هست حادث است یا قدیم؟@اگر
هست حادث است محدث آن کیست؟@ اگر قدیم است چگونه عمل تو شده و
اگر حادث است محدث آن کیست اگر خداست ثبت املطلوب اگر خلق است من
دون الله ثبت الشک منیدانم میفهمی چه میگویم یا نه.
*«مقصد اول – فصل *»20
فصــــل
و دیگر آنکه حیران شده است که چرا خدا مانع شیطان و آدم از معصیت نشد به
طوری که اختیارشان هم زایل نشود ،این هم جهالتی عجیب است .آیا منیداند که
خداوند غنی مطلق است و او را حاجتی به خلق نیست و اقتضایی در ذات او از
برای عملی از اعامل نیست و ذات او قدیم است و غیر متغیر پس چگونه میشود
که خلق مقتضی عملی نباشند و خداوند بدون اقتضای خلق و به اقتضای ذات خود
کاری کند آیا گامن می کند که خدا به اقتضای ذات خود این کارها را کرده است
پس بگوییم به او که اقتضای ذات غیر ذات است یا عین ذات؟ اگر غیر ذات است
حادث است یا قدیم؟ اگر قدیم است تعدد آلهه الزم آید و اگر@آید اگر@ حادث
است و در ذات پس قدیم محل عروض عوارض و تغیرات باید شده باشد و این
محال و اگر در ذات نیست و خلق است و در رتبه خلق سخن در او و @در@غیر
او همه است و اگر اقتضاء عین ذات است پس اقتضاء هم اسمی و علمی است
برای کنه ذات و هر دو را معنی واحد است پس از کجا فهمید که اقتضاست بلکه
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امتناع اقتضاء باشد چرا که ذات احد است و امتیاز و صورت در آن نیست پس
معلوم شد که خدا به اقتضای ذات خود کاری منیکند و اقتضایی ندارد پس به
اقتضای خلق باید عمل کند و بر حسب سوال قوابل خلقی پس چون قابلیت خلقی
آدم و ابلیس چنین بود چگونه خداوند قدیم غنی بر سوال ایشان عمل نکند و بر
حسب اقتضای ذات خود عمل کند این نوع عمل عمل محتاجان است نه اغنیاء
غنی غیر متغیر بر حسب سوال سائلین انعام میفرماید و اگر در این مقام کسی
گوید که بر این قول که تو گفتی که خدا اقتضایی ندارد نکته نیست و بیاقتضای
مطلق هم که خلق کردن معقول نیست پس بر حسب اقتضای خلق است و شک
نیست که خلق هم نبوده پس چگونه چیز نبوده اقتضاء کرد که خلق کنند گویم
مرا در اینجا جوابی است دقیق و به لفظ ظاهر آن را بیان میکنم.
پس میگویم که تأخیر اجابت سائلین آیا از کامل عطا و جود است یا مبادرت؟
شک نیست که مبادرت به عطا از کامل جود است حال میگویم که جاهل به
مطلب سائلین صرب میکند که سائل سوال خود را متام کند و مسئول بفهمد که
سائل چه خواسته پس اگر کامل جود را دارد بعد از امتام سوال فی الفور عطا میکند
و اگر کامل ندارد به قدر جودش تأخیر میاندازد حال اگر مسئول به علم خود بداند
سوال سائل را و چون سائل اقدام به سوال کند او تا آخر سوال را بفهمد و حاجت
او را بداند پس حاجت نبود که بگذارد که سائل سوال خود را متام کند آنگاه اجابت
کند پس چون یک حرف از سوال را اقدام کند او هم یک حرف از اجابت را اقدام
میمناید به طوری که اجابت حاد@حادث@ با سوال شود پس معلوم شد که سوال
و عطا مساوق یکدیگرند و حاد یکدیگرند @و@مانند کرس و انکسار چنانکه کرس
مساوق با انکسار است و هیچ جزء از کرس مقدم بر هیچ جزء از انکسار نباشد و
هیچ جزو از انکسار مقدم بر کرس نباشد و آن دو مساوق و حاد یکدیگرند حال
همچنین هیچ جزو از عطا مقدم بر سوال نباشد و اال به اقتضای ذات خدا بود و
هیچ جزو از سوال مقدم بر عطا نباشد چرا که تأخیر اجابت و نقص در عطا الزم
آمدی و الزم آمدی قدم بفهم چه میگویم اگر چه آنچه از کتاب این پادری ظاهر
میشود این مطالب از فهم او باالتر است و فهم او قشی میمناید پس معلوم شد
که ابلیس و آدم را قابلیت خلقی چنین بود و خداوند هم بر حسب اقتضای خلقی
ایشان با ایشان معامله فرمود و دیگر این حرف عامیانه است که چرا خدا ایشان را
از معصیت منع نکرد به طوری که اختیار ایشان باقی باشد و به تحقیق هم بیان
صفحه | 123

کردیم که آدم عصیان نکرد و مراد از عصیان او هامن تنزل او به این عامل و پشت
کردن او به مبدأ بود .بفهم اگر میفهمی و اال متعرض@به@ انبیاء و اولیاء مشو و
با جان خود بازی مکن.
*«مقصد اول – فصل *»21
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده که توبه امری است واجب و امور واجبه را ثوابی نیست
پس توبه کفاره گناهان نتواند شد و مثل زده که چنانکه به توبه زخم انسان التیام
نپذیرد و مرضش بهبودی حاصل ننامید و در نزد حاکم رشع و عرف خالصی از
بازخواست ندهد و دلیل دیگر آنکه به توبه انصاف انسان ساکت نشود و طالب
امری دیگر است که کفاره گناهان او شود تا آخر سخن منیدانم که این پادری چقدر
عاری از رسم حکمت و رشایع بوده و معلوم میشود که به محض عقل خود در
مسائل حرکت کرده و کأنه هیچ رشیعتی را ندیده است و توریه و انجیل نخوانده
است.
باری تحقیق این مسأله این است به طوری که پادری بفهمد که جهت خداوند عامل
جلشأنه نور است و کامل@کالم@ و علیین و ملکوت آسامن جهت خداست و همه
نور و خیر و کامل و نعمت و راحت ابدی است و جهت شیطان ظلمت است و
نقص و سجین و ملکوت زمین جهت شیطان است و همه ظلمت و رش و نقص و
ذلت و تعب است ابدا و انسان در مابین علیین و سجین واداشته شده است و
مختار است که به طرف علیین توجه کند و سلوک مناید یا به طرف سجین توجه
کند و سلوک مناید پس هرگاه رو به خیر و نور و کامل کرد رس تا پا خیر و نور و
کامل شود و چون ملکوت آسامن جاوید است او هم جاوید شود و چون رخت
خاکی را بیفکند به لباس ملکوت آسامن درآید و آن لباس کهنه شدن ندارد و عرض
و مرض نپذیرد و ابدا مباند در جوار خداوند جلشأنه و از اهل نعمت و راحت و
جنت باشد و چون پشت به علیین کند و رو به سجین و عمل به مقتضای نفس
اماره و شیطان مناید ظلامنی شود و کثیف گردد و سنگین شود و در زمین مخلد
مباند و نیست در او غلبه جهت آسامنی تا او را به باال بکشد پس در ظلمت بیرون
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که ظلمت سجین است مباند چنانکه عیسی در انجیل فرموده است و هرکس انجیل
خوانده این مطالب را در انجیل به طور نص و رصیح دیده احتیاج به ذکر شاهد
نیست پس شخص عاصی هرگاه مدتی پشت به آسامن کرده و رو به زمین و خود
را ظلامنی منوده هرگاه بازگشت و رو به آسامن مناید و پشت به زمین کند البته
نورانی شود آیا منیبینی که اگر پشت به آفتاب کنی هزار سال و یک طرفه العین
رو به آفتاب کنی ظلمت هزارساله برود و نور آید چنانکه هرگاه هزار سال رو به
آفتاب کنی و یک ساعت پشت به او کنی نور هزار ساله برود حال همچنین است
هرگاه کسی هزار سال عصیان کند و یک طرف［ العین بازگشت به سوی خدا کند
و توجه مناید به توجه حقیقی تام البته جمیع عصیان او پاک شود به هامن توجه و
هرگاه هزار سال مومن باشد و متوجه خدا و یک طرف［ العین کافر شود جمیع
نور او متام شود و ظلمت بحت شود و به درک اسفل افتد پس معلوم شد برای آدم
عاقل منصف که بازگشت به سوی خدا اثرش محو ظلامت معاصی است و توبه
معنی دیگر جز بازگشت به سوی خدا ندارد و ما که میگوییم @که@توبه محو
گناهان میکند نه معنیش آنست که کسی بگوید توبه کردم از گناهان به سوی خدا
و به همین گناهانش آمرزیده شود حاشا بلکه هرگاه کسی این کلمه را بگوید و
رشوط آن را به عمل نیاورد بسا آنکه این قول استهزاء در نامه عمل او نوشته شود
و عصیان برای او ثبت گردد نه طاعت پس توبه حقیقی توجه تام است به سوی
خدا و این معنی محقق نشود مگر به اموری چند.
اول آنها آن است که اصالح عقاید خود کند و خدای خود را بشناسد و اگر در
شناخت او قصوری است اول آن را اصالح کند چرا که انسان اگر خدای خود را نداند
منیداند که به کجا توجه کند و رو به که مناید چنانکه اگر کسی آفتاب را نشناسد
نتواند که توجه به سوی آفتاب کند چرا که منیداند آفتاب کجاست و خدا شناخته
نشود مگر در وجود پیغمربان و پیغمربان شناخته نشوند مگر در وجود اوصیاء و
اوصیاء شناخته نشوند مگر در وجود اولیاء پس اول رشوط@رشط@ توبه معرفت
خداست و حاصل نشود مگر به این رشوط و خدا جسمی نیست که در جایی
نشسته باشد و مردم رجوع به او کنند بلکه بازگشت به سوی اولیای او بازگشت به
سوی اوست و توبه معنی ندارد مگر بازگشت به سوی اولیاء.
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و دوم اعراض قلب است از سجین و شیطان و آن هم محقق نشود مگر به معرفت
شیطان چرا که انسان اگر چیز مرض را نشناسد نتواند از او اجتناب کرد البته و
مترضر میشود از او چنانکه سم را اگر کسی نداند و بخورد البته رضر سم به او
میرسد@البته@ و آن نقص الحق او میشود البته اگرچه در اول با جهالت عصیان
برای او نوشته نشود اما با استعامل او بدن تغییر کند و به تغییر بدن خورده خورده
روح تغییر کند و اگرنه اثرش به روح میرسید@سد@ رضور نبود که خدا معاصی
را برای مردم بیان کند و ایشان اگر @عامل.ظ@بر جهل میبودند عاصی منیشدند
پس رضور نبود که معصیتها را به مردم بشناساند و از آن نهی کند و علت تعریف
هامن است که عرض شد که اگرچه در اول اثر روحانی نکند اما اثر جسامنی بکند
و چون اثر جسامنی کرد خوره خورده روح هم متغیر شود مانند آنکه اگر انسان
نداند که گوشت از مرده است و بخورد گناهی ندارد اما اگر خورد مزاج خون بدن
را فاسد کند و قلب را فاسد مناید و قساوت آورد و چون قلب به حسب اخالط
قسی شد و رحم و مروت رفت روح هم خورده خورده اعامل بیرحمی کند و فاسد
شود بفهم که چه گفتم از این جهت خدا در حکمت الزم دید که بگوید به مردم
گوشت مرده این و اثرش این و مکن این عمل را فالن عمل عصیان است و مرض و
مکن و فالن عمل طاعت است و نافع و بکن پس معلوم شد معرفت شیطان هم
الزم است تا انسان از او اجتناب کند و اال بسا آنکه با او همخوابه شود و نداند و
خورده خورده او را به خبث خود خبیث کند و شیطان هم مجسم نیست و در
جایی ننشسته و فاش سخن منیگوید تا انسان از او نشنود@بشنود@ و از او اعراض
کند مانند جهت حق او را اولیاء و هیاکلی است که در هیاکل خود بروز میکند
پس باید هیکل اعظم او را بشناسی که بکله در که جلوه کرده و وصی بالفصل و
روسای ظلمت را که آن کل در آنها مفصل شده کیست و آن اولیاء که ظلمت و
خبث آن روسا در آنها جلوه کرده به طور تفصیل کیانند و تابعان ایشان کیستند
پس شیطان را در هیاکل اولیاء او میتوان دید و سخنش را از آنها میتوان شنید
پس رشط دوم توبه معرفت شیطان است در هیاکلش تا از آنها بتوان اجتناب کرد
و پشت به آنها منود.
و رشط سوم عزم بر عدم عود است به سوی هیاکل شیطان که اگر در دل دارد که
عود@دارد عود@ به سوی هیاکل شیطان خواهم کرد این کس استهزاء کرده است
و به سوی خدا توجه نکرده است و قلب او به سوی هیاکل شیطان است.
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و رشط چهارم آنکه عزیمت مناید به صدق و صفا در ادای حقوقی که تا زمان توبه
در آنها تفریط کرده است از حق برادران و حق پیشوایان و حق رسول خدا و حق
خدا و عزیمت مناید بر جرب کرسی که تا آن زمان کرده است از معاصی چرا که در
نوامیس برای هر معصیتی کفارهایست پس باید آن معاصی را که سابقا کرده همه
را عزم بر دادن و بجا آوردن کفاره مناید و طاعاتی را که نکرده سعی در ادای آنها
مناید و حقوق تفریط شده را بجا آورد با مکنت و عازم بر ادا باشد با عدم مکنت
و بجا آورد عند التمکن که اگر این عزیمت با او نباشد قلب خود را متوطن بر
طاعت نکرده و توجه به عمل نیامده است.
و رشط پنجم عالوه بر اصالح عقاید و اصالح اعامل الزم است تعدیل اخالق چرا که
توجه با توکل بر غیر و خوف از غیر و عدم رضا به قضا و عدم تسلیم قلبی و هکذا
سایر اخالق الزمه نفسانی راست نیاید چرا که عدم اینها رشک خفی است و اینها
عملی@علمی@ عقاید است و چنانکه علمی رشایع نفع ندارد بدون عمل به آن
همچنین علمی عقاید نفع ندارد بدون عمل به آن سلطان را بشناسی و از او احتشام
نربی و رشمسار نباشی و تسلیم او ننامیی و توکل بر او ننامیی و تفویض امور به او
نکنی چه مرصف از شناخنت سلطان و البته سبب مزید هالکت شود این معرفت که
شناختی و نکردی پس رشط پنجم عمل به علمی عقاید است مانند آنکه رشط تدین
عمل به علمی رشایع است.
و رشط ششم آن @این@است که نادم باشی بر آنچه تا زمان توبه کرده بودی
چنانکه در زمان معصیت مشتاق بودی و مایل که اگر نادم نباشی از آنچه کردهای
هرآینه توجه کامل نکردهای و نورانی نخواهی شد.
و رشط هفتم آنکه ساخط شوی بر نفس خود و دشمن داری معاصی را چنانکه
دوست میداشتی که اگر نعوذ بالله از نفس خود خورسندی داشته باشی به آنچه
کردهای و اعامل سابقه او را دوست داشته باشی به جای فسق کافر خواهی بود و
چگونه با محبت ظل شیطان و اتحاد با او متوجه خدا خواهی بود و نورانی خواهی
شد.
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و رشط هشتم بغض دنیا و سجین و مخلدین در آن است چرا که حب دنیا رس همه
خطیئات است و همه خطیئات از حب دنیا برمیخیزد پس مادام که انسان محبت
دنیا در خود میبیند توبه او قبول نشده است و توجه به علیین و دار رضای خدا
ننموده است پس چگونه توبه او قبول میشود.
و رشط نهم توبه کردن است نه@که@ از جهت آنکه امید جنت دارد و بر جان
خود از جهنم میترسد و توبه میکند که جان خود را نجات دهد که اگر خدا او را
مثال عذاب نکند یا نعمت بدهد اقامه بر مخالفت اوامر الهی خواهد منود با وجود
آنکه نهی کرده است از آن و گفته است که من این اعامل را منیپسندم پس هرگاه
توبه میکند که او را نیازارد و به او احسان کند خودپرستی کرده و مقصود بالذات
جان خودش است و این معنی دخلی به خداپرستی ندارد چنانکه مبنای کتاب پادری
از اول تا آخر همه تحصیل اسباب نجات است و این معنی در نزد موحدان اسالم
خودپرستی است نه خداپرستی و در نزد موحدان اسالم خداپرستی آنست که او را
عبادت کنی و ترک معاصی کنی نه به جهت طمع بهشت و نه به جهت خوف از
جهنم بلکه به جهت محبت خدا و آنکه اوست سزاوار پرستش و اگر بعد طلب
بهشت کند از آن جهت باشد که محبوب خداست و «حب محبوب خدا حب
خداست» و اگر از جهنم گریزان است از آن جهت باشد که مبغوض خداست و
«بغض مبغوض خدا عین هداست» پس هرکس طلب نجات خود کند و عبادت برای
نجات و نعمت خود کند البته خودپرست و مشک است به خدای عزوجل و مشک
متوجه به خدا نباشد بلکه متوجه به نفس خود است و با این عمل توجه صورت
نگیرد .پس رشط نهم هم آن شد که عمل را برای رضای خدا کند و توبه برای متابعت
حکم خدا مناید نه از جهت نجات خود و اگر نجات خود را هم خواهد از آن جهت
خواهد که نجات مرضی خداست.
و رشط دهم که رأس جمیع رشوط است و این رشط جرب کرس و نقص جمیع رشوط
را میکند و اگر این رشط درست شد و در آن رشوط نقصی باشد این رشط آنها را
اصالح میکند @و@آن محبت اولیاء و بغض اعداست که این مطلب را در قلب
خود تجدید کند و متذکر گردد و خالص مناید پس اگر این رشط را در قلب خود
تجدید کرد با رشوط سابقه توبه این شخص قبول و سبب توجه شده و نورانی
گردیده است و در حقیقت وجود سایر رشوط دلیل صدق این امر است و در
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حقیقت توبه همه توبه@حقیقت توبه هم@ همین است و بس پس هرکس در
دل خود بعد از عصیان حب اولیاء را استشعار کرد با بغض اعداء و آن را تجدید
کرد و تشیید مبانی آن را منود البته متوجه اولیاء شده است به صدق و چون خدا
شناخته منیشود مگر در اولیاء و توجه به خدا منیشود مگر در اولیاء پس متوجه
به سوی ایشان به محبت راجع و تائب است به سوی خدا البته منیدانم که پادری
این معانی را فهمیده بود و میگفت توبه اثر ندارد یا نفهمیده بود و اگر این توبه
اثر ندارد پس چه در عامل اثر دارد و حال آنکه هر اثر داری سبب و رشط این توبه
بود@ه@ و هست پس اگر رو کردن به نور سبب نورانی شدن نشود غیر از نور
چیزی جز ظلمت نباشد پس باید ظلمت سبب نور باشد و حال آنکه باطل است
بعد از اینکه معنی توبه را فهمیدی برویم بر رس کلامت پادری.
اما آنکه گفته است که توبه امری است واجب مسلم و اما آنکه گفته@است@ که
امور واجبه را ثوابی نیست باطل چرا که میپرسیم که واجبات آیا چیزهایی است
که شخص در هنگام ارتکاب آن مقبل @ارتکاب متصل@ به خدا شود یا معرض از
خدا گردد و آن اعامل اعامل الهی و ملکوتی است یا سجینی و شیطانی و البته
منیتواند شق ثانی را اختیار کند پس گوییم که اگر اعامل ملکوتی است و سبب
اقبال است پس چگونه ثواب ندارد و حال آنکه ثواب@سبب@ نورانی شدن روح
انسان است از توجه به خدا و دخول در ملکوت است به واسطه ارتکاب اعامل
ملکوتی پس چگونه اعامل واجبه ثواب ندارد مگر خداوند مردم را به اعامل بیفایده
و بیمثر امر کرده است پس اوامر لغو است و بیحاصل نعوذ بالله و اگر آن اعامل
فایده دارد میپرسیم@سم@ که آن فایده اگر ثواب نیست پس چیست و آن اعامل
سبب قرب است یا بعد اگر سبب بعد است پس معصیت است و اگر سبب قرب
است که همه نور و خیر در قرب است و نجات در قرب است پس چگونه امر
واجبی ثواب ندارد و اگر این پادری میدانست معنی واجب را هرآئینه میفهمید
که ثواب واجب هفتاد مرتبه بیشرت است از مستحب چرا که هر عمل که در بجا
آوردن آن بقای نفس بود و در ترک آن هالک و موت نفس خداوند آن را واجب
کرده است و عکس آن را حرام و هر عمل که در بجا آوردن آن حسن نفس و بهاء
نفس بود@ه@ و در ترک آن قبح نفس و نقص آن آن را مستحب کرد و عکس آن
را مکروه پس چگونه میشود که واجب ثواب نداشته باشد و حال آنکه سبب بقای
نفس است و نه آنکه آن عقایدی که او سبب نجات میداند آنها هم واجب است
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و آیا منیداند که از اعتقاد به سلطنت سلطان ادای حقوق او منیشود و جمیع
خائنان و مقرصان و دزدان دولت همه اعتقاد به سلطنت سلطان دارند و معذلک
مستحق سیاستند و معذب میشوند و نجات در عمل است نه در اعتقاد و
میپرسیم از این پادری که اگر خداوند نبوت حرضت عیسی را به یهود@ان@
نفهامنیده بود و یهود او را منیشناختند که مسیح است آیا حجتی بر یهود بود یا
نه اگر گویی حجتی بود خدا را نسبت به ظلم دادهای و اگر گویی حجتی نبود
گوییم پس هرکس را که خداوند معاقب فرموده است به سبب آنست که به او
شناسانیده بود که عیسی مسیح است و یهود یقین کردند پس اعتقاد یهود آن بود
که عیسی مسیح موعود است که آمده ولی عمل به مقتضای این اعتقاد نکرده
بودند و اگر شک داشتند در مسیح بودن او که شام را حجتی بر آنها نیست و اگر
یقین داشتند پس اعتقاد ایشان صحیح بود چرا که اعتقاد یقین نفس است و یقین
امری قهری است و انسان منیتواند از نفس خود زایل کند پس چون اعتقاد صحیح
بود بایستی نجات برای ایشان باشد اگرچه عمل نداشتند و حال آنکه یهود هالک
میباشند به جهت ترک عمل و هر کافری اعتقادش و یقینش صحیح است و عملش
بد است و دیگر عمل مراتب دارد بفهم چه گفتم و شاهد بر اینکه از عمل انسان
نیک میشود نه اعتقاد کالم ماریعقوب است در اصحاح دوم رساله او به قبایل که
در آیه چهاردهم میگوید که چه منفعت دارد ای برادران من اینکه بگوید کسی
که ایامن دارم و عمل نداشت باشد آیا گامن میکنی که ایامن میتواند او را خالص
کند تا آنکه میگوید ایامن اگر عمل نباشد میت است تا آنکه میگوید تو ایامن به
خدای واحد داری خوب میکنی شیاطین هم ایامن دارند و میلرزند@میگریزند@
تا آنکه میگوید چنانکه جسد بیروح میت است همچنین ایامن بیعمل هم میت
است و اما آنچه پادری مثل آورده که چنانکه به توبه زخم انسان التیام نپذیرد و
مرضش بهبودی حاصل ننامید و در نزد حاکم رشع و عرف خالصی از بازخواست
ندهد اما جواب این آنکه میپرسیم اعتقاد به عیسی و کفاره مرگ عیسی آیا زخم
را التیام میدهد یا نه و آیا مرضش بهبودی مییابد یا نه اگر این آثار رسمیزد یک
ارمنی از امراض منردی و هیچ از آنها کشته نشدندی و هیچ مومن نرصانی منردی و
کشته نشدی آنچه تو در خصوص عدم اثر ایامن میگویی ما در عدم اثر توبه
میگوییم و آیا این سخن عامل است که به اینطور رفع اثر توبه مناید و حال آنکه
جمیع انبیاء امر به توبه کردند و هر قوم که توبه کردند مانند قوم یونان عذاب از
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ایشان برداشته شد و هر قوم که توبه نکردند معذب شدند و انبیاء نیامدند مگر به
جهت توبه کردن مردم از اعامل ناشایست اگر توبه اثر نداشت و رفع مرض منیکرد
پس از چه قوم یونان بن امتی@متی@ بال از ایشان رفع شد و اگر ترک توبه اثر
منیداشت پس از چه این همه بالها بر بنیارسائیل نازل میشد و اثر توبه و ثواب
او بدیهی است و کتب انبیاء از آن پر است که احتیاج به شاهد نیست و اما قول
پادری به توبه انصاف انسان ساکت منیشود تا آخر ،سبب آن است که انسان
منیداند که توبه او مقبول شده است یا نه و پنهان بودن این امر هم از الطاف
خداست که بنده این امر را نداند و دایم متزلزل باشد و دایم ترضع و زاری کند و
انابه و الحاح به درگاه خدا مناید و اگر میدانست بعد از قبول توبه باز ترک اعامل
میکرد و هالک میشد و از او میپرسیم که انصاف انسان به ایامن به عیسی و
کفاره مرگ او ساکت میشود یا نه اگر میگوید ساکت میشود با وجودی که دروغ
گفته و خودش میداند و خدای خودش میگویم پس چرا متزلزلند از نزول بال و
چرا بال نازل@چرا نازل@ میشود بر ایشان و از کجا دانسته است که با وجود ترک
جمیع ناموس و خودرسی و خود عملی اخالص ایشان به عیسی خالص است و
ایشان را عیسی دوست میدارد و حال آنکه میبینیم که بسا آنکه یکی مدتی ایامن
دارد بعد مرتد میشود و از آن دین برمیگردد اگر گویی این شخص دین خالص و
ذاتی نداشته گویم معلوم شد که انسان در حال ایامن منیداند که آیا این ایامن
مستقر است یا عاریه است خلوص او را پسندیدهاند یا نپسندیدهاند اعامل او را
دوست داشتهاند یا دوست نداشتهاند آیا نگفت عیسی اگر زیاد نباشد عدل شام بر
عدل کتبه و فریسیین داخل ملکوت ساموات نشوید آیا نگفت عیسی که اگر
@عیسی اگر@ شام از بدی خلق نگذرید خدا از بدی شام منیگذرد آیا کیست که
عصیان نکرده باشد و کیست که مطمنئ است که داخل ملکوت میشود و خدا از
بد او میگذرد پس چه فرق دارد توبه با ایامن و انصاف انسان به امر مجهول ساکت
منیشود و کیست که مجهول نیست نزد او امر آخرت مگر پیغمربان پس چنانکه
مجهول است امر توبه مجهول است امر قبول ایامن نه هر ایامنی قبول است آیا
عیسی نگفته در انجیل متی در اصحاح هفتم در آیه بیست و یکم که نه چنان
است که هرکس به من بگوید ای پرورنده ای پرورنده داخل ملکوت ساموات شود
@و@لکن کسی که عمل میکند به اراده خدای آسامن او داخل ملکوت آسامن
شود بسیاری میگویند روز قیامت به من که ای پرورنده ای پرورنده آیا نیست که
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ما به اسم تو مردم را خرب دادیم و به اسم تو شیاطین @شیطان@ را بیرون کردیم
و به اسم تو کرامت ظاهر کردیم در آن هنگام گویم به ایشان که من شام را
منیشناسم بروید از من دور شوید ای گناهکاران ،با وجود این عبارت انجیل کجا
اطمینان حاصل میشود و به این ایامنها و حال آنکه این جامعت مطرودین
ایامنشان به حدی بوده که شیاطین را بیرون میکردهاند و کرامت ظاهر میکردهاند
معذلک میفرماید ایشان را میرانم پس معلوم شد که ایامن هم انصاف را ساکت
منیکند چرا که شاید او را قبول نکنند و عمل او را نپسندند و این آیه هم رصیح
است بر رد پادری که ایامن را بیعمل کافی میداند و سبب نجات دانسته است
پس معلوم شد که پادری محض برای اضالل انکار مثره توبه را منوده است و
میخواهد خودش و باقی مردم بگویند ایامن به عیسی داریم و دیگر هرچه
میخواهد بکند بلی نفس انسان طالب خودرسی است.
*«مقصد اول – فصل *»22
فصــــل
و دیگر آنکه عیبجویی بر اهل ایران کرده است که در عهد عمر گرب بودند و به
قوت عسکر اسالم اسالم @عسکر اسالم آوردهاند@آوردهاند نه از راه دلیل و برهان
و این عیبجویی است که عیب بر عیبجو است چرا که به زور اسالم آوردن آباء
دخلی به بصیرت ابناء ندارد هرکس با بصیرت است چه امروز و چه آن روز ایامنش
صحیح است و هرکس نیست نه و این بحث عامل بیغرض در دین خدا نیست بلکه
کالم فریبنده جهال است.
*«مقصد اول – فصل *»23
فصــــل
و دیگر گامن کرده که گویا محمد 9پل رصاط و کیفیت طهارت و غسل را از مذهب
صابئین که مجسوند و از عادات یهودیان برداشته این هم عیبجویی است مثل
اول چرا که مجوس سابقا صاحب کتاب بودند و یهود صاحب کتابند و همه از نزد
خداست و دین جدید که میآید جمیع مسائل دین سابق را نسخ منیکند چنانکه
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عیسی فرمود در انجیل که من نیامدم که ناموس را حالل کنم بلکه کامل کنم پس
اگر میتوان گفت که عیسی دین را از یهود دزدیده میتوان که این نسبت را هم
به پیغمرب آخرالزمان@صلوات الله علیه و آله@ داد و اال بنا نیست که نبی الحق
یک کلمه از حرف نبی سابق نزند و پل رصاط هم امری@رصاط امری@ است واقعی
هر خرب دهنده صادق خرب از آن میدهد و مطابق هم میگویند باری اینها سخنهای
عامل نیست.
*«مقصد اول – فصل *»24
فصــــل
و دیگر آنکه بعد از اینکه مذهب مجوس و بت پرستان را نوشته و اعامل ایشان را،
که ایشان وسیله نجات دانستهاند ذکر کرده و رد کرده ،بر رس وسایل اهل اسالم
آمده و دو قسم کرده .یکی ثواب و حسنه و طهارت و غسل و مناز و روزه و زیارت
و جهاد و تالوت قرآن .و قسم دوم به رحمت الهی معتمد گشنت و توبه و ایامن و
شفاعت محمد و امامان@ @:بعد قسم اول را رد کرده که اینها هامنهاست که
بتپرستان نیز به آنها امید نجات دارند و سابقا آنها را رد کرده که اعامل ظاهری
اصالح رشارت منیکند و گناه نفس باید پاک شود و حسنات واجب است و ثوابی
ندارد ،وانگهی که فاسد عمل صحیح نتواند کرد و اینکه محمدیان گامن دارند که
به حسنات کفاره حاصل میشود ،به جهت آن است که معنی گناه را ندانستهاند.
اما جواب این فقره بدانکه هرکس که در@هرکس در@ کلامت این پادری نگاه کند
میفهمد که به مکر و حیله خواسته است که شبهه در ذهن مسلمین اندازد و خدا
منیگذرد .فکر کن که چرا وسایل اهل اسالم را شبیه به وسایل مجوس و بتپرستان
منوده است و چرا تشبیه به وسائل موسی ننموده که جمیع توریه پر است از غسل
و طهارت و قربانی و اعیاد و غیرها و هیچ ناموسی تا زمان موسی گویا اعظم از
ناموس او نیامده@ ،و@نیست این تشبیه مگر به جهت متزلزل کردن جهال که
بگویند پس دین ما هم مثل بتپرستان است و اعامل ایشان در نظر ایشان خار
شود .و خدا کید این پادری را رد میکند ،حال گوش انصاف را باز کن و بفهم.
میگوییم این وسایل وجودش نقص دین است و دلیل بطالن ،یا آنکه وجودش عیب
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دین است@نیست@ ولی آنها را سبب نجات دانسنت خطاست ،اگر گوید وجودش
عیب دین است و رشط بودن آن در دین ،دلیل بطالن دین است؛ گوییم که پس
باطلترین دینها دین موسی و انبیای بنیارسائیل است ،چرا که از این اعامل در دین
موسی از احصاء بیرون است ،بلکه از همه ادیان سختتر و این سخن را اگر بگوید
در دین عیسی کافر شود.
و اگر گوید بودن این اعامل در دین سبب نقص نیست ولی اینها را سبب نجات
دانسنت غلط است ،گوییم این مطلب هم رد است بر جمیع انبیاء که این اعامل را
ذکر کردهاند و ثوابها برای آنها گفتهاند چه به اجامل @و@چه به تفصیل و عباراتی
چند از توریه و انجیل به طور تفصیل و اجامل سابقا ذکر کردهایم بلکه همین چند
ورق پیش هم از انجیل نقل کردیم ،که به عمل انسان داخل ملکوت آسامن شود و
ملکوت آسامن بهشت است .و از رساله ماریعقوب نقل کردیم که عمل روح ایامن
است پس اگر روح مثر ندارد جسد به طریق اولی ،پس نجاتی نیست .پس قول
به@بر@ اینکه اعامل از اسباب نجات نیست خروج از ادیان انبیاست قاطبه نه این
است که در اصحاح ششم از سفر استثناء در آیه شانزدهم میفرماید حفظ کن
وصیتهای رب را و شهادات او را و سنن او را که امر کرده است تو را به آن و عمل
کن به آنچه رضا و خیر است نزد خدا تا احسان کند به تو و داخل کند تو را در
زمین نیکو و آن را به ارث بربی که با پدرانت قسم خورده بود خدا تا هالک کند
خدا جمیع دشمنان تو را پیش روی تو تا آخر و نه این است که در غالب کتب
انبیاست نجات عاملین به رشایع و هالک مخالفین و نه این است که عیسی در متی
میفرماید در اصحاح پنجم در آیه نوزدهم که هرکس که حالل@هرکس حالل@
کند یکی از این وصیتهای کوچک را یعنی ترک کند و حالل داند ترک آن را و
چنین تعلیم مردم کند در ملکوت آسامن صغیر خوانده شود و اما کسی که به
ناموس عمل میکند و تعلیم مردم میکند آن در ملکوت آسامن عظیم خوانده
میشود تا آخر پس پادری به نص انجیل در ملکوت آسامن صغیر خواهد بود چرا
که جمیع رشایع را حالل کرده و تعلیم مردم هم میکند که حالل است و گمراه
میکند مردم را پس معلوم شد که اعامل سبب نجات هست در همه رشایع مگر
رشیعت کسانی که بعد از عیسی گمراه شدند به واسطه بولس که مباحی مذهب
بود و تصوف را در میان ایشان پهن کرد پس در@به@ همه رشایع انبیاء اعامل
سبب نجات هست و وجودش هم نقص نیست چرا که پیغمربی نیامد که ناموسی
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نداشت و مردم را امر به ناموس نکرد و چگونه میشود که پیغمربی بیاید و مردم
را به ناموسی دعوت کند و بگوید این کارها سبب نجات شام نیست و باید بکنید
و اگر این پادری گامن کرده که در مذهب عیسی ناموسی نبوده و نبایستی به
رشیعت موسی عمل کنند دروغ گفته است چرا که عیسی در انجیل متی فرموده
است در آیه هفدهم از اصحاح پنجم که گامن نکنید که من آمدهام @که@ناموس
را حالل کنم یا آنچه پیغمربان گفتهاند آن را حالل کنم بلکه آمدهام که کامل کنم
حق میگویم برای شام تا آسامن و زمین زایل شود یک کلمه و یک خط از ناموس
زایل منیشود و همه باقی است پس اگر اینها عیسی را تصدیق دارند نبایستی ترک
رشایع موسی کنند و بایستی که جمیع عبادات ایشان و اعامل و طاعات ایشان کال
مانند یهود باشد نهایت چند کلمه که حرضت عیسی نسخ فرموده از آن قرار در آن
چند امر عمل منایند و همچنین در دین ابرهیم به شهادت ماریعقوب عمل سبب
نجات بوده چنانکه در آیه بیست و یکم اصحاح دویم رساله خود میگوید که پدر
ما ابرهیم نه اینکه از عمل نیکو شد آن وقت که پرس خود را که اسحق باشد برد
بر@به@ قربانگاه و تو مشاهده میکنی که ایامن یاری او کرد بر اعامل و به اعامل
کامل کرد ایامن را و آنچه درباره او مقدر شده بود درست آمد تا آخر پس معلوم
شد که اعامل در همه ادیان سبب نجات بوده و انکار پادری این معنی را انکار
توریه و انجیل و زبور و رسائل است چنانکه یافتی پس چگونه میگوید که ثواب
و حسنه@ثواب حسنه@ و غسل و طهارت و مناز و روزه و زیارت و جهاد مانند
اعامل بتپرستان است آیا جمیع اینها در ناموسی موسی نیست پس از این قرار
مذهب موسی هم نعوذ بالله مانند مذهب بتپرستان است.
و اما آنکه گفته است که اینها هامنهاست که بتپرستان نیز به آنها امید نجات
دارند و این کالم عجیبی است کی @که@بتپرستان اعامل مسلمین را میکنند که
به اینها امید نجات داشته باشند و اگر نوع این عملها را میگوید که چه نقص است
برای اعامل مسملین زنا هم نوعا از مقاربت زنان است حال چه نقص بر نکاح حالل،
و حرام خوردن هم نوعی از اکل است حال چه نقص بر اکل حالل و هکذا و اگر
مقصودش این است که مطلقا اعتقاد آنکه عمل از اسباب نجات است این از مذهب
بتپرستان است پس میگوییم که بتپرستان هم نوعا میگویند که معبودی باید
پس شام معبود نگیرید که قول بتپرستان است و نوعا میگویند اطاعت بزرگی
باید کرد پس شام اطاعت عیسی نکنید که مذهب بتپرستان است و هکذا آب و
صفحه | 135

نان نخورید که عمل بتپرستان است مریض میشوید دوا نخورید که کار بتپرستان
است خواب نکنید که شغل بتپرستان است پس گوییم که موافقت @اطاعت@
اهل خالف و کفر وقتی بد است که آن عمل و آن قول از خواص آن کفار باشد و
اجامع اهل حق بر خالف آنها باشد اما اگر کفار در یک مسأله موافقت با مومنین
کنند فی الجمله کامل کفار است و نزدیکی ایشان به حق نه نقص اهل حق و نباید
اهل حق از دین حق@خود@ دست بردارند که کافری تصدیق یک عمل او را کرده
حال چه نقص بر دین اسالم که اعامل را سبب نجات میدانند به این واسطه که
بتپرستان هم اعامل را سبب نجات میدانند @و@نهایت بتپرستان در یک کلمه
راست گفتهاند نه آنکه ما دروغ گفتهایم اگر بر ما در این قول نقصی است بر
ابرهیم و موسی و عیسی هم نقص است چرا که آنها هم اعامل را سبب نجات
دانستند و مردم را به آنها خواندند.
و اما آنکه گفته است که اعامل ظاهری اصالح رشارت نفس را منیکند و گناه نفس
باید پاک شود جواب از این میگوییم که همچنین ایامن محض به عیسی به طوری
که تو میگویی اصالح رشارت نفس منیکند چنانکه میبینیم که نصاری و ارمنیان
بسیاری از ایشان رش خلق خدایند و اگر ایامن به عیسی اصالح رشارت نفس میکرد
بایستی جمیع نصاری معصوم باشند و حال آنکه تو انبیاء را معصوم منیدانی و اگر
گویی که نصاری به رشوطش عمل منیکنند و آنطور که باید ایامن منیآورند و به
مرتبه یقین نرسیدهاند و اگر بشوند میشود گویم@ییم@ همین جواب را ما به شام
میدهیم که مردم به رشوط اعامل که صدق و صفا و نیت قربت خالص برای خدا
بدون خوف نار و طمع جنت و شایبه ریا و سمعه و مصون بودن از نواقض@قص@
و صرب کردن بعد از آن از آنچه سبب خرابی آن شود عمل منیمنایند اگر عمل کنند
اصالح رشارت نفوس ایشان بشود چنانکه انبیاء کردند و به رشوطش عمل کردند و
اصالح شدند و جمع کثیری عمل کردند و اصالح شدند وانگهی که اگر پادری
میدانست که نوکر در خدمت سلطان به خدمات شایسته با اخالص تقرب بهم
میرساند و صاحب منصب میشود نه به خدمت بیاخالص و نه به اخالص
بیخدمت چنین حرفی منیزد @و@عیسی را شیطان هم میداند که نبی است و
جمیع شیاطین میدانستند ولی عمل میخواهد با اخالص این است که ماریعقوب
گفت تو ایامن داری که خدا یکی است خوب کاری کردی شیاطین نیز ایامن دارند
و میلرزند پس معلوم شد که پادری بحثی کرده است که بر خودش هامن بحث
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وارد میآید ولکن معذلک جوابی از حکمت به طور اشاره میگویم اگر پادری
بفهمد که روح جسمی است رقیق و جسم روحی است غلیظ و این دو از یک
جوهرند اگرچه در لطافت و کثافت با هم مختلفند و جسم تابع روح است در همه
چیز چنانکه نفس میل میکند بدن حرکت میکند نفس کجخلق میشود گونه
انسان رسخ میشود و بدن میلرزد و نفس میترسد و بدن زرد میشود و سبز
میشود نفس میخواهد بدن حرکت میکند نفس شهوت پیدا میکند بدن به
هیجان میآید نفس عطا میکند دست پیش میآید نفس ادا میکند زبان حرکت
میکند و هکذا جمیع حرکات بدن از نفس است و ظهور جمیع اعامل نفس به بدن
و نفس و@با@ بدن با یکدیگر متصلند و نفس در بدن است و حیوه بدن به نفس
و ظهور نفس به بدن پس نفس صاحب عقاید است و بدن صاحب اعامل ،اعامل
هامن عقاید است که مجسم شده است و عقاید هامن اعامل است که مروح شده
است چون نفس در نزد سلطان حقیر شود رس فرو افتد و رکوع کند چون نفس
خاضع شد@شود@ بدن به سجده رود چون متوجه سلطان شود بدن رو به قبله
جهت سلطان کند چون نفس ملتفت محامد صفات سلطان شود زبان به مدح رسایی
گشوده شود پس آن عقاید شد مناز نفس و این اعامل شد مناز بدن و هر صفت که
در نفس راسخ شود بدن به آن ممثل شود چنانکه هر خیال که قوت گرفت بدن
به آن روش حرکت کند باز میگوییم که چون نفس محو جامل سلطان شود از خود
غافل شود بدن اکل و رشب نکند و احیا دارد این شد روزه و چون نفس پادشاه را
بر خود ایثار کند و او را مالک خود داند و مالک مایملک خود بدن به حرکت
درآید و ادای حقوق در راه او کند و انفاق مناید این شد خمس و زکوه و صله
ارحام و صدقات چون نفس مشتاق لقای سلطان شود بدن به سوی جهت ظاهری
او بشتابد این شد زیارت و حج و هکذا جمیع اعامل ظاهره مانند کلامت الفاظند
چنانکه کلامت تجسم معانی است و بر طبق معانی است و مناسبت ذاتی مابین
آنهاست همچنین صفات نفس معانی اعامل ظاهره است پس صفات نفس روح
است و صفات جسد جسد ،روح بیجسد مرصف ندارد و سبب نجات نیست و
جسد بیروح میت است و سبب نجات نیست اگر ما اعامل@اگر اعامل@ ظاهره
را سبب نجات میدانیم نه میت آن است که بیحرکات نفسانی و عقاید و صفات
او باشد بلکه اعامل ظاهره بیروح را نفاق میدانیم و سبب حرست عظیم در روز
قیامت میگویم حاشا که ما اعامل ظاهره بیروح را مثمر مثر بدانیم و اینکه اکرث
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مردم ترقی منیکنند سبب هامن بیروح بودن اعامل است پس چنانکه اعامل
بیروح میت است و مثمر مثر نیست همچنین عقاید باطنه بیاعامل ثابت و راسخ
نیست و مثمر مثر نخواهد بود چنانکه میبینی که اعتقاد به سلطنت سلطان مثمر
مثر نیست چرا که دول خارجه هم او را سلطان میدانند چرا که میبینند سلطان
است ولی خدمت و طاعت سلطان مثمر مثر است و آن هم با اعتقاد پس اعامل
مثمر مثر هست و اصالح نفس هم میکند به این معنی که چون علم و عمل با هم
جمع شد سبب قرب انسان میشود به خداوند و قرب به خداوند سبب نورانی
شدن نفس میشود و چون نفس نورانی شد اصالح میشود به نور خدا و این است
که حرضت عیسی اثر ملکوتی برای اعامل بیان فرمود پس برای هر منصف معلوم
شد که پادری اشتباه کرده است که اعامل را سبب اصالح نفس منیداند@میداند@
و حال آنکه نفس به تقرب اصالح شود و تقرب به اعامل حاصل شود و جمیع
مناصب عظیمه که سبب بزرگی نفس و علو شأن است به خدمات الئقه با اخالص
حاصل میشود و نفس به نور قرب جوار از ظلامت معاصی پاک میشود الغیر و
قرب جوار به خدمات است ال غیر.
و اما آنکه گفته است که حسنات واجب و ثوابی@واجب ثوابی@ ندارد منیدانم
@که@کدام کلمه پادری را درست کنم در این کتاب@کلامت@ اوال کل حسنات
واجب است یعنی چه و حال آنکه در همه مذاهب امور واجبهای است که تخلف
از آن جایز نیست و امور فاضلهای است که کردن آنها سبب کامل است و ترک آنها
نقص است نه هالک چنانکه سابقا بیان کردیم و ثواب برای جمیع حسنات هست
چنانکه در همین فصل دانستی.
