
 

  ه ناصريبرهان النبوّ 

 

 عباسقلی خان سپهر

 ه كوشش حممد غفوریب

 

 مقدمه

 رصف ايرانـی مسـلامنان فكـری نـريوی از ایمالحظـه قابـل بخـش قاجـار یدر دوره

ه در ايـن دوره هنـوز هـم منازعـات اگرچـ. شـدمـی مـذهبیبـرون هایچالش با مواجهه

 بـا) بابيـه و شـيخيه مهچـون( نوظهـور هـایفرقـه برخی و شيعی نخبگان ميان دينیدرون

. كـردمی هتديد را دين كليت ترنوين خطری بار اين اما بود، جريان در ترمتام هرچه حرارت

منطبق بـا نـا جديـد تفسـريهای یعرضـه تنها تشيع نخبگان روی شپي مسأله هنگام اين در

 هـایچالش بلكه نبود، سنيان حتدی يا و ایفرقه درون هایبدعت تشيع، بنيادين هایآموزه

 از جديـد پـريوان جـذب در سعی تبشريی هایفعاليت چارچوب در كه بود مسلامنانی غري

 بلكـه تشـيع، آيني نه بود خطر معرض در انزم اين در آنچه واقع در. داشتند مسلامنان ميان

 ايـن از. بخشيدمی قوام را جامعه مذهبی ساختار كه بود بنيادينی هایم و آموزهاسال كليت

 اعتقـادی مبـانی ايضـاح و تبيـني رضورت برابـر در ديگـر بار شيعی و مسلامن علامی قرار

 غـري مبلغـان حضـور از یناشـ یفزاينده عقيدتی هتديدات با مقابله و مسلمني برای اسالم

 صـفويه یدوره بـه البتـه هتديـدات ايـن یقرار گرفتنـد. سـابقه -عمدتًا مسيحی– مسلامن

 انجـام در اشنـاتوانی و سياسـی نظـام ضـعف سبب به قاجار یدوره در اما گرديد،بازمی

 . يافت بيشرتی جديت و شدت هاچالش اين آن از انتظار مورد ايدئولوژيک كاركردهای
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 ايران در استعامر حضور یمسيحيت كاركرد ايدئولوژيک خواسته و يا ناخواسته ترويج

 یسـلطه یدوره بـه نسبت ها،اروپايی فرهنگی نفوذ برابر در قاجار دولت گشودگی و بود

. آوردمـی فـراهم مسـيحی یمبلغانـه هـایفعاليـت برای را مساعدتری یزمينه صفويان،

يان جر به طريق از ايدئولوژيک هایفعاليت اين از خشیب پيداست، زير یرساله از چنانكه

 اصول و اسالم مبانی با ميسيونری هایهيأت سوی از آشكار عقيدتی هایدرآوردن مبارزه

 در كه هايیرساله توجه قابل شامر. پذيرفتمی انجام مسلامنان یمهه پذيرش مورد مشرتک

 كه آنچه اما. مدعاست اين بر شكارآ گواهی خود است، شده نگاشته مسيحی »پادريان« رد

توجه است، قبول مسؤوليت از سوی شامری از نخبگان غري مـذهبی بـرای  قابل جا اين در

 هـایچهـره از برخـی ظـاهراً  ديـن علامی بر افزون. است ایفرقهمبارزه با هتديدهای برون

 از دفـاع یفـهوظي نيز گرفتندنمی قرار مذهبی نخبگان شامر در متعارف طور به كه فرهنگی

 از يكـی هـایتـالش حاصـل نيز حارض یدند. رسالهبو گرفته برعهده را اسالم دين حريم

 .است قاجار یدوره مذهبی غري فرهنگی فعاالن

 

 ی برهان النبوه نارصیخان سپهر و رسالهعباسقلی

 زمـانبه نگارش درآورده است يعنی هم ١٣٠٥عباسقلی سپهر برهان النبوه را در سال 

ات امور خارجه، و ايـن يـک سـال وزر اول نيابت منصب به شدن گامشته یآستانه در اي و

ملقب شد.» سپهر ثانی«پس از آن بود كه به 
١
آثاری مانند املآثر و اآلثار و رحيانه االدب (بـه  

 ایآگـاهی هـيچ ،هستند ثانی سپهر فكری زندگی یويژه دومی) كه حاوی جزئياتی درباره

                                                 

تاج گذارى و سلطنت حممدعىل شاه قاجار(تالشى در يافتن جلـد عباسقىل خان سپهر مشريافخم، رشح  .١

، ش ٦پنجم تاريخ قاجاريه از جملدات ناسخ التواريخ)،  به كوشش حممدرضا هبـزادى، پيـام هبارسـتان، س 

 ٢٥٩، ص ١٣٩٢، ٢
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 آيـدكـه بـه نظـر مـی است حالی در اين. دهندنمی دست به النبوه برهان یرساله یدرباره

اند،بوده پرشامر ثانی سپهر تأليفات شامر
٢

به ويژه آنكه وی ظاهرًا جانشـني رسـمی پـدرش  

 بـوده التواريخ ناسخ جملدات از شامری امتام مسؤول و آمدهحممدتقی خان سپهر به شامر می

.است
٣

بوه ارائـه الن برهان یكه در الذريعه توضيحاتی را درباره تنها آقابزرگ هترانی است  

كرده است،
٤
كه البته اطالع بيشرتی نسبت بـه آنچـه كـه خـود شناسـنامه و مـتن كتـاب در  

 . دهدنمی دست به هند،اختيار می

برهان النبوه نارصی
٥

 و اسـت رسـيده سنگی چاپ به هتران در كه كوتاه است ایرساله 

 ةرشح القصـيد« چون آثاری صاحب و شاه نارصالدين دوره روحانی یدربند اهللا فيض مال

،»االزريه
٦

»اهلائيه الطويله ةقصيد«رشح  
٧

»ةيالرد عـىل الصـوف یة فيالتحفة اجلواد«و    
٨

كـه  

ه.ق درگذشــته ١٣١٢چنــدی پــس از ســال 
٩
بــر آن تقريظــی بــه نگــارش درآورده اســت.  

