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، و ُمَسِخر کـننده بادها، (وجود) ستایش خاص خدا است که مالک سلـطنت و روان کـننده کشتی
ستایش خداىی را . و حکـمفرمای روز جزاء و پروردگار جهانیان است و شکافـنده سپـیده صبح،

آمسان و ساکـنانش غرش کـنند و زمنی و آباد کـنندگانش بر خود بلرزنـد، و است که از ترس او 
 .دریـاها و آنـانکه در قـعر آهنا شناورى کـنـند به جـنبـش و موج در آیـند

درود خدا بر حممد و آل حممد کشتـی های جاری در پـستی و بلندی، در امنیت است سوارش 
شوند، و کسانی که بر آن ها متـقدم شوند پـیمان شکن شود، و کسانی که آنرا ترک کنند غرق می 

آیند، و مهراهان آهنا پس از این  اند، و کسانی که از آهنا عقب مانـد هالک شده حبساب می
 .آیند می

  (1 )اسرار امام مهدی 
 

ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِِلَبِيِه يَا أَبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِلي ﴿
قَاَل يَا بُ َنيَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلإِلنَساِن * َساِجِديَن 

 4-5: یوسف .﴾مُِّبين   َعُدو  

یازده ستاره را با خورشید و [ در خواب]زماىن را كه یوسف به پدرش گفت اى پدر من [ یاد كن)]
گفت اى پسرك من، خوابت را براى [ یعقوب* ]كنند  براى من سجده مى[ آهنا]ماه دیدم، دیدم 

براى آدمى دمشىن آشكار اندیشند، زیرا شیطان  حكایت مكن كه براى تو نرينگى مى برادرانت 
 (.است

 صدق اهلل العلي العظیم
برای کسانی که خداوند را با آیات و بـیـنـاتش می شناسند، و برای کسانی که هر گاه یاد خدا می  

 .و برای بندگان پرهیزگار. کنند، قلبهایشان جالء می یابد
 بسم اهلل الرمحن الرحیم
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الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا * َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن  *الم ﴿
َناُهْم يُنِفُقونَ   1-3: هبقر  .﴾َرزَق ْ

مایه هدایت تقوا [ و]آن هیچ تردیدى نیست [ حقانیت]این است كتاىب كه در * الف الم میم )
دارند و از آنچه به ایشان روزى  آورند و مناز را بر پا مى آنان كه به غیب اميان مى* گان است پیش
 (.كنند امي انفاق مى داده

برای مردم تفسري کردند و آن  می باشد، مهانگونه که آل حممد  غیب، مهان امام مهدی 
و کتاب دال بر او، . باشد اهلل و نون قلم می( هـ)را در حضور گواهان حکایت منودند، و ایشان 

 .در نزد اهل تقوا شکی در آن نیست
 .﴾المر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذَي أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك اْلَحقُّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يُ ْؤِمُنونَ ﴿

 . 1:رعد
سوى تو نازل شده حق  الف الم میم راء، این است آیات كتاب و آنچه از جانب پروردگارت به)

 (.گروند است وىل بیشرت مردم منى
است، پس بواسطه ی آن روزی داده می شوید و باران بر مشا می ( ُکن، باش)و کتاب مهان کاف 

بارد و با آن مردم یاری می شوند و توسط آن عصاره می گريند، و خملوقات به فیض و نعمت اهلی 
ناپدید می گردد، و در حالت نزول نون در کاف ( ننو )در ( کاف)می رسند؛ و در حالت صعود 

ناپدید می شود، پس هر کس خبواهد به نون بنگرد به ناچار باید به کاف توجه و التفات کند، و 
در ابتدا جز حبث و جستجو از کتاب و  هر کس خواهان معرفت غیب باشد هیچ راه گریزی

دگان بر آن دست ندارند، پس هیهات، علمی پنهان است که جز پاک ش. شناخت آن ندارد
خود را پاک گردانید تا برای خود توشه برگريید که در حقیقت هبرتین توشه، پرهیزگاری است، پس 

 .پاک جز به پاک نزدیک منی شود، و پاک جز پاک را دوست منی دارد
 سپس کتاب یکی است و جمزاء منی شود، تا داللت و هدایت به یکی کند، به خداوند یگانه قهار
هدایت می مناید، و هر چقدر راه های سالمت بسیار باشند در نتیجه مهه ی آهنا به صراط 
مستقیم مجع و ختم می شوند، و هر چقدر ریسمان ها متعدد شوند، مهه به ریسمان استوار اهلی  
که به غیب متصل است پیوسته می باشند، و اگر انسان از آهنا برای رسیدن به ریسمان استوار و 

اهلی استفاده نکند، از آن گسسته و به جهنم می اُفتد، و مانند سامری و بلعم بن باعورا حمکم 
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نامیده می شود که در تاریکی غوطه ور خواهد شد، و گمان می کند در نوری آشکار به سر می 
برد، در حالیکه داستانش چون داستان سگ است، و گمان می برد که او با فرشتگان مقرب 

 .است
فَ َو * الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضيَن * َكَما أَنَزْلَنا َعَلى الُمْقَتِسِميَن * َوُقْل ِإنِّي أَنَا النَِّذيُر اْلُمِبيُن ﴿

ِإنَّا  * فَاْصدَْع ِبَما تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن * َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن * رَبَِّك لََنْسأَلَن َُّهْم َأْجَمِعْيَن 
َناَك اْلُمْستَ ْهزِئِيَن   89-89: جرح - .﴾الَِّذيَن َيْجَعُلوَن َمَع الّلِه ِإلًها آَخَر َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ * َكَفي ْ

كنندگان نازل كردمي    بر تقسیم[ عذاب را]مهان گونه كه *  و بگو من مهان هشدار دهنده آشكارم)
پس [ * از آن عمل كردند و بعضى را رها منودندبه برخى ]مهانان كه قرآن را جزء جزء كردند * 

پس آنچه را بدان *  دادند از آنچه اجنام مى*  سوگند به پروردگارت كه از مهه آنان خواهیم پرسید
ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم [ شر]كه ما * مامورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب 

* خواهند دانست [ حقیقت را]دهند پس به زودى  مى مهانان كه با خدا معبودى دیگر قرار*  كرد
پس با ستایش پروردگارت تسبیح  *  شود گویند تنگ مى دانیم كه سینه تو از آنچه مى و قطعًا مى

 (.كنندگان باش گوى و از سجده
 

 بقیة آل حممد 

 رکن شدید سید امحد احلسن 

 برای مهه ی مردم وصی و فرستاده ی امام مهدی 

 ربائیل، مسدد به میکائیل و منصور به اسرافیلموئید به ج

 (ذریه ی آنان نسلی از نسل دیگر است و خداوند شنوای داناست)

 ق.هـ 4444شوال 4

 ش.هـ 4834شهریور ماه 
ترمجه   توانایی چنانچهو . بر هر مسلمانی که این بیانیه را خبواند حق است که آنرا دوازده بار کپی کرده و پخش کند: مالحظه

 .کردن به زبان دیگری را  دارد، آن را ترمجه کند
 