و اما آنکه گفته که فاسد عمل صحیح نتواند کرد میگویم@ییم@ که نفس فاسد
هم اخالص صحیح منیتواند ورزید بلکه میگویم که اصالح اعامل ظاهره هزار مرتبه
آسانتر است از اعامل باطنه و استیالی انسان بر جسد خود بیشرت است تا روح تو
میتوانی که جسد را یک روز در جایی بگذاری و ده دقیقه منیتوانی که خیال خود
را در چیزی حبس کنی و هرکس میتواند یک روز پیش سلطان به ادب بایستد اما
یک ساعت نفس خود را منیتواند به ادب بدارد و همچنین مردم همه تعارفات و
آداب ظاهری ایشان درست است ولی نفوس خود را با هم الفت نتوانند داد و
همچنین غالب مردم صورت اعامل رشعیه ایشان در مناز و روزه و حج و سایر اعامل
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درست است همه خرابی که دارند از نفس دارند پس نفس خراب است نه اینکه
عمل صحیح نیست صورت غالب اعامل صحیح است و خرابی اعامل از خرابی عقاید
و صفات نفس است که تو به آن چسبیدهای و اعامل را ترک کردهای پس معلوم
شد که نفس فاسد عمل به صورت صحیح میتواند بکند ولی عمل روح صحیح
منیتواند بکند.
و اما آنکه گفته است که محمدیان که گامن کردهاند که حسنات کفاره است@به
حسنات کفاره حاصل میشود@ از آن است که معنی گناه را نفهمیدهاند سابقا ذکر
کردیم که معنی گناه باطنی و ظاهری بر اهل اسالم مخفی نیست و کتاب و سنت
و کتب ایشان پر است ولی پادری از آن خرب ندارد و این سهل است پس معلوم شد
که حسنات کفاره گناه میشود و اسالمیان معنی گناه را فهمیدهاند و اعتقادی
ایشان این است که به حسنات کامله با روح و جسد توجه حاصل شود و به توجه
به خداوند نورانی شوند و ظلمت ادبار و اعراض از ایشان برود و معنی کفاره هم
هامن است که ظلمت ایشان پاک شود و نورانی شوند و ظلمت بعد به جز به نور
قرب زوال پیدا نکند و نور قرب به جز به توجه حاصل نشود و توجه به جز به
اعامل به چیزی دیگر حاصل نگردد و اعامل به جز آنکه کامل باشند در روح و تن
نافع نباشند و کامل روحانی آنها عقاید صحیحه و اخالص است و رشوطی که در
توبه ذکر شد و کامل جسامنی آنها متابعت رشع است و ادا کردن به آنطور که
انبیاء گفتهاند پس چون چنین عمل حاصل شد کفاره شود چرا که گناه نیست مگر
ظلمت و بعد از حق و کفاره ظلمت و بعد از حق نباشد مگر نور و قرب به حق
و نور و قرب حاصل نشود مگر به توجه و توجه تام به عمل ظاهری و باطنی حاصل
شود چنانکه فهمیدی پس عمل عمل کفاره گناهان میشود و مسلمین هم معنی
گناه را فهمیدهاند و دانستهاند که گناه هم ظاهری است و هم باطنی و گناه
ظاهری جسد است از برای گناه باطنی و گناه باطنی روح است از برای گناه ظاهری
چنانکه در اعامل حسنه ذکر کردیم پس عصیان را روح و تنی است و طاعت را هم
روح و تنی ،طاعت بیروح به کار منیآید و با روح کفاره گناه روحانی میشود چرا
که روحانی کفاره روحانی است و جسدانی کفاره جسدانی پس این مطلب نه از
آن بابت بوده@بود@ که مسلمین معنی گناه را نفهمیدهاند بلکه از آن بابت
بوده@بود@ که پادری معنی طاعت را نفهمیده است.
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*«مقصد اول – فصل *»25
فصــــل
و دیگر@و اما@ آنکه بر احادیث مسلمین رد کرده است که در آنهاست که به
سبب قصد گناه گناه منینویسند و به سبب قصد طاعت یک طاعت مینویسند به
علت آنکه اصل در گناه را نیت باطنی دانسته است.
جواب این حرف را سابقا نوشتهام که او احادیث مسلمین را نفهمیده است و آن
قصد گناهی که منینویسند خطور بال است که از وساوس@وسواس@ شیطانی باشد
و انسان مکره آن باشد و اگر آن را دوست داشته باشد و مشتاق آن باشد بسا او را
به حد کفر باطنی و رشک باطنی رساند و معنی احادیث مسلمین را او ندانسته
است بلی ما میگوییم و کتاب و سنت ما شهادت میدهد که اگر در قلب انسان
وسوسه معصیت شود و انسان آن@او@ را اکراه داشته باشد و عمل نکند یک
طاعت برای او به سبب اکراه نویسند و اگر عمل کند یک معصیت برای او نویسند
و اگر قصد طاعت کند و به او مشتاق باشد یک ثواب برای او نویسند اگرچه عمل
نکند و ده ثواب نویسند اگر عمل کند اگر بر این معنی بحثی داری بکن تا جواب
بشنوی هرگز ما منیگوییم که عصیان باطنی محسوب نیست بلکه محسوب است
به نهایت حساب و شواهد و بینات این مطلب را سابقا نوشتهام اعاده منیخواهد
و در اینجا به چند حدیث اکتفاء میکنم نه از جهت پادری چرا که خرب از احادیث
ما ندارد بلکه برای مسلمین مطلعین بر کتاب.
در وسائل از حرضت رسول 9مأثور است که فرمودند @که@نیت مومن از عملش
بهرت است و نیت کافر از عملش بدتر است و در هامن کتاب از حرضت صادق7
مروی است که مخلد شدند اهل جهنم در جهنم به جهت آنکه نیتشان این بود که
اگردر دنیا مبانند همیشه معصیت کنند همیشه و اهل بهشت مخلد شدند در
بهشت به جهت آنکه نیتشان این بود که اگر در دنیا باقی باشند همیشه اطاعت
خدا کنند همیشه پس به نیت مخلد شدند اینها و اینها تا آخر و در حدیثی دیگر
فرمودند@که@ نیت افضل از عمل است بدانید که نیت هامن عمل است و در
حدیثی دیگر فرمودند که نوشته میشود برای مومن در حال مرض هامن اعاملی
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که در حال صحت برای او مینوشتند و نوشته میشود برای کافر در حال مرضش
از عمل بد آنچه در حال صحتش نوشته میشد پس معلوم شد که مذهب ما نیست
آنچه پادری گامن کرده است.
*«مقصد اول – فصل *»26
فصــــل
و دیگر حدیثی چند در ثواب اعامل از مسلمین نقل کرده بعد گفته@بود@ اینها
سبب آن شود که کسی از گناه اندیشه نکند و به @این امید اعامل@امید این اعامل
گناه کند و گویندگان این احادیث از گناه و معنی آن خرب نداشتهاند.
این کالم کالمی است که از غیر منصف رسزده است چرا که اوال کسی که این حرفها
زده است حرفهای دیگر هم زده است و رشوط دیگر هم بیان کرده است اکتفاء به
اینها نکرده است و این ثواب و عقاب که انبیاء و اولیاء گفتهاند به منزله کتاب
مفردات طب است اگرچه فرمودهاند@گفتهاند@ که دارچینی فهم را زیاد میکند
فرمودهاند هم که@اند که@ جوزماثل فهم را متام میکند حال چه غرور به خوردن
دارچینی حاصل@پیدا@ میشود برای کسی که اضعاف آن جوز ماثل میخورد
وانگهی که رشوطی دیگر برای این اعامل است از صدق و خلوص و پاکی طینت و
طویت و غیر آنها از رشوط قبولی اعامل که شخص چون اطمینان به استیفای رشوط
نداشته باشد اطمینان به قبول اعامل نخواهد داشت وانگهی که شخص چه میداند
که با وجود معاصی سابقه که دارد آیا این@دارد این@ اعامل از او قبول میشود
یا نه و ما حکایت دیگر هم داریم از حکم عامل ذر و منیدانم که پادری آن را شنیده
و اعتقاد دارد یا نه؟ و ما چنین میگوییم که انسان اگر در عامل ذر ایامن آورده است
و طینت او از علیین و ساموات شده است طاعات او در این عامل قبول است و اگر
ایامن نیاورده و طینت او از سجین است و زمین طاعات او قبول نخواهد شد پس
انسان چه میداند که سابقه عمل او چه بوده که خامته او باشد و آیا منافی طاعت
از او رسزده یا نزده و رس خواهد زد یا نخواهد زد پس چگونه سبب غرور او شود
با این همه احتامالت و از این گذشته بیانصافی را ببینید که ما که این همه طاعات
و اعامل و رشوط قرار دادهایم در مذهب و ملت و همه را با هم وسیله نجات
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میدانیم دین ما را نسبت به غرور میدهد که انسان به اینها مغرور میشود و از
گناه دیگر اندیشه منیکند و مذهب خودش که میگوید که عیسی آمد برای غفران
گناه و به صالبه شد برای کفاره گناه و هرکس ایامن به عیسی و کفاره بودن مرگ
او بیاورد جمیع گناهان او آمرزیده میشود@شود@ و هیچ طاعت و سنت و
رشیعتی دیگر نیست و همه رشیعت همین ایامن آوردن به عیسی و کفاره بودن
مرگ اوست دیگر هیچ طاعتی و عبادتی در کار نیست و معاصی هم به مرگ
عیسی کفاره شد و میشود حال ببینید که غرض چهقدر چشم انسان را کور میکند
این قول خود را میپندارد که سبب غرور و عصیان منیشود و مذهب اسالم که
اعتقاد به جنان و عمل به ارکان و اقرار به زبان@لسان@ را رشط نجات میدانند و
اگر کسی به جمیع اینها اعتقاد کند و کل اعامل رشعیه را به عمل آورد و در دل
خود چنین داند که اگر رسولخدا@ @9این کار را اینطور کرده بود بهرت بود کافر
میشود یا یک عمل جزیی را انکار کند کافر میشود این مذهب را میگوید که
سبب غرور است و حال آنکه از مذهب ماست که بسا کسی که کل عمر خود را
طاعت کند و ذرهای فرو گذاشت نکند و هیچ معصیت مرتکب نشود و معذلک از
اهل جهنم باشد و ختم شود کار او به دخول نار چرا که عداوت یک ولیی ورزیده
است باری اینها از بیانصافی و مردم گول زدن است مذهب ما سبب غرور است یا
اعتقاد شام که صد سال گناه میکنید آن وقت میروید یک من نان برای کشیش
میبرید و میگویید گناه مرا بیامرز و او هم نازی میکند تا یک من را سه چهار
من کنید آن وقت میگوید برو گناه صد ساله تو را آمرزیدم مطمنئ باش و شام هم
به این خطار جمع میشوید و خود را بیگناه میدانید حال انصاف دهید کدام یک
سبب غرور است باری خداوند محافظت کند انسان را از بیانصافی و کوری دل و
دیده.
و اما کفری که گفته است که گویندگان این احادیث تا آخر ،جوابی در نزد من
عجالتا ندارد و شنیدی @شنیدید@ که در احادیث و کتاب ما چهقدر است که گناه
باطنی محسوب است و چه بسیار مناسب است قول شاعر:
دارد هزار در صدف و دم منیزند
یک بیضه مرغ دارد و فریاد میکند
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پادری یک کلمه فهمیده است که گناه باطنی اعظم است و علی الدوام فریاد
میکند که مسلمین این را نفهمیدهاند و رسول و امئه ایشان از این معنی اطالع
نداشتهاند نعوذ بالله و خرب ندارد که از بدیهیات اولیه اهل اسالم است و این مسأله
نیست که مسلمین آن را تکرار کنند و کتاب و سنت ایشان به آن مشحون است
گذشته از مذهب پادری خالف رویه علامء هم رفتار کرده گذشته از رویه علامء
خالف طریقه انصاف هم رفتار کرده است که بدون اطالع جسارت ورزیده و
عیبجویی و بدگویی کرده و به افرتاء میخواهد نقص بر اسالم بگیرد خیالش که
مذهب اسالم هم مثل مذهب ایشان هست که شش ورقی از کاغذهای علامی خود
و کتب علامی خود جمع کردهاند و آن را انجیل نامیدهاند بدون جهت و سبب و
همین شش ورق مناط کل دین ایشان است و مذهب ما هم مخصوص عین الحیوه
است و گلستان که بگیر او افتاده است و مناط دین ما هامنهاست و غافل است از
آن که کتب اسالم از احصاء و حرص بیرون است و به جز خداوند عامل احدی عدد
آنها را منیداند و کتب دینیه ایشان هم البته از هزار میگذرد و از این مجموع
اطالع پیدا نکرده و ندیده به کتاب گلستان شیخ سعدی سنی بر شیعه احتجاج
میکند و به یک کتاب مالمحمد باقر مجلسی علیه الرحمه که حاوی کل اخبار و
جهات علم نیست میخواهد در فرنگ نشسته بر مذهب ما رد کند .این امر دولتی
نیست که به قیاس و تخمین و مصلحتبینی چیزی بگویی و کشتی دودی نیست
که از آنجا ترصف کنی شالترمه نیست که از انگلیس جفتش شامله ببافی بفرستی،
این امر آسامنی و معجزات بینات و قوتهای الهی است که آمده است چنانکه بعد
خواهی دانست .پس چرا اینگونه انسان جاهل باشد و جسارت کند بر چیزهایی
که منیداند.
*«مقصد اول – فصل *»27
فصــــل
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و دیگر آنکه چنان فهمیده از دین اسالم که عفو گناه به پاک شدن دل دخلی ندارد
که@و@ اگر دلش به هامنطور سابق فاسد باشد این حسنات سبب عفو میشود
و حال آنکه باید تحصیل عفو از آن وسایل شود که به سبب آنها بازخواست بخشیده
و درون آدمی پاک شود از ضامیر فاسده و از گناه دور و به خدا نزدیک شود.
جواب این خیال هم آنست که به کلی خطا کرده و از اسالم بیخرب بوده و افرتاء
بر مسلمین بسته و خواسته ضعفاء را گول زند .کی مسلمین میگویند که دل خواه
پاک بشود و خواه پاک نشود که عفو گناه به حسنات میشود .کی مسلمین گفتند
که حسنه از دل ناپاک رسمیزند و حال آنکه دل باید عمل کند و دل اگر ناپاک
باشد ،نیت ناپاک است و اگر نیت ناپاک شد ،عمل ناپاک است@ .و@در قرآن ماست
که کل یعمل علی شاکلته یعنی هرکس عمل برحسب نیت خود کند .پس کی ما
گفتیم که عمل ناپاک حسنه است تا آنکه دل پاک تواند کرد ،بلکه اعتقادی ما آنست
که تا دل اعراض از سجین نکند و رو به خداوند و علیین ننامید و ترضع و ابتهال
نکند و به اقدام خدمات صالحه به سوی خدا نشتابد و به زبانهای امتثال و
فرمانبرداری رضاجویی خدا نکند و با قلب نقی@تقی@ طاهر توبه از معاصی
نکند گناه او آمرزیده نشود .پس کی ما چنین حرفی زدهایم و کی این قول از
مذهب ما بوده .و اگر از آنجا فهمیده که ثوابی برای عملی ما ذکر کردیم؛ بیان
کردم که کتب ثواب و عقاب مثل مفردات طب است و همه بهم پیوسته است و
همه رشط هم است ،ولی او یک کتاب دیده و از باقی اطالع ندارد ،از این جهت
اینطور میگوید و شأن پادری اگر مذهب میداشت این بود که چون ندای اسالم
به گوشش رسید و خرب رسید که نبی آمده و خارق عادات اظهار میکند و تصدیق
عیسی و پیغمربان سابق دارد و زیاده از احصاء نصاری و یهود به او ایامن آوردند
و همه معجزات طلبیدند و دیدند و آن پادری هم در توریه و انجیل بشارت به
آمدن خاتم النبیین را دیده و منافاتی با مذهب او ندارد ،فی الفور برخیزد و به
سمت ایران و عراق عرب و حجاز بشتابد و عقل خود را دخیل کند و تجسس از
علامی اسالم بکند .و چون والیت خود را دیده و دنیاداری کشیشان خود را فهمیده
و دیده که بعضی رهبانان از دنیا گذشته ،گوشهگیر هستند و آنها بر مذهب عیسی
ماندهاند و باقی کشیشان بر اوصاف عیسی و حواریین نیستند ،عقل خود را کفیل
کرده در مذهب اسالم هم تجسس کند تا آنها که بر صفت انبیاء و اولیاء هستند
پیدا کند و با ایشان نشسته سخن گوید و حق طلبد و حق ببیند ،نه اینکه به بالد
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اسالم نیاید و اگر آید پیش اهل@دنیا@ در خانه و عامل و ضباط رود و طلب دین
از ایشان کند ،یا نزد شعراء و ادباء رفته ،ترجمه کتاب و سنت ما را از آنها پرسد یا
نزد بعضی از طالب جاهل طالب دنیا و ریاست رفته از آنها جویا شود یا نزد بعضی
@از@ علامی ظاهری رفته که هامن حالل و حرام میدانند @و@دیگر از رسم
هدایت و براهین عقاید و اطالع عاریند ،رفته از آنها طلب حق مناید بلکه اولیاء
ملت اسالم را باید بجوید و کسانی که از ادله عقاید و رشیعت و طریقت و حقیقت
آگاهند و بر کتب انبیاء اطالع دارند و بر علم هدایت و اداءحق مطلع میباشند از
آنها طلب حق مناید تا بر حقیقت مذهب اطالع یابد .و اگر جمعی از ملحدین را
بیند که ادعای این مقام@را@ دارند یا بعضی از اصحاب دنیا را بیند که گرد آلتی
از آالت تحصیل دنیا برآمدهاند به اینها مغرور نشده ،عالماتی که از برای طالبان و
صادقان مذکور است به آنها امتحان کند .چرا که عالمات صدق و طلب حق و
اعراض از دنیا در هیچ عرصی و امتی فرق منیکند و اگر طالب میشد این پادری
حق را میجست ،چرا که در انجیل است در آیه هشتم از اصحاح هفتم متی ،سوال
کنید داده شوید ،طلب کنید بیابید ،بکوبید تا گشوده شود برای شام ،چرا که هرکس
سوال کند میگیرد و کسی که طلب کند مییابد و کسی که بکوبد@میکوبد@
گشوده شود برای او.
باری برویم بر رس جواب او ،در دین اسالم نیست که عفو گناه دخلی به پاک شدن
دل ندارد .و ما را اعتقاد آنست که اگر انسان صد هزار عمل حسنه کند و نیت
صالح و توجه کامل نداشته باشد و رشوطی که در توبه مذکور شد با او نباشد ،عمل
او و توبه او قبول نیست .پس عملی که قبول نیست چگونه رفع گناه کند .پس تا
دل به توجهات روحانی پاک نشود اعامل قبول نشود و تا اعامل قبول نشود ،رفع
گناهان ظاهری نشود .پس به ظواهر اعامل رفع گناهان ظاهری شود و به توجهات
باطنی رفع گناهان باطنی شود.
پس مذهب ما آن است که به پاکی دل ،اعامل حسنه قبول میشود ،نه آنکه به
عمل باید دل پاک شود یا نشود.
و اما آنکه گفته است و حال آنکه باید تحصیل عفو از آن وسائل شود که به سبب
آنها بازخواست بخشیده و درون آدمی پاک شود از ضامیر فاسده و از گناه دور و
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به خدا نزدیک شود؛ شک در این مسأله نیست که باید از آن وسائل تحصیل عفو
شود که این خواص داشته باشند .و اصل مسأله حق است ولی سخن بر رس تعیین
آن وسیله است.
اما ما که چنین وسیله داریم و در کتاب ما هم امر به آن شده که فرموده :فابتغوا
الیه الوسیله یعنی وسیله به سوی خدا را طلب کنید .و کالمی که هست در آن است
که آیا وسیله پادری برقرار هست یا نیست؟ اگر برقرار هست که ما منکر آن وسیله
نیستیم ،نهایت غیری را هم اثبات کردهایم .و اگر برقرار نیست که پادری وسیله
ندارد و ما داریم ،و بعد از این معلوم شود که ما یا او کدام یک وسیله داریم.
*«مقصد اول – فصل *»28
فصــــل
و دیگر آنکه در باب قسم دویم وسائل اسالم گفته که مسلامنان گامن میکنند که
خدا تقاضای عدالت خود را منظور نداشته؛ یکی را رحم و دیگری را سخط میکند
و بعد این مطلب را رد کرده،
جواب آنست که این تهمتی است که بر اسالم بسته .اگر از کتاب و سنت ما چنین
یافته است که اشتباه کرده @است@ و از سایر جهات آنها اطالع نداشته و یک
گوشه مطلب را دیده .و اگر از جاهلی از مسلمین چنین شنیده دخلی به مذهب
اسالم ندارد ،چنانکه در فرنگ جهال یافت شوند که از مذهب نصاری خربی ندارند
و چیزی از بیشعوری میگویند ،همچنین در میان مسلامنان هم جهال پیدا میشود
که مسایل اسالمیه را منیفهمند و چیزی از غیر بصیرت میگویند .و بدیهی است
که عقالی ما و متدینان و علامء و عباد و زهاد ما به غیر والیت اسالم پا منیگذارند
و سیاحت در دین ما نیست .پس اگر کسی آید به آنجاها از اهل دنیاست و به
طمع دنیا آمده یا نوکر جاهل است که به حکم سلطان آمده یا درویش بیجاگردی
است که به گردش و تحصیل آمده است و اینها از دین اسالم چه خرب دارند .پس
اینها کی مناط دین را دانسته که حرفشان معترب باشد.
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باری این مذهب جربیه است که ما ایشان را @او را@کافر و نجس میدانیم به
حدی که زکوه و صدقه را به ایشان@او@ روا نداریم ،بلکه مذهب ما آن است که
خدا قادر است بر عذاب هرکس که خواهد و رحمت بر هرکس که خواهد ،ولی
عذاب منیکند مگر ظاملان را و رحم منیکند مگر عادالن را .این است که در قرآن
ماست ،ان الله الیظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون یعنی خدا ظلم
منیکند به مردم ،ولکن مردم خود به خود ظلم میکنند و میفرماید و ما انا بظالم
للعبید یعنی@من@ بنده@ای.ظ@ که خودم آفریدهام به او ظلم منیکنم و
میفرماید هل یهلک اال القوم الظاملون یعنی آیا هالک میشوند مگر ظاملان و
میفرماید ما اصابک من سیئه فمن نفسک یعنی هر بدی که در دنیا و آخرت به
تو رسد از نفس خود تو پیدا میشود .و امثال این آیات و اخبار زیاده از حد احصا
در این مقام از امئه خود داریم و بنای مذهب ما بر این است.
و اگر بعضی از آیات متشابهه در کتاب ما باشد مثل یضل من یشاء و یهدی من
یشاء آنها هم حق است ،و معنیش نه آنست که پادری یا غیر فهمیده .بلی حق
است خدا هرکس را بخواهد گمراه میکند ولی نگفته که میخواهد یا منیخواهد
و که را گمراه میکند .حق است ،هرکس را بخواهد گمراه میکند ولی منیخواهد
مگر کافران را و هرکس را بخواهد هدایت میکند ولی منیخواهد مگر مومنان را.
مثل آنکه سلطان عادلی به جهت تهدید و وعید رعیت و اظهار استیالی خود بگوید
هرکس را بخواهم گردن زنم و هرکس را بخواهم انعام دهم ،این حق است ولکن
منیخواهد مگر عدالت را.
بفهم چه گفتم و اگر چیزی دیده باشی از کتاب و سنت ما ،یا آنکه@بدانکه@ اصل
حدیث افرتا بر امئه بوده مثل آنکه تو افرتا بر اسالم بسته@بستهای.ظ@ و سایر
انگلیسان که از تو بشنوند باور کنند ،همچنین سابقا هم قومی بودند که افرتا بر
امئه ما میبستند و کالم ایشان معترب نیست و ما خود آن احادیث را به عالماتی که
امئه ما قرار دادهاند میشناسیم و قبول منیکنیم و آنچه بنای مذهب ما بر آن است
آن معترب است نه هرچه در کتاب است .باری این مطلب از ما نیست و چنانکه
پادری آن را رد کرده ما هم رد میکنیم.
*«مقصد اول – فصل *»29
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فصــــل
و دیگر آنکه گفته ایامن نزد مسلامنان عبارت است از اقرار به توحید و نبوت
محمد@ @9و معاد و در طی این کفاره ذنوبی ذکر نشده ،پس امکان ندارد که با
ایامن مذکور عفو و نجات یابد چنانکه مدیون به سبب علم به طلبکار خود امید
به خالصی ندارد بلکه وقتی رهایی یابد که بداند فالن کس شفیع من است .بعد
گفته که در دین اسالم وقرآن به جهت چنان کفاره سخنی و خربی نیست و خود
محمد هم مصدر چنان عملی@علمی@ نگشته که در حضور خداوندگار مقدس
کفاره ذنوب و باعث عفو و رفع گناهان متابعان خود گردد ،و لهذا محمد@ @9را
شفیع و رهاننده دانسنت به غایت مشکل است.
جواب :این فقره هم فقرهای است جاهالنه و ندانسته است که قول چه طایفه را
بر چه طایفه رد کند .مسلامنان فرقههای بسیارند @بسیار هستند@ و بعضی کافر
شدهاند و بعضی گمراه شدهاند و بعضی بر دین حق باقی ماندهاند .مثل آنکه بعد
از هر نبی همین داستان بوده و بعد از عیسی@ @7هم امت او متفرق شدند و
یک فرقه ناجیند و باقی دیگر هالک .و ناجی نصاری آن طایفهاند که عیسی را
عبدی مخلوق دانند و او را خدا و پرس خدا ندانند و به انجیل اصلی عمل کنند و
به مقتضای توریه برحسب فرمایش عیسی عمل کنند و باقی دیگر که غیر از این
کردند هالکند ،کذلک در دین اسالم هم فرقههای بسیار بعد از پیغمرب 9پیدا شدند
و هریک برای خود اصول دینی قرار دادند و فرقه ناجیه یک طایفهاند که تسلیم
کتاب و سنت کردهاند و متکین از اوصیاء و حواری آن حرضت منودند و از
رأی@منودند از برای@ خود در دین خدا دخل و ترصف@فی@ نکردند و دین خود
را به شک و ظن اخذ نکردند و این طایفه مومنند به خدا .و اینها اصولشان منحرص
به آنکه@اینکه@ تو گفتهای نیست ،بلکه آنچه تو ذکر کردهای اصول دین
خوارج@خارج@ از اسالم و نواصب اولیاء کرام است.
اما مذهب اثناعشیه اصولش بسیار است و منیتوان در این کتاب همه را ذکر
کرد .و مجملش معرفت خداست با جمیع اسامء و صفات کامله عامه@عامله@ او
و زیاده حد خواص است و معرفت انبیاست با جمیع صفات کامله و فضائل فاضله
ایشان که مناط نبوت است و زیاده شأن خواص است و اینکه همه ایشان از حرضت
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آدم الی عیسی و محمد صلیاللهعلیهماجمعین نبی و معصوم و مطهر و مطاع و
عباد خدا بودهاند و معرفت اوصیای اوست با جمیع صفات و فضایل فاضله که
مناط امامت و وصایت است و زیاده شأن خواص است و معرفت اولیاء و اعدای
ایشان است و معرفت صفات هریک که مناط توال و ترباست و زیاده حد خواص
است و معرفت احوال معاد به طور ظاهر آنچه از رشع و کتاب و سنت رسیده
است .و اما درک حقایق آن کار خواص است و معرفت حقیت@حقیقت@ و صدق
بجمیع@جمیع@ ما جاء به النبی از رشایع و احکام و اینکه واجب او واجب و حرام
او حرام و سنت او سنت و مکروه او مکروه و مباح او مباح است تا روز قیامت .و
اینکه نبی بعد از محمد بن عبدالله 9تا روز قیامت نخواهد آمد و رشعی و بعد از
رشع او نخواهد آمد و کتابی بعد از کتاب او نخواهد آمد و اوصیایی به غیر از
دوازده وصی او نخواهند بود .و قول اوصیاء و طاعتشان قول رسول است و طاعتش،
و جاری است @و طاعتش جاری است@برای ایشان از فرض طاعت آنچه برای رسول
خداست از فرض طاعت ،و اینکه تغییر دین ایشان جایز نیست و اینکه در دین
ایشان باید ناطق شد در آنچه ناطق شدند و ساکت شد از آنچه ساکت شدند و
اینکه مبهم گذاشت آنچه را که ایشان مبهم گذاردند و تعیین کرد آنچه را که ایشان
تعیین کردند .و اینکه جایز نیست در دین خدا هوا و هوس و خود
رأی@خودرأیی@ و شک و ریب و ظن و وهم ،و باید از روی یقین به خدا و رسول
و امئه سالم الله علیهم@ @:و به دین ایشان سلوک منود و هکذا .و اگر بخواهم
اصول مذهب حق را بنویسم مجلدی کامل میشود و بعضی از آن را به طور اختصار
ذکر کردم پس آنچه او شمرده و نسبت به کل داده از بیخربی است.
و اما آنکه گفته است که در طی این ،کفاره ذنوبی نیست.
ا گر مراد در شامره است که وقت شامره و عدد نشمردهاند که این بحث عامل
نیست که چرا در شامره و قطار کردن کلامت این کلمه را منیگویی وانگهی که
آنچه او ذکر کرده است اصول عقاید خوارج و نواصب را گفته و نسبت به کل داده
است.
و اگرمراد در اعتقاد است ،در مذهب ما هم کفاره گناهان هست اعظم از کفاره
گناه جمیع امتها از عهد آدم تا عیسی ،بلکه انشاء الله ثابت میکنیم که آنچه شام
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کفاره خود قرار دادهاید محض اشتباه است و واقعیت ندارد ،اما کفاره گناه ما
واقعیت دارد و از عهد آدم 7تا روز واقع شدن کفاره ،چنین کفارهای در دنیا نشده
است .و اعتقاد اثنیعشیه آن است که آن کفاره گناه است و آن مطهر ظاهر و
باطن ایشان است و اگر آن نبود عمل هیچ عاملی کفایت گناهش را منیکرد و
برابری با گناه او منیکرد ،چرا که عصیان او به حقیقت عصیان است و طاعت او به
حقیقت طاعت نیست .در عصیان استاد ،وبر طرق آن آگاه است و در طاعت بیخرب
و نادان است .پس اگر کفاره گناه از جانب خدا نبود بندگان کفاره از گناه خود
نتوانستندی داد ،چرا که کفاره عمل ایشان بود و عمل ایشان از ایشان رسزده و
ایشان ناقص و عاصی و تبه روزگار کفاره ایشان مشاکل@شاکل@ ایشان و کاری از
او ساخته منیشد .پس کفاره اعظم الهی در این امت است که اگر کفاره شام واقعیت
میداشت مساوی با یک ساعت از احوال کفاره ما منیشد .و اعتقاد به کفاره بودن
آن جزو دین ماست و از اصول عقاید ماست ولی اگر کسی عقاید خود را فذلکه
مناید و به طور کلیه بگوید نقصی در دین او نیست .منیبینی که اگر تعبیر از چهل
بیاوری به چهل عدد راست است و صحیح@ .و چهل راست است وصحیح @.و اگر
بگویی بیستدو راست گفتهای و اگر بگویی دهچهار راست گفتهای و اگر گویی
پنجهشت درست گفتهای و اگر گویی دوبیست صحیح بیان کردهای و اگر گویی
یک اربعین آن هم صحیح است و همه یکی است .حال اگر اهل مذهب حق عقاید
خود را در شامره و تعداد مخترص کنند رضری به تفاصیل اعتقاد ایشان ندارد .پس
بحث اینکه چرا شامره نکردید بحث عامل نیست بلی اگر کسی بگوید به کسی که
چرا اعتقاد نداری بحث به جایی است.
پس از اعتقاد ماست در مذهب اثناعشیه که برای گناهان ما کفاره@گناهان@
هست و چنان کفارهای است که اگر بعد از شامل شدن عفو به آن کفاره اگر آن
مومن بخواهد شفاعت جمیع نصاری را مناید@نصاری مناید@ میتواند و شام کفاره
ندارید و به اشتباه برای خود کفاره ساختهاید ،چنانکه بعد خواهیم ذکر کرد و رفع
اشتباه انشاء الله خواهیم منود.
و کفاره گناهان ما مصایب و محنی است که بر پیغمرب 9و اوصیای او وارد آمده
است به طوری که بر هیچ پیغمربی و وصیی آنگونه بالیا و محن و به آن شدت
مصیبت بر احدی وارد نیامده است و اگر همه را نشنیدهای شهادت حرضت سید
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شهدا@سید الشهدا@ صلوات الله علیه و وقایع محنتهای کربال را شاید شنیده باشی.
و اعتقادی ما آن است که شهادت سید شهدا@سید الشهدا@ صلوات الله علیه کفاره
گناهان شیعیان است .و چنانچه تو از کتب محرفه خود شاهد آورده بودی که به
کار هیچ مسلمی منیآید من از کتب اسالم بر تو شاهدی منیآورم ،بلکه همین قدر
میگویم که کفاره گناه ما داریم و کتاب و سنت ما از آنکه آن واقعه کفاره است،
پر است ولی تو تا به دین ما نیایی آن شواهد به کار تو منیآید و ذکر کردن در
اینجا بیحاصل اگرچه در سفر کودک که مسلمی یهود است دلیل بر این مطلب
هست و یهود انکار آن ندارند ،دیگر منیدانم شام سفر@منیدانم سفر@ کودک را
قبول دارید یا نه که در حرف قاف میگوید «مکبد شقاقا و مخیس شقاقا» که در
صفت پیغمرب است و ترصیح به اسم آن حرضت کرده و معنی فقره این است که
سنگین میکند خطا را و بیرون میبرد خطا را .اما سنگین کردن خطا به جهت آن
است که عظیم میکند خطا را و عقاب خطا را و بیرون میبرد خطا را که کفاره
میدهد از گناهان امت مرحومه.
خالصه مصایب و محن اهلبیت رسول ما بر هیچ امتی پنهان نیست خاصه مصایب
سید شهدا .و مصایب عیسی بر شام مشتبه شده و او را نکشتند و به صالبه نزدند
و انجیلهای شام چنانکه سابقا ذکر کردهایم و رسایل شام کال از تصنیف مالهای
شامست و مستند به معصومی به سند متصلی نیست و کالم مالها در این خصوصها
اعتبار ندارد و اجامعی هم نیست مسأله و به تواتر هم نرسیده است که باعث
یقین شود ،بلکه اگر امروز مثال اتفاقی مسیحیان باشد ،سندش همین کتابهاست و
اینها به طوری که معلوم شد در نهایت بیاعتبار است بهرت از همه انجیلهای
شامست و انجیلهای شام تصنیف تابعان است نه خدا و عیسی و حواریین .و تابعان
از کجا روایتشان بدون سند و وثاقت حجت است .خالصه بعد تفصیل مسأله میآید
پس معلوم شد که ما کفاره داریم و جزءدین ماست و جزء عقاید ماست و شفاعت
ایشان و شفاعت پیغمرب 9از بدیهیات اسالم است ،بلکه اگر هامن شفاعت پیغمرب
را هم به تنهایی گویی مسلمی اسالم است و ثابت است برای خطاکاران امت.
و اینکه گفته که محمد صلی الله علیه مصدر چنان عملی نشده ،مصایب و محن
او از مصایب جمیع پیغمربان بیشرت بوده است .اقال با تو نرصانی که میتوان گفت
که عیسی هیچ محنتی نکشیده و حکایت صالبه و قتل هم@قتل همه@ افرتاست
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و پیغمرب ما 9علی االتصال در صدمه و محنت بوده .بدن مبارکش را مجروح کردند
و در جنگها و فتنهها صدمههای بسیار به او رسید و اگر بخواهم که به تو بفهامنم
که صدمههای او بیش از همه پیغمربان بود تا اسالم نیاوردهای و تا اثبات نبوت او
را نکردهام منیتوانی بفهمی .خالصه آنچه بر تن رشیفش وارد آمد به غیر از
جراحات ،دو دفعه آن بزرگوار را سم دادند و آخر از هامن صدمه سم@صدمه
هم@ شهید شدند و دیگر آالم روحانی و تکذیبها و حرفهای زشت و
سنگبارانکردنها که بسیار بسیار واقع شد که هریک با عاملی برابر بود و آن بزرگوار
به جهت علو مقدار و رتبه و صفا و روحانیت بیشرت متأذی میشدند از جمیع
پیغمربان و خاشاکی در چشم با زخم پاشنه پا برابری منیکند و معذلک این همه
مصایب و محن داشتند .و مگر مصایب اوالد و احفاد و اهلبیت او و اسیری و قتل
و نهب ایشان مصیبت او نبود؟ پس آنقدر مصایب که متحمل شد هزار یک آن را
عیسی ندید و طاقت آن را نداشت .پس اگر شفاعت به محنت است که این
محنت@است@ و اگر به علو مقام است که بعد از این علو مقام او ظاهر خواهد
شد و ظاهر خواهد شد که فخر عیسی به فارقلیط بوده و فارقلیط ،آن بزرگوار
است چنانکه بعد خواهد آمد.
و اما آنکه گفته چنانکه مدیون به سبب علم به طلبکار خود امید خالصی ندارد
بلکه وقتی رهایی یابد که بداند فالن کس شفیع من است ،این هم کالمی است
خطا چرا که به علم و شناخنت به اینکه فالن کس شفیع من است ،هم خالصی
حاصل منیشود و خالصی به شفاعت شفیع حاصل میشود اگر بکند ،اما به شناخنت
شفیع خالصی حاصل منیشود و تا سابقه و الحقه با شفیع نباشد شفیع ترحم منیکند
و شفاعت منیمناید .پس شناخنت شفیع بدون خدمت شفیع اگر مثر داشت چرا
شناخنت خدا مثر نداشت و اگر شناخنت تنها مثر ندارد پس چگونه شناخنت شفیع
سبب نجات است؟ و اگر بایست اطاعت شفیع را کرد تا آنکه شفیع ترحم کند ترحم
او محل کالم است« ،تا یار که را خواهد و میلش به که باشد».
در انجیل متی در اصحاح هفتم در آیه بیست و یکم میگوید :که نه هرکس به من
گفت یا رب یا رب داخل ملکوت آسامن شود ،لکن کسی که عمل به اراده پدر
آسامنی من میکند او داخل ملکوت آسامن میشود .بسیاری میگویند در آن روز
به من یا رب یا رب آیا نه به اسم تو خرب دادیم و به اسم تو شیاطین را بیرون کردیم
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و به اسم تو کرامتها کردیم در آن هنگام گویم به ایشان من شام را منیشناسم ،دور
شوید ای گناهکاران .پس به نص این آیه معلوم شد که این جامعت عیسی@ایشان@
را میشناختند و به کفاره او اعتقاد داشتند و او را رب میخواندند و عیسی هم
شفیع بود و معرفت شفیع به ایشان نفع نکرد .پس معلوم شد که کالم پادری از
درجه اعتبار ساقط است ،اگر به معرفت طلبکار رستگاری حاصل نشد به معرفت
شفیع هم رستگاری حاصل نشد ،بلکه عمل میخواهد و خدمت و طاعت برای خدا
و برای شفیع همه نهایت مذهب شام آن است که عیسی شفیع است ما هم مسلم
داریم که اگر شفاعت کند شفاعتش مقبول است ،اما شفاعت چه کسی@کس@ را
میکند و چه کس را میراند از خود ،آن محل نزاع است .موافق نص انجیل معلوم
شد که جمعی را که به مرتبه اخراج ارواح@او@ رسیدهاند و کرامتها ابراز میدهند
به اسم مسیح و به اسم او نبوت میکنند ،آنها را از خود خواهد راند و شفاعت
نخواهد کرد و علت عدم شفاعت ،گناهکاری است که گفته است دور شوید از من
ای گناهکاران.
پس معلوم شد که معرفت کفاره مسیح هم مانند معرفت طلبکار است بدون
تفاوت و اگر محض معرفت کفایت میکرد بایستی شیاطین هم همه نجات یابند،
چرا که شیاطین هم اعتقاد به اینکه عیسی نبی است دارند و او را شفیع میدانند،
چنانکه نص رساله ماریعقوب است که ایامن به کار منیخورد و سبب نجات
منیشود و شیاطین هم ایامن دارند و ترسانند و عمل میخواهد و انسان از عمل
نجات مییابد و ایامن بیعمل ،تن بیروح است و سابقا ترجمه عبارتش را ذکر
کردهایم و این حاصل معنی بود .پس معلوم شد که قول پادری به نص انجیل و
رساله ماریعقوب باطل است و به عقل هم فهمیدی که شناخنت شفیع هم مثل
شناخنت طلبکار است .عمده مطلب شفاعت کردن شفیع است و آن معلوم نیست
و آن اعامل صالحه و سابقه و الحقه و خدمتها میخواهد تا شفیع به مکافات آن
خدمت شفاعتی کند و اال آدم صاحب مایه را کل شهر میشناسند و ادای دین کل
شهر به آن شناخنت منیشود و صاحب مایه دستگیری نکند مگر با آشنایان و صاحب
حقان نه با هرکس نام او را میداند .پس معلوم شد که این معرفت سبب نجات
نشد ،میخواهی او را داخل اصول دین بشمر ،میخواهی داخل فروع .و پادری به
جهت آنکه نفسهای طاغی یاغی@باغی@ را که طالب مهملی و بیعملی و کاهلی
هستند اغوا کند اینطور گفته که در دین ما محض این معرفت سبب نجات است
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تا آنکه نفوس جهال بگوید من این دین را میگیرم و همین اعتقاد را میکنم بعد
هر غلطی که میخواهم میکنم و این اشتباه محض است .در هیچ دینی خودرسی
نبوده و خودرس ناجی نبوده .در همه ادیان رشیعت و قوانین و آداب و حدود
بوده و نجات در عمل به خدمات الهی بوده و جمیع رشیعت خدمت خداست و
هرکس خدمت کرد نجات یافت و هرکس در صدد خدمت بود و میخواست
خدمت کند ،ولی به سهو یا غلط یا اشتباه یا غلبه غفلت خطایی در خدمت کرد،
شفاعت و رحم شفیعان شامل او میشود و هرکس عذرخواهی از غلط کرد و توبه
منود او هم معفو میشود.
و اما هرکس خدمت@را@ ترک کرده به لهو و لعب خود مشغول است که من شاه
را میشناسم و میدانم که فالن کس اگر شفاعت کند شفاعتش مقبول است ،همچو
کسی@همچنین کس@ البته در ظلامت خواهد افتاد و این اسباب تعطیل را تابعین
که میخواستند مثل این پادری ریاست کنند درآوردند ،خاصه رأس رئیس همه،
بولس که نصاری را به دین تعطیل واداشت و ایشان را از عمل به توریه واداشت و
حال رسایل او را اینها سند کرده با انجیل خود قرین میکنند و کلامت او را که در
کام نفس اماره شیرین است ،محل اعتبار کردهاند .پس شناخنت عیسی و شناخنت
اینکه قتل عیسی و صلب@و مصایب@ عیسی سبب نجات کل خلق است ،باطل و
از حلیه اعتبار به نص انجیل ساقط است و تأویالت بولس که ما به رشع باطنی
عمل میکنیم و ما توریه باطنی داریم همه محض خطاست و در دین خدا جایز
نیست .و اگر انسان بنای تأویل در دین گذارد دیگر برای دین اثری منیماند ،هرچه
پیغمربان داد کنند که مناز کنید مأول میگوید مرادش مناز باطنی است و آن هامن
توجه است پس این نبی چگونه و به چه لغت دین خود را به مردم برساند.
عیسی در انجیل میگوید که من نیامدهام که رشع و ناموس موسی را از میان
بردارم ،بلکه آمدهام آن را کامل کنم و یک حرف از آن محو منیشود حال چگونه
میشود که تارکین ناموس در شفاعت او درآیند و حال آنکه به کلی از رشایع
بریدهاند و به جهت محبت تعطیل و مکر ،رشع باطنی درست کردهاند که هرچه
میخواهند بکنند ،بکنند و @میخواهند بکنند و@بگویند در دل مناز کردهایم و
روزه گرفتهایم و حج کردهایم ،ظاهر را اعتباری نیست پس معلوم شد که معرفت
شفیع هم سودی ندارد و مناسبت با شفیع و اخوت و آشنایی و خدمات سابقه و
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الحقه در کار است و ناموس از میان نرفته و اینکه برای نصاری تلبیس کرد که گناه
از توریه درست شود ،چرا که چون به آن عمل نکردند گناه شد و عمل به آن محال
است ،پس معتقدین به توریه همیشه کارشان گناه است و عیسی آمده به جهت
رفع گناه ،پس احکام توریه که سبب گناه بود باید مرفوع باشد چرا که حاال بعد از
عیسی رستگاری است و اگر توریه باقی باشد رستگاری نیست ،پس باید توریه بعد
از عیسی رفع باشد و ناموس ،ناموس باطنی باشد ،همه خطا و خالف کتب انبیاست
و بدون عمل صالح کسی آشنایی با عیسی ندارد.
و به این بولس میگوییم که اعامل باطنی و ناموس باطنی خالفبردار هست یا
نیست؟ و کسی در رشع باطنی عاصی@گناهکار@ میشود یا نه؟ البته خواهی
گفت که میشود و گناه@میشود گناه@ باطنی هم هست ،گویم اگر عیسی برای
رفع گناه آمد و ادله تو درست است ،پس باید رشع باطنی هم نباشد چرا که رش ع
باطنی هم سبب گناه است چنانکه توریه سبب گناه است و اگر قتل عیسی کفاره
گناه باطنی میشود چرا کفاره گناه ظاهری نشود و گناه توریه را عفو نکند
هامنطور که کفاره رشع باطنی است ،کفاره رشع ظاهری هم باشد .پس مانعی
ندارد مگر آنکه نفس بولس و اتباعش طالب تعطیل است و رشع باطنی پنهان است
به اشتباه میگذرد و رشع ظاهری به اشتباه منیگذرد ،پس انکار رشع ظاهری کرد
و اگر به کلی اسم رشع را برمیداشت نصاری متکین منیکردند و یهود میگریختند،
پس خواست اسم رشعی باشد و حقیقتی نباشد از این جهت اسم رشع باطنی
درست کرد .باری جمیع اینها مذهب معطله است و از هوا و هوس نفس است.
