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 لى سليمان على أرض المسقطإ م عند اهلل المهيمن القيّو من هذا كتاٌب 

لو اجتمعّن من في  ...نا المهيمن القيوم أ ٕاّال له إ  نّه الإ البحر  عن يمين
 لن ن يأتيّن بمثل ذلك الكتابأهما رض وما بيناالٔ الّسموات و ملكوت

بالغين بما قد  فصحاء رضاالٔ هم على نّا جعلناألو يقدرّن و يستطيعّن ولن
نّه إ من عنده  مًراأن ليستدلّن اهلل بذلك الكتاب في البيا استدللت في الفرقان

 لمن ن تكونّن بهأو الّ إ لك  ال سبيل من المؤمنين كنت نإ ا ًما قديرً كان عّال 
هما ال رض وما بيناالٔ و الملكوت الّسمواتفي  لمن اهلل صراط هذا المؤمنين

 رضلى البيت من تلك االٔ إ ثّم قد صعدنا  المنيع يز الممتنعنا العزأ الّ إ له إ 
رت کّ رض منزلين ما شهدنا ان تذاالٔ  وكنّا حين ما رجعنا من البيت على تلك

 نفسنا وكنّا عليكأللقاء  و نكونّن من المؤمنين بعد ما خلقناكأ نّزلنا عليك بما
لمن  له بعد ما كنت في كّل عمرك هلل ما قد خلقت تمنزلين ما استدرك

ًذا ال ينفعك كّل ما اكتسبت بما احتجبت عن لقائنا ثّم عن كتابنا إ العابدين و
فيه لكان  نّا كنّا عادلين حين ما نّزلنا عليك الكتاب لو تتبعّن ماإ  قضاء من لدنّا
 صناكقد محّ  ...ّول له أال ّول الّذي أمن  ن عبدت اهلل ربّكأ خيًرا لك من

ن إ و كنّا عادلين نّاإ  لدنّا من عدالً  ا قد نفيناكذً إف المستشعرين فما وجدناك من
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مر عن نقطة ان انقطع االٔ نّا كنّا فاضلين وإ ثبات وباالٕ  لّن نفيكلنبدّ  ليناإ  رجعت
حكمت آيات اهلل وال تبديل لها وكّل بها موقنون بلى ان أذا قد إفولى االٔ 
ن أ اهللليه عسى إ لغنّه ن يبأب لى من يظهره اهلل من كتاب ولتوصينّ إ تبّن تك

 فضيال فاضالً  نّه كان فّضاالً إ ثبات من عنده باالٕ  لّن نفيكيعفوّن عنك ويبدّ 
 اكتسبت بما احتجبت عن قول بلى قد وما ينفعك شيء مما ّال ال سبيل لكإ و

 خلقناك وما كنت من العاملين ليعتبرّن بك الّذين عملت كيوم ما جعلناك وما
عليهم كتاب من يظهره اهلل  ما ينزل حين نفسهمأ وتوا البيان وليراقبنّ أهم 

في  منعلى  رحمتنا قد سبقت نإ لينجون و نفسهمأثّم  رون فيهلعلّهم يتدبّ 
 في العالمين ولكّن الّذين منعلى  ثمّ  بينهما وما والّسموات رضاالٔ  ملكوت
  ...نفسهم في رحمة اهلل ال يدخلون أهم  ولئكأ عن آيات اهلل احتجبوا

 


