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 نا العزيزأ ٕاّال له إ نّه ال أن يا عبد الّصاحب فاستشهد اهلل وكّل شيء على أ

في  نّ إ و اهلل رسول قد انقطع بمحّمد يّن الوحأاحتجبت ب قد ...المحبوب 
محّمد رسول اهلل قد لى إ وحى أ ّن الذي قدإ ّول كنّا شاهدين بلى االٔ  الكتاب

يات آب حدٍ ألى ا  ييوح نأ غير اهلل يقدر لهٍ إ  من هل محّمد يٍّ قبللِ لى عَ ا وحى أ
 قت الوحي بمحّمد رسول اهلل ال سبيل لكبيّنات يعجز عنها العالمون بما صدّ 

نزل  ولى كّل من عند اهلل المهيمن القيّوم هل غير مان تصّدقن للنّقطة االٔ أب ٕاّال 
 نإ  من عند اهلل هذا يوحى نأيثبت به الفرقان من عند اهلل وكّل عنه عاجزون 

ن توقنّن هذا من عند اهلل أب كنت من المستبصرين فما منعك في البيان
ال تملكّن  ن نحسبنّكأجوهر الكالم لو يريدّن  نّ إ المنيع والمتعالي  الممتنع

نّك قد أقلت بلى ما قد سمعت آيات اهلل ك نإ عالمين  نّا كنّاإ قدر شيء و
ا عصيت اهلل ربّك طرف لى حينئٍذ ومإ  له ّولأ ّول الّذي الأعبدت اهلل من 
ن ال يخطر أاجتهدت في سبيل اهلل و كّل عمرك في ما اتّقتتعيٍن ولكن بعد 

حين ظهوره  عن اهلل احتجبت بما خردل ما نفعك قدر اهلل بقلبك دون رضاء
 الكاف كلّ  رضأكانوا على  هم علماء الّذين نّ إ من الّصابرين و كنت بما

شهدتم  يف قد نزل عليكم رسول وكتاب وبعد مابمثلك ليسئلّن اهلل عنهم ك
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كّل ما  ًذاإالّرسول وما كنتم من المؤمنين ف مر اهلل من عندأعجزكم ما اتّبعتم 
 ن كنت منإ كبرهم أليك بما كنت إ رض ناره لترجعّن احتجبت على تلك االٔ 

رضك وكّل ليدخلون أعلى  مر اهلل ليتّبعونك منأن اتّبعت إ رين والمتذكّ 
ن ال أ ينّ ذا فلتتمنّ إ وهم كانوا في رضاء اهلل خالدين والّرضوان في  نفسهمأ

حًدا من المؤمنين أسالم لتنجي اهلل قد جعلت نفسك عالًما في االٕ  يخلقك
 في النّار بما احتجبت عن آيات اهلل حين ظهورها الّذين اتّبعوك دخلتأوقد 

ما جعل اهلل عندك  ال وعمر من يظهره اهلل ...من المتّقين  نتأنّك أحسبت و
 كلّ وقاهر على  ا من الحّجة واهلل ظاهر فوق عباده عباده شي حٍد منأوال عند 
 ءشي كلّ على  كان نّهإ و مرهأب وما بينهما رضالّسموات واالٔ  ملكوتمن في 

ما و ظهر اهلل صاحبك ورأيتهأ عبد الّصاحب وقد نفسك سميّت قد امقتدرً 
من سورة الّرعد لمن  ن كنت بآية الثّالثإ للقائه  بعد ما خلقك اهلل عرفته

بعد ما كنّا غير آيات بيّنات لمستعمين بلى بما  ن تقل كيف تعرفنّهإ الموقنين و
اهلل في الفرقان كيف ما عرفت من نزل  قد شهدت وعرفت محّمًدا رسول

ه لمهيمن بما نزل على نّ إ ّماك نفسك عبده وتاب بعد ما قد سعليك الك
ن يبدلّن أعلينا عسى اهلل  لينا حين ما ينزل اهلل االٓياتإ ن ترجعّن إ العالمين 

تبديل  حكمت وفّصلت والأقد  ما نزلت ٕاّال نّه كان غّفاًرا كريما وإ نارك بالنّور 
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بلى وان قطعت االٓيات  ... لى يوم القيمة ليوقنونإ لها من عند اهلل كّل بها 
اهلل ربّك  ليه وتستغفرنإ يبلغنّه  نأب من يظهره اهلل وتوصينلى إ  كتاًبا ن تكتبنأ

 خرى ليبدلنالمخلصين عسى اهلل في القيمة االٔ  ليه وكنت منإ  فيه ثّم تتوبن
 رضاالٔ في  منو الّسمواتفي  من غفور له يسجد لّي ممتنعنّه لوإ نارك بالنّور 

 ثّم من النّار عن نفسك تنجين نأك بنّ يه كّل ينقلبون لنوصيلإ ّن إ و بينهما وما
 تموتن فسوف ٕاّال و في رضوان بدع مرتفع رفيع ولتدخلن رضاالٔ  تلكعلى 

رحمناك  من عند اهلل من وليٍّ وال نصير هذا ما قد النّار وال تجدن وتدخلن
 لنعلمن عالمين ءنّا كنّا بكّل شيإ لينا وإ لدنّا بما قد نسب نفسك  من فضالً 

اهلل من  اهلل ربّك وكنت بآيات فنتعرقوى لكّل التّ  ذإ ك ولكن ال ينفعك تقويَ 
  الموقنين 

  *بر عن آياتهذا احتجبت عن اهلل شِ إف*
  *من ن كنتإ ك فما ينفعك تقويَ *

  *المستبصرين هذا*
  *قد قطعناك*

  *بالعدل*
* 