و اما آنکه گفته که در دین اسالم و قرآن به جهت چنان کفاره سخنی و خربی
نیست ،این از بیخربی است .احادیث مذهب ما از احصاء بیرون شده که حرضت
پیغمرب شفیع عرصات است و سید شهداء شفیع این امت است و برای کفاره گناهان
این امت رشبت شهادت را نوشید ولکن حق دارد پادری که در کتاب گلستان نبوده
و عین الحیوه هم این مسأله را بسا آنکه ننوشته باشد .پس از این جهت گفته است
که در دین اسالم و قرآن خربی نیست و در چندین جای از قرآن ما ذکر شفاعت
شافعین هست ولی گوش او اینها را منیشنود و چشمش منیبیند و طالب تعطیل
است.
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و اما آنکه محمد 9مصدر چنین امری نشده جوابش گذشت لهذا محمد را شفیع و
رهاننده دانسنت بسیار مشکل است ،اینجا دیده است که اول که انکار کرد که
مسلمین کفاره در اصول دین خود ندارند بیجا اتفاق افتاد ،چرا که آنها هم شفیعی
میگویند داریم خواست تسویلی کند ،گفته است او را شفیع دانسنت مشکل است
چه اشکال دارد بعد از اینکه نبوت او را ثابت کردیم و قول او را شنیدیم و کتاب
خدا را خواندیم چه اشکال دارد که او را شفیع دانیم ،اگر رشط شفاعت مصایب
است که مصائبش@مصایبش@ اعظم از کل روزگار بود به ظاهر ظاهر و اگر به
عظم شأن است که ثابت میکنیم که ارشف کاینات است پس چه اشکال دارد متکین
این و این معنی نیست مگر از آنکه در دلهاشان کرب از قبول حق است و آن کرب را
به صورت اخالق و احوال نیکو و احتیاط ابراز میدهند و اال به هامن براهین که
عیسی را شفیع میدانند پیغمرب ما هم شفاعتش ثابت میشود چنانکه خواهی
فهمید انشاء الله.
*«مقصد اول – فصل *»30
فصــــل
و دیگر آنکه گفته از احادیث برمیآید که محمد@ @9شفیع کل است و معصوم
است ولی احادیث به مرتبه مختلف با یکدیگرند که آنها را حجت قاطع منیتوان
ساخت و نقیض قرآن و قول خود محمد@ @9نیز میباشد که خودش به گناه
خودش معرتف بوده و گناهکار چگونه شفیع گناهکار میشود؟ و ذکر کرده آیه و
وجدک ضاال فهدی و آیه استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک و استغفر لذنبک و
للمومنین و املومنات و آیه انا فتحنا ،پس بعضی از دعاهای پیغمرب را که در اقرار
به خطایا است ذکر کرده و گامن کرده که آیات را علامء از راه تعصب تأویل میکنند
و بعضی دعاها هم از کتب سنیان ذکر کرده ،جواب این فقرات در چند موضع
است.
اوال آنکه گفته است که احادیث آنقدر مختلف است که حجت نیست و نقیض
قرآن و قول پیغمرب است ،اینها کلامت عوام فریبی است که علامی نصاری دارند و
چربزبانی میمنایند .اگر پادری اطالع از کتب مسلمین میداشت استدالل به کتاب
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گلستان منیکرد و آن را سند بر رد مسلمین شیعه منیکرد بلکه اگر فی الجمله از
کتب اطالع میداشت منیگفت این حدیث در ورق چندم عین الحیوه نوشته است
و اینقدر شعور میکرد که کتب مختلف است و کوچک و بزرگ دارد و حدیث در
ورق چندم است نامربوط است و سخن عامل نیست .پس این از کتب اسالم اطالعی
نداشته ،یک عین الحیوه چاپی به دستش آمده و خیال کرده که کتب اسالم همه
هامن است و همه بر هامن چاپ است و بعد از این مگر مسلمین طرق استداللشان
بر اخبار افواهی بیمستند است و ایامنشان از اخبار آحاد ناس و اخبار افواهی
است یا بنای عقاید و دین را بر هر قولی و بر هر حرفی گذاردهاند مانند نصاری
که ابدا از معصومین چیزی در دست ندارند و نه کتابی از خدا و نه سنتی معترب از
عیسی دارند و بنای دینشان به کاغذهای مالهاست که جمع کردهاند و از
بیبضاعتی در دین هامنها را چاپ کردهاند و کتب مقدسه نامیده و همه پیرو
مالهای خودند و آنها را خدای خود قرار دادهاند ،بلکه مناط مذهب شیعه در امور
دین اوال رضوریات اسالم است از رسول مجید 9که بر همه چیز آن را مقدم میدارند
و آن رضوریات خطا و اشتباه و سهو و غلط و اختالف برمنیدارد .بعد از آن کتاب
خداست جلشأنه و کتاب ما کتاب آسامنی است و تحریرات مرقس و متی و لوقا
و یوحنا نیست ،بلکه قول و کالم خداست بعینه و آن را بر عربیت آن باقی
گذاردهایم و هامن لفظ خدا را میخوانیم و خود رفته تحصیل عربیت و فهم کتاب
را میکنیم نه اینکه کتاب خدا را به لغت خود بیاوریم ،چرا که هرکس شعور دارد
میداند که هر لغتی که به لغتی دیگر تعبیر شد فاسد میشود و آن نکاتی که
گوینده در کالم خود در آن لغت گذارده بود و معنیهایی که قصد کرده بود از میان
میرود و بسا کالمی که در زبانی سه چهار معنی را متحمل است ،چون به لغتی
دیگر میرود آن احتاملها را منیدهد و شاید مرتجم یک وجه آن را میفهمد و آن
وجه را به لغت دیگر تعبیر میکند و آن وجه شاید مقصود نبوده و آن
وجوه@وجه@ که مقصود بوده از دست میرود.
خالصه هرکس عاقل است میفهمد که ترجمه ،علم و کالم را فاسد میکند و نصاری
انجیلشان به چندین لغت گشته است که رسیانی و عربی و یونانی و التینی باشد
و البته در این نقلها اختالف بسیار میشود وانگهی که اصلش هم لغت علامء بوده
نه خدا .و ما قرآن را بر حال خود گذارده و سعی میکنیم در تحصیل علم به لغت
خداوند@خدا@ و در قرآن معذلک عباراتی که ما میفهمیم و به طور رضورت،
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معنیهای آن برای ما واضح است به آنها عمل میکنیم .و عباراتی است که ما
منیفهمیم ولی از آلمحمد :که معصومند و مطهر و حامل علم قرآن ،به ما رسیده
به آنها هم عمل@آنها عمل@ میکنیم .و عبارات@عباراتی@ است که نه
میفهمیم@منیفهمیم@ و نه از امئه معصومین به ما رسیده ،علم آن را به خدا و
رسول و امئه رد میکنیم و شام میخواهید که قرآنی را که علامی اسالم در فهم کل
ظاهر آن در ماندهاند چه جای بواطن آن بیایید در ایران و پیش بعضی شعرا و ادبا
تفسیر فارسی آن را یاد بگیرید و آن را بعد بربید به فرنگ و آن را شام دیگر به فهم
خود به زبان فرنگی بربید و آن وقت در آن فکر کنید و بر مذهب اسالم رد کنید،
حال انصاف ده که از این میانه چه بیرون میآید .پس شام فهم کالم خدا و احادیث
رسول و امئه او را کجا کردهاید که میگویید در احادیث اختالف است؟ باری سند
دیگر ما قرآن است ولی آن آیات که به طور رضورت و تواتر مسلمین معنی آن را
فهمیدهایم یا به تواتر شیعه از معصومین به ما رسیده است نه آیات متشابهه و
این دو معنی برای نصاری مخفی است و ترصف در این دو منیتوانند بکنند و اگر
گویی که تو هم استدالل از کتب ما کردهای و آنها هم ترجمه شده است ،گویم که
اوال من بر چیزی بحث منیکنم مگر بر آنچه خود تو پادری نوشته و فرستادهای به
ایران و آن را پسندیدهای ،بحث بر آن دارم.
و ثانیا بحث بر کلیاتی که خودت اقرار داری میکنم و از آن کتابی که خود شام
فرستادهاید به ایران برای هدایت اهل ایران ،و آن بر شام حجت میشود .و این
آیات از توریه و انجیل که من نوشتهام ،از کتابی است که رچادواطس نام در لندن
چاپ کرده است در سنه هزار و هشتصد و سی و یک مسیحی از روی نسخه چاپ
شده در رومیه عظمی در سنه هزار و ششصد@سیصد@ و هفتاد و یک مسیحی
به جهت کنایس رشقیه و خود ،آن را پسندیدهاید@اند@ و کتابی معترب است و
خود شام فرستادهاید و عبارات آن هم با عباراتی که پادری نقل کرده در این کتابش
مطابق است .وانگهی که ما بحثی بر@به@ خصوصیت لفظی نداریم بلکه بر کلیات
امور بحث داریم و کفایت میکند .پس این ترصف پادری که احادیث چگونه است،
ترصفی است که ثکلی میخندد و رصف عوامفریبی است و احادیث ما را علامی
ظاهری اسالم به حقیقت نفهمیدهاند و مخصوص علامی کبار است ،پس چگونه
پادری در فرنگ نشسته و گلستانی و عین الحیوتی پیدا کرده که آن هم از عربی
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به فارسی نقل شده و اشتباهات دارد@اشتباهات در او پیدا@ ،پیدا کرده میخواهد
در احادیث اسالم ترصف کند.
و فرق است در نقل احادیث ما به لغتی دیگر و نقل کتب نصاری ،چرا که احادیث
ما عبارات معصوم است و عبارات معصوم حکایت علم معصوم را کند و مشکل
است فهمش و فهم ظاهر ظاهرش و ظاهرش و باطنش و باطن باطنش و تأویلش
و باطن تأویلش و تأویل باطنش کار هرکس نیست و منیتوان آن را ترجمه کرد که
مودی همه آن معانی باشد .و کتب نصاری تصنیف علامشان است@علامیشان و@
و عبارات آنها به قدر فهم آنهاست و دیگر بواطنی ندارد و هامن است که خود
ایشان و امثال ایشان ترجمه میکنند .پس ما میتوانیم استدالل به ترجمههای
ایشان بکنیم و ایشان منیتوانند که استدالل به ترجمههای کتب ما کنند .البته پس
این ترصف از پادری رصف عوامفریبی بود و سند ما هر خربی از هر کتابی و قول
هر عاملی نیست@سنت ما از هر چیزی از هر کتابی و قول هر عاملی نیست@،
بلکه اقوال خدا و رسول و امئه معصومین است که به تواتر ثابت شده باشد یا قراین
قطعیه با آن باشد که قطعا بدانیم که آن را خدا یا رسول یا امئه بلفظه@به لفظ@
گفتهاند ،بعد که لفظش به این استحکام ثابت شد@شده@ آن وقت آن معنی از
آن لفظ که به رضورت یا تواتر یا قراین قطعیه یا ادله عقلیه قطعیه ثابت @عقلیه
ثابت@میشود به آن عمل میکنیم .و اگر اخبار مختلفه رسد هریک که موافق
کتاب خدا یا رضورت اسالم یا سنت متواتره باشد میگیریم و آن دیگری را ترک
میکنیم و چه بسیار اخبار در میان ما هست که@و@ محل اعتامد نیست و عمل
به آن منیکنیم .پس استدالل پادری به اخبار مختلفه چه فایده دارد و کجا صحیح
و سقیم آن را متیز میدهد که به آن واسطه قدح در مذهب اسالم کند.
و اما جواب از آنکه گفته است که پیغمرب خود اقرار به گناه خود داشت تا آخر،
اگر پادری عامل میبود ،میبایست از اینجا بفهمد که کسی که میآید در میانی
قومی و ادعای پیغمربی میکند ،اگر حیلهباز بود و به خدعه و طلب ریاست
پیغمربی میکرد اقرار به گناه منیکرد و حال آنکه از طرف دیگر بگوید که کل
پیغمربان معصوم بودهاند و من معصومم و این قول به تواتر از او رسیده است نه
به اخبار@نه اخبار@ آحاد .و اگر شام در وجود ایران و حال آنکه ندیده باشید
میتوانید شک کنید ،ما هم در اینکه مذهب پیغمرب ما عصمت پیغمربان است و
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عصمت خودش است ،شک میکنیم و ثبوت قول هر نبی از تواتر و اتفاق امت او
معلوم میشود .پس میشود آیا که @میشود که@شخص کذاب بیاید بگوید که
من پیغمربم و معصوم و از آن طرف اقرار به گناهان زیاده از حد بکند؟ شخص
کذاب چنین عملی و بیوقوفی@عمل بیوقوفی@ منیکند .پس چگونه نبی صادق
چنین میکند؟ پس معلوم است که اقرار به گناهان آن بزرگوار معنی دیگر دارد و
بعضی معنیهای او را سابقا بیان کردهایم و معنی عبارات قرآن که او نقل کرده است
و معنی آن دعاها هامن است که سابقا بیان کردهایم و اگر انصاف داشته باشی آن
معنیها کفایت میکند و جواب از این بحثها میشود.
و اینکه گامن کرده که علامء آیات را تأویل میکنند ،علامی ما در این خصوص
غرضی ندارند @و@به رضورت و تواتر از @تواتر@پیغمرب ایشان و امئه معصومین
ایشان به @معصومین :به@ایشان رسیده است که حجت خدا باید معصوم باشد و
ادله عقلیه بر این اقامه کردهاند که حجت باید معصوم باشد و آن @این@آیات
متشابهه را امئه ایشان که حامل قرآن بودهاند معنی کردهاند ،علامء هم اعتقاد
کردهاند ،غرضی ندارند و نفع و رضری برای ایشان ندارد.
و اما آیه و وجدک ضاال فهدی که معنی فارسی آن این است که تو را گمشده یافت،
پس هدایت کرد ،نفرموده است که تو را گمشده از راه خدا یافت ،بلکه هرکس
چیزی را @هر چیزی را که@گم میکند اسم آن چیز گمشده است و از این جهت
کسی که مالی را گم میکند آن مال را به عربی ضاله آن میگویند و به فارسی
گمشده آن میگویند .پس پیغمرب گمشده بود اما گمشده مردم نه گمراه از راه خدا.
پس گمشده مردم بود و مردم او را منیشناختند و نگفته است که تو گمشده از راه
خدا بودی .پس او گمشده@پس گمشده@ مردم بود و مردم او را منیشناختند و
جاللت شأن او را منیدانستند ،پس مردم حق را گم کرده بودند پس خدا مردم را
هدایت کرد به سوی او نه آنکه او را هدایت کرد .و نفرموده است که پس هدایت
کرد تو را و «هداک» نفرموده است بلکه هدی فرموده است .پس معلوم شد که
این عبارت چنانکه آن احتامل را میبرد ،این احتامل را هم میبرد .حال اگر کالم
خدا احتامل دو معنی داشته باشد ،یکی موافق تواتر و اجامع بر مذهب نبیی که
آن قرآن را آورده و عقل و یکی مخالف ،بدیهی است که آن معنی مخالف مقصود
نیست .چنانکه اگر مذهب عاملی معلوم باشد و بدیهی و عبارتی از او یافت شود
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که دو احتامل در او باشد ،یکی مخالف مذهبش و یکی موافق ،معلوم میشود که
مرادش آن معنی موافق است الغیر و این معنی بر نصاری پوشیده بوده که چنین
معنی کردهاند ،اما بر علامی اسالم مخفی نیست.
و اما معنی استغفر لذنبک سابقا گفتهایم که امت نبی جزء نبی هستند و گناه
ایشان گناه نبی است و او باید کفاره آنها را بدهد و استغفار برای آنها کند و کفاره
آنها را بدهد .چنانکه شام هم میگویید که عیسی متحمل گناهان امت شد و کفاره
از آن داد و عبارت رکیکی میگویید که عیسی در مقام لعنت برآمد و ملعون شد
تا لعن امت خود را بردارد و بسیار عبارت جاهالنه بیادبانهای گفتهاید@گفتهاند@.
و آن عبارت بولس است در رساله به سوی غالطیا@عالطیا@ در اصحاح سیوم که
تسویل کرده است و گمراه کرده است آن طایفه را به این قول که در آیه دهم
میگوید که همه آن جامعت که از عمل ناموسند در تحت لعنت میباشند ،چرا که
مکتوب است که ملعون است هرکس که ثابت منیماند به آنچه در ناموس نوشته
شده است و به توریه کسی نیکو منیشود نزد خدا ،و این ظاهر است که نیکو به
ایامن نیکو میشود و سنت توریه ایامن نیست ،بلکه هر که عمل به آن بکند در
آن زنده میشود و اما ما را مسیح خریده است از لعنت ناموس و لعنت
شد@شده@ برای خاطر ما ،چرا که مکتوب است که هرکس به صالبه زده شد،
ملعون است .نعوذ بالله از این عبارات ضاللتآمیز که هرکس به رشیعت عمل
میکند آن را ملعون خوانده و به این قول جمیع انبیاء را ملعون خوانده ،چرا که
گوییم اگر انبیاء تقصیری در ناموس نکردهاند ،پس معصومند ،چرا منکر عصمت
آنها هستید@هستند@؟ و اگر تقصیری در ناموس کردهاند نعوذ بالله ،پس ملعونند
نعوذ بالله.
و دیگر آنکه ایامن را هامن اعتقاد دانسته و ناموس را از ایامن ندانسته .و این هم
خطای دیگر چرا که رصیح قول ماریعقوب است که ایامن بیعمل ،تن بیجان است
و اثر ندارد @جان است@و این قول مطابق قول عیسی است که فرموده در انجیل
که هرکس عمل به ناموس نکند ،در ملکوت صغیر است ،پس این قول مخالف حق
است و اضالل است .و دیگر جسارتی که کرده و گفته که عیسی به لعنت درآمده
تا لعنت ما را بردارد .خالصه به این زبانها خواسته که مردم عمل به توریه را به کلی
ترک کنند و به کلی مهمل و خودرس باشند و بگویند @که@ما دملان درست است
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و هر عصیانی که میخواهند بکنند .چنانکه این پادری هم یکی از اتباع بولس
است و اعامل و رشایع را به کلی وازده است و صوفی محض است و مردم را به
تصوف خوانده و به وحدت وجود .باری هامنطور @طوری@که شام میگویید که
عیسی گناه امت را برداشت ،ما میگوییم که هر نبیی گناه امت خود را متحمل
است و او باید استغفار کند و چنانکه طاعت امت سبب مباهات نبی است
معصیت امت گناه نبی است و او باید استغفار کند.
و اما آیه استغفر لذنبک و للمومنین و املومنات که ذنب او را از ذنب امت جدا
کرده ،این ذنب آن ذنب است که گفتیم که مخلوق حادث@است@ خالی از آن
نیست و آن محض ادبار وجود است از نهایت قرب مشیت به این عامل جسامنی و
به این استغفارها اقبال ثانی حاصل و بازگشت به مبدأ و جوار حق سبحانه حاصل
میشود .و همین استغفارها رجوع به مبدأ است و استغفار شامل جمیع اعامل
ناموس است ،چرا که به همه اقبال حاصل میشود و به همه توجه به مبدأ حیوه
و نور حاصل میشود و انسان زنده میشود به حیوه ابدی ،چنانکه بولس هم با
آن همه حرفها اقرار کرده در هامن عبارت سابق که هرکس به ناموس عمل کند در
ناموس زنده شود و اگر کسی بگوید که مطلقا ناموس مرصف ندارد و به آن توجه
و اطاعت حاصل منیشود ،که نامربوط و غلط است ،چرا که خدا و نبی لغو منیکنند،
پس اثر دارد و اثرش یا باید اقبال باشد یا ادبار ،ادبار که نیست چرا که خدا @و
نبی لغو منیکنند چرا که خدا@اغراء به باطل منیکند .پس اقبال است و اقبال به
خدا سبب نورانی شدن است و رفع ظلامت و سبب بقاء است و رفع فنا و سبب
نجات است و رفع هالک .پس کل اعامل ناموس سبب نجات است و استغفار است.
پس معنی آیه آن است که تو عمل به رشایع که سبب اقبال است بکن تا گناهان
ادبار وجودت و گناهان ادبار وجود مومنین و مومنات آمرزیده شود به سبب نور
اقبال تو و اقبال تو سبب شفاعت تو شود برای آنها .و از جمله اعامل ،استغفار
زبانی است .بفهم اگر میفهمی و جسارت بر خدا و رسول مکن.
و همچنین آیه انا فتحنا که گناهان او گناهان امت است و این معانی از برکات نور
محمدی است که به ما رسیده صلی الله علیه و آله و سلم کام یستحق و یلیق و
جزاه الله عن@من@ االسالم و املسلمین کام یلیق بکرم وجهه و عز جالله ،حمد و
سپاس خدای را و ثناء و درود نبی او راست که ما را به نور علم منور و از ظلامت
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و کفر ملل باطله نجات داد و اگر تا قیامت شکر این نعمت را کنیم از عهده شکر
ایشان برمنیآییم .الحمد لله رب العاملین کام یستحقه و الصلوه علی نبیه و آله کام
یلیق بهم@به@.
*«مقصد اول – فصل *»31
فصــــل
و دیگر آنکه گفته محمد@ @9بش بود و کل بش مقرصند به شهادت بعضی آیات
کتب مقدسه@مقدمه@ ،پس او شفیع منیتواند بود و چون محمد@ @9این مقام
را ندارد ،امامان هم صاحب این مقام نباشند.
جواب :خدا میداند که انسان از فهم این پادری حیران میشود که گویا هیچ رایحه
ایامن و حکم انبیاء به گوش او نخورده است .سابقا بیان کردیم که این قول که کل
بش مقرصند ،قولی است باطل و از درجه اعتبار ساقط ،چنانکه پیش از این ذکر
کردیم و خدا مقرص را هادی مقرص و کور را هادی کور قرار منیدهد .و سابقا از
انجیل انکار بر این معنی را ذکر کردیم و آیاتی که از کتب محرفه مبدله ذکر کرده
بود از جمیع آنها جواب شافی کافی دادیم .پس بایست انبیاء کلیه@کال@ معصوم
باشند ،نهایت درجات عصمت ایشان تفاوت دارد و بدیهی است که ارشف پیغمربان،
معصومترین آنها باید باشد و هرگاه بعد از این از کتب خود ایشان بیرون آوردیم
نبوت محمد بن عبدالله را ،9معلوم میشود که او میتواند شفیع باشد یا منیتواند
و چون ذریه او هم همه معصومند و هادی خلقند به نص توریه ،همه باید شفیع
خلق باشند و هستند و چون شطری از جواب این فقرات گذشته به تفصیل و شطری
دیگر هم خواهد آمد ،دیگر در اینجا متعرض جواب آن منیشویم.
و اما آنکه بعد از این فقره گفته است که از جمله محاالت است که محمد@@9
پیغمرب حق باشد ،کلمهای است که از عامل صادر نشده است ،چرا که نهایت امر این
است که میگوید معصوم نبوده پس مثل سایر پیغمربان بوده چرا که آنها هم
معصوم نبودهاند به طوری که او میگوید ،پس بعد از این منیدانم از انبیاء سابق
چه کرس داشته@کسی را دانسته@ که شایسته نبوت نبوده ،آیا حکمتش از حکمت
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آن @حکمت@پیغمربان کمرت بوده؟ کتابش از کتب انبیا ناقصتر و پستتر بوده؟
رشعش از رشع انبیا پستتر بوده؟ آیا ذرهای در رشع او هیچ عاقل@عاقلی@
توانسته نکته بگیرد و آیا کلمهای بر کتاب او کسی تا حال ایراد گرفته است و آیا
به قدر خردلی کسی در رفتار @او@و سلوک و احوال و اخالق و تدبیر مدن و
سیاست او کسی توانسته نکته بگیرد؟ منیدانم به جز عداوت چه باعث شده است
این پادری را که محال شمرده است نبوت او را .ما که عصمت را در نبوت رشط
میدانیم ،اگر فاسقی را ببینیم میتوانیم بگوییم محال است این نبی باشد و اما او
که عصمت را رشط ندانسته ،و معذلک خالف سیرت انبیا کسی از او ندیده است
و خالف عصمت کسی از او مشاهده نکرده است و اقرارهای او هم که عرض کردم
که میتواند شد که از این بابت باشد ،حال سبب محالیت نبوت را نفهمیدهام! او
که به نبوت انبیای سابق اقرار دارد و از انبیایی که او اقرار دارد بسا باشد که به
جز دو ورق کتابی در مذمت بنیارسائیل یا نصیحت ایشان نیست و از نبوت ایشان
امتناع ندارد .و اما از نبوت پیغمرب آخر الزمان صلوات الله علیه و آله که حکمتش
عامل را فرا گرفته و معجزاتش زیاده از احصاء بوده و علمش عاملی را پر کرده ،حتی
آنکه علم اصحابش و اتباع اصحابش و علامی امتش از علم اولین و آخرین گذشته
است و صاحب کتابی است که جمیع روی زمین از آوردن مثل آن عاجز آمدهاند و
الی االن از قرب او و اوصیای او و اتباع او کرامات و معجزات از شفای شل و کور و
کر بروز میکند .و آنچه عیسی در ایام حیوه خود میکرد ،حال از قبور نسل او
ظاهر میشود ،از نبوت چنین کسی امتناع دارد .آیا این از آدم منصف رسزده است
که نبوت چنین کسی را محال شمرده است؟ نهایت بر تو ثابت نشده بگو ممکن
است که نبی باشد و ممکن است که نباشد ،دیگر محال بودن نبوت او از چه جهت؟
چه رشط در نبوت اقرار داری که در او نیست؟ تو زنا کردن و بتپرستی منودن و
رشاب خوردن و قتل نفس کردن و مرتد شدن و فضله خود @فضله@خوردن را
منافی نبوت منیدانی و در حال نبوت اینها را جایز میدانی که رسزند ،نهایت
میگویی @که@باید توبه کند و اینها نقص@نقصی@ بر نبوت او ندارد و اگر نبیی
بر تو بیاید که صبح مست الیعقل باشد و عورت خود را مکشوف کرده در کوچهها
بدود و بعد از آن بتی بیاورد در حال شعور و آن را سجده کند و مردم را امر به
سجده آن@او@ کند و برای آن بت چند روز قربانی کند و با دخرت خود زنا کند و
بعد از آن با زن مردم زنا کند عالنیه ،و ساعتی دیگر شوهر او را بکشد تا زنش را
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صاحب شود ،بعد از آن نان را با فضله خود بخورد ،میگویی عیب ندارد و ممکن
است که اینها از نبی رس زند .اینها را نسبت به نوح و لوط و داود و سلیامن و
غیرهم دادهای ،ای عدو خدا و رسول ،از محمد 9چه دیده بودی که نبوت او را
محال شمردی؟ این چه عداوت است و این چه مکر است که برای جهال ابراز
کردهای و لباس میش را بر روی قلب گرگ پوشیدهای و به خیالت که میتوانی
مسلمین را گول بزنی! اول میگویی مشکل است که محمد@ @9شفیع باشد ،بعد
میگویی @که@محال است که نبی باشد و مکر خود را درجه به درجه باال میبری،
و اگر نه این بود که در کتابت با پیغمرب 9جسارت کرده بودی ،اینطور با تو حرف
منیزدم و در هنگام جواب از مسائلت با لینت حرف میزدم ،ولی جسارت را به
حدی کردهای که اختیار از دست من ربودهای و بیخود نوشتم آنچه نوشتم.
باری چون بعد از این اثبات نبوت او را کردیم ،معلوم میشود که محال است یا
محال نیست و معلوم خواهد شد که آن رگ یهودیت هنوز در بدن نصاری مانده
است و هامنچه یهود با عیسی کردند ،این جامعت با پیغمرب آخرالزمان صلوات
الله علیه و آله میکنند ،با وجودی که عیسی وصیت کرده است که ایامن به آن
بزرگوار بیاورند و تسلیم او منایند و هر گناهی آمرزیده میشود مگر گناهی که
نسبت به او شود و بعد از این تفصیل مسأله خواهد آمد.
*«مقصد اول – فصل *»32
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده که هیچ چیز کفاره گناهان منیشود مگر ایامن به عیسی و
کشته شدن او .و گفته است که عیسی کلمه ازلیه@ازلیت@ است که از ازل نزد
خدا و خدا بوده و عبارت از مسیح است که مجسم گردیده در میان آدمیان قرار
گرفت و به آیات انجیل استدالل کرده است ،جواب از این@جواب این@ فقره در
چند موضع است:
اول در جواب از فقره اول که گفته است که هیچ چیز کفاره گناهان منیشود مگر
ایامن به عیسی و کشته شدن او ،جواب گوییم که از عهد حرضت آدم علی نبینا و
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آله و علیه السالم تا روز بعثت@حرضت@ عیسی 7مردم چون بودند؟ آیا جمیع
مردم از اهل جهنم بودند یا آنکه ناجی در میان ایشان بود؟ اگر گویی که احدی
ناجی نبود باطل گفتهای ،چرا که خدا انبیا@را@ فرستاد و مردم را هدایت فرمود
به راه خود و برای ایشان ثوابها قرار داد و انبیا برای نجات خلق آمدند نه چیز
دیگر وانگهی که خلق کثیری انبیا و اولیا بودند و عباد و زهاد و خوبان بیشرت بودند
و محل کالم نیست .و اگر گوید که @گوید@ناجی بود در ایشان ،گویم به چه ناجی
بودند@بود@ و حال آنکه ایامن به عیسی آن روز نبود و به قول تو کشته نشده
بود ،پس قول به اینکه سبب نجاتی نیست مطلقا حرف عامل نیست ،حرف عامی
است که میخواهد به مغالطه و مجادله سخن راند و شعور نکرده چیزی گوید.
پس شأن او این بود که بگوید بعد از ظهور عیسی نجاتی نیست با انکار او نه جز
اقرار به او چرا که اقرار به عیسی از اقرار به خدا اعظم نیست و بدون عمل
نفع@نفعی@ ندارد و اقرار به عیسی بدون عمل ،مثل بدنی است بیروح ،چنانکه
ماریعقوب گفته است و حرضت عیسی@ @7نص فرمود در خصوص جمعی که او
را میشناسند و اقرار به او دارند و به او یا رب یا رب میگویند و به واسطه اقرار
به او همه عامل و حکیم شده و تعلیم مردم میکنند ،فرمودند که روز قیامت به
ایشان میگویم دور شوید از من ای گناهکاران و فرمود که نه هرکس به من گوید
یا رب یا رب داخل ملکوت آسامن میشود و این فقرات از بیست و یکم از اصحاح
هفتم انجیل متی است تا بیست و سوم.
پس معلوم شد که قول پادری محض متابعت بولس است و بر خالف کالم عیسی
است و خالف مذهب متی ،پس اقرار به عیسی و کشته شدن او بدون عمل ،کفاره
گناهان نشود ولکن بولس از جهت مذهب تعطیلی که رسپا@برپا@ کرده بود و
نصاری را اغوا کرده بود و همه را به راه تصوف واداشته بود ،این مذهب را اخرتاع
کرده و این مذهب بر خالف مذهب عیسی است@ ،@7چرا که حرضت عیسی
فرمود@فرموده@ که من نیامدم که ناموس را حالل کنم بلکه کامل کنم و هرکس
عمل نکند به آن در ملکوت صغیر است و هرکس عمل کند کبیر ،پس صحیح و
صواب آن است که بگوید نجاتی نیست با انکار عیسی و شک در این نیست ما هم
اقرار داریم و میگوییم هرکس به جمیع کتاب و سنت ما عمل کند و اقرار به نبوت
عیسی نداشته باشد کافر است و اعامل او قبول نیست و از اهل جهنم است و از
این گذشته شک نیست که تو اقرار به رشیعتی نداری چرا که از اتباع بولسی و در
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این کتابت هم اقرار کردهای و مردم را خودرس میدانی که هرکار میخواهند بکنند
مگر @به@آنچه از اعامل ظاهر انجیل است که چند عمل بخصوصی است پس
میگویی که هرگاه اقرار به مسیح کردند و اعامل ظاهره انجیل را به عمل آوردند
ناجیند و دیگر در جمیع کارها مرخصند حال میگوییم اگر مرخصیم که دل ما می
خواهد به قانون اسالم راه رویم و آن را برای خود قاعده @خود راه@و رسم بنهیم
چنانکه اقرار کردهای در همین کتاب که طوایف نصاری فروعی معین ندارند و
هریک به رصفه و صالح خود برای خود عبادتی قرار دادهاند اگرچه افرتا بسته و از
بولس یاد گرفتهای ولی سخن با تو است حال ما هم به رصفه و صالح خود
میخواهیم به قانون اسالمی راه رویم و اسالم اسم از برای این قانون است این که
فروع دین ما و اقرار به خدا و انبیای گذشته و عیسی و حواریین هم داریم و او را
نبی میدانیم و االن او را حی میدانیم و در آسامن و @آسامن منتظر@منتظر قدوم
رشیفش هستیم و او را شفیع میدانیم اگرچه غیر او هم شفعا باشند پس ما را هم
باید اهل نجات بدانی.
و سخنی با ما نداری مگر در دو چیز :یکی آنکه چرا به کشنت عیسی و صالبه زدن
او اقرار نداری@نداریم.خل@ .و یکی دیگر چرا به نبی بعد از او اقرار
داری@داریم.خل@.
اما کشنت و صالبه زدن او برای ما ثابت نشده است و انجیلهای شام هم کتابهایی
است تصنیف علامتان .آنها آدمی بودند ما هم آدمی بودیم ،نبی و واجباالطاعه
نبودند و وثاقت ایشان رشط دین و نجات نیست ما ایشان را ثقه ندانستهایم و به
روایت ایشان عمل نکردهایم و اینکه مسأله فرعی است دخلی به اصول دین ندارد
و اینکه کال@حکام@ هرچه مالهای سابق گفتهاند ما باید قبول کنیم لزومی ندارد
و سند الهی ندارد هرکس را ثقه دانستیم به روایتش عمل میکنیم و هرکس را
ندانستیم نه و این اخاللی به نجات انسان@ایشان@ منیکند بلکه مقوی نجات
است که انسان نفهمیده و یقین نکرده به خدا و رسولش افرتا نبندد.
و اما اقرار به پیغمربی بعد از ایشان این هم منافی اقرار به ایشان نیست چرا که
برای ما ثابت شده که محمد 9نبی است و ما را به تصدیق پیغمربان سابق خوانده
و تعظیم و تکریم ایشان کرده و از مقامات ایشان چیزی چند گفته که امم سابقه
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آنقدر پیغمربان خود را نشناختهاند و همه را معصوم و مطهر گفته است و کرامات
و معجزات آورده پس به او اقرار کردیم و اقرار به او منافاتی هم با اقرار به عیسی
نداشت و رشعی هم که تو میگویی رضور نیست پس اقرار به محمد 9منافاتی با
اقرار به عیسی و او را شفیع دانسنت ندارد ،پس چرا باید شام بر ما رد کنید و اگر
گویید که عیسی به ما عهد کرده چنانکه در اصحاح بیست و چهارم متی است در
آیه بیست و چهارم که فرمود@فرموده@ که زود باشد که برپا شوند مسیحهای
دروغ و پیغمربان دروغگو و عالمتهای عظیمه به ایشان داده شود و معجزها بنامیند
تا گمراه شوند خوبان .اگر ممکن باشد اینکه پیشرت به@اینکه به@ شام گفتم و خرب
دادم تا آخر ،و نظیر همین کالم در انجیل مرقس است در اصحاح سیزدهم ،گوییم
این خرب صدق و حق است و پیغمربان دروغگو بعد از او آمدند که پیغمربی را به
دروغ به خود بسته بودند و در این شک نیست و نفرموده@نفرمود@ که نبی حقی
بعد از من منیآید و اگر نبی حقی آمد به او اقرار نیاورید بلکه فرموده است که
بعد از من خواهد آمد فارقلیط چنانکه بعد ذکر خواهیم کرد .و فرمود در انجیل
یوحنا من حاال منیتوانم همه چیز به شام حالی کنم روح حق بعد از من میآید او
به شام تعلیم میکند مجمال بعد از این ذکر اینها خواهد شد انشاء الله .پس ما
محمد 9را حسب الوعد عیسی روح حق دانستهایم و به او اقرار کردهایم و او متجید
عیسی کرد و عیسی متجید او کرد و عالمات صدق در او دیدهایم ،پس باید شام ما
را ناجی دانید و مطلقا شام را منیرسد که ما را هالک و خود را ناجی دانید بلکه
میگوییم اگر شام راست گویید ما ناجی هستیم و اگر ما راست گوییم شام هالک
که روح حق آمد بعد از عیسی و شام انکار کردهاید چنانکه بعد خواهی دانست
انشاء الله.
و اما کشته شدن ،این مطلبی است که بر جهال نصاری منیتوان اثبات کرد چرا که
ایشان معتقدند به مالهای خود که صاحب این کتابها و کاغذها هستند که نصاری
آنها را جمع کرده به آنها اعتامد کردهاند و در حقیقت نه کتاب آسامنی است و نه
از عیسی و نه از وصی عیسی بلکه جمعی از مالهاشان و علامشان این کتابها را
بنابر حیرتشان بعد از عیسی بهم بافتهاند و در این کاغذها و کتابهاست که عیسی
کشته شده دیگر حالی جهال منیتوان کرد که عیسی کشته نشده است و حکایت
آن است که امر هیچ پیغمربی مانند آنکه امر عیسی@ @7مشتبه شد@شده@،
مشتبه نشد؛ چرا که آن بزرگوار در آن شبی که یهود میخواستند ایشان را بگیرند
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اصحاب خود را در خانه جمع فرمود و دوازده نفر بودند بعد بیرون آمد خود او از
زاویه آن خانه و آب از رس مبارکش میریخت ،پس فرمود که خدا وحی کرده است
به من که همین آن@آب@ مرا بلند میکند به سوی خود و مرا از یهود پاک میکند
یعنی از لوث مجاورت و ایذای ایشان ،پس کدام یک از شام راضی میشوید که من
صورت خود را به او بپوشانم و او را بگیرند و بکشند و به صالبه زنند و با من باشد
در آخرت در درجه من ،جوانی از @در@آن میان گفت ،من یا روح الله .فرمودند
تو آن کسی ،پس فرمود در میان شام کسی است که پیش از صبح دوازده دفعه به
من کافر میشود .کسی از آن میان عرض کرد آیا منم آنکس یا نبی الله،
فرمودند@فرمود@ آیا در نفس خود این را میبینی ،تو باش آنکس .پس فرمود که
شام بعد از من متفرق میشوید سه فرقه دو فرقه افرتا میبندید بر خدا و در آتشید
و یک فرقه متابعت شمعون کند و صادق است بر خدا و در بهشت است .پس خدا
بلند کرد عیسی را از زاویه خانه و آنها نظر میکردند به آن پس یهود آمدند و آن
شخص کافر شده را گرفتند و آن جوان را که عیسی صورت خود را به او پوشانیده
بود کشتند و به صالبه زدند و آن شخص دیگر هم کافر شد و آنکه نصاری گامن
کردهاند@کرده بودند@ که عیسی به سمعان@شمعان@ بطرس فرمود که تو پیش
از خواندن خروس سه دفعه مرا انکار خواهی کرد و کرد یا آن است که انکار خواهی
کرد مراد انکار ظاهری است و هامن است که نقل کردهاند که گفت من از اصحاب
عیسی نیستم و این انکار از بابت تقیه بوده است و به جهت آنکه وصی بوده و
بایستی بعد از عیسی مباند و حفظ دین او کند و اگر اقرار میکرد او را میگرفتند
و میکشتند و حفظ دین او منیشد ،پس تقیه برای او الزم بود و کرد و حفظ دین
منود بر خالف رأی این پادری که میگوید تقیه کذب است و بیتوکلی بر خدا نعوذ
بالله پس بایست بگوید که سمعان@شمعان@ که انکار کرد یا عاصی شد یا کافر
شد و هیچ یک از این دو بر بطرس روا نیست چرا که وصی عیسی@ @7بود و
معصوم بود و خطا منیکرد چنانکه در ششم از سوم رساله اوالی ماریوحنا رسول
است که گفته است که هرکس عیسی بر او ثابت شد خطا منیکند و هرکس خطا
کند عیسی را ندیده و نشناخته است پس اگر بطرس خطاکار بوده پس عیسی را
نشناخته و عیسی در او ثابت نبوده و اگر ثابت بوده و شناخته پس خطا نکرده
پس بطرس آن انکاری را که میگویید@میگویند@ یا از بابت تقیه کرده است یا
آنکه روایت دروغ است و این هم داخل تحریفات است و احتامل تحریف اولی
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است؛ چرا که اگر تقیه بود عیسی به طور رسزنش به او منیگفت که تو تا
خروسخوان سه دفعه مرا انکار میکنی پس این انکار کفر است نه انکار تقیه و
حکایت تحریف است و آن کس بطرس نبوده و سه دفعه هم نبوده بلکه دوازده
دفعه بوده ولکن کتب نصاری محرف است و اعتبار ندارد چرا که از معصوم نیست
و روات ایشان هم بعضی کافر شدهاند و بعضی بر ایامن ماندهاند و اعتبار در
روایت ایشان نیست و عیسی بیزار است از این افرتاها که بر او بستهاند.
باری چون کتب ایشان بیاعتبار است و کاغذهای مالها را جمع کردهاند و اسمش
را کتب عهد جدید و کتب مقدسه گذاردهاند و در اسالم کاغذهای مالها را بنا
نیست که کسی جمع کند؛ چرا که ایشان را کتب است و دیگر کاغذهاشان از حد
احصا بیرون است و اعتنا به آنها نیست و اما نصاری از بیچیزی به مقتضای
«الغریق یتشبث بکل حشیش» به آنها چسبیده و تکریم آنها میکنند که مایه
اعتبارشان باشد و کشیشها و پادریها از توی کار خرب دارند ولی حب ریاست
منیگذارد ،پس امامزاده ساخته که از تصدق قرب او نانی بخورند و تبجیل زیاده
میکنند تا عوام ایشان به آن تبجیل گول بخورند و برای حافظان هدایا و تحف بربند
و بر عزت باقی باشند و اال کاغذ مالها بنا نبود که کتب مقدسه الهیه باشد و اگر
آن کاغذ در اسالم بود کاغذ پنجره و عطاری میکردند چون کتب آنها امامزادهای
است که خود ساختهاند به هرطور که خواستهاند ساختهاند .پس همه آنها متفق
است بر اینکه عیسی کشته شد و به صالبه زده شد و دفن شد و بعد از سه روز از
قرب بیرون آمد و به آسامن رفت ولکن عرض میکنم که نصاری را به جز ادعای اینکه
به ما به تواتر رسیده است که کسی مانند عیسی را کشتند و به صالبه زدند چیز
دیگر نیست و خرب از غیب ندارند که آیا خود عیسی بود یا شبیه به عیسی پس اگر
دلیلی اقامه شد که شبیه به او بوده نه او ،ایشان منیتوانند حرف بزنند چرا که آنها
دیدند که شخصی که در صورت بعینه عیسی بود کشته شد ،دیگر چه میدانند که
آیا خودش بود یا کسی را به شکل خود کرده بود .اگر گویند که اگر در آن شب
چنین حکایتی که تو میگویی بود به ما میرسید گویم الزم نکرده چون عیسی
خواست که این امر مخفی باشد حواریین که حارض بودند این امر را مخفی کردند
و در نزد خواص بوده و از ترس یهود جرأت ابراز این معنی را نداشتند به
شامها@شام@ هم نرسیده چرا که شام از فرقه ناجیه نصاری نیستید و از اتباع
بولس ضال میباشید که نصاری را به ترک سنت و ناموس داشته است.
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خالصه نصاری منیتوانند انکار این معنی را منایند چرا که میپرسیم که این تشبیه
آیا ممکن است یا ممتنع؟ اگر ممکن است پس برهان میباید آورد که این شق
هست و این شق نیست و ایشان برهانی ندارند بر اینکه تشبیه نشده و این کتابها
که آن را کتب مقدسه نامیده است کتب محرفه است و از معصومی نیست و
اعتباری در آنها نیست و دلیل عقلی بر عدم تشبیه ندارند و دلیل رشعی هم که
ندارند مگر آنکه متمسک به نصوص کتب محرفه شوند و آن سند نیست .و اگر
کسی گوید که ما که اعتقاد به کشنت کردیم به آنچه به ظاهر دیدهایم اعتامد
کردهایم ،تو که قائل به تشبیه هستی چه دلیل داری و دلیل را باید تو بیاوری ،گویم
این تشبیه امر پنهانی بوده و امر پنهانی را جز خدا کسی منیداند .پس هرگاه خدا
خرب داد که تشبیه بود حواس ظاهر خود را باید کنار گذاشت و آن را گرفت و چون
ثابت کردیم ما نبوت خاتم پیغمربان را و اینکه قرآن کتاب آسامنی است ،تشبیه هم
ثابت میشود.
بالجمله بعد از اثبات نبوت پیغمرب آخرالزمان و بودن قرآن کتاب آسامنی ،ثابت
میشود که امر بر جمعی از نصاری مشتبه شده است ولی الحال در کتب ایشان
است که عیسی کشته شده است و این را از اصول دین خود قرار دادهاند و این را
کفاره گناهان خود کردهاند و چون ثابت شود که امر به اشتباه گذشته کفاره ایشان
هم باطل میشود و جمیع بنیان کتاب پادری که بر شهادت عیسی است متزلزل و
منهدم خواهد شد .پس این ایامنشان ایامن به باطل است و ایامن به باطل کفاره
گناهان نخواهد بود .و اما ایامن به نبوت عیسی که مسلمین هم دارند و کلیات
نصایح و رشایع او را دارند و عمل میکنند و این معنی اختصاصی به نصاری ندارد
و اگر ایامن به او نجات است ،پس برای مسلمین هم حاصل است بلکه چون ایامن
نیاوردن به روح القدس که بعد آمده که آن فارقلیط موعود باشد برای ایشان حاصل
است هالکت برای ایشان مهیاست چرا که عیسی فرمود که هر گناهی آمرزیده
شود ولکن گناه نسبت به روح القدس آمرزیده نشود و آنها گناه نسبت به روح
القدس کردهاند که انکار او را منودهاند چنانکه بعد ثابت خواهیم کرد انشاء الله.
