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ّن ظاهر إخبار فذکر تلک االٔ و مراتب االختالف فما لک ما ذکرت من نّ إ و
 الميزان حّق و راط حّق الّص و ار حّق النّ و حّق  ةالجنّ و ين هو طبق باطنهلدّ ا
 انکر حرفً أمن و القرآن فهو حّق  ياهلل ف ما نّزل کلّ و شور حّق النّ و البعث حّق و

نسبة تلک  نّ إ و تهوحيّ سبّ و حمنالرّ  ةنکر صمديّ أما نّ أحکام المعاد فکأمن 
ما و ذلک بريئة عن کلّ  يها هنّ أب شهد اهللأ ينّ إاهرة فلى الورقة الّط إ مور االٔ 

ن ال يرّد أب للمؤمنين حّق  ينالدّ  يف نّ إ و کتاب مبين يل فّال ما فّص إ اعتقدت 
ى فال يحکم عليه حتّ  هلم يبلغه بسرّ و احد شي أن سمع من إ و احدً أحد منهم أ

 يجعل ف يذالّ  لىإ خالف عقله فليرجع و لعذا اطّ إن صدقه فيتبيّ و يعرف مبدئه
اهلل  لما حکم بغير ما نزّ نّ أکم بغير حکمه فکذا حإ ه نّ يديه فصل الخطاب الٔ 

 ّال إ  يينبغ لمثلک ال نّ إ و سنامهو مره ذروة االٔ نّ إذکره ف وصيک بتقوى اهلل عزّ أف
ما  نّ إ و ..) .لى قولهإ ( ...الجامع بين المتضادات و ن يکون مرجع االختالفأ
مر أة نفسها على غيرها فليس ذلک بيّ اهرة قد اّدعت حجّ الورقة الّط  نّ أب لتأس

ها نّ إ و ..) .لى قوله(إ  ...محمودة  ية معانيّ للحجّ  نّ الٔ جسيم  خطب الو عظيم
ها ما نّ رّدها الٔ  يبعناتّ  يذفما للّ  يآيات نوارأاستبصرت بو يعرفت مواقع حکم

هل أاالمارات المتشعشعة من هل العصمة وأدّالء المشرقة من ا بّال إ تنطق 
 ًدا اس شهينّ على الو يّ باهلل عل کفىة والحقّ  ةلهذه الفئ اى بها فخرً کفو الحقيقة