فيان عهــد خــويش برخــوردار از عباســقلی خــان ســپهر طبعــًا مهاننــد بســياری از مســتو

 مالحظـات از عـاری تقريبـاً  نگاشته وی كه ایبوده است، اما رساله نيز سنتی هایآموزش

                                                 

، صـص ١٣٧٤، هتران، انتشارات خيام، ٥برای نمونه نک به: مريزا حممدعلی مدرس، رحيانه االدب، ج. ٢

 ١٣٧٤، مريزا حسن خان اعتامد السلطنه، املآثر و اآلثار، به كوشش ايرج افشار، هتران، اساطري، ١٣٢-١٣١

 ٢٦٢-٢٦٠. برای فهرست كاملی از آثار عباسقلی خان نک به: هبزادی، صص ٤١٣، ٢٥٨، صص ١ج

 ١٣٠مدرس، رحيانه االدب، مهان، ص .٣

تـا، اسامعيليان قم و كتابخانـه اسـالميه هتـران، بـی شيخ آقابزرگ هترانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، . ٤

 ١٠٢، ص ٣ج

 ٨٠٣، ج ٢٥٧كتابخانه جملس؛ نمره .٥

 ٤، ص ١٤آقابزرگ هترانی، مهان، ج .٦

 ١٣٦، ص ١٧مهان، ج .٧

 ١٣٦، ص ٦تا، جسيد حسن امني، مستدركات اعيان الشيعه، بريوت، بی.٨

 ٥٣، ص ٢١آقا بزرگ، مهان، . ٩
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 در چيـز هـر از بـيش آنچـه. اسـت آثـاری چنـني نگـارش در مرسوم فلسفی شبه و كالمی

 و وی شخصـی اعتقادی ترديدهای او خود یگفته به است، بوده دخيل رساله اين نگارش

 منكـر پاسخ« دادن معمول یهانگيز كه چند هر بوده، شخصی يقينی حصول برای او تالش

 كـه ی»خصـم« و »منكر« دقيق مدلول سپهر. است داشته نقش آن در نيز »خصم اسكات و

 بـه بـردنپـی امـا كند،نمی مشخص است درآورده نگارش به وی پاسخ در را النبوه برهان

 طـرح ايـران در حـارض مسـيحی مبلغان كه باشد تیشبها به پاسخ در مزبور یرساله اينكه

 گـردد،ه بودند، دشوار نيست. اين واقعيت از مهان اشارات آغازين رساله آشـكار مـیكرد

 ی»خـرب بی و نظر كوتاه« دينانبی نه را، خويش سخنان خماطب رصاحت به مؤلف كه آنجا

 غـري و مسـلامن( رانیدينـدا بلكـه ندارنـد، نبوت و وحی خدا، به اعتقادی روی هيچ به كه

الزم جهت باور بـه منشـأ قدسـی و » ت صدر و دورباش نظروسع« از كه داندمی) مسلامن

 برگزيدگان مرتبط با آن، برخورداراند.

 اسـالم پيامرب نبوت اثبات نخست: است مسأله دو به گويیبرهان النبوه در صدد پاسخ

 تفـوق بـه سـپهر نخسـت، یمسـأله به پاسخ در. حرضت آن خامتيت اثبات ديگر و) ص(

 حتقــق و رويــش پــيش سياســی و اعتقــادی هــایبــر چــالش آن پــريوزی اســالم، تــارخيی

 بـر اسـالم پيـامرب ارشاف از حاكی كه هايیگويیپيش كند،می اشاره پيامرب هایگويیپيش

 بـا سپهر نيز، دوم یمسأله پاسخ در. دارد فراانسانی و قدسی منبع با او ارتباط و »مغيبات«

 ایگونـهانـدازی تطبيقـی، بحـث را بـهچشم از گريیهبره و شناختیدين رويكردی به تكاا

 كوشـش و لطـف شـيعی یقاعده به اتكا با و بردپيش می -و البته بسيار كوتاه– دينیدرون

 پيـامرب خامتيـت اثبـات بـه اديـان ديگر بر اسالم دين ترشيعی هایآموزه برتری ناميش برای

عقلی و «دوم وجهی  یمسأله قبال در وی استدالالت سپهر خود باور به. پردازدمی اسالم

 دارند.» حسی
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 مللـی رسائل نويسندگان از بسياری خالف بر تا واداشت را او سپهر یتربيت مورخانه

 احكـام و تـارخيی هـایداده انبان به بلكه عقلی، و نقلی یادله و كالم به نه جديد، نحلی و

تـا بـه  كوشـدمـی چيـز هـر از بيش وی كه روست مهني از. يدجو توسل عرفی سليم عقل

 زبـان و يابـد تـراسـالمی غـري و تـرعمـومی ایجنبـه توانسـتمعيارهايی اتكا كند كه مـی

 را سـپهر یرسـاله حـال ايـن با. يابد اديان ديگر پريوان با گو و گفت برای را تریمشرتک

 برابـر در توانستنمی بينانهواقع ایونهگ به اينكه چه شمرد موفق و قدرمتند اثری تواننمی

 بود ترتارخيی نگاهی به دستيابی رشف در زمان اين در قضا از كه مسيحی یپيرشفته اهليات

 .ناميد مقاومت
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 برهان النبوه نارصی

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

املخلوقـات و شهد مجيـع  ،خملوقاته ةه عن جمانسو تنّز  ،علی ذاته بذاته احلمد هللا الذی دّل 

د خاتم انبيآئه و ارشف خملوقاتـه و علـی آلـه و السالم  علی حممّ  ةو الصال ،علی كامل صفاته

 و علی سائر االنبيآء و املرسلني حاملی رشايعه و مبلغی ودايعه امجعني. ،بيه و طيباتهمن طيّ 

 و بعد:

 سـپهر، یعباسـقل چهـر،آفريننده ماه و مهر و كهرت چـاكر پادشـاه فرخنـده یهكمرت بند

 مسـعود وجـودبه ايران ختت كيان تاج كه نشانسعادت زمان اين در كه رساندمهی عرضبه

 مجشـيدآرايش ناهيدتابش خورشيدناميش پناهاسالميان سپاهستاره پيشگاهگردون شاهنششاه

 یمايـهمـردان،  یسـايه اسـفنديارجنبش، كوشـشافراسـياب دانشفالطون بينشفريدون

السـلطان  ـ عـنيامج علـيهم اهللاصـلوات ـ سيداملرسـلني رشيعت نارص دين، ياور احسان،

 و شـامراالعظم و خاقان االفخم شهريار صاحبقران نارصالدين شاه قاجار، كه لشكرش بی

 كـامل از اسـت، نامـدار و مفتخـر بـاد باقرار پيكرش و غباربی اشچهره و باَمدار كشورش

 رفـاه بـا برايـا و رعايا یمجله سلطان عطوفت و يزدان عطيت و عباد آرامش و بالد آسايش

 و خـاطر ُرسور بـا و سـازدم پنـدارها بـا را هاو فراغ بال رسها را با سوداها انباز و دل حال

 و هـاو خاطرهـا را اشـتغال هـااشتعال را هاخيال معنويه معامل و دينيه عوامل در طبع انبساط