پس نجات برای ما حاصل و هالک برای آنها موجود است و عامقریب
خواهی@خواهید@ فهمید.
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و اما آنکه گفته است که عیسی کلمه ازلیه است که از ازل نزد خدا و خدا بود و
عبارت از مسیح است که مجسم گردیده و در میان آدمیان قرار گرفت تا آخر،
جواب این مسأله از جمیع مسائل آسانتر است چرا که باطلی گفته و اعتقاد کرده
که جمیع اطفال و جهال بطالن آن را میفهمند.
اما عیسی کلمه بود شبهه در آن نیست که عیسی کلمه خداوند عامل بود و به آن
کلمه توحید خود را برای خلق بیان فرموده و ما منکر این معنی نیستیم.
و اما آنکه گفته ازلیه بود چه مقصود است از ازلیه بودن؟ آیا اراده کرده که عیسی
واجب الوجود است و قائم بنفس خود است و از این جهت ازلی بود ،پس قائل
شده به اینکه او خدای واحد احد است .پس آنکه گفته از ازل نزد خدا بود حرفی
است بیمعنی؛ پس اگر عیسی قدیم است و نزد خدای قدیم بوده دامئا ،پس به
تعدد آلهه قائل شده و مشک است و اگر عیسی حادث است پس چگونه از ازل
نزد خدا بوده و حادث همیشه نبوده و اگر از ازلیه ،بالنسبه را قصد کرده واز ازل
نزد خدا بود یعنی از ازل نسبی ،پس این معنی اختصاصی به عیسی ندارد و ازلیه
نسبیه برای غیر او از انبیاء و غیر از انبیاء هم حاصل است.
و اما آنکه خدا بود ،کالمی است که از کفر محض صادر شده و
میپرسیم@میپرسم@ که چه معنی دارد خدا بوده یعنی قدیم و واجب الوجود و
قائم بنفس بوده پس چگونه دیگر کلمه نزد خدا بوده و آیا آلهه عدیده میباشند
و حال آنکه عیسی شام را خوانده است به توحید و اینکه خدایان متعدد نگویید و
موسی شام را خوانده به توحید و جمیع پیغمربان مردم را به خدای یگانه خواندهاند
و از اعتقاد به خدایان عدیده بازداشتهاند پس چگونه عیسی خدا بوده و اگر خدای
یگانه عیسی است و خدای دیگر نیست ،پس چگونه گوید نزد خدا بود و چگونه
گوید مجسم شد و در میان آدمیان قرار گرفت و مجسم شدن ،متغیر شدن است و
واجب الوجود ازلی متغیر منیشود.
خالصه به جمیع جهات این سخنان کفر است و عیسی از این اقوال بیزار است.
عیسی خود در بسیاری از جاهای اقوال خود که در انجیل است خود را ابنالبش
خوانده و در اول کتاب انجیل متی است که این کتاب میالد عیسای مسیح پرس
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داود پرس ابرهیم است بعد نسب فرزندان ابرهیم را میگوید تا آنکه میگوید که
از ابرهیم تا داود چهارده پشت است و از داود تا جالبابل چهارده پشت و از جالبابل
تا مسیح چهارده پشت و در انجیل لوقاست که عیسی سی سال گامن میکرد که
پرس یوسف نجار است.
باری همه جا خود را ابنالبش خوانده و محل اجامع مسلمین و نصاری است که
عیسی پرس مریم بود و از نفخ روحالقدس پیدا شد و در آیه نهم از اصحاح شصت
و ششم نبوت اشعیا است که خدا میفرماید که من میزایانم غیر را پس من منیزایم
خدا میگوید به درستیکه من عطاکننده تولیدم به غیر ،من نازایم تا آخر ،اگر نبوت
اشعیا را قبول ندارید پس کافرید به خدای بنیارسائیل و اگر قبول دارید میگوید
من میبخشم زایندگی را و خود نازایم که حاصل این است که من خدای ایجادکننده
مادر و ولد و تولد و ذوات و صفاتم و اینها بر من جاری منیشود و در من یافت
منیشود پس معلوم شد که عیسی پرس خدا نتواند بود و معلوم شد که مریم خدا
نیست چرا که زایید و عیسی خدا نیست چرا که از مریم حادث شد و حاصل شد
و خدای قدیم از مخلوق حادث نشود و ابن بش نباشد پس معلوم شد که عیسی
خدا نتواند بود.
و در مزمور هشتاد و دوم است در آیه اول که خدایا که به تو شبیه است یعنی تو
را شبیهی نیست و عیسی شبیه داشت در جمیع صفات و او و مادرش میخوردند
و میآشامیدند و دفع میکردند و مریم شوهر کرد و خدا شوهر منیکند و اکل و
رشب منیکند و تغوط ندارد و در صفات با خلق شبیه منیشود و اول نطفه و آخر
میت@جیفه@ و در این بین حامل عذرات نتواند بود ببینید که هرکس از اسالم
بری است@بهره ندارد@ چقدر نادان است که اینطور کلامت میگوید.
و اگر گویند که جسد عیسی چنان بود که تو میگویی اما خدا حلول کرد در عیسی
میگوییم این هم غلطی دیگر است چرا که خداوند احد قدیم ثابت متغیراالحوال
نشود و از مرتبه الوهیت خود نازل نشود و حلول در حادث ننامید چرا که مناسبت
مابین حال و محل رشط است و خداوند مناسبت به حادث ندارد و متغیراالحوال
منیشود که حلول در خلق کند و آنچه در انجیلها از این الفاظ باشد جمیعا محرف
است و خالف بداهت عقل و وحیهای دیگر است وانگهی که شام انجیلی از خدا
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ندارید که متواتر و معترب باشد و کتب شام کتب تواریخ است که علامی شام
نوشتهاند بلی روایاتی چند کردهاند .و قانون در روایت آنست که اگر خالف بداهت
عقول باشد قطع میکنیم که آن کذب است و افرتا بر نبی بستهاند ،پس اگر استشهاد
به نصوص انجیل کنید اعتبار ندارد و اگر به مراسالت علامتان استدالل کنید که
اوهن از بیت عنکبوت است و اگر به عقل استدالل کنید که عقل ابا از حلول قدیم
در حادث دارد چرا که معنی حلول آنست که چیزی در چیزی قرار گیرد مانند آب
در کوزه یا روح در تن اما آب در کوزه که حلول جسمی است در جسمی و مابین
آنها مشاکلت است و خدا مشاکل خلق نیست و هرکه مشاکل خلق باشد حادث و
خلق است و اما روح در تن که حلول غیب است در شهاده آن هم صحیح نیست
در این مقام چرا که مناسبت مابین روح و جسد رشط است آیا منیبینی که هر
روحی مشاکل با جسد است و هر جسدی مناسب روح و از این جهت آالت و
ادوات هر جسد مشاکل با طبع روح است پس نشود که خداوند در حادث باشد
مانند روح در جسد یا جسمی در جسمی پس نشد که عیسی خود خدا باشد و
نشد که خدا در او حلول کرده باشد و بعضی الفاظ هم که در انجیلها یافت
میشود یکی آنکه احتامل میرود که چون از لغتی به لغتی نقل شده لفظ ثانی
مودی مصداق لفظ اول نشده است چنانکه از رسیانی به عربانی آمده بعد به
یونانی بعد به التینی و به این واسطه تغییرهای کلی در معنی میشود چنانکه
هرکس دو لغت را میداند این معنی را خوب میداند چرا که در هر قوم
خصوصیات و مصطلحاتی است که در لغت دیگر آن اصطالح نیست و
اخالل@اختالل@ به مسأله میشود بالکلیه پس به این واسطه که انجیل را به التینی
آوردهاند خراب شده است و آن معنیهای رسیانی از دست رفته است و دیگر آنکه
در آن لفظ مطلبی را قصد کردهاند که الحقین چون از اهلش نگرفتهاند از آن
معنیها غافل شدهاند و ایشان که در صدد ترجه برمیآیند خرابتر میکنند و به
کلی بر خالف واقع رشح میکنند چنانکه ما میبینیم که چون قرآن را فارسی کنند
به کلی فاسد میشود السیام اگر ادبا و شعرا بخواهند فارسی کنند که به کلی مطلب
از دست میرود و کالم انبیا و اولیا را که علام در فهمش درماندهاند البته غیر
مساوی ایشان به لغت دیگر نتواند برد پس به این واسطه انجیلها به کلی خراب
است و بیاعتبار و استدالل به آنها نتوان کرد و ما هم که استدالل به آنها میکنیم
برای جواب ایشان است و اال مناط استدالل نتوانند بود.
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بالجمله این سخن که از ازل عیسی نزد خدا و خدا بود حرفی است به کلی باطل؛
چرا که ترکیب خدا از این لفظ الزم میآید چرا که الزم میآید که خدا جهتی داشته
باشد که با مسیح متحد شود و جهتی داشته باشد که مفرتق@مفرق@ گردد و
عیسای پرس مریم حادث متغیر خدا نتواند بود و خدا در او حلول منیکند و اگر
گویید که ذ ات عیسی خداست و صورت عیسی حادث؛ گوییم ذات عیسی را
خصوصیتی به عیسی هست یا نیست ،اگر خصوصیتی نیست پس چه دخل به
عیسی دارد خدا خدای همه است و ذات عیسی نشد و اگر خصوصیت است و آن
را با ذات موسی و ابرهیم فرق است پس ذات عیسی امتیاز عیسوی دارد پس ممتاز
و مرکب است و حادث است و این هم جایز نیست در خداوند قدیم و خداوند
احد خالق @مر@کل را اختصاصی به عیسی نیست پس به هیچ وجه من الوجوه
منیشود که عیسی خدا باشد یا ازلی باشد بلکه عیسی عبدی است مخلوق و مرزوق
خدا و حیوه و موتش در دست خدا و مالک نفع و رضر خود نیست مگر به اذن
خدا مثل سایر خلق نهایت آن نبی بوده مثل سایر انبیا و سایر خلق رعیتند نقل
تازه اتفاق نیفتاده است و خدا در آن زمان به حد بلوغ نرسیده بود که شوهر کند
و بزاید و پرس بکر وحیدی@پرس بگیرد جسدی@ پیدا کند یا آنکه زن کند و از او
اوالدی به عمل آید که بکر وحید@در نسخه ع 61عبارت مفهوم نیست @.او شود
یا آنکه خدا در آن زمانها استحاله شد و پوسید و تغییر کرد و حادث شد .خالصه
خدای احدی ازلی ثابت و دایم بوده و تغییری در او راه نیافته چنانکه همیشه
بوده ،همیشه خواهد بود و نصاری چه بسیار ترقی کردهاند تا به این سخنها
رسیدهاند ایشان بایستی بتپرست باشند به برکات حرضت عیسی اینقدر فهم پیدا
کردند که از بتپرستی دست برداشتهاند و به خدایی اقرار کردهاند و چون ایامن
به حرضت خاتم النبیین نیاوردهاند اینگونه سخنهای ناشایست میگویند و به حلول
و اتحاد و امثال اینها قائل شدهاند و اگر ایامن آورده بودند قبح این سخنان را
میفهمیدند.
*«مقصد اول – فصل *»33
فصــــل
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و دیگر آنکه هامن عیسی را از@در@ میان پیغمربان معصوم دانسته و به فقره
انجیل یوحنا و سایر رسایل متمسک شده و عیسی را پرس خدا دانسته؛ اما فقره اول
را سابقا رشح کردهایم که منیشود@که@ پیغمربان معصوم نباشند و از عقل و نقل
ثابت کردیم که کور عصاکش کور منیشود و فاسق و عاصی ،هادی سایر خلق
منیتواند باشد و احتیاج به اعاده سخن نیست.
و اما آنکه عیسی را پرس خدا دانسته اگرچه سابقا رشح این معنی شد فی الجمله
لکن در اینجا تفصیل بیشرت میدهیم .پس میگوییم که عیسی پرس خداست خالی
از آن نیست که یا میگویند@میگویید@ خدا زنی است و شوهر کرده و زاییده یا
مردی است و زن گرفته و زاییده یا آنکه مراد از این آنست که عیسی از خدا بیرون
آمده مانند آبی که از چشمه بیرون میآید یا طالیی که از معدن بیرون میآید یا
لطیفی که از کثیف بیرون میآید مثل روح بخاری که از جسم کثیف بیرون میآید
@و@یا لطیفی که از لطیفی بیرون میآید و از آن حاصل میشود مثل چراغی که
از چراغی درمیگیرد و روح فرزند که از روح مادر حاصل میشود یا عقلی که از
عقلی پیدا شود یا این تشبیه است به جهت تعظیم و احرتام که چون عیسی بنده
شایسته خدا بود از این جهت او را پرس خدا گفتند و امثال اینها .پس هیچ یک از
اینها مناسب ذات قدیم خدا نباشد و اینها همه از آن است که خدا را و یگانگی و
قدم او را ندانستهاند اما اگر خدا زن یا مرد باشد و بزاید که قبح آن زیاده از آن
است که محتاج به رشح باشد و خدای یگانه را عدیل و نظیری نیست و مقرتن به
غیر منیشود چرا که همه اینها از شباهت حوادث است و یافتی از عبارت مزمور
داود 7که خدا شبیه ندارد و از عبارت اشعیا که خدا تولد را ایجاد می کند پس خود
او منیزاید.
و اما آنکه عیسی از خدا بیرون آمده به هر معنی میگوییم اگر عیسی در خدا
نبوده چگونه از او بیرون آمده و اگر بوده غیر او بوده یا عین ذات احدی او؟ اگر
غیر او بوده حادث بوده یا قدیم؟ اگر حادث بوده ذات قدیم محل حوادث بوده و
محل حادث ،حادث است و اگر قدیم بوده ،تعدد قدما میشود و باطل است .پس
در خدا غیر خدا معقول نباشد و اگر عین خدا بوده و بیرون آمد یا خدا مجزا شده
و متغیر شده قطعهای از او جدا شده پس حادث گشته یا آنکه بعض خدا ظاهر
شده و بعضی خفی مانده ،باز خدا مرکب میشود و حادث میگردد@ .و@اینها
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هیچ یک الیق قدیم نباشد و اگر از جهت تعظیم است اوال که تعظیم موجب این
نسبت نقص و ناالیق به خدا نیست و تعظیم عیسی به توهین خدا بیمعنی است.
و ثانیا آنکه این معنی اختصاصی در کتابهای شام به عیسی ندارد دیگر عامل را پر
کردن که عیسی پرس خداست معنی ندارد چرا که در اصحاح ششم سفر تکوین
است که پرسان خدا دخرتان مردم را دیدند که خوب است نکاح کردند و در اول
سفر چهاردهم استثناست که خطاب به مردم میکند که پرسان رب اله خود باشید
و در اصحاح هشتم رساله بولس است به رومیه که همه کس ابناء الله میباشند و
در اصحاح سوم ماریوحنای اولی است دلیل بر آنکه همه ابناء الله میباشند و غیر
آنها از کتب انبیا؛ پس این چه اختصاصی به عیسی دارد که عامل را پر کردید و این
چه تعظیمی است که همه مشرتک شدند@مشک شدید@ در این@ابن@ بودن
برای خدا نه آنکه هر چیز عموم پیدا کرد دیگر تعظیمی در آن نیست مثل آنکه
همه بنده خدا و مخلوق خدا هستند پس وقتی که همه کس ابنالله شدند دیگر
چه تعظیمی است .پس این نسبت تعظیم بر عیسی که نیست ولکن توهین
@برای@خدا هست پس چه جسارت است بر خدا.
و اگر گویند@گویید@ چنانکه میگویند که عیسی پرس بکر@مکرم@ و بزرگ خدا
بود؛ این هم جسارتی عظیمتر بر خدا وانگهی که توریه پیش از عیسی بوده و مردم
را در آنجا ابنالله خوانده پس آنها پرس بکر@مکرم@ خدایند و اگر گویید@گویند@
عیسی در رتبه برتر از آنها بوده گوییم عیسی در وقتی که آلوده به این عامل بود
اقرب بود به خدا یا بعد از تجرد از این عامل معلوم است که بعد از تجرب اقرب بود
چرا که میگویید رفت و در یمین@کنار@ خدا نشست و همه زیر پای او شدند و
از این گذشته عیسی عبادت میکرد و اگر مثر نداشت که لغو بود و اگر مثر داشت
پس تقرب او روز به روز زیاده شد پس اگر اول از جهت تعظیم پرس خدا بود حال
که مقربتر شده حرمت او زیاده شد؛ حال باید برادر خدا باشد یا عمو یا پدر یا
جد خدا باشد چرا که فرض این است که مدلول اینها ملحوظ نیست و محض تعظیم
است ،پس باید به جهت تعظیم گفت عیسی پدر خدا بود .اگر گویند خدا پدر
نداشت؛ گوییم به جهت تعظیم است نه نسب@نسبت@ و اگر پدر زیاده است
گوییم مادر خدا بوده و اگر زیاده است گوییم برادر خدا بوده یا عمو یا خالو یا
پرس عمو یا پرس خالو و امثال اینها .و اگر گویند اینها نسب@نسبت@ است و جایز
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نیست؛ گوییم فرزند هم نسب@نسبت@ است و جایز نیست پس به چه معنی
عیسی پرس خدا بوده؟
از این بیان که مصدق است به فرمایش اشعیا معلوم شد که قول به اینکه عیسی
پرس خداست افرتاست که بر عیسی بستهاند و عیسایی که خود را ابنالبش
میخواند و خود را سی سال و حال آنکه نبی بود پرس یوسف گامن میکند خود را
پرس خدا منیخواند ،مضایقه نیست که از عیسی بعضی کلامت رسزده باشد که
بنیارسائیل نفهمیده باشند و پنداشته باشند که عیسی پرس خداست @و@ بعد
هرچه تعبیر آوردهاند به مضمون پرس خدا تعبیر آوردهاند و غلط از ایشان بوده و
اصل تعبیر عیسی صحیح بوده و بعد از غلط فهمیدن @بعد از آنکه غلط
فهمیدند@بنیارسائیل تعبیرهای غلط کردند .مثال در آیه سی و یکم از اصحاح دهم
متی است که عیسی فرمود هرکس به من اعرتاف کرد پیش روی مردم ،اعرتاف
میکنم به او پیش روی پدرم که در آسامن است و هرکس انکار کند مرا پیش روی
مردم ،انکار میکنم او را پیش روی پدرم که در آسامن است .مثال این یک عبارت
است که حمل بر خدا میکنند و چه میدانند که عیسی حرضت آدم را گفته یا
ابرهیم یا اسحق یا داود را خواسته است زیرا که پدری که در آسامن است اینهاست
و خدا در آسامن نیست و نسبت او به زمین و آسامن فرقی ندارد @و@یا آنکه
گوییم @که@مراد از اب روحالقدس است چرا که از نفخ او پیدا شد و روحالقدس
در آسامن است و جمیع آنچه در آسامن و زمین جاری میشود همه به اجراء
روحالقدس است چرا که او اول ماخلق الله است .خالصه چون به اجراء او
@روحالقدس@عیسی پیدا شد خود را پرس او خوانده و معلوم است که ابتدای
خلق از روح@روحالقدس@ است و بازگشت خلق هم به سوی روح است.
و همچنین عبارتی که در اصحاح یازدهم هامن کتاب است در آیه بیست و پنجم
که عیسی فرموده اعرتاف میکنم برای تو ای پدر پرورنده آسامن و زمین تا آخر آیه
بیست و هفتم ،چه میدانند بلکه مراد روحالقدس است و هامن مراد است یقینا
اگر صحت صدور داشته باشد چرا که پرورنده کلی @پرونده عیسی و@مبارش آسامن
و زمین ،روح است و هیچ رصاحت در آن نیست که مراد ذات قدیم است و
بنیارسائیل نفهمیده به غلط افتادند و همچنین در آخر اصحاح دوازدهم هامن
کتاب میفرماید که هرکس @که@به خواهش پدرم که در آسامن است عمل کند
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او برادر و خواهر و مادر من است و داللتی ندارد که خداست بلکه مراد این باشد
که هرکس به رضای ابرهیم یا داود یا روحالقدس عمل کند و احتامل تحریف هم
میرود چرا که این عبارت در انجیل مرقس چنین است که هرکس به اراده الله عمل
کند او برادر و خواهر و مادر من است .پس انجیل متی محرف است و چون اعتقاد
کرده خدا پدر عیسی است گامن کرده که چه بگوید خدا و چه بگوید پدر عیسی
فرقی ندارد و این است ناخوشی در تحریفها که شده است و در آیه بیست و
هفتم از اصحاح هفدهم متی است که میفرماید پرس انسان قصد دارد برود در
مجد پدرش با مالئکه او و جزا دهد هرکس را مثل عملش و هیچ داللت ندارد بر
اینکه خدا پدر اوست بلکه در آن ترصیح است که او ابن انسان است و میخواهد
برود نزد پدرش بلکه میخواست برود به آسامن نزد آدم و ابرهیم و اسحق و داود
تا در آنجا محاکمه کند با کسانی که او را آزردهاند بلکه معنی دقیقی دارد که
بنیارسائیل آن را منیدانند و اگر انسان کلی و مطلق را میتوانستند بشناسند معلوم
ایشان میشد که هیچ اختالف در کالم عیسی نیست و ابن االنسان و ابن البش
همه یکی است و آن انسان و بش پدر آسامنی است و رب ساموات و ارض است
و معذلک خدا نیست و ما@ولی@ تعبیر از آن به هامن روحالقدس آوردیم چرا که
روحالقدس هامن عقل انسان کلی است الغیر پس هیچ اختالف در کلامت ایشان
نیست و بر همین معنی است آنچه در اناجیل وارد شده است لفظ پدر مطلق یا
پدری که در آسامن است یا ابن الرب و جمیع اینها روحالقدس است و رصاحتی به
کنه ذات قدیمه ندارد و دیگر آیه آیه شمردن حاجت @در آیهآیه شمردن
خاصیت@نیست.
و اما آنکه در اصحاح بیست و چهارم است از متی در آیه سی و ششم که میفرماید
که روز رجعت مرا احدی منیداند و مالئکه آسامنها هم منیدانند مگر پدر تنها باز
ترصیحی ندارد بر ذات خدا چرا که میشود مراد روح القدس باشد چرا که او اعظم
از مالئکه است و همه خدام اویند و لوح محفوظ در دست اوست پس او میداند
که رجعت عیسی کی خواهد بود و اوست پدر او و پدر هر مومن و مومنه و محل
مشیت و مأوای اراده خداست و آنچه در عامل جاری میشود بر دست اوست و از
او حکم میشود به مالئکه اربعه عظام که جربئیل و میکائیل و ارسافیل و عزرائیل
باشد و ایشان جاری میکنند پس میشود که مراد از همه الفاظی که به لفظ پدر
صفحه | 179

وارد شده است و به لفظ ملکوت پدر یا پدرم که در آسامنهاست یا به لفظ یا
ابتاه@یاابتا@ ،جمیع آنها@اینها@ روحالقدس باشد.
و اما آنکه در اول انجیل مارمرقس@بولس@ است که یسوع مسیح پرس خدا عبارت
اوست و حجت منیشود و چون مطلب عیسی را نفهمیده الجرم تعبیر به لفظ خدا
کرده.
و اما آنکه در آیه دهم و یازدهم اصحاح اول مرقس است که یوحنا دید وقتی که
عیسی از آب بیرون آمد که آسامن از هم منشق شد و روح@روح القدس@ مثل
کبوتری نازل شد و بر رس عیسی ایستاد@ایستاده@ و صدایی از آسامنها آمد که تو
پرس حبیب منی پس به تو مرسورم تا آخر داللتی بر آنکه قائل خدا بوده ندارد بلکه
آن روح که فرود آمده وجهی از وجوه روح بوده و صدای آسامن از کلیه روح بوده
و البته آنکه نازل شده بود جلوهای از جلوههای روح بوده چرا که روح اعظم از
آسامن و زمین است و مانند کبوتری نیست ،پس خدا در مجد خود بوده و هست
و صدا شاید از روح اعظم بوده و هیچ رصاحت به اینکه خدا بوده ندارد.
و اما آنکه در آیه یازدهم است از اصحاح دویم مرقس که ارواح نجسه وقتی که
عیسی را میدیدند همه پیش روی او میافتادند و فریاد میکردند که تو پرس
خدایی و عیسی ایشان را میراند که ظاهر نکنند تا آخر و همچنین آن شخص
دیوانه قربستانی که در اصحاح پنجم میگوید که روح نجسش به عیسی گفت مرا
چه به تو ای یسوع پرس خدای علی@اعلی@ تا آخر ،اوال که @سخن این@دین
ارواح نجسه مناط اعتقاد نیست و ثانیا آنکه خود میگویید که عیسی ایشان را
میراند پس غلط میگفتهاند که عیسی ایشان را میراند و اما آنکه گفته تا ظاهر
نکنند ،آن کالم راوی است و ناشی از فهم اوست بلکه عیسی ایشان را میراند که
نامربوط نگویند و نجس بودن ایشان با صدق و ایامن ایشان منافاتی دارد پس آنها
شیاطین اغواکننده بودند چرا که ارواح نجسه کال شیاطینند چنانکه از انجیل هم
برمیآید و شیاطین اغواکننده@بودند@ و به این کالم اغوا میکردند و عیسی
میراند ایشان را و یا آنکه عبارت از تحریفهاست و مارمرقسی که از تابعین حواریین
است نه از حواریین و به واسطه شنیده و مرسل روایت کرده است ،چه
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حجیت@حجت@ در کالم اوست و اگر کالم صادق باشد معنیش آنست که عرض
شد.
و اما فقره آیه شصت و سوم از اصحاح بیست و ششم متی که رئیس کهنه گفت
به حرضت عیسی که قسم میدهم تو را به خدای حی که بگویی برای ما اگر مسیح
پرس خدایی ،مسیح فرمود تو گفتی بلکه من میگویم که شام از حاال میبینید فرزند
انسان را که از یمین قوه الله نشسته است و میآید برابر آسامن.
و در شصت و دوم از اصحاح چهاردهم مرقس است که رئیس کهنه پرسید که تویی
مسیح پرس خدای مبارک یسوع فرمود منم او و عامقریب خواهید دید فرزند انسان
را که از یمین قوه الله نشسته میآید برابر آسامن تا آخر.
و این دو روایت اختالف در آن دارد که به روایت مرقس عیسی فرموده منم پرس
خدای مبارک و به روایت متی فرموده تو گفتی معلوم شد که روایات انجیل مختلف
است و واقع یکی بوده ،پس البته یکی از این دو دروغ است؛ پس اعتبار انجیلها
متام شد .و البته روایت مرقس خالف است که خالف عقل و نقل است پس باید
عیسی هرگز چنین تصدیقی نکرده باشد و فرمایش او@فرمایش@ هامن است که
بعد برای تلقین و تعلیم فرمود فرزند انسان یعنی من فرزند خدا نیستم و نگفتهام،
قول من @این@است که من فرزند انسانم و تکرار این لفظ هم در انجیل که بسیار
است فرزند بش و فرزند انسان خود را خوانده برای امتام حجت است@حجت و@
ولکن نصاری از افرتای بر آن بزرگوار دست برنداشته او را معذلک پرس خدا خواندند
و حال آنکه از عیسی لفظی رسنزده که دال بر فرزند خدا باشد و
عجیبتر@عجبتر@ آنکه در انجیل لوقاست در اصحاح بیست و دوم در آیه
شصت و ششم که رئیس کهنه و سایرین به او گفتند که اگر تو مسیحی بگو به ما
عیسی فرمود اگر برای شام بگویم ایامن نخواهید آورد و اگر از شام خواهش کنم
اجابت مرا نخواهید کرد و مرا رها نخواهید کرد و از حاال خواهید دید فرزند
انسان@ایشان@ را در یمین قوه خدا نشسته پس همه یهود گفتند که از این قرار
تو فرزند خدایی ،عیسی فرمود شام میگویید من ابن الله میباشم و این روایت
ابطال روایت مرقس و متی را کرد و حق همین است اگر واقعیت دارد وقوع کالمی
اگرچه در روایت یوحنا مطلقا این گفت و گو نیست.
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باری معلوم شد که عیسی کلامتی فرمایش فرموده از جاللت خود که مردم نتیجه
گرفتند که او از این قرار پرس خداست .باری به روایت الوقا@لوقا@ اول یهود هم
نگفتند که بگو که تو پرس خدا هستی یا نه بلکه گفتهاند که تو مسیح هستی یا نه
و روات خیال کردهاند که عیسی که پرس خدا هست چه بگوییم تو مسیح هستی
یا نه چه بگوییم تو پرس خدا هستی یا نه مثل آنکه چه بگویی عیسی چه بگویی
پرس مریم ،هر دو یکی است پس ببین که در همین یک مطلب چهار انجیل چقدر
اختالف دارد و البته واقع یکی بوده و سه دیگر کذب است پس چه اعتبار به این
انجیلها و چگونه سند تواند بود و بسیاری از روایات اناجیل با یکدیگر همین گونه
اختالف دارد و اگر بگویند@بگویید که اختالف@ اختالف از نقل به معنی است و
معنی یکی است ،گوییم چگونه نقل به معنی است و حال آنکه یکی اثبات کفر
میکند و یکی اثبات ایامن و یکی مخالف قدس خداست و یکی موافق پس معلوم
شد که موافق انجیل لوقا یهود به عیسی نگفتند که بگو که تو پرس خدایی یا نه و
عیسی هم نگفته است منم پرس خدا و آن اناجیل محرف است و حرضت عیسی
موافق آیه هجدهم و نوزدهم اصحاح هجدهم لوقا که یکی از روسا به او گفت
ای معلم صالح چه کنم که وارث حیوه ابدی شوم؟ عیسی گفت چرا به من صالح
میگویی و صالح نیست مگر خدای یگانه .راضی نشد@و راضی نشده@ به او صالح
بگویند چگونه راضی میشد که به او پرس خدا بگویند؟!! پس این نیست مگر افرتای
محض به آن بزرگوار.
و اما آیه سی و پنجم از اصحاح اول یوحنا که از یحیی 7روایت کرده است که یحیی
فرمود که من معاینه دیدم و مشاهده کردم اینکه این یعنی عیسی پرس خداست
این فقره هم نقل به معنی خطا شده است چرا که در سه انجیل دیگر غیر از این
است و در آنهاست که صدایی از آسامن آمد که این است پرس حبیب من که به او
خورسندم و نیست در آنها که یحیی گفته است که پرس خداست و صدای از آسامن
الزم نکرده است که از خدا باشد بلکه از روح باشد یا از حرضت آدم یا ابرهیم یا
داود بوده و البته آنها در ملکوت آسامنند و عیسی پرس آنهاست و پرس بودن از
برای روح به جهت آنکه از نفخ او به عمل آمده است و روح مخلوق است و نسبت
ابن به او باز به طوری درست میآید و اما بر خداوند عامل به هیچ قسم الیق
نیست .پس انجیل یوحنا محرف است البته و ذات واحد قدیم چیزی از او بیرون
منیآید و منیزاید و موافق نبوت اشعیا خدا@ی@ آفریننده زاییدن@زاینده@ است
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و بر او جاری منیشود@منیشد@ و امور توحید در رشایع و ادیان مختلف منیشود
و اگر نسبت تعظیم است گوییم تعظیم عیسی به توهین خدا معقول نیست و اگر
کسی خواهد که تعظیم بیشرت کند و تعظیم رضر ندارد و معنی حقیقی لفظ مراد
نیست پس جایز است که بگوید عیسی پدر خدا بود یا آقای خدا بود و خدا نوکر
او بود و معنی حقیقی مراد نباشد و محض تعظیم باشد ،اگر گویند بیحرمتی به
خداست هر دو بیحرمتی است و اگر گویند جایز است که خالف اجامع مذاهب
است بلکه خالف بداهت عقول.
و اما آیه چهل و نهم از اصحاح اول یوحنا تا آخر که ناثاناییل@ناتاناییل – ظاهرا
ناتاناییل هم صحیحتر است @.به عیسی گفت ای معلم تو پرس @تو نیز@خدایی
تو پادشاه بنیارسائیلی ،عیسی جواب داد چون من تو را زیر درخت انجیر دیدم
ایامن آوردی عامقریب اعظم از این خواهی دید پس فرمود حق حق میگویم برای
شام خواهید دید که آسامن باز شده و مالئکه خدا صعود میکنند و نزول میمنایند
بر پرس بش ،اوال که در آن نیست که عیسی مدعی آن شد که پرس خداست و
ناثاناییل غلطی بگوید دخلی به عیسی ندارد و اگر گویند که عیسی تقریر قول او
را کرد و گفت ایامن آوردی ایامن آوردن یعنی تصدیق کردن و ایامن بر ایامن به
حق و باطل هر دو اطالق میشود چنانکه میگویند ایامن به باطل آورده و ایامن
به حق آورده و عیسی نفرمود که ایامن به حق آورده بلکه گفت به این یک
معجز@معجزه@ که از من دیدی تصدیق جهال کردی که من پرس خدایم و ایامن
به این قول آوردی و شاهد بر این که مراد ایامن به باطل است آنکه بعد فرمود که
حق حق میگویم و خود را ابنالبش نامید و این را حق فرمود و عیسی که راضی
نبود به او صالح گویند پس چگونه راضی بود که توهین خدا کنند و او را پرس خدا
خوانند و این در صورت عدم تحریف است .و یافتی که این اناجیل مطلقا اعتبار
ندارد و همه با هم مختلف و کتابهای حدیثی است و@حدیثی و@ تاریخی است
که تابعین نصاری جمع کردهاند و معارص عیسی هم نبودند آنها هم از غیر
شنیدهاند چنانکه رصیح اول انجیل مارلوقا است که گفته است که چون هرکس
کوشش کرد و خواست که قصههای امور را به ترتیب بنویسد چنانکه به ما رسیده
است از آنها که اول بودند و دیدند و خادم کلمه بودند من هم خواستم بنویسم
پس اینها هم راوی بودند و از غیر شنیدهاند و تحریف در روایات شده است و از
این جهت همه با هم مختلف است پس چون روایات مختلفه رسد@است@ عرض
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بر رصاحت عقول و مسلامت انبیای سلف میکنیم و مخالف را دروغ میدانیم و
این آیه مخالف عقول و انبیاست ،پس روایت صحیح نیست و حجت نتواند بود و
این روایت در اناجیل دیگر هم نیست@هست@.
و اما آیات چهاردهم تا هجدهم اصحاح سوم یوحنا که در سه جای آن آیات عیسی
را پرس خدا نام برده است و از خود عیسی روایت کرده است محرف است و در
اناجیل دیگر هم نیست و صدر آیات با آنها اختالف دارد چرا که در صدر خود را
ابنالبش خوانده و منافی است با ابنالله و چون یافتیم که مخالف عقول و
انبیاست گفتیم محرف است و این آیهها@آیتها@ میتوان سند نصاری باشد چرا
که لفظا احتامل دیگر در آنها منیرود و نیست مگر تحریف یوحنا یا آنکه برای او
روایت کرده یا آنکه از او روایت کرده و اما آخر این اصحاح اب و ابن مطلق است
و رصاحتی بر آنکه پرس خداست ندارد و احتامل روحالقدس در آن میرود چنانکه
گذشت و چون @چونکه@کتابی و راوی@آن@ بیاعتبار شد دیگر اعتبار به هیچ
چیز آن کتاب و آن راوی منیتوان کرد شاهد بر بیاعتباری شدید@شد@ آیه
هجدهم از اصحاح پنجم یوحنا که میگوید یهود میخواستند که عیسی را بکشند
نه از جهت اینکه میشکست شنبه را و بس و نقض آن کرده بود بلکه از این جهت
که میگفت خدا پدر من است و نفس خود را معادل با خدا میکرد .انصاف دهید
که هیچ احتامل میرود که عیسی خود را عدیل خدا شمرد؟! و عیسی که راضی
نشد که به او صالح گویند و آن را اسم خدا دانست خود را عدیل خدا میکند؟! با
وجودی که مقر است که خدا خالق اوست و مخلوق عدیل خالق منیشود .هیچ
عاقلی این احتامل را درباره عیسی میدهد که بگوید من عدیل و نظیر خدایم و
! و در زبور است چنانکه
مردم را معذلک به سوی خدا بخواند؟
شنیدی که خدا شبیه و نظیر ندارد و احکام توحید در انبیا مختلف منی شود در آیه
سیم@سیم@ همین اصحاح است که عیسی گفت من هیچ کار از پیش خود
منیتوانم بکنم ،آنچه میشنوم حکم میکنم ،ببین چقدر اختالف در یک اصحاح
است چه جای یک انجیل و همه انجیلها.
و اما آیات بعد که محض@مخصوص@ ابن و اب است که رصاحتی بر@به@ خدا
ندارد و کار نصاری از جای دیگر هم عیب کرده که حرضت عیسی بسیاری از مسائل
را به مثل میفرمود و به هر چیزی از عامل مثل میآورد .گاهی هم به پدر و پرس
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مثل آورده ،حال نصاری آنها را به دست گرفتهاند و نفهمیده که آنها مثل است و
گمراه شدهاند .پس عیسی مثل به زارع و دهقان هم میآورد @و@حال باید خدا
دهقان باشد و خدا برزگر باشد و مثل به عروس و داماد هم میآورد@ ،و@حال
باید خدا عروس و داماد هم باشد و همچنین پرس و پدر هم جزو مثلها بوده به
خیال نصاری که عیسی پرس خداست و کنایه از خود میگوید و این ناخوشی در
ایشان از وقت یهودی بودن و عزرا@عزیر@ را پرس خدا دانسنت بلکه همه خود را
پرسان خدا دانسنت پیدا شد چنانکه در همین انجیل است که یهود گفتند ما ولد
زنا نیستیم ،ما همه یک پدر داریم و آن خداست و این ناخوشی در بنیارسائیل که
نرصانی شدند از وقت یهودی بودن پیدا شد و آن وقت خدا را مجسم می دانستند
و باز هم به آن عادت جاری شدند.
و اما آیه بیست و پنجم این اصحاح که عیسی گفت ساعتی@که ساعتی@ میآید
که مردگان صدای پرس خدا را میشنوند و کسانی که شنیدند زنده میشوند به
جهت آنکه چنانکه برای پدر حیوه در ذات اوست همچنین به پرس داد که حیوه
در ذات او باشد و سلطنت به او داد که حکم کند چرا که او پرس بش است
@و@حال چگونه احتامل میرود که محرف نباشد که تعلیل آورده برای آنکه پدر
به پرس حیوه ذاتی داد به اینکه پرس بش است این تناقض نیست و ممکن است
که از عیسای نبی رس زند نعوذ بالله.
خالصه در این کتاب بسیار نسبت پرس خدا به عیسی داده است و جمیع آنها از
تحریفهاست که شنیدی و در اناجیل دیگر آن@این@ نسبتها نیست چنانکه بر
هرکس که همه را دیده است واضح است .خالصه چون به ادله عقلیه و نقلیه ثابت
کردیم که این نسبت به جمیع وجوه خطاست دیگر احتامل عدم تحریف منیرود
و میشود که وجه اشتباه از آن واقع شده است که اله در زبان عربی و بعض السنه
سابق به معنی عامل آمده است و از این جهت علام را آلهه مینامیدهاند چنانکه
در مزمور هشتاد و یکم داود به آن شهادت میدهد و آیه سی و سوم از اصحاح
دهم یوحنا هم شهادت میدهد که یهود بحث کردند به عیسی که تو خود را اله
نامیدی عیسی گفت آیا در ناموس شام مکتوب نیست که من گفتم که شام آلهه
میباشید پس اگر به آنها آلهه گفته است به من میگویید که من بیجا گفتهام که
من پرس اله میباشم و این آیه اشاره به هامن مزمور هشتاد و یکم است و این
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عبارت در آنجاست این آیه رفع بسیاری از شبهات را میکند چرا که چون علام آلهه
میباشند در لغت انبیا هم آلهه میباشند و از جمله آلهه ابراهیم و داود بوده پس
عیسی ابنالله بود@بوده@ و در آسامن هم هستند یا آنکه مراد روح است و من
چنان میفهمم که اگر الفاظی هم صادر شده است به آن معنی بوده است .بعد
تابعان و علامی نصاری از راه ضاللت و خروج از دین حمل بر خدای قدیم کردهاند
و ابنالله به این معنی با ابنالبش مطابق است و میشود که مراد از الله مطلق
نبی اعظم مطلق و عامل اعظم مطلق باشد که فارقلیط است و چون همه فرزند
علمی اویند و جمیعا فیضیاب از اویند عیسی خود را به طور اطالق ابنالله گفته
باشد مثل آنکه ابنالبش مطلق میگفته@گفته@ نه ابنمریم مثال و ابنانسان
مطلق میگفتند همچنین ابنعامل مطلق گفته چرا که الله در لغت عربی به معنی
عامل میآید و در یک معنی در لغت عربی الله به معنی ملک آمده است چنانکه
احبار یهود به آن ترصیح کردهاند و به آن معنی آمده است عبارتی که در فصل
سوم کتاب حبقوق است که الله از جانب جنوب خواهد آمد و خاصی از کوه پاران
و مراد ملکی است که از جانب جنوب میآید پس میشود مراد از ابنالله ابنامللک
باشد و مراد روحالقدس باشد و اگر از عیسی یا از غیر@یا غیر@ آن از انبیا این
لفظ صادر شده مراد ابنامللک بوده و ضالل قوم حمل بر خدای تعالی کردهاند و
چون به لغتهای دیگر ترجمه کردند لفظ مشرتک را به آن معنی ناشایست که بر
حسب هوای خود ایشان بود ترجمه کردند و از این جهت به ضاللت افتادند و
انداختند و حرضت عیسی چون با یهود سخن میگفت به لغت عربی خود را ابنالله
گفت یعنی ابنالعامل یا ابنامللک و به @این@واسطه ترجمه معنی فاسد شد و نه
هر لفظی که در لغتی مشرتک است یکی از معانی آن هم در لغتی دیگر مشرتک
میشود و مانند لفظ الله در عربی لفظ خداست در فارسی که به معنی صاحب
است و بر غیر خدا هم اطالق میشود مانند خانه خدا و کدخدا و ناخدا و بر خدای
قدیم هم اطالق میشود و الله در عربی چنین نیست و همچنین در فارسی خداوند
و خداوندگار بر غیر خدای قدیم اطالقش متعارف و شایع است به خالف عربی که
لفظ «الرب» به غیر خدای قدیم اطالق منیشود حال اگر جاهل فارسی را به عربی
برد بسا آنکه خدا را به الله تفسیر کند و کدخدا را اللهالقریه و ناخدا را اللهالسفینه
بگوید و مطلب فاسد شود حال مثل ابنالله هم در عربی همین حکایت است چرا
که@است که@ الله به معنی عامل آمده است و عیسی ابنالله یعنی ابنالعامل بوده
صفحه | 186

اگر لفظ صحت صدور داشته باشد و اگر تحریف باشد که از اصل فاسد است و
غالب عیب و خلل کتب و @اخبار و@علوم از نقل به معنی است و به واسطه آن
اقوام کثیره گمراه شوند پس از آن جهت که توریه و سایر کتب انبیا و انجیل و
غیرها نقل به معنی کلامت انبیا و خداست که راویان کردهاند تفاوتها در@و تفاوتها
از@ این پیدا میشود و اگر گویند نقل به معنی نشده گوییم پس اختالف در روایت
آنها از چیست و اگر نقل به معنی نیست یکی کذب است و اگر نقل به معنی
است عیب از نقل است که مطلب را نفهمیدهاند و نقل کردهاند پس گوییم حرضت
عیسی@ @7در زمان خود دعوت به اینکه من پرس خدایم به این معنی که حال
متبادر است از این لفظ البته نکرده و حواریین هم چنین دعوت نکردند بعد از
آنکه کالمها@کالمهای@ روایت شده تحریف و تغییر شد در روایات جمعی مطلب
را نفهمیده الفاظ را حمل بر اهواء و آراء خود کردند و خورده خورده شیوع یافت
تا مذهب شد و دلیل بر اینکه این کالم رس نزده کتاب شعیا که خدا منیزاید پس
عیسی از اندرون ذات خدا بیرون نیامده و ذات خدا متحصص نشده و قطعه قطعه
نگردیده و آنچه در انجیل است که عیسی از خدا بیرون آمده نقل به معنی شده
و فاسد نقل شده است و فساد از روات است .خالصه اگر از پی هر سخنی بسیار
برویم عمر متام میشود قبل از متام شدن کتاب ،پس به همین قدر اکتفاء میکنیم.
