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مسئله تثلیث قوله االحلی:
هو هللا  -ای طالب حقیقت مسئله تثلیث بعد از حضرت مسیح الی اآلن
معتقد مسیحیان و ات حبال مجیع فضالی ایشان در این مسئله واله و حریان و
کل اعرتاف منودهاند که این مسئله از عقل خارج است زیرا سه یک نشود و
یک سه نگردد  .مجع میان این دو مستحیل است ای یک است ای سه است
اگر بگوئیم حقیقت الوهیت منقسم است ولو بوجهی از وجوه انقسام از
مربی اگر گوئیم که واحد در اصل واحد
لوازم امکان و حدوث است و قدم ّ
بود بعد منقسم شد تغیری و تبدیل در ذات احدیت الزم آید و تغیری و تبدیل
از لوازم امکان است نه ذات الوهیت و اگر گوئیم این تع ّدد قدمی است سه
قدمی الزم آید و البد ما بنی این سه ما به االمتیازی هست آن نیز قدمی است
در اینصورت پنج قدمی حاصل شد و در ما بنی این پنج نیز ما به االمتیاز
موجود نه قدمی الزم آید و هکذا الی ما ال هنایة هلا در اینصورت تسلسل الزم
آید و بطالن تسلسل مسلم است و مهچننی آایت توحید در مجیع کائنات
موجود و واضحست اگر مجیع کائنات را مجع کنی دو دانه نیابی که در مجیع
شئون مساوی ابشد الب ّد از فرق است در اینصورت آیت توحید در مجیع
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اشیاء ظاهر و آشکار است ات چه رسد مبوجد اشیاء ّاما در اجنیل عباراتی
صریح است که دال بر اقانیم ثالثه است از مجله " پدر از پسر است " و "
پسر در پدر " چون مسیحیان پی مبعنی این عبارت نربدند هلذا افکارشان
پریشان شد ّاما حقیقت این مسئله اینست که وحدانیت اهلیّه اثبت است
ولی جتلّی در حقایق مق ّدسه میفرماید مشس مشس واحد است ولی در مراایی
متعدده جتلّی مینماید اگر نظر در مرآت منائی و جتلّی مشس مشاهده کنی
گوئی آفتاب در آئینه است و آن آفتاب ظاهر در آئینه هر چند مهان آفتاب
آمسان است و هر چند دو آفتاب است ولی حبقیقت یکی است ولی اب
علو تقدیس و تنزیه تدنّی ننموده و در این آئینه منزل و
وجود این آفتاب از ّ
مأوی نگرفته ّاما جتلّی فرموده حقیقت مسیحیّه مانند آئینه جملّی بود و مشس
حقیقت از افق تقدیس در آن آئینه جتلّی فرموده بود هلذا واضح شد که مشس
من حیث احلقیقه واحد است ولی در مراایی متعدده جتلی فرموده این مسئله
مبفصلی از برای میس ابرنی بیان گردید و او بر ورقی مرقوم منود عنقریب آبن
ّ
اطالع خواهید ایفت و این مسئله مشکله بتمامها واضح و مشهود و مربهن
گردد و علیک التّحیة و الثّناء ع ع "
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