 دچار خاصه و مطلقه نبوت مراتب در بگاهگاه حقري یبنده اين و دهند هابينش را هاانديشه

و برای پاسـخ منكـر و اسـكات خصـم  ،گرديدالت گوناگون و تفكرات رنگارنگ مهیختيّ 

 و چـونالت ايـزد بـیبتفّض  تا نمود هارهسپاری را تفكر بيدای و هادريای حتري را شناوری

 و روشـن دليلـی و طعقـا برهـانی و كـافی جـوابی را مسئله دو اين مر مهايون طالع نريوی

 و ِمنه االعانه و به االستغاثه و عليه التوكل و التكالن. ،نمود اقامت مربهن حجتی



  جشن نامه آیت اهللا شیخ ابراهیم امینی / 492

 بسمه تعالی شأنه العزيز

ه به عـوامل نبـوت و رسـالت و يا باملّر  :مردم جهان از سه حالت و عقيدت بريون نباشند

نی اذعـان ندارنـد و رتبت پيغمربيت و نزول وحی و خطابات يزدانی و صدور اخبـار آسـام

عاملی ديگـر  ،اندريم بدان مهگان كه ظاهريه یاين عوامل صوريه از بريون كه شامرندحمال می

 وحـی رـبشـ نـوعو َمَلک و جربئيل از پيشگاه كردگار جليـل بـه ،و حالتی ديگر ممكن باشد

 كـه دراکاسـت و اسـتعداد و مايـه اين جزبه كه باشد صنفی انسان نوعبنی افراد در و رساند

رای قابليـت و اسـتعدادی باشـد كـه بـه دا اسـت مشخص و حمسوس مردمان یمجله برای

 وجـود و وحـی اصـل بـه بلكـه ناميـد معاينـت متداولـه غري یمعاونت آن مقامات معنويه

 چنـدو آن ،نيسـتند معتقـد وجـه هـيچ بـه باطنيه مقامات و غيبيه اخبار و مالئكه و جربئيل

ی ادراک آن قـوه را زادهآدمـی صـنف مطلـق كه عوامل مهان سوای كه خربندبی و نظركوتاه

 هست هيچ چيز را قائل نيستند.

يا اين است كه وسعت صدر و دورباش نظری دارند كه دارای مذهب و اعتقاد قائل بـه 

 یو اين طبقه .باشندنبوت و وحی و ارسال رسل و انزال كتب سامويه و اعتقادات دينيه می

گان يزدانـی و كتـب فرسـتاد مجلـه بـه كه هستند مسلمني گروه يا: باشند حالت دو بر دويم

را خـاتم انبيـا و رشيعـت  ـ صلی اهللا عليـه و آلـه ـ آسامنی معتقد هستند و حممد بن عبداهللا

 را خودشـان پيغمـرب و نيسـتند مسـلامنان شـامر در يا شامرند،می رشايع ناسخ را اشمطهره

باشـد  رتبت اين سزاوار كهآن و نيست كس آن كس اين يندگومی و باشندمی منقاد و معتقد

 هنوز نيامده و خواهد آمد. 

 دو برهان قاطع بازنامئيم.  ،عمده بس یمسأله دو اين جواب برای اكنونهم

كه مجله مراتب را منكر و وجود رسول و معنـی رسـالت و وحـی و مغيبـات و  اما آنان

 قايل مراتب اين به آدمی و آدم جنس چگونه گويندمی و نيستند قائل را مطالب اين ینمونه
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و به اين مقامات موصوف تواند بود. پاسخ چنانسـت كـه متامـت آحـاد و افـراد و عقـالی 

صلی  ـ عبداهللا بن حممد نفيس نفس كه هستند الكلمه و القولروزگار و حكامی جهان متفق

ر مسـلم و مقـدم و قـوانني و حكيم بزرگ عامل و بر متامـت عقـالی روزگـا ـ اهللا عليه و آله

 و قواعـد متامـت از آدمانتظام عامل و حفـظ نفـوس و ترقـی بنـی برای اشقواعد مستحكمه

چنانكـه بـه  ،و احكام رشيعتش بر اين مقولـه بـه شـهادت اسـت ،است اتمّ  و اكمل قوانني

 بـزرگ هـایدولـت بر اعراب تربيت و اسباببركت مهني قانون با مجاعتی قليل از مردم بی

بعت از كف ننهادند در مراتب عظمـت و متا آداب پريوانش تا و شدند نافذالفرمان روزگار

تفوق و تفاخر استوار بامندند و اگر بيزاری جستند از آن مجله كناری يافتند و حكام و علـامی 

 مباهات درجه اعلی معجزآياتش كلامت اشارات و معانی ایبزرگ روزگار را دريافت پاره

رت روی آورده ـو هم اكنـون در اغلـب روی زمـني بـه قـوانني آن حضـ ،ودب رسافرازی و

 از بعـد و انـدكرده مشهود ترقی و تقدم آثار تداول حمض به و اندترقيات فوق العاده دريافته

 هـاجتربت از بعد يا. اندبازدانسته را وفاق و مساوات و طالق و مناكحت فوايد دراز ساليان

طهـره م رشيعـت ايـن نواهی و اوامر و احكام در كه طبيه و حكميه نكات بعضی هادقت و

چـه  ؛نيسـت بيـان و رشح بـه حاجت هيچ و اندحتی در عبادات و فروعاتست معلوم كرده

بست و از آن سوی درجه نفوذ امر و اختيار و احاطه تامـه و فوايد و حماسنش حمسوس و جمّر 

و معـني اسـت كـه  .نباشدرعب و هيبت و سلطنت مستقله آن حرضت بر هيچكس مكتوم 

هيچ پيغمربی را در زمان و پس از زمان خود اين مطاعيت به روزگار نبـوده و از او يادگـار 

ــده ــط ؛نامن ــدير نافــذاالمر باس ــرب م ــيم جم ــل حك ــل كام ــني شخصــی عاق ــس چن ــدپ  الي

 بـزرگ بس مطلبی بر يا بيارد شگفت سخنی كه كندنمی قبول عقلی هيچ را االطرافجامع

خويشتن دعوت فرمايد كـه  مدعای به روزگار پايان تا را جهانيان فاش فاشاً  و بشود مدعی

گر در عهد يا پس از عهدش هر چند صد هزارسال افزون بگذرد و خمالفی برای آن كـالم و 
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جز توهني و ختريب و تضييع مبانی و قواعد حمكمه و تكذيب اقاويل و  ،آن ادعا آشكار شود

از  بـزرگ مجـاعتی نشـانشنامند يا اينكه در زمان سعادت عناوين جليله و زمحاتش حاصلی

و عالوه بر اين مجله هيچ داعی برای اظهـار آن  ،باشند پديدار طغيانمنافقني و مدعيان قوی