*«مقصد اول – فصل *»34
فصــــل
و دیگر آنکه گفته است که مسیح در میان متامی مردم آن شخص وحید فرید است
که بیگناه و خطا در اعلی مدارج پاکی و اکملیت و در مرتبه الوهیت بوده؛
عرض میکنم که اما عیسی وحید فرید بیگناه و در اعلی مدارج پاکی و اکمیلت
بوده شک نیست که در عرص خود چنین بوده و لکن بهرت از جمیع خلق در هر
عرص مسلم نیست ،چنانکه بعد از اثبات نبوت حرضت خاتم 9معلوم میشود و
موافق قاعده بایستی که موسی افضل از او باشد چرا که او در رشیعت تابع موسی
بود چنانکه رصیح عبارت انجیل متی است که عیسی فرمود من نیامدهام که ناموس
را بردارم ،بلکه آمدهام کامل کنم و فرمود یک کلمه از او محو نخواهد شد پس
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کسی که در رشیعت تابع کسی باشد البته متبوع افضل است وانگهی عیسی چه
کرده از معجزات که موسی مثل و اعظم آن را نکرده؟ پس اینکه او را ترجیح بر
همه داده غلط است و از همه باطلتر آنکه گفته است که در مرتبه الوهیت بوده
زیرا که مرتبه الوهیت جایی نیست که اشخاص در آنجا بگنجند و مرتبه خدا عین
ذات احدی خداست و او را مکانی و مرتبهای غیر ذات او نیست چرا که اینها منافی
با قدم است و مشابه با حوادث است و از فقره زبور دانستی که خدا مشابه ندارد
و به اتفاق امم خداوند قدیم است پس چون مرتبه خدا عین ذات احدی خداست،
عیسی در مرتبه الوهیت بود معنی ندارد چرا که عیسی در ذات خدا نبوده و ذات
خدا ظرف غیر نتواند بود و مرکب نیست پس در ذات خدا که نبوده در خارج ذات
و مساوی با ذات اگر بوده تعدد قدما الزم آید و اتفاقی اهل ملل است بطالن تعدد
قدما و برهان مخترصش اینکه اگر متعدد شد ممتاز است و ممتاز مرکب است و
مرکب غیر اجزاء و وجودش حادث از ترکیب و اقرتان اجزاء پس حادث باشد و فقیر
به غیر پس تعدد قدما محال ،پس عیسی در مرتبه الوهیت نیست بلکه در مرتبه
عبودیت است و عبدی است ذلیل برای خدا و عبادت میکرد و مناز میکرد و
چنانکه از انجیل برمیآید هم اظهار عبودیت میفرمود و نصاری مشک شدند به
خداوند بعضی او را خدا خواندند ،بعضی مریم را هم خدا خواندند و بعضی گفتند
خدا در او حلول کرده و مجموع کافر شدند به خدای عزوجل و مسائل توحید در
ملتها و ادیان فرق منیکند .آیا هیچ نبیی تجویز حلول خدا را در بنده کرده و بنده
را تجویز کرده که خدا شود نعوذ بالله؟! انسانی که غذا میخورد و تغوط میمناید
چگونه خدا میشود و خدا در او حلول میکند و اگر گویند روح عیسی خدا بوده
نه بدن او و در روحش حلول کرده نه بدنش گوییم روح عیسی با جسم عیسی فرق
ندارد اگر روح عیسی خدای احد است پس چگونه روح عیسی شد و نسبت به
عیسی پیدا کرد بلکه خدای همه است و عیسی عبدی است از عبید او و اگر نسبت
خاصی به عیسی دارد پس مرکب و مخصوص و مصور است و خدا نتواند بود و
خداوند هم از ذات خود تغییر منیکند که در محلی حلول کند و چیزی حاوی او
شود .خالصه جمیع این عقاید کفر و رشک است و هرکس معنی توحید را فهمیده
تفوه به آن منیکند و سابقا در این خصوص سخن گفتهایم احتیاج به تکرار نیست
و بطالن این حرف اظهر از آن است که در صدد جواب مفصل برآییم.
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و اما آنچه گفته است که عیسی به دست یهودیان مصلوب شد با درد و محنت و
رنج و مصیبت زیاده از حد و حرص تا آخر؛ جواب آن را سابقا ذکر کردهایم و حاجت
به اعاده نیست و عجب آنکه میگویند خدا بوده و کشته شد و زنده شده و
مصیبت زیاد از حد کشیده .اگر خدا بوده این همه تغیر احوال از برای چه و خدا
چگونه متغیراالحوال شود؟ و خدا چگونه از مریم بزاید و رضیع باشد و فطیم شود
و صبی گردد و طفل باشد و مراهق شود و بالغ گردد و موافق انجیل خود شام تا
سی سال خود را پرس یوسف داند تا آنکه بعد از سی سال بفهمد که پرس خداست
نه پرس یوسف ،کسی که خدا نوری برای او قرار نداده نور ندارد ،خدا علم و ایامن
را از شام به جهت کفر به فارقلیط گرفته است و این حرفها دخلی به ساعتسازی
خوب ندارد.
و اما آنکه مرگ مسیح را سبب کفاره گناهان خلق دانسته است؛ این هم فرع آن
است که عیسی کشته شده باشد و سابقا بیان کردهایم که عیسی کشته نشده است
پس گناهان ایشان باقی است تا ایامن به محمد 9بیاورند و کفاره گناهان ایشان به
ایامن به خدا و رسول و امئه و اولیا و شهادت سید شهداء صلوات الله علیه و لعنه
الله علی قاتلیه که اعظم مصایب عامل است و اعامل صالحه بشود و اال بر گناهان
خود باقی هستند تا روز قیامت.
و اما آنکه گفته است که اگر عیسی هامن بش بود و بس مثل سایر مردم بود و
وسیله نجات منیشد و چون هم در صفت الوهیت و هم در صفت بشیت بود از
این جهت این امر عظیم صورت گرفت؛ جواب آن را هم سابقا عرض کردهام که
عیسی هم خدا بود هم خلق ،نامربوط محض است و یک چیز ،حادث و قدیم
نتواند شد و اگر روحش خداست و تنش بنده؛ جواب آن را هم عرض کردم که اگر
روح ،روح عیسی است محدود است و مرکب و حادث و اگر منسوب به عیسی
نیست و احدی است ،پس چه دخل به عیسی دارد .خالصه اینها همه چربزبانی
نصاری است و قاعده ایشان است این چربزبانیها و این کلامت ابدا معنی ندارد
و با هیچ قاعده منیسازد و اگر به قول علامشان و کاغذهای آنها استدالل میکنند
سند بر احدی منیشود و از خدا که چیزی در دست ندارند که دال بر این سخنان
باشد و اناجیل هم با هم مختلف و اختالف دلیل عدم اعتبار و البته یا همه کذب
است یا یکی راست است و باقی کذب .مختلفات همه راست نتوانند بود و اگر باز
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اختالفی بود که با هم میشد جمع کنی جمع میکردیم ولی چون اختالف به کفر
و ایامن کشید چگونه شود که همه راست باشد بلکه آنچه از عیسی در دست داریم
کسی به او صالح گفت و از کرثت خضوع و خوف از خدا راضی نشد که به او صالح
گویند و گفت صالح خداست به من چرا صالح میگویی و چنین عبد خاضعی
چگونه راضی شود که او را خدا گویند و پرس خدا گویند جمیع اینها اخرتاعهایی
است که بولس و غیره در دین خدا کردهاند چنانکه سنت معروفهای است که بعد
از هر نبیی منافقان قوم او در دین او احداث میکنند چیزی چند که دین او را
بردارند و همچنین بودند نصاری و کردند و آنقدر از دین عیسی منحرف شدند که
انجیل آسامنی از میان ایشان رفت و ندارند در دست مگر این چهار تاریخ را که
تابعان انشا کردهاند بر حسب آنچه از روات شنیدهاند و مطلقا دخلی به کتاب خدا
و سنت رسول ندارد ،بلی بعض کلامتش حق است و مطابق با کلامت انبیا هست.
*«مقصد اول – فصل *»35
فصــــل
و دیگر آنکه گفته است که هرکس ایامن آورد که مسیح پرس خداست و در مرتبه
الوهیت و میانجی و رهاننده خود و کل مردم دانسته و معتقد باشد که عیسی
بازخواست گناه را کشیده و جهت خالص@خالصی@ و نجات گناهکاران زحامت و
مرگ را بر خود قبول و بعد از دفن قیام منوده است و به وسیله همین ایامن در
نجات عیسی رشاکت بهم رساند؛ جواب جمیع این کلامت مزخرف پیش داده شد
مسیح پرس خداست یعنی چه و این چه نسبتی است؟ اگر به توریه اعتقاد داری و
به زبور و به سایر کتب علامتان همه را پرس خدا گفتهاند اوال چه خصوصیتی به
عیسی دارد و ثانیا پرس خدا چه معنی دارد و خدا ملیلد است و اگر به جهت تعظیم
عیسی است توهین خدا چرا و نسبت ناالیق به خدا از چه و از این قرار شامها
دیگر پستتر از عیسایید ،پس آن تعظیم الیق شام نیست پس شامها دیگر خالو و
خواهرزاده و برادرزاده و عموزاده خدا شوید بد نیست ایل و قبیله برای خدا درست
کنید نعوذ بالله از کوری دل ،بعد در مرتبه الوهیت بوده چه رشک است چگونه
شود که غیر خدای احد در مرتبه الوهیت باشد و دو خدا یافت شود و آیا رشک
غیر از این چیست بس است عیسی را که بنده نیک خدا باشد و فخر اوست و
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راضی نشد که به او نیک گویند .گفت به من نیک نگویید که نیک خداست و این
قوم با او چنین میکنند و او را رشیک خدا میخوانند.
و اما حکایت کشته شدن که سابقا ذکر کردیم که عیسی به صالبه زده نشد و کشته
نشد ابدا و او شب صعود کرد و شبح خود را بر یکی از تالمذه انداخت و او را
کشتند و نصاری ندیدند مگر شبیه به عیسی بر دار و چه دانند که عیسی بود یا نه
و معرفت این معنی با خدای واحد است جلشأنه و از خلق این معنی را کسی
ندانست جز حواریین که حارض بودند و جز کسی که وحی به او رسد از خدا یا به
سندهای صحیح از حواریین و به نصاری که از دین عیسی به دین رشک رفتند
نرسیده و حق را اهل حق البته از ایشان پنهان میکنند و البته حواریین دین خدا
را از اینان پنهان کردهاند و ما میدانیم به نص فارقلیط موعود که آمد و آنها
نگرویدند و چنانکه یهود به ماشیح که دایم میگفتند که خواهد آمد نگرویدند از
راه غرض همچنین شام هم علی االتصال وعده فارقلیط کردید و چون آمد به او
نگرویدید!!! نعوذ بالله از حسد و شقاوت و فساد ضمیر ،باری جواب مفصل سابقا
گذشته است.
*«مقصد اول – فصل *»36
فصــــل
و دیگر آنکه گفته نهایت این ایامن مانند ایامن دین محمدیه نیست که محض اقرار
و تقریر کلامتی چند باشد و باور منودن تعلیامت قرآن و به محبت خدا و پاکی
درونی رجوعی ندارد و ایامن مذکور ایامن قلبی است؛
جواب :آنکه ثکلی از این حرفها میخندد و اطفال مکتب میدانند که اینها نامربوط
و چربزبانی برای جهال است کجا ایامن مسلمین محض اقرار زبانی بوده و تقریر
کلامت و حال آنکه از جمله بدیهیهای مذهب ماست که ایامن تصدیق به جنان
است و اقرار به زبان و عمل به ارکان و این معنی در قرآن ما اظهر من الشمس
است اگر سایر کتب ما را نداری و عاملی به لغت ما به قرآن@ما@ رجوع کن و
ببین که خدا میفرماید :قالت االعراب آمنا قل ملتومنوا ولکن قولوا اسلمنا و ملا
صفحه | 191

یدخل االیامن فی قلوبکم و میفرماید :اولئک الذین کتب فی قلوبهم االیامن و
میفرماید :امنا املومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته
زادتهم ایامنا الی غیر ذلک ،پس این تهمتی است که بر مسلمین بسته و از عامل
قبیح است.
و اما باور منودن تعلیامت قرآن؛ بلی این ناخوشی را ما داریم که بعد از اینکه
دانستیم که محمد 9فارقلیط موعود است و زیاده از هزار معجز آورد و نوع جمیع
معجزات پیغمربان اولین و آخرین بر دستش جاری شد و کتابی آورد از جانب خدا
ما باور کردیم و آنچه در آن بود تصدیق کردیم و مثل نصاری نکردیم که آنقدر
بیاعتنایی به کتاب خدا کنیم تا از میان ما برود ،آن وقت بچه مالها بیایند تاریخ
بنویسند و اسمش را انجیل و کتاب خدا بگذاریم و و باز همین را باور نکنیم و به
آن هم عمل نکنیم و در آن باشد که به تورات موسی بکله عمل کنیم و به یک
کلمه آن عمل نکنیم به تصدیق شیاطین بلی این عیب بر رس و جان ما هست و ما
تعلیامت قرآن را باور کردهایم بر خالف شام که تعلیامت انجیل را باور نکردید و
اگر باور میکردید به سنت موسی بایست راه روید و منیروید.
و اما آنکه گفته که توبه حقیقی وابسته ایامن حقیقی است و در آیات انجیل از
این جهت با هم مذکور شده است و شاهدی چند آورده و پهلو به مذهب اسالم
زده است مذهب اسالم هم غیر از این منیگویند و سوء ظن برده است و قرآن ما
به این شهادت میدهد ،خدا میفرماید :ان الذین کفروا بعد ایامنهم ثم ازدادوا کفرا
لنتقبل توبتهم و اولئک هم الضالون و میفرماید :امنا یتقبل الله من املتقین و
میفرماید :امنا التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب و
میفرماید :لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حرض احدهم املوت قال
انی تبت االن و ال الذین یموتون و هم کفار و میفرماید :یتوب الله علی املومنین
و املومنات و این از بدیهیات مذهب ماست و تهمت گفته است بر ما و حاجت به
تفصیل نیست.
*«مقصد اول – فصل *»37
فصــــل
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و دیگر آنکه گفته است که هرکه هالک و به عذاب جهنم گرفتار میشود به علت
تقصیر خود میشود نه بنا بر قسمت و تقدیر پروردگار و آنچه از قرآن مفهوم
میگردد این است که خدا بعضی مردم را باایامن و بعضی را بیایامن خلق کرده و
استدالل به آیه من یشأ الله یضلله و من یشأ یجعله علی رصاط مستقیم کرده و به
آیه من یهد الله فهو املهتدی و من یضلل فاولئک هم الخارسون و لقد ذرأنا لجهنم
کثیرا من الجن و االنس و به حدیثی از احادیث شیعه و گفته است که آیات و
حدیث مذکور عدالت و رحمت الهی را باطل میکند پس آیات و احادیث مزبوره
باطل و بیبنا@بیجا@ میباشد؛
جواب از این فقرات آن است که میپرسیم از پادری که آیا معتقد آن هستی که
هرچه پا به دایره وجود گذارد حادث است یا نه؟ اگر بگوید که بعضی قدیم است
و بعضی حادث ،مشک میشود به خداوند عامل و به تعدد قدما قائل شده است و
این خالف مذهب عیسی است ،عیسی خدا را واحد میداند و اگر گوید همه حادثند
گویم حادث مخلوق است و مخلوق خالق میخواهد حال اگر گوید دو خالق قدیم
در واقع میباشد مشک شده است و شبیه به مجوس شده است که به دو خالق
قائلند و خالف مذهب عیسی است دو قدیم .و اگر میگوید یک خالق قدیم است
و یک خالق حادث ،گویم وقتی خالق حادث شد خالق و آنچه به آن حاصل شده
مخلوق غیر خواهد بود چرا که خالق حادث قائم است به خالق خود مثل قیام
سایه به شاخص و نور به آفتاب ،پس وجودش و حرکت و سکونش و ذات و صفتش
و مبدأ و منتهایش همه به خالقش وابسته است ،پس مخلوق مخلوق مخلوق خالق
اول باشد و خالق دوم آلتی است که خالق اول ساخته و با آن هرچه خواسته کرده
است و مخلوقات خدا نسبت به خدا مانند بنا نسبت به بانی نیستند که بنا برای
خود برود و بنا قائم باشد بلکه مخلوقات خداوند مانند کالمند نسبت به متکلم که
اگر طرفه العینی صوت خود را باز گیرد معدوم شود و مانند نور چراغ به چراغ که
اگر آنی حجاب میان آن دو پیدا شود نور معدوم شود ،پس خالق دوم وجودش با
جمیع آنچه از آن یافت میشود بسته به ایجاد خالق اول است آیا منیبینی که نور
آفتاب و نور نور و نور نور نور اگرچه تا هزار مرتبه باشد همه به آفتاب بسته است
اگر التفات خود را بردارد همه معدوم شوند و اگر رو گشاید همه موجود ،پس به
التفات خالق اول خلق اول و خلق ثانی و ثالث همه برپا هستند .پس چون این
مطلب را دانستی میگویم که هرچه از انسان صادر شود از خوب و بد اگر حادث
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است به طوری که عرض شد خدا خالق اوست و اگر قدیم است رشک الزم آید و
اگر حادث است و غیر خدا خالق اوست هم رشک الزم آید ،پس خالق خیر و رش و
نور و ظلمت همه خداست نهایت خلق خدا بسته به اقتضای مخلوق است ،اگر
اقتضای طاعت میکند خدا برای او طاعت میآفریند و خدا راست منت و اگر
اقتضای معصیت میکند خدا برای او معصیت خلق میکند و خدا راست حجت .و
شاهد بر این در آیه ششم از اصحاح چهل و پنجم اشعیاست که خدا مصور نور و
ظلمت و صانع سالمتی و خالق رش است .پس اینکه پادری گفته هرکه به هالک و
عذاب جهنم گرفتار میشود به علت تقصیر خود او میشود نه بنا بر قسمت و
تقدیر پروردگار ،رشک محض است به خداوند عامل و قائل به دو خالق شده است و
در اوایل کتاب قدری رشح این معنی شد و شواهد از توریه آوردهام از چند جای
که خدا فرمود من قلب فرعون را قسی کردم و پادری اگر توریه را رد کند در مذهب
خودش کافر میشود ،پس خدا که قلب فرعون را قسی میکند قلب دیگری را هم
قسی میکند و دل که قسی شد قبول حق نکند و به عصیان خود مباند و باز شک
نیست که خدا قلب فرعون را به جرب قسی نکرد لکن به سوء اختیارش و اقتضایش
چنانکه بیان شد.
و اما آنچه گفته است که از قرآن مفهوم میشود که خدا بعضی را باایامن و بعضی
را بیایامن آفریده؛ اگر مقصودش این است که بدون اقتضا و بیقابلیت ،تهمت به
قرآن گفته است چرا که در همین قرآن میفرماید و ما انا بظالم للعبید و این معنی
ظلم است که کسی را عمدا بد آفرینند و چون بدی کند او را مالمت کنند و معذب
منایند و عاقل چنین حرکتی نکند چه جای خدای غنی حکیم و اگر با اقتضا و قابلیت
هم تجویز ننموده است که خدا خالق مومن و ایامن و کافر و کفر باشد پس باید
یا قائل به قدم آنها باشد یا قائل به خالقی دیگر باشد یا بگوید حادث بیخالق هم
میشود و جمیع اینها خطای واضح است پس البته خدا خالق مومن و ایامن است
و خالق کافر و کفر ولی به مومن ایامن موهبت فرمود چون به علم خود از او
قابلیت آن را دانست و به کافر کفر داد چون از او به علم خود قابلیت کفر را
دانست و خدا ظامل نیست نه با کسی قرابت دارد و نه با کسی لجاج ،هرکس با
زبان قابلیت خود آنچه از او مسئلت میکند هامن را به او انعام میکند و ما را
اعتقاد آنست که عامل ذری سابق بر این بوده است یعنی قبل از خلقت عامل اجسام
و در آنجا خداوند ارواح خلق را حارض فرموده است و عرضه ایامن و تکلیف به
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آنها منوده است هرکس ایامن آورد در آنجا خداوند او را در این عامل مومن آفرید
یعنی از طینت طیب تا ایامنش ظاهر شود و هرکس در آنجا قبول ایامن نکرد و
کافر شد در این عامل او را کافر آفرید یعنی از طینت خبیث تا کفرش ظاهر شود
پس اگر در اخبار ما چیزی ببینی که خدا بعضی را طیب و بعضی را خبیث آفریده،
معنیش آفرینش در این عامل است ولکن این عامل مطابق قابلیت و قبول اوست در
عامل سابق این است که در قرآن ماست و ما کانوا لیومنوا مبا کذبوا به من قبل یعنی
ایامن منیآورند به آنچه در سابق تکذیب آن را کردند بفهم اگر میفهمی.
مجمال در این مسأله مذهب اسالم را اعتقاد این است که خداوند ،احدی را جرب بر
خیر و رش منیمناید مطلقا و ملک و ایجاد خود را هم تفویض به غیر منیمناید و
خود او مستقل است در ایجاد هرچه به آن چیز توان گفت ،بلکه ایجاد عامل به
نحوی است که این دو فساد نه مفردا و نه مرکبا بر آن جاری منیشود و ایجاد یک
امر سومی است و کتاب و سنت ما بر آن گواهی میدهد حال هرکس از اهل تسلیم
است از مسلمین به همین اعتقاد دارد که به این دو نحو نیست و قسم سومی
است که موافق عدل و سلطنت است ولکن منیفهمند کیفیت را و اما بعضی از
علامی راسخین از شیعه این مطلب را فهمیده و فهم این مسأله هم مخصوص
شیعه است و جمیع مذاهب از آن محروم میباشند .بعضی جربی شدهاند ،بعضی
تفویضی شدهاند و آخر نفهمیدهاند که چگونه است و غالب مردم که معنی اختیار
را میکنند به طوری میکنند که تفویض از آن الزم آید .خالصه فهم این مطلب
مخصوص علامی راسخین شیعه است و بس و چون غرض ما در این کتاب رشح
مسائل نیست و محض جواب پادری و اظهار خطای اوست متعرض رشح این مسأله
و سایر مسائل منیشویم و مقصود همه همین است که این پادری مرد بیخربی
است از مذهب و ملت حتی ملت یهود و عیسی و همه محض زبانشیرینی است
که کلامتی بهم بافته است که مردم را گول زند و شیطان و نفس اماره کمک او
شدهاند.
پس معلوم شد که آیات و احادیث ،عدالت و رحمت را باطل نکرده و مقصود از
آیه و لقد ذرأنا تا آخر در این عامل است پس از عامل ذر چنانکه از کتاب باز شاهد
آوردیم.
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و اما آیه من یشأ الله یضلله و آیه من یهد الله فهو املهتدی از هامن قبیل است که
گفتیم نقل به معنی آن را خراب کرده است و اینها آدمی فرستادهاند مثال به ایران
و شاعری یا ادیبی به حکم دولت قرآن را فارسی کرده یا به زبان آنها حالی آن
فرستاده کرده او دیگر به زبان خود ترجمه کرده اوال آن شاعر چه دانسته و آن
فرستاده چه فهمیده و چه ترجمه کرده ،کتابی که الی االن گاه باشد پانصد تفسیر
و زیاده برای آن نوشتهاند و هنوز جل معانی آن خفی است که خود مسلمین
ندانستهاند چگونه شود ادیبی یا شاعری برای انگلیسی فارسی کند و او دیگر
انگلیسی کند از این میان چه بیرون میآید و کتاب انجیل هم به همین واسطه که
از رسیانی به عربی رفته و از عربی به یونانی رفته و از یونانی به التینی رفته است
این فسادها در آن پیدا شده است و فسادی چند در ترجمه است که ایامنها را زایل
میکند .بلی خود شخص صاحب سخن اول میتواند مطلب خود را به زبانی دیگر
بگوید و عاملی که مانند او باشد و اما غیر هرچه بگویند خراب میکنند و همچنین
است احادیث ما که به پادری رسیده هیچ اعتبار ندارد و ما میبینیم که احادیث
عربی که بعضی علامی ما فارسی کردهاند چقدر خالف مقصود در آنها پیدا شده
است حال دیگر زبان به زبان که بشود چه خواهد شد پس این آیات به تفسیر حق
آن است که یکی از معانی هدایت ثواب دادن است و راه بهشت به کسی منودن
و یکی از معنیهای اضالل محروم کردن از ثواب است ،پس معنی من یشأ الله
یضلله یعنی هرکس را که خدا میخواهد از ثواب جنت و جوار خود محروم میکند
و منیخواهد که چنین کند مگر به عاصی و من یشأ یجعله علی رصاط مستقیم که
راه جنت باشد یعنی هرکس را که میخواهد بر راه جنت مستقیم میکند تا او را
داخل جنت کند و البته منیخواهد که چنین کند مگر به مومن ولکن به لفظ عموم
فرموده است به جهت آنکه ابلغ در تهدید است و همچنین دوم یعنی هرکس را
که خدا ثواب داد ثواب یافته اوست و هرکس را که محروم کرد او زیانکار است و
غرض معنی تحت اللفظ نبود هامن موضع حاجت مقصود بود و رشح شد .حال تا
کسی احاطه به جمیع معانی لفظ و آن علم که لفظ در آن است نداشته باشد
نتواند رشح کند و اگر ما از انجیل بر شام احتجاج میکنیم به جهت اعتامد شامست
بر آن و اعتقاد شام به آن است که همه اینها کالم حق است و کتب مقدسه آنها را
نامیدهاید ،پس معلوم شد که کتاب و سنت ما بیبنا نیست.
*«مقصد اول – فصل *»38
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فصــــل
و دیگر آنکه گفته که هر چند خدا با ماسوی محدود نیست باز خود به خود محدود
است بدین عبارت که خدا چنین عملی را ابدا منیخواهد و منیتواند خواست و کرد
که ضد و نقیض ذات ذوالجالل یا یکی از صفاتش باشد؛
جواب آنکه این عبارت بسیار منحل الزمام و مختل النظام است و مانند عبارت
اطفال است چرا که خدا خود به خود محدود است حرفی است ناسزا به خداوند
عامل و خداوند کامل است و کاملش را نهایتی نیست چرا که اگر کاملش متناهی
بود قابل زیاده و نقصان بود و قابل زیاده و نقصان حادث است و هر محدودی را
که عقل تصور میکند زیاده از او و کمرت از او را میتواند تصور مناید و ممکن
میبیند اگرچه زیاده و نقصان خارجی نداشته باشد لکن امکان عقلی دارد و عقل
ادراک امکان در او میکند و امکان منافی با قدم است پس اگر خدا محدود باشد
الزم آید که ممکن باشد و این باطل است پس جایز نباشد که خدا محدود باشد.
و اما آنکه گفته خدا چنین عملی را منیتواند خواست لفظ کسی که موحد باشد و
علم توحید داشته باشد نیست چرا که موحد و عارف به قدرت النهایه خدا نسبت
عجز به خدای قادر منیدهد و منیگوید که خدا این را منیتواند بکند به جهت آنکه
اگر چیزی داخل عرصه ممکنات است که مقدور خداست و خدا امکان او را آفریده
چگونه کون او را منیتواند بیافریند و اگر در عرصه امکان نیست که امتناع است و
عدم بحت رصف است و ذکری و اسمی ندارد و محل اشاره و عبارت نیست پس
خدا منیتواند آن را خلق کند حرفی است نامربوط و کلمه «آن را» مشارالیه ندارد
و عدم بحت بات ذکری ندارد نه آنکه عدم بحت قابل ایجاد نیست به جهت آنکه
قابل به چیزی گویند که باشد و قابل امری باشد یا نباشد و عدم بحت نیست نه
آنکه قابل نیست و اینکه بعضی عبارت آوردند که تعلق قدرت به محال جایز نیست
این حرف مطلقا غلط است و این مسألهای نیست که جواب داشته باشد و محال
به عقل در منیآید که عاقل تصور جواز و عدم جواز تعلق قدرت به آن مناید امکان
الیتناهی است و خدا قادر بر امور الیتناهی و هیچ ذهنی از الیتناهی نگذشته
است تا ببیند که خدا قادر بر ورای آن هست یا نیست و آن را ورائی نیست بفهم
چه میگویم و همچنین آنکه گفته که ضد و نقیض ذات ذوالجالل او باشد این
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حرف هم حرف حکیم نیست عمل ضد ذات@عمل ذات ضد عدم@ عدم بحت
بات است نه آنکه ممکن است و خدا منیتواند چنان عملی کند غرض حرفهای
بیمعنی بهم بافته است و الفاظ مفرده اهل حکمت را بدون ربط بهم ترکیب کرده
است.
*«مقصد اول – فصل *»39
فصــــل
و دیگر آنکه ذکر کرده که نتیجه ایامن به نجات و کفاره مسیح پنج چیز است :اول
عفو و رفع بازخواست ،دوم تحصیل رضامندی و لطف خدا ،سوم تحصیل قوت و
حیات باطنی و حب الهی ،چهارم رهایی از تسلط گناه و شیطان ،پنجم حصول امید
یقین به جنت و جالل ابدی است و بر هریک برهانها آورده است؛
جواب این حرف هم از محض تلبیس است بر مردم و چربزبانی اگر محض ایامن
به نجات مسیح و کفاره بودن او برای گناه مردم نجاتدهنده است پس انسان به
همین دو ایامن بیاورد و دیگر جمیع مکروهات خدا را مرتکب شود و جمیع فرایض
او را ترک مناید کجا رفت آن احکام که در انجیل ضبط است به طور خصوص و
عموم و آن نهیها که از اعامل شنیعه کرده است و آن امرها که به متابعت ناموس
موسی 7کرده است که سابقا آیات آن ذکر شده است و کجا شد کالم ماریعقوب که
در اصحاح دومش از آیه دهم میگوید که هرکس حفظ همه ناموس کند و از یک
چیز آن تخلف کند او معاقب به کل ناموس شود به جهت آنکه کسی که گفته زنا
مکن هامن گفته قتل مکن پس اگر زنا نکنی لکن قتل بکنی مخالف ناموس شدهای
چنین سخن گویید و چنین بکنید که گویا عقاب کرده میشوید به ناموس قدیم چرا
که جزای کسی که بیرحمی کند بیرحمی است و رحمت باالی غضب است چه
منفعت دارد ای برادران اینکه یکی بگوید ایامن دارم و اعامل ندارد آیا گامن میکنی
که ایامن میتواند خالص کند اگر برای او برادری یا خواهری عریان باشد و قوت
یومیه نداشته باشند به آنها بگوید بروید به سالمت و گرم شوید و سیر شوید و
هیچ به آنها ندهد چه منفعت دارد چنین است ایامن اگر عمل نداشته باشد چرا
که آن ایامن میت است به تنهایی و اگر قائلی به تو بگوید تو ایامن داری و من
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اعامل ،ایامن خود را بیعمل نشان من ده اما من از اعامل خود ایامنم را نشان تو
میدهم تو ایامن داری که خدا یکی است خوب کردهای شیاطین هم به این ایامن
دارند و لرزانند ،آیا می خواهی بدانی ای انسان باطل که ایامن به غیر عمل میت
است به درستی که ابرهیم پدر ما آیا نیست که از اعامل نیکو شد وقتی که باال برد
پرس خود اسحق را بر مذبح و تو میبینی که ایامن اعانت کرد او را بر اعاملش و
به اعامل کامل کرد ایامن را تا آنکه میگوید آیا منیبینید حاال که به اعامل انسان
نیکو میشود نه به ایامن تنها تا آنکه میگوید که چنانکه جسد بیروح میت است
همچنین ایامن بیعمل میت است تا آخر ،همه این عبارت را نوشتم تا بدانی به
استدالل که پادری خطا گفته است و خالف حکم انجیل هم گفته است چرا که در
انجیل عیسی میفرماید من نیامدم که ناموس را بردارم و حالل کنم و آمدهام که
کامل کنم و یک حرف از حروف او ابدا برطرف منیشود تا آخر پس معلوم شد که
کالم پادری محض گول زدن خلق است و هیچ مأخذ ندارد و سابقا که قدح بر
مسلمین کرد خودش گفت که شناخنت طلبکار سبب خالصی از او منیشود همه
کس طلبکار را میشناسند طلبکار دست از طلب خود برمنیدارد و تا یکدیگر را
منیشناختند معامله با هم منیکردند پس ایامن به آنکه عیسی از دست یهود نجات
یافت چه دخلی به نجات دارد و اعتقاد به آنکه عیسی شفیع است با وجود اخالل
به جمیع رشایع و سنن و اعتقاد به حالل بودن رشایع و سنن بالکلیه که حقیقه کفر
به انجیل و خود عیسی است چه مرصف عیسی شفیع است برای مومن نه برای
کافر وانگهی امروز که عیسی خرب به فارقلیط داد و جمیع انبیا خرب به وجود رشیف
او دادند و آن بزرگوار هم آمد و نصاری ایامن نیاوردند پس پیغمرب بعد را انکار
کردند چنانکه ناموسهای سابق را انکار کردند و همین ایامن به نجات و کفاره
عیسی را دست گرفتهاند و ترک جمیع ملت و مذهب را کردهاند و معذلک امید
نجات به تسویل شیطان دارند.
و از جمله عجایب آنکه گامن کرده که همین دو مطلب را که کسی اعتقاد کرد
گناه و شیطان بر او تسلط منییابد پس اینکه شام ناموس موسی را ترک کردهاید
بالکلیه با وجود حکم انجیل به بقای او چه چیز است آیا ترک ناموس معصیت
نیست و از تسلط شیطان نیست و آیا اعراض از فارقلیط موعود کفر نیست چگونه
شیطان با این ایامن مسلط منیشود و خود شیطان هم این دو مطلب را میداند و
ایامن به این دو مطلب و زیاده هم دارد و عبادت هم بیش از شام کرده است و
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معذلک نفع نربده است پس چگونه به شام نفع میکند و اگر نفع میکرد شیاطین
صاحب این پنج خصلت میبودند نعوذ بالله از کوری چشم دل و این حرفها همه
را برای محض گول زدن مسلمین گفته است و مشاهده میبینی اعامل نصاری را
اگر این ایامن این خواص را داشت بایستی که جمیع نصاری معصوم باشند چرا که
هرکس گناه و شیطان بر او تسلط نداشته باشد معصوم است پس جمیع نصاری
باید معصوم باشند و حال آنکه پیغمربان را معصوم منیدانند و اگر گوید این نصاری
که موصوف به این صفات نیستند ایامن ندارند گویم پس یک نفر نصاری ایامن
ندارد چرا که احدی معصوم نیست به اعتقاد خود شام بلکه بنابر قول شام پیغمربان
و حواریین هم ایامن نداشتهاند چرا که شام آنها را هم معصوم منیدانید پس آنها
هم از این قرار ایامن نداشتهاند پس از این بیانها بفهم که جمیع حرفهای این مرد
مزخرفات و چربزبانیهاست که کرده است.
*«مقصد اول – فصل *»40
فصــــل
و دیگر آنکه جمیع مومنان به مسیح را پرس خدا خوانده و شاهد از انجیل آورده؛
جواب گوییم که سابقا بیان کردیم که در توریه هم مردم مومن را پرس خدا خوانده
و جمیع بنیارسائیل خود را پرس خدا میدانستند و شعب و قبیله خدا میخواندند
اختصاصی به نصاری ندارد ولی میپرسم از این پادری که شام که عیسی را پرس
خدا و بنیارسائیل را پرسان خدا گفتید از باب حقیقت است که خدا واقعا زاییده
است مثل پدر و مادر یا مجاز است اگر گویید که حقیقت است که عیسی پرس
خداست و خدا او را و بنیارسائیل و هر مومنی را زاییده که کافر میشوید به
خدای عزوجل و اگر گویید این لفظ مجاز است بعد از اینکه برای عقال واضح است
که در مجاز فخری نیست چنانکه در مجاز ذلی نیست چرا که واقعیت ندارد و
اراده اصل معنی آن کذب است و افرتا ،گوییم اگر مجاز است و به اراده رشافت
پرس خدا شدید یعنی بنده خوب بودید و چنانکه یک پادری کسی را دوست
میدارد میگوید تو پرس منی و حال آنکه پرس او نیست و او را نزاییده و به محض
تکریم و تشیف میگوید که تو پرس منی و خدا هم از همین بابت عیسی را و
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شام را پرس خود گفته است پس اوال که واقعا دروغ است و پرس خدا نیستید و ثانیا
آنکه رشافت که اینقدر زیاد شد دیگر مبتذل است و رشافتی از آن معلوم منیشود
و آن وقت مثل خلق خدا بودن و بنده خدا بودن است ،پس پرس خدا بودن هم
همچو معنی خواهد بود و رشافتی و مزیتی بر غیر ندارد و از این گذشته این باب
را اگر مفتوح کردید آن پادری که عزت زیاده به کسی خواهد گوید تو عم منی و
تو پدر منی و تو جد منی و چون محض تکریم است نه معنی حقیقی بعضی از
شام که بهرتید عموی خدا شوید ،پس پیغمربان و عیسی که موالی شام هستند جد
خدا شوند و اوصیای ایشان عموی خدا و پدر خدا شوند ،بعضی پرس شوید بعضی
نتیجه و زنها هم مادر و خواهر و خاله و دخرت شوید .بد نیست برای خدا ایل و
قبیله و اقوام و اقارب درست کنید و همه مجاز است پس چه خصوصیت از برای
پرس است که به قول مجاز بیاصلی عامل را پر کردهاید و این را مناط مذهب کردهاید
و مردم را به این دعوت میکنید؟ مجاز که امر واجبی و دینی منیشود تشبیه است
کسی دیگر میخواهد طور دیگر تشبیه کند این چه داستان است که آن را مناط
مذهب کردهاید و اگر واقعا میگویید که پرس خدایید و خدا پدر یا مادر است و
زاییده ،که کافرید در همه مذهبها و ملتها و خدای قدیم زاینده نیست و نبوت
اشعیای نبی نص است بر اینکه خدا زاییدن را برای زایندگان ایجاد میکند و خود
او منزه است بلکه میگویم که در این مجاز هم خطا برای شام ثابت است چرا که
مجاز جایز نیست مگر با مناسبت و شباهت و نص زبور است که خدا شباهت با
خلق ندارد ،پس مناسبت مجازی هم میان خلق و خدا منقطع است نه به طور
حقیقت و نه به طور مجاز این نسبت قبیح را به خدا منیتوان داد و این چگونه
رواست که به جهت تشیف خود توهین خدا کنید نه این است که عاملی به جهت
تشیف به کسی میگوید من خادم توام و عیسی به جهت تشیف خود را خادم
حواریین قرار داد پس اگر مجاز میخواهید و محض تشیف بگویید خدا خادم
عیسی است و اگر این جایز نیست که توهین خدا میشود پرس هم جایز نیست
که توهین ذات احد است پس معلوم شد که این نسبتها به خدا توهین خداست و
کفر است به خدای عزوجل و از پیغمربان رسنزده است و کتب محرف و متغیر
است چنانکه سابقا بیان کردیم و اگر از انبیا واقعا این لفظ رسزده گاهی که به
طور ابهام بوده مثل آنکه عیسی گفته است که من میروم به سوی پدرم و پدر
شام و ضالل نصاری آن را حمل بر خدا کردهاند و حال آنکه مراد آدم بوده و نوح
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و ابرهیم یعنی میروم نزد ایشان در جوار قرب خدا چنانکه رفتند و بعضی چنان
بوده که پدرم در آسامن است آنها هم به همین معنی بوده و اگر بخصوصه ابنالله
بود بیان کردیم که الله در زبان عربی به معنی عامل میآید چنانکه زبور نص بر آن
است و مراد از عامل باز ابرهیم یا داود یا غیر ایشان بوده یا به معنی ملک است
چنانکه در توریه مشعر بر آن است و سابقا گذشت و مراد روحالقدس بوده و مراد
از پرس ،پرس روحانی و تعلم است چرا که از روحالقدس فیض به عیسی و غیر
میرسد .خالصه از انبیا حرف کفر یا غلط یا بیحاصل رسمنیزند و غلوکنندگان در
دین و جهال و ضالل بر ایشان بستهاند و بسیاری از آن غلطها از نقل به معنی
رسزده است چنانکه گفتیم.
*«مقصد اول – فصل *»41
فصــــل
و دیگر آنکه گامن کرده است که عبادت مسیحی حقیقی هامن توجهات قلبی است
و عیسی جز دعای مخترصی تعلیم نکرده و از برای مناز ظاهری در انجیل حکمی
مقرر نشده لهذا هر جمعیت و یا ملت مسیحیه آن را بنا بر مصلحت خود بنا
گذاردهاند و از همین سبب است که مسیحیان در این عادات ظاهره اتفاق کلی
ندارند نهایت این اختالف را عیبی نیست؛
جواب :بدانکه این فقره هم از جمله کفرهای ظاهری و باطنی ایشان است که بر
زبانش و قلمش جاری شده است و کفر خود و سایر مسیحیان را ابراز داده است
چرا که افرتا بر مسیح بسته است .به او میگوییم اگر انجیلهای شام معترب نیست
پس دینی ندارید و اگر معترب است چنانکه آنها را حق و مصون از تحریف گفتهاید
این است انجیل متی در آیه شانزدهم از اصحاح پنجم به بعد عیسی میفرماید به
اصحاب خود که باید روشن باشد نور شام پیش روی مردم تا اعامل صالحه شام را
ببینند و متجید کنند پدر شام را که در آسامن است گامن نکنید که من آمدهام که
ناموس را حالل کنم یا کتب انبیا را براندازم ،نیامدم که حالل کنم بلکه آمدهام که
کامل کنم پس حق میگویم برای شام که یک خط از ناموس زایل منیشود تا آسامن
و زمین هست همه باقی است ،پس هرکس حالل کند یکی از این وصیتهای کوچک
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را و به مردم بیاموزد همچنان در ملکوت آسامنها صغیر خوانده شود و اما کسی
که عمل کند و تعلیم کند همینطور به مردم ،خوانده شود عظیم در ملکوت آسامن.
پس میگویم به شام که اگر زیاد نیاید عدل شام بر عدل کتبه و
فریسین@قدیسین@ داخل ملکوت آسامنها نشوید ،شنیدید که به اولین گفتند
مکش چرا که هر کس بکشد مستحق عقوبت است و من میگویم هر کس غضب
کند بر برادرش مستحق عقوبت است تا آنکه میگوید شنیدید که به اولین گفتند
زنا مکن من میگویم که هرکس نظر کند به زنی از روی شهوت زنا کرده است به
دلش تا آخر ،اگر ایامن به انجیل دارید این نص انجیل است بر آنکه احکام ناموس
و کتب پیغمربان برجاست و عیسی برای تکمیل آمده است بعد مثل میزند که من
حکم قتل را برنداشتهام آن را کامل کردم و گفتم غضب بر برادر هم حکم قتل دارد
و حکم زنا را برنداشتم آن را کامل کردم و نظر به شهوت را هم حرام کردم و حکم
زنا بر آن قرار دادم و هکذا .پس متامی توریه موسی برقرار است و در آیه بیست و
ششم از اصحاح بیست و هفتم سفر تثنیهاالشرتاع@االنتزاع@ است که ملعون است
کسی که ثابت مناند در کالم این سنت و کامل نکند آن را به فعل همه طایفه
بگویند آمین پس معلوم است که اینها در تحت لعنت برقرارند و که نسخ ناموس
کرده که اینها از تحت لعنت درآمدند اال آنکه بولس این دین را اخرتاع کرد که حکم
ناموس برداشته شده است و امروز ناموس نیست و مردم را به تعطیل احکام خدا
واداشته است و نجات را در هامن ایامن قلبی قرار داد و به این بهانه جمیع احکام
توریه را برداشت و یافتی که ماریعقوب رد بر آن کرده است و گفته است این ایامن
را شیطان هم دارد ولکن نجات در طاعت است و سابقا در این خصوص سخن
بسیار گفتیم.
و اما آنکه عیسی جز دعای مخترصی تعلیم نکرد این هم افرتاست؛ چرا که جمیع
رشع عیسی و احواالت عیسی همین چهار ورق انجیل نیست آیا نیست که یوحنا
در آخر انجیل خود میگوید کرد یسوع این را و امور دیگر بسیار که اگر همه آنها
یکی یکی نوشته شود گامن میکنم که عامل اگر صحیفه شود و بر آن بنویسند
کفایت نکند متام شد@متام شدن@ ،پس چگونه حکم میکنی که یسوع هیچ رشعی
دیگر نفرموده جز دعای مخترصی و حال آنکه نص فرموده است که احکام توریه
باقی است و جمیع عبادت یهودیان بر شام ثابت است و باید عمل کنید چرا که
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عیسی نسخ رشع سابق را نکرده و خودت هم در اول همین کتاب اقرار کردی که
کتب عهد عتیق بینسخ است پس اگر بینسخ است که حکمش باقی است و اگر
تحریف در آنها راهرب نیست که در آنهاست که تخلف کننده از ناموس ملعون
است.
و اما آنکه گفته هر قومی از مسیحیان برای خود بنا بر مصلحت خود بنایی
گذاردهاند میپرسیم که این عبادت که مسیحیان برای خود ساختهاند مصلحت
وجود ایشان است یا مفسده وجود ایشان؟ اگر مفسده است پس بدعت میکنند و
افساد در عامل میکنند و خدا را ستایش میکنند به آنچه راضی نیست چرا که خدا
فساد عامل را دوست منیدارد پس جمیع طوائف مسیحیان از اهل بدعتند در دین
و عیسی برای اصالح عامل آمد و اینها درصدد افساد عامل برآمدند پس بر خالف غرض
عیسی حرکت میکنند و بر باطلند و اگر این اعامل و رشایع که قرار دادهاند صالح
عامل در آن است و عیسی نگفته است پس اخالل به اصالح کرده و الزمه عنایت و
لطف به خلق به عمل نیاورده پس تکمیل نبوت خود که محض لطف بوده نکرده
پس مقرص است در رشایع نعوذ بالله اگر رضور نبوده چرا بدعت میکنید و اگر
رضور است چرا نگفته و حال آنکه عیسی فرمود من آمدهام که رشایع را کامل کنم
و چه کاملی است که هیچ رشیعت نیاورده باشد.
و اما آنکه این اختالف عیبی ندارد؛ محض ادعاست و افرتای بر خدا ،چگونه عیبی
ندارد و متابعت هوا و هوس چگونه عیبی ندارد و ستایش خدا به آن امر که
نفرموده و صالح ندانسته چگونه عیبی ندارد و بدعت در دین خدا و اختالف چگونه
عیبی ندارد ،پس اینها همه چربزبانی است که مردم را میخواهد گول بزند و اال
بدعت عیب ندارد هم حرفی عجیب است.