دعوی نباشد بلكه بروز و ظهور شخص ديگر و اتيان رشيعت ديگر بر حسب عادت جاريه 

لكه اجرای عـادت از اول خلقـت ب ،هيچ نقصانی بر وی و نبوت و رشيعت وی وارد نكند

مگر اينكه در حالتی مدعی بر اين مطلب و منكر بروز و ظهور پيغمرب  ،بدين هنج بوده باشد

ديگر و مذهب ديگر بشود كـه بالرصـاحه و التنصـيص از جانـب يـزدان و گـردش آسـامن 

 و آن دعوی اينست ،مطمئن و از جزئيات مطالب تا زمان رستاخيز باخرب و متسحرض باشد

كه فرمود من خاتم انبيا و دين و رشيعـت مـن ناسـخ اديـان و رشايـع اسـت و پـس از مـن 

و ازين پس اولياء و اوصياء مهه از نسل من و مقـوی  ،پيغمربی نيست و هر مدعی كاذبست

و حـالل مـن  ،پـایه دين من و تابع مطيع امر و هنی من هستند و تا آخرالزمان ديـن مـن بـ

 .من باقی و پيشوای جهانيان خواهند بود حالل و حرام من حرام و نسل

و نيز برای اطمينان خاطر بندگان و دفع حجت دشـمنان جتسـس و تفحـص در ديـن و 

مذاهب را امر فرموده و اين نيز دليلی بزرگ بـر صـحت و حقيقـت ايـن رشيعـت مطهـره 

 است. 

 و بـزرگ پيغمـربان حرضـت آن توأمانرشافت زمان تا البرشمهانا از زمان حرضت ابی

عجزات باهره و براهني ساطعه بـه دعـوت م با و آمدند مذاهب و رشايع دارای و اولوالعزم

 بـه معـدود مجـاعتی و كشـيدند هـازمحـت و هارنج طوالنی هایخليقت پرداختند و مدت

 .بگرديدند اغلب و گرويدند ايشان

جهانيان  و چون با متام اندوه برفتند به مشيت و حكمت اهلی و اقتضای وقت و استعداد

از پس چندی پيغمربی ديگر با رشيعتی ديگر مبعوث گرديده عنوانی بـرای تكميـل عنـوان 



 495 / برهان النبوه ناصري 

سابق ظاهر فرمود و نقصان رشيعت سابقه و اتيان رشيعت الحقه به هيچ وجه دليل نقصان 

پيغمرب ماضی نبود، منتهای امر در زمان سـابق حكمـت بـه آن طـور مقتضـی واسـتعداد و 

 تـردرجه بود و در عهد اين يک استعداد بيشرت و تكاليف برتر و لطيف قابليت مكلفني به آن

رت ـمثل اينكه بعد از حرضت خليل الرمحن عليه السالم كه طباع به آداب آن حضـ .گرديد

عادی شده موسی بن عمران و از آن پس حرضت عيسی بن مريم عليهم السالم بـه ترتيـب 

و نامـه آسـامنی  ،عـت گذشـته بازنمودنـدو رشيعتـی از نـو بـه تكميـل رشي ،ظهور نمودند

را باطل كنيم بلكـه بـرای تكميـل  اتما نه از آن آمديم كه تور :بازگشودند و خود فرمودند

آمديم؛ در حقيقت بدان ماند كه جهان و جهانيان مانند طفلی باشند كه به هر روزی  اتتور

ان كهـن را نيـز زمـان پذيرای يک نوع تكليفی و تربيتی باشد تا به درجه تكميل برسد، جهـ

نبـودی و معلمـی ديگـر ـ صلی اهللا عليـه و آلـه  ـ بلوغ و تكميل اگر در زمان خاتم االنبياء

ببايست پيغمرب عرب نيز چه زيان داشت كه بفرمايد برای تكميل مـذاهب و رشايـع سـابقه 

و اين مسئله نه برای گذشتگان زيان داشت و نه برای خـودش نقصـان و نـه دچـار  ،امآمده

اين حكيم كامـل عاقـل در دعـوی  اگر. گرديدمی آيندگاناحتجاج و عناد معارصين و پس

 برتـرين زيـرا شـد، نايـل اشخود طالب سلطنت و حكومت دنيويه بود كه به اعلی درجـه

 نيـز آن بـود آخـرت خواهان اگر است، حكم نفاذ و امر نفوذ امارت و سلطنت لذت درجه

ا ر خـود حرضت آن كه نيست تشكيک نيز مسئله اين در و دبو اشآفريننده و او ميان معامله

 سـاز بـه ديرباز زمانی اميد به را مقدمات چنني بگوئيم تا دانستتا پايان روزگار پايدار نمی

 يكرسـه و رانـدنمـی حـديثی جاويـدان رسای بقـای و جهـان زوال و فنـا از جز بلكه آورد

و در قـرآن جميـد بـه  ،فرمـودهنی می و از مرگ خود ،خواستمی االمل مقطوع را جهانيان
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َوَأنِذْر  جميد كالم در چنانكه و فرمودچند جای به زبان مباركش بر مردم جهان مكشوف می

نيَ َتَك اْألَْقَربِ ريَ َعِش 
١٠

از زبان مباركش به خلق رسيد بـه آن طـور بـر خويشـتن و فرزنـدان و  

ش نبود و هيچ چيـز از هـيچ اقربای خود كار به عرست گرفت كه نوع برش را طاقت احتامل

ُقل الَّ َأْسئُلُكْم َعَلْيِه كس جز مودت نخواست و از كتاب خدای به خلق مكشوف داشت كه 

ةَ  فِی الُقربی. َأْجًرا إِالَّ اْملََودَّ
١١
  

و مهچنني در آن وقت كه اين دعوی فرمود چنان نبـود كـه منكـر و مـانع و معانـدی در 

رين منكـ و منـافقني و خمـالفني و معانـدين بلكه بفرمايد اپروميان نباشد تا هرچه خواهد بی

بدان پايه و مايه حارض و ناظر بودند كه در عهد هيچ يک از پيغمربان نبودند، از كجا معلوم 

بود كه در زمان خودش كسی به پيامربی مدعی نشود، خواه به حق يا به باطل، آن وقت بـه 

 را دشمنان چنان جواب و شدر میذر متعذّ آن دعوی و آن مقدمات و ظهور خمالف به چه ع

 .ماندو مر آن حكيم مسلم را چه باقی می ،داشت زبان بر چه

و اگر كسی گويد چون اين حكيم كامل نظر به ذوق سـليم و سـليقه مسـتقيم رشايـع و 

قوانني سلف را گرد كرده به حكومت عقل رزين و اختيار صحيح اين رشيعت مطهره را از 

بـر  ،و انتخاب كرد و چون اكامل و جامعيتش را بالنسبه به سابق مشهود يافت آن مجله انتقاد

اين دواعی اقدام فرمود و اين رشيعت را ناسخ رشايع شمرد، پاسخ دهيم كه اگر عنوان اين 

است و به حسب آن مايه دارای اين پايه باشد از كجا حكيم يا دانشمندی ديگر در زمـان آن 

                                                 

 ٢١٤لشعراء، آيه قرآن كريم، سوره ا .١٠

ِذيَن آَمنُـوا «. متن كامل آيه چنني است: ٢٣قرآن كريم، سوره الشوری، آيه  .١١ ُ اهللاَُّ ِعَباَدُه الَّ ِذی ُيَبرشِّ َذلَِک الَّ

ْف َحَسنَ َة فِی اْلُقْرَبی َوَمن َيْقَرتِ اِحلَاِت ُقل الَّ َأْسئُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ املََْودَّ ِزْد َلُه فِيَها ُحْسـنًا إِنَّ اهللاََّ َوَعِمُلوا الصَّ ًة نَّ

 ».َغُفوٌر َشُكورٌ 
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نيامدی و آنچه خود بـه فهـم آوردی و بـه سـليقه مسـتقيم  حرضت يا پس از وی در جهان

دريافتی بر اين مجله نيفزودی و زشت و زيبا نكردی و صحيح و سقيم ننمودی و منتخب و 

خمتار آن را اخذ نكردی و نگفتی اين رشيعت حاليه بدان رشيعت و رشايع سابقه تقـدم دارد 

پـس  ،گرفـتمان قيامت جتديد و تسلسل میجرًا اين مسئله تا دا لمّ هَ  داشتو برآن البته می

 كتـابی ضـمن در را خـود دعاوی و فرمودچگونه آن حرضت بر چنني جرئت مقاومت می

 عظـيم سالطني روی بر قليل معدودی با و ساختمی منترش جهان خلق ميان در قرآن مثل

َن ِعنـَد يالـدِّ إِنَّ  كـه فرستادمی نامه و رسول و زدمی بانگ كيهان خلق متامت و جهان الشأن

اِإلْسَالمُ  اهللا
١

ْقَبَل ِمنْـهُ ينًا َفَلن ي اِإلْسَالِم دِ ريَ ْبَتغ غَ يَوَمن ، [و يا] 
٢
اديـان و مـذاهب شـامها مهـه  

منسوخ است و دين و آئني من مقبول؛ هر كس سالمت خواهد به اسالم درآيد و هركس در 

َل َعـَىل َوالَّـِذيَن آَمنُـوا َوَعمِ نيايد خرسان دنيا و آخـرت بـرد؛  اِت َوآَمنُـوا بِـَام ُنـزِّ ـاِحلَ ُلـوا الصَّ

دٍ  مْ   ُحمَمَّ َر َعنُْهْم َسيَِّئاِهتِْم َوَأْصَلَح َباَهلُ ِْم َكفَّ هبِّ قُّ ِمن رَّ َوُهَو اْحلَ
٣

.    

 ،با هنايت استقالل و اسـتقامت و قـدرت و قهاريـت ،و به عالوه در آن كتاب مستطاب

 هسـتيد راسـتی و صدق به و توانيد اگر كه آوردمی خمالفني با هاعتاب و هاآن گونه خطاب

آنچه آوردم و گفتم و دعوی نمودم بياوريد و بگوئيد و ادعا نامئيد، بلكه بر طريق استخفاف 

بفرمايند اگر توانيد يک آيه بياوريد و آن وقت با كامل سلطنت بفرمايـد اگـر متامـت انـس و 

                                                 

َن ِعنَد اهللاِّ اِإلْسَالُم َوَما اْخَتَلـَف يإِنَّ الدِّ «. متن كامل آيه چنني است: ١٩قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه  .١

ذِ  ُع يـاِت اهللاِّ َفـإِنَّ اهللاِّ َرسِ يـْكُفـْر بِآينَُهْم َوَمـن يـا بَ يـَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلـُم َبغْ ياْخَتَلَف الَّ

َساِب   »اْحلِ

ْقَبـَل ينًـا َفَلـن ي اِإلْسَالِم دِ ريَ ْبَتغ غَ يَوَمن «: متن كامل آيه چنني است: ٨٥قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه . ٢

 »نَ ياآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِرسِ  یِمنُْه َوُهَو فِ 

 ٢ه حممد، آيه قرآن كريم، سور .٣
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بليِغ غيوِر جلوج حقوِد حسود اين مجله جن پشت در پشت دهند نتوانند و آن مردم فصيح و 

را به گوش بشنوند و به هوش بسپرند و به چشم بنگرند و بـه خشـم بگذرنـد و بـا صـدور 

پرخراش و خروش از جوش بايستند و خاموش بمريند و چاره نيابند و حال آنكه در سـاير 

بعد از چه و پس اين قدرت از كجاست و اين علم به ما .كتب سامويه اين عنوان نشده است

آن متكني خمالفني چرا؟ اگر نه دارای علم ديگر و روح ديگر و استعداد ديگر اسـت چگونـه 

 داستان از آينده كند و فاش و روشن بر روی مرد و زن بازگويد؟ 

اگر گويند در زمان او يا بعد از او مدعيان بيامدند اما ديگران متكني نكردند، جواب اين 

دند آيا اين آثار و اطوار و داليـل كـه بـا او يـا بـا ديگـر پيغمـربان است كه آن مدعيان كه آم

گذشته بود داشتند؟ اگر داشتند چگونه ايشان را باطل و عاطل گذاشتند و تكذيب نمودنـد 

و رسوا شدند و معارصين ايشان به آن شوقی كه به ظهور خمالف و مـدعی داشـتند و ننـگ 

 باشـد ايشان اياب و ذهاب حكمران و رقاب لکما يتيم فالن يا چوپان فالن كه شمردندمی

 روی به آنان متكني كردند و با ديگران نكردند؟  چه از

 آيـات و آثـار و كـردفرضًا در اين يک هزار و سيصـد سـال اگـر پيغمـربی ظهـور مـی

 حـارضان اينكـه جز داشتمی را ايشان باهره معجزات آن و عيسويه و موسويه و ابراهيميه

كردنـد چنانكـه كردنـد و می چه كردندمی تسليم و اعرتاف و اقرار كرهاً  وا طوعاً  ناظران و

پذيرفتند و هم اكنون مسلامنان به آن عقيدت هستند جز آنكه پيغمرب خـود را برتـر و مكمـل 