خالصه این سخنها در نزد عقال احتیاج به رد ندارد و بدیهی است که باطل است و
کدام عاقل میپذیرد که نبی مبعوث شد از جانب خدا در این عامل و مطلقا رشیعتی
و دینی و امری و نهیی نیاورده باشد و گناهان مردم را بیامرزد و برود و رشایع
سابق را نسخ کند و خود هم هیچ ناموسی قرار ندهد و ملک را مهمل گذارد و
کسی هیچ نداند که رضا و غضب خدا در چه چیز است و در این ملک با هر چیزی
چگونه باید سلوک کرد و هرکس فهمید که این ملک ملک خداست و ما عبید و
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اماء ،میداند ترصف ما در ملک غیر روا نبود مگر به اذن او عموما یا خصوصا و
انبیا برای همین آمدند و حالل و حرام معنیش همین است که پارهای چیزها را
صاحب ملک راضی نیست که ترصف کنیم پس حرام است و پارهای را راضی است
پس مباح است حال چگونه احتامل میرود که خدا رشع سابق را نسخ فرماید و
رشعی قرار ندهد و عامل را مهمل گذارد که هیچ کس نداند چگونه در ملک ترصف
کند و اگر گوید جاهلی که ترصف مطلق را برای ما حالل کرده است ،گوییم این
هم با حکمت نسازد و نظام عامل و اساس عیش بنیآدم از هم بپاشد زیرا که اباحه
اضداد الزم آید اگر مباح است برای تو که ترصف در غیر کنی غیر را هم مباح است
که ترصف در تو کند و بنای عامل به این واسطه فاسد شود و ممکن نیست که
خداوند مردم را به خود گذارد و تدبیر عامل را منوط به رأی ایشان مناید و حال آنکه
از مصالح امور خفیهای است که عقول به کنه آن نرسد و خود شام میگویید خدا
پدر مهربان است و هیچ پدر امر فرزند جاهل نادان کودک را به خود او نگذارد
چرا که او از معرفت صالح و فساد خود عاجز است و خود را تلف خواهد کرد پس
همین که از عیسی چیزی در میان نیست دلیل بقای احکام توریه است و تخلف
کننده واقع در تعطیل است وانگهی که نص از عیسی است که احکام توریه برقرار
است پس هرگاه عقل و نقل شهادت به امری داد تخلف از آن جایز نیست ،خالصه
این مطلب واضح است و احتیاج به تفصیل ندارد.
*«مقصد اول – فصل *»42
فصــــل
و دیگر آنکه گفته روح انسانی به غذای روحانی و حقانی غذا مییابد و ساکت
میشود نه آنکه به عیش و عشت جسامنی و مجازی نهایت بخت و بهشتی که در
قرآن بیان و به محمدیان وعده شده است بدین وجه نیست بلکه بخت و جالل آن
متاما مجازی است .بعد قدری از اوصاف بهشت را به طور مسلامنان بیان کرده
است به جهت اثبات جسامنی بودن بهشت برای مسلامنان و گفته بهشت جسامنی
به عامل روحانی مناسبتی ندارد و هرکه لذت قرب و معرفت چشیده لذتی از بهشت
نخواهد یافت بلکه برای او دوزخ است؛
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جواب این کلامت را سابقا بیان کردم و از کتب خود ایشان جسامنی بودن معاد و
جنت و نار را اثبات کردم و زیاده بر آن در اینجا میگویم که انسان را روحی و
جسمی است ،روح را راحت و تعب روحانی است و جسم را جسامنی و چنانکه
در این دنیا ما جسم و روح هر دو داریم روح ما از غذاهای روحانی که علم و
معرفت و محبت باشد غذا میخورد و لذت میبرد نه از غذاهای جسامنی،
همچنین جسم از غذاهای جسامنی بهره میبرد نه غذاهای روحانی ،پس چون روز
قیامت شود و مردهها را زنده کنند ایشان صاحب جان و تن هر دو باشند روح
ایشان به غذاهای روحانی در بهشت منعم باشد و غذای او علم و معرفت و محبت
خدا و اولیا باشد و مستبش باشد به زیارت ایشان و بدنش هم غذاهای جسامنی
خورد و لذتی جسامنی یابد ولی جسم ایشان به این نوع اجسام دنیا نباشد بلکه
در لطافت مشاکل ارواح باشد و در رسعت حرکت و نعامت و صفا و پاکی از اعراض
مانند روح باشد از این جهت یکدیگر را در برگیرند و منفک نشوند و اگر جسم به
غلظت جسم این دنیا بود اعراض و طول ماندن او را کهنه و فانی کردی.
خالصه چون غرض ما الزام پادری است از کتاب خود ایشان بیرون آوردیم سابقا
که معاد جسامنی است و جسم هم بندهای است از بندههای خدا چنانکه روح
عبدی است و به خوبی ثواب دارد و به بدی عقاب ،جسم هم عبدی است و به
نیکی و بدی ثواب و عقاب دارد و باید هر یک به ثواب و عقاب خود برسند و
دیگر حاجت به اعاده نیست و اگر جسمها منیآمدهاند به روز قیامت پس زنده
کردن مردگان که از اصول دین شامست بیمعنی است به جهت آنکه جسم میمیرد
و روح منیمیرد و حی است پس دیگر قیامت امواتی نیست بلکه آن ارواح در دنیا
حی بودند و بعد از موت هم حیند و روز قیامت هم حیند و این عود ارواح به
اجساد نیست و مردهای زنده منیشود و اصول دین شام برهم میخورد .خالصه
سابقا ذکر کردیم به قدر کفایت و عبارات از انجیل و زبور و سایر کتب نصاری
آوردیم و همینقدر که نقض کالم پادری شد که در مذهب ایشان هم معاد جسامنی
است چنانکه مسلامنان میگویند و روحانی بحت بالجسم نیست و مسلامنان هم
جسامنی بالروح منیگویند کفایت میکند و اما کیفیت معاد را دیگر بیان منیکنیم
هرکس خواهد رجوع به کتاب ارشادالعوام کند تا به کنه معاد برخورد و معاد
روحانی بحت از مذهب انبیا نبوده ولکن بعضی از نصاری مطالعه کتب حکامی
سابق را کردهاند و به اشتباه افتادهاند پس عبارت زبور و انجیل و سایر کتب انبیا
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را تأویل کردهاند و اال انسان لنگ و کور و یکدست به قیامت میآید چنانکه در
انجیل است غیر از آنکه جسامنی است معنی ندارد و حوض آتش و گوگرد که در
کتب نصاری است معنی ندارد و عبارت زبور معنی جز تجسم ندارد پس چه بر این
داشته است ایشان را که اینها را تأویل کنند و فی املثل اگر اینها قابل تأویل است
احادیث ما هم قابل تأویل است و اال در مذهب بنا نیست که انسان به عقل خود
برود پس وحی را به دین خود که از عقل و هوای خود فهمیده تأویل کند و دیگر
اساسی برای دین منیماند.
*«مقصد اول – فصل *»43
فصــــل
و دیگر آنکه جسارت کرده و گفته چنان بهشت مجازی را خدای مقدس نه خلق
کرده و نه وعده منوده بلکه خود محمد بنا بر احادیثی که از یهودیان شنیده و به
مظنه و گامن خود صورت کم و کیف آن را در ضمیر خود نقشبندی منوده به بازار
روزگار انداخته چرا که خدا آدمی را به جهت تعبد و بخت روحانی و حقانی آفریده
نه به جهت عیش و عشت مجازی جسامنی؛
جواب این مسأله آنست که میگویم کسی که میخواهد پادری باشد و در جرگه
علام خوانده شود و کتاب به والیتی میفرستد نباید حرف بیمأخذ و بیمغز زند،
از جمله مسلمیات است که ذکر قیامت نزد یهود نبوده و در توریه ایشان اسمی
از قیامت نیست و ایشان را تهدید به قیامت نکردند چرا که شعور این معنی را
نداشتند و سایر کتب انبیا هم حارض است که احوال قیامت در آنها بیان نشده
است ابدا مضایقه نیست در کتب انبیا اسم قیامت هست ولی احوال قیامت نزد
یهود وجود ندارد بلکه نزد شام هم که عیسی به بشارت ملکوت آمده و اول اسم
قیامت به شام رسید نیست و هیچ در کتب شام تفصیل احوال قیامت نیست بلکه
ذکر قیامت مخصوص خاتم پیغمربان است و چنانکه در توریه مطلقا اثری از قیامت
نیست و انبیای دیگر اسمی بردند و در کتب نصاری تکرار اسم آن شد و جزئی
دریای آتشی و گوگردی اسم برده شد در آخرالزمان که ملکوت نزدیک شده رشح
آن بیشرت شده است .پس انسان عاقل که میخواهد عامل قومی باشد حرف بیمأخذ
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منیزند و اگر از خدا منیترسد اقال بر دنیای خود میترسد و حرف بیاصل منیزند،
یهود کجا اسمی و رسمی از قیامت شنیده بودند و میدانستند که پیغمرب اخبار
قیامت از آنها شنود و کجاست آن اخبار و در کدام کتاب یهود است و احبار یهود
محققینشان بر اینندکه معاد از اصول دین ما نیست و آنها که معاد را در اصول
دین ذکر میکنند بدعت میکنند پس این چه بیانصافی است که این پادری کرده
است و سوء ادب او را که من جوابی منیدهم و حرف رکیک گفنت الیق شأن علام
نیست و کسی هست که از او مطالبه این کلامت را کند.
*«مقصد اول – فصل *»44
فصــــل
و دیگر آنکه گفته که آنطور که کیفیت بخت و جالل اخروی در انجیل بیان شده
داللت بر حقیت و کالم الهی بودن آن میکند و آنطور که در قرآن است دلیلی
است بر نبودن قرآن از جانب خدا و چون بعضی از علامء اسالم دریافت این معنی
منودند در صدد آن برآمدند که آن را به معنی و مضمون روحانی توجیه کنند لکن
روحانی نبودن بهشت اعتقادی محمدیه بر هرکس که از احادیث آنها اطالع داشته
باشد واضح و یقین خواهد بود؛
این عبارت ،آخر عباراتی است که از او نقل کردیم و این عبارت هم مثل عبارت
سابق اوست که چشم از رویه علام پوشیده و قلم را رخصت داده و هرچه خواسته
نوشته است ،میخواهم بدانم که اوال انجیل شام کدام است و کی شام انجیل خدا
در دست دارید اگر میخواهید بر مسلمین تلبیس کنید که مسلمین حافظی دارند
که منیگذارد که شام گول کنید ایشان را کجا شام انجیل آسامنی دارید و کالم خدا
کی در دست شامست؟ اگر لوقا و مرقس و متی و یوحنا خدایند بگویید و اال این
چهار انجیل تصنیف این چهار نفر است و خودشان نوشتهاند که اینها روایاتی است
که به ما رسیده و ما جمع کردهایم و این چهار هم با هم اختالفهای کلی کلی دارند
و بعضی مکذب بعض است و اختالفش از نقل به معنی هم گذشته است و بر
فرض تأویل اختالفات باالخره کتاب ناقص مخترصی در تاریخ احوال عیسی است و
اوضح من الشمس است که کتاب آسامنی و کالم خدا نیست و اگر مراد از خدا
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عیسی است اگرچه کفر است و انجیل کالم خداست یعنی کالم عیسی است آن هم
بدیهی است که اختالف با هم دارند و نشاید که همه واقعیت داشته باشد البته
یکی راست است و یکی دروغ و همه روایت است و نقل به معنی پس همه راست
نیست و از آن میانه راستش هم معلوم نیست که کدام است پس چطور انجیل
کالم الهی است و در انجیل چه چیز از ذکر آخرت شده است که دال بر بودن آنست
کالم خدا و حال آنکه به جز آنکه محض آخرتی هست و ملکوت آسامن است مثال
و امثال اینها از مجمالت چیزی دیگر از انجیل بیرون منیآید و این از جهت عدم
تحمل اهل آن عرص بوده است برای فهم غیب چنانکه در رشع موسی و توریه
مطلقا ذکر آخرت نیست به جهت آنکه فهم غیب نداشتند و تصدیق نتوانستندی
کرد و قلوب قاسیه ایشان به تحذیر از آتش روز قیامت از فساد دست برمنیداشتند،
پس ثواب و عقاب ایشان را معجل کردند تا معاینه ببینند بعد در عرص سایر انبیا
گاهگاه به اجامل متام ذکر آخرتی شد ولکن جمله وعد و وعید ایشان هم عاجلی
بود و بالها و ثوابهای دنیاوی داشتند و در عرص عیسی اندکی فهم بیشرت شد اندکی
بیشرت ذکر آخرت و ملکوت برای ایشان شد ولکن معذلک ثوابهای دنیاوی داشتید
و عقابهای دنیاوی تا شعور کنید و قلوبی که منیتواند خدای غیر زاینده تعقل کند
و برای خدا پرسان قرار میدهد و گامن میکند که خدا در عیسی حلول کرده و
عیسی در خداست و خدا به سه صورت درمیآید چنین افهام و قلوب چندان فهم
آخرت منیکردند و مثری برای آنها نداشت و چون پیغمرب ما 9آمد جمیع وعد و
وعید او به ملکوت و آخرت بود و غالب ذکر او و سخن او و کتاب او حرف آخرت
بود و اگر برای جمعی عوام قلیلالفهم به طوری رشح کردند برای بعضی صاحب
فهامن به طوری دیگر رشح کردند و مطلب احوال و اوصاف آخرت را فهامنیدهاند
و به شام یک حدیث رسیده است و از باقی علوم اسالم غافلید و رشح احوال آخرت
از مسایل مشکله اسالم است و آنطور که مسلمین میگویند هنوز به شام نرسیده
و آن یک حدیث و دو حدیث که به شام رسیده است بدون سایر احادیث فهمیده
منیشود .درکات جهنم که ما میگوییم با حوض آتش و گوگرد که شام میگویید
فرقی ندارد ،اگر مجسم است هر دو مجسم است و اگر تأویل باید کرد هر دو را
باید تأویل کرد و خانهای که ماربولس میگوید در آسامن داریم و حال آنکه خانه
معنی جسامنی است و آسامن معنی جسامنی با قصوری که ما میگوییم در جنت
هست فرقی ندارد ،اگر تأویل باید کرد هر دو را تأویل کنید و اگر جسامنی است
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هر دو جسامنی است و منرب عیسی که ماربولس در اصحاح پنجم رساله قورنثیه
میگوید فرقی با منرب وسیله که ما میگوییم ندارد ،اگر تأویل باید هر دو را باید و
اگر جسامنی است هر دو جسامنی است و شهر اورشلیم آسامنی که در نامه
عربانیهاست چه فرق دارد با شهرها که ما میگوییم در بهشت هست؟ اگر تأویل
میکنید هر دو را بکنید و اگر تسلیم میکنید هر دو را بکنید و منیدانم آن کرسی
که در هفتم مکاشفات است و آن لباس سفید و امثال آنها که در آنجاست با لباسها
و کرسیها که ما میگوییم که در جنت هست چه فرق دارد ،اگر تأویل میکنی
همه را بکن و اگر تسلیم میکنی همه را بکن.
و در بیست و یکم یوحنا که قبه خدا را که اورشلیم است دیده که مانند عروس که
برای شوهر زینت کند زینت کرده با آنچه ما میگوییم که بهشت را مانند عروس
زینت کنند چه فرق دارد؟ اگر تأویل دارد همه دارد و اگر تسلیم دارد همه دارد.
منیدانم پادری چه بیمروتی کرده است! آیا چه فرق دارد وصف قبه خدا در بیست
و یکم مکاشفات که اورشلیم مثل حجر یشم بود و مثل بلور و سور عظیم عالی
داشت و دوازده دروازه داشت از مشق سه دروازه بود از مغرب سه و جنوب سه
و شامل سه و حصار دوازده اساس داشت و آن مخاطب قصب طال آورد و اورشلیم
را قصب کرد دوازده هزار قصب بود و طول و عرض و ارتفاعش همه مساوی بود
و حصارش را ذرع کرد صد و چهل و چهار ذرع و بنای حصار از یشم بود و شهر از
طالی خالص بود مثل شیشه پاک و اساسهای سور مدینه از هر سنگ خوبی بود
اساس اول یشم بود دوم یاقوت ازرق سوم نجادی چهارم زمرد پنجم عقیق ششم
یاقوت رسخ هفتم سنگ بلور هشتم بلور نهم یاقوت زرد دهم زبرجد یازدهم
اسامنجونی دوازدهم کرکهن و دوازده درش از یک پارچه مروارید بود و بازار شهر
طال بود و نهر آب حیات که مثل بلور برق میزد و درخت که دوازده میوه داشت
الی غیر ذلک که طول منیدهم ،آیا اینها با آن اوصاف که ما برای بهشت میکنیم
چه فرق دارد؟
و آیا این مکاشفات کذب است یا صدق؟ موافق واقع است یا مخالف؟ از این
دنیاست یا آن دنیا؟ بدیهی است که خواهی گفت که صورت آخرت بوده و صدق
و موافق واقع بوده اگر این اوضاع تأویل دارد اخبار ما هم تأویل دارد و اگر تسلیم
باید کرد اخبار ما را هم تسلیم باید کرد دیگر این چه بیمروتی است که میگویی
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که آنطور که در قرآن است داللت بر نبودن قرآن میکند از جانب خدا گر کسی
به تو بگوید که پس این اوضاع هم که به جهت آخرت در کتابهای شامست دلیل
بر آن است که کتابهای شام هم کذب است و خالف واقع چه خواهی گفت اینها را
تأویل میکنی پس کتاب ما را هم حمل بر تأویل کن و اینها را عالمت کذب قرار
نده و اگر تسلیم جسامنیت آخرت را میکنی باز کتاب ما را رد مکن.
و اینکه شام میگویید که ابدان ایامن آورندگان را مسیح در قیامت با جالل و عزت
از قربها اقامت میکند و آن ابدان لطیف و متجلی در آن حال مسکن و مأوای
ارواح سعید ایشان خواهد بود چنانکه از نامه فیلبی@ظ :فیلپیس ،مبش از هفت
نفر اشامسی که از برای کلیسای اورشلیم مقرر گردیدند @ ... .معلوم میشود؛ پس
میگویم که بدن غیر روح است یا عین روح؟ اگر عین است پس دیگر بدن را زنده
کنند و روح در آن گذارند حرف بیمعنی است و اگر غیر روح است پس جسم است
نهایت جسمی لطیف است و از انجیل برمیآید که آن بدن چشم و دست و پا دارد
پس این غیر جسم چیست؟ خالصه آنچه از کتب آسامنی سابق و کتب مستعمله
نصاری برمیآید هرکس منکر معاد جسامنی باشد البته کافر شده است به خداوند
عامل و به مسیح 7چرا که جمیعا اطباق دارد بر جسامنیت نهایت آنچه در آن کتب
است که معاد جسامنی است یا ما که میگوییم جسامنی است نه آن است که معاد
جسم بیروح است که به قول تو ثواب و عقاب مجازی باشد بلکه جسم است با
روح و آن جسم از لطافت مشاکل با روح است و از این جهت چنان معانقه با روح
کند که دیگر انفصال برایش نباشد و چون لطیف است به آسامن صعود کند و به
ملکوت آسامن داخل شود و سابقا رشح کردیم که بولس هم این مطلب را درست
فهمیده و مذهب او هم معاد روحانی بیجسم نبوده و مطلب را خوب فهمیده
است.
خالصه پادری برخالف انجیل و مشایخ خود مذهبی میخواهد اخرتاع کند و حال
آنکه عبارت آنها را نفهمیده و به خیالش که کل نصاری مانند او میگویند و چنین
نیست چرا که کتب نصاری و انبیای سابق داللت بر جسامنی بودن معاد با روح
میکند و حق است و حکمتهای خدا مختلف نیست و مسلمین هم منیگویند که
جسم بیروح است و منیگویند که جسم با روح است و به همین کثافت این دنیا،
بلکه مسلمین میگویند که آنقدر جسم انسان در آخرت لطیف است که به آسامن
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باال میرود و به لطافت مالئکه میشود و آنها را میبیند و در بدن ایشان مانند
آینه عکس صورت میافتد و در طرف［العینی میتوانند هفت همرس دنیا را به
جهت لطافتی که دارند سیر کنند .خالصه چون در صدد رشح مسأله معاد نیستم
همین قدر میخواهم بیان کنم که پادری نه از کتب خودشان وقوفی دارد و نه از
کتب ما و به هیچ وجه از مذاهب و ملل اطالعی نداشته بدون سبب در صدد
اظهار علم برآمده و خود را به مسلمین شناسانیده است و این آخر مسأله بود از
مسائل کتابش که میخواستم بطالن آنها را ظاهر کنم و اگر بر هر کلمه از کتابش
میخواستم رشح بنویسم و عیوبش را ظاهر کنم کتاب بسیار حجیم میشد و وقت
ارشف از آن بود لکن همینقدر که متعلق به مذهب اسالم بود ضبط شد و جواب
از آن از کتب خودشان داده شد به حول و قوه خداوند و امداد نبی و تسدید ولی
صلوات الله علیهم اجمعین و اگر این کتاب به ایشان برسد چه بهرت از آن و اگر
نرسد آنقدر شد که بعضی بوالهوسان ایران شاید بفهمند که این پادری محض غل
و غش و زبانبازی و اغوا این کتاب را نوشته و به هیچ وجه واقعیت ندارد و از
کتابهای خودشان هم خربی نداشته است بلکه چنان میمناید که از علامی حکامی
عرفای آنجا هم نبوده بلکه بسیار قلیلالعلم و از طالب آنجا بوده که تازه چرخ
بوده و خواسته اظهار فضیلتی کند و الحمد لله رب العاملین که خطای او از کتب
خود ایشان ظاهر شد و اگر در این کتاب ما ببینید که کم تحقیق شده است در
مسائل ،از دو وجه دانید :یکی آنکه غایت مقصود ما محض اظهار خطای پادری
است و تخلف او از مذهب و کتب خود ایشان نه آنکه رشح مسایل را کنیم برای
او و یکی دیگر آنکه اثبات خطای نصاری به یک آیه از انجیل و اثبات خطای یهود
به یک آیه از توریه هم میشود چرا که اگر حجت است یک کلمه از آن هم حجت
است و دیگر آیات بسیار رضور نیست که انسان تضییع اوقات خود مناید و اظهار
فضیلت کند ،همینقدر که خطا ظاهر شد و رد شد ما را بس است .پس از این
جهت در این کتاب به اختصار کوشیدم و اگر تفصیل خواهند به سایر کتب ما
رجوع کنند که در مسائل اسالمیه نوشتهام و القوه اال بالله العلی العظیم و صلی
الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه ９８الله علی اعدائهم اجمعین.
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*«مقصد دوم»*
مقصـد دوم
در اثبات نبوت پیغمرب آخرالزمان صلوات الله علیهم و آله و انقطاع رشیعت حرضت
عیسی علی نبینا و آله و علیه السالم از کتب مستعمله یهود و نصاری به طور
اختصار و در آن دو مطلب است:
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»1
مطلب اول
در اثبات نبوت آن بزرگوار از آیات کتب عهد عتیق و جدید که به ترصیح و کنایه
و نص و اشاره بر آن بزرگوار داللت میکند و در آن چند فصل است:

فصــــل
بدانکه این مطلب برای منصف که دشمن جان خود نباشد و هالک خود را به
حمیت و عصبیت نخواهد از کتب یهود و نصاری ظاهر و هویداست ولی چون
ایشان عوامشان که از حلیه فهم و دانش عاریند و پادریان و کشیشان هم ریاستی
دارند و مداخلهای بسیار به این واسطه دارند و هدایا و تحف و گناهبخشی و
ریاست و وظایف دارند ایشان را هم ممکن منیشود که پا به دایره اسالم گذارند
مگر بعضی از ایشان که چشم از متاع دنیا پوشیده به محض فهمیدن حق به اسالم
درآمدند و کتابها بعد بر رد نصاری و یهود نوشتند و البته بر پادریان بزرگ و
کشیشان مشکل است که در آنجا و در آن مذهب در نهایت جالل باشند و بیایند
و اسالم آورند و اینجا طفل ابجدخوان شوند و آن ریاست از دست ایشان برود ولکن
غافلند از آن که اگر اسالم آورند ریاست اخروی را پیدا میکنند و چون ریاست دنیا
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را در راه خدا دادند خداوند به عوض اضعاف مضاعف به ایشان خواهد داد خالصه
در صدد موعظه نیستیم و منیخواهیم دعوت ایشان کنیم چرا که اگر در عامل ذر از
ما بودهاند مانند مرغ که به آشیان آید به سوی ما خواهند آمد و اال این موعظهها
نفعی ندارد و به جهت امتام حجت همین کتاب کافی است.
پس میگوییم که در میان عقال شک نیست که شخصی از طایفه عرب که نامش
محمد و پدرش عبدالله و مادرش آمنه بود صلوات الله علیه و آله از مکه برخواسته
و ادعای نبوت منود و تصدیق همه پیغمربان گذشته را داشت و متجید همه را منود
و کتابی آورد و گفت که این کتاب کالم خداست و بر من نازل شده است و رشایعی
چند هم آورد و بر بلد مکه و مدینه مستولی شد و بر مشکان و بتپرستان عرب
استیال یافت و یهود را مستأصل کرد و هر یک از احبار یهود و کشیشان نصاری با
او مباحثهها کردند و حجتها آوردند و خواستند امر او را باطل کنند و نشد و
جمع کثیری از یهود و نصاری به دین او داخل شدند و در اینها شبهه نیست و بعد
از او امر او انتشار پیدا کرد تا آنکه امروز دامن رشعش وسیعتر شده و به اینقدر
که هست رسیده در اینقدر سخنی نیست ولی سخنی که هست در حقیت اوست
و ما میخواهیم حقیت او را اثبات کنیم و آن از وجوه عدیده شود و از جهات
عدیده اثبات حقیت این مدعا را در کتاب ارشادالعوام کردهایم ولی اینجا
میخواهیم که از کتب قوم اثبات کنیم تا بر ایشان حجت باشد اگرچه از جهات
عقلیه هم بر ایشان حجت خواهد شد و دور نیست که یک وجه عقلی به طور
خامته در آخر کتاب بنویسیم تا آنکه جامع باشد و هرکس تفصیل خواهد به کتاب
ارشادالعوام رجوع کند که بهره وافر خواهد برد.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»2
فصــــل
بدانکه شک در این نیست که محمد بن عبدالله 9از عرب است و عرب از اوالد
اسمعیل است که ساکن وادی فاران بود و نسل او هم در آنجا بودند و چون زیاد
شدند منتش شدند چنانکه بنیارسائیل از اوالد اسحقند و جمله بنیاسمعیل و
بنیارسائیل از اوالد ابرهیم 7میباشند و تفصیل حال چنانکه در اصحاح دوازدهم
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است از سفر تکوین چنین است که خداوند به ابرام گفت بیرون رو از زمین خود
که او زمین کلدانیین باشد و از قبیله خود و از خانه پدر خود و بیا به زمینی که به
تو نشان میدهم و تو را خواهم گردانید برای طایفه بزرگی و مبارک کنم تو را و
بزرگ کنم اسم تو را و مبارک باشی پس ابرام به آنجا رفت و آن زمین ،زمین کنعان
بود.
و در اصحاح سیزدهم میفرماید که خداوند فرمود به ابرام بعد از اینکه لوط از او
جدا شد بردار چشم خود را و نظر کن از موضعی که االن هستی به سوی شامل و
جنوب و مشق و مغرب همه این زمین که میبینی به تو خواهم داد و به نسل تو
تا ابد([ )]3و نسل تو را مثل خاک خواهم کرد اگر کسی میتواند خاک را بشمرد
میتواند نسل تو را بشمرد تا آخر.
و در اصحاح پانزدهم میفرماید که خدا عهد کرد با ابرام و فرمود به نسل تو خواهم
داد این زمین را از نهر مرص تا نهر بزرگ فرات تا آخر و آنچه یهود این آیات را
حمل به نسل اسحق کردهاند بیوجه است چرا که بنیاسمعیل هم از ابرهیمند و
در آیات قیدی نیست وانگهی که از این آیه برمیآید که تا انقراض عامل آن زمین
باید در دست بنیابرهیم باشد و بنیارسائیل به اندک زمانی از آن زمین بیرون رفتند
و الحال در دست بنیاسمعیل است و شاهد بر آنکه این بسیاری شامل اوالد
اسمعیل هم هست آنکه در اصحاح شانزدهم میگوید که مالئکه به هاجر خطاب
کردند که خدا میفرماید که من زود باشد که بسیار کنم نسل تو را بسیار کردنی و
شمرده نشود از بسیاری و شاهد دیگر آنکه در اصحاح هفدهم میفرماید که ابرهیم
عرض کرد به خدا که کاش اسمعیل زنده میماند در پیش روی تو خدا فرمود ساره
زن تو پرسی زاید اسم او را اسحق میگذاری و عهد خود را برای او برپا کنم همیشه
و برای نسل او بعد از او و بر اسمعیل مستجاب کردم برای تو او را مبارک کنم و
بزرگ کنم و بسیار کنم بسیار و تولد کند از او دوازده پادشاه و او را پدر طایفه
بزرگی کنم.
و شاهد دیگر آنکه در اصحاح بیست و یکم میفرماید بعد از اینکه ساره گفت
هاجر و پرسش را بیرون کن و دشوار شد بر ابرهیم این سخن خدا فرمود که سخن
ساره بر تو سخت ننامید چرا که در اسحق اوالد برای تو پیدا شود و در پرس کنیز
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نیز چرا که من او را زود باشد که بگردانم برای طایفه بزرگی چرا که او هم فرزند
تو است تا آخر پس معلوم شد که جمیع برکتهای موعوده به ابرهیم شامل
بنیاسمعیل و بنیارسائیل هر دو است و دولت بنیاسمعیل هم که دوام پیدا کند
وعده خدا متام شده است و به وعده وفا شده است پس از خرابی ثانی بیتاملقدس
تا حال که بنیارسائیل مستأصل و پریشان و متفرق شدهاند بنیاسمعیل منا@بنا@
کردند و قوت گرفتند تا دولت روزافزون ایشان زیاد شد و دولت دولت ایشان شد
و آن ارض موعود را که ارض کنعان باشد به تحت ترصف درآوردند و الحال جمیع
آن تا نهر فرات به ترصف عرب است بعد در هامن اصحاح میگوید که خدا چشم
هاجر را باز کرد و چاهی را دید و رفت و خیک را پر کرد و به طفل آب داد و خدا
با اسمعیل بود و منو کرد و در بیابان سکنی کرد و جوانی شد و تیراندازی میکرد
و ساکن شد در بیابان فاران و مادرش زنی از مرص برایش گرفت و این آیه هم
شهادت داد بر آنکه اسمعیل ساکن فاران بود و ارض فاران مخصوص اسمعیل و
اوالد اوست که عرب باشند و این را در نظر داشته باش تا شواهد آن را ببینی بعد
از این و مراد از آن چاه ،چاه زمزم است و گویا خالفی در آن نباشد.
خالصه از این فصل معلوم شد که نسل ابرهیم زیاد به بنیاسمعیل و به بنیارسائیل
شد و اسمعیل و اسحق برادر بودند و بنیاسمعیل به این واسطه برادران بنیارسائیل
میباشند و بنیارسائیل برادران بنیاسمعیل و در این مسأله شبهه از برای کسی
نیست که این دو سلسله از اوالد این دو برادرند و وعده خدا در این دو سلسله به
عمل آمده است و پیغمرب ما 9از بنیاسمعیل است و حرضت موسی از بنیارسائیل
بود.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»3
فصــــل
در اصحاح هجدهم است از سفر تکوین در آیه پانزدهم که میفرماید موسی به
قوم خود که پیغمربی از نزدیک تو و از برادران تو مثل من برپا میکند خدا برای
تو پس بشنو از آن چنانکه خواستی در حوریب وقتی که جمع شده بودی وقتی
که گفتی که دیگر نشنوم صوت خدا را و نبینم این آتش را که منیرم خدا به من
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فرمود خوب گفتند و زود باشد که به پا آورم نبیی مثل تو از میان برادران ایشان و
سخن خود را در دهان او گذارم و سخن گوید با ایشان به هرچه من امر کنم او را
و هرکس اطاعت نکند کالم او را که میگوید به نام من ،من انتقام کشنده باشم از
آن تا آخر ،و این آیه از آیات محکمه توریه است و بیان کردیم که برادران
بنیارسائیل بنیاسمعیلند و موسی در این آیه به قوم خود خطاب کرد که از برادران
تو یعنی بنیاسمعیل که برادران بنیارسائیلند خدا پیغمربی برپا میکند و چون
بنیارسائیل در وقت نزول الواح صاعقهها دیدند و صداها شنیدند که طاقت
نیاوردند ،سوال منودند که دیگر این سنت موقوف شود و گفتند اگر چنین باشد ما
میمیریم خدا وحی کرد به موسی که بعد از این ،این سنت@منت@ را بردارم و
پیغمربی مثل تو یعنی صاحب رشیعت و جاللت و عظمت فرستم از برادران
بنیارسائیل و او را لسان ناطق خود کنم و از زبان او سخن گویم و هرکس اطاعت
او نکند انتقام از او کشم و از بنیاسمعیل نبیی مثل موسی مبعوث نشد که صاحب
رشیعت باشد و سخن خدا در دهان او باشد مگر حرضت پیغمرب 9که از بنیاسمعیل
بود و صاحب رشیعت بود و قرآن که سخن خداست در زبان او بود و خدا با خلق
از زبان او سخن میگفت و یهود اطاعت نکردند و خدا حسب الوعد از ایشان
انتقام کشید و ایشان را برانداخت و این آیه منافاتی با آیهای که در آخر این سفر
است ندارد چنانکه بعضی گامن کردهاند که میفرماید برنخاست بعد از
آن@موسی@ پیغمربی در ارسائیل مثل موسی که خدا را میخواند رو به رو به همه
آن آیات و معجزاتی که بر دست او جاری شد که عمل کند در زمین مرص تا آخر
چرا که در این آیه میگوید که بعد از موسی برنخاست پیغمربی و «برنخاست» بر
صیغه ماضی است یعنی بعد از موسی و قبل از زمان خرب و سخن برنخاست و این
فقره اگر عبارت عزرا باشد معنیش آن میشود که مابین موسی و عزرا برنخواست
و اگر عبارت سایر روات باشد مابین موسی و آن راوی مقصود است پس آنچه در
سفر استثناست در معنی خود محکم و بیناسخ است و به جز حرضت پیغمرب
آخرالزمان 9مصداقی ندارد و آن پیغمرب حرضت عیسی نتواند بود به دو وجه یکی
آنکه عیسی مثل موسی صاحب رشیعت نبود و یکی آنکه عیسی از خود بنیارسائیل
بود نه از برادران بنیارسائیل و این آیه از آیات محکمهای است که احدی منیتواند
در آن نکته گیرد و بحثی مناید و تأملی در آن کند.
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و شاهد بر آنکه در زبان عربی بنیعم قبیله را برادر میگویند عبارتی که در اصحاح
دویم از سفر استثناست که موسی میفرماید که خدا به من فرمود که وصیت کن
طایفه را و بگو به ایشان که خواهید گذشت در میان برادران خود بنیعیسو که در
ساعیرند و عیس برادر یعقوب بوده و خدا بنیعیسو را برادران بنیارسائیل خوانده
و همچنین در آیه هشتم همین اصحاح میگوید که چون گذشتیم از برادرامنان
بنیعیسو که ساکن ساعیرند تا آخر و باز بنیعیسو را برادران بنیارسائیل خوانده و
حال آنکه بنیاعاممند.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»4
فصــــل
چون دانستی که موافق خرب موسی قطعا پیغمربی از برادران بنیارسائیل بایست
بیاید و برادران ایشان ساکنان بریه@قریه@ فاران بودند چنانکه باز از توریه
فهمیدی ،میگویم آیه دیگر است در اصحاح سی و سیوم در برکت بنیارسائیل
میگوید در آیه دویم آمد خدا از سینا و ارشاق کرد برای ما از ساعیر و ظاهر شد
از کوه فاران و با او بودند الوف اطهار در راست او سنتی بود از آتش تا آخر ،و این
بدیهی امم است که مبعث موسی و محل وحی او کوه طور بود و مبعث حرضت
عیسی کوه ساعیر بود و مبعث حرضت پیغمرب ما کوه فاران بود و این خربی است
که در توریه داده شده است به این که خدا آمد یعنی امر او و حکم او از سینا در
وقت بعثت حرضت موسی و ارشاق کرد بر حرضت عیسی نور او و امر او در جبل
ساعیر و ظاهر شد در کوه فاران هنگام بعثت خاتم النبیین صلوات الله علیه و آله
پس بعد از اینکه شخص مومن آن خرب را در دست دارد که پیغمربی از برادران
بنیارسائیل مبعوث میشود که صاحب رشیعت است و از جبل فاران هم مبعوث
شد قطع میکند به اینکه این آیه از همین واقعه خرب داده است پس این آیه هم
مویدی است قوی بر مطلب وانگهی دید و فهمید که ارشاق از ساعیر بعثت عیسی
بود و حکایت ،حکایت نبوت است پس چون ظهور از ساعیر را دید به نبوت است
و ظهور از سینا را دید که نبوت بود البته انتظار بعثت نبی را از فاران دارد وانگهی
که ببیند که سایر عالمات هم بر او راست آمد.
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*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»5
فصــــل
و در مزمور نهم از زبور داود در آیه نوزدهم میفرماید برخیز ای پروردگار تا انسان
رسکشی نکند جزا داده شوند امتها نزد تو برپا کن بر ایشان ای پروردگار وضعکننده
رشیعتی تا بدانند امتها که آنها بشند تا آخر و این دعای نبی است و مستجاب
است و خرب از واقع است حال این صاحب ناموسی که واضع ناموس است و به
دعای داود باید برپا شود کیست؟ اگر از پیغمربان بنیارسائیل است آنها واضع
ناموس نبودند بلکه عمل به ناموس سابق میکردند پس معلوم شد که موسی خاتم
پیغمربان صاحب رشیعت نیست و رشیعت او باید منسوخ شود به نص این آیه و
رشیعتی مجدد آید پس سخن یهود که رشع موسی ابدی است و نبی صاحب رشعی
منیآید باطل است و این نبی واضع ناموس عیسی نیست باالتفاق وانگهی این
ترسایان او را رافع ناموس میدانند نه واضع پس واضع ناموس باید بیاید البته و به
عالمات سابق باید مبعوث از برادران بنیارسائیل هم باشد و مثل موسی باشد در
همه چیز و صاحب کتاب و رشیعت باشد و از جبل فاران هم باشد و چون این
عالمات را جمع کردی منطبق نشود مگر بر محمد بن عبدالله.9
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»6
فصــــل
چون دانستی به نص توریه که دو نبی بزرگ بعد از موسی میآیند یکی از ساعیر
و یکی از فاران دیدیم منطبق شد بر این کالم اشعیا که در ششم و هفتم از اصحاح
بیست و یکم میگوید خدا به من گفت میروم و برپا میکنم شاهدی که خرب دهد
به آنچه ببیند پس میبینم مرکب دو سوار را یکی سوار خر است و دیگری سوار
شرت و این آیه هم شهادت بر مضمون توریه دهد و موید نبی مبعوث از ساعیر و
فاران شد چرا که بدیهی است که حرضت عیسی راکبالحامر بود و حرضت پیغمرب
راکبالجمل و این دو بزرگوار دو شاهد خدا بودند در خلق و روز قیامت خرب
میدهند به آنچه میبینند پس این آیه هم مویدی و عالمتی بر آن دو نبی شد.
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*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»7
فصــــل
در اصحاح چهل و دویم اشعیاست که میفرماید اینک بنده من اعانت کنم او را
برگزیده من پسندیده جان من بدهم روح خود را به او بیرون آورد رشیعت را برای
امتها و فریاد نکند و مرتبه بر خود قرار ندهد و صدای خود به بیرون نشنواند ،نی
خوردشده را نشکند و کتان دود کرده را خاموش نکند ،به عدالت قضا و حکم خود
را بیرون آورد و ضعیف نباشد و نگریزد تا رشیعت و قضای خود را در زمین بگذارد،
انتظار او را میکشند جزیرهها چنین گوید پرورنده اله خالق آسامنها تا آخر ،و این
آیه هم از آیات محکمه است و آن بندهای که رشیعت را بعد آورد جز پیغمرب
آخرالزمان نبود و رشیعت را برای امتها آورد ،دلیل آنست که مبعوث بر کل است و
این بر هیچ پیغمربی راست نیاید مگر خاتمالنبیین 9چرا که عیسی صاحب رشیعت
نبود و پیغمربان دیگر هم صاحب رشیعت نبودند و بر همه امتها مبعوث نبودند.
و اما آنکه فریاد نکند این از صفات پیغمرب بود صلوات الله علیه و آله که صدا بلند
منیکرد و مرتبه بر خود قرار منیداد چرا که سوار خر برهنه میشد و روی زمین
طعام میخورد و با فقرا مینشست و با خود ردیف میکرد و صدای خود را به
بیرون منیشنواند زیرا که به قدر کفایت سخن میگفت .یا آنکه مراد آن است که
در مدت حیوه خود ندای رشیعت او به خارج بالد عرب نرفت و اولی اولی است.
نی خوردشده را نشکند ،در زبان عربی کنایه از بیاعتنایی نکردن به فقراست و
همچنین فقره دویم و ضعیف نبود و نگریخت تا رشیعت و قضای خود را در زمین
بیرون آورد و بر همه ملتها حکم کرد و هیچ پیغمربی جز او بر همه ملتها حکم
نکرد انتظار او را میکشند جزیرهها؛ یعنی اهل جزیرهها و ظاهرا عرب باشد که
حسب الوعد منتظر او بودند که باید نبیی از ایشان بیرون آید و در آیه ششم
همین اصحاح تتمه قول را میفرماید و خطاب به آن نبی مختار میکند که منم
خدای ،خواندم تو را به عدل و نگاه داشتم دست تو را و حفظ کردم تو را و تو را
عهدی قرار دادم برای طایفه و نوری برای امتها تا بگشایی چشم کوران را و بیرون
آوری از زندان ،زندانیان نشسته در ظلمت را ،منم پروردگار ،این است اسم من
کرامت خود را منیدهم به غیر خود و مدح خود را به بتهای تراشیده ندهم آن
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چنان بتها که پیشینیان آنها آمدند و خرب از آیندهها میدهم و میشنوانم به شام
تسبیح کنید برای خدا تسبیح جدید ،ستایش کنند از اطراف زمین و دریاها و
جزیرهها و بیابانها و شهرها و مکانها که قیدار در آنها سکنی کند ،تسبیح کنید ای
ساکنان غارها از رس کوهها فریاد میکنند برای عزت خدا قرار دهند و تعلیم
کنند@برای خدا عزت قرار دهید و تعلیم کنید@ حمد خدا را در جزیرهها ،پروردگار
مانند جباری بیرون آید مثل مردی جنگی ظاهر کند غضب خود را فریاد کند و
صیحه کند بر دشمنان خود و غالب شود در عامل ،حلم@حکم@ کردم پس صیحه
خواهم کرد مثل زن در وقت والدت آشفته نفس گشتم یکبار خراب کنم کوهها را
و همواریها را و همه گیاه آنها را بخشکانم و نهرها را جزیره کنم و دریاچه را
بخشکانم و بربم کوران را به راهی که ندانسته باشند و در جادهای بربم که ندانسته
باشند و تاریکی پیش روی ایشان را به روشنایی بدل کنم و کجی راه را به همواری،
این کالم را خواهم کرد برای ایشان و خذالن نخواهم کرد ایشان را پس رشمنده و
روسیاه شوند آن جامعت که پناه به بت تراشیده میبرند و میگویند به بتهای در
قالب ریخته که شام خدایان مایید ای کران بشنوید ای کوران نظر کنید تا ببینید که
کیست کور مگر بنده من و کیست کر مثل فرشته که بفرستم کیست کور مثل
مسلم و کور مثل بنده خدا دیدن او بسیار باشد و نگاه ندارد گوشهای او باز باشد
و نشنود خدا میخواهد به سبب راستی او بزرگ کند کتاب او را و قوی گرداند و
آن قوم تاالن@ناالن@ شده و غارت رسیده شده و پریشان احوال شوند و جوانان
ایشان همه در خانهها پنهان شوند و غارت و تاالن کرده شوند و خالصکننده برای
ایشان نباشد و نباشد کسی که شفاعت ایشان را بکند کیست در میان شام که این
را بشنود و گوش کند و اطاعت کند به آخرین چه کس بنیارسائیل را در ورطه تاالن
و غارت گرفتار کرد به غیر از خدایی که معصیت کردیم او را و رضای او را تحصیل
نکردیم و به کتاب او عمل نکردیم تا غضب کرد بر ایشان و کارزار قوی شد و آتش
فتنه شعله کشید و ایشان آنها را بر خود قرار ندادند و چنان دانستند که گناه
دیگران است .متام شد اصحاح و اگر به انصاف تدبر کنی میبینی که خطاب خواندم
تو را به عدل به آن بنده صاحب رشیعت است که بعثتش عام است چرا که اشعیا
نور برای همه امتها نبود و مبعوث در هامن بنیارسائیل بود و مراد از فرمایش
بگشایی چشم کوران را یعنی کوران از حق را و همچنین فقره دویم و اما آن فقره

صفحه | 221

که تسبیح کنید برای خدا تسبیح جدید ،مراد تسبیح عرب است در اسالم که جدید
بوده و بر نحو تسبیح بنیارسائیل و عربی نبوده.
و اما آن فقره که میفرماید ستایش کنید؛ دلیل بر انتشار رشیعت رسول آینده است
که در همه جا پهن میشود و آیت ظاهر آن قول است که میفرماید در آن مکانها
که قیدار در آنها ساکن است و مراد از قیدار عرب است و این نحو ادای عربی است
که بنیارسائیل را مثال ارسائیل میگویند و بنیاسحق را ،اسحق و اینجا بنیقیدار را
قیدار خوانده و قیدار فرزند اسمعیل و پدر عرب است پس آن مکانها که قیدار در
آنجاها سکنی کرده یعنی عرب و بدیهی است که رشیعت موسی به جمیع عامل پهن
نشد و عرب امتثال امر او را نکردند.
و اما آنکه میفرماید از رس کوهها فریاد کنید؛ میشود که مراد اذکار حاجیان باشد
در وقتی که بر بلندیها درمیآیند و تلبیه میگویند به قرینه برای خدا عزت قرار
دهند.
و اما آنکه فرموده تعلیم کنند حمد خدا را در جزیرهها؛ میشود که مراد جزایر
عرب باشد یا شاهد بر شدت انتشار امر باشد که در میان همه جزایر بحر ذکر او
برود و توحید را منتش کند و رشک را براندازد.