 ديـن اين به كه است كسی عيسوی و موسوی و ابراهيمی گويندمی و دانندرشايع ايشان می

 و باشـد مترشـع و متـدين اسـت سـالفه رشايع مكمل و جامع كه مطهره رشيعت و حنيف

به عقل و تفكر بينديشيم جز اين نخواهد بود. پس اگـر بـه نظـر بصـريت و بـريون از  چون

 را مـدعيان ديگـر و سجاح و مسيلمه امثال آيا گرددغرض و عناد و جلاج بنگريم معلوم می

 توانمی هيچ گرديد رسوا و مفتضح روزی اندک به كه مستقيمه غري مناهج و مقامات آن با
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  يافتند؟ انگيزش جهانيان بر يزدان جانب از و اندرا بودهدا را پيغمربيت رتبت گفت

 هـم اكنـون تا و نبوده مطولی زمان كه است معلوم نيز الرسلاز آن طرف ايام فرتت بني

 وی در راسـتی و حقيقـت و معنـی كـه خمـالفی كه هستيم نگران رفته پای به دراز مدتی كه

للی نيفتـاد. پـس گذشـته از سـاير خ را بزرگ پيغمرب اين دعوی صدق و نگشت پديد باشد

اخبار و مغيبات آن حرضت كه موجود است برای آنانكه خمـالف ايـن مراتـب هسـتند ايـن 

 دعـوی ايـن و شوند مباركش وجود منكر تواننددليل قاطع و برهان ساطع كافيست، نه می

شـار دارد انت و اشـتهار قيامت دامان تا روزگار صفحه در كه جميد قرآن مانند كتابی در كه را

 بـرای بايد اينكه جز گريند شامر در دعاوی ساير مانند را ادعا اين توانندمیه قبول نكنند و ن

 متكني ناچار كه هم وقتی. گردند قائل را مغيبات از اطالع و باميكون علم سخن اين گوينده

در  كـه دليلـی بـه رشايع و اديان ساير بر مباركش آئني تقدم و رشافت و تفوق جهت كرديد

 ائمه ساير و امرياملؤمنني حرضت طرف آن از و شودمی مشهود گرددمسئله دوم مذكور می

كه هـر يـک در مقامـات خـود دارای چگونـه  ـ صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعنيـ  هدی

روزگـار بـا آن مهـه عظمـت و مراتب و مدارج بودند بلكه خمالفني ايشان از سـاير خلفـای 

استطاعت و قدرت هيچ يک جز اظهار عبوديت و اطاعت و متابعت آن حرضت را رسمايه 

اگر يكی جزئی انحراف ورزيد مرتد و كـافرش خواندنـد و  ،نجات دنيا و آخرت نشمردند

خونش به حاللی برخيتند و اگر آن حرضت را اين نـوع مطاعيـت معنويـه و برگزيـدگی از 

جهان مشهود نبود با حالت بلندطلبی و خودبينی و خودخواهی و غروری كـه  متامت خلق

چگونه كسی كه دارای مقامـات معنويـه و ظاهريـه و هـر  ،مطلقًا در صنف برش مكنونست

نوع استطاعت و قدرت باشد، اگر بتواند  خود صاحب قانون و قواعد خمصوصه و رياست 

 فريضه هر در و دهدت و رعيتی ديگری میو سلطنت مستقله گردد، تن به متابعت و عبودي

 به زبان بياورد و او را بزرگ و موال و مقتدای خود شامرد.  ديگری نام
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اگر خلفای بزرگ بنی اميه و بنی عباس با آن خمالفـت تامـه و نفـاق بـزرگ كـه در هنـاد 

 آن پـريو و خليفـه را خود يک هر و است مشهود اشداشتند و سلوک ايشان با ذريه طاهره

چرا ننمودند تا بشخصه مسـلم  ،اميندن خمالفت بالرصاحه توانستندمی ،شمردندمی حرضت

و حاكم روزگار باشند و با ذل متابعت و عبوديت ديگری كه مطلقًا منافی هواجس نفسانيه 

 از كه هنادندمی عنوان چنني كردندو اگر با ذريه آن حرضت خمالفت می ؛است جمبور نباشند

تـابع فرمـان خـود م را مردمـان افكنـدن شـبهه و تدليس اين به و شده جخار خود جد دين

 .گذاشتندمی حرضت آن آئني و رشيعت تقويت و دين حفظ را اسمش و ساختندمی

را بـر سـاير انبيـاء سـاير ـ صلی اهللا عليه و آله ـ اما جواب مسئله دوم؛ و آنان كه حممد 

 خامتيـت رتبـت دارای كه كس آن هنوز گويندمی و دانندصاحب كتاب و رشيعت برتر نمی

 و علـام از مـدت ايـن در كـه بصـواب هایگذشته از جواب :اين است ،است نيامده است

 مسـطور متعـدده كتـب در و رسيده عقليه و نقليه داليل با روزگار عقالی و حكام و فضال

پاسخ ديگر كه عقلی و حسی است اين است كه اين مطلب بدهيی است كه خداونـد  ،است

قاهر غنی ذواجلالل به هيچ وجه حمتاج به خلق خملـوق و عبـادت و اطاعـت ايشـان نيسـت 

عد از آنكه حمض بروز و ظهور عنايت مل يزلی و تفضالت بريون از تناهی اهلی خلق را ببلكه 

بيافريد و از نيستی به هستی آورد برای اينكه اين فعل لغو و سست نباشـد و چنانكـه خـود 

ُسلِ  اهللاُِكوَن لِلنَّاِس َعَىل يلَِئالَّ «فرمايد  ٌة َبْعَد الرُّ »ُحجَّ
١

عباد را راه حجت و عناد نامنـد و هـم  

هر وجودی آن استعداد و رتبت نداشت كه بالواسطه در حرضت كربيـائی او جـل جاللـه 

بـه نبـوت و  ،راه جويد و در هر عرصی يكی را در خور اين مقام به عرصه وجـود درآورده

                                                 

ـ«. متن كامل آيه چنني اسـت: ١٦٥قرآن كريم، سوره النساء، آيه  .١ ِ َبرشِّ ُسـًال مُّ ُكـوَن يَن لِـَئالَّ يَن َوُمنـِذرِ يرُّ

ُسِل َوَكاَن اهللاُّ َعزِ  ٌة َبْعَد الرُّ  »ًام يًزا َحكِ يلِلنَّاِس َعَىل اهللاِّ ُحجَّ
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انني و رشيعتی بر حسـب اقتضـای آن زمـان و اسـتعداد آن عقـول بـه واليت بركشيد و قو

توسط او به خلق بازنمود تا دارای تربيت و ترقی گرديده قابل ادراک معارج عاليه شـوند و 

 هم رشته انتظام و دوام ايشان پاينده و باقوام گردد. 