و اما آنکه فرموده پروردگار مانند جباری بیرون آید؛ بدیهی است که خدا به ذات
خود بیرون منیآید و بیرون آمدن پیغمرب او ،بیرون آمدن اوست وانگهی که به لفظ
رب فرموده و میشود مراد هامن نبی باشد که مربی خلق است که مثل
مردی@مرد@ جنگی ظاهر شد و غضب کرد و صیحه بر دشمنان میزد و اما آن
تهدیدات خرابی برای بالد بنیارسائیل است و اورشلیم چنانکه کرد و سایر بالد رشک
که بعضی خراب شده و بعضی خواهد شد .و باقی فقرات ظاهر است تا آنکه
میفرماید ای کران بشنوید ،ای کوران نظر کنید؛ ظاهرا مراد از این امیین باشند که
امی بودهاند و کتاب و سنتی نداشتهاند چنانکه بعضی احبار یهود هم به
همینطور تفسیر کردهاند و قرینه بر اینکه وصف بنده و رسول خود را هم به کر
و کور کرده و اگر ضاللت مقصود بود منیشد که رسول خود را به آن وصف کند
پس هامن امی بودن است الغیر پس میفرماید تا ببینید که کیست کور مگر بنده
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من و کیست کر مثل فرشته که بفرستم؛ و مقصود از این فقره آن است که نظر
کنید و ببینید که آن پیغمرب امی موعود که دانستهاید کیست غیر از این بنده که
میفرستم و غیر از آن رسولی که خواهم فرستاد یعنی او هم امی است و از امیین
است یا آنکه کور و کر است از عیوب مردم به قرینه بعد یا آنکه کور و کر است
از نظر به غیر خدا و شنیدن از غیر خدا.
و اما آنکه میفرماید که چشمش باز است و منیبیند و گوشش باز است و منیشنود؛
بیان آن است که همه عیوب را میبیند ولی عیبپوش است و همه سخنی را
میشنود و نشنیده میانگارد و چون این سخن در مقام مدح است باید چنین معنی
کرده شود.
و اما آنکه فرموده که خدا میخواهد به سبب راستی او بزرگ کند کتاب او را مراد
قرآن است که خدا آن را بزرگ کرده و با جن و انس با او معارضه کرده که مثل او
را بیاورند و نیاوردند و منیآورند و آنکه میفرماید آن قوم تاالن شده؛ ظاهرا مراد
بتپرستان باشند به قرینه سابق ولی بعضی از علامی یهود این را خرب گرفتهاند از
پریشانی بنیارسائیل و اما فقره چه کس بنیارسائیل را تا آخر ،ظاهر آن است که
کالم اشعیا باشد و میشود قرینه آن معنی باشد که فقره سابق را یهود معنی
کردهاند و اما آن فقره که میفرماید اطاعت کند به آخرین یعنی نبی آینده و مراد
هامن بنده است که متام این اصحاح در وصف آن بود.
پس از این اصحاح هم عالماتی چند معلوم شد و آن آنست که نبی آینده صاحب
رشیعت است و مبعوث بر کل امتهاست و فریاد منیکند در سخن گفنت و خاضع و
خاشع است و صدای او به بیرون مجلسش نرود ،ضعفا را اهانت نرساند و ضعیف
نباشد و نگریزد تا رشیعت خود را در زمین آشکار کند ،انتظار او را میکشند اهل
جزیرهها و ظاهرا که عرب باشد که ساکن جزیرهاند در هرجا و عبادت و تسبیح
جدید آورد برای خدا و مانند جبار و مرد جنگی بیرون آمد و بر دشمنان خود غالب
آمد و امی بود که منیخواند و منینوشت و از این جهت کور و کر تعبیر از آن شد
و کتاب او عظیم شد و این عالمات راست نیاید مگر بر حرضت خاتم و اما آنکه
یهود میگویند که چنین کسی باید بیاید این از کفر ایشان است به خدا زیرا که
اگر انتظار چنین کسی به این عالمات را دارند که آمد و اگر این بنا باشد هرکس
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آید منافق میگوید تو نیستی و آن کسی است که بعد از تو میآید و ما دیدیم که
اشعیا خرب داد و موسی خرب داد و عیسی خرب داد و کسی از هامن محل به هامن
نشان و به هامن صفات آمد تصدیق پیغمربان گذشته را کردیم و ایامن آوردیم و
آنها که از راه غرض ایامن نیاوردند عذرشان چیست وانگهی که آن کس آمد با آن
معجزات و عالمات که ما خود موسی و عیسی و شعیا و غیرهم را به هامن معجزات
و عالمات تصدیق کردهایم پس چه عذر است در انکار آن.

*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»8
فصــــل
در اصحاح پنجاه و یکم نبوت اشعیاست که میفرماید بشنوید از من قوم من و ای
امت من به من گوش دهید که کتاب و دستوری از من بیرون میآید و رشیعت
خود را از برای روشنایی قومها نزدیک شده است که صدق من بیرون آید و به قوت
من قومها رشیعت بجا آورند به من جزیرهها امیدوار باشند و به قوت بازوی من
امیدوار باشند ،بردارید به سوی آسامن چشمهای خود را و نظر کنید به زمین از زیر
که آسامن مثل دود کاهیده شود و این زمین مثل جامه کهنه شود و ساکنان زمین
همچنین مبیرند و رستگاری من در عامل باشد و را ستی من شکسته نشود تا آخر
کالم؛ و مراد از قوم خدا و امت خدا بنیارسائیلند و آن کتاب و دستوری که بیرون
آید قرآن است چرا که توریه موسی بیرون آمده بود و برای عیسی دستوری و
رشیعتی جز توریه نبود وانگهی که میفرماید برای نور جمیع قومها و عیسی بر
همه قومها مبعوث نبود و این آیه رد بر یهود هم میکند که میگویند رشعی بعد
از توریه نخواهد آمد و در اینجا رصیح میفرماید که بیرون خواهد آمد دستوری
برای قومها و بیرون نیامد تا زمان پیغمرب 9مطابق با سایر عالمات گذشته و در
همین کالم هم اشاره به آن هست که از عرب است که میفرماید به من جزیرهها
امیدوار باشند.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»9
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فصــــل
در آیه دهم از اصحاح بیست و هشتم نبوت اشعیاست که میفرماید بعد از اینکه
ایشان را به خوردن رشاب مذمت میکند و به غفلت مالمت میفرماید ،میفرماید
که فرمان دهد بعد فرمان و حد قرار دهد بعد حد اندک اینجا اندک اینجا که به
لغتی باشد مشکل و به زبانی دیگر سخن گوید مر این قوم را آنچه امر کند به
ایشان این است این وحی و آسایش را قبول کنید برای خسته و این است آسایش و
اراده نکنند قبول آن را و میباشد برای ایشان سخن خدا فرمان بعد فرمان و اندازه
یعنی حد بعد حد اندک اینجا اندک اینجا به این سبب برطرف شوند و رسنگون
شوند و پست شوند و شکسته شوند و به بلیه افتند و گرفته شوند تا آخر و ظاهرا
یهود را خالفی نباشد که مراد از این آیه اخبار به نبیی است که میآید و ظاهر هم
هست در اینکه جامعتی خواهند آمد و به لغت مشکلی که فهمیده نشود با این
قوم سخن گویند و رشیعتی بعد از رشیعتی آورند و رشیعت پیغمرب ما 9بعد از
رشع موسی و حدود او بعد از حدود او بود و میشود که مراد ظهور رشع او باشد
امری پس از امری و حدی پس از حدی و بعض ناسخ بعض و این معنی اولی است
به قرینه بعد و اندکی اینجا و اندکی اینجا بود یعنی یکدفعه بر او وحی نازل نشد
مانند الواح موسی بلکه بعضی در مکه نازل شد و بعضی در مدینه نازل شد و
بعضی در سفر و بعضی در حرض و یهود اراده نکنند قبول دین او را و حال آنکه
سخن خدا برای ایشان فرمانی پس از فرمانی بود یعنی به تدریج بود یا آنکه ناسخ
رشع سابق بود و یکدفعه نبود که به کلفت افتند و به این سبب یهود هالک شوند
حال به انصاف نظر کن و ببین که این عالمات به کلی بر این رشع راست است یا
نه و همین جمله صفات این رشیعت است یا نه و چگونه راست بود اخبار نبی7
و چگونه یهود قبول نکردند و چگونه ذلیل شدند در جمیع اطراف عامل به واسطه
کفر ایشان و قبول نکردن ایشان فرمان خدا را پس این هم آیهای است محکم از
کتاب اشعیا که اخبار از پیغمرب فرموده است.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»10
فصــــل
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در آیه بیست و دویم از اصحاح چهل و پنجم اشعیاست بعد از آنکه انکار
بتپرستان را فرموده ،فرموده که توبه کنید به سوی من و خالص شوید ای جمیع
اطراف زمین چرا که منم خدا و دیگری نیست به ذات خود قسم خوردم که بیرون
آید از دهان من کلمه حق و برگشت ندارد که برای من دوته شوند همه زانوها و
قسم خورند همه زبانها و بدیهی است که مقصود آنست که من بت پرستی را از
روی عامل برمیاندازم و همه مرا عبادت کنند و به من قسم خورند و برای تأکید
قسم یاد کرده که چنین خواهم کرد و حتم است و بدا در آن راهرب نیست و آن
عبادتی که برای اهل عامل ظاهر میکنم هم آنست که زانوها برای من دوته شود
در عبادت و این عبادت اهل اسالم است و در این رشع تهی شده است از قسم
خوردن به غیر خدا و در این رشع بشارت داده شد که این دین بر همه ادیان غالب
خواهد آمد و الی االن روزافزون است الحمد لله رب العاملین و معلوم است که
همه ادیان تدریجی بوده است و این دین از وقتی که در زمین ظاهر شده روز به
روز در تزاید بوده و هست و همچنین این آیه داللت بر عموم این رشیعت میکند
چنانکه بعثت خاتمالنبیین بر کل خلق بوده است.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»11
فصــــل
بعد از اینکه در آیات اصحاح چهل و دویم فرمود که بندهای چنین را خواهم
برگزیده کرد و روح خود را به او میدهم و رشعی برای همه امتها خواهد آورد در
اصحاح چهل و سویم خطاب به بنیارسائیل است در آیه دهم که میفرماید شامیید
شاهدان من میگوید خدا و آن بنده که برگزیدم تا بدانید و ایامن بیاورید به من
و بفهمید که من آن خدایم که پیش از من خدایی نبوده و بعد هم نخواهد بود
منم آن پروردگار و به غیر از من مخلصی نیست من خرب دادم و خالص کردم
شنواندم و در میان شام غریبی نیست شامیید شاهدان من تا آخر؛ انصاف ده و
ببین که بعد از اینکه در اصحاح سابق فرمود که چنین بندهای خواهم فرستاد اینجا
بنیارسائیل را شاهد گرفته است که من به شام فهامنیدم و شام را خرب دادم و شاهد
گرفتم و شاهد باشید و همچنین پیغمرب ما آمد و بنیارسائیل را به شهادت طلبید
و کتامن کردند و حق را پوشانیدند آنجا که میفرماید یا اهل الکتاب مل تصدون عن
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سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهداء و ما الله بغافل عام تعملون و آیات
دیگر ،پس این آیه هم شاهدی است بر آنکه خدا ایشان را بر آن بنده مختار که
خرب از او داد شاهد گرفت و چون آن بنده آمد و ایشان را به شهادت طلبید انکار
کردند و آن بنده را خدا برگزید تا فهم پیدا کنند و ایامن به خدا بیاورند چنانکه
گذشت و نکردند و کافر شدند و آن بنده عیسی نتواند بود به جهت آنکه در آیات
اصحاح چهل و دویم گذشت و همچنین در نوزدهم همین اصحاح میفرماید که
ذکر امور قدیمه را نکنید و به پیشینیان نظر نکنید اینک من امور تازه به عمل
میآورم و حاال حادث میشود و خواهید شناخت او را تا آخر ایات و به نص این
آیه مأمورند که به جمیع امور قدیمه که از جمله آنها رشایع قدیمه است نگاه نکنند
که خدا دین تازه و نبی تازه و رشع تازه میآورد و به آن باید عمل کنند و این هم
آیهای است که رد است بر بنیارسائیل که میگویند رشع توریه نسخ منیشود و تا
روز قیامت باقی است.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»12
فصــــل
در آیه ششم از اصحاح نهم اشعیاست که کودکی متولد شد برای ما و پرسی خدا
به ما داد و ریاست او بر شانههای او شد و خوانده شد اسم او عجیب از خدای
جبار مشورت کرد پدر زمان آینده و رئیس سالمت خوانده شد تا بسیار شود سلطنت
او و سالم او ،برای او فنایی نیست بر کرسی داود و بر مملکت او مینشیند تا آن
مملکت را برپا کند و قوت دهد آن را به انصاف و عدل از حال تا ابد غیرت خدای
جنود این کار را میکند قولی است که فرستاده است خدا به سوی یعقوب و افتاده
است در ارسائیل تا آخر؛ و این آیه به جز درباره خاتم پیغمربان درباره کسی دیگر
راست نیاید چرا که او بود که خدا او را به عامل عطا کرد و مهر نبوت و سلطنت بر
شانه او بود و اسم او عجیب بود و سابقا چنان اسمی کسی نداشت و از خدا به او
وحی میشد و سوال میکرد دین را و پدر زمان آینده بود که فرمود من و علی پدر
و مادر این امتیم و رئیس سالم@اسالم@ بود و سلطنت او زیاد شد و سالم@اسالم@
را افشا کرد و فنایی برای رشع او نیست و تا روز قیامت رشع او باقی است و سنت
پیغمربان را احیا فرمود و بر مملکت و کرسی داود مستولی شد.
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*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»13
فصــــل
در آیه ششم از اصحاح بیست و یکم اشعیاست که میفرماید چنین گفته است به
من خدا ،میروم و امیدوارم دیدبانی تا خرب دهد به آنچه میبیند پس میبینم
مرکب دو سوار یکی از آنها سوار االغ است و دیگری سوار شرت و مراقب شد مراقبه
شدیدی پس شیر فریاد کرد و گفت ایستادهام همیشه بر موضع ظهور خدا متام روز
و در محل حراست خود راست ایستادهام کل شب را و ناگاه مردی را دیدم که سوار
بود بر چند جفت از اسبان پس جواب داد و گفت افتاد افتاد بابل و جمیع بتهای
آن شکست و بر زمین افتاد تا آخر؛ در این رمزها تدبر کن و ببین که چگونه از
اخبار آینده خرب داده است و آن دو نفر سوار که گوید دیدم یکی االغ سوار مراد
حرضت عیسی است که معروف است به سواری االغ و آن شرت سوار حرضت خاتم
پیغمربان است که از عرب مبعوث شد و بر شرت سوار میشد و آن شیر که بر موضع
ظهور رب ایستاده حرضت اسدالله الغالب است که حرضت امیر و خلیفه بالفصل
او باشد که در زمان ظهور نور خدا به رسولش قائم به امر@خدا@ بود و در صدد
اظهار امر او بود به جانفشانی و در شب غروب آفتاب نور نبوت هم ایستاده به
اقامه والیت بود و آن سوار اسبان حرضت قائم است 7که خواهد آمد ولی چشم
یهود و نصاری چون مرمود به غرض است اینها را منیبیند.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»14
فصــــل
در مزمور هفتاد و یکم است و در بعضی نسخ هفتاد و دویم که خدایا رشعهای
خود را به پادشاه بده و عدالت خود را به پرس پادشاه تا حکم کند میان قوم تو به
عدل و در میان درویشان تو به رشع بردارند کوهها سالمتی به قوم تلها به عدالت
حکم کند برای مساکین قوم و فرج دهد به جمیع مساکین و بکوبد ستمکاران را و
میماند با آفتاب و بیش از ماه دوران دوران فرود آید چون باران بر سبزی و مانند
باران درشت که سبز کند زمین را خورسند شود در ایام او عدل و بسیار باشد سالمتی
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تا زایل شود ماه و مسلط شود از دریا تا دریا و از رودخانه تا اطراف زمین به پیش
او رکوع کنند جامعت صیم@جسیم@ که گویا حبشه باشد و دشمنان او خاک
بلیسند پادشاهان ترسیس و جزیرهها هدیهها بیاورند پادشاهان عرب و
سبا@سیاه@ پیشکش نزدیک آورند سجده کنند او را همه پادشاهان و همه گروهها
بندگی او را کنند زیرا که خالص میکند مسکین را از فریاد کردن و درویش را که
نیست یاوری او را مهربانی میکند بر فقیر و مسکین و جانهای مسکینها را فرج
میدهد ،از حیله و ظلم خالص میکند جان ایشان را و بزرگ میشود در چشم
ایشان زنده میماند و میبخشد از طالی عرب و دعا میکنند به حق او همیشه و
به متام روزها مبارکی به او میدهند بشود گله فراوان در زمین و ریخته شود میوهها
از درخت مانند جنگل رشد کنند و خلق شهر مانند گیاه زمین شوند مباند نام او
همیشه تا پیش آفتاب دایم باشد اسم او و دعا کنند او را همه گروهها و همه
گروهها تعریف کنند او را مبارک است خدای پروردگار خدای ارسائیل کننده عجایب
به تنهایی خود و مبارک است نام بزرگ او تا به جاوید پر شود عزت او بر همه
زمین آمین آمین متام شد مزمور رشیف.
و چون تأمل کنی متامی این مزمور در احوال خاتم پیغمربان است و مراد از ملک
حرضت پیغمرب است و پرس ملک حجت غایب منتظر که پرس رسول خداست و
اوست که غالب خواهد آمد بر همه بالد و عباد و جمیع پادشاهان او را بندگی
کنند و عدالت کند میان غنی و فقیر و تا روز قیامت عدل او و دین او مباند اگرچه
یهود این مزمور را درباره سلیامن میخوانند و ملک را خود داود میانگارند و پرس
ملک را سلیامن لکن بدیهی است که داود خود را در هنگام ترضع و زاری نزد
خداوند عامل ملک منینامد و پرس خود را پرس ملک ،و بدیهی است که رشع داود
و سلیامن تا زمان پیغمرب 9مناند چه جای آنکه تا ابداالبد مباند و داود مسلط نشد
از دریا تا دریا و بر همه اطراف زمین و پیغمرب ماست که نام او را به مبارکی هر
روزه در اذان و اقامه مناز یاد میکنند و بر او دعا کنند و صلوات فرستند و کسی
هر روز بر داود و سلیامن دعا منیکند و همه گروهها سلیامن را دعا منیکنند و این
مخصوص خاتم است صلوات الله علیه و آله .و اگر گویی بر او هم همه گروهها
دعا منیکنند ،گویم امر همه پیغمربان تدریجی است و میبینی که روز به روز در
تزاید است و از رشع اوست که همه کس هر روز دعا کنند بر او و بر آل او و وعده
کرده است خدا در کتاب خود که او را غالب کند بر جمیع عامل و چون همه عالمتها
صفحه | 229

بر او راست آمد دانستیم که این مزمور هم در شأن اوست و موید قول ما شد و از
این گذشته خدا رشعی به داود و سلیامن نداد به موسی داده بود و ایشان هم تابع
موسی بودند در رشع و رشع بعد از رشع موسی رشع پیغمرب ماست و عیسی
رشعی نیاورد و به ناموس موسی عمل میکرد و هدایا و تحف از عرب و غیره برای
او میبردند و حبشه ایامن به او آوردند و بزرگ حبشه در عرص او ایامن به او آورد
و هدیه برای او فرستاد ،پس جمیع این مزمور در شأن او راست است اگر انصاف
دهی.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»15
فصــــل
در آیه بیست و یکم از اصحاح پنجاه و نهم اشعیاست که خدا میفرماید روحی که
در دهان تو گذاردم و کالم خود را که قرار دادم در دهان تو زایل منیشوند از دهان
تو و از دهان نسل تو و از دهان نسل نسل تو میگوید خدا از حال تا همیشه و
چون در این آیه تدبر کنی به انصاف میبینی که همین صفت پیغمرب ما و اهلبیت
طاهرین اوست و در کتاب ماست که اوحینا الیک روحا من امرنا یعنی ما روح خود
را به سوی تو وحی کردیم و بدیهی است که قرآن به طریق الواح نازل نشد و کالم
خدا بود و در دهان پیغمرب چنانکه سابقا گذشت که بنیارسائیل فغان کردند که
ما طاقت نزول وحی به اینطور نداریم وحی شد که پیغمربی از برادران شام
میفرستم و کالم خود را در دهان او میگذارم و اینجا هم میبینی که میفرماید
که کالم من که در دهان تو است از دهان تو و دهان نسل تو برمنیدارم و پیغمرب
ما رفت و روز آخر گفت من در میان شام میگذارم کتاب و عرتت خود را و از هم
جدا منیشوند تا روز قیامت پس این است که کالم خدا از دهان نسلش و نسل
نسلش نخواهد جدا شد و او را تالوت میکنند حق تالوت آن چنانکه در کتاب
ماست که یتلونه حق تالوته یعنی میخوانند آن را حق خواندن و این آیه خطاب
به احدی دیگر نیست چرا که روحالقدس در دهان نسل احدی منانده و همه منقرض
شدهاند مگر در دهان نسل پیغمرب ما 9و احدی ناطق به روحالقدس نیست مگر
ایشان و در آن اصحاح هم قرینه ندارد که به واسطه آن قرینه بگوییم خطاب به
خود اشعیاست یا به کسی دیگر است و بنیارسائیل که خدا در چندین جا بر زبان
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پیغمربان خود وعده انقراض و هالکت به آنها داده آنها هم مخاطب به این
منیباشند و تا ابد روح الله در لسان بنیارسائیل منیباشد بلکه سابق هم نبوده و
کتب پیغمربان چون اخبار از بعد بوده همه به طور رمز است و اکرث@اگر@ فقرات
آنها مرتبط به فقرات سابق نیست بلکه اخبار متفرقه فرمودهاند تا رمز باشد و
تغییر کالم از غیبت به خطاب و از خطاب به غیبت و خطاب به گذشته و آینده
بسیار دارد و این است شیوه کتب انبیا و وحیها چنانکه کتاب ما هم چنین است
و اگر نه خطاب به پیغمرب ما باشد بر احدی راست منیآید.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»16
فصــــل
در آیه دویم از اصحاح دویم حبقوق است که به او وحی شد که بنویس وحی را و
واضح بنویس بر لوحی از این جهت که آسان باشد بر قاری خواندن که پیغمربی به
وعده هست که گفتگو کند از انجام و دروغ نگوید و اگر دیر کند امیدوار باش به
آمدن او که البته آمدنی است و دیر منیکند هرکه سخت رویی کند با او شایسته
نباشد جان او به او و صالح به سبب ایامن آوردن به او زندگی کند تا آخر و حبقوق
آخری پیغمربان بنیارسائیل است به اعتقاد ایشان و امر زکریا و یحیی را به کلی
مستور داشتهاند چرا که آنها به عیسی خرب دادهاند .باری حبقوق به این وحی
رسافراز شده است که پیغمربی موعود هست که گفتگو از انجام که آخرت باشد
کند و بدیهی است که این امت رسافرازند به ایامن به آخرت و در میان کتب قرآن
است که همه ذکر آخرت است و کتب سایر امم ذکر آخرت و قیامت و جنت و نار
ندارند مگر کلامت مبهمه و امم ایشان اطالع نداشتند مگر در انجیل که چند کلمه
ذکر ملکوت آسامن شده است به طور اجامل و پیغمربی که خرب از انجام داد خاتم
پیغمربان بود که کل کتابش و اقوالش و افعالش و احوالش همه منذر به آخرت بود
و امت او مومنان به غیب میباشند بعد از آن در اصحاح بعدش بعضی از صفات
آن پیغمرب موعود را بیان میفرماید که خدا از جنوب خواهد آمد و قدوسی از کوه
پاران همیشه خواهد بود خواهد پوشانید آسامن را رشافت او و ستایش او پر خواهد
کرد زمین را تا آخر.
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پس تدبر منا که چقدر واضح است در آمدن قدوس از کوه پاران که فاران است و
آن مکه است به اتفاق و همیشه خواهد بود به جهت آنکه خاتم است و بعد از او
احدی مبعوث نخواهد شد و همین اخبار او که من آخری پیغمربانم یک معجز
اوست که اگر نه از جانب خدا بود منیدانست این را و مکه معظمه و کوه پاران
در جانب جنوبی بیتاملقدس است و مراد از ظهور خدا از جانب جنوب و آمدن
او ظهور انوار و دین و رشع و رحمت و نجات اوست از جانب جنوب بیتاملقدس
که پاران باشد.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»17
فصــــل
در اصحاح سیوم صفینا که یکی از پیغمربان بنیارسائیل است که در اواخر
بیتاملقدس اول مبعوث شده است و در کتاب خود هم خرب از هالکت و متام شدن
بنیارسائیل میدهد تا آنکه در آیه نهم آن اصحاح میگوید آن وقت برمیگردانم
بر قومها لب پاکیزه تا بخواند همه ایشان را به نام خدا و عبادت کنند خدا را به
یک شانه یعنی به یک روش تا آخر؛ و این عبارت هم رصیح است به ظهور نبی که
بعد خواهد آمد و خواهد خواند ایشان را به عبادت خدا به یک روش و این عیسی
نیست به اقرار این پادری که نصاری عبادتی به یک روش ندارند مگر محض ایامن
و در آن هم بعضی عیسی را خدا دانند بعضی پرس خدا بعضی سیومی اقانیم و
بعضی عیسی و مریم را خدا دانند و میشود که «یک شانه» اشاره به مناز جامعت
ما باشد که باید در مناز جامعت شانهها همه با هم برابر باشد و عیسی نیست به
جهت آنکه او مبعوث بر همه اقوام نبود نهایت مبعوث بر بنیارسائیل بود و
تخصیص اقوام در این عبارت را به بنیارسائیل بیجاست.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»18
فصــــل

صفحه | 232

در بعض فقراتی که در وحی کودک است که آن کودک سی و چهار سال قبل از
والدت پیغمرب 9متولد شده است و اعتبار آن وحی مسلمی یهود است لهذا ایراد
میشود.
در وحی اول بعضی فقرات دارد که فارسی آن این است بیایند گروهی و طایفهای
که از جا بکنند متام خلق را کرده شود خرابیها به دست پرس کنیز دنیا را فراموش
کند یا حرکت دهد و دور کند جباران را سست کند و بشکند و خوار کند و این
فقرات ظاهر است در احوال پیغمرب 9که پرس هاجر بود و در دولت او جمیع
مخالفینش ذلیل شدند و میشوند و مبعوث بر کل بود و زهدش در دنیا و متاع
دنیا معروف است و دیگر ترصیح به اسم کرده و میگوید محمد صاحب اقتدار و
میگوید باشد کل و جمله یا بهرت از همه یا تاج زیرا که به لفظ کلیلیا گفته و کلیلیا
در عربی به این معانی آمده است چنانکه علامشان ضبط کردهاند و این معانی
هم احتیاج به تفسیر ندارد.
و باز میگوید روشن کند چون برسد و به نشان@برسد دینشان قیامت برسد@
قیامت بر سد کننده جنگ باشد و باشد از سفال گلین بیرون آمده؛ اما آنکه گفته
روشن کند چون برسد مراد به نور هدایت است و به نشان@و نشان@ قیامت برسد
یعنی دولت او تا روز قیامت مباند یا وقتی که او آید ارشاط قیامت ظاهر شود
چنانکه فرموده در قرآن فقد جاء ارشاطها یعنی ارشاط قیامت آمد و همچنین
پیغمرب ما 9گفته است کالمی که معنی آن این است که من متصل به قیامت مبعوث
شدم کننده جنگ باشد چنانکه مبعوث به جهاد بود و از سفال بیرون آمده کنایه
از عرب است چنانکه در کتاب دانیال از عرب تعبیر به سفال گلین آورده است و
باز میگوید محکم کند سخن را مدح و تسبیحات را و برود و بربد تا آخر؛ میشود
که مراد از محکم کردن سخن قرآن باشد که معجز بود و میشود که مراد محکم
کردن علم و برهان و با برهان سخن گفنت باشد و رفنت و بریدن میشود که غلبه
او باشد رو به هرجا که کند.
و باز میگوید بپوشاند سختی را و براندازد سختی را و باطل کند بت را و مسلط
شود آسامن را و بگذرد تا آخر رفع سختی دین آسانی اوست که دین مشکل یهود
را رفع کرد و بت را باطل کرد به اشد بطالن و معراج فرمود و از آسامنها گذشت و
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باز میگوید او از سفال است بزرگ کند پرسان بتپرستان را نشان قوالقاو است
همه او در شادی است تا آخر؛ باز مقصود از آنکه او از سفال است یعنی از عرب
است و اشاره به عبارت کتاب دانیال است که در آنجا عرب را به سفال تعبیر کرده
است در هنگام تعبیر خواب بختنرص و آن بزرگوار پرسان بتپرستان را که ایامن
به او آوردند بزرگ کرد و همه متشخص شدند به برکت ایامن به او .و اما نشان
قوالقاو است معنی قوالقاو حدی بعد از حدی است و اشاره به عبارت کتاب
اشعیاست که در صفت پیغمرب گفته است و مذکور شد.
و باز میگوید بسیار شود رشافت و بسیار شود جربوت و گشوده شوند بستگان ،و
باز میگوید شش آرزومندان هامن شش به دشواری افتند دشواری بعد از دشواری
و چسبندگان به زحمت بیفتند ،و باز میگوید به سختی بیفتند و به تنگی بیفتند
به عذاب افتند و کنده شوند و خورد شوند ،باز میگوید به خنجر از قفا بریده شود
بر کنار رودخانه و در صحرا مثل ممتحن و شکسته شده گرفته میشود در زفاف،
و باز میگوید خیمههای رنگین که نشیمن فرزندزادگان است سوخته شود و آشکار
شوند خویشان معروف که به ناز پروریده شده بودند تا آخر؛ و این فقرات هم
منطبق است بر واقعه کربال و آن شش نفر بزرگان اوالد حرضت امیراملومنین باشند
و چسبندگان اصحاب که همه شهید شدند و به خنجر از قفا رس سیدشهدا را بریدند
و رودخانه فرات باشد و صحرا کربال و زفاف شاید عروسی قاسم باشد که مشهور
است و خیمهها سوخته شد و عرتت اسیر و آشکار شدند.
باری چون بعضی از فقرات این عبارات با وحی سایر انبیا مطابق بود و ترصیح به
اسم هم بود و اوصاف مطابق بود موید آنچه سابق گذشت میشود ،پس یافتی از
کتب عهد عتیق که چقدر اخبار به ظهور آن حرضت بود و چقدر اوصاف آن حرضت
مذکور بود که راست منیآید مگر بر اوصاف آن بزرگوار و احتامل عیسی در آنها
روی هم رفته منیرفت و اگر به دیده انصاف در آنها نظر کنی مطلب را خواهی
فهمید و در وحی دانیال هم ادله بسیار بود لکن چون محتاج به رشح بسیار بود
ایراد نکردیم و هرکس خواهد رجوع کند تا بداند که آن چهار ملکوت که در وحی
دانیال است ملکوت چهارمش ملکوت اسالم است و بسی واضح است لکن به جهت
آنکه کتاب به طول انجامیده ما آن را ایراد نکردیم و میخواهیم که بعضی از ادله
هم که از کتب عهد جدید استنباط میشود در ضمن چند فصل دیگر بیان کنیم.
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*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»19
فصــــل
از جمله شواهدی که در کتب عهد جدید یافت میشود یکی آن است که در آیه
بیست و ششم از اصحاح پانزدهم انجیل یوحناست که بعد از اینکه عیسی
میفرماید مردم مرا و خدا را دشمن داشتند ،میفرماید اما چون بیاید فارقلیط که
به سوی شام میفرستم او را از جانب خدا که آن فارقلیط روح حق است که از خدا
جدا شده او شهادت به جهت من میدهد و شام هم شهادت میدهید به جهت
آنکه از ابتدا با من بودهاید؛ پس این آیه نص است که بعد از حرضت عیسی7
فارقلیط که روح حق باشد خواهد آمد و او مصدق عیسی است ،پس این اخبار به
روح خداست که بعد از عیسی میآید و دیدیم که حرضت پیغمرب آخرالزمان آمد و
در کتاب او بود که خدا روح خود را در او قرار داده و آورد معجزات بسیار و
مصدق عیسی بود و عالمتهای آن کس که در کتب انبیاء سلف مذکور بود همه بر
او راست آمد؛ پس تأمل چیست که کسی بگوید که او پیغمرب موعود نیست؟!
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»20
فصــــل
در اصحاح شانزدهم همین انجیل است که بعد از اینکه خرب میدهد قوم خود را
به اینکه شام را خواهند راند و راندن شام را عبادت خواهند انگاشت ،میفرماید
که من میروم و حق برای شام میگویم که بهرت است برای شام که من بروم چرا
که اگر نروم فارقلیط منیآید و اما اگر رفتم او را میفرستم و چون اوآید رسزنش
کند عامل را بر گناه و بر نیکی و برحکم ،اما بر گناه به جهت آنکه ایامن به من
نیاوردند و اما بر نیکی چرا که من رفتم و دیگر مرا منیبینید و اما بر حکم چرا که
بزرگ این عامل جزا داده شده است که مراد شیطان باشد و من سخنهای بسیار د
ارم که به شام بگویم ولکن شام طاقت حمل@عمل@ آن را حاال ندارید چون بیاید
روح حق او به شام تعلیم کند جمیع حق را چرا که او از نزد خود سخن نگوید بلکه
سخن میگوید به هرچه میشنود و خرب دهد شام را به آینده و او متجید من کند
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چرا که از آنچه من دارم میگیرد و خرب میدهد به شام جمیع آنچه مال خداست
مال من است از این جهت گفتم که از آنچه من دارم میگیرد و به شام خرب میدهد
تا آخر اصحاح؛
و این عبارت ارصح از عبارت اول است و رصیح است در آنکه وجود خاتم آینده
برای مصلحت عامل بهرت است و خرب میدهد از آنچه عیسی خرب نداد و طاقت مردم
روز به روز زیاد میشود و استعدادشان بیشرت میشود پس قابل علوم و معارفت و
حکم زیاده میشوند و آن روز طاقت نداشتند و عیسی جمیع ارسار و معارف را به
ایشان نگفته و ایشان را حواله به پیغمرب آینده کرده و گفته که وجود او برای شام
بهرت است و او توبیخ میکند صاحبان گناه را و توبیخ میکند مردم را به صعود
عیسی از میان ایشان و توبیخ میکند بر حکمهای شیطانی که در دنیا جاری میشده
و خرب از آینده میدهد که قیامت باشد و مصدق عیسی است و این عالمات جمیعا
بر خاتم صلواتاللهعلیهوآله راست آمد چرا که خرب از آینده داد و متجید عیسی
کرد و علوم و معارفی که رایحه آنها ابدا به شامه امت عیسی نرسیده بود بیان
فرمود و مردم را ترقی داد بلکه از این عبارت برمیآید که این پیغمرب آینده از من
به مراتب ارشف است بلکه حرکت من به واسطه اوست چرا که ترصیح فرمود که
این فارقلیط آینده روح حق است چرا که کامل حرضت عیسی آن بود که به روح
حق که روحالقدس باشد قائم بود و جمیع آن اعاملی که میکرد به واسطه
روحالقدس بود و اینجا ترصیح کرد که روح حق خودش بعد از این میآید و
روحالقدس از عیسی ارشف بود چرا که جمیع اقوال و احوال و افعالی که برای او
بود به فیض روحالقدس بود و به نص این آیات روح حق آن است که بعد از عیسی
میآید پس پیغمرب آینده که روح حق است ارشف است و شاهد بر این ،آیه سی و
یکم از اصحاح دوازدهم انجیل متی است که عیسی فرمود که هر گناهی و جزافی
آمرزیده میشود برای مردم مگر جزاف بر روحالقدس که آمرزیده منیشود و هرکس
قولی بر ابن انسان بگوید آمرزیده شود و اما آنچه به روحالقدس بگوید آمرزیده
نشود نه حاال نه بعد از این و ابن انسان کنیه معروف عیسی است و در همه
اناجیل ثبت است پس روحالقدس که فارقلیط است از ابن انسان که عیسی است
اعظم است و کسی نگوید که عیسی گفت که فارقلیط را من میفرستم و از آنچه
من دارم اخذ میکند و خرب میدهد و این داللت بر ارشفیت عیسی میکند چرا که
فرستادن نه مقصود آن است که من حکم به او میکنم و او مطیع حکم من است
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و نگفت که او را حکم میکنم بلکه فرستادن به آن قسم هم میشود که استدعای
نزول از آن کند و متعارف است در هر زبان که فرستادن به هر دو معنی میآید
وانگهی که گفته است از جانب خدا او را میفرستم یعنی به حکم خدا به او عرض
میکنم که بروید چنانکه جربائیل پیغمربان را به اذن خدا میفرستد به رسالت یا
به کاری و فراشی از جانب پادشاه وزیر را میفرستد از پی کاری و به جایی ،پس
این داللت بر رشافت ندارد.
و اما آنکه گفته از آنچه من دارم اخذ میکند چون ظاهرش در فهم جهال سوء ادب
بود حرضت عیسی تدارک فرمود که چون من بندهای هستم که آنچه مال خداست
مال من است از این جهت گفتم که از آنچه من دارم میگیرد یعنی نه از جهت
ارشفیت من است که یعنی از من میگیرد بلکه از این جهت که مال خدا مال من
است و او از خدا میگیرد از جنس آنچه من از خدا گرفتهام و یا اینکه وحیی که به
او میشود هامن وحیی است که به من شده است چنانکه در کتاب ماست که
پیغمرب بفرماید که من نبی طرح تازه نیستم و باز در کتاب ماست که خدا میفرماید
که ما وحی به تو کردیم مثل آنچه به پیغمربان گذشته کردیم پس خاتم از خدا
گرفت هامنچه را که عیسی گرفت پس گرفت از جنس آنچه عیسی گرفت نه آنکه
از عیسی گرفت و میان این دو کالم فرق است و اگر این نبود این تدارک بیمعنی
بود و حاجت به این تدارک نبود پس چون این آیات را هم با آنچه گذشت ضم
کنی معلوم میشود که مراد پیغمرب ماست صلواتاللهعلیهوآله و او بود روح خدا
و خرب داد از آینده که مراد قیامت باشد یا خرب داد از زمانهای آینده و این عالمتی
است که در توریه است که خدا تعلیم به موسی کرد که عالمت پیغمرب حق و باطل
اخبار به آینده است هرکس اخبار به آینده کرد و راست شد او را باید تصدیق کرد
و این عالمت بعد از آن بود که در فقره سابق گفته بود که از برادران بنیارسائیل
پیغمربی مبعوث میکنم پس عالمت پیغمرب از برادران بنیارسائیل اخبار به غیب و
صدق بود و در انجیل هم میفرماید که آن پیغمرب میآید و اخبار به غیب میکند
پس این هم قرینه بر آنکه مراد همین پیغمرب بوده که از برادران بنیارسائیل است
البته و روح حق است چنانکه در کتاب معجز انتساب اوست که روح را خدا به او
وحی کرد.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»21
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فصــــل
و در آیه بیست و ششم از اصحاح چهاردهم یوحناست بعد از اینکه عیسی7
حکایت رفنت خود را میفرماید و حکایت رجعت و بازگشت را ،میفرماید به اینها
با شام سخن گفتم و حال آنکه در میان شامیم و فارقلیط روحالقدس که خدا به
اسم من میفرستد او تعلیم میکند شام را همه چیز و او متذکر میکند شام را به
هرچه من گفتم تا آخر اصحاح؛
و باز این رصیح است که بعد از او روحالقدس خواهد آمد و اسم عیسی را متجید
میکند و همه چیز به مردم تعلیم میکند و چون به دیده انصاف نظر کنی بعد از
عیسی کسی که الیق این مقام باشد جز خاتم که بود؟ و اگر گویند بعد از این
میآید ،گویم بعد از این البته کسی خواهد آمد که گوید من فارقلیطم و
روحالقدسم به چه چیز میدانید که او راست گفته و اوست فارقلیط؟ اگر به
معجزات و عالمات است دیگر زیاده از این معجز و عالمت و علم که متصور
منیشود اگر غرض ندارید هامن عالمتها االن موجود است و هامن معجزات برپاست
اینکه کتاب او قائم است و یک معجزه از معجزات اوست که در میان مانده راست
میگویند و منکرند که اوست فارقلیط موعود ،بیاورند مانند معجز او تا معلوم شود
که او از جانب خدا نبوده و هرکس از جانب خدا نیست البته سخن او سخن
شیطانی است و مانند سخن شیطان همه کس میتوانند بیاورند پس بیاورید جفت
کتاب او کتابی بلکه بیاورید جفت رشع او رشعی که اینطور مقرون به حکمت
باشد و اگر رشع او از خدا نیست البته از اخرتاع خود اوست پس بیاورید رشعی
اخرتاعی و همه بهم شوید و ببینید اینطور ناموس میتوانید بیاورید و در میان
بگذارید.
و باز در همین اصحاح است در آیه شانزدهم که میگوید که من طلب میکنم از
خدا که عطا کند به شام فارقلیطی دیگر که با شام مباند تا ابد روح حقی که طاقت
ندارد عامل که قبول کند او را چرا که عامل رتبه او را منیبینند و منیشناسند او را و
شام میشناسید او را چرا که او در میان شامست و ثابت است در شام تا آخر؛
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و این رصیح است که عیسی خودش فارقلیط بود و سوال میکند از خدا که
فارقلیطی دیگر فرستد یعنی رسولی دیگر فرستد که تا ابد مباند پس حاجت به
فارقلیط دیگر نباشد بعد از او پس از این فقره معلوم شد که فارقلیط بعد از عیسی
فارقلیط آخرالزمان است و خاتم فارقلیطان است و تا ابد دین و رشع او باقی است.
حال انصاف ده و ببین که بعد از او چه کسی آمد که مدعی خامتی بود و مدعی
این بود که رشع او تا آخر ابد خواهد ماند و معجزات و آیات مناسب دعوای خود
آورد و رشعی آورد که تا روز قیامت مباند و صفات مذکوره در کتب انبیا بر که
راست آمد؟ پس اگر انصاف دهی و همه آیات کتب عهد عتیق و جدید را بهم بزنی
شبهه نخواهی کرد وانگهی که از توریه هم برآمد که نبی آینده از اوالد اسمعیل
است و مبعث او از مکه و جبل فاران است و کتاب او بر زبان خود او جاری
میشود .خالصه بعد از این نصوص شبهه منیماند که پیغمرب موعود همین بوده و
از آیات کتب قدیم و جدید یافتی که او باید صاحب رشع باشد و آنچه عیسی
نگفته بگوید.
*«مقصد دوم -مطلب اول فصل *»22
فصــــل
شاهدی دیگر بر این مدعا که هرکس انصاف دهد میداند که عیسی به رشع جدید
بعد از توریه نیامده و چنانکه در انجیل متی نص است تخلف نصاری از رشع
توریه جایز نبوده و آنها که تخلف کردند مرتد شدهاند و رساله ماریعقوب هم به
آن شهادت داد و آنچه از کتب عهد عتیق در مواضع عدیده ظاهر شد این بود که
نبی بعد خواهد آمد که رشع جدیدی و کتاب جدیدی خواهد آورد و بر همه امتها
مبعوث باشد و به زبانی سخن گوید که بنیارسائیل نفهمند و از عرب باشد و از
مکه مبعوث شود و غیر این از عالمات و نبیی که رشعی بیاورد جدید و مدعی آن
باشد که مبعوث بر کافه خلقم و از عرب باشد و از مکه خروج کند جز این بزرگوار
نیامد و ناموس جدید او آورد و معجزات باهرات او داشت و اخبار به غیب مکرر
فرمود و در کتابش اخبارهای به غیب بسیار است که از آن جمله آن است که مثل
این کتاب احدی نخواهد آورد و بعد از من نبیی نخواهد آمد و الحال هزار و
دویست و کرسی است که ابدا خداوند دعوای او را باطل نکرده بلکه به معجزات
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بسیاری و نیامدن نبیی دیگر تصدیق او را کرده و اگر او نبود نبی موعود خداوند
الی االن زمین را بیحجت منیگذاشت و خلق را به خود وامنیگذارد چنانکه در
عرصهای سابق همیشه حجت خدا در میان بوده پس همین اعظم شاهدی است
که نبی موعود همین است و اگر کسی تفصیل براهین را خواهد در کتاب
ارشادالعوام که این حقیر تألیف کردهام در اصول دین به آن رجوع کند و به جهت
اینکه این رساله هم خالی نباشد ،میخواهم چند کلمه در این کتاب از ادله عقلیه
ظاهره که عقول یهود و نصاری و عوام به آن برسد ذکر کنم؛ پس مطلبی دیگر
عنوان کنیم و بعضی از ادله ظاهره در آن ایراد کنیم.

*«مقصد دوم -مطلب دویم فصل *»1
مطلب دویم
در اثبات نبوت خاتم پیغمربان صلواتاللهعلیهوآله به ادله عقلیه ظاهره که همه
کس از آن بهره برند به طور اختصار و ادله مطوله حواله به کتاب ارشاد است ،پس
در این مطلب هم چند فصل عنوان کرده ،ادله چند میآوریم انشاء الله.
فصــــل
بدانکه هرگاه در این عامل تدبر کنی خواهی یافت که جمیع ذرات این عامل بر نهج
حکمتی است که بهرت از آن متصور نیست و جمیع علام و حکام بر این معنی اطباق
دارند و آنقدر حکمت این عامل ظاهر است که احتیاج به رشح و نگارش نیست
اگرچه بسیاری از حکمت عامل را در کتاب ارشادالعوام رشح کردهام ولی بسیار واضح
است و همه عقال تصدیق این معنی را دارند و هرکس در این عامل نظر کرده دانسته
است که صانع این عامل حکیمی است بینظیر که در صنعت هیچ چیز کوتاهی
نکرده و حاجت وجود و متام و کامل هیچ چیز را فروگذاشت نکرده هر چیز را که
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برای هر کار آفریده جمیع حاجات وجود آن را که باقی باشد و بتواند آن کار را به
انجام رساند برای او آفریده و آن کار از او بر اکمل وجهی صادر میگردد.
و از جمله خلق او انسان است که او را از برای امر عظیمی خلقت کرده است که
معرفت او باشد و او را بر صورت خود یعنی بر صفت خود خلق کرده است چنانکه
در توریه است و در اوایل این رساله رشح کردیم و جمیع صفات خود را در قوه او
قرار داده است ولی بر حسب حکمت و تدبیر ایجاد او را اول طفل و نادان آفریده
است و او را در زیست محتاج به امور کثیره کرده است بلکه او در زیست خود
محتاج به جمیع اوضاع این عامل است به تحقیق و آنچه در او قرار داده است از
صفات خود از او بروز نکند مگر به آنکه چندی زیست کند و نتواند که چندی
زیست کند مگر همه آنچه قوام وجود او به آن است برای او مهیا گردد و همه آن
حاجات را خود به تنهایی خود نتواند به عمل آورد ،پس به ناچار ایشان را
مدنیالطبع آفرید که جامعتی از ایشان در یکجا جمع آیند و هریک حاجتی را
متکفل شوند و به کار یکدیگر آیند و حاجت یکدیگر را برآورند و نتوانند مانند
حیوانات تنها تنها زیست کنند و چون از حکمت آن بود که از اول طفل و نادان
باشند و طفل و نادان هیچ امر از صالح و فساد خود را نداند اگرچه جمعی از
ایشان یکجا جمیع آیند پس از اعظم اسباب زیست ایشان معلمی است که صالح
و فساد ایشان را به ایشان بگوید و ایشان را به تعلیم و ادب بدارد و ایضا چون
هریک رفع حاجتی را باید بکنند تا صاحب طبایع مختلفه و سلیقههای متعدده
نباشند نتوانند آن کارها را کرد پس چون صاحب طبایع مختلفه باشند در اجتامع
ایشان فساد ظاهر شود و در صدد دفع یکدیگر برآیند و وجود ایشان دوام نگیرد
پس در حکمت واجب شد که حاکمی صاحب نفس مستولی برای ایشان آفریده
شود تا رفع فساد آنها را به حکم خود و استیالی نفس خود بنامید.
پس معلوم شد که از اسباب بقای خلق معلم حاکم است و چون الزم است در
حکمت و بقای وجود ایشان که معلم حاکمی در میان ایشان باشد و چون آن معلم
حاکم از صنع حکیم است باید بر اکمل وجه باشد ،پس باید عامل به جمیع صالح و
فساد ایشان و قادر بر سیاست ایشان باشد و خود آن حاکم عامل از اسباب فساد
نظام و دوام ایشان نباشد ،پس باید آن حاکم عامل معصوم و مطهر از جمیع اسباب
فساد باشد و به هیچ وجه جاهل به طریق سیاست و صالح و فساد ایشان نباشد و
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چنین کسی نبی معصوم است؛ پس الزم شد در حکمت که هرگز ملک خالی از نبی
معصوم یا حجت و خلیفه آن نبی که آن هم معصوم و مطهر باشد نباشد و همیشه
حجتی از خدا در میان خلق باشد از اول وجود اناسی تا آخر پس از این جهت
خداوند از اول عرص حرضت آدم زمین را خالی از حجتی معصوم نگذارده است و
همیشه یا نبی یا وصی نبی در میان خلق بوده است و همه چنانکه سابقا ذکر
کردیم معصوم و مطهر بودند و گامنی که یهود و نصاری کردهاند که انبیا معصوم
نبودند خالف عقل و نقل است چنانکه دانستی و چون نبوت عالمتی ظاهر در
خلقت ظاهر نیست و خلق منیتوانند صاحب آن را بشناسند پس باید خداوند عامل
صفاتی از برای او بیافریند که به آن صفات بتوان آن را شناخت و آن صفات ،صفات
خدایی است که بر دست و زبان و اعضا و جوارح او ظاهر میکند که عبارت از
معجزات باشد که سایر بش از آن معجزات عاجزند و در خود عجز از آوردن آن
معجزات را میبینند از این جهت هر نبیی صاحب معجزات و خارق عادات بوده
است و همچنین هر حجتی از خدا صاحب معجزات بوده است چنانکه هرکس از
سیرت انبیا و اوصیا مطلع است این را میداند.
پس واجب است که حجتهای خدا صاحب معجزات باشند تا چون خلق آن
معجزات را ببینند و بدانند که آن کارها فوق طاقت بش و تدبیر و تقدیر و صنعت
ایشان است بدانند که آن کارها کار خداست و خدا بر دست این کس جاری نکرده
است مگر از روی حکمت و رضا و مصلحت ،پس واجب است او را اطاعت کردن
به تصدیق خداوند و تصدیق خدا هامن گذاشنت قدرت خودش است در اعضای او
و چون معجز حرکتی است که از حجت ظاهر میشود که خالف عادت بش است
آن حرکت را هرکس حارض است میبیند ولی هرکس حارض نیست امتام حجت به
او به آنطور شود که آن معجز را ناقالن و راویان برای او به تواتر برسانند یا به
واسطه ثقات به او برسد یا به واسطه جامعتی که قرائن صدق با ایشان باشد که
نفس او ساکن شود .پس چون به واسطه تواتر آن معجز یا به واسطه ثقات یا اخبار
محفوفه به قراین قطعیه آن معجز به کسی رسید واجب میشود بر آن کس تصدیق
آن نبی و ایامن آوردن به نبوت او از جانب خداوند عامل و به حجت بودن او بر آن
قوم که میگوید مبعوث به سوی شامیم و اگر بعد از این دیگر ایامن نیاوردند
حجت خدا بر ایشان مستحکم خواهد گردید.
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و باز میگویم که شک نیست که در عامل بدنفس و خوشنفس همیشه بوده و
هست و معلوم است که خوشنفسان تصدیق حجتهای خدا را میکنند و بدنفسان
تصدیق منیکنند ،پس هرگاه آن معجزات را بدنفسان و خوشنفسان همه حارض
باشند و ببینند ،بدنفسان روایت نکنند در جای دیگر و سعی در خاموش کردن نور
او کنند ولکن نیکنفسان ایامن آورند و در جای دیگر هم روایت کنند پس از این
جهت دشمنان هر پیغمربی روایت معجزات او را نکنند و او را پیغمرب ندانند و
همیشه امت هر پیغمربی معجزات او را روایت کنند و تواتر و غیر تواتر در میان
امت خودش پیدا میشود چنانکه ابدا یهود عیسی را پیغمرب نداند و معجزی برای
او اثبات نکند ولی نصاری معجزات نقل کنند و به ایشان به تواتر رسیده است و
به واسطه ثقات واصل گردیده و از آباء و اجداد به واسطه و بیواسطه شنیدهاند
و با قراین بسیار قرین شده است و یقین کردهاند که عیسی این معجزات را کرده
و این دعوت را منوده است .حال یهودی که هیچ خرب از مذهب عیسی ندارد
بخواهد فحص از مذهب عیسی بکند نشاید که از یهودیان پرسد چرا که ایشان
چیزی از عیسی منیدانند و اقراری به نبوت او و روایتی از معجزات او ندارند ولی
باید بیاید در بلد نصاری و بپرسد از هر یک از عوام و خواص و زاهد و راغب ایشان
و از عامل و جاهل و ببیند کتابهایی را که در عرص عیسی تألیف شد و کتابهایی که
بعد از عیسی تألیف شده الی یومنا هذا و ببیند انجیلها را و ببیند روات هر عرص
را تا چون به همه اینها رجوع کرد برای او یقین حاصل شود که عیسی صاحب
معجزات بوده و نبی مرسل بوده و اال بدیهی است که در ینگی دنیا نشسنت و از
اهل ینگی دنیا پرسیدن سبب آن نشود که قطع به معجزات عیسی پیدا شود چرا
که آنها مطلقا خرب ندارند که عیسی بوده یا نه و همچنین در نزد دشمنان عیسی
هم نتوان رفت و خرب عیسی را گرفت چرا که دشمن عیسی سعی در اطفای نور
عیسی دارد.
حال به طور مشاهده فهمیدی که اطالع بر معجز عیسی به دو نحو شود :یکی
آنکه انسان خود عیسی را دیده باشد و معجزات او که آیات نبوت اوست مشاهده
کرده و یکی آنکه اگر ندیده از روات و مشاهدهکنان آنقدر فحص کند تا یقین
حاصل کند و اال یا باید نفهمیده ایامن آورد یا باید تقصیر منوده ترک ایامن مناید و
این دو که بالبداهه جایز نیست ،پس معلوم است که سبیل ایامن غایبین از پیغمربان
از طریق روایت دوستان است که محفوف به قراین قطیعیه گردد یا به حد تواتر و
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افاده علم رسد یا از ثقات شنود و راهی دیگر غایبان به انبیا ندارند و چون امر
منحرص به همین است ،معلوم است که خدا به همین نهج احتجاج با مردم میکند
چرا که غرض همه علم بهمرسانیدن خلق است به آنکه معجز از او رسزده و به این
اسباب علم حاصل میشود و نصاری هم هرکس را دعوت به دین نصاری کنند به
همین وسیله میخواهند افاده علم برای او کنند ،حال میگوییم که سنت عامل بر
یک نهج است و سنت پیغمربان هم همه بر یک نهج است و خدا هم نظمی که
در عامل داده اینطور است و این امر اختصاصی به عیسی ندارد و اگر کسی از
هنود بخواهد یهودی شود هم باید به همین نهج عمل کند و واجب نیست که
سند نبوت موسی در کتب جوکیه و هنود باشد و حکام از روی کتاب خود و تصدیق
علامی خود ایامن به موسی آورند چرا که آنها که موسی را دیده بودند اگر
خوشنفس بودند که ایامن آورده بودند و آنها که بدنفس بودند که کتامن کردند و
اغامض از حق منودند و آنها که حارض نبودند که مطلع نشدند و در بالد بعیده
بودند و واجب نبود که اگر موسی در اورشلیم در خانه در مجلسی اخباری به غیب
میکرد کل عامل مطلع شوند تا موسی به راستی پیغمرب باشد.
پس معلوم شد که اگر هنود خواهند که بر حقیت موسی مطلع شوند تا ایامن
آورند واجب است که بیایند در یهودیه و از یهود تجسس احوال موسی کنند و کتب
قدیمه و حدیثه ایشان را ببینند تا چون به حد تواتر و علم رسید یا محفوف به
قرائن قطعیه شد یقین کنند بر احوال موسی آیا منیبینی که بسا کسی از اهل ینگی
دنیا که شهر مکه را نشنیدهاند مطلقا چون به هند آیند و خورده خورده به خراسان
آیند و از اسالمیان بشنوند که شهر مکه هست به تدریج یقین حاصل میکنند که
مکه هست و معذلک مکه را ندیدهاند ولکن به شنیدن از اهلش علم حاصل
میشود و همچنین هرگاه کسی شالی را ببیند و نداند کشمیری است صد نفر که
گفتند که کشمیری است و چند نفر کشمیری که گفتند که این از والیت ماست
یقین میکند که از کشمیر است و این قاعده قاعدهای است که کل دنیا به همین
قاعده در گذر است و از عهد حرضت آدم تا خاتم این قاعده مرسوم بوده است
پس چرا امر خاتم پیغمربان از میان عامل باید بر غیر کل باشد و نصاری از ما توقع
غیر نظم عامل و همه پیغمربان را دارند میخواهند که در انگلیس نشسته و تتبع
در اسالم نکرده و تتبع در کتب اسالمیان جدیدا و عتیقا آنها نکرده ترصف در دین
اسالم کنند و بدانند که پیغمرب ما پیغمرب بوده یا نبوده و یافتی که منیتوان بر احوال
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پیغمربی اطالع پیدا کرد مگر به تفحص در میان امت آن پیغمرب و در میان کتب
عتیق و جدید ایشان.
پس اگر این پادری منصف میبود و طالب دین بود نبایستی که از انگلیس ندانسته
و نسنجیده بنویسد که محمد 9یقینا پیغمرب نبوده و به کتاب گلستان و عینالحیوه
بر مسلامنان احتجاج کند .در اسالم شاید کتاب از کرور افزون باشد و پادری قناعت
کرده و بر علامی اسالم احتجاج به کتاب گلستان میفرماید که آن هم از سنی است
دخلی به شیعه ندارد وبرای اطفال دبستان نوشته شده است که سواد ایشان باز
شود و همه قصهها و حکایتهای جعلی است که سعدی آن را ساخته و نظم و نرث
و حکایتی و نصیحتی چند بهم بافته که اطفال غمگین نشوند از خواندن او ،حال
از همین یک کتاب یا دو کتاب یا سه کتاب میتوان احتجاج بر اهل اسالم کرد!؟
انصاف بده و ببین که چقدر ظلم به نفس خود و بر سایر طالبان دین کرده است.
*«مقصد دوم -مطلب دویم فصل *»2
فصــــل
شک و ریبی در این نیست که شخصی که نام او محمد 9و نام پدرش عبدالله و
مادرش آمنه بود از مکه معظمه برخاسته است و در هزار و سیصد و نوزده سال
قبل از این متولد شده است و در هزار و دویست و هفتاد و نه سال پیش از این
در مکه ادعای نبوت کرد .این امور در اسالم که مانند آفتاب است و روشنتر از
ماهتاب و اما در سایر بالد غالب بالد معموره که در حوالی اسالمند یا آمد و رفت
کردهاند یا بعضی از کتب اسالم را دیدهاند این معنی را میدانند که چنین کسی
در مکه پیدا شد و ادعای نبوت کرد و از عرب بود و از بنیقیدار و نسل اسمعیل،
در این شبهه نیست .بعد از آن میگوییم که شک نیست که وقتی آمد که اهل عامل
جمعی یهود بودند و جمعی نصاری و جمعی مجوس و جمعی بتپرست و اصول
مذاهب اینها بوده و او به تنهایی خود برخاست و ادعای نبوت کرد اینقدر هم
مسلمی است که اهل مذاهب او را امتحانها کردند و از او حجتها طلبیدند و
معجزها خواستند و نه این بود که او را عالنیه واگذارند که هرچه میخواهد بگوید
و از این گذشته در کتابی که او را حجت خود قرار داده است معروف است و ثبت
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است که با او مباحثهها کردند و او را امتحانها منودند و از او معجزات خواستند و
این کتاب از آن روز تا به حال در دست صغیر و کبیر هست و منیشود که در آن
کتاب امر خالف واقع باشد که گریبان او را بگیرند که این اول افرتاست که بر ما
بستی و ما با تو مباحثه نکردهایم و از تو معجز نخواستهایم .پس معلوم شد که
اهل کتاب از او معجزات خواستهاند و آیهها طلب کردهاند و در کتاب این نبی
هم هست که از توریه با یهود سخن گفته و از انجیل با نصاری و در احادیث و
اخبار اسالمی که زیاده از حد احصاست مجمال بدیهی است که او را به خود
نگذارده بودند و با او مباحثهها کرده بودند و طلب آیات و معجزات کرده بودند
و این هم از تواتر اخبار و شواهد و قراین مثل آفتاب است که نوعا بعضی خارق
عادات از او رسزده که مردم به او گرویدند و ثابت بر امر او ماندند و امت او که
طایفه خارجی نبودند جمعی یهود بودند که بعد از او ترک یهودیت و توریه را
کرده به دین او آمدند و جمعی ترک نرصانیت و انجیل را کرده به دین او آمدند و
جمعی ترک مجوسیت و زند را کرده به دین او آمدند و جمعی ترک بتپرستی و
بتان کرده به مذهب او داخل شدند و اسالمیان از همین جامعت پیدا شدند و اینها
ترک مذاهب خود را بدون بینه منیکردند و حال آنکه در میان ایشان علام و زهاد
و اتقیا بودند و بعضی که از راه عناد ایامن نیاوردند پیغمرب دست عیال خود را
گرفته خواست با ایشان مالعنه و مباهله کند ترسیدند و راضی نشدند.
و از این گذشته زیاده از هزار معجز از آن بزرگوار مروی است که در کتب اسالم
به روایتهای مختلفه روایت کردهاند تا کسی به دایره اسالم نیاید و از ایشان نشنود
و در کتب ایشان نبیند کجا یقین میکند معلوم است نصاری مراقب حال او نبودند
که هزار معجز از او ضبط کنند و کسی که در زمان او با او جنگ میکند منیآید
کتاب بنویسد و احوال معجزات او را ضبط کند پس باید به اسالم داخل شد تا بر
احوال معجزات او اطالع پیدا کنید .پس معلوم شد که چنین کسی در مکه آمده
قطعا و ادعای نبوت کرده قطعا و معجزات آورده قطعا اگرچه خصوصیت بعضی
وقایع به حد تواتر نرسد لکن نوع معجزات از تواتر بیرون است و باز شک در این
نیست که احدی در عرص او نیامد که معجزات او را باطل کند و ادعای او را کذب
مناید و این هم از جمله بدیهیات است مانند آنکه نصاری قطع دارند که عیسی
معجزات آورد قطعا و احدی امر او را در زمان او باطل نکرد قطعا و از کتب یهود
با یهود محاجه کرد قطعا و اثبات نبوت خود را منود قطعا به همینطوری که شنیدی
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امر رسول خدا هم قطعی است به هامنطور که نصاری قطع بر امر عیسی دارند
و احتجاج بر یهود میکنند به هامنطور اسالمیان قطع بر امر پیغمرب آخرالزمان
دارند و احتجاج بر نصاری میکنند و چون کسی به ادعای نبوت برخیزد و معجزات
بیاورد و دعوای او را کسی باطل نکند البته نبی است و اال احدی نبی نبوده و نبوت
اگر به این ثابت منیشود به چه ثابت شود؟
*«مقصد دوم -مطلب دویم فصل *»3
فصــــل
از جمله معجزهای پیغمرب ما 9که امروز هم میتوان احتجاج به آن کرد ،یکی
شقالقمر است که در قرآن است که اقرتبت الساعه و انشق القمر و چون این کتاب
از آن روز الی االن بلفظه مأثور و متواتر است و شبهه در آفتاب میتوان کرد و در
این کتاب و تواتر آن منیتوان کرد و در این کتاب است که قمر منشق شد و آدم
عاقلی که کتابی میآورد و او را مایه اعتبار و معجز خود میداند و میخواهد
جمیع شاهد و غایب به آن کتاب به او تصدیق کنند و ایامن آورند کذبی عالنیه را
که جمیع مردم زن و مرد میفهمند که آن کذب است در آن کتاب منیگذارد و آن
را معجز خود قرار منیدهد مانند آن کس که بگوید من نبی هستم و معجز من
اینکه آفتاب را من ناپدید کردم و همه کس آفتاب را در نصفالنهار بالفعل
میبینند .آدم عاقل چنین سخن نگوید و امر بیاصل را معجز خود قرار ندهد
وانگهی در کتاب بنویسد که شاهد و غایب آن کتاب را ببینند و آن کتاب دروغ را
هم معجز خود قرار دهد همچنین چیزی از عاقل متدلسی رسنزند چه جای عاقل
متدین و این خیالی خام است که کسی انکار صدور شقالقمر را مناید بعد از بودن
در کتاب و اگر این کذب عالنیه از او صادر شده بود دیگر حاجت به هیچ جدال و
نزاع نبود و ادعای پادشاهی که نداشت ادعای نبوت داشت و به همین یک کذب
به این ظهور امرش فاسد میشد و متام میشد و این همه زنادقه و کفار و یهود و
نصاری با او مباحثه کردند مباحثههای طوالنی و احدی نگفت ای محمد تو این
کذب به این عالنیه را گفتی تو چطور پیغمربی و اگر این کذب از او ظاهر شده
بود السنه و افواه از آن پر میشد ،پس معلوم است که شقالقمر معجزه واقعی
است و واقع شده و احتامل خالف در او منیرود ولکن چه میشود که در روایات
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دیگر در جزئیات واقعه پس و پیشی باشد لکن اصل واقعه در این که بوده است
شبهه ندارد مثل معجزات عیسی و شفا دادن او مرضی را که در انجیل مذکور است
و اگر شق القمر مذکور در قرآن ما محل قبول نیست بعد از هزار و دویست و
کرسی شفای امراض عیسی هم که در انجیل ثبت است باید معترب نباشد بعد از
هزار و هفتصد سال مثال ،حاشا هر دو حجت است و در این اوقات میشنوم که
بعضی فرنگیان انکار شقالقمر کردهاند که در روزنامههای ما نیست که شقالقمری
شده باشد و بعضی از جهال هم که شنیدهاند قدری مضطرب شدهاند و منیدانم
که چه شده که روزنامه فرنگی معتربتر از روزنامه قرآن شده مگر این روزنامه نیست
که یدا به ید رسیده؟!
و جواب این شبهه را میگوییم که اوال زمین کروی است و ماهی که در این روی
زمین است اهل ینگی دنیا نباید آن را ببینند پس آنها چه خرب میشوند که ماه این
طرف منشق شد یا نه مثل آنکه ماه وقتی در زیر زمین منخسف میشود ما
منیفهمیم پس اینها که نباید بفهمند و همچنین بالد این روی زمین هم بسا باشد
که ماه در بلدی طالع است و در بلدی هنوز طالع نشده و بعد از نیم ساعت یا
یک ساعت یا زیاده یا کمرت طالع میشود و الزم نکرده که اهل بالدی که ماه در
بلد ایشان طالع نبوده از این واقعه اطالع یابند ،پس ایشان هم مانند اهل ینگی
دنیا نخواهند فهمید که شقالقمر شده است یا نه .و همچنین بالد کثیره السحاب
و البخار که غالب اوقات ابر است مثل مازندران و امثال آن الزم نکرده است که
اگر آنها نفهمیده باشند و حال آنکه بالد ایشان ابر بوده است این امر نباشد و چون
عرض شد که ماه در جایی که طالع است در جایی دیگر بسا آنکه در وسط سامست
و جایی که اول شب است بسا جایی که دو ساعت از شب رفته باشد و جایی سه
ساعت از شب رفته جایی نصف شب است الزم نکرده است که اگر اهل آن بالد که
آن وقت در خواب بودهاند و نصف شب و نزدیک صبح در بالدشان بوده این امر
را فهمیده باشند و اگر یک و دویی دیده باشند و گفته باشند کسی به ایشان اعتنا
کرده باشد پس چه الزم کرده است که همه مردم دیده باشند قمر را که منشق
شده و در همه والیات محسوس شده باشد و البته در آن بالد که قمر تحت االرض
بوده یا مستور به ابر بوده یا مردمش خواب بودهاند قمر را ندیدهاند و در روزنامه
خود ننوشتهاند و آنجاها که ملتفت بودهاند دیدهاند و نوشتهاند و در میان جمیع
اسالم این امر بدیهی است که شده است و در قرآن ثبت است و این قرآن را همه
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نصارای زمان نبی شنیدند و همه یهود با آن عداوت دیدند و خواندند و همه زنادقه
و کفار و بتپرستان خواندند احدی نتوانست بگوید که شقالقمر نشده بود و
چگونه امر واقع نشده را شام معجز خود قرار میدهید و چگونه این انکار ماند تا
امروز بعد از هزار و دویست و کرسی جهال این اعرتاض را کنند مگر یهود و نصاری
و مجوس و زنادقه در مکه و مدینه کم بودند؟ مگر محاربه و مقاتله با او نداشتند
و سعی در اطفای امر او نداشتند؟ و همچنین بعد از او در زمان خلفا و غیرهم
همیشه زنادقه بودند و یهود و نصاری بودند و از شهرهای خود بار میبستند و
فوج فوج میآمدند به مباحثه اهل اسالم و کتابهای خود را میآوردند اگر این همه
میدانستند که شقالقمر نشده اول کسی بودند که احتجاج بر آن بزرگوار میکردند
و منیگذاشتند که امروز شام بیایید و این امر را بفهمید که بیاصل است و امر
بیاصل را آدم عاقل در کتاب خود معجزه خود قرار منیدهد پس به این براهین
معلوم شد که شقالقمر واقع شده است وانگهی که تواتر اهل اسالم بر این مسأله
حاصل شده است و ایشان ملتفت بودهاند و مراقب این امر بودهاند و اما کیفیت
شقالقمر و چگونه میشود که قمر منشق شود و فرود آید محل بیان آن در این
کتاب نیست چرا که اینجا بیان حکمتها مقصود نیست و مراد ما محض استدالل
است.
*«مقصد دوم -مطلب دویم فصل *»4
فصــــل
از جمله معجزات پیغمرب ما 9قرآن است که هنوز در میان است و آن کتابی است
که مولف از حروف هجا است و به زبان عربی است و جمیع عرب به آن زبان
تنطق میکنند و افصح ناس بودهاند و هستند و بیشرت هامن عرب بودند و فصیح
و از معانی حکمیه اطالعی نداشتند حال فصاحت را دارند و نکات حکمیه هم
میدانند .اینک قرآن کتابی است به زبان عربی در میان اسالم و پیغمرب ما 9گفته
است که اگر جن و انس جمع شوند و مثل این کتاب بخواهند کتابی بیاورند بلکه
مثل سورهای از آن بلکه مثل حدیثی از آن بخواهند بیاورند ،منیتوانند تا روز قیامت
و تحدی کرده است با خلق عامل و اینک هزار و دویست کرسی از زمان تحدی او
گذشته و احدی از عجم و عرب نتوانسته مثل آن را بیاورد و همه حیران ماندهاند
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که از چه بابت است و چطور است و همه کس اینقدر را فهمیدهاند که منیتوانند
مثل قرآن آورد .اما سبب چیست و از چه جهت است این را منیدانند.
حال هریک از نصاری که در نبوت پیغمرب ما 9شک دارند این معجزه اوست در
میان مانند یک سوره از او بیاورند بلکه مانند یک حدیث او بیاورند بروند عربی
بخوانند و عامل شوند بعد از آن بگویند بروند عربها را جمع کنند و مانند او بسازند،
غرض به هر حیله که میتوانند جفت آن را بسازند و اگر معجز نیست و کار بش
است ایشان هم بشند به هر حیله که میتوانند مانند آن بیاورند و اگر معجز است
و کار بش نیست پس اقرار به نبوت آن بزرگوار بکنند از روی خضوع و خشوع و
ما میگوییم و بیان میمناییم از برای آنکه زحمت بیجا نکشند که هرکس سوای
عرب است که اوال که مأیوس باشد از آنکه مثل آن بیاورد چرا که غیر صاحب زبانی
به فصاحت اهل آن زبان منیتواند حرف زد و نکاتی چند در زبان هر صاحب
زبانی است که غیر اهل آن زبان آن نکات را منیداند اگرچه به نهایت ماهر شود
در آن زبان مگر قلیل قلیل که پس از عمری مثل یکی از اهل آن زبان شود پس غیر
عرب که عاجزند از آوردن مثل قرآن و اما عرب ،جهال ایشان هم منیتوانند که مانند
قرآن بیاورند چرا که اقال پیغمرب هم عامل بوده و هم عرب ،پس جاهل مانند کالم
عامل منیتواند بگوید یقینا و نکاتی و لطایفی که عامل در سخن خود مالحظه میکند
غیر عامل منیتواند مالحظه کند و این را هر عاملی میفهمد که چه نکتهها در کالم
خود میگذارد و جهال از آنها غافلند .پس جهال عرب البته عاجزند از آوردن مثل
قرآن و اما اهل ادب و شعرا و فصحا و بلغا و خطبا ،آنها هم عاجزند از آوردن مثل
قرآن چرا که پیغمرب اقال حکیم بوده و حکیمترین این مردم بوده ،چگونه نه و حال
آنکه ارسار جمیع معارف و حقایق غیبیه از ایشان در اسالم شایع است و آنقدر
حکم و حقایق و معارف در اسالم است که از عهد حرضت آدم تا خاتم نبوده چگونه
نه و حال آنکه خود عیسی فرمود که میدانم چیزهای بسیار ولی شام قابل نیستید
چون فارقلیط بیاید او همه چیز به شام تعلیم کند ،پس حکیمتر این مردم بوده و
احادیث و کتب و علم او االن در میان است که هرکس به آنها رجوع کند این معنی
را میفهمد و شعرا و ادبا و فصحا و بلغا حکمت نداشتند نهایت بسیار خوب
تعریف زلف و خط و خال و شرت و اسب و بیابان را میکردند و از حکمت خربی
نداشتند و پیغمرب صاحب حکمت مسلم بوده و اگر مسلم ندارند نظر به رشیعت
غرای او کنند که اگر کسی حکیم و عامل به صالح و فساد عامل نباشد میتواند چنین
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رشعی گذارد؟ پس حکیمتر مردم بوده چرا که اگر همه آن شعرا و ادبا جمع شوند
مانند رشع او رشعی منیتوانند آورد و مانند علوم او علومی منیتوانند اظهار کرد
پس شعرا و ادبا و بلغا و فصحا و خطبا هم منیتوانند مانند کتاب او بیاورند و حال
آنکه با آن حکمت مسلمی میگوید من ارسار جمیع عامل را در این کتاب گذاردهام
و کوتاهی در آن نکردهام و جن و انس مثل آن منیتوانند آورد پس ایشان هم که
عاجزند از آوردن مثل قرآن و نه هر عبارت که فصیح شد بلیغ هم هست و نه
هرکس عامل و حکیم نباشد و عامل به وقت و مکان و اشخاص و احوال نباشد میتواند
بالغت داشته باشد نهایت بالغت فصحای عرب آن بوده که شعری که مناسب
پادشاه است برای گدا نخوانند و شعر مناسب محبوب را برای دشمن ،و دیگر از
بالغت حقایق و معارف و حکم عری و بری بودهاند و هستند.
و اما علامی عرب ،آن علام که در نجوم و کهانت و انساب ربط داشتهاند و در سایر
علوم که دخلی به این مراتب نداشتهاند و از حقایق عامل و حکم و نظم معاش و
معاد ملک و سیاست مدن که بهره نداشتهاند وانگهی که ایشان در فصاحت و
بالغت ید طوالیی نداشتهاند پس آنها هم عاجزند ،منحرص شد به سایر حکامی
اسالم و علامی ربانی اسالم ،اوال که ایشان عجز از آوردن مثل قرآن دارند و خود
مقر به معجز بودن قرآن هستند و از این گذشته علوم خود ایشان مستنبط از
همین قرآن و سایر احادیث نبی است و خود عاجزند و مقرند که جمیع حقایق
کتاب و سنت را نفهمیدهاند و آنا فآنا در استزادهاند از معانی و حقایق کتاب و
سنت ،پس آنها هم منیتوانند مثل قرآن بیاورند .پس کیست در عامل که بتواند که
مثل قرآن بیاورد؟ و هر گوشه از آن را که بخواهند درست کنند هزار گوشه دیگر
آن بر زمین است .و چون بسنجی اهل این عامل همه تنهایی هستند معدود و
جامعاتی بسیار ،ولکن چون نقادی کنی و یک یک را بسنجی همه ناقص میباشند
و هیچ یک به حد کامل نرسیدهاند و هر کسی از جهتی نقصان دارد و به اتفاق
حرضت پیغمرب 9عامل و حکیم بوده است و مدبر و سایس بینظیر بوده است و
منیتوان چیزی را که او خود گفته است که کل عامل منیتوانند مثل آن بیاورند مثل
آن را بیاورند البته و از این گذشته اینقدر میدانست که مثل آن را میتوان آورد
یا نه و اگر میدانست که مثل آن ممکن است ،این را مایه اعجاز و اعتبار خود
منیکرد و باالتفاق کسی نبوده که اینقدر نفهمد هرگز شاعری که در شعر تسلط
دارد میشود که بر او شعر او مشتبه شود و چنان بداند که منیشود مثل شعر او
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تا روز قیامت آورد و هیچ صاحب صنعت بشی اینگونه ادعا را میکند وانگهی
بگوید که من حجتم از حال تا روز قیامت؟
پس از این بیان رشیف معلوم شد که احدی تا روز قیامت منیتواند مثل آن را
بیاورد و معجز به غیر از این معنی ندارد ،حال هرکس که منکر است و میگوید
میتوان مثل آن را آورد بیاورد یک سوره و کوچکترین سورهها سوره کوثر است و
همه سه فقره است بیاورد مثل آن سوره را و این حجت را قطع کند ،بلکه عرض
میکنم که هرکس ادعا دارد بیاورد مثل آیه بسم الله الرحمن الرحیم و این را بداند
که اگر جمیع خلق آسامن و زمین جمع شوند مانند این آیه و ارساری که در این
آیه است منیتوانند بیاورند ،پس این قرآن معجزهای است باقی از آن بزرگوار و
حجت خداست در هر عرصی برای مردم که باید به آن ایامن آورده داخل دین خدا
شوند.
و اگر جاهلی گوید که چه حجت میشود برای عوام عجم؟ میگویم چه بسیار
چیز که عوام عجم آن را ندیدهاند ولی به اعتبار فحص و اجتهاد دانستهاند آن را و
همچنین چه بسیار پول که غیر رصاف و چه بسیار سنگ که غیر جواهری آن را
منیداند و چون در دست جاهل افتاد به دست رصافان میدهد و به دست
جواهریان میدهد و چون جمع کثیری از رصافان و جواهریان گفتند که آن بدل
است یقین میکند ،حال همچنین هرگاه عوام عجم آن را منیفهمند ولی رصافان
هستند که بفهمند و بر ایشان است عرض بر ایشان و تتبع و تفحص تا یقین کنند
و همه عامل بر این نهج است چه فرق است میان این و میان آنکه غایب از مشاهده
معجز است او هم به فحص یقین به وقوع آن میکند و این عامی هم به فحص
یقین به صدق عجز بش میکند از مثل قرآن اولی غایب است به ادراک ظاهری و
عامی غایب است به ادراک باطن و هر دو باید آنقدر تتبع کنند تا یقین کنند.
بالجمله پس قرآن هم معجزی است از معجزات آن بزرگوار که مانند خلق انسان
است که چنانکه انسان را کسی جز خدای خالق منیتواند بیافریند مثل قرآن هم
کسی جز خدای خالق سخن منیتواند بیاورد و از اینها گذشته که مشتمل است بر
خربهای به غیب که اجامعی اهل اسالم است که اخبارهای به غیب در قرآن داده
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شده است که همه واقعیت داشته و عالمت صدق نبی صدق خرب به غیب است
چنانکه در توریه است و گذشت.
*«مقصد دوم -مطلب دویم فصل *»5
فصــــل
پس معلوم شد که کسی که نامش محمد بود موافق عالمات انبیاء سابق از مکه
بروز کرد و از عرب و بنیقیدار و بنیاسمعیل بود و در جبل فاران مبعوث شد و
وحی بر زبانش نازل شد و مبعوث بر کل بود و اخبارها به غیب کرد و مأمور به
جهاد بود و در عبادتش قعود بود و نهی از قسم به غیر خدا کرد و بتپرستی را
برانداخت و انبیای سابق را تصدیق کرد و به همه کتب آسامنی ایامن آورد چنین
کسی آمد و مقرون به معجزات هم بود و خداوند هم امر او را و ادعای او را باطل
نکرد و با هر قومی که محاجه کرد بر ایشان فایق آمد و امر او روز به روز در تزاید
است و اوصیا و حجتهای او در هر عرصی بودهاند ،پس اگر این چنین کسی نبی
نباشد هیچ نبیی نبی نبوده و حجت هیچ نبی حجت نبوده و احدی از یهود
منیتواند کسی را به دین یهود دعوت کند و احدی از نصاری منیتواند احدی را به
دین نصاری دعوت کند بلکه هر نبی که مرد و از مردنش قدری گذشت باید نتوان
به دین او دعوت کرد و دیگر حجتش باطل میباشد نعوذ بالله و حال آنکه چنین
نیست و مناط قطع به حق است و قطع به تفحص است و تفحص از نزد اهل خربه
است و اهل خربه امر هر نبی امت اویند که حافظ علم و کرامات و معجزات اویند
پس اگر این امور از اسالم سند نیست از هیچ ملت سند نیست پس امر کل انبیا
باید منقطع باشد بلکه هر کسی که در نصاری تازه متولد میشود مانند خارج از
دین نصاری است بدون تفاوت و نسبت به او نصاری و غیر نصاری علی السواء
است اگر به این فحصها علم حاصل منیشود آن ولد نصاری هم از شنیدن از قبیله
خود علم حاصل نکند و اگر از آن علم حاصل میکند از شنیدن از اسالمیان هم
علم حاصل میکند و اگر آن طفل نرصانی را در صغر اسیر به اسالم کنند و اینجا
زیست کند و بزرگ شود علم به اسالم و بدیهیهای اسالم حاصل میکند و چون
در طفل چنین شد بزرگ هم همینطور است و این طریق تحصیل علم اگر حجت
خدا نیست بایست بعد از هر پیغمربی دیگر احدی مأمور به دین او نباشد به جهت
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انقطاع حجت و اگر مأمورند به این نوع تحصیل علم پس بایست به جهت استعالم
امر نبی الحق در امت او سیر کرد و استعالم منود تا حقیقت امر آن نبی فاش گردد.
پس در انگلیس نشسنت و رد بر اهل اسالم به کتاب گلستان و عینالحیوه کردن
شیوه طالبان دین نباشد و اگر گویند ایلچیان ما از بالد اسالم مینویسند جواب
گوییم ایلچیان دولتی را دخلی به امور دین و مذهب نیست و تتبع منیکنند مگر
از امور دولتی و هرکه رسش میسوزد او باید فکر کاله کند این تتبع به اینطور
واسطهها منیگذرد.
*«مقصد دوم -مطلب دویم فصل *»6
فصــــل
شبههای در السنه و افواه مردم هست که میگویند اما عیسی را که شام و نصاری
همه اقرار دارید و آن محل اجامع است اما محمد را 9نصاری اعتقاد ندارند پس او
محل اختالف است و عیسی محل اتفاق و اخذ به عیسی که متفقعلیه است اولی
است؛
جواب میگوییم به این نرصانی که کسی چنین شبهه کرده است که به شام
میگوییم که موسی محل اتفاق شام و یهود است ،عیسی محل اختالف شام چرا
ترک محل اختالف منیگویید که به اتفاق بچسبید ،جواب خواهید گفت که اخذ به
محل خالف وقتی بد است که حقیت محل خالف بر کسی ظاهر نشده باشد و
چون ظاهر شد که حق است و دالیل حقیت آن آمد اخذ به آن واجب است و رضر
بر آنهاست که ایامن نیاوردهاند و آنها کافر شدهاند که از حق روگردان شدهاند؛
میگوییم حال هم همچنین بعد از اینکه حقیت پیغمرب ما ظاهر شد محل خالف
بودن به آن رضر ندارد و رضر بر شامست که تصدیق نکردید و میپرسیم چه دلیل
بر حرضت عیسی قائم شده است که حق است که بر محمد 9قائم نشده است و
کدام دلیل بر موسی و ابرهیم و نوح آمده است که بر محمد 9نیامده است؟ و
جمیع عالمات آن انبیا را این بزرگوار هم داشته است به هرچه غریب امروز باید
حقیت عیسی را بداند به هامن حقیت محمد را 9خواهد دانست برای عیسی باید
تتبع از مذهب و اهل مذهب او کرد ،برای محمد هم 9باید تتبع از مذهب و اهل
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مذهب او کرد بدون تفاوت ،سهل است که آثار و کتب و دین و رشع سایر انبیا
همه از میان رفته است چنانکه سابقا بیان کردیم که توریه و سایر کتب انبیا همه
محرف است و مملو از منکرات و قبایح و توریه آسامنی در دست نیست و انجیل
آسامنی در دست نیست و بعضی از کتب مالهای خود را و مراسالت مالهای خود
را جمع کردهاند و کتب مقدسه عهد جدید نامیدهاند و نه کتابی در دست ایشان
است و نه سنتی و رشایعی و احکامی و عبادتی و همین دلیل انقراض دین ایشان
است و منسوخ بودن آنها و آثار و کتب و دین اهل اسالم و حکم و معارف ایشان
تر و تازه مانده و روز به روز در زیادتی است که مشوحتر و مبینتر میشود و
همین دلیل حقیقت دین اسالم است و یهود که به اقرار خود نصاری بیدین و
بیمذهبند و کافرند به خدا که انکار عیسی کردند و اما نصاری به اقرار خود این
پادری به هیچ وجه عبادتی و طاعتی و احکامی ندارند و در اناجیل چیزی از احکام
سیاست مدن و اصالح رعیت و عبادت و طاعت جز دعای مخترصی نیست و هر
عاقلی میفهمد که این انجیل کفایت عباد و بالد را منیکند و اگر کفایت میکرد
سالطین شام کتاب در ملکداری و رعیتداری و لشکرکشی تصنیف منیکردند و
قواعد و قوانین منیگذاشتند و این نیست مگر آنکه این انجیل کفایت تجارات و
زراعات و اجارات و مناکح و مواریث و حدود و تعزیرات و عبادات مردم را منیکرد
و اگر میکرد حاجت نداشتید که خود جعل بکنید و هرکس حکیم باشد میداند
که این خلق قائم نشوند مگر به سیاست و تأدیب و احکام و حالل و حرام و واجب
و رخصت و بدون این محال است قیام این خلق مختلف و هرکس تجویز کند سبب
آن است که مردم دیگر به سیاست راه رفتهاند و او در امنیت نان مفت خورده و
به خیالش میرسد که رشیعت و ناموس در میان مردم رضور نیست و اگر از تصدق
رس سالطینشان که یاسا در میان مردم گذاردهاند و حدود قرار دادهاند نبود آنها که
به تعطیل احکام قائلند از علامی نصاری زیست منیکردند حال که آنها نظمی به
عقل ناقص خود دادهاند و آن مال نان مفت میخورد به خیالش میرسد که رشع
رضور نیست اگر رضور نیست چرا سالطین شام محتاج شدند که به عقل خود یاسا
قرار دهند و اگر رضور است و از حکمت است خدا چگونه خلق را به عقل ناقص
خود میگذارد و علم سیاست و صالح و فساد برای ایشان منیفرستد و اگر امر عامل
بایستی به این دو کلمه انجیل شام بگذرد یک روز دنیا منیگشت .و اگر گوید سبب
آنست که مردم عمل منیکنند ،میگویم چون عمل منیکنند سیاستی واجب است
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و تدبیری در ملک واجب است تا مردم به حق عامل شوند و آن سیاست و تدبیر
هامن رشع است و خدا اخالل با این همه حکمت در خلق در جزئی و کلی نکرده
است و در ازمنه سابق که مردم بیمکرتر بودند خدا اخالل نکرد و رشع قرار داد
حال که فساد خلق بیشرت شده است چگونه میشود که اخالل به رشع کند و اگر
خود را راضی کنند و از دین بولس برگردند و بگویند که توریه هست میگوییم اوال
که توریه اصل که در میان نیست و این که هست همه محرف است و ثانیا که
احکام توریه همه مخصوص زمین کنعان است و هرکس توریه خوانده میداند که
در صد جای توریه بیشرت مذکور است که این رشع را بایست در زمین کنعان به
عمل آورند و مخصوص آن زمان و آن مکان است و چون خدا میدانست که دین
یهود منقطع است احکام ایشان را مخصوص قرار داده است و الحال که متفرق
شدند و همه منقرض و جالء وطن و متفرق شدند رشعی دیگر و نبی دیگر فرستاده
است تا در هرجا هستند به آن رشع عمل کنند.
مجمال چون آن اوضاع همه منقرض شده است باید دین دیگر تازه در میان باشد
و خدا این خلق را به خود وانگذارده باشد وانگهی که از آیات بسیار هامن کتب
یافتی که همه خرب دادهاند که نبی دیگر و رشع دیگر خواهد آمد که مبعوث بر
کل امم است و باید به دین او راه روند اگر آن کتب معترب نیست پس این دین
ثابت و محقق است چرا که خلق بیدین منیتوانند زیست کرد و خدا نبی فرستاده
و عالمات و آیات برای صدق او قرار داده است و معجزات بر دست او جاری کرده
است و اگر آن کتابها معترب است که همه آنها خرب دادهاند که بعد از این نبی کلی
خواهد آمد و مبعوث بر کل است و از بنیقیدار است و از بنیاسمعیل است و
نامش محمد است و صاحب کتاب و رشع جدید است با سایر عالمات که گفتیم و
به همینقدر که در این کتاب رشیف ذکر کردیم مومن طالب حق اکتفا میکند و
میداند که دین اسالم دینی است آسامنی و محمد 9رسول خدا و خاتم انبیا و
خالصه کاینات و ارشف موجودات است و دین او بر حق است و باید کل روزگار
به دین او درآیند و میداند که این پادری آنچه در این کتاب نوشته محض خیال و
هوا و هوس بوده و از شیوه علام و حکام به کلی بیرون رفته است که گویا رایحه
علم به مشامش نرسیده است و گویا اطالع بر کتب عهد عتیق و جدید نداشته و
مطلقا خربی از حکمت خدا و رسوالن او نداشته است و محض فریب دادن اهل
اسالم این کتاب را نوشته است و خداوند حافظ دین و ایامن اینطور بر او رد فرمود
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و قبایح اقوال او را فاش منود و بیان کرد که همی به جز اضالل نداشته است و دین
اسالم را از رش او مصون و محروس فرمود و هرکس از اهل اسالم که بخواهد به
تفاصیل ادله اصول عقاید برخورد و عربی نداند به کتاب ارشادالعوام رجوع کند و
هرکس عربی میداند به سایر کتب ما و همینقدر در این کتاب کافی است و
الحمدلله اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا.
تم الکتاب علی ید مصنفه کریم بن ابرهیم فی ثانیعش
شهر شوال املکرم من شهور سنة 1266
حامدا مصلیا مستغفرا
متت
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( )1احتامل میرود که قرطب غلط باشد و صحیح قرظ باشد که نوعی از مغیالن
است یا قرطب لفظی است عربی که ما منیدانیم .منه اعلی الله مقامه
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