تعقـل كامـل بايد به ديده دانش و تأمل و  ،بعد آنكه مقصود و علت غائی مشهود گرديد

بنگريم و در ميان اين رشايع و اقاويل و عناوين متعدده تفكر نامئـيم و هـر يـک را اكمـل و 

بدان بگـرويم و از جـز آن بگـذريم و  ،برای حصول مقصود و وصول به مقصد انفع ديديم

 و موسـی و ابـراهيم حرضـت رشيعت مثالً . باشيم داشته اعتقاد و اعتنا بيشرت اشبه آورنده

بـه ميـزان  ـ صلی اهللا عليه و آلهـ را با رشيعت جناب ختمی مآب  ـ ليهم السالمعـ  عيسی

گرييم و درست بسنجيم و هر يک را برای انتظام و قوام عامل و عامليان و ترقـی نـوع انسـان 

ـ  عيسـی حرضـت مثالً . شامريم خمتار مهه بر را اشاتم و اكمل ديديم اختيار كنيم و آورنده

اگـر كسـی «ايـد فرمبه اقتضای وقت و اسـتعداد ابنـای زمـان خـود مـینظر ـ عليه السالم 

اگـر پرياهنـت اخـذ ناميـد «يـا » طپانچه بر يک سوی روی تو فرود آرد سوی ديگر بدو آور

و هـم » اگر چشم راست تو با تو به خيانـت رود قلـع و قمـع فرمـای«يا » قبايت بدو گذار

تـی كـه بـاقی مانـده اسـت بـا اينكـه چنني در ساير آداب كه از آن حرضت رسـيده و رشيع

 را حرضـت آن رشيعت آنكه از بعد است، چنني و ام،ای تكميل توريه آمدهبر من فرمايدمی

بسـنجيم  ـ صلی اهللا عليـه و آلـه ـ االنبيا خاتم رشيعت با است برآن سابقه رشايع اكمل كه

در طوايـف  زيـرا كـه ،اسـت اكمل و اتم مقصود حصول برای مطهره رشيعت اين بينيممی

بنی آدم رشير و خبيث بسيار است؛ اگر قصاص در ميان نباشد جهـان از انتظـام بايسـتد يـا 

 اطاعـت كس هر خواهش به اگر يا گردداگر انابت و استغفار در كار نيايد كارها دشوار می
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 فرمايـدمـی جميـد كـالم و مطهـره رشيعـت در اينكـه پس چيست، حالت است معلوم رود

»اةٌ يْلِقَصاِص َح ا یفِ  َوَلُكمْ «
١

»ُكمْ يِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعلَ يُكْم َفاْعَتُدوْا َعلَ يَفَمِن اْعَتَدى َعلَ «يا  
٢
و  

هم چنني قواعد ديه و جنايات و احكام و اخالف و حدود رشعيـه و آداب در متـام فقـرات 

س تعيش كه مقرر است  معلوم است چه فوايد بزرگ را مرتتب و برای حفظ و تكميل نفـو

 و عبـادات در كـه طبيه هایو هنايت ترقی چه نتايج حسنه را حاوی است، چنانكه حكمت

 و اختتـان و اسـتنجا و تنـوير و غسـل و استنشـاق و روزه و نـامز و وضو از اخالق و آداب

 مشـهود برخـی سـنوات مرور و هاجتربت از بعد كه ذلک غري و ذباحه و امساک و مسواک

 هـاره و قواعد و آداب موضوعه در آن چـه تفـوقمطهّ  رشيعت اين شودمعلوم می ،گرديده

 را بـزرگ هـایحكمـت چـه رشيعت اين در وارده حمرمات و ُحمَالت و دارد رشايع ساير بر

 سـاير كـه اسـت جـامع را فوايـد چه غائی علت و باالصاله مقصود حصول برای و  شامل

 اكمـل كه شودمی ثابت اطعق برهان و دليل به پس نيست دارا را اعشارش از عرشی رشايع

است اخالق و حكمت و آدابش ارشف مراسم ديگران چنانكه اگـر  سابقه رشايع مهه اتم و

 حكايت و چه داستان داندكسی در اين آيه وافی هدايه تا پايان سوره مباركه نگران شود می

كْ يْدُع إِِىل َسبِ اُ «: چيست حكمت و اخالق و رتبت و مقام و َك بِاْحلِ َمِة َواْملَْوِعَظـِة اْحلََسـنَِة ِل َربِّ

تِ  ».نَ يلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْملُْهَتدِ يَأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِ  یهِ  یَوَجاِدْهلُم بِالَّ
٣
و آن  

                                                 

األَْلَباِب  یْا ُأولِ ياٌة ياْلِقَصاِص َح  یَوَلُكْم فِ «چنني است:  . متن كامل آيه١٧٩قرآن كريم، سوره البقره، آيه  .١

ُكْم َتتَُّقونَ   »َلَعلَّ

ـْهِر اْحلَـَراِم َواْحلُُرَمـاُت «. متن كامل آيه چنني است: ١٩٤قرآن كريم، سوره البقره، آيه . ٢ ْهُر اْحلََراُم بِالشَّ الشَّ

ُقوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ َمَع املُْتَّقِ يِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعلَ يَعلَ ُكْم َفاْعَتُدوْا يِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعلَ   »نيَ ُكْم َواتَّ

 ١٢٥قرآن كريم، سوره النحل، آيه  .٣
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كس كه دارای چنني رشيعت باشد البد ارشف انبيا خواهـد بـود چـه مجلـه رشايـع و كتـب 

دان رسيده و اين دعوی كـه از صـاحب ايـن رشيعـت در قـرآن خـدای سامويه از جانب يز

 رشيعـتش و فرموده النبينيمذكور است و دين را دين اسالم خوانده و پيمغرب عرب را خاتم

 مــذكور ســامويه كتــب ســاير در و نيســت خـدای كتــاب در جــز شــمرده رشايــع ناسـخ را

 از هنـی و متابعـت بـه امر و میگرا پيغمرب اين ظهور و وجود از هست اگر بلكه باشد،نمی

».َمكاَنتُِكْم إِنَّا عـاِمُلونَ  یْؤِمنُوَن اْعَمُلوا َعليَن ال يُقْل لِلَّذ وَ « اوست؛ خمالفت
١
و انتظـروا انـا  

و صلی اهللا علی حممد و آله و علی مجيع االنبياء و املرسلني و االوصـيا املرضـيني ـ منتظرون 

 الی يوم الدين.

 

  دربندی بر اين رساله][تقريظ مالفيض اهللا

رشحی است كه جناب مستطاب عوارف مآب معارف نصـاب صـديق عـالم و سـّبيق 

فهام عامل املعی و فاضل لوذعی، اديب اريب و نحرير لبيب و خّبري حسيب، عمده الفقهاء 

و زبده الفضال و قدوه املحدثني و العلام آقای حـاج مالفـيض اهللا دربنـدی دامـت افاضـاته 

 .اندطور فرمودهمرقوم و مس

 و هی هذه:

د االنبيـاء و د سـيّ ه حممّ علی نبيّ  ةو الصال ،احلمد هللا رب العاملني:  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وصـياء األد سـيّ  ،ننيمامرياملـؤ ،تـهه و اخيه و خليفتـه و امـام امّ بن عمّ ، اام علّی سيّ  ،املرسلني

تـه و اهللا علـی منكـری نبوّ  ةو لعنـ ،و علی اوالدمها االنجبني االطهرين االقدسني ،املرضيني

                                                 

 ١٢١قرآن كريم، سوره هود، آيه  .١
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 . الدينامامتهم الی يوم

ر و ـد البشـهر االطهر و سـيّ الطُّ جزاک اهللا عن  !ا السپهر و اخو الشمس و القمرال يا اّهي أ

و لک الی اهللا يومئذ  ،هله يوم املحرشأاالثنی عرش و عن االسالم و  االئمةاهللا االكرب و  حجة

 الفضـل* و ردّ  حلـةف الـدين فـی عطقدر * بک اهتز أالذی هو  و املستقر عند املليک ملقّر ا

لفـظ منهـا  ه من تلـک االوراق التـی فـی كـّل اجلهل* و لقد اعجبنا ما افدتَ  ةعلی اعقاهبا منّ

ها مـن مسـتطرفات الرسـائر و بل اعـدّ  ّدرر،سطر منها عقد من ال و فی كّل  ،یاُملنمن  روٌض 

كلـامت  ،اجيـازه ةبـل هـی مـع غايـ ،جوهر االيقـانألهنا كنز االيامن و  ،مستظرفات الضامئر

رسار األالغطـاء عـن  اذ هـی كشـفِت  ة،اشتملت علی جواهر الكالم من التمثيالت الفرعيـ

 ،ةويـلَ اآلثـار الوَ  ةالهنـا اقتبسـت مـن مشـكو ،بل جواهر االيقان فی كامل االختصار ةالنبوي

هنـر االنبيـاء مـن أالتی جتری  املطلقة ةالنبومن بحار  عقدحان االصول و كؤس الفرو رشبَت 

ذا طـالع و راب و ال رويـت* حّبــالفضل كأسا بعد كأس* فال نفـد الشـ جدوهيا* رشبَت 

الكعبه اراک نصب العني من غري حاجز فـی البـني  فكيف ال و رّب  ،مرحبا بک و طوبی لک

و درر  ةو ثمرات االفكـار العميقـ ةقيقو املعضالت الد ةو املعانی الرقيق ةن املطالب الرشيقأ

 بة،و مالح الظرائف الغري ة،و بدائع الطرائف املليح ة،و ظرائف احلكم البديع ةاآلثار العجيب

تـک ريـال علـی رسياالنثو تتسـابق فـی  ،ناملـک الظريفتـهأعلـی  [؟] تتحاسد فی االنتيال

و املسائل املعضـالت  املونقة [؟] عضو خطرانک صةفكأّن معضالت مسائل العوي ة،فالطري

بكر العلی و هی هتوی بكـر افكـارک  [؟] فتَک لِ اَ  ،اوائل حلظاتک املورقه ةشجر ةمرمبادی ث

 .كام هتوهيا

و اسـتنباط لئـالی هـذه  ،املكنونـةقدرک علی استخراج كنوز هذه اجلواهر أفسبحان من 

ر برهـان ـفـی نشـ ةالنارصيـ ةالبهي الدولةو لعمری انه ليتحتم علی رجال  املخزونة،اخلزائن 

فانـک  ،و ليقبسوا مـن اضـوآء فضـلک ،ان يغتنموا وجود رجل نحرير مثلک ةامتياخل ةوّ بالن
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 فام فاهت بال ومل* علّی  الذی* قد قلت للعلم و االداب ال تَِردی* االّ 

سـالم لو ا ةالصـالفلنختم الكالم بام ابتدء به االمام اهلامم و سيد االنام امرياملؤمنني عليـه 

 الذی ارشق من صبح السپهر »النارصيه ةبرهان النبو« الذی كالمه امام الكالم فی نرش طيب

بل ملک اللسان الكاشف عـن رصيـح االهلـام الـذی هـو كـالوحی  ئةالذی هو لسان الساط

و اعتدل مائل و صار ربيـع  ،و الح الئح ،و ملع المع ،قد طلع طالع ،النازل من امللک العالم

و  ،ل و قد فرغنـا مـن اهلمـوم و االحـزانربيع االوّ  ةااليامن و االيقان فی غّر  ألهل القلوب 

 .و الرمحان الرمحة صادفنا العيد االعظم ملولود سيد االنام و نبّی 

 ،اليـک ةو عـني اهللا نـاظر ،رش مسدول عليـکان سرت العَ  !يا اهيا السپهر ،و علی اجلمله

اذا رام و  ،غبَلـأالرجل من اذا قال  نّ أنعتک  شر فی عرثين أنو  ،ن يقال فيکأ النک باحلرّی 

لـيس علـی اهللا  ،و فتبـارک اهللا احسـن اخلـالقني ،و اذا كـومی انضـج ،و اذا لقـح نـتج ،غَ لَ بَ 

بام  َت ربو ح ،كر اجلميلفی دنياک من الذّ  لَت بام نِ  سعدَت  ،مع العامل فی واحدجين أبمستنكر 

 أةو نشـ ،فـی الـدنيا ،حرشنی اهللا معک و اعتقادک هذا ،فی آخرتک من االجر اجلزيل فزَت 

فـی االرشاق ـ صلی اهللا عليه  و آله  ـ ثيلالبيل ذی املجد ابی النّمع النّ ةاالخر و دار ،الربزخ

 و االصيل. 

 ةحقـر خدمـأو  ،ةاخلتميـ ةرـخـدام احلضـ و اقّل  ،احلاج و العلامء قّل أ ةالداثر هره بيدحّر 

طهـران  ةالنـارص ةفيض اهللا دربندی الشريوانی فی بلده داراخلالف ،ةو الولوي ةاالخبار النبوي

اخلالئق عمال و اكثـرهم و  بيد اقّل  ،يةالنبو ةمن اهلجر ١٣٠٥ ةربيع االول من شهور سن ةغّر 

 اكربهم خطًا و ذلال، حممدعلی الرضوی املوسوی العلوی. تم.
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